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Time-out eerste stap om escalatie
en geweld te voorkomen
‘Ga even naar buiten, loop een blokje om, slaap
er een nachtje over of praat met een vriend die je
vertrouwt’, daartoe roept de Time-out campagne
van onder meer Veilig Thuis en de Kindertelefoon op.

De campagne is landelijk op 18 oktober online van start
gegaan. Scherpenzeel vraagt aandacht voor de campagne
via Facebook en Instagram.

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn - ook in
Nederland - nog steeds een groot probleem met een grote
en langdurige impact voor de mensen die het meemaken.
Contacten met advies- en meldpunt Veilig Thuis en de
Kindertelefoon over huiselijk geweld en kindermishandeling
liepen flink op in coronatijd. Vandaar dat deze beide
organisaties - samen met het programma Geweld Hoort
Nergens Thuis - nu de Time-out campagne lanceren. De
campagne is mogelijk gemaakt door het ministerie van
VWS.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Scherpenzeel is fors.
Waar mogelijk helpt de gemeente samen met de GGD mee in de strijd
tegen het virus. Hoewel vaccinatie de snelste weg is om uit deze
pandemie te komen, worden ook andere middelen ingezet. In de maand
november is er een GGD-testlocatie ingericht in Boschzicht. Hier kan
iedereen met klachten zich gratis laten testen. Ook is de prikbus weer
meerdere dagen in Scherpenzeel aanwezig.
“De hoge besmettingscijfers in onze
gemeente baren mij zorgen”, legt
loco-burgemeester Henny van Dijk uit.
“Samen met onze veiligheidsmedewerkers en de GGD hebben we een
plan uitgerold om de verspreiding van
het virus in te dammen. We zetten in
op twee sporen: vaccineren en
testen.”

Emoties bekoelen
Wethouder Henny van Dijk: “Een time-out is de eerste stap
die jongeren en volwassenen kunnen zetten om escalatie en
geweld te voorkomen. Een moment om even na te denken,
om met iemand te praten, om tot jezelf te komen. Een
mogelijkheid om de emoties even te laten bekoelen en bij
zinnen te komen. Met deze oproep willen we ervoor zorgen
dat spanningen thuis minder ver oplopen.” Zowel potentiele
plegers als slachtoffers worden via deze vooral online
preventiecampagne opgeroepen eerder een stapje terug te
doen en erover te praten.

COLLECTE
Deze week gaan vrijwilligers, volgens de coronamaatregelen, op pad om te
collecteren voor het Diabetes Fonds. 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.

Plaatsing bladkorven
De gemeente Scherpenzeel plaatst bladkorven op verschillende locaties
in Scherpenzeel.
De gemeente Scherpenzeel plaatst 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, hoeven bewoners 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
De Voorposten
De Voorposten
Eikenlaan
Oosteinde
Geerhoek
Burgemeester Royaardslaan
Fluitekruidlaan
Holevoetlaan
Het Pella
Koepellaan
Koepellaan
kamillelaan
Groeperlaan
Stationsweg
Prinses Marijkelaan
Weegbreelaan
Boslaan
Burgemeester Röell-laan
Burgemeester Heijsingel
Rijnschoten
Vlieterweg
Oosteinde
Brinkkanterweg

Locatie
De Eng
‘t Slag/Ruitenbeekskamp
Hoek Marktstraat
t.h.v. rotonde Hopeseweg
Langs het bospad
berm schuin tegenover Boschzicht
hoek Fluitekruidlaan/Walstrolaan
t.h.v. Lambalgerkeerkade
hoek Pella/Lambalgerkeerkade
t.h.v. speeltuin
t.h.v. Vijverlaan
t.h.v. Valeriaanlaan
t.h.v. Oosthof
t.h.v. huisnummer 344
hoek Prinses Marijkelaan/Frans Halslaan
hoek Weegbreelaan/Hoefbladlaan
hoek Ringbaan
t.h.v. Het Witte Hek
t.h.v. huisnummer 40
t.h.v. Geerhoek
t.h.v. Bospad (driehoek plantsoen)
t.h.v. huisnummer 3
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

Heb je klachten?
Laat je testen
in Boschzicht

Gemeentehuis
sluit eerder
In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis
donderdag 11 november vanaf
14.30 uur gesloten.

Wethoudersspreekuur
8 november
Op maandag 8 november bent u
van 19.00 tot 19.45 uur van harte
welkom op het wethoudersspreekuur in het gemeentehuis.

Laat je vaccineren
Om de drempel zo laag mogelijk te
maken voor vaccinatie, is de mobiele
vaccinatie-bus van de GGD weer
meerdere dagen in Scherpenzeel.
Hier kan iedereen vanaf 18 jaar
zonder afspraak een vaccinatie
krijgen tegen het corona-virus.
De eerstvolgende datum is woensdag
3 november, de bus staat op de
parkeerplaats bij de Jumbo.
Altijd testen bij klachten
Een ander middel tegen de hoge
verspreiding is testen bij klachten.
Het is enorm belangrijk dat mensen
weten of ze corona hebben, zodat ze
(quarantaine-)maatregelen kunnen
nemen om verdere verspreiding tegen
te gaan. Om makkelijk, snel en
dichtbij te kunnen testen, wordt
Boschzicht de komende weken
ingericht als testlocatie van de GGD.
Dit kan op maandag, woensdag en
vrijdag van 10 tot 12.30 uur. De
openingstijden kunnen wijzigen,
zie de site van de GGD: www.ggdgm.nl
Testen is gratis en een afspraak
maken is niet nodig. Neem wel een
id-bewijs en mondkapje mee.
Op andere dagen kan je (met afspraak)
terecht in Barneveld, Voorthuizen, Ede,
Veenendaal of Amersfoort.

Van Dijk: “Een testlocatie in
Scherpenzeel is een effectief
strijdwapen. Ik roep iedereen op om
hier gebruik van te maken. Het is in
de buurt en betrouwbaar. Maak van
deze mogelijkheid gebruik en ga
bij een positieve uitslag (dus als
je corona hebt) in isolatie. Zo zorg
je ervoor dat het virus niet blijft
rondwaren in je naaste kringen van
familie, vrienden, kennissen en
collega’s. Ik hoop en vertrouw erop
dat we in Scherpenzeel deze
verantwoordelijkheid nemen en
hierdoor onze naasten beschermen.
Je doet het misschien niet voor jezelf,
maar voor je dierbaren. Dus: Heb je
klachten? Laat je testen!”
Bij welke klachten testen?
•	U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
• U hoest;
• U bent benauwd of kortademig;
•	U heeft verhoging (tot 38 graden
Celsius);
•	U heeft koorts (vanaf 38 graden
Celsius);
•	U ruikt en/of proeft plotseling niets
meer, zonder dat uw neus verstopt
is.
Let op: Boschzicht is er niet
voor Testen voor toegang
(voor horeca, etc…)
Testen voor toegang doe je niet bij de
GGD. Hiervoor kan je een afspraak
maken via www.testenvoortoegang.org.
De dichtbijzijnde testlocaties hiervoor
zijn in Barneveld, Veenendaal en
Amersfoort.

Reppido: snel en
makkelijk melden
Sinds juni 2021 gebruikt
de gemeente Reppido voor
het melden van gebreken en
storingen in de openbare ruimte.
Sinds die tijd zijn er tot en met
7 oktober 2021 289 meldingen
binnen gekomen.
Binnen Reppido zijn diverse
categorieën gemaakt. De categorie
waar de meeste meldingen in worden
gedaan is Wegen en Verkeer. Als
subcategorieën vallen Stoepen en
Onveilige Situatie op door het hogere
aantal meldingen. Gezien het feit dat
er veel werkzaamheden aan stoepen
zijn geweest voor bijvoorbeeld
glasvezelaanleg, is het hoge aantal

meldingen logisch. We zetten extra in
op toezicht en controle op herstel van
de verharding na werkzaamheden.
Het systeem is nog in ontwikkeling.
Zo wordt er bijvoorbeeld aan het
uiterlijk gewerkt zodat inwoners nog
makkelijker melding kunnen doen.
Ook wordt er gewerkt aan een app.
Deze zou medio december 2021 klaar
moeten zijn. Dan wordt het ook
makkelijker om foto’s toe te voegen,
iets wat melders nu nog niet veel
doen. Met een foto is het voor ons
nog makkelijker om uw melding op
te pakken!
www.scherpenzeel.nl/wordtgemaakt
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