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BEKENDMAKING

Vaststelling Omgevingsvisie Scherpenzeel
Burgemeester en wethouders van
Scherpenzeel maken bekend, dat de
gemeenteraad op 9 november 2021
de Omgevingsvisie Scherpenzeel heeft
vastgesteld.
Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie Scherpenzeel geeft
voor de lange termijn aan wat we met
elkaar belangrijk vinden als het om
de fysieke leefomgeving gaat. Alle
beleidsthema's die betrekking hebben
op de leefomgeving komen in de
omgevingsvisie samen. De onderdelen
van de leefomgeving waar we trots op
zijn, willen we graag beschermen en
verbeteren (waarden). Maar we willen
ook nieuwe doelen bereiken
(ambities). Dit heeft een vertaling
gekregen naar de 5 deelgebieden
noord, woongebieden, bedrijventerreinen, centrum en zuid. Het geheel
aan thema’s, waarden en ambities
vormen de kaders voor nieuwe
initiatieven en ontwikkelingen. Binnen
deze kaders nodigen we bewoners,
organisaties en ondernemers uit om
met plannen te komen die hierbij
aansluiten.

De Omgevingsvisie Scherpenzeel is
tot stand gekomen na een jaar van
diverse gesprekken met en digitale
inbreng van bewoners, ondernemers,
organisaties en (samenwerkings)
partners. In de Omgevingsvisie zijn
alle opbrengsten uit de participatie,
de belangrijkste opgaven uit beleid
en visies en de keuzes van de
gemeenteraad samengebracht tot
één omgevingsvisie.

Wettelijke grondslag
De omgevingsvisie is opgesteld in de
geest van de nieuwe Omgevingswet,
die per 1 juli 2022 in werking treedt.
Binnen het huidige wettelijke kader
van de Wet ruimtelijke ordening
(art. 2.1) kiest de gemeente ervoor
om de omgevingsvisie feitelijk de
structuurvisie voor Scherpenzeel te
laten zijn.

Procedure
Het ontwerp van de omgevingsvisie
heeft van 26 mei tot en met 6 juli
2021 ter inzage gelegen met de
mogelijkheid voor een ieder om
zienswijzen in te dienen. In totaal
zijn er 8 zienswijzen ingediend.

Inwerkingtreding
De omgevingsvisie treedt in werking
de dag na bekendmaking. Tegen het
besluit van de gemeenteraad tot
vaststelling van de omgevingsvisie
(i.c. structuurvisie) kan op grond van
artikel 8:5 van de Algemene wet
bestuursrecht géén bezwaar worden
gemaakt of beroep worden ingesteld.

De zienswijzen zijn samen met de
ambtshalve wijzigingen gebundeld in
de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve
wijzigingen Omgevingsvisie
Scherpenzeel’. Daarnaast heeft de
gemeenteraad een amendement
aangenomen die in de definitieve
versie van de omgevingsvisie is
verwerkt.

Raadplegen stukken
De Omgevingsvisie Scherpenzeel met
identificatienummer NL.IMRO.0279.
SV2021omgvngsvisie-vg01 is
raadpleegbaar via
omgevingsvisie.scherpenzeel.nl
en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Loslopende honden
Binnen de gemeente Scherpenzeel zijn enkele locaties aangegeven waar honden los mogen lopen. Denk hierbij aan gedeelten
van Park Huize Scherpenzeel, de loslooplocaties aan de Omloop en de Burgemeester Heijsingel. Ook in het Buitengebied
(buiten de komgrens wegenverkeerswet) mogen honden loslopen. Hoewel toegestaan, kunnen loslopende honden
problemen veroorzaken. Hierbij denkt men vaak aan de verkeersveiligheid. Maar een ander reëel gevaar is dat honden ook
een gevaar kunnen vormen voor rundvee.
Neospora
Een hond kan ongemerkt ziekten overdragen op koeien, ook als de hond gezond is. Neospora is voor koeien een ernstige
ziekte die abortus bij de koe kan veroorzaken. Dat willen we graag voorkomen. De hond is vaak drager van deze neospora
parasiet. De belangrijkste manier om besmetting van de koe te voorkomen is ervoor te zorgen dat honden nooit in stallen of
weilanden komen, en er al helemaal niet hun behoefte doen. Ook als er geen koeien lopen is dit van belang, want ook
gemaaid en ingekuild gras kan een besmettingsbron zijn.
Honden mogen in het Buitengebied op openbaar terrein loslopen. Maar niet op particulier terrein van iemand anders. Samen
kunnen we ervoor zorgen dat we neosporabesmetting voorkomen!

Graf
online
opzoeken
Op de begraafplaatsen Glashorst en
Lambalgen is het nu mogelijk om
online op zoek te gaan naar een
graf. Via www.grafzoeken.nl kan
men op een snelle manier een graf
opzoeken. Hierbij is de mogelijkheid
om op naam en/of overlijdensdatum te zoeken.
Op de website wordt na het
invullen van de begraafplaats en de
naam van de overledene de locatie
van het graf zichtbaar. Wanneer
nabestaanden via hun mobiele
telefoon op de begraafplaats
zoeken, worden ze via GPS naar het
graf geleid. De locatie van het graf
en een beperkt aantal gegevens
worden zichtbaar.

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 vrijdag 10 december op Plein 1940
van 16 tot 21 uur. De actie Warm Scherpenzeel loopt t/m december 2021.
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