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COLLECTE

Deze week gaan vrijwilligers op  
pad om te collecteren voor  
Amnesty International. Heeft u 
interesse in de opbrengst van deze 
collecte? Kijk dan over enkele weken 
op www.cbf.nl van Centraal Bureau 
Fondsenwerving.

Wethoudersspreekuur 
28 maart
Op maandag 28 maart a.s. bent u van 19.00 tot 19.45 uur van harte welkom op 
het wethoudersspreekuur in het gemeentehuis.

Ontvang wekelijks de digitale
nieuwsbrief van de gemeente.

Meld je aan via www.scherpenzeel.nl
en kies voor ‘Aanmelden Nieuwsbrief’.

WEEK 11 – 15 MAART 2022

Poelkikkers gaan verhuizen, 
help je mee? 
In Scherpenzeel komt een bijzondere 
en beschermde kikkersoort voor: de 
poelkikker. Dit is de allerkleinste soort 
groene kikker die in Nederland 
voorkomt. Maar om de nieuwe wijk 
De Nieuwe Koepel te kunnen bouwen, 
gaan de poelkikkers uit dat gebied 
verhuizen. Wil je meehelpen, meld je 
dan aan. Er staat een vergoeding 
tegenover, mooi voor een clubkas!

De poelkikker krijgt een nieuwe 
leefomgeving in Akkerwinde. Hier is 
een sloot en naastgelegen gebied in 
orde gemaakt, zodat de kikker hier 
prettig kan leven. Graag willen we  
de kikkers in Scherpenzeel behouden, 
omdat het uniek is dat deze soort  
hier voorkomt. Het betekent dat onze 
omgeving heel geschikt is voor deze 
best kritische kikker.

Biodiversiteit
Akkerwinde is een nieuwbouwwijk 
waarbij biodiversiteit in het funda-
ment verankerd zit. Dit is altijd een 

belangrijke pijler, waardoor de komst 
van de kikkersoort een positieve 
bijdrage levert. Ook zorgen kikkers 
voor helder water en eten ze 
muggenlarven.

Schermen en emmers
Op het huidige leefgebied van de 
kikkers, in de buurt van de volkstuinen 
en de voormalige scouting-boerderij 
aan de Nieuwstraat, staan vang-
schermen. Met om de paar meter een 
ingegraven emmer. Vanaf eind maart 
tot half april worden dagelijks de 
emmers met gevangen kikkers 
geleegd bij de nieuwe locatie.  
De inschatting is dat er circa  
50 poelkikkers leven.

Meehelpen
Meehelpen met het legen van de 
emmers mag. Het betreft de boven-
genoemde periode, twee keer per dag. 
Er kan met verschillende personen en 
teams worden gewerkt, daar wordt 
een planning voor gemaakt. 

Er volgt eerst uitleg door een ecoloog. 
En er staat een vergoeding tegenover. 
Mooi voor bijvoorbeeld een clubkas  
of als tijdelijke bijbaan!
 
Interesse? 
Mail dan naar 
scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl 
graag met telefoonnummer. 

Meer informatie en een vlog over 
poelkikkers vind je via de  
bijgevoegde QR-code en op
https://www.ivn.nl/provincies/
gelderland/aanmeldformulier-2-april-
poelkikkers-verhuizen-in-scherpenzeel

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

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur stelt het centraal stembureau in een 
openbare zitting de uitkomst van de gemeente raadsverkiezingen vast.
Deze openbare zitting is in de vergaderkamer van de Villa van het gemeente-
huis, Stationsweg 389a te Scherpenzeel. De zitting is zowel fysiek als digitaal te 
volgen. Als u de zitting digitaal wilt volgen kunt u de Microsoft Teams link 
opvragen via bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl

Hulp aan Oekraïense vluchtelingen 
De beelden van de oorlog in Oekraïne 
komen hard binnen. Veel mensen 
willen helpen, ook in Scherpenzeel. 
Wat kun je doen?

Opvang
De gemeente doet op dit moment 
onderzoek naar mogelijke opvang-
plekken voor vluchtelingen uit 
Oekraïne. Er wordt gekeken naar 
verschillende locaties en er zijn 
gesprekken met eigenaren gevoerd. 
Een locatie is al bekend: de villa, 
onderdeel van het gemeentehuis. Op 
dit moment wordt gekeken hoe deze 
locatie bewoonbaar gemaakt kan 
worden. Het is nog niet bekend per 
wanneer hier vluchtelingen opgevan-
gen kunnen worden. 

Als u zich wilt aanmelden als 

logeeradres/tijdelijke particuliere 
opvang, kijk dan op de website van 
Vluchtelingenwerk voor mogelijkhe-
den en aandachtspunten.
Hebt u op dit moment al Oekraïense 
vluchtelingen in huis? Geef dit dan 
door aan de gemeente via het contact-
formulier op www.scherpenzeel.nl/
contact. Vermeld uw naam en 
contactgegevens, het aantal mensen 
dat u opvangt, de leeftijden en 
eventuele bijzonderheden/specifieke 
vragen. Zo houden we als gemeente 
een goed overzicht.

Financiële donatie
Verschillende hulporganisaties zijn 
acties gestart. Via Giro 555 kunt u de 
Nederlandse Samenwerkende 
Hulporganisaties ondersteunen. Met 
het geld zorgen zij in Oekraïne en 

omringende landen bijvoorbeeld voor 
onderdak, medische zorg, eten en 
schoon drinkwater.

Goederen
Op verschillende plaatsen in Neder-
land zijn inzamelingsacties. Deze kunt 
u op internet vinden. Let goed op aan 
welke specifieke producten behoefte 
is.
Via www.scherpenzeel.nl/oekraine 
houden we u op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen, mogelijkheden 
voor het bieden van hulp en andere 
acties vanuit de gemeente. Als u zich 
abonneert op de digitale nieuwsbrief, 
ontvangt u wekelijks het laatste 
nieuws per mail. Kijk hiervoor op 
www.scherpenzeel.nl/nieuwsbrief

Op wie gaat u stemmen?
De vijf lijsttrekkers in Scherpenzeel 
gingen dinsdag 8 maart met elkaar in 
debat, onder leiding van een gesprek-
leider in De Breehoek. Er zijn stellingen 
uitgewisseld en het publiek mocht via 
de telefoon meestemmen. Zo konden de 
aanwezigen zich voorbereiden op de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 

en 16 maart. Bent u er nog niet uit op 
welke partij u gaat stemmen?  
Een handig hulpmiddel is
www.mijnstem.nl/scherpenzeel

Morgen (woensdag 16 maart) zijn vijf 
stembureaus in Scherpenzeel open.  
De uitslagenavond is morgen vanaf 

22.00 uur live bij te wonen in het  
Grand Cafe van De Breehoek. Meer 
informatie via www.scherpenzeel.nl/
gemeenteraadsverkiezing. 

De uitslagenavond in Scherpenzeel is 
vanaf 21 uur live te volgen bij Omroep 
Gelderland: www.gld.nl/stemt
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