GEMEENTE

WEEK 39 – 28 SEPTEMBER 2021

Dertig (km per uur) is prettig
Verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid zijn belangrijk
in onze gemeente. Met hogere snelheid rijden zorgt voor
grotere verkeersonveiligheid en geluidshinder. Het college
heeft daarom het voornemen om het bestaande 30 kilometer
per uur (km/u) gebied uit te breiden tot bijna heel
Scherpenzeel, binnen de bebouwde kom. Zo wordt het voor
langzaam verkeer, zoals fietsers, een stuk prettiger en veiliger
op straat. De uitbreiding geldt niet voor de bedrijventerreinen
en sommige invalswegen.
In Scherpenzeel is op een groot deel van de wegen binnen de
bebouwde kom al 30 km/u ingesteld. Door de 30km/u zone
verder uit te breiden komt er een duidelijk beleid. En weet
iedere automobilist wat de geldende maximale snelheid is.
Omdat het om uitbreiding van een zone gaat wordt een
aantal borden verplaatst en worden, waar nodig, extra
borden geplaatst. Ook de markering/belijning op de weg
wordt aangepast zodat duidelijk is dat men een 30 km/u
zone inrijdt.
Inrichting en handhaving
De inrichting van de wegen waar 30 km/u geldt, wordt niet
veranderd. Dat zou inhouden dat er meer drempels en andere
snelheidsbeperkingen maatregelen worden aangelegd.

Dit is in eerste instantie niet wenselijk, omdat de nieuwe
maatregel is ingesteld om duidelijkheid te geven over de
maximale snelheid die we in ons dorp veilig vinden.
Het besluit van het college staat los van meer handhaving
op de snelheid, door bijvoorbeeld boa’s en (wijk)agenten. De
insteek van de maatregel is ook niet, om boetes uit te delen,
maar om Scherpenzeel veiliger te maken voor kwetsbare
verkeersdeelnemers. En om overlast door geluid te verminderen. Dit doen alle inwoners en bezoekers van de gemeente
samen. Overigens blijft de reguliere handhaving doorgaan.
Daarnaast het vrijwel onmogelijk om asociaal weggedrag
volledig te voorkomen.
Vervolg
Het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad
en in de Scherpenzeelse Krant. Het ontwerpbesluit, inclusief
een overzicht van de straten waar de uitbreiding plaatsvindt
ligt dan zes weken ter inzage. Iedereen mag een zienswijze
indienen. De zienswijzen worden meegenomen in de
definitieve beslissing van het college om de 30 km/u zone
wel of niet uit te breiden. Mocht het college het ontwerpbesluit omzetten in een verkeersbesluit dan kan de uitbreiding,
naar verwachting, in het eerste kwartaal van 2022 een
aanvang nemen.

Van het gas af:
inwonersavond
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.
Wat is de Transitievisie Warmte?
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

Ouder Kind
Kaffee in
De Breehoek

Controle en aanmelden gegevens
voor gemeentegids 2022
Binnenkort begint Akse Media met het actualiseren van de redactionele
adressen voor de aankomende gemeentegids Scherpenzeel. 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. Deze is bij een ieder voorzien van een
unieke persoonlijke code, zodat men zelf de gegevens naar wens kan controleren en vervolgens aanpassen. De overige vermeldingen worden tijdens de
actualisatie periode telefonisch door Akse Media benaderd.
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.

COLLECTE
Deze week gaan vrijwilligers,
volgens de coronamaatregelen,
op pad om te collecteren voor de
Handicap NL. 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.

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.

Ontwerp-verkeersbesluit 30 km/h zone
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Scherpenzeel hebben het voornemen om de
huidige 30 km/h zone in Scherpenzeel uit te
breiden. Om een ieder de mogelijkheid te geven
op dit voornemen te reageren is besloten voor
het ontwerpbesluit de uniforme voorbereidingsprocedure van afd. 3.4. van de Algemene wet
bestuursrecht te volgen.

Gelet op: Artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) waarin staat dat een
verkeersbesluit dient te worden genomen voor de
plaatsing en verwijdering van de in artikel 12 van
het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer (BABW) opgenomen verkeerstekens,
evenals voor onderborden voor zover daardoor
een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;
Artikel 18, eerste lid, onder d, van de WVW 1994
waarin verwoord wordt dat het college van
burgemeester en wethouders het bevoegd gezag
is voor het nemen van een verkeersbesluit;

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.

december 2020 de belangrijkste
uitgangspunten voor Scherpenzeel
vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten.
Bijeenkomst
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. 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.
Deze bijeenkomst is op woensdag 6
oktober, aanvang 19.30 uur in De
Breehoek. Omdat dit een vergadering
in een zaal zonder horeca betreft, is
een corona-toegangsbewijs niet
nodig. Ook wordt een live-uitzending
verzorgd, om de bijeenkomst thuis te
kunnen volgen.

Digitaal
wethoudersspreekuur
11 oktober
Op maandag 11 oktober 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.

Inloopavond voorontwerpbestemmingsplan
Prinses Margrietlaan
Op dinsdag 28 september wordt een avond gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan Prinses Margrietlaan in het gemeentehuis, Stationsweg 389,
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

Overwegingen
1. dat de aan te wijzen locaties in beheer en
eigendom zijn bij de gemeente Scherpenzeel;
2. dat krachtens artikel 2 lid 1, onder a en b, van
de Wegenverkeerswet 1994 met onderhavig
verkeersbesluit wordt beoogd:
a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;
b. beschermen van weggebruikers en passagiers.
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit
Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de Korpschef
van Politie Oost Nederland, namens deze de

verkeersadviseur; de bekendmaking van het
ontwerpverkeersbesluit met de daarop betrekking
hebbende stukken en de mogelijkheid een
zienswijze in te dienen, wordt gepubliceerd
in het elektronisch Gemeenteblad, Zie:
www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
Besluit
Voornemen om de 30 km/h zone uit te breiden
binnen de bebouwde kom van Scherpenzeel,
middels modelbord A0130zb en A0230ze (30 km
zone) van het RVV 1990, zoals aangegeven in
de bijlage behorende bij dit besluit.
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Woorden die eindigen op -fiets

Drukte bij de vaccinatiebus:
kom op tijd!

bakfiets, luchtfiets, herenfiets,

GGD Gelderland-Midden prikt met de vaccinatiebus in Scherpenzeel op
woensdag 29 september. Heeft u nog geen coronavaccinatie gehad? Dan
kunt u hier zonder afspraak uw eerste prik halen. Makkelijk en dicht bij huis.
Een afspraak maken is niet nodig. U heeft alleen een geldig ID-bewijs en een
mondkapje nodig. Houdt u uw vaccinaties ook in het gele boekje bij?
Neem die dan ook mee.
Het is druk bij de vaccinatiebus, dus kom op tijd!
De vaccinatiebus staat op woensdag 29 september van 9.00 - 17:30 uur op de
parkeerplaats bij de Jumbo. Meer informatie vindt u op www.ggdgm.nl.
U kunt ook bellen met GGD Gelderland-Midden op (0800) 8446 000.

binnenfiets, buitenfiets, waterfiets,
achternafiets, achteropfiets, transportfiets,
crossfiets, veldfiets, vliegfiets,
snorfiets, baardfiets,
kinderfiets, ijsfiets, terugfiets,
feestfiets, ‘s ochtends ligfiets,

Volg de gemeente op social media!

fiets kwijt, leenfiets, reservefiets, deelfiets,
klerefiets, rijdt niet, rotfiets,

www.facebook.com/gemeentescherpenzeel

weesfiets,

www.twitter.com/_Scherpenzeel

swapfiets, stadsfiets, vouwfiets,
spinningfiets, cargofiets, sportfiets,
omafiets, langsfiets, voorbijfiets, vooropfiets?
ah, e-bike, op die fiets.

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 (tm 31 oktober) op www.fietsstad.nl en maak kan op een
Gazelle Bloom C7 HMS.

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