GEMEENTE

Telefonisch spreekuur
voor vragen over het OV
dagelijks bereikbaar
Bent u 55+ en heeft u vragen over
reizen met het OV? Maak dan gebruik
van het telefonisch OV-spreekuur en
bel 038 – 303 70 10. OV-ambassadeurs
geven er antwoord op uw vragen over
het gebruik van het OV.
“Reizen met het openbaar vervoer is
niet voor iedereen vanzelfsprekend”,
zeggen de OV-ambassadeurs.
De provincies Gelderland, Flevoland
en Overijssel vinden het belangrijk dat
iedereen met het openbaar vervoer
veilig en gemakkelijk kan reizen.
Daarom geven OV-ambassadeurs,
vrijwilligers en zelf ook op leeftijd,
uitleg over reizen met trein en bus.

OV kunnen nu wel terecht tijdens
het telefonisch spreekuur.
•	Maandag tot en met vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur
•	Dinsdag en donderdag van
13.30 tot 15.00 uur
•	Maandag en woensdag
van 18.30 tot 20.00 uur
Telefoonnummer: (038) 303 70 10
Meer informatie:
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

De maandelijkse inloopspreekuren
voor senioren zijn helaas tot nader
orde geannuleerd. De coronamaat
regelen laten het niet toe. Mensen
met vragen over het gebruik van het

Verleende (tijdelijke)
standplaatsvergunningen
Op grond van de marktverordening 2015 is vergunning verleend voor het tijdelijk
innemen van de volgende standplaatsen op de weekmarkt te Scherpenzeel:
• op 19 mei 2021 aan Scouting Scherpenzeel voor de verkoop van oliebollen;
• op 19 mei 2021 aan Stichting Welzijn & Ondersteuning ter promotie
van de stichting;
• op 26 mei en 2 juni 2021 aan Flowmotive / ValleiEnergie voor voorlichting
over zonnepanelen.
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 en
het standplaatsenbeleid 1997 is op 11 mei 2021 vergunning verleend voor het
tijdelijk innemen van de volgende standplaatsen op de Beukenlaan te Scherpenzeel:
• op 21 en 28 mei 2021 aan Flowmotive / ValleiEnergie voor voorlichting over
zonnepanelen;
• op 28 mei, 18 juni en 9 juli 2021 aan KPN voor voorlichting over glasvezel.
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.

Wijziging inzameling huisvuil Wijk
maandag i.v.m. 2e Pinksterdag

Online bijeenkomst ‘Levensvragen
in de Vallei’ over verlies en rouw
Op maandag 31 mei 2021 organiseert
SWO Scherpenzeel-Renswoude en
Algemeen Maatschappelijk Werk van
Santé Partners voor de inwoners van
Renswoude en Scherpenzeel om 19.00
uur een gratis online bijeenkomst met
als thema “Verlies en rouw”. Wanneer u
in de afgelopen tijd geconfronteerd bent
met rouw door verlies van bijvoorbeeld
een geliefde, werk, gezondheid, dan is
deze avond wellicht iets voor u.
Gastsprekers zijn Kees Stam en
Eva Smit. Zij zijn verbonden aan het

WEEK 20 – 18 MEI 2021

samenwerkingsverband
‘Levensvragen in de Vallei’
(https://www.levensvragenindevallei.nl/).
Er is een algemeen gedeelte en na een
korte pauze de mogelijkheid met elkaar
na te praten en vragen te stellen.
Op deze avond wordt ook gepeild of
er behoefte is aan een vervolg.
De online bijeenkomst start om
19.00 uur en zal tot uiterlijk 21.00 uur
duren. U kunt zich aanmelden door
een mail met uw naam te sturen naar
info@swo-sr.nl. Deelname is gratis.

In verband met Tweede Pinksterdag op maandag 24 mei 2021 wordt in de
“Wijk maandag” de groene (GFT) container leeggemaakt op dinsdag 25 mei
2021. Wij verzoeken u de container vóór 7.30 uur aan de weg te zetten en
wanneer deze is leeggemaakt weer zo snel mogelijk weg te halen.

Gewijzigde
openingstijden
Op maandag 24 mei, Tweede
Pinksterdag, is het gemeentehuis
gesloten. Ook de avondopenstelling van Burgerzaken vervalt.

Online gesprek over samenwerking
inwoners en gemeente

COLLECTE
Deze week gaan vrijwilligers,
volgens de coronamaatregelen,
op pad om te collecteren voor het
Longfonds. Het kan zijn dat deze
collecte online plaatsvindt.

Op 31 mei 19:30 – 21:30 organiseren we een online gesprek over het onderwerp
‘Gemeente en inwoners werken samen’. Dit is het vervolg op de enquête die eerder
dit jaar is gehouden over dit onderwerp. We praten over vragen als:
•	‘Wat zijn je verwachtingen bij de gemeente als samenwerkingspartner?’
•	‘Kun je makkelijk in contact komen met ons als gemeente?’
•	‘Hoe werken we handig samen aan goede ideeën van inwoners?’.

Heeft u interesse in de opbrengst
van deze collecte? Kijk dan over
enkele weken op www.cbf.nl van
Centraal Bureau Fondsenwerving.

Wilt u graag meepraten? Meld u tot uiterlijk 25 mei aan via
inwonerspanel@scherpenzeel.nl. Lukt de datum of gespreksvorm voor u niet?
Geef het aan, dan kijken we graag wat er wel lukt. Wij hopen u te spreken!

Collectieve inkoopactie zonnepanelen
Scherpenzeel heeft ValleiEnergie gevraagd een collectieve inkoopactie
zonnepanelen te organiseren voor de inwoners van onze gemeente. Hiervoor
heeft ValleiEnergie bij zes installateurs van zonnepanelen uit onze regio
offertes opgevraagd. NewSolar uit Woudenberg kwam hierbij als winnaar uit
de bus. Zij hebben een zeer aantrekkelijk aanbod gedaan voor alle inwoners
van Scherpenzeel en zijn in staat iedereen maatwerk te leveren.
Steeds meer mensen plaatsen
zonnepanelen op hun dak, ook in
Scherpenzeel. Logisch: met zonne
panelen wek je zelf groene stroom op,
je bespaart veel geld op je energie
rekening en het rendement is een
stuk hoger dan op een spaarrekening.
Wilt u ook zonnepanelen zonder

zorgen? Doe dan mee met deze actie
van de gemeente Scherpenzeel en
coöperatie ValleiEnergie.
Waarom meedoen
We horen vaak van mensen dat ze
wel zonnepanelen zouden willen,
maar opzien tegen het uitzoekwerk:

heb je een geschikt dak; hoeveel
zonnepanelen passen er op; welk type
paneel kies je; wat zijn goede
installateurs; hoe vergelijk je offertes?
Als je meedoet aan deze actie is het
uitzoekwerk al gedaan. Omdat er
veel inwoners van Scherpenzeel met
de actie meedoen, kan de installateur
de installatie goedkoper aanbieden
dan wanneer je individueel zonne
panelen zou laten plaatsen. Zo weet
je zeker dat je zonnepanelen koopt
van een betrouwbare partij voor een
goede prijs. Ook als je maar weinig
stroom verbruikt zijn zonnepanelen

verstandig. Een kleine installatie levert
ook een goed rendement; denk aan
een terugverdientijd van circa 10 jaar.
Dit terwijl je daarna nog zeker 15 jaar
‘gratis’ stroom opwekt!
Meer informatie
ValleiEnergie komt naar Scherpenzeel
om uitleg te geven en de mogelijkheid
te bieden om u aan te melden.
U kunt ValleiEnergie op de volgende
momenten in ons dorp vinden:
• Vrijdag 21 mei op de Beukenlaan
•	Woensdag 26 mei 2021 op
de weekmarkt

• Vrijdag 28 mei op de Beukenlaan
•	Woensdag 2 juni 2021 op de
weekmarkt
Let op! In sommige brieven staat
foutief Plein 1940 als locatie
genoemd.
De actie loopt van mei 2021 tot
30 september 2021. Daarna zal de
gemeente de actie evalueren en
besluiten over eventuele toekomstige
acties. Meer over de actie leest u op
www.valleienergie.nl/scherpenzeel
en daar kunt u zich ook inschrijven.
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