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Van het gas af:
hoe gaat dat in Scherpenzeel?
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.

COLLECTE
Deze week gaan vrijwilligers,
volgens de corona maatregelen, op
pad om te collecteren voor het
Prinses Beatrix Spierfonds.
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.

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.
Vragenlijst
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.
Ook kunt u uw mening geven in de digitale enquête, zie
www.scherpenzeel.nl/inwonerspanel

Donkere Dagen Training:
gratis les zelfverdediging
Hoe maak je jezelf los als iemand probeert je vast te houden? Hoe kun je een
slag of trap het best afweren? En welke stoot- en traptechnieken kun je zelf
gebruiken als je wordt aangevallen? Het zijn vragen die zaterdag 2 oktober
worden beantwoord tijdens de gratis Donkere Dagen Training, een basistraining
zelfverdediging in Scherpenzeel.
Deze training, ondersteund door de gemeente Scherpenzeel, wordt gehouden
aan het begin van de donkere dagen van de herfst en de winter. Initiatiefnemer
van de training is Hans Cleton, specialist op het gebied van zelfverdediging en
eigenaar van de karateschool in Scherpenzeel.
Deelname is gratis
De Donkere Dagen Training vindt plaats van 10.00 tot 11.30 uur op de
bovenverdieping aan de Holleweg 16, in de trainingsruimte van Karate-Do.
Iedereen vanaf 15 jaar kan gratis deelnemen. Aanmelden kan door een e-mail
met daarin naam en telefoonnummer te sturen naar h.cleton@karatedoi.nl.

Ophalen KCA, maandag 20 september 2021
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.
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.

Controle en aanmeldengegevens voor g
 emeentegids 2022
Binnenkort begint Akse Media met het actualiseren van de redactionele adressen voor de
aankomende gemeentegids Scherpenzeel.

aanpassen. De overige vermeldingen worden
tijdens de actualisatie periode telefonisch door
Akse Media benaderd.

Adressen die al eerder in de gids zijn opgenomen
en zijn voorzien van een e-mailadres krijgen een
e-mail ter controle van de gegevens.

Let op: nog niet eerder in de gids vermeld?
Dan dient men zijn/haar organisatie of vereniging
zelf aan te melden voor evt. plaatsing in het
adressengedeelte.

Deze is bij een ieder voorzien van een unieke
persoonlijke code, zodat men zelf de gegevens
naar wens kan controleren en vervolgens

Men kan voor mutaties en/of aanmeldingen ook zelf op de volgende manieren
reageren:
* per e-mail: redactie@aksemedia.nl
≈(o.v.v. Gemeentemagazine Scherpenzeel)
* schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentemagazine Scherpenzeel) Postbus 6033, 1780
KA Den Helder.
Wijzigingen en/of aanmeldingen kunnen aan de
redactie worden doorgegeven tot uiterlijk 15
oktober 2021.
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Rekening voor diftar
De aanslag diftar over 2020 is verzonden en inmiddels bij de
meeste inwoners per post bezorgd of via de Berichtenbox
van mijnoverheid.nl. Dit betreft de eindafrekening van het
legen van de afvalcontainer voor het restafval (grijze kliko)
of het aanbieden van restafval in de ondergrondse container.
In de gemeente Scherpenzeel wordt gewerkt met diftar. Dit
betekent dat we inzetten op het zoveel mogelijk hergebruiken van afvalstoffen. Dit zijn vaak grondstoffen die weer
ingezet kunnen worden, zoals gft (groente- fruit- en
tuinafval) en pmd (plastic, metalen en drankverpakkingen).
Voor het laten ophalen van deze soorten afval wordt in
Scherpenzeel niet extra betaald. Ook de blauwe container
voor oud papier en karton kan kosteloos aan de weg gezet
worden. Alleen voor restafval in de grijze container, wordt
een toeslag gerekend per lediging. Voor de portemonnee
kan dit een gunstige besparing opleveren, want minder
vaak aanbieden voor ledigen, betekent minder kosten.

Hoogte bedrag en betaling
Het bedrag dat op de aanslag diftar staat vermeld, is dus
per huishouden verschillend. Afhankelijk van hoe vaak de
grijze container aan de weg is gezet tijdens de ophaaldagen. De betaling van deze aanslag kan op twee manieren:
maakt u altijd de gemeentelijke belastingen zelf over, dan
mag u ook het bedrag dat op de aanslag diftar staat zelf
overmaken binnen het op de brief gestelde betalingstermijn.
Wordt bij u de gemeentelijke belasting met een automatische incasso afschreven, dan zal ook de aanslag diftar in
termijnen (negen) worden afgeschreven. Bij een lage
aanslag, zijn dit negen lage bedragen van een tot enkele
euro’s. Dit kan vreemd lijken, maar wordt dus veroorzaakt
door de koppeling aan de automatische incasso voor de
gemeentelijke belastingen.

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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