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Preventieve bestrijding Eikenprocessierups 2021
De gemeente Scherpenzeel werkt volgenseen 
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 
struikgewas 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 luistert 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.        

Gelderse Road Show voor 
basisschoolleerlingen 
op vrijdag 14 mei 
Fietsvaardigheid en –veiligheid
zijn belangrijke aandachtspunten 
voor de Gelderse kinderen, zodat zij 
zich beter kunnen concentreren op 
het verkeer. Om de vaardigheid en 
veiligheid rondom het fietsen naar 
een hoger niveau te tillen organiseert 
de Gelderse Sport Federatie in 
samenwerking met BOOST:
Pumptrack NL en Bmoovd de 
Gelderse Roadshow. Op vrijdag
14 mei komt deze roadshow
naar Scherpenzeel!

Elk uur gaat een andere groep 
Scherpenzeelse kinderen op hun
fiets aan de slag. Tijdens de activiteit 
maken de kinderen o.a. kennis met 
Pumptracks, fietschallenges
(slalom, fietstikkertje etc.) en er
is een Gelderse topsporter ter 
inspiratie aanwezig. 

De deelnemers kunnen per leeftijds-
groep kans maken op hun skills
te laten zien op het WK BMX op
16 augustus op Papendal. Ook
de nummers 4 - 10 mogen een

kijkje komen nemen tijdens de 
URBAN Sports op Papendal. 

De Gelderse Road Show@Scherpenzeel 
vindt plaats op het parkeerterrein van 
de Willaer ruiters, Willaerlaan 125.
We vragen ouder(s)/ verzorger(s) hun 
kinderen enkel te halen en brengen 
i.v.m. de Corona maatregelen. Verder 
kunnen er per ronde maximaal
30 kinderen deelnemen. 

Gelijktijdig zal er een vrijblijvende 
instuif zijn op het Kidscross Bikepark, 
waarbij ook iets lekkers te halen is.
Hier vindt echter geen specifiek 
programma plaats.

Datum: vrijdag 14 mei van
8.30 tot 14.00 uur
Locatie: parkeerterrein van de
Willaer ruiters, Willaerlaan 125. 
Deelnemers: per ronde maximaal 
30 kinderen 
Inschrijven: via de website  
www.jos-scherpenzeel.nl of 
Jos Scherpenzeel op Facebook

Corona-ondersteuning 
voor culturele organisaties
De gemeente heeft via het derde steunpakket van het Rijk voor de periode van
1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021 een bedrag van € 15.000 beschikbaar 
voor lokale culturele voorzieningen. Culturele organisaties kunnen daardoor naast 
omzetderving en kostenstijgingen ook subsidie aanvragen voor innovatieve inzet.

Keuze voor innovatie 
Wij willen cultuur graag behouden en stimuleren in Scherpenzeel. Veel culturele 
verenigingen worden draaiende gehouden door enthousiaste vrijwilligers. 
Daardoor is niet altijd sprake van omzetverlies gedurende de coronaperiode
maar is het wel nodig om aan te passen aan de nieuwe situatie of door te 
ontwikkelen om voort te kunnen bestaan. Bijvoorbeeld door het opzetten van
een muziekinstrumentenpool of de middelen verkrijgen om digitaal te exposeren.

Voorwaarden
Voor de tegemoetkomingsregeling gelden de volgende regels:

• De organisatie is gevestigd in de gemeente Scherpenzeel;
• De organisatie heeft geen doel om winst te maken;
•  Het omzetverlies dat door de coronamaatregelen is ontstaan, 

kunt u bewijzen met uw begroting;
•  Er bestaat geen andere (Rijks/provinciale) regeling die dit omzetverlies 

kon opvangen.

Het totale bedrag van € 15.000,- verdelen we eerlijk onder de
goedgekeurde aanvragen.

Uw aanvraag
Via www.scherpenzeel.nl/subsidies kunt u onder “Tegemoetkoming
ondersteuning COVID-19 voor organisaties” een aanvraag indienen. U kunt
uw aanvraag insturen tot en met 31 mei 2021. Uiterlijk acht weken na
ontvangst van de aanvraag laten wij weten of u de tegemoetkoming krijgt. 

WEEK 19 – 11 MEI 2021

E-laadpaal Kamillelaan
Voor de Kamillelaan is een 
aanvraag ingediend voor
een openbare locatie voor 
het opladen van elektrische 
auto’s; een e-laadpaal. 
Hiervoor heeft een ontwerp
verkeersbesluit ter inzage 
gelegen, waarop zienswijzen 
konden worden ingebracht.

Rekening houdend met
de ingediende zienswijzen
is besloten een (1)
parkeervak ter hoogte
van de Kamillelaan nr. 73
als oplaadpunt aan te 
wijzen, aangegeven op
de kaart hiernaast. 

Het verkeersbesluit
hiervoor is gepubliceerd
in de Staatscourant van
10 mei 2021.

Gewijzigde 
openingstijden 
Op Hemelvaartsdag donderdag 
13 mei en vrijdag 14 mei is 
het gemeentehuis gesloten. 
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