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WEEK 45 – 9 NOVEMBER 2021

Raadsvergadering 9 november

Testlocatie in Boschzicht en
vaccinatiebus

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

Doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor je naasten! In Scherpenzeel is het
mogelijk om op corona te testen in Boschzicht. In de maand november kun je
op maandag, woensdag en vrijdag (10 tot 12.30 uur) terecht bij de GGD-test
locatie. Graag een id-bewijs en mondkapje meenemen.

Op de agenda o.a.
•	Programmabegroting 2022-2025
	De commissie bespreekt de programmabegroting voor 2022
en de daarop volgende jaren. De begroting bepaalt waar de
gemeente de komende jaren haar geld aan gaat uitgeven.
• Omgevingsvisie
	In voorbereiding op de Omgevingswet, die in 2022 in
werking treedt, stelt de gemeente een lange termijn visie
voor de fysieke leefomgeving op: de omgevingsvisie. Op
basis van deze visie stuurt de gemeenteraad op de lange
termijn ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.
• Herziening grondexploitaties (Begroting 2022)
	De gemeente is eigenaar van verschillende stukken grond
in Scherpenzeel. De grond wordt beheerd door de
gemeente en soms ook verkocht, bijvoorbeeld voor de
bouw van nieuwe huizen. Tweemaal per jaar worden de
grondexploitaties in Scherpenzeel herzien. De eerste keer
is met het vaststellen van de jaarrekening en de tweede
keer is met het vaststellen van de begroting.
• Perifere Detailhandels Vestigingen
	De ontwikkelingen in de detailhandel volgen elkaar snel
op. Het internet neemt een steeds groter aandeel van de
detailhandel voor haar rekening. Daarnaast spelen andere
ontwikkelingen zoals vergrijzing en meer aandacht voor
duurzaamheid een rol. Met de actualisatie van het
PDV-beleid wil de regio Foodvalley toetsen of er

voldoende ingespeeld wordt op deze ontwikkelingen en
eventuele aanpassingen voorstellen.
• 2e financiële rapportage 2021
	De financiële rapportage beschrijft de uitgaven van de
gemeente tot medio september 2021. De commissie
bespreekt of de begroting van 2021 tussentijds gewijzigd
dient te worden.

Op zaterdag 13 november staat de vaccinatiebus in Scherpenzeel. Heb je nog
geen coronavaccinatie gehad? Dan kun je hier zonder afspraak de eerste prik
halen. Al corona gehad? Dan is 1 prik voldoende. Er wordt gevaccineerd met
Pfizer en Janssen. Zaterdag 13 november van 09:00 t/m 17:30 uur bij de
Breehoek.

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.
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, telefoonnummer 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.

Wethoudersspreekuur 22 november
Op maandag 22 november bent u van 19.00 tot 19.45 uur van harte welkom op het wethoudersspreekuur in het gemeentehuis.

Terugblik op werksessie
De Nieuwe Koepel
Ruim veertig aanwezigen dachten woensdag 27 oktober mee tijdens een werksessie over
De Nieuwe Koepel. Onder de bezoekers waren omwonenden van de toekomstige woonwijk en
geïnteresseerde inwoners.
Voordat de gemeente samen met de ontwerpers en
projectontwikkelaars de plannen verder gaat uitwerken,
wordt opgehaald wat inwoners belangrijk vinden. De
meningen en ideeën over deze ontwikkeling kunnen
worden opgenomen in de toekomstige plannen. Tijdens de
werksessie spraken de aanwezigen door over 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, die vanaf juni t/m september online
heeft gestaan. Deze thema’s zijn in groepen aan tafels
verder besproken.
De opmerkingen zijn vastgelegd en worden door de
stedenbouwkundige getoetst. De ideeën en suggesties van
de deelnemers worden door de ontwerpers zoveel mogelijk
meegenomen als input voor het beeldkwaliteitsplan. Enkele
opmerkingen die zijn gemaakt:
•	Voorkeur voor traditionele bouwstijl, klassiek, niet-modern
•	Uitstraling van de wijk Akkerwinde wordt positief
beoordeeld
• In algemene zin geen hoge(re) appartementengebouwen
• (Senioren)woningen in hofjes zou goed kunnen passen.
•	Gewenste plek voor appartementen/gestapelde woningen: liefst middengebied, niet langs de randen.
• Zorg voor veel parkeerplekken, zo dicht mogelijk bij huis.
•	Parkeeroplossing in hofjes en op enige afstand van de
eigen woning heeft geen voorkeur boven meer groen voor
de deur.
• Bevorderen van doorstroming door senioren woningen.
•	Mixen van doelgroepen / generaties wordt als positief
ervaren.
•	Creëer een (breed) fietspad langs de Koepellaan, ter
verbetering van (fiets) veiligheid.
•	Hoofdfietspad naar het centrum, om fietsgebruik te
stimuleren boven autogebruik

•	Elektrisch laden zoveel mogelijk op eigen terrein. En
laadpalen plaatsen in het openbare gebied.
•	Speelgelegenheden: graag meerdere plekken voor diverse
leeftijden.
•	Wandelen, spelen en ontmoeting zijn belangrijk in de
openbare ruimte
•	Denk aan wandelpaden, voor een ommetje door de wijk
maar ook als verbinding tussen Landgoed Scherpenzeel
en Valleikanaal.
•	Graskeien op de parkeerplaatsen voor afwatering en
plantengroei.
•	Liever de hemelwaterafvoer ondergronds, geen ‘spuwertjes’
• Gebruik maken van groene daken voor wateropvang.
•	Dichtbij de Grebbelinie: inspiratie voor dijken als
parkeerplaatsen: auto’s uit het zicht en in het groen.
Deze bijeenkomst was geen verkoop- of inschrijfavond. De
ontwikkeling van De Nieuwe Koepel is nog in opstart en
daarom is er nog geen informatie bekend over woontypes,
prijzen en exacte bouwlocaties, aantallen woningen en
tijdsplanningen. De informatie die tijdens deze werksessie
aan de gemeente en de ontwikkelaars is gegeven door de
aanwezigen, is belangrijk voor het opstellen van 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.
Op de hoogte blijven?
Zie www.samengroeitscherpenzeel.nl Binnenkort verschijnt
onze nieuwe digitale nieuwsbrief.
Aanmelden?
Stuur een mailtje naar scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl

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

In stappen naar aardgasvrij:

Transitievisie Warmte
In stappen naar aardgasvrij: De Transitievisie Warmte Scherpenzeel is gereed
voor besluitvorming door gemeenteraad. 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. We willen buurt voor buurt het aardgas vervangen door duurzame
warmte.
Samenwerken
Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners willen in drie
verkenningsbuurten en bedrijventerrein ‘t Zwarte Land de komende jaren aan de
slag om verder uit te zoeken wat de beste aardgasvrije oplossing is voor de
verschillende buurten. Daarnaast zetten we voor alle gebouweigenaren in op
energiebesparing om zo het aardgasverbruik te verminderen.
Tips of ideeën
De Transitievisie Warmte is te vinden op www.duurzaamscherpenzeel.nl .
Uw reactie kunt u mailen naar duurzaam@scherpenzeel.nl
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Week van de Pleegzorg
Van 3 tot en met 10 november is de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland meer mensen
enthousiasmeren voor het pleegouderschap. Nog steeds wachten ruim 800 kinderen op een pleeggezin op een plek waar het
voor hen niet stabiel genoeg is. Hun leven en hun vrije ontplooiing staan in de wacht. Om voor hen het licht ook op groen te
zetten, zijn er meer pleegouders nodig. In deeltijd, kortdurend of voor langere tijd. Om meer gevoel te krijgen bij wat het
betekent om pleegouders te worden, vind u hieronder een ervaringsverhaal.
Meer weten?
Bezoek eens vrijblijvend een informatieavond. Er is er elke maand wel één in de buurt!
www.ikwilpleegouderworden.nl

Pleegzorg, een tijd van komen en
een tijd van gaan
Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Ilona en Pim
hadden zeven jaar lang een pleegzoon in huis. Zij vertellen hoe het is wanneer een kind bij je in huis
komt, maar ook hoe het is om je pleegkind weer te laten gaan.
Pleegzorg is heftig en tegelijkertijd heel
waardevol
Ilona en Pim hadden een sterk verlangen om voor een kind
te zorgen. Zij hebben verschillende opties overwogen en
kwamen uit bij pleegzorg.
Ilona vertelt: “Het mooie aan pleegzorg leek ons dat je voor
een kind kunt zorgen dat het hard nodig heeft, maar dat er
ook helderheid is over wie je biologische familie is.” Dus
bezochten ze in 2014 een informatieavond van De Rading
en volgden ze de cursus voor aanstaande pleegouders. “

Ilona vervolgt: “Het kostte tijd, voor alle partijen, om deze
nieuwe situatie te accepteren. Rolfs vertrouwen winnen
duurde zeker wel een jaar.” Rust, reinheid en regelmaat was
precies wat Rolf nodig had. Hij had in zijn leven al zoveel
meegemaakt dat zijn hoofd ‘vol’ was. Hij was continu hyper
en wond zich over alles op. “Wij hebben hem structuur,
schema’s en regels gegevens.”
Pim concludeert: “Het is zó waardevol als je een kind ziet
veranderen in zijn gedrag. Rolf werd geleidelijk aan rustiger,
voelde zich meer op zijn gemak en zijn zelfvertrouwen
groeide voorzichtig. Natuurlijk was er nog wel eens een
driftbui, maar ook dat hoort bij hem. Zijn verleden draagt hij
nou eenmaal met zich mee.”

Kinderburgemeester m/v
die onze burgemeester kan ondersteunen in zijn representatieve taak
Wij zoeken:
Scherpenzeelse kinderen die niet op hun mondje zijn gevallen en het leuk
vinden om met of namens de burgemeester de gemeente te vertegenwoordigen
bij evenementen, herdenkingen en bijzondere ontvangsten. Denk bijvoorbeeld
aan de Boomplantdag, Dodenherdenking, de opening van de Koningsspelen en
de ontvangst van Sinterklaas.
Woon jij in Scherpenzeel, zit je in groep 7 van een basisschool of school
voor speciaal onderwijs? Ben je enthousiast en niet bang
om voor grote groepen mensen te staan én
kun je dan ook nog deze groep mensen
toespreken? Dan ben jij de kinderburgemeester die wij zoeken!
Vraag aan je ouders of je mag solliciteren
en schrijf een brief aan de burgemeester
van Scherpenzeel waarin je uitlegt
waarom jij nou juist het kind bent dat
de burgemeester bij het werk kan helpen.
Laat je ouders de brief mede ondertekenen
en stuur ‘m voor 5 december 2021 naar
Gemeente Scherpenzeel, Postbus 100,
3925 ZJ Scherpenzeel.
Mailen mag ook:
bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl

Om eerlijk te zijn vonden wij het best heftig om de
problemen te horen die bij de voorlichting verteld werden,
maar toch weerhield ons dat er niet van een pleegkind in
huis te nemen. Helemaal toen we vrij snel een telefoontje
kregen dat ze Rolf aan ons wilden voorstellen.”
Vertrouwen
Rolf werd op zijn zevende uit huis geplaatst en woonde
toen eerst een half jaar bij zijn tante. Zij hield veel van hem
maar kon de zorg op dat moment niet aan.

Scherpenzeel zoekt, voor de periode
van één kalenderjaar, een

Loslaten hoort erbij
Rolf bleef zijn tante met enige regelmaat bezoeken en dat
ging goed. De relatie van Rolf met zijn tante is hierdoor
goed gebleven. Het verlangen om weer bij haar te kunnen
wonen is altijd gebleven. “Na zeven jaar heeft hij in overleg
met ons aan de pleegzorg gevraagd of hij weer bij haar kon
wonen. Haar omstandigheden waren veranderd en Rolf was
rustiger en zelfstandiger geworden. Ik heb vanaf het begin
gezegd dat hij het recht heeft om bij zijn familie te wonen.
Het belang van het kind staat immers voorop.
Natuurlijk was het heel moeilijk voor ons om hem te laten
gaan, maar onze band is gebleven. Rolf komt regelmatig
even langs en we sturen elkaar appjes. Hij heeft ons de
afgelopen zeven jaar enorm veel gebracht, wij gunnen hem
het allerbeste en zullen hem altijd steunen!”

Verleende (tijdelijke)
standplaatsvergunningen
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 en
het standplaatsenbeleid 1997 is op 4 november 2021 vergunning verleend
voor het tijdelijk innemen van de volgende standplaatsen te Scherpenzeel:
- voor de Beukenlaan op 10 november 2021 aan Coöperatie Vallei Energie
voor het plaatsen van de energie-caravan en voorlichting over isolatie;
- voor Plein 1940 op 26 november 2021 en 3 december 2021, eveneens aan
Coöperatie Vallei Energie voor het plaatsen van de energie-caravan en
voorlichting over isolatie.
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking
van de vergunning aan aanvrager bij burgemeester en wethouders bezwaar
maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester
en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel.
De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (Buitenplaats),
Stationsweg 389a Scherpenzeel.
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