GEMEENTE

WEEK 18 – 04 MEI 2021

Gewijzigde openingstijden
op 5 mei

Webinar over opwek duurzame energie,
RES en collectieve inkoop zonnepanelen
De gemeente Scherpenzeel wil in 2050
energieneutraal zijn: evenveel energie
duurzaam opwekken als we met z’n
allen gebruiken. Dit is vastgelegd in
onze Energievisie en dat is de basis
voor onze bijdrage aan de Regionale
Energie Strategie (RES) Foodvalley.
We stimuleren inwoners en het
bedrijfsleven om een steentje bij te
dragen. Zo kunnen Scherpenzelers
binnenkort meedoen met de actie
collectieve inkoop zonnepanelen van
Vallei Energie. Wilt u meer weten over
de RES, het vervolg van de Energievisie
of over de collectieve inkoopactie van
Vallei Energie? Sluit dan aan bij ons
webinar op donderdagavond 6 mei.
In Nederland zijn maatregelen tegen
opwarming van de aarde afgesproken
in het Klimaatakkoord. Eén van de
maatregelen is het opwekken van meer

duurzame energie. Tot 2030 kan dat
met zonne- en windenergie. Dat
gebeurt in 30 energieregio’s in
Nederland. Regio Foodvalley – waar
Scherpenzeel bij hoort - is er één van.
De meeste windenergie wordt op zee
opgewekt. Maar dat is niet genoeg om
in Nederland ons doel te halen. Daarom
zijn er ook in onze regio plannen voor
meer windmolens en komen er meer
zonnepanelen. Hoe en waar, staat voor
de hele regio in de Regionale
Energiestrategie: de RES 1.0. Hier wordt
vanaf 21 april een besluit over
genomen. Onze gemeenteraad
bespreekt de RES 1.0 op 25 of 27 mei
tijdens de opinieronde en op 10 juni
tijdens de raadsvergadering.
Op donderdag 6 mei vanaf 19.30 uur
houdt de gemeente een webinar met
uitleg over de RES en is er tijd om

Vanwege Bevrijdingsdag op woensdag 5 mei is het gemeentehuis gesloten.

vragen te stellen. We gaan dan in
op de betekenis van de RES voor
Scherpenzeel.

Dodenherdenking 4 mei 2021

Voor Scherpenzeel hebben we in de
Energievisie afgesproken dat we meer
inzetten op energiebesparing en opwek
van zonne-energie op daken. Daarom
heeft de gemeente samen met
energiecoöperatie Vallei Energie een
inkoopactie voor zonnepanelen
opgezet. Voor particuliere woning
eigenaren is het mogelijk om met een
mooie korting bij een lokale installateur
zonnepanelen aan te schaffen.
Tijdens het webinar kunt u hier meer
informatie over krijgen.

Net als vorig jaar is ook dit jaar de kranslegging bij het monument aan de Vijverlaan
live te volgen via de Facebookpagina van de Oranjevereniging Scherpenzeel en via
de link op www.scherpenzeel.nl. Bij het monument mogen tijdens de herdenking
geen toeschouwers aanwezig zijn. Blijf dus thuis en volg de ceremonie online.

Jij verdient een lintje!

Aanmelden kan via een e-mail naar
duurzaam@scherpenzeel.nl U ontvangt
dan een link om deel te nemen.

Monumentencommissie
De eerstvolgende openbare vergadering van de monumentencommissie vindt plaats op dinsdag 11 mei om 9.30 uur.
De vergadering vindt, als gevolg van de coronamaatregelen, online plaats. Als u deze vergadering online wilt bijwonen,
neem dan contact op met de heer R. Raat-Reitsma, secretaris van de monumentencommissie, te bereiken via (033) 277 23 24.
De agenda en stukken van deze vergadering kunt u via de website www.scherpenzeel.nl/monumentencommissie onder
het kopje ‘Vergaderkalender en vergaderstukken’ bij de desbetreffende datum inzien.
Spreekrecht burgers
Na opening van de vergadering kunnen aanwezige initiatiefnemers of belangstellenden ieder gedurende maximaal vijf
minuten het woord voeren over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. Wie gebruik wil maken van dit
spreekrecht wordt verzocht vooraf contact op te nemen met de secretaris van de monumentencommissie.

Digitale Meet & Greet XXL 20 mei

Tijdens de Meet & Greet XXL op 20 mei
maken werkgevers op een informele
manier kennis met enthousiaste
werkzoekenden. Wie zijn deze
werkzoekenden in de regio? Wat zijn

hun talenten en mogelijkheden?
De werkgevers maken kennis en
bespreken de mogelijkheden die zij zien.
De 1-op-1 videogesprekken vinden
plaats via het ‘PowerPunt’ van
Onbeperkt aan de Slag en duren
ongeveer tien minuten per
gesprek. Werkgevers worden
ook uitgenodigd om op deze
dag deel te nemen aan een
digitaal werkgeversontbijt
met mooie voorbeelden
over de waarde van werken
met mensen met een
arbeidsbeperking.

beoordeeld op basis van een
aantal criteria.

Voor wie?
In principe is een lintje bereikbaar
voor iedereen die zich langdurig op
een bijzondere manier inzet voor de
samenleving. Denk hierbij aan de
vele vrijwilligers die actief zijn
binnen allerlei organisaties op
sociaal-maatschappelijk gebied.
Die inzet wordt natuurlijk wel

Informatie
Meer informatie over lintjes kunt u
lezen op de website www.lintjes.nl.
Voor vragen over de criteria of over
hoe en wat u moet doen als u iemand
wilt voordragen, kunt u contact
opnemen met Annet Moesbergen,
e-mail: a.moesbergen@scherpenzeel.nl,
tel: (033) 277 23 24.

Digitaal
wethoudersspreekuur
10 mei 2021

Voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers
Kandidaten ontdekken kansen en
werkgevers ontdekken talenten tijdens
online gesprekken. Kennismaken staat
centraal. Dit evenement is ontwikkeld
voor werkgevers die zich in willen
zetten voor inclusiviteit en voor
werkzoekenden die mogelijk wat extra
begeleiding nodig hebben. De Meet &
Greet wordt georganiseerd door
inclusieve werkgevers, het Leerwerk
loket en WerkgeversServicepunt Regio
Foodvalley in samenwerking met
Onbeperkt aan de Slag.

Kent u iemand van wie u denkt:
jij verdient een lintje? Veel mensen
zetten zich vrijwillig in. Vaak zonder
eigenbelang, in alle bescheidenheid.
Het is fantastisch hoe in Nederland
onze samenleving wordt gedragen
door vrijwilligers! Deze mensen
kunnen in aanmerking komen voor
een Koninklijke onderscheiding, net
als ieder ander met bijzondere
verdiensten voor de samenleving.
Maar dan moeten ze wel eerst
worden voorgesteld. U kunt daar
voor zorgen!

Vanaf 1 mei kunnen werkzoekenden
zich aanmelden via
www.onbeperktaandeslag.nl.
De werkzoekenden kiezen met welke
werkgevers zij in gesprek willen.

Op maandag 10 mei a.s. is er van
19.00 tot 19.45 uur wethoudersspreekuur. In verband met de
maatregelen om verspreiding van
het coronavirus 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.

Werkzoekenden kiezen
Werkgevers konden zich
tot 30 april aanmelden.

Groene en watervriendelijke tuinen
Van 1 t/m 16 mei is de Week van Ons
Water 2021. Grote evenementen en
activiteiten waar veel mensen samen
komen laten nog even op zich
wachten, maar niet getreurd. Er is van
alles in uw eigen buurt – en zelfs in
uw eigen tuin – te beleven!
Het is tijd om de tuin in te gaan, want
in de tuin begint het! De buitenruimte
kunt u zo klimaatbestendig mogelijk
inrichten. Wist u bijvoorbeeld dat u
rondom uw eigen huis al van alles
kunt doen om zo goed mogelijk met
het veranderende klimaat om te gaan?
Plaats bijvoorbeeld een regenton of
verwijder wat tegels om wat extra
groen te planten! Ook als u geen tuin

heeft is er genoeg te doen, bijvoorbeeld op uw balkon of op uw dak.
De gemeente Scherpenzeel houdt in
de Week van ons Water de volgende
acties en daagt iedereen uit om mee
te doen!
Vanaf maandag 3 mei gaat de actie
‘Regenton’ gaat van start.
Wilt u graag een regenton in uw tuin?
Stuur een e-mail naar
duurzaam@scherpenzeel.nl, het
weggeven gaat o.b.v. binnenkomst
aanmeldingen. De voorwaarde voor de
winnaars is: stuur een foto op van hoe
de ton in uw tuin komt te staan. De

regentonnen worden aan huis bezorgd.
Aanmelding is mogelijk vanaf 3 mei
2021 tot en met 14 mei 2021.
Dinsdag 4 mei opent de inschrijving
voor het afhalen van compost.
Per aanmelding delen we twee zakken
compost uit, af te halen bij de
gemeentewerf. Het uitdelen van
compost is op maandag 10 en
vrijdag 14 mei. Inschrijven kan via
duurzaam@scherpenzeel.nl, geef
hierbij de voorkeursophaaldag aan.
U ontvangt een tijdslot waarop u de
zakken kan ophalen. Aanmelding is
mogelijk vanaf 4 mei 2021 tot en
met 14 mei 2021.

Vanaf woensdag 5 mei is het
mogelijk om u in te schrijven voor de
actie: ‘Tegel eruit, plantje erin’
In ruil voor een tegel (of voor meerdere
tegels) krijgen aangemelde inwoners
drie perkplantjes met tuinaarde. De
plantjes worden na het inleveren van
de tegels aan huis bezorgd. Inschrijven
kan via duurzaam@scherpenzeel.nl,
graag naam en straat vermelden.
De tegels kunnen worden ingeleverd in
de hiervoor bestemde big bags in de
wijk/straat. U wordt geïnformeerd
wanneer deze klaar staan. Aanmelding
is mogelijk vanaf 5 mei 2021 tot en
met 14 mei 2021.

Aanvragen
Aanvragen voor een lintje moeten
ruim van tevoren worden ingediend.
Een aanvraag voor de zogenaamde
‘lintjesregen’ 2022, waarbij de
burgemeester namens de Koning
één of meerdere Koninklijke
onderscheidingen uitreikt, moet vóór
1 juli 2021 worden ingediend bij
de burgemeester in de woonplaats
van betrokkene.

Ophalen Klein
Chemisch Afval
op maandag
17 mei 2021
Tweemaal per jaar kunt u Klein Chemisch
Afval (KCA) bij u thuis laten ophalen. Het
KCA wordt op afroep en op een vaste
dag bij u opgehaald. Dit betekent dat u
zich telefonisch moet aanmelden als u
KCA heeft aan te bieden. Het KCA mag
niet op het openbare voetpad of de weg
worden gezet. Alleen KCA van particulieren kan worden aangemeld. Bij bedrijven
wordt geen KCA opgehaald. Zij moeten
zelf zorgen voor een correcte afvoer van
hun chemisch afval.
Belangrijke data en
telefoonnummers
In verband met Hemelvaartsdag op
13 mei, kunt u uiterlijk tot
woensdagochtend 12 mei 2021
doorgeven of bij u KCA moet worden
opgehaald. Op maandag(ochtend)
17 mei 2021 wordt het KCA bij u
opgehaald. Het telefoonnummer waar
u zich kunt opgeven voor het ophalen
van het KCA is (033) 277 23 24.
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