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COLLECTE

Avond over Transitievisie Warmte: 
hoe willen we van het gas af?
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. Op 6 oktober 
is iedereen welkom op de informatieavond in De Breehoek. 

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 belang-
rijke uitgangspunten voor “aardgasvrij” vinden en wat mogelijke eerste 
stappen kunnen zijn. De gemeenteraad heeft in 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 gemeen-
teraad in december een besluit zal nemen. 

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, via www.scherpenzeel.nl

Raadsvergadering 7 oktober 
De gemeenteraad vergadert in Kulturhus de Breehoek. De vergadering is in beeld en geluid te volgen via de website,  
de publieke tribune is gesloten.

Op de agenda o.a.
•  Verordening muziekonderwijs  

Het college wil het muziekbeleid vernieuwen en vraagt de 
gemeenteraad om goedkeuring. De nieuwe aanpak moet 
volgens het college zorgen voor muziekeducatie die 
aansluit op de behoefte van de scholen, verenigingen en 
de Scherpenzeelse jeugd, waarbij de ontwikkeling van het 
kind centraal staat.

•   Elektrisch rijden laadvisie 
 Om te zorgen dat er tijdig voldoende laadpunten zijn, is 
de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld, 
een bijlage van het nationale Klimaatakkoord. Een van de 
afspraken is dat gemeenten zorgen voor een integrale 
laadvisie en plaatsingsbeleid. De gemeenteraad bespreekt 
deze laadvisie om te komen tot de ontwikkeling van een 
dekkend, toegankelijk, betaalbaar en veilig netwerk van 
laadinfrastructuur voor alle elektrische voertuigen.

•  Toekomstbestendig wonen lening  
Gemeenten staan voor een aantal uitdagingen, waarbij 
woningeigenaren gestimuleerd worden hun woning 
toekomstbestendig te maken. Voldoende financieringsmo-
gelijkheden vormen vaak een randvoorwaarde voor 
inwoners om in actie te kunnen komen en zijn daarom 
belangrijk voor het draagvlak bij veel inwoners. De 
toekomstbestendig wonen lening wordt besproken om in 
deze vraag te voorzien. 

•  Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool Arnhem 
Nijmegen Foodvalley 2040 
de Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool is een 
vrijwillige samenwerking tussen alle lokale besturen in de 
regio Arnhem-Nijmegen en Foodvalley. De strategie 

formuleert gezamenlijke voorwaarden voor een haalbare 
en aantrekkelijke invulling van de verwachte noodzakelijk 
woningbouw van 100.000 woningen tot 2040 in 
Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Aan de gemeenteraad 
wordt gevraagd deze strategie vast te stellen. 

Vergadering volgen
De vergadering is live te volgen via de website van de 
gemeente Scherpenzeel www.scherpenzeel.nl Aanvang is 
20.00 uur. de aangegeven tijden zijn indicatief. Via de 
vergaderkalender kunt u in de kalender kiezen voor de 
juiste vergadering. U kunt hier de vergadering starten en de 
stukken raadplegen. Terugkijken van de vergadering kan via 
‘vergadering terugkijken’.

Inspreken
Wilt u inspreken bij de raad? Dat kan over onderwerpen die 
niet op de agenda staan (hierover had u namelijk kunnen 
inspreken tijdens de opinieronde). Als u gebruik wilt maken 
van het spreekrecht, wordt u verzocht dit bij voorkeur 24 
uur voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij 
de griffie. U kunt dit doen door uw naam, adres, telefoon-
nummer en het onderwerp/agendapunt waarover u het 
woord wilt voeren via e-mail door te geven aan 
griffie@scherpenzeel.nl. 

Informatie over het spreekrecht vindt u op de website. 
Heeft u daarnaast nog vragen bel dan met de griffier, 
mevrouw Van Ginkel-Schuur, telefonisch bereikbaar via 
(06) 22 15 23 51.

Werksessie De Nieuwe Koepel
De Nieuwe Koepel wordt een nieuwe woonwijk aan de 
zuidkant van Scherpenzeel. Voordat de gemeente samen 
met de projectontwikkelaars de plannen verder gaat 
uitwerken, willen wij graag met inwoners en andere 
geïnteresseerden in gesprek. We zijn benieuwd naar uw 
mening en ideeën voor deze ontwikkeling. Wij organiseren 
daarom een werksessie op maandag 11 oktober vanaf 
19.30 uur in Boschzicht.  

Tijdens de werksessie gaan we in op vier thema’s: ‘invulling 
van de openbare ruimte’, ‘woningbouwprogramma’, ‘dorps 
karakter’ en ‘mobiliteit in de wijk’. Deze thema’s bleken 
belangrijk voor de invullers van de vragenlijst over De 
Nieuwe Koepel. Daarom worden deze verder per groep aan 
een tafel behandeld. 

Deze bijeenkomst is geen verkoop- of inschrijfavond. De 
ontwikkeling van De Nieuwe Koepel is nog in opstart en 
daarom is er nog geen informatie over woontypes, prijzen 
en exacte bouwlocaties, aantallen woningen en tijdsplan-
ningen. De informatie die tijdens deze werksessie aan de 
gemeente en de ontwikkelaars wordt gegeven door de 
aanwezigen, is belangrijk voor het beeldkwaliteitsplan van 

de nieuwe wijk. Dus: op welke manier en op welke wijze 
willen we dat de nieuwe wijk er uit komt te zien. 

Wilt u meedoen, dan vragen we u om aan te melden met 
naam en aantal personen via 
scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl en ook het thema of 
thema’s te noemen waarover u wilt doorpraten. Een 
tafelgesprek duurt circa 3 kwartier. 

De bijeenkomst is in Boschzicht, burg Royaardslaan 4. 
Omdat we geen gebruik maken van de horeca-faciliteiten is 
het tonen van een corona-toegangsbewijs niet noodzakelijk. 
Ook bieden we voldoende ruimte om indien gewenst 
onderling 1,5 meter afstand te houden.

WEEK 40 – 05 OKTOBER 2021

Wethoudersspreekuur 11 oktober 
Op maandag 11 oktober bent u van 19.00 tot 19.45 uur van harte welkom op 
het wethoudersspreekuur in het gemeentehuis.

Deze week gaan vrijwilligers, volgens de coronamaatregelen, op pad om te 
collecteren voor de Dierenbescherming. 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.

Corona motiveert meer mensen om te  stoppen met roken in Stoptober
In Scherpenzeel rookt 18% van 
de inwoners. Rookt u en wilt u 
stoppen? 
Doe dan mee aan Stoptober. Stoptober 
geeft u op allerlei manieren steun om 
het vol te houden. Zo is er de speciale 
gratis Stoptober-app, de online 
Stoptober-community en is er een 
Stoptober Stoppenplan.
Een gezonde leefstijl (gezonde 
voeding, voldoende beweging, slaap 
en ontspanning, stoppen met roken en 
alcohol matigen) kan bij veel mensen 
het immuunsysteem binnen enkele 
weken al versterken en kan de kans op 
een ernstig beloop van corona 
verkleinen. Dit lijkt hiermee een goed 
wapen in de strijd tegen het coronavi-

rus. Naast uiteraard het voorkómen 
van besmettingen middels de huidige 
coronamaatregelen.

Samen Stoppen
In de app leest u wat stoppen met 
roken betekent voor uw gezondheid en 
vindt u tips. Ook heeft de app een 
groepsfunctie, zodat u steun kunt 
krijgen van bijvoorbeeld uw voetbal-
team, buren of collega’s. Via social 
media blijft u op de hoogte en kunt u 
ervaringen met andere stoppers delen. 

Stoptober is een initiatief van KWF, het 
Longfonds, de Hartstichting, Gezond-
heidsfondsen voor Rookvrij en het 
Ministerie van VWS. U kunt u 

inschrijven via de website. U kunt dan 
gebruik maken van alle steun die 
Stoptober u te bieden heeft. De niet 
roken-reis start op 1 oktober, maar 
later instappen is natuurlijk ook altijd 
mogelijk.

Aanbod voor bedrijven 
Naast ondersteuning voor individuele 
deelnemers heeft Stoptober  een 
speciaal aanbod voor bedrijven en 
organisaties die stoppen met roken bij 
hun medewerkers onder de aandacht 
willen brengen. Bedrijven kunnen op 
www.bedrijven.stoptober.nl promotie-
materialen bestellen en aanvullende 
trainingen aanvragen. 


