GEMEENTE

WEEK 35 – 31 AUGUSTUS 2021

BEKENDMAKING /
Ontwerpbestemmingsplan Holevoetplein 282

BEKENDMAKING /
Voorontwerp bestemmingsplan
Margrietlaan

Burgemeester en wethouders van
Scherpenzeel maken, ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening bekend
dat het ontwerpbestemmingsplan
Holevoetplein 282 ter inzage ligt.

https://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.0279.
BP2021Holevoet-ow01

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken
bekend dathet voorontwerpbestemmingsplan
Prinses Margrietlaan voor de inspraak ter inzage ligt.

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 en Groen via
telefoonnummer (033) 277 23 24.

Doel van dit plan
Een planologisch kader scheppen om de bouw van
6 appartementen naast het bestaande appartementencomplex aan Prinses Margrietlaan 2 tot en met 4d
te kunnen realiseren.

Doel van dit plan
Een planologisch kader scheppen
om de bouw van een Thomashuis
met 9 kamers en beheerderswoning
op het achter terrein van het perceel
Holevoetplein 282 mogelijk te
maken. Tevens zal het pand van de
Herbergier ook in het bestemmingsplan worden opgenomen.
U kunt het plan inzien
Het plan ligt met ingang van
1 september 2021 gedurende
6 weken ter inzage in het
gemeentehuis aan de Stationsweg
389a in Scherpenzeel. Op
werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur
en op afspraak 's middags (maandag
tot en met donderdag).
Het plan is digitaal te raadplegen via
de gemeentelijke website of
via ruimtelijke plannen:

Hoe kunt u reageren?
U kunt mondeling, maar bij voorkeur
schriftelijk, uw zienswijze kenbaar
maken.
Dit kan zo lang het plan ter inzage
ligt (dus tot en met 12 oktober
2021). Uw schriftelijke zienswijze
kunt u sturen naar de gemeenteraad
van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925
ZJ in Scherpenzeel. Voor
uw mondelinge zienswijze kunt
u een afspraak maken met een
medewerker van de afdeling Ruimte
& Groen via telefoonnummer
(033) 277 23 24.

Vragenlijst over
De Nieuwe Koepel

U kunt het plan inzien
Het plan ligt met ingang van 1 september 2021
gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan
de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen
van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags
(maandag tot en met donderdag).
Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen
via de gemeentelijke website en via ruimtelijke plannen:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0279.BP2021Prmargrietln-vo01
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.
Inloopavond dinsdag 28 september
Op dinsdag 28 september a.s. wordt een avond gehouden
in Kulturhus de Breehoek aan de Marktstraat 59, waar u
het plan van 19.00 – 21.00 uur kunt 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 zich vooraf aan te melden voor
deze avond via: scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl
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 12 oktober 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.

Digitaal wethoudersspreekuur 7 september
Op maandag 7 september 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.

Als initiatiefnemers van de nieuwe wijk De Nieuwe Koepel zijn wij benieuwd
naar uw mening en ideeën voor deze ontwikkeling. Om een beeld te krijgen,
staat nu een vragenlijst online op www.scherpenzeel.nl/denieuwekoepel
Deze digitale raadpleging is een eerste stap waarbij we ingaan op een aantal
belangrijke thema’s: ‘invulling van de openbare ruimte’, ‘meerwaarde van De
Nieuwe Koepel’, ‘dorps karakter’ en ‘mobiliteit in de wijk’.
Later in het jaar houden we een of meerdere schetsworkshops, waarbij de
uitkomsten van deze vragenlijst de basis zijn. De vragenlijst staat de komende
vier weken online.

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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Anti-lopen
er was eens een dame
die keek in alle ramen
de mensen vonden het zeer onbeschoft
ze vonden met name
het ernstig dat de dame
zo ongegeneerd hun privacy schond
als ze koken en strijken
zien ze de dame kijken
ze schilderen de muren
en zien de dame gluren
ze boenen het gasstel en aanrecht
vinden een talentenjacht kandidaat slecht
en ook als ze zich over een potje scrabble bogen
keken ze de dame recht in haar ogen
dat ze zo mopperden is dan niet zo gek
dan heb je toch nergens een greintje respect
de dame was echter in ‘t geheel niet geïnteresseerd
in wat er zich eigenlijk achter het glas afspeelt
ze had laatst een nieuwe fiets aangeschaft
en nu zag die dame
zichzelf in de ramen
en kon nog steeds niet geloven
dat zij boven
op die splinternieuwe gazelle zat

Door dorpsdichter Anne-Roos van der Meijden,
naar aanleiding van de campagne Fietsstad van
de Fietsersbond. Wilt u Scherpenzeel jureren als
fietser? Vul dan de enquête in (t/m 31 oktober)
op www.fietsstad.nl en maak kans op een
Gazelle Bloom C7 HMS.

Evenementen en de huidige
corona-maatregelen
Het einde van de coronamaatregelen
lijkt steeds dichterbij te komen. Dit
is echter nog niet zover en voor onder
andere evenementen gelden daarom
nog een aantal maatregelen. Dit kan
voor onduidelijkheid zorgen, zoals het
niet doorgaan van Picknick Valley, een
lastige keuze die door de organisatie
van Picknick Valley is gemaakt.
De huidige landelijke regels, die dus
ook in onze gemeente gelden, zijn:
eendaagse (zakelijke) evenementen en
meerdaagse (zakelijke) evenementen
zonder overnachting mogen onder
voorwaarden doorgaan. Meerdaagse
(zakelijke) evenementen met
overnachting zijn tot en met
19 september 2021 niet mogelijk.
Twee opties bij evenementen
De gemeente Scherpenzeel stelt niet
de maatregelen op. Wij volgen de
laatste wet-en regelgeving en de
adviezen vanuit de landelijke overheid
met betrekking tot de Covid-19 crisis,
waaronder de Tijdelijke wet
maatregelen Covid-19 en
bijbehorende besluiten (deze kunt
u bekijken op www.vggm.nl en
https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19).
Voor de evenementen die wel
doorgaan zijn twee opties waar de
organisatie uit kan kiezen: zonder
coronatoegangsbewijzen of met
coronatoegangsbewijzen. Nadat deze
keuze door de organisatie is gemaakt,
worden de regels die daar bij horen,

toegepast. Zonder testen voor toegang
houdt onder andere in dat er 1,5 meter
afstand gehouden moet worden en
dat mensen vaste zitplaatsen moeten
hebben. Bij testen voor toegang hoeft
dit niet, maar is het wel nodig om het
terrein af te zetten met bijv een
hekwerk en een bezoekersregistratie
bij te houden.
Wat betekent dit concreet
voor de evenementen in
Scherpenzeel?
Er is een aantal evenementen
aangevraagd bij de gemeente.
Het aanvragen van een evenement
kan via www.scherpenzeel.nl/
inwoners/vergunningen-overzichtspagina_41207/
Ook voor het organiseren van een
straatfeest of buurtbarbecue moet u
een melding maken of een aanvraag
doen. Dit is afhankelijk of het voldoet
aan de eisen van een klein evenement.
Deze informatie kunt u vinden op
de website.
Op dit moment zijn de volgende
evenementenaanvragen in
behandeling:
• De Wielerronde op 18 september
• De Feestmarkt op 29 september
Wij hopen dat deze evenementen door
kunnen gaan en passen binnen de op
dat moment geldende maatregelen
die zijn opgesteld door de overheid.
Over de Wielerronde en Feestmarkt
heeft de gemeente contact om

te kijken of en hoe dit evenement op
een veilige manier georganiseerd
kan worden.
PicknickValley
Helaas ging PicknickValley dit jaar
niet door. De organisatie kon er voor
kiezen om met testen voor toegang
of zonder testen voor toegang het
evenement te organiseren. Zonder
testen voor toegang hield onder
andere in dat er 1,5 meter afstand
gehouden moest worden en dat de
mensen vaste zitplaatsen moesten
hebben. De organisatie gaf bij de
gemeente aan, met testen voor
toegang te willen werken. De eisen die
hieraan verbonden zijn bleken later
voor de organisatie niet realiseerbaar.
Reactie burgemeester Klein
Burgemeester Eppie Klein: “Jammer
dat Picknick Valley nu niet doorging,
natuurlijk begrijp ik de keuze van de
organisatie. Ik wil graag benadrukken
dat we als gemeente en binnen onze
veiligheidsregio altijd zoeken naar wat
wel kan. Het is: ‘ja, mits.‘. Na zo’n
zware corona-periode die we met z’n
allen hebben moeten doorstaan en
nog steeds voelen, is het zo belangrijk
om binnen de geldende regels elkaar
te ontmoeten. Dus ik wil organisatoren van evenementen oproepen om
vooral door te gaan en tijdig contact
op te nemen met de gemeente. Zo
kunnen we meedenken en bespreken
wat mogelijk is, want dat is en blijft
onze insteek.”
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