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Digitaal wethoudersspreekuur 
24 januari 2022
Op maandag 24 januari 2022 is er 
van 19.00 tot 19.45 uur wethouders-
spreekuur. In verband met de maat-
regelen om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen is het 
spreekuur digitaal. 

Als u de wethouders wilt spreken, 
kunt u zich aanmelden door een 
e-mail te sturen naar bestuurssecreta-
riaat@scherpenzeel.nl. U ontvangt 
dan een link waarmee u met de 
wethouders kunt beeldbellen.

Oproep Klankbordgroep
Binnenkort start een onderzoek naar 
de verkeerssituatie in Scherpenzeel-
Zuid en -Centrum. Welke maatregelen 
zijn nodig voor een veilige doorstroom 
van verkeer van en naar De Nieuwe 
Koepel en de nieuwe supermarkt aan 
de Dorpsstraat? Het verkeerskundig 
bureau Royal HaskoningDHV brengt  
dit voor de gemeente in beeld. 

Samen met inwoners kijken we naar 
mogelijke maatregelen en oplossingen, 
zodat Scherpenzeel nu en in de 
toekomst een verkeersveilige, leefbare 
en bereikbare gemeente is. 

Actief meedenken
De klankbordgroep bestaat uit een 
groep inwoners en ondernemers die 

actiever wil meedenken over de 
toekomstige verkeersafwikkeling in 
Zuid en de mogelijke verkeersmaatre-
gelen voor het centrum van Scherpen-
zeel. Het nog uit te voeren onderzoek 
en de verschillende scenario’s die 
daaruit voortkomen vormen de 
inspiratie voor en basis van dit overleg. 

Deelnemers
In de klankbordgroep is plek voor 
inwoners, vertegenwoordigers van 

(centrum)ondernemers, scholen en 
wijkplatforms en vertegenwoordigers 
vanuit de veiligheidsregio en politie 
(hulpdiensten). Hiermee streven we 
naar een representatieve afspiegeling 
van dit grote projectgebied.  
De gemeente hoopt op deelname van 
tien inwoners van Scherpenzeel-Zuid 
en -Centrum. Mochten meerdere 
inwoners zich aanmelden, dan is er 
een selectie.  

Bijeenkomsten en aanmelden
De kennismakingsbijeenkomst is op 
donderdagavond 3 februari. Als het 
nodig is, selecteren we dan de 
definitieve deelnemers. Ook vertellen 
we dan meer over het plan van aanpak. 
Daarna komt deze klankbordgroep naar 
verwachting twee keer bij elkaar. 

Wilt u meedoen? 
Mail dan uw naam en adresgegevens 
naar communicatie@scherpenzeel.nl 

WEEK 03 - 18 JANUARI 2022

Verkeersbesluit oplaadpunten 
Voor verschillende locaties in Scherpenzeel zijn aanvragen ingediend voor een openbare locatie voor het opladen van 
elektrische auto’s: een e-laadpaal. Hiervoor heeft van 6 september 2021 tot 18 oktober 2021 een ontwerp-verkeersbesluit 
ter inzage gelegen, waarop zienswijzen konden worden ingebracht.

Rekening houdend met de ingediende zienswijzen heeft het college besloten de volgende parkeervakken als oplaadpunt  
aan te wijzen: 
• Dorpsstraat: een parkeervak ter hoogte van nr. 171a
• Beukenlaan: een parkeervak ter hoogte van Beukenlaan 19
• Holevoetplein: een parkeervak in de halve cirkel-parkeervakken nabij nr. 284
• Lunterse Beekweg: een parkeervak in de haakse parkeervakken ten noorden van Lunterse Beekweg 11
• Ereprijslaan: een parkeervak in de in de parkeervakken naast nr. 12
• De Eng: een parkeervak in de parkeervakken ten oosten van De Eng 8
Het verkeersbesluit hiervoor is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad van 13 januari 2022

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u beroep instellen. Het instellen van beroep is alleen mogelijk door belanghebbenden die op het ontwerpbesluit 
een zienswijze naar voren hebben gebracht of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat 
ze geen zienswijze naar voren hebben gebracht. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt 6 weken, gerekend 
vanaf de dag na publicatie van het besluit in de digitale Staatscourant. U kunt beroep instellen bij de rechtbank Arnhem, 
afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Positieve beoordeling Wmo-ondersteuning
Gemeente Scherpenzeel heeft eind 2021 onderzoek gedaan 
naar de ervaringen van inwoners die hulp hebben gekregen 
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  
Dit onderzoek heeft mooie resultaten opgeleverd. Veel 
inwoners zijn tevreden over het contact met de gemeente 
en de hulp die zij krijgen.

•  87,6 procent van de respondenten geeft aan zich  
veel beter of beter te kunnen redden door de hulp  
die via de Wmo is ingezet

•  89,2 procent van de respondenten is tevreden  
tot zeer tevreden over de kwaliteit van de hulp

•  88,2 procent van de respondenten reageerde met 
helemaal mee eens of mee eens op de stelling ‘de 
medewerker (van de gemeente) nam mij serieus’.

Er namen 151 mensen deel aan het onderzoek.  
De vragenlijst werd naar 278 mensen toegestuurd. 
Wethouder Henny van Dijk: ‘Het is steeds ons streven  
om mensen die ondersteuning nodig hebben zo goed en  
zo snel mogelijk van dienst te zijn. Het is mooi om nu  
te zien dat dit in de praktijk ook zo ervaren wordt.’

Wachttijd verkort
Over de wachttijd waren de meeste inwoners positief,  
maar in sommige gevallen vonden inwoners dat ze sneller 
geholpen hadden kunnen worden. De gemeente heeft 
inmiddels maatregelen genomen om de wachttijd te 
verkorten. Inwoners die zich nu melden bij het Sociaal Team 
voor een Wmo-voorziening, kunnen snel terecht bij een  
van de consulenten voor een keukentafelgesprek.

Informatieronde  
27 januari 2022
 
Op donderdagavond 27 januari a.s. van 20.00-22.30 uur is er een informatieronde 
waarin inwoners en raads- en commissieleden nader worden geïnformeerd over 
de volgende onderwerpen:

1. Alcoholmisbruik
De politie informeert de raad en inwoners over de gevolgen van alcohol- en 
drugsgebruik in de gemeente Scherpenzeel (en omstreken). De presentatie 
wordt onderbouwt met cijfers en ervaringen van de afgelopen jaren. Het  
gaat hierbij om middelengebruik door zowel jong als oud, in het verkeer en 
daarbuiten. Volgens de politie is er een grote noodzaak voor een cultuuromslag, 
zodat inwoners veilig en gezond blijven. 

2.  Ontwikkelingen op het gebied van  
beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Er zijn grote ontwikkelingen gaande binnen de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijk 
opvang. Op 1 januari 2023 is de doordecentralisatie van beschermd wonen een 
feit en zijn gemeentes financieel verantwoordelijk. Hoe gaat dit proces verlopen 
en wat zijn de aandachtspunten voor Scherpenzeel?
Centrumgemeente Ede heeft een nieuwe visie en een nieuw beleidskader  
voor maatschappelijke opvang vastgesteld, waarin preventie, vernieuwing en 
doorstroom belangrijke onderwerpen zijn. Wat houdt de visie in en hoe vertalen 
we die naar ons lokale uitvoeringsplan?

3. Omgevingswet
Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking.  
Deze wet ziet toe op vrijwel alles wat met de fysieke leefomgeving te maken 
heeft. Voor de inwerkingtreding van de wet moet de gemeenteraad een aantal 
verordeningen vaststellen en besluiten nemen. Deze hebben onder andere 
betrekking op:
-  Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit 2022: dit is de opvolger van 

de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstand) en de Monumentencommissie.
-  Het door de raad aanwijzen van categorieën van omgevingsvergunningen 

waarvoor het college eerst bij de raad advies moet vragen voor het verlenen 
van deze vergunningen.

-  Het door de raad aanwijzen van categorieën van omgevingsvergunningen 
waarvoor participatie door de aanvrager met de omgeving verplicht wordt 
gesteld. 

-  Delegatie van de bevoegdheid van de raad aan het college om onderdelen  
van het omgevingsplan te mogen wijzigen. 

Wat houden deze benodigde besluiten/verordeningen in en wat betekent dat 
voor de bevoegdheidsverdeling tussen raad en college?

Meekijken en vragen stellen? 
Het doel van de avond is om informatie te delen, 
bewustwording te creëren en vragen te stellen. 
U bent van harte uitgenodigd om mee te kijken, 
te luisteren en uw vragen te stellen in deze 
digitale bijeenkomst. 

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te 
sturen naar bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl 
of scan de QR-code met uw mobiele telefoon.

Kandidaatstelling Gemeenteraad
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Scherpenzeel 
maakt het volgende bekend:

  1.  Op maandag 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling 
voor de verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente Scherpenzeel plaatshebben.

  2.  Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het 
adres Stationsweg 389 a, bij het daar gevestigde 
centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van 
kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.

  3.  De benodigde formulieren voor: 
• de lijsten van kandidaten (model H 1); 
•  de verklaringen van instemming van de kandidaten  

met hun kandidaat-stelling (model H 9);
      •  de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding 

van de politieke groepering boven een kandidatenlijst 
(model H 3-1);

      •  machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, 
gevormd door  
samenvoeging van de aanduidingen van politieke 
groeperingen of afkortingen daarvan, boven een 
kandidatenlijst. (model H 3-2) en

      •  de verklaringen van ondersteuning van een kandida-
tenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de 
kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos 
voor de kiezers verkrijgbaar.

  4.  Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van 
€ 225,- worden betaald door overmaking van dit  
bedrag op rekeningnummer NL 88 RBRB 0919 9702 14 
ten name van de Gemeente Scherpenzeel, tenzij bij de 
laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad  
een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn 
toegekend.

 
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften 
betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter 
gemeentesecretarie verstrekt door: 

Afdeling Burgerzaken
Stationsweg 389 a
3925 CC Scherpenzeel


