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Digitaal wethouders-
spreekuur 22 februari 
Op maandag 22 februari a.s. is er van 19.00 tot 19.45 uur wethoudersspreekuur. 
In verband met de maatregelen om verspreiding van het corona-virus te 
voorkomen is het wethoudersspreekuur digitaal. Als u gebruik wilt maken van 
het wethoudersspreekuur kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar 
bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl. U ontvangt dan van ons een link 
waarmee u met de wethouders kunt beeldbellen.

Plaatsing laadpalen aan 
Kloosteregge
Burgemeester en wethouders 
hebben het voornemen om op de 
Kloosteregge, ter hoogte van de 
parkeervakken tussen Kloosteregge 
nr. 2 en Voorposten nr. 37, een 
parkeerplaats aan te wijzen voor het 
opladen van elektrische voertuigen. 
Hiervoor is een ontwerpbesluit 
gepubliceerd in de Staatscourant 
van 15 februari 2021.

Wilt u het ontwerpbesluit 
inzien? Het ontwerpbesluit ligt vanaf 
16 februari  tot en met 29 maart 2021 
ter inzage. U kunt het besluit op het 
gemeentehuis inzien. Maak hiervoor 
een afspraak.

Wilt u uw mening geven? Voordat 
het college van burgemeester en 
wethouders een definitief besluit 
neemt, wordt het ontwerpbesluit ter 
inzage gelegd voor een periode van 
6 weken. De gemeente volgt in dit 
geval de procedure volgens de 
artikelen 3:15 en 3:16 Algemene 
wet bestuursrecht; de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure.

Het is voor iedereen mogelijk 
zijn mening te geven over dit 
ontwerpbesluit. Dat kan door het 
indienen van een zienswijze tijdens 
de periode waarin het ontwerpbesluit 
ter inzage ligt. Een zienswijze kan 
schriftelijk , per e-mail of mondeling 
(dit is telefonisch of digitaal via 
Teams) worden ingediend. Wilt u 
uw zienswijze mondeling toelichten, 
maak dan eerst een afspraak bij de 
gemeente via tel. (033) 277 23 24. 
U kunt vragen naar een medewerker 
van team Verkeer, afdeling Ruimte 
en Groen.

De zienswijzen op het ontwerpbesluit 
zullen worden meegenomen in 
de definitieve beslissing van 
burgemeester en wethouders. Op 
het definitief besluit is alleen beroep 
mogelijk door diegenen die een 
zienswijze hebben ingediend op 
het ontwerpbesluit (of kan aantonen 
daartoe redelijkerwijs niet in staat 
te zijn geweest).

Te hoge WOZ-waarde? Bel eerst de gemeente
De aanslag gemeentelijke belastingen 
en de WOZ-beschikking valt 
binnenkort op uw deurmat. Bent u 
het niet eens met uw WOZ-waarde 
of met de belastingaanslag? Neem 
dan eerst contact op met de afdeling 
belastingen via telefoonnummer 
(033) 457 33 73. 

Dit kan voorkomen dat u een 
bezwaarschrift moet schrijven. 
Een medewerker neemt uw vragen 
dan samen met u door en past, als 
het nodig is, de belastingaanslag 
direct aan. 

Op 24 en 25 februari kunt u de 
WOZ-beschikking bespreken tijdens 
een digitaal gesprek met een taxateur. 
Ook voor andere vragen over uw 
belastingaanslag kunt u terecht voor 
een digitaal gesprek met een 
medewerker van de afdeling 

belastingen. Denk bijvoorbeeld aan 
het activeren van een automatische 
incasso, het aanvragen van 
kwijtschelding voor de lokale 
belastingen of het aan- of afmelden 
van een hond voor de 
hondenbelasting. 

Dit gesprek kan alleen op afspraak. 
Als u contact met ons opneemt 
plannen wij samen een afspraak in. 
Op donderdag 25 februari zijn wij 
tot 20:00 aanwezig. 

Komen we er samen niet uit? Dan 
kunt u altijd nog schriftelijk of 
digitaal bezwaar maken.

Ondernemers/ZZP 
De landelijke corona-maatregelen 
kunnen zorgen voor betalings-
problemen bij ondernemers, 
ZZP’ers en instellingen. 

De gemeente kan hierbij helpen, 
bijvoorbeeld door uitstel van 
betaling of verlenging van de 
betaaltermijnen. Wilt u dat? Neem 
dan contact met ons op. 

Goed om te weten
•  U kunt gemakkelijk zelf bezwaar 

maken tegen de beschikking  
WOZ als u het niet eens bent met  
de vastgestelde waarde van uw 
woning of bedrijfspand. 

•  U kunt bezwaar indienen binnen  
6 weken na de datum die op  
het aanslagbiljet staat

•  Het indienen van een bezwaar  
is gratis.

•  Ook als u bezwaar maakt, moet u de 
aanslag onroerendezaakbelasting 
(OZB) betalen

•  Is uw bezwaar gegrond? Dan 
betalen wij de belasting die u 
onterecht hebt betaald terug.

Raadsvergadering over Energievisie 
De Scherpenzeelse gemeenteraad vergadert op 18 februari digitaal over 
de Energievisie. In het Klimaatakkoord hebben alle gemeenten opdracht 
gekregen om, in regionaal verband, aan te geven waar en hoe voor 2030 
het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. 
Scherpenzeel heeft bij de concept-RES (Regionale Energie Strategie) 
aangegeven dat Scherpenzeel Noord een potentieel onderzoeksgebied is  
voor duurzame opwek.

Na vaststellen van de Energievisie kan Scherpenzeel haar bijdrage leveren 
aan RES 1.0 en kunnen de mogelijkheden om duurzame opwek te realiseren 
verder onderzocht worden. De volledige agenda met bijbehorende stukken 
vindt u op onze website www.scherpenzeel.nl/bestuur. 

Spreekrecht
Wilt u inspreken bij de raad? Dat kan over onderwerpen die niet op de agenda 
staan (over deze onderwerpen had u gebruik kunnen maken van het 
spreekrecht tijdens de opinieronde). 

Aanmelding voor het spreekrecht in een fysieke vergadering kunt u mailen, 
bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering, onder vermelding van  
uw naam en adres naar griffie@scherpenzeel.nl. Indien de raadsvergadering  
als gevolg van (de maatregelen rond) Corona digitaal plaatsvindt dan wordt 
overgegaan tot schriftelijk spreekrecht.

Uw schriftelijke bijdrage dient u minimaal 24 uur voor aanvang van de 
vergadering, onder vermelding van uw naam en adres te mailen naar 
griffie@scherpenzeel.nl. Tijdig ontvangen bijdragen worden toegevoegd 
aan het agendapunt Spreekrecht. Voor meer informatie over het spreekrecht 
kunt u bellen met (06) 22 15 23 51. 
 
Vergadering volgen
De vergadering is live te volgen via www.scherpenzeel.nl. Kies voor tabblad 
‘bestuur’ en vervolgens onder kolom gemeenteraad voor ‘live vergadering’. 
Terugkijken kan via ‘vergadering terugkijken’. Aanvang van de vergadering 
is 20.00 uur. De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.

Glasvezelnetwerk: aanleg en toezicht
De aanleg van een glasvezelnetwerk in Scherpenzeel 
door Delta Fiber is over de helft. Momenteel liggen de 
werkzaamheden door het winterweer stil. Vorige week 
is 63 procent van het graaf- en aanlegwerk van de 
kabels voltooid. Een update over de aanleg door 
toezichthouder Nico Baas.

In Scherpenzeel worden 3800 adressen aangesloten op 
het glasvezelnetwerk van Delta Fiber. Het graafwerk en 
het aanleggen van de kabels wordt gedaan door 
aannemer BAM. De verwachting is (met eventuele 
uitloop door weersomstandigheden) dat de 
werkzaamheden eind maart gereed zijn. 

Vanuit gemeente Scherpenzeel is Nico Baas 
verantwoordelijk voor de controle. Dit geldt voor het 
straatwerk, de ligging en de diepte van de kabels 
ondergronds, afzettingen en verdichting. Dit laatste is 
de stevigheid van de ondergrond, de hoeveelheid zand. 

Nico: “Voordat de graafploeg aan het werk gaat, meet 
de aannemer met een speciale pen en gps-codes de 
dichtheid van de ondergrond. Nadat de kabels zijn gelegd 
en de sleuven zijn dichtgegooid, wordt nogmaals gemeten. 
Deze waardes moeten gelijk zijn, hiermee wordt verzakking 
van het straatwerk voorkomen.” 

Ook controleert Nico dagelijks het straatwerk van de 
dag ervoor op veiligheid. Samen met aannemer BAM 
wordt het werk opgeleverd. De aannemer heeft dan twee 
weken de tijd om opleverpunten aan te pakken, zoals te 
hoog liggende tegels. Verder blijft BAM nog een jaar 
garantie geven op het opgeleverde werk. 
Nico: “Belangrijk is wel dat het straatwerk in de 
oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Al aanwezige 
mankementen worden niet nu door BAM opgepakt.” 

Gebroken tegels
Het kan voorkomen dat tegels breken bij het openbreken 
van de stoep of straat. De gemeente stelt nieuwe tegels 
met de standaardmaat (30x30) beschikbaar aan de 
aannemer. Andere tegels, zoals bijvoorbeeld aan een 
gedeelte van de Dorpsstraat en het Oosteinde, zijn niet 
meer beschikbaar. Hier kan het dus voorkomen dat 
kapotte tegels worden teruggelegd. Tijdens de geplande 
centrumrenovatie wordt dit meegenomen. 

Melden
Inwoners die merken dat er twee weken na de aanleg 
toch gebreken zijn in het straatwerk, kunnen dit melden. 
Dit kan bij BAM, via de contactgegevens op de brief die 
voorafgaand aan de aanleg is bezorgd. Ook kan een 
melding van straatwerk bij de gemeente ingediend 
worden via www.scherpenzeel.nl of via (033) 277 23 24. 
Bij andere klachten, zoals met betrekking op kabels en 
straatwerk op de eigen grond of over het glasvezel zelf, 
heeft de gemeente geen rol of verantwoordelijkheid.

Meer aanbieders
Delta Fiber wordt de eerste aanbieder van glasvezel in 
onze gemeente. Maar ook andere aanbieders kunnen 
zich melden. Zij maken dan geen gebruik van het al 
aanwezige glasvezelnetwerk, maar leggen zelf weer een 
netwerk aan. Dit is dus anders dan bijv elektriciteit of gas, 
waarbij leveranciers van een bestaand netwerk gebruik 
maken. De gemeente kan dit niet tegenhouden, want 
glasvezel valt onder de Telecom-wet. De gemeente sluit 
wel van te voren met een aanbieder een 
samenwerkingsovereenkomst. Hierin wordt onder 
meer het toezicht en het budget hiervoor vastgelegd. 
De verwachting is dat KPN in het voorjaar van dit jaar 
gaat beginnen met de aanleg van een glasvezelnetwerk 
in Scherpenzeel.


