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Volg de gemeente op social media!
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www.linkedin.com/company/gemeentescherpenzeel

Registratie  nieuwe  politieke partijen
In het artikel van vorige week stond per abuis een verkeerde datum. Nieuwe 
politieke groeperingen die mee willen doen met de gemeenteraadsverkiezing in 
maart 2022, moeten uiterlijk 20 december 2021 een volledig verzoek hiertoe 
indienen bij het centraal stembureau, bureau Burgerzaken, Stationsweg 389a.

Wethouders-
spreekuur 
8 november 
Op maandag 8 november bent u 
van 19.00 tot 19.45 uur van harte 
welkom op het wethoudersspreek-
uur in het gemeentehuis.

Waardering voor 
mantelzorgers
Mantelzorgers zijn van groot belang in onze samenleving. De gemeente 
waardeert de inzet van mantelzorgers jaarlijks met de mantelzorgwaardering. 
Dit bedrag is een pluim voor alle mensen die vrijwillig en met regelmaat tijd en 
aandacht geven aan een ziek of hulpbehoeftig familielid of naaste.

Kent u of bent u iemand die in 
aanmerking komt voor de 
waardering? 
Kijk dan op www.scherpenzeel.nl/
mantelzorgwaardering voor de 
voorwaarden. Hier vindt u ook het 
aanvraagformulier. Deze is ook op
te halen bij het gemeentehuis 

(Stationsweg 389a, Scherpenzeel). De 
waardering kan aangevraagd worden 
tot en met 15 november 2021.
Let op: per zorgontvanger kan slechts 
1 keer de mantelzorgwaardering 
worden aangevraagd. Stem dus zo 
nodig af met degenen met wie u 
mantelzorg verleent.

Weerbaarheidstraining
De meidentraining begint weer! 

Is uw dochter onzeker of verlegen? Of heeft ze juist nét iets te snel haar woordje klaar en 
vindt ze samenwerken moeilijk? Dan is de weerbaarheidstraining  misschien iets voor haar! 

De training is voor meiden van 12 t/m 16 jaar. Deze wordt aangeboden vanuit het jongerenwerk en de 
gemeente Scherpenzeel. Door middel van tien lessen werken jongeren op een spontane manier aan hun 
zelfbeeld, worden ze zelfverzekerder en minder kwetsbaar, leren grenzen stellen en worden minder beïnvloed-
baar. Dit wordt o.a. gedaan door samen met leeftijdsgenoten toffe spellen te doen, inspirerende filmpjes te 
kijken, creatieve werkbladen te maken en met elkaar op een ontspannen manier in gesprek te gaan. Hierbij 
wordt de methodiek van You!nG ingezet. Meer informatie over de methodiek is te vinden op www.you-ng.nl

De kracht van de You!nGwoman training is dat er gebruik wordt gemaakt van
de actuele leefsituatie waarin de meiden zich begeven. Daarnaast leren ze door
het groepsgebeuren dat ze niet alleen zijn in hun situatie en leren ze van elkaar. 

De training wordt gegeven door Jongerenwerk Jeugd-Punt Scherpenzeel en Ambulante  Begeleiding Jeugd & 
Gezin. Ambulante begeleiding Jeugd & Gezin is er voor gezinnen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Jeugd-Punt
is actief via jongerenwerkers voor alle jongeren in Scherpenzeel om hen te helpen zich voor te bereiden op 
een plekje in onze samenleving.

Opgeven kan tot 5 november. De You!ngwoman weerbaarheidstraining is elke dinsdag om 15.30 uur, 
startdatum in overleg met de deelnemers . De locatie volgt nog. De training is geschikt voor meiden van
12 t/m 16 jaar. Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met Jiska Roosendaal via
jm@jeugd-punt.nl of 06 374 53 602. 

WEEK 43 - 26 OKTOBER 2021

Plaatsing bladkorven
De gemeente Scherpenzeel plaatst bladkorven op verschillende locaties 
in Scherpenzeel

We plaatsen vanaf week 44 diverse bladkorven verspreid over het dorp. Het is 
een extra voorziening voor de herfstperiode, wanneer de gft-container vaak te 
klein is voor al het vallende blad. Doordat er bladkorven beschikbaar zijn, hoeft 
u niet meer te wachten op het legen van de groene container. 

De korven blijven tot half december staan. Alleen bladeren mogen in de korven 
worden gedeponeerd. Wanneer de korven worden vervuild met ander (tuin)
afval wordt de korf verwijderd. Ook als er rondom de bladkorf afval wordt 
geplaatst, wordt de korf weggehaald.

De locaties van de korven zijn als volgt:

Straat Locatie
De Voorposten De Eng
De Voorposten ‘t Slag/Ruitenbeekskamp
Eikenlaan Hoek Marktstraat
Oosteinde  t.h.v. rotonde Hopeseweg
Geerhoek Langs het bospad
Burgemeester Royaardslaan berm schuin tegenover Boschzicht
Fluitekruidlaan hoek Fluitekruidlaan/Walstrolaan
Holevoetlaan t.h.v. Lambalgerkeerkade
Het Pella hoek Pella/Lambalgerkeerkade
Koepellaan t.h.v. speeltuin
Koepellaan t.h.v. Vijverlaan
kamillelaan t.h.v. Valeriaanlaan
Groeperlaan t.h.v. Oosthof
Stationsweg t.h.v. huisnummer 344
Prinses Marijkelaan hoek Prinses Marijkelaan/Frans Halslaan
Weegbreelaan hoek Weegbreelaan/Hoefbladlaan
Boslaan hoek Ringbaan
Burgemeester Röell-laan t.h.v. Het Witte Hek
Burgemeester Heijsingel t.h.v. huisnummer 40
Rijnschoten t.h.v. Geerhoek
Vlieterweg t.h.v. Bospad (driehoek plantsoen)
Oosteinde t.h.v. huisnummer 3
Brinkkanterweg t.h.v. huisnummer 12

Is de bladkorf vol dan kunt u maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur 
en vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur contact opnemen met de gemeente 
Scherpenzeel op het nummer (033) 277 23 24 of via e-mail 
wordtgemaakt@scherpenzeel.nl

OPGEVEN VOOR 5 NOV
ELKE DINSDAG: 15:30 UUR
SCHERPENZEEL
KOSTEN: GRATIS

WEERBAARHEIDSTRAINING

Laat je
zien

MEER INFO / OPGEVEN:
jm@jeugd-punt.nl

06-37453602
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