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COLLECTE

Deze week gaan vrijwilligers, 
volgens de coronamaatregelen,  
op pad om te collecteren voor  
Het Gehandicapte Kind. 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.

Vacature

Wijkplatform-Oost vergadert 25 november
Op donderdag 25 november vergadert Wijkplatform 
Scherpenzeel-Oost. Deze vergadering begint om 19.30 uur 
online via Teams. Het eerste deel van de vergadering is 
openbaar. Wijkbewoners zijn van harte welkom om hun 
wijkzaken met het wijkplatform te bespreken. Graag van  
te voren aanmelden via communicatie@scherpenzeel.nl  
en ontvang de vergaderlink.  

Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de 
Dreef, aan de oostzijde door de Dreef en de Verlengde 
Hopeseweg, aan de zuidzijde door de Groeperlaan, 
Akkerwindelaan, Ringbaan en Boslaan en aan de westzijde 
door de Marktstraat (deze straat behoort bij Wijkplatform 
Scherpenzeel West). Het park van Huize Scherpenzeel 
behoort ook bij Wijkplatform Scherpenzeel-Oost.

Omgevingsvisie Scherpenzeel vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 9 november 2021 de Omgevings-
visie Scherpenzeel vastgesteld. De Omgevingsvisie is 
het resultaat van een intensief proces van de afgelopen 
twee jaar met bewoners, ondernemers, organisaties, 
verenigingen, samenwerkingspartners, ambtenaren, 
bestuurders en raadsleden. Wethouder Izaäk van Ekeren: 
“Een resultaat waar we trots op zijn en waarmee we een 
mooie stap hebben gezet in de voorbereiding op de komst 
van de Omgevingswet. Binnen onze regio (OddV) zijn 
we de eerste gemeente die een Omgevingsvisie voor het 
totale grondgebied heeft vastgesteld.”  De Omgevingsvisie 
is een belangrijk instrument voor Scherpenzeel waarin staat 
hoe we het toekomstig ruimtegebruik van onze gemeente 
voor ons zien en wat we daarin willen koesteren en 
versterken. Op basis van de Omgevingsvisie stuurt de 
gemeenteraad op de lange termijn ontwikkeling van de 
fysieke leefomgeving binnen Scherpenzeel. 

Goede balans
Van Ekeren: “Waar we trots op zijn en wat we graag willen  
koesteren en beschermen hebben we vertaald naar 
‘waarden’. Zo blijven we onze groene woonomgeving, 
onze voorzieningen en ons gezellige centrum koesteren. 
Alle ideeën, kansen en doelen voor de toekomst hebben 
we samengevat in ‘ambities’. We zetten in de toekomst 
nog meer in op een goede balans tussen ruimte voor groen, 
wonen, werken en recreëren. We streven daarbij een 
gezonde, leefbare en ondernemende gemeente na. 
Binnen het geheel van waarden en ambities nodigen we 
bewoners, organisaties en ondernemers uit om met plannen 
te komen die hierbij aansluiten.”  

Bestaand beleid
De Omgevingsvisie is een zelfbindend document voor de 
gemeente: voor de gemeenteraad en het college. De visie 
is gebaseerd op al bestaand beleid, zoals de Structuurvisie 
en de Energievisie. Daar wordt in de Omgevingsvisie niet 
vanaf geweken. Ruimtelijke initiatieven, zoals het plaatsen 

van een windmolen of het bouwen over De Dreef, worden 
altijd getoetst aan de regels die gelden voor de fysieke 
leefomgeving. Bij de planvorming wordt de omgeving 
betrokken. En ook worden deze mogelijke initiatieven 
altijd beoordeeld door de gemeenteraad.  

Digitaal inzien
De vastgestelde Omgevingsvisie is digitaal raadpleegbaar 
via de website omgevingsvisie.scherpenzeel.nl. Op de 
website is de kaart van Scherpenzeel te zien met daarin de 
vijf deelgebieden: noord, woongebieden, bedrijventerreinen, 
centrum en zuid. Elk gebied heeft zijn eigen kenmerken, 
functie, uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden. Met een 
klik op de kaart wordt de informatie van het gebied 
zichtbaar en welke thema’s, waarden en ambities daar 
belangrijk zijn. Daarnaast is het ook mogelijk om direct 
naar een thema of ambitie te gaan.

Voortraject
Voor de totstandkoming van deze Visie is uitgebreid gesproken  
met inwoners, ondernemers, gemeenteraad en andere 
belanghebbenden. Zo zijn duizend inwoners willekeurig 
geselecteerd om mee te praten via Meet Ups. Zij ontvingen 
een gouden enveloppe met deze uitnodiging. Na het 
uitbreken van de corona-epidemie is na de eerste Meet Up 
gekozen voor een digitaal vervolg. Ook hier is goed gehoor 
aan gegeven. Van Ekeren: “Een hartelijke dank aan iedereen 
die heeft meegedacht. Dit is zeer gewaardeerd.”

In de periode 26 mei tot en met 6 juli 2021 was het 
mogelijk om een zienswijze te geven over de ontwerp-
Omgevingsvisie Scherpenzeel en milieuimpactbeoordeling. 
Er zijn binnen de termijn 8 zienswijzen ingediend. Sommige 
zienswijzen gaven aanleiding om de Omgevingsvisie op 
onderdelen aan te vullen. Daarna is de Omgevingsvisie door 
de gemeenteraad vastgesteld met twee amendementen 
(aanpassingen). Het definitieve raadsbesluit wordt ook 
gepubliceerd op omgevingsvisie.scherpenzeel.nl

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.

Carbidschieten in Scherpenzeel
Het is nog onbekend wat de COVID-19 maatregelen zullen gaan zijn met  
Oud & Nieuw, maar wij willen u wel alvast attenderen op het volgende:  
Mocht carbidschieten toegestaan blijven op oudejaarsdag dan dient u hiervoor 
een ontheffing aan te vragen voor 1 december. Dit is mogelijk op de website 
van de gemeente Scherpenzeel. www.scherpenzeel.nl/carbid-schieten

Doe mee met de isolatie-actie Warm Scherpenzeel
Hoeveel geld stroomt er uit uw muur? Door een goede 
spouwmuurisolatie kunt u veel gas, stroom én geld 
besparen. Dat geldt ook voor een goede vloerisolatie. 
Daarom houdt de gemeente samen energiecoöperatie 
ValleiEnergie de isolatie-actie Warm Scherpenzeel. Meedoen 
levert met de huidige hoge gasprijzen al snel een financieel 
voordeel op. 

Ook iets voor uw huis?
Wilt u uw huis beter isoleren en geld besparen, maar kijkt 
u op tegen het werk wat daarbij komt kijken? Maak dan 
gebruik van deze isolatieactie. Een deskundig adviseur van 
Platform Duurzaam Samenwerken (Plat DuS) komt bij u 
thuis langs voor een advies op maat. We ontzorgen u van 
A tot Z.

Spouwmuur- en vloerisolatie
De actie richt zich vooral op spouwmuur- en vloerisolatie. 
Dit kan namelijk aangebracht worden zonder verbouwing of 
veel rommel in je huis. Fijn! En het levert direct winst op
uw energierekening. Als u wilt, kunnen we natuurlijk ook 
kijken welke andere vormen van isolatie voor uw huis nuttig 
zijn. Bijvoorbeeld dakisolatie of het vervangen van de 
ramen. Als u twee soorten isolatie aanbrengt, dan heeft u 
vaak recht op subsidie.

De actie in het kort
1.  Meld u zich vrijblijvend aan via www.valleienergie.nl/

warmscherpenzeel of bij de energie-caravan van het 
Energieloket. De data staan onderaan. 

2.  Een deskundig adviseur van Plat DuS komt bij u thuis 
langs voor isolatie-advies op maat

3. Uw huis wordt geïsoleerd door vakmensen 
4.  U woont comfortabeler, mét een lagere gas-  

en/of energierekening

Meer weten?
Teun van Roekel van het Energieloket kan u er alles over 
vertellen. U kunt Teun bereiken via 
energieloket@scherpenzeel.nl of telefonisch: (06) 10 73 12 61.  
Of kom langs bij de energie-caravan op  
vrijdag 26 november 10 tot 14 uur op Plein 1940, 
vrijdag 3 december van 10 tot 14 uur op Plein 1940 en 
donderdag 9 december op de Kerstmarkt in het centrum 
van 16 tot 21 uur.

Meer weten over het verduurzamen van uw huis en/of tuin? 
Kijk op www.duurzaamscherpenzeel.nl. Meer informatie 
over Plat DuS vindt u op www.platdus.nl. De actie loopt t/m 
december 2021.

WEEK 46 – 16 NOVEMBER 2021

De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar een aantal kandidaten voor de 
functie van:            

Lid Adviesraad Sociaal Domein
Wat is de Adviesraad?
De Adviesraad is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente voor de 
gemeentelijke ondersteuning van inwoners op het brede sociale domein in 
Scherpenzeel. Zo heeft de Adviesraad in 2021 de gemeente o.a. geadviseerd 
over de nieuwe verordeningen Toekomstbestendig wonen, Inburgering of 
Bekostiging Leerlingenvervoer, de beleidsregels Participatiewet en Schuld-
hulpverlening en de Regiovisies Maatschappelijke opvang en jeugdhulpregio 
FoodValley. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat (inclusief de voorzitter) uit 
maximaal 12 inwoners uit Scherpenzeel en komt circa 10 keer per jaar bijeen. 
Op dit moment kunnen we een aantal nieuwe leden gebruiken.

Wat zijn uw werkzaamheden?
Uw werkzaamheden bestaan uit het gevraagd of ongevraagd adviseren over 
gemeentelijke voorzieningen op het terrein van Wmo, Participatie & Jeugdhulp 
of gezondheid. In 2022 wil de gemeente bijv. graag een advies over nieuwe 
uitvoeringsregels gebruikelijk hulp Wmo en jeugdhulp, de aanpak van de 
Woonzorgvisie of over de verdere invulling van het sport- en preventieakkoord. 
Als lid onderhoudt u daarnaast contact met inwoners, medewerkers uit het 
werkveld en andere organisaties in het sociaal domein. De tijdsinvestering is 
afhankelijk van de te verdelen taken en de actualiteit van de onderwerpen. Het 
voorbereiden en deelnemen aan de vergadering bedraagt minimaal circa 3 uur 
per vergadering.

Wat vragen wij van u?
U hebt affiniteit met de uitvoering van de Wmo, jeugdhulp, Participatiewet of 
gezondheidsbeleid in Scherpenzeel. Daarnaast kunt u goed communiceren 
en bent u in staat om individuele situaties te plaatsen in een breder context. 
U bent woonachtig in Scherpenzeel en u mag een vertegenwoordiger van een 
doelgroep in Scherpenzeel zijn. Tenslotte bent u geen lid van de gemeenteraad 
en ook niet werkzaam in het bestuur van een organisatie, die subsidie krijgt van 
de gemeente Scherpenzeel.

Wat bieden wij?
Wij bieden u de uitdaging om samen met andere leden in de adviesraad een 
bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners van Scherpenzeel. 
Daarnaast ontvangt u een financiële vergoeding van € 72,71 per vergadering 
en krijgt u ondersteuning vanuit de gemeentelijke organisatie.

Herkent u zich in bovenstaand profiel?
Schriftelijke reageren graag naar w.buitenhuis@scherpenzeel.nl met een 
motivatie en een kort CV.

Hebt u nog vragen?
Neem voor vragen over het wervingsproces contact op met de heer Willem 
Buitenhuis, Beleidsmedewerker Sociaal Domein. U kunt hem bereiken via 
het gemeentehuis van Scherpenzeel, telefoonnummer (033) 277 23 24. 
U kunt ook contact opnemen met de heer Gerrit van Weelden, voorzitter van 
de Adviesraad Sociaal Domein, via telefoonnummer (06) 53 63 84 80.


