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Volg de gemeente op social media!

www.facebook.com/gemeentescherpenzeel

www.twitter.com/_Scherpenzeel

www.instagram.com/gemeente_scherpenzeel

www.linkedin.com/company/gemeentescherpenzeel

Jij verdient een lintje!
Kent u iemand van wie u denkt: jij verdient een lintje? Veel mensen zetten zich 
vrijwillig in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Het is fantastisch 
hoe in Nederland onze samenleving wordt gedragen door vrijwilligers! Deze 
mensen kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding, 
net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. 
Maar dan moeten ze wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen!

Voor wie?
In principe is een lintje bereikbaar voor iedereen die zich langdurig op 
een bijzondere manier inzet voor de samenleving. Denk hierbij aan de 
vele vrijwilligers die actief zijn binnen allerlei organisaties op sociaal-
maatschappelijk gebied. Die inzet wordt natuurlijk wel beoordeeld op 
basis van een aantal criteria.

Aanvragen
Aanvragen voor een lintje moeten ruim van tevoren worden ingediend. 
Een aanvraag voor de zogenaamde ‘lintjesregen’ 2022, waarbij de 
burgemeester namens de Koning één of meerdere Koninklijke onderscheidingen 
uitreikt, moet vóór 1 juli 2021 worden ingediend bij de burgemeester in 
de woonplaats van betrokkene. 

Informatie
Meer informatie over lintjes kunt u lezen op de website www.lintjes.nl. 
Voor vragen over de criteria of over hoe en wat u moet doen als u iemand 
wilt voordragen, kunt u contact opnemen met Annet Moesbergen, 
e-mail: a.moesbergen@scherpenzeel.nl, tel: (033) 277 23 24. 

Opinieronde op 15 april
Op donderdag 15 april vanaf 20.00 uur is een opinieronde 
van de gemeenteraad. In een digitale vergadering spreken 
de fracties over o.a.

•  Consultatienotitie regionale ruimtelijke trajecten 
(Verstedelijkingsstrategie). Er lopen op dit moment 
drie ruimtelijke trajecten waar de Regio Foodvalley 
en dus Scherpenzeel bij betrokken is. Binnen de  
regio’s wordt samengewerkt aan een integrale  
(verstedelijkings) strategie voor wonen, werken 
en bereikbaarheid op langere termijn. 
Tijdens de opinieronde wordt een presentatie verzorgd 
over de inhoud en proces van de regionale ruimtelijke 
trajecten waarbij Scherpenzeel betrokken is.  
De Scherpenzeelse politiek wordt gevraagd naar  
input op verschillende onderdelen.

•  Begrotingen van Regio Foodvalley en de 
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Vergadering volgen
De vergadering is live te volgen via de website van de 
gemeente Scherpenzeel (www.scherpenzeel.nl). Via de 
vergaderkalender kunt u in de kalender kiezen voor de 
juiste vergadering. U kunt hier de vergadering starten en 
de stukken raadplegen. Terugkijken van de vergadering 
kan via ‘vergadering terugkijken’.

Inspreken tijdens een opinieronde? 
Tijdens een opinieronde bestaat de mogelijkheid voor 
inwoners en organisaties om hun mening te laten horen. 
Deze vergadering vindt als gevolg van (de maatregelen 
rond) Corona digitaal plaats zodat wordt overgegaan tot 
“schriftelijk” spreekrecht.

Uw schriftelijke bijdrage dient u minimaal 24 uur voor 
aanvang van de vergadering onder vermelding van het 
onderwerp en voorzien van uw naam en adres, 
te mailen naar de griffie@scherpenzeel.nl 

Bedankje voor naamgever ‘Zelder’
Voor het perceel tussen de Groeperlaan en de Hopeseweg 
zijn plannen om een wijkje voor starters te bouwen. 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’. Deze naam is door 
Jan Bieshaar ingediend als suggestie. Om hem te bedanken 
voor zijn actieve bijdrage, kreeg hij van wethouder Izaak 
van Ekeren een bloembak met de wijknaam Zelder. 

Bijzonder buurtje
Zelder wordt een wijkje met 34 kleinere types woningen. 
Hier kan worden gedacht aan bijvoorbeeld  boven-beneden-
woningen, quadrantwoningen. Ook is er geen mogelijkheid 
tot verder uitbouwen van deze woningen in de toekomst, 
waardoor de woningen voor starters op de woningmarkt 
beschikbaar blijven. Doorstroom is hierin leidend. Ook zijn 
er woningen geschikt voor senioren, waardoor een mooie 
bewonersmix kan ontstaan. De woningen worden gebouwd 
in een parkachtige omgeving (ook: stadstuin).
Kleinere en betaalbare woningen voor starters en ouderen 

en woningen die ook op langere termijn beschikbaar blijven 
voor deze doelgroepen: een uitdaging die de gemeente heeft 
opgepakt. Op basis hiervan is een stedenbouwkundige opzet 
voor Zelder gemaakt. Met andere, kleinere woningen dan we 
in Scherpenzeel gewend zijn.

Inschrijven nog niet mogelijk
Binnenkort gaat voor deze locatie de procedure van 
start om te komen tot een bestemmingsplanwijzing. Dit 
hele traject duurt ongeveer een jaar. De woningbouw zal, 
zoals de planning er nu uit ziet, in het derde kwartaal van 
2022 beginnen. In de tussentijd wordt nog nader 
onderzocht of de woningen een mix van huur en koop 
worden of dat er voorkeur wordt gegeven aan alleen 
koopwoningen. Inschrijven voor deze woningen door 
belangstellenden is om bovenstaande redenen nog niet 
mogelijk. Als de bestemmingsplanprocedure is afgerond 
en er een definitief bouwplan ligt, komt er meer
informatie over dit unieke project.

Nieuw systeem meldingen openbare ruimte
Op een snelle manier melding maken van zaken die opvallen 
in de openbare ruimte. Dit kan nu via het nieuwe meldingen-
systeem van de gemeente, Reppido. Dit is een verbetering in 
de service want melden kan nu per direct, met de exacte 
locatie en eventueel met foto(‘s).

Een kapotte lantaarnpaal, een losliggende stoeptegel, 
slecht straatwerk, volle prullenbakken: dit zijn voor- 
beelden van zaken die u mag melden bij de gemeente. 
Reppido is een internet-applicatie. U kunt via 
www.scherpenzeel.nl/wordtgemaakt rechtstreeks 
meldingen doen via alle mobiele apparaten maar ook 
via de computer thuis. 

Een pluspunt van het melden via een app is dat ook foto’s 
van de klacht of het gebrek erbij kunnen. En er is de 
mogelijkheid om de exacte locatie op de kaart aan te geven. 
Dat scheelt tijd met omschrijven en het zoeken naar de 
straatnamen. Een ander voordeel van Reppido is, dat de 

melder ook kan zien of de klacht al eerder is gedaan en wat 
de status van de meldingen is. En de melder wordt via het 
systeem op de hoogte gehouden, eventueel zonder dat de 
gemeente de gegevens van de melder kan inzien. 

Wel gebruiken voor:
• Alle gebreken in de openbare ruimte
• Verlichting
• Groen-, water- en speelvoorzieningen
• Wegbeheer en verkeerszaken

Niet gebruiken voor:
• Niet geleegde kliko’s of kapotte kliko’s
• Zaken die te maken hebben met overlast

Bel daarvoor de gemeente via (033) 277 23 24 
of vul een antwoordformulier in 
op www.scherpenzeel.nl 

WEEK 15 – 13 APRIL 2021

Werkzaamheden aan de weg
In week 18 (start werkzaamheden maandag 3 mei) worden de oude klinkers 
langs basisschool De Wittenberg aan de Hovenierslaan vervangen voor nieuwe 
klinkers. Tijdens deze werkzaamheden is tussen de Holevoetlaan en Burg. Colijn 
de Raatsingel de rijweg afgesloten voor al het verkeer. De verwachting is dat de 
werkzaamheden op vrijdag 7 mei zijn afgesloten. Er komt een omleidingsroute. 

COLLECTE
Deze week gaan vrijwilligers, volgens de coronamaatregelen, op pad om 
te collecteren voor de Hartstichting. Het kan zijn dat deze collecte online 
plaatsvindt. Heeft u interesse in de opbrengst van deze collecte? 
Kijk dan over enkele weken op www.cbf.nl van Centraal Bureau Fondsenwerving.

Sportverenigingen let op!
Binnenkort zijn er verschillende korte cursussen te volgen voor 
trainers/bestuurders actief bij sportverenigingen. Deze cursussen worden 
georganiseerd vanuit het sport- en preventieakkoord. Een van de doelen 
is sportverenigingen handvatten te geven voor ontwikkeling. 
Het gaat om de volgende cursussen en data:

•  Introductieavond van de cursus ‘Meer Leden in Kortere tijd’ 
woensdag 21 april (19.30 – 21.00 uur). Geen max. aantal deelnemers

 •  4 inzichten in trainerschap: woensdag 28 april van 19.00 – 21.00 uur. 
Max. 20 deelnemers

 •  Webinar: ‘Financiële zelfredzaamheid voor Sportaanbieders  
in tijden van Corona’. Woensdag 26 mei van 19.30 – 21.00 uur. 
Geen max. aantal deelnemers

 
Bent u geïnteresseerd in een of meerdere cursussen? 
Mail dan naar h.vanamersfoort@scherpenzeel.nl om u aan te melden of
om meer informatie op te vragen.


