GEMEENTE

BEKENDMAKING

Ontwerpbestemmingsplan Oosteinde 2
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 2 ter inzage ligt
Doel van dit plan
Dit bestemmingsplan maakt het
mogelijk dat op de locatie een
tweede woning binnen de bestaande
bebouwing op het perceel Oosteinde
2 kan worden gerealiseerd. De
bestemming bedrijf op deze locatie
komt te vervallen eveneens als de
aanduiding bedrijf binnen de
woonbestemming. Het gehele
perceel krijgt hiermee de
bestemming wonen.
U kunt het plan inzien
Het bestemmingsplan ligt met
ingang van 22 december 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.
BP2021Oosteinde2-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 1 februari 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.
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Testen kan bij buurgemeenten
De GGD-testlocatie in Boschzicht is gesloten. Testen kan
nog steeds makkelijk en snel bij onze buurgemeenten
Renswoude en Woudenberg. Testen in Renswoude kan
op De Hokhorst 1, 3927 GX Renswoude op maandag,
woensdag en vrijdag van 8.00-10.30 uur. Testen in
Woudenberg kan op Dorpsstraat 17, 3931 ED Woudenberg,
op maandag t/m woensdag, vrijdag en zaterdag van
8.00-16.30 uur en op zondag van 12.00-16.30 uur.
Dit zijn ook vaccinatielocaties.
Het dringende advies is om te blijven testen bij
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. Houdt u
verder altijd aan de basismaatregelen zoals anderhalve
meter afstand en het regelmatig wassen van de handen.
Een afspraak maken kan online via coronatest.nl/afspraak
of telefonisch via (0800) 1202.

Gewijzigde openingstijden rond Kerst en
Oud & Nieuw
Op vrijdag 24 en 31 december is het gemeentehuis gesloten, ook telefonisch zijn wij dan niet te bereiken.
Op maandag 27 december 2021 en maandag 3 januari 2022 komt de avondopenstelling van Burgerzaken te vervallen.

Tijdelijke afsluiting hondenpoepbakken + dispensers
In verband met Oud en Nieuw worden in Scherpenzeel de hondenpoepbakken en de zakjesdispensers tijdelijk afgesloten.
Het afsluiten van deze voorziening zal vanaf woensdag 29 december 2021 worden uitgevoerd. Vanaf dinsdag
4 januari 2022 zijn de hondenpoepbakken en zakjesdispensers weer beschikbaar. Gedurende deze periode adviseren
wij u de hondenpoepzakjes met uitwerpselen in de grijze kliko te deponeren. Uiteraard kunt u eventueel extra gebruik
maken van de honden uitlaatzones waar geen opruimplicht is.
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