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Volg de gemeente op social media!

www.facebook.com/gemeentescherpenzeel

www.twitter.com/_Scherpenzeel

www.instagram.com/gemeente_scherpenzeel

www.linkedin.com/company/gemeentescherpenzeel

Gewijzigde  
openingstijden 
Goede Vrijdag en Pasen 
In verband met Goede Vrijdag en Pasen is het gemeentehuis vrijdag 2 april en 
maandag 5 april gesloten. Op de maandagavond vervalt ook de 
avondopenstelling van Burgerzaken.

Deze week gaan vrijwilligers, volgens de corona maatregelen, op pad om te 
collecteren voor ZOA. Het kan zijn dat deze collecte online plaatsvindt. Heeft u 
interesse in de opbrengst van deze collecte? 
 
Kijk dan over enkele weken op www.cbf.nl van Centraal Bureau Fondsenwerving.

COLLECTEInformatieronde over jeugdhulp
De informatieronde van donderdag 1 april staat in het teken van de ontwikkelingen in de jeugdhulp. 
De raad wordt geïnformeerd over o.a. de volgende zaken:

- Hoeveel kinderen maakten in de jaren 2018 – 2020 gebruik van jeugdhulp en wat gaf de gemeente hiervoor uit? 
- Wat doet de gemeente om de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren?
- Wat is de gemeente eind 2019 extra gaan doen om te zorgen dat de uitgaven niet verder stijgen?
- Wat zegt landelijk onderzoek over hoe gemeentes dat het beste kunnen doen?
- Doet Scherpenzeel dan de juiste dingen?

In deze digitale bijeenkomst zijn vertegenwoordigers uitgenodigd van het sociale team, het centrum voor jeugd en gezin 
 de scholen en de huisartsen.  
 
Vergadering volgen
De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente Scherpenzeel (www.scherpenzeel.nl). Via de 
vergaderkalender kunt u in de kalender kiezen voor de juiste vergadering. U kunt hier de vergadering starten en de stukken 
raadplegen. Terugkijken van de vergadering kan via ‘vergadering terugkijken’.
Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

WEEK 13 – 30 MAART 2021

Bericht Gedeputeerde Staten provincie Gelderland: 
Onderzoek Kieskompas over herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel 

Sterke dorpen vormen samen een 
sterke gemeente. Dat is het 
belangrijkste kenmerk van het 
herindelingsontwerp dat het college 
van Gedeputeerde Staten op 26 januari 
heeft vastgesteld. In dit ontwerp geeft 
het college van GS een beschrijving op 
hoofdlijnen van de nieuw te vormen 
gemeente. Het herindelingsontwerp 
komt voort uit het besluit van GS om 
verder te werken aan de bestuurlijke 
fusie van de gemeenten Barneveld en 
Scherpenzeel.

De provincie laat door Kieskompas 
onderzoek uitvoeren onder inwoners, 
ondernemers en organisaties van 
Scherpenzeel en de dorpen in de 
gemeente Barneveld. Daarin peilt 
Kieskompas de mening over 
onderwerpen uit het herindelingsvoorstel 
die voor bewoners belangrijk zijn. 
Bijvoorbeeld over het dorpenbeleid en 
de voorzieningen. Ook vraagt de 
provincie in hoeverre deelnemers 
kunnen instemmen met het door GS 
voorgestelde herindelingsontwerp.  

Meedoen aan het onderzoek kan 
tot en met 1 april via 
https://vuass.eu.qualtrics.com/
jfe/form/SV_erC2Qjd3tCC77fw 

De resultaten worden, samen met het 
herindelingsadvies, voorgelegd aan 
Provinciale Staten ter vaststelling. 
Daarbij hoort ook de reactienota 
waarin alle reacties uit de 
zienswijzeperiode van een antwoord 
zijn voorzien. Deze officiële 
zienswijzeprocedure duurt tot 6 april.

Het volledige herindelingsontwerp en 
een samenvatting daarvan staan op 
www.kijkopscherpenzeel.nl. Daar is 
ook meer informatie te vinden over de 
zienswijzeprocedure. 

De peiling in Scherpenzeel op 17 maart 
jl. is door de gemeenteraad van 
Scherpenzeel uitgeschreven op voorstel 
van de burgemeester. Deze peiling 
beperkte zich tot de vraag:  ben je voor 
het herindelingsontwerp van GS of 
voor zelfstandigheid volgens B&W van 

gemeente Scherpenzeel, of heb je geen 
mening. Het onderzoek door 
Kieskompas is uitgebreider en wordt in 
beide gemeenten gehouden.

Omgevingsvisie: 
hoe gaan we verder 
Vorig jaar hebben alle inwoners, ondernemers en 
organisaties in Scherpenzeel mee kunnen doen tijdens de 
participatie over de Omgevingsvisie. In maart 2020 tijdens 
de fysieke MeetUp bijeenkomst en in oktober t/m december 
2020 via het online platform meetup.scherpenzeel.nl. Er is 
waardevolle informatie opgehaald over onderwerpen die 
inwoners, ondernemers en organisaties belangrijk vinden. 
Ook zijn er ideeën aangedragen over onderwerpen die 
aandacht verdienen of anders kunnen. Benieuwd naar alle 
opbrengsten? Neem dan een kijkje op www.scherpenzeel.
nl/omgevingswet waar de verslagen van de participatie 
terug te lezen zijn. 

De gemeenteraad is nu aan zet om op basis van de totale 
opbrengst uit de participatie keuzes te maken over welke 
ambities en waarden een plek krijgen in de ontwerp-
omgevingsvisie (fase 3). In dit kader is er ook een 
werksessie met de raad geweest waarin de raad dilemma’s 
kreeg voorgelegd zoals: ‘Welke prioriteiten leggen we in 
Scherpenzeel-Noord?’. In april volgt er een volgende 
werksessie met de raad, waarbij een eerste concept-
omgevingsvisie (in vorm van een website) wordt besproken.  

Tijdens de formele zienswijze periode van zes weken, naar 
verwachting voor de zomer, is er gelegenheid voor 
inwoners, ondernemers en organisaties te reageren op de 
concept- omgevingsvisie (fase 4). We kijken dan of er nog 
aanpassingen nodig zijn op basis van deze reacties. Hierna 
wordt de definitieve Omgevingsvisie Scherpenzeel ter 
vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Naar 
verwachting zal dit in oktober 2021 zijn.

Digitaal wethoudersspreekuur 12 april 
Op maandag 12 april a.s. is er van 19.00 tot 19.45 uur 
wethoudersspreekuur. In verband met de maatregelen om 
verspreiding van het corona-virus te voorkomen is het 
wethoudersspreekuur digitaal. Als u gebruik wilt maken 
van het wethoudersspreekuur kunt u zich aanmelden 

door een e-mail te sturen naar 
bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl. 
 
U ontvangt dan van ons een link waarmee u met de 
wethouders kunt beeldbellen.

Dienstenbon voor 
mantelzorgers
Gemeente Scherpenzeel heeft in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg 
de dienstenbon ontwikkeld. Met de dienstenbon kunnen mantelzorgers tegen 
een sterk gereduceerd tarief gebruik maken van hulp in de tuin, een 
ontspannende workshop volgen of bijvoorbeeld een massage of 
gezichtsbehandeling krijgen. 
 
Aanvragen
De dienstenbon is door mantelzorgers aan te vragen bij het Steunpunt 
Mantelzorg van Welzijn Scherpenzeel. 
 
Meer informatie: www.welzijnscherpenzeel.nl of neem contact op met 
Lisette Mulder: l.mulder@welzijnscherpenzeel.nl of 06-364 58 191.
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Voorzitter gezocht voor 
actief Wijkplatform-Oost 
Scherpenzeel heeft twee Wijkplatforms: Oost en 
West. De platforms bestaan uit actieve buurtbe-
woners die samen met de gemeente, politie en 
Woonstede zorgen voor een nog plezierigere  
leefomgeving. Sinds de oprichting is Janneke den 
Boer-Ritmeester voorzitter van Wijkplatform-Oost. 
Na 7,5 jaar wil ze actief verbonden blijven als lid, 
maar zoekt ze een opvolger voor het voorzitter-
schap.  

Wijkplatform-Oost bespreek allerlei zaken die van 
toepassing zijn op het gebied vanaf de Marktstraat tot en 
met de Dreef, Hopeseweg en Akkerwindelaan. Het park van 
Huize Scherpenzeel hoort ook bij Wijkplatform 
Scherpenzeel-Oost.  

Vijf keer per jaar vergaderen de leden van het Wijkplatform, 
samen met medewerkers van de gemeente, de politie en 
Woonstede. De te bespreken zaken worden door het 
Wijkplatform aangedragen en variëren van 
groenonderhoud, bestrating, verkeersveiligheid tot riolering, 
speeltuinen en overlast. De insteek van de overleggen is om 
op een laagdrempelige manier klachten, ergernissen of 
irritaties weg te werken. 
 

Een ander groot speerpunt van het Wijkplatform is 
meedenken met de gemeente, vanuit de inwoners. Een 
duidelijk voorbeeld hiervan is momenteel het proeftesten 
voor een nieuw meldingssysteem. Dit systeem moet een  
verbetering worden voor het melden van gebreken aan de 
openbare ruimte. De Wijkplatform-leden van Oost testen nu 
of dit ook echt een service is voor de inwoners.  
 
Wijkplatform-Oost heeft nu zeven leden, waaronder een 
secretaris en een voorzitter. De functie van voorzitter is 
vacant. Gezocht wordt naar iemand die het liefst in het 
gebied van wijkplatform-Oost woont en graag (kritisch) 
meedenkt om de leefomgeving te verbeteren. De 
belangrijkste taak is het leiden van de vergaderingen.  

Janneke:  “Het leuke aan het actief deelnemen aan een 
Wijkplatform vind ik dat je ook echt gehoord wordt. En dat 
er vanuit de gemeente constructief wordt meegedacht om, 
waar mogelijk, samen tot oplossingen en verbeteringen te 
komen.” 

Aanmelden en/of meer informatie? Dat kan bij Janneke via 
(06) 51 42 87 70. Algemene informatie is te vinden op 
www.scherpenzeel.nl/wijkplatforms 

Wijkplatform-Oost 
vergadert 1 april
Op donderdag 1 april vergadert Wijkplatform Scherpenzeel-Oost. Deze online 
vergadering begint om 19.30 uur via MS Teams. Het eerste deel van de 
vergadering is openbaar. Wijkbewoners zijn van harte welkom om hun 
wijkzaken met het wijkplatform te bespreken. Graag van te voren aanmelden 
om de link naar Teams te ontvangen: communicatie@scherpenzeel.nl
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