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Volg de gemeente op social media!

www.facebook.com/gemeentescherpenzeel

www.twitter.com/_Scherpenzeel

www.instagram.com/gemeente_scherpenzeel

www.linkedin.com/company/gemeentescherpenzeel

Hulp bij boosterafspraak
Vindt u het lastig om een afspraak te maken voor de boostervaccinatie? U kunt 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, neemt u 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).  
De SWO is op woensdag en donderdag bereikbaar via telefoonnummer 06 837758540.

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. 

Afvalkalender via app
De afvalkalender 2022 is beschikbaar op mijnafval-
wijzer.nl. En via de app ‘Afvalwijzer’ op uw 
smartphone of tablet. Gebruikt u de app al? Dan 
moet u misschien even updaten om het juiste jaar 
in beeld te krijgen. 

Handig: stel een herinnering in voor de ophaal-
dag. Zo weet u wanneer u de container of 
PMD-zak aan de weg moet zetten.

Verduurzaam woning met lening van SVn
Wilt u uw woning, appartementencomplex of gebouw 
duurzaam maken? Met de Toekomstbestendig Wonen Lening 
kunt u energiebesparende maatregelen uitvoeren. De 
gemeente Scherpenzeel is bij deze regeling aangesloten. 

Voordelen van duurzaam wonen:
•  Meer (woon)comfort door bijvoorbeeld goede isolatie,
•  Flinke besparing op uw energiekosten,
•  Waardebehoud– of vermeerdering,
•  U draagt uw steentje bij aan het milieu.

Als particulier kunt u geld lenen voor:
•  Energiemaatregelen voor het verduurzamen van uw woning,

•  Asbestverwijdering, met minimaal 1 energiebesparende 
maatregel,

•  Levensloopbestendig maken van uw woning.

De lening wordt verstrekt vanuit de SVn (www.svn.nl). 
Voordat u deze duurzaamheidslening kunt aanvragen, toetst 
de gemeente uw plannen. Er zijn vier verschillende leningen, 
met verschillende voorwaarden. Zo zijn er persoonlijke en 
hypothecaire leningen.  Meer weten of een aanvraag 
indienen? 
www.scherpenzeel.nl/toekomstbestendig-wonen-lening 
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