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Raadsinformatieavond over
Transitievisie Warmte
De raadsinformatieavond op 9 september staat in het teken
van de Transitievisie Warmte. De informatieavond vindt
plaats met een videoverbinding vanuit De Breehoek.
Iedereen is welkom om via de livestream de avond bij te
wonen. De avond start om 20.00 uur en eindigt uiterlijk om
22.00 uur. Meekijken kan via www.scherpenzeel.nl

Folder over nieuwe donorwet in het gemeentehuis

Programma 20.00-22.00
De raad en andere belangstellenden worden geïnformeerd
over de Transitievisie warmte. We gaan in op de aanleiding
van de Transitievisie Warmte, de aardgasvrije warmteopties
die momenteel bekend zijn, de mogelijke warmtebronnen in
Scherpenzeel en de uitgangspunten en overwegingen die
van belang zijn. Verder geven we een toelichting op het
vervolg van het proces tot aan de vaststelling eind dit jaar.

Wie vanaf 15 september 2021 een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs bij de
gemeente aanvraagt, ontvangt hierbij een folder over de nieuwe Donorwet.
Via de nieuwe donorwet staan per 1 juli 2021 alle mensen in Nederland van 18
jaar en ouder in het Donorregister. Ruim 10,7 miljoen mensen hebben een
actieve keuze in het Donorregister ingevuld. Mensen die geen actieve keuze
hebben ingevuld, staan met ‘geen bezwaar’ in het register.
In deze folder staat dat inwoners hun keuze in het Donorregister altijd kunnen
veranderen en op welke manier zij dat kunnen doen. Ook dient de informatie
als een reminder om even stil te staan bij de vraag of de registratie in het
Donorregister nog overeenkomt met de actuele wens.
De wet kent een verplichting voor gemeenten om inwoners van 18 jaar of
ouder die een paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen, schriftelijk informatie
over het Donorregister te overhandigen. Afgesproken is dat gemeenten vanaf
15 september 2021 deze informatie gaan meegeven, wat dus ook in Scherpenzeel wordt uitgevoerd.
Medewerkers van Burgerzaken geven verder geen inhoudelijke informatie over
de donorwet of over het invullen van een keuze in het Donorregister. Meer
informatie staat op Donorregister.nl of via de Donorinfolijn (0900 - 821 21 66).
Het formulier waarmee de keuze kan worden veranderd, ligt ook in het
gemeentehuis en kan zonder aanvragen van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs
worden opgehaald.

We gaan in Nederland stoppen met het gebruik van
aardgas voor koken en het verwarmen van onze huizen en
kraanwater. Dat gebeurt uiterlijk in 2050, en ook in
Scherpenzeel zullen we in kleine stappen het aardgas
vervangen door duurzame warmte. Hoe we dat gaan doen
en wanneer is een vraag waar de gemeente zich dit jaar
(en de komende jaren tot 2050) over buigt. Dat willen wij
samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke
partners doen zodat we de beste oplossingen vinden voor
een duurzaam Scherpenzeel, waar onze én volgende
generaties een prettige en leefbare toekomst hebben.
Van het gas af?
Het gebruik van aardgas zorgt voor uitstoot van het
broeikasgas CO2. De klimaatverandering als gevolg van
die uitstoot wordt steeds merkbaarder. Daarnaast is
landelijk besloten de Nederlandse aardgaswinning af te
bouwen vanwege de aardbevingen in Groningen en wil de
Nederlandse regering niet afhankelijk worden van Russisch
gas. Daarom gaan wij op zoek naar alternatieve warmtebronnen voor onze huizen en kantoren. Je kan op www.
duurzaamscherpenzeel.nl meer informatie vinden en/of via
het Energieloket. Neem dan contact op met energiecoach
Teun van Roekel van maandag tot en met vrijdag van 9.00
tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur: 06 10
73 12 61 en teun@energieloket-scherpenzeel.nl.
Wat is de Transitievisie Warmte?
Van het gas afstappen is een grote opgave, maar we

hebben 30 jaar de tijd om het te doen! In de Transitievisie
Warmte geeft de gemeente de route aan naar een
duurzame warmtevoorziening in Scherpenzeel. Er staat in
wat wij als gemeente belangrijke uitgangspunten voor
“aardgasvrij” vinden en wat mogelijke eerste stappen
kunnen zijn . Zo zullen veel huizen eerst beter geïsoleerd
worden zodat ze minder warmte nodig hebben. Hoe
kunnen wij als gemeente daar in ondersteunen of sturen?
En waar moeten we beginnen? De gemeenteraad heeft in
december 2020 de belangrijkste uitgangspunten voor
Scherpenzeel vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten.
We werken nu aan een goede analyse van de mogelijke
oplossingen, samen met o.a. adviseurs, woningcorporatie
en de netbeheerders. De resultaten hiervan en wat we
dan als beste route voor ogen hebben leggen we graag
aan u voor in een presentatie in oktober. Dan kunnen we
de belangrijkste mogelijkheden, vragen en zorgen die u
als inwoners ziet ook meenemen in de definitieve versie
waarover de gemeenteraad in december een besluit zal
nemen. De uitnodiging hiervoor zal volgen. In de
tussentijd kunt u alvast uw vragen kwijt via duurzaam@
scherpenzeel.nl. En luister en kijk donderdag 9 september
mee naar de Informatieavond hierover. Ook kunt u uw
mening geven in de digitale enquête, zie www.scherpenzeel.nl/inwonerspanel
Veelgestelde vragen en antwoordn zijn te vinden op
www.duurzaamscherpenzeel.nl onder ‘Wat gaan wij
doen’.

Ouder Kind Kaffee in De Breehoek
Elke eerste woensdag van de maand is er Ouder Kind Kaffe in het grand-café
van De Breehoek. Het draait om ontmoeting tussen ouders met jonge kinderen.
Vind je het fijn om andere ouders te ontmoeten? Ervaringen uit te wisselen?
Gezellig bij te praten? Ideeën op te doen? Welkom bij het Ouder Kind Kaffe!
Voor elke ouder ligt een inspirerend boekje klaar. Vrije inloop van 9.30 tot
11.30 uur. Het Kaffee is een initiatief van Buurtgezinnen, Centrum Jeugd en
Gezin en Dolfijn Gastouderopvang.

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

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

Digitaal wethoudersspreekuur 13 september
Op maandag 13 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.

www.instagram.com/gemeente_scherpenzeel
www.linkedin.com/company/gemeentescherpenzeel

‘Mijn monument is jouw monument’ op zaterdag 11 september
Open Monumentendag 2021 wordt in
Scherpenzeel gevierd op zaterdag 11
september. Samen met Vereniging
Oud Scherpenzeel, Platteland Anders
en gemeente Scherpenzeel is een
prachtig programma voor wandelaars
en fietsers samengesteld. De
wandeling blijft binnen de bebouwde
kom, de fietsroute voert door het
buitengebied.
Op de monumentenlijst van Scherpen-

zeel 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 meer
over ‘hun’ monument.

van Huize Scherpenzeel en op de
voormalige schietbaan. In het
Koetshuis houdt Oud Scherpenzeel
haar Open Dag en kan men de hele
dag terecht.
De kerktoren mag beklommen worden,
dit kan tot 13.00 uur. Hierbij geldt:
onder de twaalf jaar onder begeleiding
van een volwassene.

Er zijn rondleidingen in Huize
Scherpenzeel, de Grote Kerk, het park

Ook zijn er vijf kerken in de gemeente
die in het kader van de Nationale

Orgeldag activiteiten rondom het
orgel ontplooien. Iedereen kan
binnenlopen voor een muzikaal
intermezzo. Met de fiets of wandelend
zijn veel van deze fraaie monumenten
en bijzondere plaatsen gratis te
bezoeken, op 11 september van 10.00
tot 17.00 uur. De routes staan op
www.heerlijkscherpenzeel.nl/
monumenten en zijn op te halen bij
het VVV-kantoor in de Breehoek.

Met het thema ‘Mijn monument is
jouw monument’ mogen foto’s van
monumenten die op de route staan,
gedeeld worden. Dit kunnen foto’s ‘uit
de oude doos zijn’ of juist foto’s die
tijdens Open Monumentendag
gemaakt worden. De foto’s plaatsen
kan via www.heerlijkscherpenzeel.nl/
monumenten bij het betreffende
monument. Onder de inzenders wordt
een prijs verloot.
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Ophalen KCA op maandag 20 september

Verspillingsvrije week

Het Klein Chemisch Afval (KCA) wordt op afroep en op een
vaste dag bij u opgehaald. Dit betekent dat u zich telefonisch
moet aanmelden als u KCA heeft aan te bieden. Het KCA
mag niet op het openbare voetpad of de weg worden
gezet. Alleen KCA van particulieren kan worden aangemeld.
Bij bedrijven wordt geen KCA opgehaald. Zij moeten zelf
zorgen voor een correcte afvoer van hun chemisch afval.

Nederlandse huishoudens kunnen gemiddeld 41 kilo voedsel per persoon per
jaar besparen door minder voedsel weg te gooien. In de Verspillingsvrije week
staat deze uitdaging centraal. Regio Foodvalley doet, als nationale proeftuin
tegen voedselverspilling, actief mee aan de Verspillingsvrije week van 7 tot en
met 13 september. Ook in Scherpenzeel doen we mee!

Belangrijke data en telefoonnummers
Uiterlijk tot donderdag 16 september 2021 kunt u
doorgeven of bij u KCA moet worden opgehaald. Op
maandag(ochtend) 20 september 2021 wordt het KCA bij
u opgehaald.
Het telefoonnummer waar u zich kunt opgeven voor het
ophalen van het KCA is (033) 277 23 24.

Ontwerpverkeersbesluit parkeerplaatsen
voor het opladen van elektrische voertuigen
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een aantal parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van
elektrische voertuigen op de volgende locaties:
1. Dorpsstraat: een parkeervak ter hoogte van nr. 171a
2. Beukenlaan: een parkeervak ter hoogte van Beukenlaan 19
3. Holevoetplein: een parkeervak in de halve cirkel-parkeervakken nabij nr. 284
4. Lunterse Beekweg: een parkeervak in de haakse parkeervakken ten noorden van Lunterse Beekweg 11
5. Ereprijslaan: een parkeervak in de parkeervakken naast nr. 12.
6. De Eng; een parkeervak in de parkeervakken ten oosten van De Eng 8.

Zo staat er deze week een thematafel met tips tegen voedselverspilling in de
bibliotheek. Op de markt staat woensdag 8 september een kraam, waar
koelkast- en vriezerstickers, eetmaatjes (handig voor de portionering van pasta
en rijst) en Verspillingsvrije recepten worden uitgedeeld.
Via de sociale media worden recepten met ‘koken met restjes’ gedeeld.
En als deelnemer via Samen Tegen Voedselverspilling krijg je dagelijks handige
tips en tricks om minder voedsel te verspillen en win je verspillingsvrije prijzen
zoals een verspillingsvrije kookworkshop of diner.
Ga naar samentegenvoedselverspilling.nl om mee te doen.

Het ontwerpbesluit ligt van 6 september tot en met 18 oktober 2021 ter inzage op het Gemeentehuis. Wilt u uw mening
geven? Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt.
De zienswijzen zullen worden meegenomen in de definitieve beslissing van burgemeester en wethouders.
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