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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, Dodenherden
king, 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 toespre
ken? 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

Opinieronde donderdag 2 december
te volgen via de website
De commissieleden vergaderen op 2 december weer in
Kulturhus de Breehoek. In verband met de 1,5 meter
afstand regel is de publieke tribune nog steeds gesloten.
Op de agenda van 2 december staat onder andere:
•	Belastingverordeningen 2022
De commissie bespreekt de nieuwe lokale belasting
tarieven zoals de OZB en de hondenbelasting.
•	Verordening bekostiging leerlingenvervoer Scherpenzeel 2022
De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling
vast te stellen voor de bekostiging van het leerlingen
vervoer. De nieuwe verordening sluit aan bij de
ontwikkelingen die zijn doorgemaakt in het sociaal
en maatschappelijk domein.
•	Regiovisie Jeugdhulpregio FoodValley
De samenwerkende gemeenten in FoodValley hebben een
regiovisie jeugdhulp opgesteld. De Regiovisie draagt bij
aan de ambitie om samen met partners in het jeugdveld
een duurzame beweging in gang te zetten om kwalitatief
goede, beschikbare en betaalbare hulp voor jeugdigen,
ouders en gezin te blijven aanbieden.
•	Verordening Inburgering 2022
Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in
werking. De gemeente Scherpenzeel is vanaf deze datum
verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding
van haar inburgeringsplichtigen. Voor gemeenten is er
ruimte om taken omtrent de lokale uitvoering naar eigen
inzicht in te vullen. De verordening regelt dit.

Registratie nieuwe
politieke partijen
Nieuwe politieke groeperingen die mee willen doen met de gemeenteraads
verkiezing in maart 2022, moeten uiterlijk 20 december 2021 een volledig
verzoek hiertoe indienen bij het centraal stembureau, bureau Burgerzaken,
Stationsweg 389a.
Bij dit verzoek dient te worden overgelegd:
a)	een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn
opgenomen;
b)	een bewijs van inschrijving in het verenigingsregister afgegeven door de
Kamer van Koophandel;
c)	een bewijs van betaling van de waarborgsom ad € 112,50;
d)	een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar
gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau,
welke geldt zolang zij niet door een andere is vervangen.
Deze verplichtingen vloeien voort uit de Kieswet, die bepaalt dat de politieke
groepering een vereniging dient te zijn met volledige rechtsbevoegdheid.
Op een verzoek tot registratie wordt zo snel mogelijk door het centraal
stembureau een beslissing genomen. De waarborgsom wordt terugbetaald
indien de politieke groepering voor de komende verkiezing een geldige
kandidatenlijst inlevert.

Inspreken tijdens de vergadering?
Tijdens de opinieronde kunnen burgers het woord voeren
over onderwerpen die op de agenda staan.
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 griffie,
telefonisch bereikbaar via (033) 277 23 24.

Blijf testen bij klachten

Vergadering volgen
De vergadering is live te volgen via de website van de
gemeente Scherpenzeel (www.scherpenzeel.nl). Via de
vergaderkalender kunt u in de kalender kiezen voor de
juiste vergadering. U kunt hier de vergadering starten en
de stukken raadplegen.
Terugkijken van de vergadering kan via ‘vergadering
terugkijken’.

De GGD merkt op dat de test
bereidheid in Scherpenzeel gelukkig
erg groot is. De ochtenden werden
gemiddeld door 130 mensen met
klachten bezocht. Het dringende
advies is om te blijven testen bij

Voor de volledige agenda’s met bijbehorende stukken
verwijzen wij u naar onze website: www.scherpenzeel.nl/
bestuur. Aanvang van deze vergadering is 20.00 uur.
De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.
Op 16 december a.s. neemt de gemeenteraad een besluit
over de onderwerpen van deze Opinieronde.

De GGD-testlocatie in Boschzicht is
gesloten. Deze pop-up testlocatie
wordt voor kortere tijd – in Scherpen
zeel in november - ingezet in
gebieden waar veel corona-besmet
tingen zijn. Gezien de noodzaak in
andere gebieden en de benodigde
capaciteit van de GGD is de pop-up in
Scherpenzeel nu elders ingezet.

corona-achtige klachten. Dit kan via
de GGD bij locaties in de regio. Een
afspraak maken kan al bij lichte
klachten. Dit is aan te raden omdat
niet altijd direct een afspraak kan
worden ingepland. Ook blijft het erg
belangrijk om bij klachten direct in
quarantaine te gaan, ook voordat de
test is afgenomen of er een uitslag
bekend is. Hierdoor wordt de
overdracht van het virus fors
teruggedrongen.
Een afspraak maken kan online via
coronatest.nl/afspraak of telefonisch
via 0800-1202

COLLECTE
Deze week gaan vrijwilligers, volgens de coronamaatregelen, op pad om te
collecteren voor Leger des Heils Fondsenwerving. 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.

Digitaal wethoudersspreekuur 13 december
Op maandag 13 december 2021 is er van 19.00 tot 19.45
uur wethoudersspreekuur. In verband met de maatregelen
om verspreiding van het corona-virus te voorkomen is het
wethoudersspreekuur digitaal. Als u gebruik wilt maken van

het wethoudersspreekuur kunt u zich aanmelden door een
e-mail te sturen naar bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl
U ontvangt dan van ons een link waarmee u met de
wethouders kunt beeldbellen.

Verleende (tijdelijke) standplaatsvergunning
voor het verkopen van diverse,
seizoensgerelateerde, levensmiddelen
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke
Verordening 2021 is op 24 november 2021 vergunning
verleend voor het tijdelijk innemen van een standplaats voor
het verkopen van diverse levensmiddelen. De standplaats
wordt ingenomen nabij de ingang van de Jumbo, op het
gedeelte naast de ingang voor in totaal 15 dagen:
• in 2021: 29, 30 en 31 december 2021;
•	in 2022: 21 of 22 januari,18 of 19 februari,18 of 19
maart,15 of 16 april, 20 of 21 mei, 17 of 18 juni ,16 of
17 september, 21 of 22 oktober, 18 of 19 november,
29, 30 en 31december.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum
van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager
(25 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.
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Visie op andere manieren van verwarmen
In de gemeente Scherpenzeel
onderzoeken we hoe we stap voor
stap van het aardgas af kunnen.
Gemeentes wordt gevraagd om
uiterlijk in 2021 een tijdpad op te
stellen voor aanpak aardgasvrije
gebouwde omgeving. Ook in
Scherpenzeel worden wijken en
buurten nader onderzocht. Wat is in
onze gemeente mogelijk? En kan dat
ook gezamenlijk? Dit komt in een
beleidsplan: de Transitievisie Warmte.
Deze staat gereed voor besluitvorming
door de gemeenteraad op
16 december.
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 we
in drie verkenningsbuurten en
bedrijventerrein ‘t Zwarte Land de
komende jaren aan de slag om verder
uit te zoeken wat de beste aardgas
vrije oplossing is voor de verschillende
buurten. Daarnaast zetten we voor
alle gebouweigenaren in op energie
besparing om zo het aardgasverbruik
te verminderen.
Verkenningswijken
De drie verkenningsbuurten zijn:
Wijk Bruinhorst, De Nieuwe Willaer
(Reebaan en omgeving) en De
Wittenberg. Deze buurten zijn gekozen
omdat de overstap hier goed haalbaar
lijkt. Er staan in deze buurten veel

dezelfde woningen, zodat bewoners
van elkaar kunnen leren en samen op
kunnen trekken. Ook staan er andere
werkzaamheden gepland, zoals
werkzaamheden aan de riolering in
Bruinhorst en De Wittenberg. We
onderzoeken of we dan ook meteen
warmteleidingen kunnen aanleggen.
De meeste bewoners in De Nieuwe
Willaer zullen de komende jaren hun
cv moeten vervangen: een mooi
moment voor de overstap.
In de buurten waar met onderzoek
gestart wordt, krijgen bewoners een
uitnodiging om mee te denken met
de plannen.
Tips of ideeën
De Transitievisie Warmte is te vinden
op www.duurzaamscherpenzeel.nl.
Uw reactie kunt u mailen naar
duurzaam@scherpenzeel.nl

Voordelen met Warm Scherpenzeel
Wilt u uw huis beter isoleren en geld besparen, maar kijkt
u op tegen het werk wat daarbij komt kijken? Maak dan
gebruik van de isolatieactie Warm Scherpenzeel. Dit is een
actie van de gemeente samen met energiecoöperatie
ValleiEnergie. Meedoen levert met de huidige hoge
gasprijzen al snel een financieel voordeel op.
U kunt zich vrijblijvend aanmelden voor de actie via
www.valleienergie.nl/warmscherpenzeel

Wilt u meer weten over deze actie? Teun van Roekel van
het Energieloket kan u er alles over vertellen. U kunt
Teun bereiken via teun@energieloket-scherpenzeel.nl
of telefonisch: 06 - 10 73 12 61. Of kom langs bij de
energie-caravan op vrijdag 3 december van 10 tot 14 uur
op Plein 1940 en vrijdag 10 december op Plein 1940
van 16 tot 21 uur.
De actie loopt t/m december 2021.

Ontwerpverkeersbesluit parkeerplaatsen
voor het opladen van elektrische voertuigen
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een aantal parkeerplaatsen
aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op de volgende locaties:
1.	Burgemeester de Kortesingel: een parkeervak op de parkeerplaats ten zuiden
van nr. 1
2.	Veldzicht: een parkeervak ter westen van Veldzicht nr. 8
3.	Molenweg: een parkeervak ten oosten van nr. 26, in de parkeerstrook
naast ‘t Foort
4.	Fluitekruidlaan: een parkeervak ten noorden ter hoogte van nr. 1
5.	Stationsweg; een parkeervak op de parkeerplaats bij het gemeentehuis
op nr. 389A
Meer informatie over de situatie ter plekke is in te zien via
officielebekendmakingen.nl of bij de receptie op het gemeentehuis.
Het ontwerpbesluit ligt van 26 november 2021 tot en met 7 januari 2022 ter
inzage op het gemeentehuis. Wilt u uw mening geven? Dat kan door het
indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter
inzage ligt. De zienswijzen zullen worden meegenomen in de definitieve
beslissing van burgemeester en wethouders.

Monumentencommissie
De eerstvolgende openbare vergadering van de monumentencommissie is
op dinsdag 7 december om 10.00 uur. De vergadering vindt plaats in het
gebouw van de buitendienst Scherpenzeel op de locatie Het Zwarte Land 25.
Als u deze vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met de
mevrouw H. Sarink, secretaris van de monumentencommissie, te bereiken
via (033) 277 23 24. Indien de vergadering toch online gehouden wordt
i.v.m. de coronamaatregelen, wordt het op de website www.scherpenzeel.nl/
monumentencommissie bekend gemaakt.
De agenda en stukken van deze vergadering kunt u via de website
www.scherpenzeel.nl/monumentencommissie onder het kopje
‘Vergaderkalender en vergaderstukken’ bij de desbetreffende datum inzien.
Spreekrecht burgers
Na opening van de vergadering kunnen aanwezige initiatiefnemers of
belangstellenden ieder gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren
over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. Wie gebruik
wil maken van dit spreekrecht wordt verzocht vooraf contact op te nemen
met de secretaris van de monumentencommissie.

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

Samen rattenoverlast voorkomen!
Er komen regelmatig meldingen binnen over rattenoverlast. Vrijwel altijd heeft dit te maken met onbedoeld voedselaanbod. Door onzorgvuldig met voer en etenswaren om te gaan worden ook ratten gelokt en
gevoerd. Ratten hebben namelijk drie levensbehoeften: een schuilplaats met in de directe omgeving voedsel en water. Ten aanzien van het beperken van het voedselaanbod valt er nog heel veel te winnen.
Hierbij enkele adviezen om
overlast van ratten zoveel
mogelijk te beperken:
•	Voer geen eenden bij vijvers en sloten,
eenden voeren is ook ratten voeren;
•	Strooi bij het bijvoeren van (zang)
vogels in de winter geen graan,
brood of andere etenswaren op de
grond of in staande vogelvoederhuis
jes maar hang voer op middels een
vetbol of iets dergelijks, ratten zijn
namelijk uitstekende klimmers;
•	Als de winter voorbij is en het
warmer wordt is het raadzaam om
het voer en de waterschaaltjes weg
te halen. In het voorjaar hebben

vogels geen behoefte meer aan extra
voedsel;
• Voer vooral niet te veel;
•	Houdt rennen en nachthokken van
(klein)vee schoon en voorkom dat er
veel mest of voerresten aanwezig zijn;
•	Zorg dat voerbakken van kippen,
honden, duiven etc. ’s avonds leeg
zijn, zodat er geen ratten of muizen
bij kunnen;
•	Zorg dat u voer en etenswaren in een
afgesloten verpakking (een ton met
deksel, oude melkbus, koekblikken
etc.) bewaart. Papieren of plastic
verpakking is niet afdoende. Dit
wordt kapot geknaagd;

•	Zorg dat vuilnis in een afgesloten
bak, container, kliko etc. wordt
opgeslagen;
•	Stapel openhaardhout op, los van de
grond;
•	Ruim rommelhoekjes in en om uw
huis op;
•	Maak uw kippen- of vogelhok
rattenvrij door bijvoorbeeld een
betonnen tegelvloer en laat uw hok
inspecteren door een erkend
ongediertebestrijder;
•	Schakel bij rattenoverlast zo snel
mogelijk een erkend ongediertebe
strijder in.

Bestrijding is moeilijker geworden
Ten gevolge van nieuwe wetgeving
mag de gemeente in de openbare
ruimte niet meer met rattengif
bestrijding uitvoeren. Tevens mogen wij
niet zomaar klemmen met lokaas
plaatsen. Hierdoor wordt het in toom
houden van de rattenpopulatie een
stuk moeilijker. Het samen voorkomen
van rattenoverlast is daarom nog
belangrijker geworden.
Volksgezondheid
Samen rattenoverlast voorkomen is
belangrijk voor onze gezondheid.

Ratten kunnen bijvoorbeeld drager zijn
van de ziekte van Weil. Dit is een
besmetting met bacteriën. Ze komen
voor in de nieren van de (bruine) rat.
Via de urine komen ze terecht in
bijvoorbeeld rioleringswater, sloten en
vijvers, maar ook in modder of op
slootkanten. Via wondjes, mond of
slijmvliezen kunnen de bacteriën ons
lichaam binnenkomen, bijvoorbeeld bij
het zwemmen in besmet water. Wij
adviseren u dan ook nooit te gaan
zwemmen in de vijvers en bij aanraking
met sloot- of vijverwater handen te
wassen.
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