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Wilt u ook NL-Alert ontvangen?
Hebt u een mobiele telefoon, bijvoorbeeld om contact met vrienden en
(klein)kinderen te onderhouden? Zorg ervoor dat het apparaat aanstaat,
zodat u NL-Alert kan ontvangen. NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid
dat u waarschuwt en informeert over noodsituaties. Denk aan een grote brand,
terroristische aanslag of onverwacht noodweer. In een NL-Alert staat uitgelegd
wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar u meer informatie en updates
kunt vinden. Ontvangt u een NL-Alert op uw mobiele telefoon dan weet u
meteen wat er bij u in de buurt aan de hand is en wat u moet doen.
Meer informatie over NL-Alert vindt u op www.nl-alert.nl
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Rijd klimaatvriendelijker,
schoner én veiliger
Op zaterdag 19 juni komen
medewerkers van Band
op Spanning naar het
parkeerterrein bij de Jumbo.
Daar gaan zij de gratis service
Band op Spanning uitvoeren!
Met behulp van professionele
mobiele apparatuur wordt
de bandenspanning van de
auto’s gecontroleerd en
worden de banden zo
nodig opgepompt.
In Nederland rijdt meer dan de
helft van alle auto’s met een te lage
bandenspanning. Dat kost jaarlijks
ca. 200 miljoen liter extra brandstof
en veroorzaakt 400 miljoen kg extra
CO2 uitstoot. Daarnaast maakt rijden
met een te lage bandenspanning
autorijden duurder; een auto
verbruikt op jaarbasis 2 tot 5%

meer brandstof en de slijtage van
de banden neemt toe. Het is ook
gevaarlijk, want de verkeersveiligheid
neemt af door een slechtere
wegligging, een langere remweg
en een grotere kans op een klapband.
Tijd voor actie!
Met de service ‘Band op spanning’
kan op concrete wijze een steentje
worden bijgedragen aan een
schonere en veiligere samenleving.
Scherpenzeel ondersteunt dit
initiatief en biedt alle bezoekers
van het parkeerterrein bij de
Jumbo aan de Marktstraat
deze service kosteloos aan.
Servicemedewerkers staan
gedurende de dag bij de
in- en uitgang van het terrein.
Daar zullen zij de automobilisten
aanspreken over deze gratis service.

Wilt u meedoen? Dan krijgt u
een aanmeldkaart voor onder
de ruitenwisser. Bent u eenmaal
geparkeerd en op pad, dan hoeft
u verder niets meer te doen.
De medewerkers controleren
de bandenspanning en pompen de
banden zo nodig weer op tot de
door de fabrikant geadviseerde
spanning (bij normaal gebruik).
De aanmeldkaart wordt omgewisseld
voor een kaart met daarop de oude
bandenspanning, de nieuwe
bandenspanning én de besparingen!
Zo weet u precies wat er gebeurd is,
wel zo prettig.
Uiteraard is er ook de mogelijkheid
om geen gebruik te maken van deze
kosteloze bandenservice. Dit kunt u
kenbaar maken bij onze medewerkers.
Zij zullen nooit ongevraagd aan uw
auto komen en komen alleen in actie
indien een auto een aanmeldkaart
onder de ruitenwisser heeft.
Kijk voor meer informatie op
www.bandopspanning.nl

Zomerondernemers Regio Foodvalley gezocht
Start je eigen bedrijf als student in Regio Foodvalley
Half juli start het gratis programma
Zomerondernemer Regio Foodvalley.
Jongeren tussen 15 en 22 jaar
kunnen zich nu aanmelden voor
dit ondernemersproject in de zomervakantie. Deelnemers ervaren tijdens
het project hoe het is om
te ondernemen, begeleid door
trainers starten ze een eigen bedrijf.

Monumentencommissie
De eerstvolgende openbare vergadering van de monumentencommissie vindt
plaats op dinsdag 22 juni om 10.30 uur. De vergadering vindt, als gevolg van
de Corona maatregelen, online plaats. Als u deze vergadering online wilt
bijwonen, neem dan contact op met de heer R. Verberkt, 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.

Campagne ‘Stop Diefstal’
in Gelderse Vallei
Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel zijn in samenwerking met LTO Gelderse
Vallei de campagne ‘Stop Diefstal’ gestart voor ondernemingen die
GPS-apparatuur voor landbouwvoertuigen bezitten. Deze peperdure
GPS-apparatuur wordt in Nederlands sinds medio 2019 op grote schaal
gestolen. Voor Cumela Nederland was dat aanleiding begin dit jaar te starten
met de campagne ‘Stop Diefstal’, waarin hun leden worden opgeroepen
deze kostbare apparatuur te registreren en te markeren.
De apparatuur is door de markering minder geschikt voor heling. De logistiek
van de apparatuur brengt voor criminelen meer risico met zich mee. De ‘Stop
Diefstal’-set bevat ook een aantal waarschuwingsstickers die communiceren dat
de apparatuur is geregistreerd. Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel hebben een
selectie gemaakt van bedrijven die in aanmerking komen voor de set.
Meer informatie over Stop Diefstal is te vinden op www.kiekuut.nl/stopdiefstal/

Een eigen bedrijf in zes weken
De jongeren volgen een programma
met trainingen, workshops en
interessante bedrijfsbezoeken.
De Zomerondernemers krijgen
begeleiding van twee ervaren
ondernemerscoaches die hen helpen
om van hun eerste bedrijf een succes te
maken. Het traject is gratis en helemaal

zonder verplichtingen. Na de zomer
bepalen de deelnemers zelf of ze
doorgaan met hun bedrijf. Jongeren
die verder gaan met hun bedrijf krijgen
een businessmaatje: een ervaren
ondernemer uit Regio Foodvalley
die hen nog een jaar lang tips en
advies geeft.
Start met een driedaagse
bootcamp
Eind juli gaat Zomerondernemers Regio
Foodvalley van start met een
driedaagse ‘bootcamp’. Ontmoeten
en samenwerken staan centraal. Als
het kan is de training face-to-face,
anders digitaal. In augustus staan
bezoeken aan lokale ondernemers
op het programma, met workshops,

presentaties en
rondleidingen.
Het programma eindigt met een
feestelijke finale waarin ieder zijn of
haar bedrijf presenteert.
Meer informatie
Aanmelden kan via de website van
ZomerOndernemer Regio Foodvalley.
Daar volgt ook meer informatie over
de trainingsdata. Ook ondernemers die
hun bedrijf willen laten zien of
jongeren willen coachen kunnen zich
via deze website nog aanmelden.
Wees er snel bij, want er is maar plek
voor maximaal 20 deelnemers!
www.zomerondernemer.nl/
regio-foodvalley

Oproep
inleveren
betalingsbewijzen
Hebt u een beschikking ontvangen
voor een subsidiebijdrage voor
het seizoen muziekonderwijs
2020-2021? 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.
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Online informatieavond
over De Nieuwe Koepel

Aanvragen
subsidie

De gemeente Scherpenzeel groeit.
Dit is goed voor alle inwoners,
want zo kunnen zij wonen naar
wens. En blijven de vele
voorzieningen in onze gemeente
in stand. Om te zorgen voor
voldoende woningen, wordt
woonwijk De Nieuwe Koepel
gebouwd.

U kunt een subsidie aanvragen voor
het volgen van muzieklessen bij een
bevoegd muziekdocent of een
erkende muziekschool voor het
seizoen 2021-2022. Dit op basis
van de deelverordening subsidie
muziekonderwijs Scherpenzeel. Voor
algemene muzikale vorming kan
geen subsidie meer aangevraagd
worden. Ouders of verzorgers
kunnen subsidie aanvragen voor
minderjarige muziekleerlingen.
Meerderjarige leerlingen tot 25 jaar
kunnen zelf subsidie aanvragen als
ze dagonderwijs volgen of als er
sprake is van werkloosheid en/of
arbeidsongeschiktheid.
Het maximale subsidiebedrag
voor instrumentaal muziekonderwijs
is € 200,00. Dit bedrag wordt
evenredig naar beneden bijgesteld
als er meer aanvragen zijn dan het
subsidieplafond toelaat.
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. De folder en het
formulier kunt u ook digitaal vinden
op www.scherpenzeel.nl/subsidies.

De Nieuwe Koepel krijgt circa
400-450 woningen en wordt in
8 tot 10 jaar tijd gebouwd aan
de zuidrand van Scherpenzeel.
In grote lijnen is dit het gebied
tussen de Nieuwstraat, Koepellaan
en Vlieterweg.

Op maandag 28 juni vanaf 19.30 uur
houdt de gemeente een online
informatieavond over deze plannen.
U kunt dan ook via de chat vragen
stellen. Aanmelden voor deze
bijeenkomst kan door een mailtje
te sturen naar
scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl.
U ontvangt dan een link om
deel te nemen. Ook worden fysieke
inloopmomenten georganiseerd,
hier volgt nog meer informatie
over. Kijk ook eens op
www.scherpenzeel.nl/denieuwekoepel
en neem hier een abonnement op
de online nieuwsbrief.

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 7 juli 2021 aan Scouting Scherpenzeel voor de verkoop van oliebollen;
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.
Kijk voor meer informatie over verkoop aan de deur op www.consuwijzer.nl
of bel met (088) 070 70 70.

Nep-verkopers voor
gemeentegids actief
De gemeente brengt ieder jaar een gemeentegids uit. Deze wordt aan het
einde van jaar huis-aan-huis bezorgd. De gids wordt verzorgd door Akse Media.
Dit mediabedrijf verzorgt ook de advertentieverkoop voor de gids. Momenteel
zijn er oplichters actief die zich voordoen als verkopers van advertenties in
e gemeentegids. Ook wordt adverteren in een digitale gids genoemd. De
verkoop van advertenties voor de officiele gemeentegids is nog niet gestart
en wordt dus gedaan door Akse Media. Op verzoek kan Akse Media een
aanbevelingsbrief tonen van de gemeente.

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

COLLECTE
Deze week gaan vrijwilligers,
volgens de corona maatregelen,
op pad om te collecteren voor
het Rode Kruis. 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.

Wijkplatform-Oost
vergadert 24 juni
Op donderdag 24 juni vergadert Wijkplatform Scherpenzeel-Oost. Deze
online vergadering begint om 19.30 uur via MS Teams. Het eerste deel van
de vergadering is openbaar. Wijkbewoners zijn van harte welkom om hun
wijkzaken met het wijkplatform te bespreken. Graag van te voren aanmelden
om de link naar Teams te ontvangen: communicatie@scherpenzeel.nl
Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Dreef, aan de
oostzijde door de Dreef en de Verlengde Hopeseweg, aan de zuidzijde
door de Groeperlaan, Akkerwindelaan, Ringbaan en Boslaan en aan de
westzijde door de Marktstraat (deze straat behoort bij Wijkplatform
Scherpenzeel West). Het park van Huize Scherpenzeel behoort ook bij
Wijkplatform Scherpenzeel-Oost.

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