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Zorg voor elkaar

Gewijzigde openingstijden rond
Kerst en Oud & Nieuw

Beste inwoners van Scherpenzeel,

Op vrijdag 31 december is het gemeentehuis gesloten, ook telefonisch zijn
wij dan niet te bereiken.
Op maandag 3 januari 2022 vervalt de avondopenstelling van Burgerzaken.

Binnen korte tijd gaan we dit jaar afsluiten. Voor velen van
ons is dit een feestelijke gebeurtenis. Samen met geliefden
wordt geklonken op het nieuwe jaar en kijken we hoopvol
vooruit naar wat het ons gaat brengen.
Maar dit jaar sluiten we ook een jaar af dat ons een minder
mooi feit bracht: een heel jaar leven in de coronapandemie.
Een jaar met zorgen voor de zorg. Een jaar met leven
met maatregelen en beperkingen. Een jaar met hoop
en gelatenheid.
De vorige jaarwisseling gloorde er hoop aan de horizon.
Nog even doorzetten, maar dan komt het vaccin. Deze hoop
werd werkelijkheid en velen zijn inmiddels gevaccineerd.
Ook in Scherpenzeel is aan deze oproep gehoor gegeven.
Maar het coronavirus laat zich minder snel indammen
dan gedacht. En met de Omikronvariant is ook een
extra prik noodzakelijk.
Het afgelopen jaar kenmerkte zich door pieken en dalen.
En dat is ook in de cijfers terug te zien. Na een relatief
rustige zomer, schoten de besmettingscijfers in
Scherpenzeel omhoog. Ook de testbereidheid bleek
gelukkig hoog. De besmettingen zijn inmiddels gedaald,
maar zorgvuldigheid en het houden aan de maatregelen
blijven belangrijk. We zijn er helaas nog lang niet.

De komende jaarwisseling vieren we weer met beperkingen.
Om de zorg niet verder te belasten, is zelf vuurwerk
afsteken verboden. En weer is het advies om de contacten
te beperken (maximaal vier bezoekers boven de twaalf jaar).
Het wordt er niet makkelijker op, om een tweede
oud & nieuw zo te vieren. Maar wilt u/wil jij hier alstublieft
gehoor aan geven? Doe je het niet voor jezelf, doe het
dan voor een ander!
Ik wens u en jou toe dat het ondanks alles een mooie
en veilige jaarwisseling zal zijn. En dat iedereen met wat
er mag, er iets moois van maakt. Dat kunnen we;
ik weet dat u/jij het kan.
Zorg voor elkaar en laat
via andere manieren dan
elkaar fysiek te zien,
weten dat u aan elkaar
denkt. Ik vertrouw op
jullie inzet.
Wimar Jaeger,
burgemeester van
Scherpenzeel

Tijdelijke afsluiting
hondenpoepbakken
In verband met Oud & Nieuw sluit de gemeente tijdelijk alle
hondenpoepbakken en zakjesdispensers. We sluiten de voorzieningen af
vanaf woensdag 29 december 2021. Vanaf dinsdag 4 januari 2022 zijn ze weer
beschikbaar. Gedurende deze periode adviseren wij u de hondenpoepzakjes
in de grijze kliko te gooien. Uiteraard kunt u eventueel extra gebruik maken
van de hondenuitlaatzones waar geen opruimplicht geldt.

Verleende (tijdelijke)
standplaatsvergunning voor
het verkopen van oliebollen
en appelbeignets

Zonnepanelenactie groot succes,
isolatie-actie tot eind dit jaar

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 is
op 22 december 2021 vergunning verleend voor het tijdelijk innemen van
een standplaats voor het verkopen van oliebollen en appelbeignets:
•	Nabij Banketbakkerij Ritmeester, op een gedeelte ter hoogte van de winkel
op 31 december 2021.

Met grote tevredenheid kijken we terug op de collectieve
inkoopactie van zonnepanelen in Scherpenzeel. Er zijn
640 zonnepanelen toegevoegd. Dit levert een vermogen
op van 246.000 kilowatt.

Met 80 opdrachten is de actie erg geslaagd. Ook installateur
NewSolar vindt het aantal opdrachten ten opzichte van
het aantal aanmeldingen erg hoog en noemt de actie
een ‘daverend succes’.

De verwachting was dat er zo’n 150 aanmeldingen
zouden zijn. Dit werd met 220 aanmeldingen ruimschoots
overtroffen. Aan bijna iedereen is een offerte uitgebracht.
Bij een paar huizen bleek tijdens het maatwerkgesprek al
dat zonnepanelen niet rendabel zouden zijn of niet
gemonteerd konden worden.

Isolatie-actie
Ook meedoen aan een collectieve actie? Maak dan nu
nog gebruik van de isolatie-actie Warm Scherpenzeel
(aanmelden kan tot eind van dit jaar). Meer informatie
via valleienergie.nl/warmscherpenzeel

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking
van de vergunning aan aanvrager (23 december 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.

Regels en informatie Oud & Nieuw
Coronaregels
•	Het advies is om maximaal 4 personen per dag
(met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar) te
ontvangen. Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.
Dit advies geldt ook voor de feestdagen.
•	Doe voordat u op bezoek gaat of bezoek ontvangt
een zelftest.
•	Houd 1,5m afstand, zowel binnen als buiten.
•	Een goed alternatief kan zijn om te videobellen en elkaar
zo op afstand te zien.
• Alle horeca is gesloten, alleen afhalen is toegestaan.
• Er geldt een landelijk vuurwerkverbod.
•	Let op dat de supermarkten om 20:00 uur sluiten en
dat het rond de feestdagen extra druk kan zijn.
Probeer daarom boodschappen te doen op rustige tijden,
zoals in de ochtend.
Wat mag wel?
•	Carbid schieten, als u daarvoor een ontheffing van
de gemeente heeft gekregen.
•	Op eigen grond een vuurkorf of vuurton plaatsen.
Let wel op dat dit geen overlast geeft voor anderen en
geen milieuschade veroorzaakt in de grond eronder.
•	Categorie F1 vuurwerk afsteken. Dit is het zogenaamde
‘Fop en schertsvuurwerk’, zoals sterretjes, trektouwtjes
en knalerwten.
Boetes bij vuurwerk
•	Boete van minimaal €100,- als u zich niet aan
de regels houdt.

• U kunt ook een aantekening krijgen in uw strafblad.
• De boete voor het afsteken van vuurwerk is €250,-.
•	Kinderen tot 18 jaar: zij kunnen een Halt-straf krijgen.
Bij lichte overtredingen kunnen ze op die manier een
boete voorkomen.
Contact
• Melding doorgeven:
o	Bij spoed (levensbedreigende situatie of bij een
misdrijf/overtreding die je op dat moment ziet
gebeuren) 112 bellen.
o	Bij niet-spoed (informatie, advies, melding van
een overtreding die al plaats heeft gevonden):
bel het algemene politienummer 0900-8844.
o Bij twijfel bel 112.

Ophalen kerstbomen
De buitendienst van de gemeente Scherpenzeel haalt op donderdag 6 januari
en dinsdag 11 januari 2022 oude kerstbomen op die vóór 8.00 uur ’s ochtends
bij de openbare weg zijn gezet.

Nieuwe tarieven grofvuil
De gemeenteraad heeft ingestemd met nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing. Dit om de afvalverwerking in Scherpenzeel meer kostendekkend
te maken. Het tarief voor het aan huis ophalen van wit- en bruingoed en
grof huishoudelijk afval gaat daarom vanaf januari 2022 flink omhoog:
van €16,55 per m3 naar € 45,00 per m3.
Wilt u dit jaar voor een laatste keer wit- en bruingoed laten ophalen tegen
het oude tarief? Dat kan nog 30 december.
Maak een afspraak via www.scherpenzeel.nl/afval-grofvuil

• In geval van nood:
o Bel direct 112, ook bij twijfel.
•	In geval van behoefte aan een luisterend oor/ alleen zijn/
depressieve gevoelens:
o	De luisterlijn: altijd bereikbaar op 088-0767000 en
via www.deluisterlijn.nl
o Rode Kruis hulplijn tijdens quarantaine: 070-4455 888
o	ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen):
7 dagen per week van 09:00 tot 17:00 uur bereikbaar
op telefoonnummer: 0348 - 46 66 66
o Zelfmoordpreventie: 0800-0113.
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Frituurvet: recycle het!
Tijdens de feestdagen genieten veel
mensen van een frietjes, oliebol of
bitterbal. De gebruikte frituurolie
verdwijnt vaak bij het restafval of in
het riool. Dat kan anders: lever het in
en recycle het! Zo ga je verstoppingen
tegen en draag je bij aan een beter
milieu.
Voorkom verstoppingen
Vet en olie horen niet in het riool.
Samen met bijvoorbeeld vochtige
doekjes en mondkapjes zorgt het voor
flinke verstoppingen. Het klontert
samen tot een grote, harde massa. Dit
kan veel overlast geven. Gooi het
gebruikte vet daarom niet weg, maar
lever het in.

Biobrandstof
Door te recyclen krijgen gebruikte
vetten een tweede leven. Zo kan er
van gebruikt frituurvet biobrandstof
worden gemaakt. Biobrandstof die is
gemaakt van gebruikt frituurvet is de
duurzaamste brandstof die er is. Het
heeft de laagste CO2-uitstoot van alle
energiebronnen.
Inzamelpunten
Gebruikt frituurvet of olie kunt u
inleveren bij meer dan 2500 locaties
in Nederland. In Scherpenzeel bij de
Milieustraat aan de Hopeseweg. Daar
staat een aparte inzamelcontainer
voor frituurvet en -olie.
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Hulp bij boosterafspraak
Vind u het lastig om digitaal een afspraak te maken voor
de boostervaccinatie? Vanaf nu kunt u terecht bij de
medewerkers van de bibliotheek (in de Breehoek). U kunt
de bibliotheek bezoeken tijdens de reguliere openingstijden.
Kunt u niet naar de bibliotheek komen, neem dan contact op
met Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO). Zij maken
dan een afspraak om bij u thuis langs te komen.
De bibliotheek is open op dinsdag (14.00-20.00 uur),
woensdag (14.00-17.00), donderdag (10.00-12.00)

en vrijdag (14.00-20.00). Op 31 december is de bibliotheek
gesloten. De SWO is op woensdag en donderdag bereikbaar
via telefoonnummer 06 83775854.
Wat heb ik nodig?
Voor het maken van een afspraak van een boosterafspraak
heeft u een DigiD nodig. Neemt u deze mee naar de
bibliotheek. Heeft u geen DigiD? Ook hier kunnen de
vrijwilligers u mee helpen.

Herken en meld drugslabs!
De productie van synthetische drugs is schadelijk voor mens, dier en natuur. Aan de buitenkant kun je niet altijd zien wat
er in een pand gebeurt, maar de meest voorkomende signalen die kunnen wijzen op een drugslab, zijn:
• afgeplakte ramen en deuren die altijd dicht zijn;
• (dichte) rolluiken waar geen logische aanleiding voor is;
• roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak;
• activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen;
• een chemische geur van anijs, amandel, aceton of ammoniak;
• jerrycans en blauwe vaten met chemicaliën;
• onbekende voertuigen (bestel- of vrachtwagens);
• overmatige beveiliging met camera’s.
Wat kunt u doen?
Vermoed u de aanwezigheid van een drugslab in een pand of herkent u een of meerdere signalen? Blijf er niet mee lopen,
maar meld wat u weet bij de politie via (0900) 8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via (0800) 7000 of
www.meldmisdaadanoniem.nl. Bij meldingen die betrekking hebben op het milieu, bijvoorbeeld een dumping
van drugsafval, kunt u ook melding doen via www.milieuklachten.nl. Ga er in geen geval zelf op af!
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