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HERSENSTICHTING COLLECTEERT IN SCHERPENZEEL

Deze week gaan vrijwilligers op pad om te collecteren voor de Hersenstichting.
Het kan zijn dat deze collecte online plaatsvindt. 
Heeft u interesse in de opbrengst van deze collecte? Kijk dan over enkele weken 
op www.cbf.nl van Centraal Bureau Fondsenwerving.

Volg de gemeente op social media!

www.facebook.com/gemeentescherpenzeel

www.twitter.com/_Scherpenzeel

www.instagram.com/gemeente_scherpenzeel

www.linkedin.com/company/gemeentescherpenzeel

GGD-informatiepunt 
in ’t Foort
De komende weken zijn iedere maandag van 13.30 – 16.00 uur medewerkers 
van de GGD aanwezig in de hal van ’t Foort. Zij geven hier voorlichting over 
vaccinaties tegen het coronavirus. Iedereen die vragen heeft, is welkom om 
hierover in gesprek te gaan. Ook kun je voorlichting krijgen over specifieke 
onderwerpen, zoals vaccinatie en zwangerschap, de inhoud van de vaccins, de 
werking van de vaccins en informatie over vaccineren van jongeren en kinderen. 
Heb je andere vragen over corona, zoals over zelftests, quarantaine en 
QR-code? Dan krijg je bij dit informatiepunt de juiste doorverwijzingen.  

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 

Zitting van het centraal stembureau 
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraads-
verkiezingen. Hierbij heeft het centraal stembureau een 
belangrijke rol. Zij toetsen de voorbereidingen, het verloop
en de uitslag van de verkiezing aan de Kieswet.

Zitting 4 februari
Op vrijdag 4 februari 2022 beslist het centraal stembureau 
om 10.00 uur in een openbare zitting over:

• de geldigheid van de kandidatenlijsten
• handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
• handhaving van de geplaatste aanduiding
• de nummering van de kandidatenlijsten

De openbare zitting is in de vergaderkamer van de Villa, 
Stationsweg 389a te Scherpenzeel. Vanwege de
coronamaatregelen is de zitting alleen digitaal te volgen
via MS Teams. De link naar deze zitting kunt u opvragen
via bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl 
Als u wilt inspreken, kan dit ook via MS Teams waarbij u
in beeld en geluid uw bezwaar kenbaar mag maken. 

Het proces-verbaal I4 van deze zitting ligt direct na de
zitting ter inzage bij receptie van de gemeente. Tevens
wordt het proces-verbaal op 4 februari gepubliceerd op
de website www.scherpenzeel.nl.

WEEK 05 – 1 FEBRUARI 2022

Vaccineren in Boschzicht 
In Boschzicht (Burgemeester Royaardslaan 4) 
kun je je voorlopig iedere dinsdag van
11.30 tot 14.00 uur laten vaccineren tegen
het coronavirus. Je kunt hier ook de
boostervaccinatie krijgen (vanaf 18 jaar).
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.

Kinderen van 5-12 kunnen niet op deze 
ocatie gevaccineerd worden, omdat aan
hen een vaccin met een aangepaste dosis 
wordt gegeven. Vergeet niet een ID-bewijs, 
mondkapje en ingevulde
gezondheidsverklaring mee te nemen.

Wethouders houden
digitaal spreekuur
Op maandag 14 februari 2022 is er van 19.00 tot 19.45 uur wethouders-
spreekuur. In verband met de maatregelen 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
bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl. U ontvangt dan een link waarmee u
met de wethouders kunt beeldbellen.


