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COLLECTE

Deze week gaan vrijwilligers, 
volgens de coronamaatregelen, op 
pad om te collecteren voor het Prins 
Bernard Cultuurfonds. Het kan zijn 
dat deze collecte online plaatsvindt. 
Heeft u interesse in de opbrengst 
van de collecte? 

Kijk dan over enkele weken op 
www.cbf.nl van Centraal Bureau 
Fondsenwerving.

Volg de gemeente op social media!

www.facebook.com/gemeentescherpenzeel

www.twitter.com/_Scherpenzeel

www.instagram.com/gemeente_scherpenzeel

www.linkedin.com/company/gemeentescherpenzeel

WEEK 22 – 1 JUNI 2021

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 zonnepanelen 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 zonnepanelen 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 nog op woensdag 2 juni 2021 op de 
weekmarkt vinden, van 10.00 tot 16.00 uur. 

De actie loopt 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.

Voorontwerp bestemmingsplan  
Centrum Dorpsstraat 270 en 
informatiemiddag/-avond
Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat het 
voorontwerpbestemmingsplan Centrum Dorpsstraat 270 voor inspraak ter 
inzage ligt.

Doel van dit plan
Een planologisch kader scheppen om de bouw van 10 appartementen en een 
zorggebouw met 11 eenheden ten behoeve van eerstelijnszorg op het perceel 
Dorpsstraat 270 mogelijk te maken.

U kunt het plan inzien
Het plan ligt met ingang van 2 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage in het 
gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. 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.

Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de gemeente
lijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Extra middag en avond om plan in te zien
Op 23 juni a.s. wordt een middag en avond gehouden, waar u het plan van 
14.00 tot 20.00 uur kan komen inzien. Er is dan naast een vertegenwoordiger 
van de gemeente ook iemand aanwezig namens de ontwikkelende partij, die 
informatie kan geven over het plan en vragen kan beantwoorden. U dient 
vooraf een afspraak te maken via bovenstaand telefoonnummer. Per afspraak 
wordt 20 minuten ingepland en kunnen 2 personen tegelijk aanwezig zijn.

Hoe kunt u reageren? 
U kunt mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, uw inspraakreactie kenbaar 
maken. Dit kan zo lang het plan ter inzage ligt (dus tot en met 13 juli 2021). 
Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar burgemeester en 
wethouders  van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor uw 
mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met een medewerker 
van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. 
Inspraakreacties kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van het plan.

Cadeaubonnen jonge 
mantelzorgers  tijdens  
de Week van de 
 Jonge  mantelzorger
Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge 
mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een 
chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Dat kan 
een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur. Het 
zorgen voor een ander kan zwaar zijn. Daarom vragen we tijdens de Week van 
de Jonge mantelzorger (1 tot en met 7 juni) aandacht voor kinderen en jongeren 
die voor een ander zorgen. 
Ook in Scherpenzeel willen we jonge mantelzorgers graag in het zonnetje 
zetten! Jonge mantelzorgers kunnen in de week van 1 tot en met 7 juni een 
cadeaubon aanvragen ter waarde van € 50 om hiermee iets leuks voor zichzelf 
(of een ander) te kopen. 

De cadeaubon kan aangevraagd worden bij Lisette Mulder van het Steunpunt 
Mantelzorg via l.mulder@welzijnscherpenzeel.nl of 0636458191.*

Kijk voor meer informatie over de Week van de Jonge Mantelzorger op 
www.weekvandejongemantelzorger.nl

*  Let op: voor de cadeaubonnen geldt: OP = OP!

Glasvezelaanleg van KPN van start
De glasvezelaanleg van KPN in 
Scherpenzeel is gestart. Dinsdag 18 
mei ging de eerste schop in de grond 
nabij de Eikenlaan. Volgens planning is 
heel Scherpenzeel in juni 2022 
aangesloten op glasvezelinternet van 
KPN. In totaal wordt er in Scherpenzeel 
45 kilometer gegraven en gaat er 267 
kilometer buis en 408 kilometer 
glasvezelkabel de grond in. Er worden 
4.000 glasvezelaansluitingen 
gerealiseerd. De uitrol van glasvezel 
wordt uitgevoerd door de aannemer 
Allinq. 

Meerdere aanbieders
In Scherpenzeel is al eerder dit jaar 
een glasvezelnetwerk aangelegd, door 
Delta Fiber. Maar ook andere 
aanbieders kunnen zich melden. Zij 
maken dan geen gebruik van het al 
aanwezige glasvezelnetwerk, maar 
leggen zelf weer een netwerk aan. Dit 

is dus anders dan bijvoorbeeld 
elektriciteit of gas, waarbij leveranciers 
van een bestaand netwerk gebruik 
maken. De gemeente kan dit niet 
tegenhouden, want glasvezel valt 
onder de Telecomwet. De gemeente 
sluit wel van te voren met een 
aanbieder een samenwerkingsovereen
komst. Hierin wordt onder meer het 
toezicht en het budget hiervoor 
vastgelegd.

Vragen of klachten
Wie vragen heeft over de aanleg van 
glasvezel of de werkzaamheden, of 
een klacht wil doorgeven, kan hiervoor 
naar www.kpnnetwerk.nl/
contactformulier/#vraag 
Dit contactformulier komt terecht bij 
de klantenservice van KPNNetwerkNL 
en wordt zo snel mogelijk in behande
ling genomen, waarna er contact 
wordt gezocht met de bewoner.
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Let op bij verkopers aan de deur!
Verkoop aan de deur is niet verboden, maar gemeente en politie adviseren om 
wel op uw hoede te zijn wanneer verkopers bij u aanbellen. Wij raden u aan de 
volgende adviezen ter harte te nemen:

•  Laat personen die aan de deur komen en waarmee u geen afspraak heeft niet 
zomaar binnen in uw woning;

•  Laat verkopers alleen binnen als ze zich hebben kunnen legitimeren en u 
ervan overtuigd bent dat u te maken hebt met een betrouwbaar bedrijf;

•  Vertrouwt u het niet bel dan de politie: (0900) 88 44 (of het alarmnummer 
112 bij grote spoed).

Kijk voor meer informatie over verkoop aan de deur op www.consuwijzer.nl of 
bel met (088) 070 70 70.

Bladluis-
bestrijding
Bladluizen voeden zich met 
plantensappen. Het teveel aan 
plantensappen wordt door de 
bladluizen uitgescheiden in de 
vorm van honingdauw. Deze 
kleverige substantie is niet 
schadelijk maar kan ernstige 
overlast geven doordat bijvoor
beeld tuinmeubelen en geparkeer
de auto’s kleverig worden. De 
overlast is het grootst bij langdurig 
warm en droog weer. 

Biologische bestrijding
Omstreeks half mei gaat de 
gemeente Scherpenzeel op diverse 
locaties bladluizen bestrijden. Dit 
doen wij door inzet van larven van 
inheemse (een van nature in 
Nederland voorkomende soort) 
lieveheersbeestjes. De afgelopen 
jaren heeft deze methode in 
Scherpenzeel tot goede resultaten 
geleidt waardoor de overlast 
minder groot is. De bestrijding 
vindt plaats op de meest kwets
bare en overlast gevende locaties.

Werkwijze
De larven worden in een wit 
katoenen zakje aan de boom ter 
hoogte van de onderste tak 
gehangen. De lieveheersbeestjes 
en de larven zijn natuurlijke 
vijanden van de bladluizen. Een 
volwassen lieveheersbeestje kan 
80 bladluizen per dag opeten. De 
larven eten nog meer bladluizen 
tot minimaal 100 per dag.

Nationale Buitenspeeldag 
op woensdag 9 juni
Woensdag 9 juni is buitenspeeldag, 
in het leven geroepen door Jantje 
Beton om het buitenspelen onder de 
jeugd te stimuleren. Tvzender 
Nickolodeon ondersteunt dit door de 
hele dag ‘op zwart’ te gaan. Dan is de 
verleiding om binnen voor de tv te 
zitten een stuk kleiner!

SNO en het JOS organiseren deze dag 
samen de Scherpenzeelse Nationale 
Buitenspeeldag. We vinden het erg 
belangrijk dat kinderen buiten zijn en 
natuurlijk ook veel kunnen spelen. Al 
spelenderwijs leer je natuurlijk toch 
een hele hoop. Daar hoort een beetje 
vallen en opstaan letterlijk en 
figuurlijk natuurlijk ook bij. 

Op 9 juni zullen we ‘s middags op het 
schoolplein van de Dorpsbeuk een 
open instuif houden met een heel 
aantal leuke en uitdagende spellen 
voor alle leeftijden. Denk hierbij aan: 
Pannakooi (voetbal), Stoepranden, 
Kubbspel, Basketbal, Springtouwen 
en voor de jongste jeugd is er 
bijvoorbeeld ook gewoon de zandbak 
om zich te vermaken. Ook zijn we van 
plan om een kleine stormbaan op te 
zetten en krijgen de kinderen 
tussendoor een lekkere versnapering. 

Aanmelden is niet nodig en alle 
basisschoolkinderen zijn welkom! 
Het programma duurt van 12.30 tot 
15.00 uur.

Aanvragen subsidie 
 instrumentaal muziekonderwijs 
cursusjaar 2021-2022
U kunt een subsidie aanvragen voor 
het volgen van muzieklessen bij een 
bevoegd muziekdocent of een 
erkende muziekschool voor het 
seizoen 20212022. Ouders of 
verzorgers kunnen subsidie 
aanvragen voor minderjarige 
muziekleerlingen. Meerderjarige 
leerlingen tot 25 jaar kunnen zelf 
subsidie aanvragen als ze dagonder
wijs volgen of als er sprake is van 
werkloosheid en/of arbeids
ongeschiktheid. 

Het maximale subsidiebedrag voor 
instrumentaal muziekonderwijs is 
€ 200,00. Dit bedrag wordt evenredig 
naar beneden bijgesteld als er meer 
aanvragen zijn dan het subsidiepla
fond toelaat. Dit op basis van de 
deelverordening subsidie 

 muziekonderwijs Scherpenzeel. Voor 
algemene muzikale vorming kan 
geen subsidie meer aangevraagd 
worden. De voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor subsidie 
staan vermeld in de informatiefolder. 
Deze folder en het aanvraagformulier 
zijn af te halen bij de receptie van het 
gemeentehuis, muziekschool SMS en 
bij Caecilia of digitaal te vinden op 
www.scherpenzeel.nl/subsidies

Alle aanvragen moeten vóór 1 juli 
2021 zijn ingediend bij het gemeen
tehuis. Aanvragen die later binnenko
men worden niet in behandeling 
genomen. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met het O. Vermeer van de 
gemeente Scherpenzeel, telefoon
nummer (033) 277 23 24.

Oproep inleveren betalingsbewijzen 
muziekonderwijs seizoen 2020-2021
Hebt u een beschikking ontvangen voor een subsidie
bijdrage voor het seizoen muziekonderwijs 20202021?  
Dan moet u het betalingsbewijs vóór 1 juli 2021 indienen 
bij het secretariaat van de gemeente. 

Dit bewijs is een kwitantie van de particuliere muziekdocent 
waaruit het betaalde bedrag blijkt, de naam van de leerling 
en dat de lessen zijn gevolgd. 

De gemeente ontvangt via de muziekschool en Caecilia de 
betalingsbewijzen van leerlingen die dit seizoen lessen 
hebben gevolgd bij SMS of Caecilia. Die leerlingen hoeven 
dus niets op te sturen naar de gemeente.

Hoe eerder de betalingsbewijzen binnen zijn, hoe sneller de 
betalingen worden afgehandeld. Lever uw betalingsbewijs 
in vóór 1 juli 2021. Anders nemen wij deze niet meer in 
behandeling. Uw recht op subsidie vervalt dan. 

Doe ook mee aan 
de Week Zonder Afval
Jaarlijkse gooien we per persoon ongeveer 490 kilo afval weg. Ook al leveren we 
daarvan een groot deel gescheiden in zodat het gerecycled wordt, het is nog 
veel beter om de berg afval te verkleinen. 

Met een paar simpele tips heb je met gemak een legere vuilniszak! Koop 
bijvoorbeeld vaker tweedehands, neem je eigen waterflesje mee onderweg en 
deel en leen spullen. 

In de landelijke Week 
Zonder Afval, van 31 
mei t/m 6 juni, proberen 
we samen deze tips uit 
om zo minder weg te 
gooien. 

Doe jij ook mee? 
Kijk voor meer tips en 
inspiratie op 
www.weekzonderafval.nl. 
Daar kun je je aanmelden 
om elke dag een tip te 
ontvangen én vind je 
tijdens de campagneweek 
verschillende interessante 
podcasts.


