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Boa Theo van de Brug

Bekendmakingen

Een ‘nieuwe’ boa in Scherpenzeel: Theo van de Brug vervangt tijdelijk Wim van der Veer die met pensioen
is gegaan. Het motto van Theo is : ‘let een beetje op elkaar’.

Voorontwerpbestemmingsplan Zelder
Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat het
voorontwerpbestemmingsplan Zelder voor inspraak ter inzage ligt.
Doel van dit plan
Voor de locatie Zelder, gelegen
tussen Groeperlaan en Hopeseweg,
is een bestemmingsplan opgesteld
dat de bouw van 35 woningen
mogelijk maakt. Het programma
bestaat uit 1 vrijstaande woning en
34 woningen voor 1 tot 2 persoonshuishoudens. Tevens wordt de
bouwweg een volwaardige verbindingsweg tussen Groeperlaan en
Hopeseweg. Het bestemmingsplan
Zelder geeft de voor deze woningbouwontwikkeling benodigde
bestemmingen en bijbehorende
bouw- en gebruiksregels.

Helemaal nieuw is Theo van de Brug (57) niet in Scherpenzeel, want de laatste ruim 8 maanden verving hij, samen
met zijn collega-handhavers, indien nodig al Wim van der
Veer. Van de Brug behoort tot het boa-team van de
gemeente Barneveld, dat ook al jaren werkzaam is in
Scherpenzeel. “Ik ben sinds 2011 als handhaver werkzaam
in Barneveld en al die tijd indien nodig ook ingezet in
Scherpenzeel, net als de andere collega’s. Ik ken deze
gemeente dus goed.”
Theo komt uit Garderen en is bekend met kleinere dorpen.
“Dat spreekt mij wel aan, de korte lijnen, de vriendelijkheid
zowel bij jong als oud. Als gemeente mag je blij zijn als een
groot deel van de handhavingszaken gaat over overlast van
jeugd, hondenpoep, blauwe zone en bouwcontainers/
aanhangers e.d.. En dat merken wij zeker in Scherpenzeel.”
Theo zoekt graag contact met de inwoners en met de
collega’s. Zo hoort hij sneller wat er speelt of waar
problemen kunnen gaan ontstaan. Theo is op Instagram
actief onder de naam handhaver_theo. “Ik vind het leuk om
op deze manier te laten zien wat er gebeurt en ook wat er
goed gaat. Ik sluit altijd af met ‘en let een beetje op elkaar.’
Men kan hier ook op een post reageren, ik geef altijd een
reactie.”

Theo is sinds 2011 actief als handhaver, daarvoor werkte hij
in de horeca (food & beverage manager) en is hij beroepsmilitair geweest. Vanwege zijn uitzending naar Libanon is
hij ook veteraan. Dat draagt hij een zeer warm hart toe,
getuige zijn deelname als secretaris aan het Veteranenbestuur van de gemeente Barneveld. Ook is hij lid van de
Ondernemingsraad van gemeente Barneveld. “Voor mij is
deze baan een perfecte combinatie van handhaving
(militaire achtergrond) en horeca (gastgericht en het
uithangbord van de gemeente).”
Wat kunnen de Scherpenzelers verwachten van Theo en zijn
collega’s die hem in Scherpenzeel bijstaan?
“We zitten op dit moment nog in de coronatijd waardoor er
nog steeds een aantal dingen niet mag. Dus blijf goed de
regels volgen; ook wij weten dat dat soms niet meevalt.
Verder kunt u van ons verwachten dat we er natuurlijk voor
u zijn en dat we problemen als het kan gezamenlijk
oplossen met of een gesprek of een waarschuwing. En ja,
ook wel indien nodig met een proces verbaal.”
Theo wordt niet, zoals Wim van der Veer wel was, marktmeester van de warenmark op woensdag. Deze taak is
overgegaan naar twee medewerkers van de gemeente.
Theo vult nu tijdelijk de Scherpenzeelse handhavingsuren in
– samen met collega’s uit zijn team – totdat er een besluit
is genomen over een definitieve aanstelling.

Digitaal wethoudersspreekuur 28 juni 2021
Op maandag 28 juni a.s. is er van 19.00 tot 19.45 uur
wethoudersspreekuur. In verband met de maatregelen om
verspreiding van het corona-virus 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.

U kunt het plan inzien
Het bestemmingsplan ligt met ingang
van 23 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 onderstaand
telefoonnummer. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl

De Breehoek is al een huiskamer voor de
Scherpenzeels gemeenschap en biedt ruimte aan
sport, welzijnswerk, verenigingsleven en religie.
Samen met gebruikers van De Breehoek en met
welzijnsorganisaties is dit scenario voor de
toekomst verder uitgewerkt en ligt er nu een door
iedereen gedragen voorlopig ontwerp. De
volgende stap is, om dit voorlopig ontwerp door
te laten groeien naar een definitief ontwerp,

waarbij ook onderzoek naar mogelijkheden voor
exploitatie en structuur wordt gedaan.
Het voorlopig ontwerp van architectenbureau
Huibers Van Weelden laat een Breehoek zien met
opvallende aanpassingen. Zo wordt een
theaterzaal aan de achterzijde aangebouwd. Door
zijn vorm is de huidige theaterzaal lastig te
optimaliseren. De De centrale hal wordt
verlevendigd met horeca, er komt een terras de
voorzijde en de bibliotheek krijgt een prominente
plek bij de entree van het gebouw. Het gemeentekantoor komt op de plek van de huidige
theaterzaal. Dat zorgt voor extra huurinkomsten
en natuurlijk aanloop en reuring in en rond het
gebouw, ook overdag. Het versterkt zo de
huiskamerfunctie van De Breehoek.

Inloopbijeenkomst
Op woensdag 14 juli wordt een
inloopavond over dit bestemmingsplan gehouden in De Breehoek.
Gezien de maatregelen tegen het
coronavirus, is aanmelding
noodzakelijk via
scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl
U ontvangt dan verdere informatie
over de dan geldende maatregelen
en eventueel een tijdslot.

Onherroepelijk
bestemmingsplan
Begraafplaats Lambalgen
Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend, dat het
bestemmingsplan Begraafplaats Lambalgen, door de gemeenteraad
vastgesteld op 25 maart 2021, op 2 juni 2021 onherroepelijk is geworden.
Gedurende de beroepstermijn is geen beroep ingesteld en geen verzoek om
voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
Doel van dit plan
Een planologisch kader scheppen om
de uitbreiding van de begraafplaats
ten zuiden van de huidige begraafplaats Lambalgen aan de Nieuwstraat
105 mogelijk te maken.

Voorlopig Ontwerp voor De Breehoek
De Breehoek zo aanpassen, organiseren en
verbouwen, dat het van nog grotere waarde wordt
voor Scherpenzeel, en in financiële zin een stabielere
toekomst tegemoet gaat. Daarvoor onderzoeken de
gemeente Scherpenzeel en Stichting Kulturhus De
Breehoek alle mogelijkheden en kansen. Inmiddels is
een Voorlopig Ontwerp gereed.

Hoe kunt u reageren?
U kunt mondeling, maar bij voorkeur
schriftelijk, uw inspraakreactie
kenbaar maken. Dit kan zo lang het
plan ter inzage ligt (tot en met
3 augustus 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.

Momenteel liggen er twee varianten van het
ontwerp op tafel: een waarin de hele gemeentelijke
organisatie van Scherpenzeel naar De Breehoek
verhuist, en een waarin enkel de baliefuncties naar
De Breehoek komen. Een deel van de ruimte, die in
de eerste variant voor de gemeente is bestemd,
moet dan aan andere (commerciële) partijen
worden verhuurd. Het onderzoek is gestart op
verzoek van de gemeenteraad, om een oplossing te
zoeken voor het jaarlijkse tekort van De Breehoek.
Dit heeft verschillende redenen, zoals de maatschappelijke tarieven voor sport, cultuur en welzijn,
in combinatie met de opzet van het huidige pand
(en de ‘loze ruimtes’ daarin). Het bestuur van De
Breehoek luidde in 2019 de noodklok: de reserves
van de Stichting raken op, en zonder aanpassing
van het pand is het verbeteren van de omzet niet

U kunt het plan inzien
Het bestemmingsplan is in te zien op
het gemeentehuis en digitaal te
raadplegen op www.scherpenzeel.nl
en www.ruimtelijkeplannen.nl met
het kenmerk NL.IMRO.0279.
BP2020begLambalgen-vg01

haalbaar. Dan zou De Breehoek over een paar jaar
in grote financiële problemen komen. Het uitvoeren
van het dit ontwerp vraagt om een stevige
investering van de gemeente, maar er staat veel
tegenover. Door de nieuwe huurinkomsten, die met
de verbouwing kunnen worden gerealiseerd, wordt
het tekort een stuk minder groot. Bovendien kunnen
nieuwe activiteiten worden georganiseerd die het
tekort nog verder terugdringen. Het bestuur van De
Breehoek ziet voldoende kansen om de inkomsten
verder te verbeteren, en verwacht na de verbouwing
met minder subsidie toe te kunnen.
De gemeenteraad vergadert op 1 juli voor het eerst
over het ontwerp en besluit op 12 juli of zij willen
investeren in het definitief uitwerken van dit plan.
Benieuwd naar het voorlopig ontwerp van
De Breehoek?
Zie dan www.heerlijkscherpenzeel.nl/breehoek
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De Omgevingsvisie: een belangrijk instrument voor Scherpenzeel
Onlangs stemde het college van burgemeester en wethouders in met de ontwerp Omgevingsvisie voor
Scherpenzeel. Een belangrijke instrument waarin staat hoe we het toekomstig ruimtegebruik van onze
gemeente voor ons zien en wat we daarin willen koesteren en versterken. “Een complete visie die tot
stand is gekomen in samenspraak met onze inwoners en partners. Dat maakt de Omgevingsvisie een
visie van ons allemaal en dat is heel belangrijk”, aldus verantwoordelijk wethouder Izaäk van Ekeren.
Maar wat betekent die visie nu voor Scherpenzeel?
De Omgevingsvisie komt voort uit de Omgevingswet. Deze nieuwe wet verplicht gemeenten een
Omgevingsvisie op te stellen voor de toekomst
van de gemeente. “Dat het verplicht is, is niet de
belangrijkste reden waarom we een Omgevingsvisie hebben opgesteld”, vult wethouder Van
Ekeren aan. “We vinden het belangrijk een brede
kijk op de toekomst van onze gemeente vast te
leggen. Om de juiste dingen te kunnen en blijven
doen, en om goed in te kunnen spelen op de
uitdagingen die op ons afkomen. Daarom zijn we
er ook proactief mee aan de slag gegaan.”
De Omgevingsvisie gaat niet alleen over
ruimtelijke onderwerpen, zoals wonen, mobiliteit
en de groene ruimte. Ook de nationale opgaven
als duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie en gezondheid komen in de Omgevingsvisie
samen. “Met onze Omgevingsvisie zetten we een
mooie stap in de voorbereiding op de invoering
van de Omgevingswet. We zijn de eerste in onze
regio (OddV) die de ontwerp Omgevingsvisie voor
het totale grondgebied van de gemeente ter
inzage legt.”

Waarden en ambities
De Omgevingsvisie van onze gemeente geeft aan
wat we met elkaar belangrijk vinden als het om de
leefomgeving gaat: over alles wat we buiten zien,
ervaren, horen en ruiken. Inwoners, ondernemers,
organisaties en andere partners brachten tijdens
het participatieproces duidelijk hun visie naar
voren. “Scherpenzelers zijn trots op de groene
woonomgeving met volop mogelijkheden om te
sporten, fietsen of wandelen. Ook zijn Scherpenzelers trots op de voorzieningen in het dorp, zoals de
sportterreinen, het zwembad, de Breehoek en het
gezellige centrum met winkels en horeca”. Dat
willen we graag koesteren en beschermen.
In de Omgevingsvisie hebben we dit vertaald naar
drie ‘waarden’: ‘het DNA van Scherpenzeel’, ‘onze
cultuurhistorie en landschap’ en ‘ons water als
inrichtingsprincipe’. Naast onze waarden die we
koesteren hebben we ook ambities gesteld voor de
toekomst. Tijdens het participatieproces dachten
we na over hoe onze gemeente de komende
twintig jaar verandert en wat dat betekent voor de
omgeving. Alle ideeën, kansen en doelen voor de
toekomst hebben we samengevat in drie ambities:

‘een groene en gezonde toekomst’, ‘een vitale en
leefbare gemeente’ en een ‘ondernemend
Scherpenzeel’. Nieuwe ontwikkelingen moeten
bijdragen aan deze ambities.
Samen met Scherpenzelers
Na ruim een jaar van diverse gesprekken met, en
digitale input van bewoners, ondernemers,
organisaties, verenigingen, (samenwerkings)
partners, ambtenaren, bestuurders en raadsleden
is de ontwerp Omgevingsvisie tot stand gekomen.
In de ontwerp Omgevingsvisie zijn alle opbrengsten uit de participatie, de belangrijkste opgaven
uit beleid en visies en de keuzes van de gemeenteraad samengebracht tot één Omgevingsvisie.
Het geheel aan thema’s, waarden en ambities
vormen de kaders van de Omgevingsvisie die we
belangrijk vinden voor nieuwe initiatieven en
ontwikkelingen. “Binnen deze kaders nodigen we
bewoners, organisaties en ondernemers uit om
met plannen te komen die hierbij aansluiten.”
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken wij aan een samenleving waarin het
goed wonen, werken en recreëren is.
Website Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie is geen document met daarin
een lang stuk tekst. In plaats daarvan hebben we
gekozen voor actieve website. “Hiermee kunnen
we op een duidelijke manier laten zien wat we
belangrijk vinden in onze gemeente en waar we

In gesprek over De Nieuwe Koepel

COLLECTE

We gaan graag met u in gesprek over de nieuwe wijk De Nieuwe Koepel.
We zijn benieuwd naar uw mening en ideeën voor deze ontwikkeling.
Wij organiseren daarom een online informatieavond op maandag 28 juni vanaf
19.30 uur. U kunt zich aanmelden via scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl,
waarna u een link ontvangt om deel te nemen. Deelnemen kan vanaf uw
computer, laptop, tablet of smartphone. U hoeft geen programma te installeren.

Deze week gaan vrijwilligers,
volgens de corona maatregelen, op
pad om te collecteren voor de Maag
Lever Darm Stichting. Het kan zijn
dat deze collecte online plaatsvindt.

Na deze bijeenkomst komt een enquête online via
www.scherpenzeel.nl/denieuwekoepel, waarbij we uw meningen willen ophalen
over een aantal belangrijke thema’s: ‘invulling van de openbare ruimte’,
‘meerwaarde van De Nieuwe Koepel’, ‘dorps karakter’ en ‘mobiliteit in de wijk’.

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

Ook zijn er fysieke inloopmomenten (uiteraard volgens de dan geldende
RIVM-maatregelen) bij het scouting-gebouw aan de Nieuwstraat. U bent
welkom op dinsdag 29 juni (14.00 tot 17.00 uur) en donderdag 1 juli (14.00 tot
17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur) bij het scouting-gebouw aan de Nieuwstraat.
Aanmelden hoeft niet, het kan bij veel animo voorkomen, dat u even moet
wachten. Dit geven wij dan aan. Later in het jaar organiseren wij een of
meerdere schets-workshops, waarbij de uitkomsten van deze raadpleging als
input dienen.

naartoe willen.” Op de website is de kaart van
Scherpenzeel te zien met daarin de vijf deelgebieden: noord, woongebieden, bedrijventerreinen,
centrum en zuid. Met een klik op de kaart wordt
de informatie van het gebied zichtbaar en welke
thema’s, waarden en ambities daar belangrijk zijn.
Daarnaast is het ook mogelijk om direct naar een
thema of ambitie te gaan.
Milieuimpactbeoordeling
De ambities en waarden in de ontwerp Omgevingsvisie komen voort uit diverse keuzes die zijn
voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de
keuzesessie op 1 maart 2021. De Omgevingswet
vraagt om in beeld te brengen wat de impact is
van deze keuzes op de omgeving vanuit een
milieuoogpunt. De resultaten hiervan staan in de
milieuimpactbeoordeling. “Naast de Omgevingsvisie neemt de gemeenteraad ook hierover een
besluit later dit jaar.”
Meer weten over de Omgevingsvisie?
Of inzage in het ontwerp?
De ontwerp Omgevingsvisie Scherpenzeel, met
bijbehorende milieuimpactbeoordeling, ligt nog tot
en met 6 juli 2021 ter inzage. Iedereen die dat wil
kan hierop reageren. De ontwerp Omgevingsvisie
en de milieuimpactbeoordeling zijn alleen digitaal
te lezen op de website omgevingsvisie.scherpenzeel.nl. Meer informatie over de visie en de
mogelijkheden om een reactie te geven vindt u op
de website www.scherpenzeel.nl/omgevingswet.

Volg de gemeente op
social media!
www.facebook.com/gemeentescherpenzeel

www.twitter.com/_Scherpenzeel

www.instagram.com/gemeente_scherpenzeel

www.linkedin.com/company/gemeentescherpenzeel

28 juni 2021

Informatieronde geheel in het
teken van participatie
Op maandagavond 28 juni van 19.30-22.30 praten we met de gemeenteraad over inwonersparticipatie:
hoe werken we als gemeenten samen met inwoners?
Deel 1 gaat over participatie met de komst van de
Omgevingswet.
Initiatiefnemers zijn onder de Omgevingswet zelf verantwoordelijk en aan zet als het gaat om participatie. Hoe
zorgen we ervoor dat de omgeving al vroeg in het proces
wordt betrokken bij initiatieven? En doen initiatiefnemers
dat vooral zelf of heeft de gemeente daar ook nog een
faciliterende rol in?
Deel 2 gaat over participatie en samenwerking
tussen gemeenten en inwoners in de brede zin.
Het gaat dan over vragen als:
• Hoe meten we draagvlak?
• Hoe laten we uitkomsten van participatie meewegen in
besluitvorming?

• Hoe wordt de gemeenteraad betrokken bij participatie?
• Past het uitdaagrecht (Right2Challenge) bij Scherpenzeel?
Doel van de avond is om informatie te delen, bewust
wording te creëren en de vragen op tafel te leggen waar we
met elkaar een antwoord op willen vinden. Het is een
vervolgstap na de enquête die begin dit jaar is gehouden
over ‘Meedoen in Scherpenzeel’ en het online gesprek dat
daarna volgde met enkele inwoners.
U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te praten in
deze digitale bijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden
door een mail te sturen naar
inwonerspanel@scherpenzeel.nl.
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