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WEEK 15 – 12 APRIL 2022

Energietoeslag: wij nemen contact op
De afgelopen tijd zijn de energieprijzen 
sterk gestegen. Om te voorkomen dat 
huishoudens met een lager inkomen in 
de financiële problemen komen, wordt 
een eenmalige energietoeslag van  

800 euro verstrekt. De uitvoering van  
de toekenning van deze toeslag ligt bij 
gemeenten. Huishoudens die in 
aanmerking komen voor deze energie-
toeslag krijgen op korte termijn bericht 

van de gemeente. De verwachting is  
dat eind april contact is opgenomen 
met degenen die recht hebben op de 
energietoeslag. U hoeft dus zelf geen 
actie te ondernemen. 

Wethoudersspreekuur 25 april
Op maandag 25 april a.s. bent u van 19.00 tot 19.45 uur van harte welkom op het wethoudersspreekuur in het gemeentehuis.

Wijziging  
inzameling 
huisvuil
In verband met Tweede Paasdag op maandag 18 april 2022 wordt in de ‘Wijk 
maandag’ de grijze container (restafval) leeggemaakt op dinsdag 19 april 2022. 

Wij verzoeken u de container voor 7.30 uur aan de weg te zetten en wanneer 
deze is leeggemaakt weer zo snel mogelijk weg te halen.
Tip: zet de app Afvalwijzer op uw mobiele telefoon. U ziet hier wanneer 
de kliko’s en plastic zakken aan de straat mogen worden gezet. 

De Breehoek wordt concreet
Hoe maken we van De Breehoek  
DE huiskamer van sportief, cultureel, 
maatschappelijk en bestuurlijk 
Scherpenzeel? Deze vraag stond 
centraal tijdens de gesprekken die 
architectenbureau Huibers van 
Weelden onlangs heeft gevoerd  
met de huidige gebruikers van  
De Breehoek. De Breehoek als gebouw, 
de eigendomsstructuur (wie is eigenaar 
en verantwoordelijk) en de exploitatie  
(de inkomsten en de uitgaves)  
worden de komende periode goed 
onderzocht.

Even terug naar vorig jaar: in de  
zomer presenteerden we het  
Voorlopig Ontwerp voor De Breehoek.  
Architectenbureau Huibers  
Van Weelden kwam tot dit vernieu-
wende concept na gesprekken met 
bestaande en toekomstige gebruikers.

Het Voorlopig Ontwerp is een 
uitbreiding en aangepaste indeling  
van het gebouw met een nieuwe 
multif unctionele zaal waar verenigin-
gen, culturele en kerkelijke organisaties 
en ook de gemeenteraad nog beter 
mee uit de voeten kunnen. Daarmee 
wordt ruimte gemaakt voor de komst 
van meer cultuur- en welzijns -  
organisaties en ook de gemeentelijke 
organisatie in De Breehoek. Zo slaan 
we drie vliegen in 1 klap: 
•  meer kruisbestuiving tussen de 

verschillende gebruikersgroepen,
•  meer ‘reuring’ en nieuwe inkomsten 

voor De Breehoek, waarmee we deze 
belangrijke voorziening toekomst-
bestendiger kunnen maken en

•  een nieuwe huisvesting voor de 
gemeente Scherpenzeel, omdat het 
gemeentehuis aan de Stationsweg 
niet toekomstbestendig is.

De animatie van dit Voorlopig  
Ontwerp kunt u terugzien op  
www.heerlijkscherpenzeel.nl/breehoek. 
Het Stichtingsbestuur en de gebruikers 
van De Breehoek waren hier, net als de 
gemeente Scherpenzeel, enthousiast 
over. De gemeenteraad heeft in juli 
geld beschikbaar gesteld om dit nader 
te onderzoeken. 

De gebruikersbijeenkomst op 1 april  
markeerde  de start van de volgende 
fase, waarin het ontwerp wordt 
geconcretiseerd. De gebruikers van  
De Breehoek hebben meegedacht over 
het verfijnen van dit concept en 
hebben hun wensen en ideeën voor 
het verder verbeteren van De Breehoek 
meegegeven aan architectenbureau 
Huibers Van Weelden. 
Huibers Van Weelden gaat niet alleen 
zorgen voor een Definitief Ontwerp, 

maar zal ook ook de huidige  
financiële en juridische structuur van 
De Breehoek tegen het licht houden. 
Daarvoor heeft Huibers Van Weelden 
de samenwerking gezocht met ICS, een 
gespecialiseerd adviesbureau dat goed 

bekend is met de (beperkingen van)  
de huidige opzet van De Breehoek. 

De gemeenteraad gaat aan de hand 
van deze adviezen een besluit nemen 
over investeren in De Breehoek.

Gebruikers van De Breehoek in gesprek met de  
architecten Van Weelden en Huibers. Aan tafel  
zitten vertegenwoordigers van de bibliotheek 
en SWO en de eigenaar van FitFanaat.

COLLECTE

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

http://www.heerlijkscherpenzeel.nl/breehoek

