GEMEENTE

WEEK 16 – 20 APRIL 2021

21 april: raadsvergadering

Maand van Autisme

Op de agenda staat o.a.
•	Zienswijze herindelingsontwerp gemeente
Barneveld - gemeente Scherpenzeel
De mening (zienswijze) van de gemeenteraad moet
op 26 april 2021 kenbaar zijn gemaakt aan
Gedeputeerde Staten (GS).
•	Begrotingen van Regio Foodvalley en de Veiligheids- en
Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

tot “schriftelijk” spreekrecht. Uw schriftelijke bijdrage
dient u minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering,
onder vermelding van uw naam en adres te mailen naar
griffie@scherpenzeel.nl. Tijdig ontvangen bijdragen
worden toegevoegd aan het agendapunt Spreekrecht.
Voor meer informatie over het spreekrecht kunt u bellen
met 06 22 15 23 51.

De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme dag.
Wereldwijd worden rond die dag activiteiten georganiseerd die te
maken hebben met het thema autisme. In Scherpenzeel en Woudenberg
is er een hele maand van gemaakt, met elke week andere activiteiten!
Allemaal om meer te snappen van autisme, het te herkennen,
beter te kunnen afstemmen en op een betere manier samen te
kunnen leven. Want een beetje meer begrip doet echt wonderen!

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.

De Kleine Schans in Woudenberg en Centrum Jeugd en Gezin Scherpenzeel
organiseren samen leuke activiteiten voor jong en oud.

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt
u op onze website www.scherpenzeel.nl/bestuur.
Spreekrecht
Wilt u inspreken bij de raad?
Dat kan alleen over onderwerpen die niet op de agenda
staan (over deze onderwerpen had u gebruik kunnen maken
van het spreekrecht tijdens de opinieronde).
Deze vergadering vindt als gevolg van (de maatregelen
rond) Corona digitaal plaats zodat wordt overgegaan

Terugkijken van de vergadering kan via
‘vergadering terugkijken’. Aanvang van de vergadering
is 20.00 uur. De genoemde tijden voor de onderwerpen
zijn indicatief.

Werkzaamheden aan de weg
In week 18 (start werkzaamheden maandag 3 mei) worden de oude klinkers
langs basisschool De Wittenberg aan de Hovenierslaan vervangen voor
nieuwe klinkers. Tijdens deze werkzaamheden is tussen de Holevoetlaan
en Burg. Colijn de Raatsingel de rijweg afgesloten voor al het verkeer.
Deverwachting is dat de werkzaamheden op vrijdag 7 mei zijn afgesloten.
Er komt een omleidingsroute.

COLLECTE
Deze week gaan vrijwilligers, volgens
de corona maatregelen, op pad om te
collecteren voor het Nationaal Fonds
Kinderhulp. 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.

Digitaal
wethoudersspreekuur
26 april
Op maandag 26 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.

Wijziging huisvuil i.v.m. Koningsdag
In verband met Koningsdag op dinsdag 27 april wordt in de ‘Wijk dinsdag’
de groene (GFT) container leeggemaakt op woensdag 28 april.
Wij verzoeken u de container voor 7.30 uur aan de weg te zetten en
wanneer deze is leeggemaakt weer zo snel mogelijk weg te halen.

Volg de gemeente op social media!
www.facebook.com/gemeentescherpenzeel
www.twitter.com/_Scherpenzeel
www.instagram.com/gemeente_scherpenzeel
www.linkedin.com/company/gemeentescherpenzeel

De volgende activiteiten staan nog op het programma:
• 21 april 2021: Kidz in beweging
• 21 april 2021: Film “Mind My Mind”
• 28 april 2021: Bakken met de Breehoek
• 3 mei 2021: Aftrappen van een sportieve vakantie
• 6 mei 2021: Workshop “Mad Science”
• Tot 10 mei 2021: Foto-opdracht/belevingswandeling met het gezin
of met vrienden
Kijk voor alle activiteiten en aanmelden op https://cjg.scherpenzeel.nl/

Webinar over opwek
duurzame energie
Regio Foodvalley houdt op donderdag 22 april een webinar
over het duurzaam opwekken van energie in onze regio.
Komt u ook? Meldt u zich aan bij res@regiofoodvalley.nl. U ontvangt
dan informatie zodat u mee kunt doen. U kunt het webinar volgen via
uw computer, tablet of smartphone.
Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn: evenveel energie opwekken
als gebruiken. Daarom gaan we meer duurzame energie opwekken. Tot 2030
kan dat vooral met zonne- en windenergie. Ook zoeken we naar warmtebronnen om onze huizen en gebouwen te verwarmen. Hoe en waar dat in de regio
zou kunnen staat in een regioplan: de Regionale Energiestrategie Regio
Foodvalley.
Als er mogelijk een zonneproject of windmolen komt in de omgeving van uw
woning of werkplek, dan roept dat natuurlijk vragen op zoals: “Waar gaat dat
gebeuren? Wanneer? Welke gevolgen heeft dat voor mij? Ga ik er hinder van
ondervinden? Wie gaat ervan profiteren?”.
Wilt u hier meer over weten, kom dan naar het webinar op 22 april
van 19.00 tot 21.00 uur. We leggen graag uit wat er in het regioplan
staat en beantwoorden zoveel mogelijk vragen.

Preventieve bestrijding
Eikenprocessierups
De gemeente Scherpenzeel werkt volgens een vastgesteld Eikenprocessierupsbestrijdingsplan. De bestrijding vindt plaats in de vorm van een bladbespuiting
met een ongevaarlijk biologisch gewasbeschermingsmiddel. Tijdens de
uitvoering zal onder hoge druk de gehele kroon van de eik bespoten
worden middels een speciale spuitunit. Zodra de eiken in blad staan
wordt de bestrijding uitgevoerd. We bestrijden vrijwel alleen preventief
in de bebouwde kom van Scherpenzeel en op gevoelige locaties in het
Buitengebied waar veel mensen aanwezig zijn. Gemeente Scherpenzeel
streeft naar een betere biologische balans. We willen de natuurlijke vijanden
van de eikenprocessierups verder stimuleren met ander bermbeheer, het
ophangen van nestkasten, het creëren van kruidenbermen, aanleg van
struwelen nabij eikenbomen en het creëren van een divers bomenbestand.
Hiertoe hebben we in samenwerking met lokale werkgroepen de
preventieve bestrijding op enkele locaties al teruggebracht.
Korte behandelingsperiode
De rupsen dienen kort na het begin van de bladvorming bestreden te worden
als de rupsen van het jonge blad gaan eten. Door vroeg in te grijpen voorkomen
we dat veel rupsen zich kunnen ontwikkelen tot het schadelijke stadium
waarbij brandharen aanwezig zijn. Het moment van ingrijpen komt heel nauw.
Soms zal daarom in de nacht bestreden moeten worden.
Om de natuur zoveel mogelijk te beschermen (onder andere beschermde
vlindersoorten) wordt in het Buitengebied minder preventief bestreden.
Bij (grote) overlast wordt daar indien nodig overgegaan tot het wegzuigen
van eikenprocessierupsen.

De Nieuwe
Koepel
Blijf op de hoogte van de plannen
voor nieuwbouwwijk De Nieuwe
Koepel. Meer informatie over
het project staat op
www.scherpenzeel.nl/
denieuwekoepel. Op deze pagina
kunt u zich abonneren op de
digitale, gratis nieuwsbrief.
Zo blijft u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
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OPENBARE KENNISGEVING
Concept- Begroting 2022-2025
Regio FoodValley
Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken,
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 35 Gemeenschappelijke
Regeling Regio FoodValley, bekend dat voor een ieder de
Concept-Begroting 2022-2025 Regio FoodValley ter inzage ligt.
Genoemde stukken zijn op 24 maart 2021 vastgesteld in het
Dagelijks Bestuur van de regio.
De raad kan desgewenst een reactie (zienswijze) naar voren
brengen ten aanzien van de Concept-Begroting 2022-2025.
Hierna zal het algemeen bestuur van de regio de stukken
(al dan niet gewijzigd) vaststellen.
De stukken liggen met ingang van 20 april 2021 gedurende
vier weken voor een ieder in het gemeentehuis (Buitenplaats),
Stationsweg 389a gedurende de openingstijden ter inzage.

Vastgesteld bestemmingsplan
Dorpsstraat-Vijverlaan
Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken,
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, bekend dat het door de raad op 25 maart 2021
vastgestelde bestemmingsplan Dorpsstraat-Vijverlaan voor
eenieder ter inzage ligt.
Doel van dit plan
Een planologisch kader scheppen om de bouw van een supermarkt
en 24 appartementen op de verdieping van het pand op de locatie
Dorpsstraat/Vijverlaan mogelijk te maken. Tevens zal ten zuiden
van het pand een parkeerplaats ten behoeve van deze
bebouwing worden gerealiseerd.
U kunt het plan inzien
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de
hierbij behorende stukken liggen met ingang van 21 april 2021
gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage. Het
bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl
of de gemeentelijke website: www.scherpenzeel.nl
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus kunt u
het bestemmingsplan op het gemeentehuis alleen inzien
na het maken van een afspraak.
U kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van de
afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24.
Hoe kunt u reageren
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kan tegen het
vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld door:

• d egene, die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
• e en belanghebbende die kan aantonen, dat hij redelijkerwijs
niet in staat is geweest zijn zienswijze tijdig bij de
gemeenteraad naar voren te brengen;
• e en belanghebbende die beroep instelt tegen de wijzigingen
die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.
Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag.
Dit kan gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt
(dus tot en met 1 juni 2021).
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit
niet. Indien beroep is ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn
bij de voorzitter van genoemde afdeling van de Raad van State
een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige
voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van
het beroepschrift worden overgelegd.

Verleende (tijdelijke)
standplaatsvergunningen
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke
Verordening 2021 is op 12 april 2021 vergunning verleend
voor het tijdelijk innemen van een standplaats voor het
verkopen van broodjes beenham en poffertjes:
Het Plein 1940 te Scherpenzeel voor 1 standplaats op 27 april 2021.
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van
bekendmaking van de vergunning aan aanvrager bij burgemeester
en wethouders bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten
aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,
Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. De stukken liggen ter inzage in
het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a Scherpenzeel.

Vastgesteld bestemmingsplan
Begraafplaats Lambalgen
Scherpenzeel

Doel van dit plan
Een planologisch kader scheppen om de uitbreiding van
de begraafplaats ten zuiden van de huidige begraafplaats
Lambalgen aan de Nieuwstraat 105 mogelijk te maken.
U kunt het plan inzien
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de
hierbij behorende stukken liggen met ingang van 21 april 2021
gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage.
Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0279.
BP2020begLambalgen-vg01
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus kunt u
het bestemmingsplan op het gemeentehuis alleen inzien
na het maken van een afspraak.
U kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van de
afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24.
Hoe kunt u reageren
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kan tegen het
vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld door:
• degene, die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
• een belanghebbende die kan aantonen, dat hij redelijkerwijs
niet in staat is geweest zijn zienswijze tijdig bij de
gemeenteraad naar voren te brengen;
• een belanghebbende die beroep instelt tegen de wijzigingen
die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.
Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag.
Dit kan gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt
(dus tot en met 1 juni 2021).
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag
na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit
niet. Indien beroep is ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn
bij de voorzitter van genoemde afdeling van de Raad van State
een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige
voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van
het beroepschrift worden overgelegd.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken,
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, bekend dat het door de raad op 25 maart 2021
vastgestelde bestemmingsplan Begraafplaats Lambalgen voor
een ieder ter inzage ligt.
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