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WEEK 12 – 22 MAART 2022

Standplaatsvergunningen 
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2022 en het standplaatsenbeleid 1997 is vergunning 
verleend voor het tijdelijk innemen van de standplaatsen te Scherpenzeel:

Aan Coöperatie Vallei Energie voor het plaatsen van de energie-caravan op 25 maart en 8 april 2022 op Plein 1940 en op 26 
maart en 9 april 2022 op de Beukenlaan.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager bij burge-
meester 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.

IVN-excursie voor kinderen
Op zaterdagochtend 2 april organiseert IVN Natuureducatie 
in opdracht van de gemeente een excursie voor kinderen 8 
tot 12 jaar. Onder begeleiding van een IVN Natuurgids 
worden de kinderen echte kikkerexperts en helpen mee om 
de poelkikkers te verhuizen naar hun nieuwe leefgebied.

Kom jij ook? 
Dit is een unieke kans om deze Nederlandse beschermde 
diersoort van dichtbij te ontdekken. Neem gerust een 
vriendje, broertje of zusje mee.
 
Praktische informatie
Wat: Begeleide excursie en meehelpen met de  
kikkerverhuizing.
Voor wie: kinderen uit Scherpenzeel in de leeftijd 8-12 jaar.
Wanneer: Zaterdagochtend 2 april van 9.00-10.15 uur of 
9.45-11.00 uur.
Startpunt en eindpunt: Parkeerplaats bij CBS Korenmaat
Kosten: gratis

Aanmelden
Meld jouw kind en evt vriendje of 
vriendinnetje aan via de onder-
staande link of scan de QR-code. 
Een paar dagen van te voren 
ontvang je praktische informatie 
en elk kind ontvangt een 
kikkerdiploma op naam.

Ouders zijn van harte welkom tijdens de activiteit voor een 
kopje koffie. Gemeente Scherpenzeel zal op de locatie 
aanwezig zijn en beschikbaar voor vragen over de 
poelkikkerverhuizing.

www.ivn.nl/provincies/gelderland/aanmeld formulier-2-april-
poelkikkers-verhuizen-in-scherpenzeel

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.

Vaccineren zonder 
 afspraak en gratis 
 zelftesten
Heeft u behoefte aan zelftesten? Deze worden maandag 28 maart gratis 
uitgedeeld door de GGD, bij het informatiepunt in de hal van Het Foort. 
Dit is van 13.30 tot 16.00 uur. Op = op. 

Vaccineren
De vaccinatielocatie van de GGD blijft na 29 maart open in Boschzicht. De 
tijden zullen vanaf dinsdag 5 april wel wijzigen, van 14.00 tot 18.00 uur. U kunt 
hier zonder afspraak een vaccin krijgen tegen het coronavirus. Ook voor de 
booster kunt u hier terecht. 

COLLECTE

Deze week gaan vrijwilligers op pad om te collecteren voor Reuma Nederland. 
Heeft u interesse in de opbrengst van deze collecte?

Kijk dan over enkele weken op www.cbf.nl van Centraal Bureau Fondsenwerving.

Verslag en presentatie 
 klankbordgroep verkeer
Het verkeersonderzoek naar afwikkeling van verkeer in 
Centrum en Zuid is voorgelegd aan de Klankbordgroep met 
ondernemers en inwoners. Het verslag van deze eerste 
bijeenkomst en de getoonde presentatie op 23 februari 
2022 in Kulturhus De Breehoek staan op www.samen-
groeitscherpenzeel.nl.

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar verkeer 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 Haskoning 
brengt dit voor de gemeente in beeld.
Gezamenlijk met de inwoners en ondernemers wordt 
gekeken naar mogelijke maatregelen en oplossingen. Zodat 

de gemeente Scherpenzeel nu en in de toekomst een 
verkeersveilige, leefbare en bereikbare gemeente is en blijft. 
Hier is een klankbordgroep voor opgericht. 

De klankbordgroep bestaat uit inwoners, vertegenwoor-
digers van (centrum)ondernemers, scholen en wijkplatforms, 
vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsregio en politie 
(hulpdiensten), senioren en landgoederen. 

Alle input die vanuit de klankbordgroep is gegeven wordt 
meegenomen naar de volgende stap, het doorrekenen van 
varianten. En wordt gedeeld met de klankbordgroep 
raadsleden.  

Meer informatie via www.samengroeitscherpenzeel.nl 


