
G E M E E N T E

Gemeentehuis: Stationsweg 389a 3925 CC Scherpenzeel • Postbus 100 3925 ZJ Scherpenzeel • T. (033) 277 23 24 • E. via contactformulier op www.scherpenzeel.nl

Energietoeslag:  
wij nemen contact op 
De afgelopen tijd zijn de energie
prijzen 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  
energietoeslag krijgen op korte 
termijn bericht van de gemeente.  
De verwachting is dat eind april 
contact is opgenomen met degenen 
die recht hebben op de energie
toeslag. U hoeft dus zelf geen actie  
te ondernemen. 

Informatiebijeenkomst over  
crisisopvang vluchtelingen 
Op 20 april is er een inloopbijeenkomst in De Breehoek over 
de tijdelijke crisisopvang voor Oekraïense vluchtelingen,  
die op 7 mei van start gaat. U bent welkom tussen 19.30  
en 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig. 

Tijdens de bijeenkomst ontvangt u informatie over alles wat 
te maken heeft met de tijdelijke opvang en hoe u eventueel 
kunt helpen. 

De crisisopvang komt in de voormalige Aldi aan de  
Dorpsstraat en is in principe voor 6 weken. Het is de eerste 
locatie waar vluchtelingen aankomen in onze regio. Vanaf hier 
wordt gekeken waar ze voor langere tijd kunnen verblijven. 

Op www.scherpenzeel.nl/oekraine vindt u meer informatie 
over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze 
gemeente. 

WEEK 16 – 19 APRIL 2022

Wethouders-
spreekuur  
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.

Digitale 
nieuwsbrief
Als eerste op de hoogte van  
het laatste gemeentenieuws?  
Meld je aan voor onze  
digitale nieuwsbrief! Kijk op  
www.scherpenzeel.nl/nieuwsbrief
 

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

COLLECTE


