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WEEK 01 – 04 JANUARI 2022

Ophalen kerstbomen 2022
Oude kerstbomen die op donderdag 6 januari of dinsdag 11 januari 2022 vóór 8.00 uur ’s ochtends bij de openbare weg 
zijn gezet, worden door de buitendienst van de gemeente Scherpenzeel gratis opgehaald.

Training voor kinderen en ouders 
in echtscheidingssituatie
In januari start in Scherpenzeel de training !JES het brugproject in samenwerking met de gemeenten Renswoude en 
Woudenberg. !JES is een training voor kinderen en ouders die een echtscheiding hebben meegemaakt. Het is een 
preventieve training waarin ouders en kinderen handvatten krijgen om met de nieuwe situatie om te gaan. Voor kinderen 
zijn er zeven bijeenkomsten van 1,5 uur, met diverse werkvormen zoals spel en tekenen. 

Voor ouders zijn er twee digitale bijeenkomsten van 1,5 uur. Ze krijgen informatie over de training die de kinderen volgen. 
Verder wordt er informatie uitgewisseld over wat een scheiding voor zowel ouders als kinderen betekent.

De training vindt plaats in Het Foort, Vijverlaan 4a te Scherpenzeel (CJG, 2e etage).
Bij voldoende aanmeldingen start de training op maandag 24 januari van 15.30 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie of aanmelden: 
•  Corette de Vos, wijkteam Woudenberg, c.vos@dekleineschans.nl of (085) 066 97 73
•  Hetty Bos, ambulant Jeugd & Gezinsbegeleider Scherpenzeel, h.bos@scherpenzeel.nl of 06 - 50 18 19 14

Nieuw ontwerp voor 
kruising Oosteinde/Ringbaan
Gemeente Scherpenzeel richt de 
kruising Oosteinde/Ringbaan/Polletje op 
een andere manier in. Hierdoor wordt 
deze oversteek overzichtelijker en 
veiliger. Het definitieve ontwerp voor 
deze nieuwe inrichting is nu gereed. 

Belangrijke veranderingen ten opzichte 
van de huidige situatie:
-  We maken de rijbaan smaller, 

waardoor de snelheid wordt 
teruggedrongen.

-  We verdelen de huidige drempel in 
twee drempels en ook de Ringbaan 
krijgt een drempel.

-  We creëren op het fietspad richting 
Ringbaan tweerichtingsverkeer, 
waardoor de oversteek voor fietsers 
verplaatst naar Ringbaan in plaats van 
fietspad Oosteinde.

-  We wijzigen de voorrangssituatie: 
fietsers hebben geen voorrang meer 
bij de oversteek. Dat klinkt raar,  
maar hierdoor gaat de oplettendheid 
omhoog. Onderzoek wijst uit dat 
automobilisten vanuit het centrum 
vooral letten op eventueel verkeer 
vanuit de Ringbaan (voorrang) en 
daardoor de oversteek uit het oog 
verliezen.

Het wijkplatform Scherpenzeel-Oost 
heeft al eerder bij de gemeente haar 
zorgen geuit over deze oversteek.  
Wijkplatformleden hebben meegedacht 
over een passend ontwerp. Daar zijn 
ook omwonenden en basisschool  
De Korenmaat bij betrokken. 
Daardoor ligt er nu een definitief 
ontwerp waar op korte termijn 
uitvoering aan wordt gegeven. 

Corona stopt criminelen 
niet, ook niet in het 
buitengebied
Hennepteelt en productie van synthetische drugs zijn 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 
hennepkwekerij of 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;
•  het pand maakt een verlaten indruk: er is zelden iemand of slechts  

een korte tijd en/of op een vast tijdstip;
• geur, stankoverlast;
• wateroverlast of vochtproblemen;
• condens op de ramen;
•  kunstlicht (gloed van felle lampen) en/of licht in een ruimte dat altijd  

blijft branden;
•  installatie van camera’s of beveiliging;
•  zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren).

Wat kunt u doen?
Vermoedt u de aanwezigheid van een hennepkwekerij of drugslab in een  
pand in het buitengebied of herkent u één 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 milieuklachten.nl. 
Ga er in geen geval zelf op af!


