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Informatieronde op 27 januari
Op donderdagavond 27 januari is er van 20.00-22.30 uur een online informatieronde waarin inwoners en    
gemeenteraads- en commissieleden worden bijgepraat over de volgende onderwerpen:
•  Alcoholmisbruik: De politie informeert raad en inwoners over de gevolgen van alcohol- 

en drugsgebruik in de gemeente. Volgens de politie is er een cultuuromslag nodig.  
•  Ontwikkelingen op het gebied van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang: Er 

zijn grote ontwikkelingen gaande binnen de Wmo op het gebied van Beschermd wonen 
en Maatschappelijk opvang. Wat zijn de aandachtspunten voor Scherpenzeel? 

•  Omgevingswet: Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. 
Voor de inwerkingtreding van de wet moet de gemeenteraad een aantal verordeningen 
vaststellen en besluiten nemen. Wat houden deze benodigde besluiten/verordeningen in 
en wat betekent dat voor de bevoegdheidsverdeling tussen raad en college?

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te kijken, te luisteren en vragen te stellen. U 
kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl 
of scan de QR-code met je mobiele telefoon.

Vaccineren en boosteren zonder 
afspraak in Boschzicht 
In Boschzicht aan de Burgemeester Royaardslaan 4 kunt u 
zich voorlopig iedere  dinsdag van 11.30 tot 14.00 uur laten 
vaccineren tegen het corona-virus. U kunt hier ook de 
boostervaccinatie krijgen. Dit is een pop-up locatie voor 
vaccineren zonder afspraak. Het vaccin is van Pfizer, 
iedereen vanaf 12 jaar mag dat vaccin krijgen. Wie komt 
voor de eerste Pfizer-vaccin, kan meteen de afspraak maken 
voor de tweede prik. Bij Pfizer zijn twee prikken nodig.

Alleen kinderen van 5-12 kunnen niet op de pop up 
gevaccineerd worden, omdat aan hen een vaccin met 
aangepaste dosis wordt gegeven.

Het kan druk zijn bij pop-up vaccineren. Kom op tijd om 
zeker te zijn van een vaccinatie. Ook kan men langskomen 
voor het aftekenen van het gele boekje.
Vergeet niet een ID-bewijs, mondkapje en ingevulde 
gezondheidsverklaring mee te nemen.

Lukt het niet op een dinsdag? Bekijk dan de andere pop-up 
vaccinatielocaties in onze regio: 
https://ggdgm.nl/vaccineren-zonder-afspraak-op-veel- 
plaatsen-de-regio 

Verleende (tijdelijke) 
standplaatsvergunningen 

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2022 en 
het standplaatsenbeleid 1997 is op 18 januari 2022 vergunning verleend voor 
het tijdelijk innemen van een standplaats op de Beukenlaan te Scherpenzeel:
op 21 januari, 18 februari, 18 maart, 14 april, 20 mei en 24 juni 2022 aan KPN 
voor voorlichting over glasvezel.
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking 
van de vergunning aan aanvrager 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. 

Gemeente verlengt isolatieactie 
Gemeente Scherpenzeel en energiecoöperatie ValleiEnergie 
verlengen de isolatieactie Warm Scherpenzeel tot eind 
februari. Zo krijgen nog meer mensen de kans om energie 
te besparen. Een deskundig adviseur komt gratis bij 
geïnteresseerden langs voor een advies op maat en kan ook 
de uitvoering verzorgen. 

Isolatie aanbrengen zorgt voor een lagere gas- en of 
energierekening en levert klimaatwinst op. De actie richt 

zich vooral op spouwmuur- en vloerisolatie. Dit kan 
namelijk aangebracht worden zonder verbouwing of veel 
rommel in huis. Wie meer wil, kan ook advies krijgen over 
andere vormen van isolatie. Bij het aanbrengen van twee 
soorten isolatie, zijn er vaak subsidiemogelijkheden. 

Al bijna vijftig Scherpenzelers meldden zich aan voor de 
actie. Meer informatie en aanmelden: www.valleienergie.nl/
warmscherpenzeel  
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Actie warmtescan groot succes
De warmtescanactie is een groot succes. Circa 190 huishoudens hebben zich aangemeld 
om kans te maken op een gratis warmtefoto van hun huis. Met zo’n foto kun je gemakke-
lijk zien waar je huis energie verliest en kun je vervolgens gericht isolatie aanbrengen. 
Goed voor je portemonnee en goed voor het klimaat. 

In plaats van vijftig gratis scans weg te geven, heeft de wethouder besloten om alle 
aanvragers met een huis van voor 1990 er een te geven. Dit betekent wel dat het iets 
langer duurt voordat de aanvragers van de gemeente horen en dat een deel van de scans 
pas in het najaar wordt uitgevoerd. Voor een goed resultaat is het namelijk belangrijk dat 
het koud en droog is en dat de zon (nog) niet schijnt. 

Regels bouwen en verbouwen: 

Wat mag er wel en niet
U denkt eraan te gaan verbouwen of 
een nieuw bouwwerk te plaatsen. 
Dan zijn er regels waar u aan moet 
voldoen. In de meeste gevallen kunt u 
niet zomaar aan de slag en moet u 
een omgevingsvergunning aanvragen. 
In sommige gevallen mag u zonder 
omgevingsvergunning bouwen. Maar 
hoe weet u dat? 

De meeste mensen gaan aan de slag 
met aanbouwen en bijgebouwen, 
dakkapellen, zonnepanelen en 
erfafscheidingen. Ook hiervan zijn de 
regels niet altijd bekend. En als de 
bouw is gestart, mag er dan een 

container op de stoep staan? En 
interessant voor de portemonnee: zijn 
er subsidies om een woning 
duurzamer en energiezuiniger te 
maken? 

Om duidelijk in beeld te brengen wat 
de mogelijkheden zijn, heeft de 
gemeente een overzichtelijke 
webpagina en een folder gemaakt. De 
informatie staat op www.scherpen-
zeel.nl/ver-bouwen. Daar staat ook de 
folder. Liever op papier? Dan is deze 
af te halen in de hal van het 
gemeentehuis en in het folderrek in 
de hal van De Breehoek. 


