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Geen avondopenstelling
Burgerzaken in augustus
Burgerzaken is niet geopend op de maandagavonden 16, 23 en 30 augustus. We zijn wel open tijdens de reguliere
openingstijden overdag: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Vanaf 6 september is Burgerzaken
weer open op maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Denkt u er aan om van te voren een afspraak te maken!
Dit kan via https://mijnafspraak.scherpenzeel.nl/

Gebruik aub beide glasbakken
Wist u dat er twee glasbakken op
de parkeerplaats bij Jumbo staan?
Een bovengrondse (links) en een
ondergrondse container (in de cirkel).
De ondergrondse ziet er kleiner uit,
maar daar kan veel meer glaswerk in.

Maak gebruik van beiden en voorkom
dat een van de twee vol raakt. En dat
er glaswerk voor de containers wordt
gezet.
Ook is het fijn om verstopping van de
glasbakken te voorkomen, door alleen

glaswerk in te werpen dat past.
Te grote spullen, zoals een vaas, blijven
hangen en veroorzaken een ophoping
waardoor ingooi niet meer mogelijk is.
Samen houden we Scherpenzeel
schoon!

Verleende (tijdelijke)
standplaatsvergunningen
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 en
het standplaatsenbeleid 1997 is op 5 augustus 2021 vergunning verleend voor
het tijdelijk innemen van een standplaats op de Beukenlaan te Scherpenzeel:
op donderdag 26 augustus, vrijdag 24 september, donderdag 28 oktober
en vrijdag 26 november 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

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

Verspillingsvrije week:
wie is de Scherpenzeelse
kliekjeskoning(in)?
Van 7 t/m 13 september is het de
verspillingsvrije week. De stichting
Samen tegen Voedselverspilling wil
Nederland steeds meer verspillingsvrij maken. Al ons eten en drinken is
met aandacht en energie verbouwd,
gekweekt, verwerkt, getransporteerd,
gekoeld, of juist verhit, en verpakt.
Door goed met ons eten om te gaan
en het niet te verspillen, leveren we
een grote bijdrage aan het klimaat
en onze hele leefwereld.

In Scherpenzeel doen we mee aan
deze week door middel van leuke
acties. Zo delen we op de woensdagmarkt goodie bags uit. En we zijn op
zoek naar de Verspillingsvrije Helden
van Scherpenzeel.
Bent u of kent u iemand die slim
boodschappen doet, handig eten
bewaart of een heuse kliekjeskoning
is? Mail dan uw nominatie naar
week@samentegenvoedselverspilling.nl
en laat daarbij weten op welke manier

u of uw genomineerde verspilling
voorkomt. Zelf maakt u kans op een
verspillingsvrij pakket. Of gebruik
de hashtag #verspillingsvrijheld op
instagram.
In de Verspillingsvrije Week van
7-13 september worden de helden
met foto uitgelicht in nieuwsbrief,
site en sociale media kanalen van
Samen tegen Voedselverspilling.
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