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GGD verruimt openingstijden 
voor  vaccineren in Boschzicht
In Boschzicht aan de Burgemeester Royaardslaan 4 kunt u zich voorlopige iedere  dinsdag laten vaccine-
ren tegen het coronavirus. U kunt hier ook de boostervaccinatie krijgen (vanaf 18 jaar). De GGD verruimt 
de openingstijden vanwege het grote succes: deze zijn nu van 10.00 tot 16.00 uur. 

Boschzicht 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 in Boschzicht 
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. U kunt ook 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 de marktverordening 2015 is vergunning verleend voor het 
tijdelijk innemen van de volgende standplaats op de weekmarkt te 
 Scherpenzeel:

-  op 16 maart 2022 aan Supportersclub “Alle vogels vliegen”  
voor de verkoop van oliebollen.

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.

Wethoudersspreekuur 
28 februari 2022 
Op maandag 28 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.

WEEK 07 – 15 FEBRUARI 2022

Klankbordgroep onderzoek verkeer
Momenteel doet verkeerskundig bureau Haskoning DHV 
onderzoek naar de afwikkeling van verkeer in Scherpenzeel-
Zuid en centrum. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de 
toekomstige ontwikkelingen De Nieuwe Koepel en een 
nieuwe supermarkt met appartementen aan de hoek 
Vijverlaan/Dorpsstraat.
 
Klankbordgroep
De gemeente legt de uitkomsten van dit onderzoek neer bij 
inwoners en ondernemers en andere belanghebbenden. En 
hoopt hiermee alle mogelijkheden, knelpunten en mogelijke 
oplossingen op tafel te krijgen. Deze klankbordgroep 
bestaat uit  inwoners, ondernemers en andere belangheb-
benden zoals vertegenwoordigers van hulpdiensten, 
fietsersbond, Wijkplatforms en seniorenbelangen. 

Inwoners
Aangemelde inwoners zijn uitgenodigd voor een startbij-
eenkomst op 3 februari. Er is een  toelichting gegeven op de 
klankbordgroep en op de werkwijze. Het ging tijdens deze 
bijeenkomst over de aanpak, nog niet over de inhoud van 
het verkeersonderzoek want deze is nog niet afgerond.
 
Deelnemers
Gezamenlijk is afgesproken dat alle aanwezige inwoners 
deel gaan uit maken van de klankbordgroep. Zij vertegen-
woordigen hiermee de belangen van de inwoners en staan 
open voor reacties om deze in te brengen tijdens de 
bijeenkomsten. 

Meer lezen? 
Ga naar www.samengroeitscherpenzeel.nl


