
ACTIELIJST VERGADERING WPF-OOST 

10 september 2020 

Actiepunt 1 voor WP: Welke mensen kan mw Gardenier benaderen voor verhalen voor op de website 

duurzaamheid Scherpenzeel? 

Actiepunt 2: mw Gardenier zal nog een keer navragen voor de zekerheid of het zo in zijn werking gaat 

mbt overhangend groen van particulieren.  

Actiepunt 3: Van Walbeek (Woonstede) gaat kijken naar de meldingen over de dakgoten. Huurwoning 

met contract of daar de dakgoot is gereinigd en zo nee op korte termijn.  

Er is contact geweest met de huurder en intern een bericht gestuurd het op te pakken.  

Actiepunt 4: mw Gardenier gaat de uitnodiging voor de informatieavond doorsturen (Akkerwinde 2). 

Actiepunt 5 Gemeente: Het fietspad tussen Kerstavondpad en de weg naar Kolfschoten richting de 

Haar. Fietspad zit naaste de weg (renessersteeg). Het is niet vlak en onkruid. Het fietspad is voor beide 

richtingen, twee keer oversteken in de bocht, het is echt een gevaarlijke situatie.  

De weg is hersteld en het groen is weer bijgewerkt. 

Actiepunt 6 Gemeente: Wanneer gaan ze beginnen aan de oversteek Jetten? Verzoek gelijk doorsturen 

als er iets bekend is.  

Actiepunt 7 voor WP: meer delen ofwel meer actief, denk aan kopje zorg ouderen, warmte unit, breder 

uitdragen dan alleen WP.  Dit is een mogelijkheid via de facebook van het WP. 

Actiepunt 8: Mw. Gardenier. Het punt is voorgelegd aan afdeling verkeersveiligheid.  
 
De trafokast op het terreintje bij Ehabo aan de Holleweg staat niet op gemeentelijke grond en is ook 
geen gemeentelijk eigendom. Wij kunnen dus geen uitspraak doen over een mogelijke verplaatsing 
of eventueel een verlaging. Eigenaar is Stedin Netten B.V. Wellicht kan daar contact mee worden 
opgenomen.  
Voor wat betreft plaatsing van een spiegel geldt  dat hier veel nadelen aan kleven. Zo blijkt het voor 
bestuurders bij het uitrijden nog steeds moeilijk in te schatten of er verkeer aankomt en biedt een 
verkeersspiegel daardoor schijnveiligheid. Daarnaast is het bij slecht weer (sneeuw, regen) niet altijd 
mogelijk om goed gebruik van de spiegel te maken. Ook zijn spiegels vandalisme-gevoelige objecten. 
Ten slotte kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden wanneer er ongevallen plaatsvinden die 
mogelijk te wijten zijn aan de aanwezigheid van een verkeersspiegel. Om deze redenen is plaatsing 
voor ons niet gewenst. 
 
Vervolg actiepunt: Gemeente neem dit actiepunt weer mee terug en doet een vergunning check.  
De heer Ritmeester: Gemeente moet vergunning afgeven voor wat er wordt gebouwd, dus dit 
antwoord is flauw. In onze ogen is en blijft dit een gevaarlijke situatie. Wat doen we met de 
veiligheid? 
 
Ter informatie over afval, dit is aangehaald ook in deze vergadering: 

Eventueel plastic ophalen in kliko s ipv zakken ivm veel zakken die blijven liggen. (idem) 



De zakken blijven slingeren en worden niet altijd meer meegenomen vanwege geen goede inhoud. Er 

zijn diverse onderzoeken geweest onder andere via Diftar. Er is minder restafval. Een idee is ook om 

de kliko voor restafval in te zetten voor plastic. Dit wordt waarschijnlijk in 2022 gerealiseerd. Dan 

volgt ondergrondse opslag van restafval. Dit zit bij de gemeente in het grondstoffenbeleidsplan. Er 

blijven wel veel zakken staan. Daar wordt een sticker op geplakt. Na een week wordt deze opgehaald 

door de gemeente. Er is tenslotte ook een discussie over de kledingcontainers. Nu worden ze niet 

gebruikt vanwege corona.  

Er staan nu kledingbakken bij de Breehoek en bij de Valleivogels en het Wetro-terrein (bij de 

kringloopwinkel van Ceacilia). Die zijn niet van de gemeente Scherpenzeel maar van Secondlife. Het 

contract met Kringtex loopt af per 1 oktober dus leek ons niet zinvol ze nu nog terug te plaatsen. 

Momenteel zijn collega’s bezig met de aanbesteding en daar komen we later op terug. 

Actiepunt 9 Gemeente:  

Eerst informatie over voorgaande ingebrachte klachten/informatie.  

Het warmtebedrijf verontschuldigt zich. De vervoersproblemen zijn een keer per maand. Tegen 

wildplassers wordt opgetreden. De vrachtwagen moet volgens regels/afspraken draaien. Dat gebeurt 

nu niet. En dit alles is niet volgens de afspraken op de informatie-bijeenkomst. Alles wat beloofd is, 

wordt onvoldoende aangegeven.  

Wat te doen aan rook en stank? Er zouden metingen komen. Volgens Mw. Gardenier zijn die gedaan. 

Er is toegezegd dat er daarna een meting zou komen om overlast en de stikstofuitstoot te meten. 

Stikstof is gemeten, van andere metingen ben ik niet op de hoogte.  

Tijdens bewonersavonden is gevraagd om extra onderzoek, voornamelijk naar stikstof vanwege het 

afschaffen van de PAS-regeling. Daarom is eind van 2019 een onderzoek gedaan naar de uitstoot van 

stikstof met een zogenoemde Aerius-berekening. Hieruit blijkt dat de uitstoot binnen de norm blijft 

zoals deze was toen de vergunning in 2018 is verleend. De uitslag van deze berekening is door 

Omgevingsdienst De Vallei (OddV) gezien en goedgekeurd. Warmtebedrijf Scherpenzeel heeft als 

opdrachtgever van deze berekening naar de uitstoot zelf de keuze om deze wel of niet openbaar te 

maken. Zij hebben er voor gekozen het niet openbaar te maken. 

Aanvullende gegevens: 

-        Buurtwarmte-unit: er is weer contact geweest met MPD (moederbedrijf van warmtebedrijf 
Scherpenzeel) nav de opmerkingen vanuit het Wijkplatform. Het gebruik van de Groeperlaan 
voor de bevoorrading is nogmaals besproken. In dit gesprek is duidelijk gemaakt dat de 
gemeente het niet wenselijk vindt, ook gezien de verkeersveiligheid, dat de vrachtwagen van 
deze weg gebruik maakt. MPD heeft toegezegd andere mogelijkheden te onderzoeken. 
Volgende week is er weer een gesprek om de vinger aan de pols te houden. Het hekwerk 
wordt toch op korte termijn vervangen door het definitieve hekwerk. Dus de tijdelijke 
oplossing is van de baan met de ‘festivalhekken’. Dit is een groen hek van staal. De 
beplanting zal toch na de zomer komen, gezien het seizoen. Ook wordt het terrein rond de 
bwu op korte termijn geëgaliseerd, met vooral aandacht voor de berg zand.  

 



- Laatste stand van zaken: in week 39 wordt door MPD het definitieve hekwerk met poort 
geplaatst. De bouwhekken gaan dan weg, gelijk daarop volgend wordt het groen geplaatst en 
ook de wal ingeplant. 

 

Nieuwe vragen/informatie/actiepunt (10-9):  

Er gebeurd niks, hoe gaan wij nu verder? De wethouder is op de hoogte van de situatie. Vragen voor 

een nieuwe gesprek en hiervoor een datum prikken.  

Mw van Tilborg heeft contact gezocht met de ODDV (Danny de Groot) voor een eventuele nieuwe 

controle. De contactgegeven zijn aan mw Overeem gestuurd, zodat meneer de Groot een duidelijk 

overzicht krijgt van wat er gaande is en wat de eventuele vervolgstappen kunnen gaan worden. Hij 

zal ook aan mw Overeem uitleggen hoe er het beste een melding gemaakt kan worden bij de 

omgevingsdienst (milieuklacht.gelderland.nl of verzoek om handhaving via de gemeente). 

 


