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Scherpenzeel zoekt, voor de periode van één kalenderjaar, een

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

Ontwerpbestemmingsplan Vierzinnen

Doel van dit plan
Een planologisch kader scheppen om
de bouw van een appartementencomplex met 24 sociale huurwoningen
mogelijk te maken.
U kunt het plan inzien
Het plan ligt met ingang van 24
november 2021 gedurende 6 weken
ter inzage in het gemeentehuis aan de
Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op
werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en
op afspraak ‘s middags (maandag tot

en met donderdag).
Het ontwerpbestemmingsplan is
digitaal te raadplegen via de
gemeentelijke website of op
Ruimtelijke Plannen via de link:
https://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.0279.
BP2021Vierzinnen-ow01
Vanwege de maatregelen tegen het
coronavirus kunt u het
bestemmingsplan op het
gemeentehuis alleen inzien na het
maken van een afspraak.
U kunt hiervoor contact opnemen met
een medewerker van de afdeling
Ruimte & Groen via telefoonnummer
(033) 277 23 24.

Hoe kunt u reageren?
U kunt mondeling, maar bij voorkeur
schriftelijk, uw zienswijze kenbaar
maken.
Dit kan zo lang het plan ter inzage ligt
(dus tot en met 4 januari 2022). Uw
schriftelijke zienswijze kunt u sturen
naar de gemeenteraad van
Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in
Scherpenzeel. Voor uw mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken
met een medewerker van de afdeling
Ruimte & Groen via telefoonnummer
(033) 277 23 24. Zienswijzen kunnen
leiden tot aanpassing (van
onderdelen) van het plan.

U kunt het plan inzien
Het bestemmingsplan ligt met ingang
van 24 november 2021 gedurende 6
weken ter inzage in het gemeentehuis
aan de Stationsweg 389a in
Scherpenzeel. Op werkdagen van
09.00 tot 12.30 uur en op afspraak ‘s
middags (maandag tot en met
donderdag).
Het ontwerpbestemmingsplan is
digitaal te raadplegen via:
www.scherpenzeel.nl
of op ruimtelijke plannen via de link:
https://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.0279.
BP2021Oosteinde 95-ow01

Hoe kunt u reageren?
U kunt mondeling, maar bij voorkeur
schriftelijk, uw zienswijze kenbaar
maken.
Dit kan zo lang het plan ter inzage ligt
(dus tot en met 4 januari 2022). Uw
schriftelijke zienswijze kunt u sturen
naar de gemeenteraad van
Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in
Scherpenzeel. Voor uw mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken
met een medewerker van de afdeling
Ruimte & Groen via telefoonnummer
(033) 277 23 24. Zienswijzen kunnen
leiden tot aanpassing (van
onderdelen) van het plan.

Eerst navraag voor bron slaan
Als u een (grote) tuin of een moestuin heeft kan het
interessant zijn om een bron te slaan om met grondwater
uw tuin te beregenen in plaats van met leidingwater.
Zomaar een bron slaan is niet toegestaan. Hiervoor dient u
vooraf een melding te doen bij het Waterschap. Dit is
belangrijk. Dan kan er gekeken worden het grondwater van
de bronlocatie en –diepte veilig is. In Scherpenzeel is
namelijk op meerdere locaties sprake van ondergrondse
vervuiling. Dit is in het verleden opgedaan door diverse
bedrijfsactiviteiten en niet schadelijk voor de volksgezond-

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van
het telefonisch spreekuur en bel (038) 303 70 10. OV-ambassadeurs geven er
antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV.
Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor
samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de coronamaatregelen in het OV
of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen en/of bent u
(onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe
het werkt? Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur.
De OV-ambassadeur neemt met u het antwoord door.
Telefoonnummer: (038) 303 70 10
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Dinsdag en donderdag van 13.30
tot 15.00 uur. Maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur
Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 is
vergunning verleend voor het tijdelijk innemen van standplaatsen:

Ontwerpbestemmingsplan Oosteinde 95

Doel van dit plan
Op de locatie zal een bestaande
woning worden gesloopt om de
bouw van een nieuwe grotere
woning mogelijk te maken.
Tevens vervalt de
bedrijfsbestemming, die op een deel
van het perceel ligt en krijgt het
gehele perceel de bestemming
wonen.

Wilt u direct aan de slag en testen hoe uw verkeerskennis ervoor staat? Doe dan
de online VVN Opfriscursus via opfriscursus.vvn.nl. U krijgt gelijk de antwoorden
te zien met uitleg. Zo ontdekt u binnen enkele minuten of uw verkeerskennis nog
actueel is. Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld voorrang verlenen, rotondes
of nieuwe verkeersborden? Bekijk dan de negen korte video’s van Veilig Verkeer
Nederland over veelvoorkomende verkeerssituaties via vvn.nl/videos-meestbesproken-themas-uit-de-vvn-opfriscursus. Zo kunt u thuis, op uw eigen computer,
tablet of smartphone, uw verkeerskennis opfrissen.

Verleende (tijdelijke)
standplaatsvergunning

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van
Scherpenzeel maken, ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening bekend dat
het ontwerpbestemmingsplan
Oosteinde 95 ter inzage ligt

Al van jongs af aan neemt u deel aan het verkeer. U heeft intussen al
heel wat kilometers afgelegd. Te voet, op de fiets, met de auto en
misschien zelfs op een e-bike. Maar, wanneer heeft u zich voor het
laatst verdiept in de verkeersregels? Voor veel mensen is dat al lang
geleden. Daarom zijn we - in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en in opdracht van de provincie Gelderland en ROV Oost-Nederland - een campagne opgestart om de verkeerskennis op te frissen.

Telefonisch spreekuur voor vragen
over het OV dagelijks bereikbaar

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van
Scherpenzeel maken bekend dat het
ontwerp-bestemmingsplan Vierzinnen
ter inzage ligt.

Test uw verkeerskennis!

heid mits het niet in grotere hoeveelheden wordt toegediend via grondwater.
Deze vervuilingen verdwijnen langzaam en verspreiden ook.
Hierdoor verdunt de vervuiling maar wordt de locatie groter.
Daarom is navraag doen voordat een bron wordt geslagen
altijd nodig.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
waterschap Vallei en Veluwe via telefoonnummer
(055) 527 29 11, (www.vallei-veluwe.nl of direct naar de
Vergunningchecker (vallei-veluwe.vergunningen.info).

Voor het bakken en/of verkopen van oliebollen, appelflappen en
appelbeignets:
- nabij de Grote Kerk, op het gedeelte van de parkeerplaatsen voor de predikant
voor 4 december 2021
- nabij Bakker Mulder, op een gedeelte van het terrein op de hoek Dorpsstraat
248/Vijverlaan voor de dagen 27, 28, 29, 30 en 31 december 2021.
Voor het plaatsen van de energie-caravan:
- voor Plein 1940 op 10 december 2021, aan Coöperatie Vallei Energie voor het
plaatsen een caravan en tafel ten behoeve van voorlichting over isolatie.
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking
van de vergunning aan aanvrager (20 november 2021) 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.

Volg de gemeente op social media!
www.facebook.com/gemeentescherpenzeel
www.twitter.com/_Scherpenzeel
www.instagram.com/gemeente_scherpenzeel
www.linkedin.com/company/gemeentescherpenzeel

Gemeentehuis: Stationsweg 389a 3925 CC Scherpenzeel • Postbus 100 3925 ZJ Scherpenzeel • T. (033) 277 23 24 • E. via contactformulier op www.scherpenzeel.nl

