GEMEENTE

WEEK 33 – 17 AUGUSTUS 2021

Geen avondopenstelling
Burgerzaken in augustus

Gemeente Scherpenzeel biedt
gratis AED-trainingen aan

Burgerzaken is niet geopend op de maandagavonden 23 en 30 augustus.
Op deze avonden vervallen ook het spreekuur van de wethouders en de
kosteloze rechtshulp.

Wilt u weten hoe je iemand, met een hartstilstand, moet
reanimeren? Want als iedere seconde telt, is het goed als
er mensen zijn die snel ter plaatse zijn en hulp kunnen
bieden. Naast de inzet van de Brandweer Scherpenzeel,
die in dit soort situaties ook eerste hulp verlenen.

We zijn wel, volgens afspraak, 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/.

Als u dit wilt weten, dan kunt u zich inschrijven voor een
AED cursus. De cursussen worden gegeven door de EHBO
vereniging Renswoude Scherpenzeel. Er worden zowel
basiscursussen als herhalingscursussen aangeboden.
De basiscursus duurt 4 uur en zal in 2 avonden gegeven
worden. De herhalingscursus duurt 2 uur.
Waar
De cursussen worden gegeven in de Gemeentewerf op
’t Zwarte land. De cursussen starten om 19:30 uur
en duren tot 21:30 uur.

Data AED cursussen
Basiscursussen (maximaal 24 deelnemers):
• 18 en 20 oktober 2021
• 21 en 22 oktober 2021
Herhalingscursussen (maximaal 96 deelnemers):
• 29 september 2021
• 30 september 2021
• 1 oktober 2021
• 6 oktober 2021
• 8 oktober 2021
• 11 oktober 2021
• 13 oktober 2021
• 15 oktober 2021
Let op: er kunnen 12 personen per avond aansluiten
en vol = vol.
Opmerking
Wij nemen de RIVM regels en ook de regels van
het Oranje kruis wat betreft het Corona virus in acht.
Aanmelden
Aanmelden kan via secretariaat@scherpenzeel.nl
of even bellen met de gemeente Scherpenzeel,
(033) 277 23 24.

Scherpenzeel gaat voor Fietsstad 2022
De Fietsersbond houdt van 16 augustus tot en met 31 oktober de tweejaarlijkse Fietsstadverkiezing. Scherpenzeel ontving
in 2020 de award voor Snelste Stijger en gaat dit keer voor de nominatie Fietsstad 2022. Inwoners en bezoekers van
Scherpenzeel kunnen de enquête van de Fietsersbond invullen en hierdoor de gemeente jureren via fietsstad.nl.
Meedoen geeft kans op de nieuwe Gazelle Bloom C7 HMS ter waarde van 2.499 euro.
Buitenkansje
Gerard van Deelen, wethouder recreatie en toerisme: “Fietsen is heel vanzelfsprekend in Scherpenzeel. En wij doen ons
best om onze inwoners en bezoekers zoveel mogelijk te laten genieten op de fiets. Ook heeft Scherpenzeel, gelegen in
de Gelderse Vallei, een prachtig buitengebied. Onze gemeente vormt de verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de
Veluwe. Een buitenkansje voor fietsers!”

‘Mijn monument is
jouw monument’
op 11 september
Open Monumentendag viert u op zaterdag 11 september
in Scherpenzeel. Samen met Vereniging Oud Scherpenzeel,
Platteland Anders en gemeente Scherpenzeel is een
prachtig programma voor wandelaar en fietsers
samengesteld.
Op de monumentenlijst van Scherpenzeel staan 58
monumenten. Scherpenzelers hebben in het kader van
het thema dit jaar, ‘mijn monument is jouw monument’,
aangegeven wat in hun ogen prachtige gebouwen of
locaties zijn in en om Scherpenzeel. Bij de monumenten
vertellen bewoners, historici of informatiepanelen u
meer over ‘hun’ monument.
Er zijn rondleidingen in Huize Scherpenzeel en op de
voormalige schietbaan. In het Koetshuis houdt Oud
Scherpenzeel haar Open Dag en kunt u de hele dag
terecht. Ook zijn er vijf kerken in onze gemeente die in
het kader van de Nationale Orgeldag activiteiten
rondom het orgel ontplooien. U kunt daar binnenlopen
voor een muzikaal intermezzo.
Met de fiets of wandelend kunt u veel van deze fraaie
monumenten en bijzondere plaatsen bezoeken, op
11 september van 10.00 tot 16.00 uur.
U vindt de routes op:
www.heerlijkscherpenzeel.nl/monumenten
en bij het VVV-kantoor in de Breehoek.
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