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Naam wijkje voor starters  
en senioren: Zelder
De vraag naar woningen in  
Scherpenzeel blijft ook in de 
toekomst actueel. En er is vraag  
naar betaalbare woningen voor 
starters en senioren. Daarom is de 
gemeente gestart met de voorbereiding 
van het bouwen van een nieuw 
woonwijkje tussen de Groeperlaan en 
de Hopeseweg. Samen met inwoners 
is gezocht naar een definitieve naam 
voor deze toekomstige wijk. Dit is  
nu: Zelder. Met verwijzing naar het 
zuidelijker gelegen ‘klein Zelder’ is  
de naam Zelder voor deze driehoek 
een mooie naamgeving voor dit 
bijzondere buurtje.

Stemmen 
Een oproep op de gemeentepagina  
in de Scherpenzeelse Krant en op 
sociale media om mee te denken, 
leverde 55 suggesties op. Het college 
van B&W heeft vijf geschikte namen 
geselecteerd, waaruit een ieder 
mocht kiezen via een poll op 

de website. Dit waren: Vogelwikke, 
Zelder, Kruidenhof, De Moestuin en 
De Driehoek. Van de 49 stemmen  
zijn er 23 naar Zelder gegaan. 
Deze naam is door Jan Bieshaar 
ingediend als suggestie. Deze 
winnaar wordt op korte termijn 
benaderd door de gemeente. 

Bijzonder buurtje
Zelder wordt een buurt voor starters, 
met kleinere types woningen. 
Hier kan worden gedacht aan  
boven-benedenwoningen, quadrant-
woningen en skinny houses. Ook is 
geen mogelijkheid tot uitbouwen, 
waardoor de woningen voor starters 
op de woningmarkt beschikbaar 
blijven. Doorstroom is hierin leidend. 
Ook zijn woningen geschikt voor 
senioren, waardoor een mooie 
bewonersmix kan ontstaan.  
De woningen worden gebouwd 
in een parkachtige omgeving 
(ook: stadstuin).

Traject na besluit GS  
over herindeling
Het College van GS van de provincie Gelderland vindt dat er 
onvoldoende aanleiding is om de samenwerking tussen 
Barneveld en Scherpenzeel (als zelfstandige gemeenten) 
verder te verkennen. Daarom wil het college van GS het door 
de provincie gestarte herindelingstraject doorzetten. Dit is 
een traject gestart, waarin meerdere stappen genomen gaan 
worden voordat gemeente Scherpenzeel definitief zekerheid 
krijgt over zelfstandigheid of herindeling.
 
De komende tijd is de Provinciale Staten (het hoogste 
orgaan van de provincie) een belangrijke speler. Zij 
besluiten - voor 1 juli - over het advies dat de provincie 
Gelderland aan de minister van binnenlandse zaken gaat 
uitbrengen. Provinciale Staten kan een ander standpunt 
innemen dan het college van GS. Op basis van dat advies 
moet de minister beslissen of hij/zij een wetsvoorstel voor 
herindeling naar de Tweede Kamer gaat sturen.

 
Geef uw mening
Voor Provinciale Staten een besluit nemen, krijgen 
beide gemeenten en alle inwoners de kans om hun mening 
te geven. Dit is de zienswijzenprocedure. De gemeente 
Scherpenzeel ontvangt de uitgewerkte plannen van 
Gedeputeerde Staten na 26 januari. De gemeente 
Scherpenzeel zal vervolgens de voorstellen van GS 
publiceren en de inwoners informeren over de wijze 
waarop zij hun mening kunt geven. 
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Vul de enquête in! Samenwerking 
tussen inwoners en gemeente
De gemeente is nieuwsgierig naar hoe 
u denkt over samenwerking tussen 
gemeente en inwoners. Op welke 
manier en op welke onderwerpen  
wilt u meedenken, wilt u meedoen  
of wilt u zelf u project starten in 
Scherpenzeel? Dit gaat dus enerzijds 
om wat u verwacht van de gemeente 
als u zelf of met anderen een idee 
heeft voor uw buurt of het dorp.  
En anderzijds om hoe u betrokken  
wilt worden bij onderwerpen waar  
de gemeente aan werkt door het 
maken van beleid, een project of 
veranderingen in de dienstverlening. 
Ook stellen we een paar vragen over 
de dienstverlening in algemene zin. 

U kunt meedoen aan de online 
vragenlijst via de QR-code. Deze kunt 
u scannen met een mobiele telefoon 
(ga naar foto’s) waarna de site opent. 
Het invullen van de vragenlijst duurt 
ongeveer 10 minuten. De vragenlijst  
is opengesteld voor deelname tot en 
met 14 februari.

Start Inwonerspanel 
Aan het einde van de vragenlijst is 
ook direct een optie om u aan te 
melden voor het online Inwonerspanel 
Scherpenzeel. De gemeente Scherpen-
zeel nodigt bewoners uit om lid te 
worden van het online inwonerspanel 
om hun mening te geven over allerlei 
actuele onderwerpen die in hun  

omgeving spelen. Iedere inwoner van 
16 jaar en ouder woonachtig in de 
gemeente Scherpenzeel kan meedoen! 

Waarom een inwonerspanel?
Het inwonerspanel Scherpenzeel 
wordt een belangrijke bron voor de 
gemeente om een nog beter beeld te 
krijgen bij wat er leeft in de samen-
leving. In de vragen aan de panelleden 
komen verschillende onderwerpen aan 
bod, zoals bijvoorbeeld dienstverlening,  
groenonderhoud, duurzaamheid  
of zorg en welzijn. Hoe meer de 
gemeente weet over wat inwoners 
belangrijk vinden, voor hun straat of 
het dorp, hoe beter zij daar op in kan 
spelen en de kwaliteit van beleid en 
projecten kan verbeteren. Ook willen 
we door het inwonerspanel heel 
gericht inwoners benaderen die het 
leuk vinden om regelmatig mee te 
denken via een online vragenlijst. Zo 
hoeven we inwoners die hier minder 
interesse in hebben niet onnodig vaak 
lastig te vallen met vragenlijsten. 

Onderzoeksbureau 
Het bureau Research2Evolve helpt  
de gemeente bij het beheren van de 
gegevens en het maken, uitzetten en 
verwerken van enquêtes. Ook houdt 
het bureau in de gaten of het panel 
representatief is voor de samenleving 
van Scherpenzeel. Zij zijn ook in staat 
om dat te corrigeren, door bijvoor-

beeld de meningen van een onder-
vertegenwoordigde groep inwoners, 
zwaarder te laten meewegen. Zo kan 
de gemeente ook echt zinvol gebruik 
maken van de resultaten. 

Meedoen
Wij hopen dat zoveel mogelijk 
inwoners meedoen met de vragenlijst 
over de samenwerking tussen de 
gemeente en inwoners. Voor iedereen 
die meer informatie wil over het 
inwonerspanel kijk op onze website: 
www.scherpenzeel.nl/inwonerspanel

Opinieronde donderdag  
28 januari IN BEELD EN 
GELUID TE VOLGEN
U kunt de vergadering live volgen of 
terugkijken via de website. U gaat 
hiervoor naar www.scherpenzeel.nl 
-> Bestuur –> onder de kolom 
gemeenteraad klikt u op ‘live 
vergadering’ of op een later moment 
‘vergadering terugkijken’.
                                                                                      
Inspreken tijdens een  
digitale vergadering? 
Het geven van spreekrecht aan 
burgers is een manier om inwoners 
meer te betrekken bij de besluitvor-
ming van de raad. Doordat de 
raadsvergadering het sluitstuk is van 
het besluitvormingsproces dat lang 
daarvoor is begonnen, is er voor 
gekozen het spreekrecht een plaats te 
geven in de Opinieronde. In deze fase 
zijn de fracties namelijk nog bezig 
met het vormen van hun mening.
Tijdens de Opinieronde kunnen 
inwoners inspreken over onderwer-
pen die op de agenda staan.

Wilt u gebruik maken van het 
spreekrecht dan graag uiterlijk 
dinsdag 26 januari 2021 een e-mail 
naar griffie@scherpenzeel.nl.  
Wilt u eerst meer informatie over  
het spreekrecht dan kunt u ook  
bellen met (06) 22 15 23 51. 

Op de agenda van 28 januari a.s. 
staan o.a.

•  Kaderbrieven van Omgevingsdienst 
de Vallei, Regio Foodvalley en Regio 
de Vallei. De raad wordt in de 
gelegenheid gesteld om wensen  
en bedenkingen kenbaar te maken 
op de verschillende kaderbrieven 
van de verbonden partijen.

•  Huisvestingsverordening waarin 
o.a. de urgentieregeling is 
opgenomen en waarin regels  
zijn opgenomen over de toewijzing 
van goedkope woningen.

•  In februari 2020 heeft de gemeente- 
raad de Kadernotitie duurzaamheid 
vastgesteld. De Energievisie 
Scherpenzeel geeft invulling aan  
de doelstellingen uit de Kadernotitie 
Duurzaamheid.

De volledige agenda met bijbehorende 
stukken vindt u eveneens op onze 
website. Aanvang van de vergadering 
is 20.00 uur. De genoemde tijden 
voor de onderwerpen zijn indicatief. 

Op 11 februari a.s. neemt de 
gemeenteraad een besluit over de 
onderwerpen van deze Opinieronde.


