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Volg de gemeente op social media!
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www.twitter.com/_Scherpenzeel
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Voorlichting Eikenprocessierups 
Net als veel andere gemeenten heeft de gemeente 
Scherpenzeel te maken met rupsen van de eikenprocessie-
vlinder. De rupsen kunnen overlast opleveren en zijn een 
gevaar voor de volksgezondheid.

Wat doet de gemeente?
Door een mix van maatregelen doet de gemeente 
Scherpenzeel aan beheersing van de eikenprocessierups. 
1.  We voeren preventieve bestrijding uit bij vrijwel alle 

gemeentelijke eikenbomen binnen de bebouwde kom  
van Scherpenzeel en op drukbezochte locaties in het 
buitengebied. Bij een geslaagde preventieve bestrijding  
is de overlast minimaal.

2.  Tegelijkertijd werkt de gemeente aan een gevarieerder 
bomenbestand (minder eiken) en aan een natuurlijke 
balans (meer biodiversiteit), waardoor natuurlijke vijanden 
zorgen voor minder eikenprocessierupsen. Stimulerende 
maatregelen zijn bijvoorbeeld meer begroeiing nabij 
bomen, kruidenbermen, inzaaien van akkerranden,  
het creëren van bosjes en een natuurvriendelijker groen- 
en maaibeheer. 

3.  Bij overlast kan de gemeente inzetten op directe 
bestrijding. De gemeente laat dan eikenprocessierupsen 
opzuigen in de bebouwde kom en op locaties waar veel 
mensen komen. Op rustige plekken waar weinig mensen 
komen willen we “de natuur haar gang laten gaan” 
waardoor natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups 
gestimuleerd worden.  

Lichamelijke klachten
Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige 
brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan 
zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de 
luchtwegen. Verder kunnen de brandharen kleine, pijnlijke, 
irriterende wondjes veroorzaken. Er kunnen ook pijnlijke, 
rode huiduitslag met hevige jeuk, waarbij ook bultjes, 
pukkeltjes met vocht gevulde blaasjes kunnen ontstaan 
die kunnen gaan ontsteken. Deze huidirritaties kunnen tot 
twee weken aanhouden. 
Er zijn vooral risico’s voor de gezondheid in de periode 
dat de eikenprocessierupsen brandharen krijgen (half 
mei-juni) en bij verdere verspreiding van deze brandharen 
uit lege nesten (juli-september). 

Voorkom klachten 
Door niet in aanraking te komen met de brandharen van 
de eikenprocessierups voorkomt u klachten. Als u rupsen 
aantreft laat ze dan met rust en vermijd elk contact met 
nesten en spinsels. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)

gebied met eikenprocessierupsen voor goede bedekking 
van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. 
Waarschuw kinderen voor het gevaar van de rups. Kies 
wanneer het mogelijk is voor een andere route waar geen 
besmette bomen staan. Ook het buiten ophangen van was, 
het buiten laten liggen van speelgoed en kinderen laten spelen  
op het gazon is onverstandig met eikenprocessierupsen in 
de buurt. Laat verder zandbakken zoveel mogelijk gesloten.

Wat te doen bij klachten?
Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of 
wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met 
water. Vooraf kan men de huid strippen met plakband of 
schilderstape om overtollige brandharen zoveel mogelijk 
te verwijderen. Was ook de kleren (liefst op 60 °C). 
Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. 
Een zachte crème met bijvoorbeeld menthol of een gel van 
Aloë Vera kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten 
contact op met uw huisarts en bel bij zeer ernstige, acute 
klachten 112.

Eikenprocessierups herkennen
Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen 
aan de specifieke nesten op de stammen of dikkere takken: 
dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen 
en uitwerpselen. Vanuit hun nesten gaan de rupsen 
’s nachts in processie op zoek naar voedsel in de toppen 
van de boom. 

Meer informatie
•  www.rupsen.info - informatie voor kindercentra, 

beheerders van recreatieterreinen, huisartsen en 
evenementorganisatoren

• www.GGDleefomgeving.nl - informatie voor inwoners
• www.thuisarts.nl - informatie over klachten
•  www.processierups.nu - Kennisplatform Processierups, 

uitgebreide informatie

Digitaal wethoudersspreekuur 14 juni 2021 
Op maandag 14 juni a.s. is er van 19.00 tot 19.45 uur wethoudersspreekuur. 
In verband met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus 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.

Online informatiebijeenkomst 
over het reizen met het OV
Reizen met het openbaar vervoer: hoe pakt u dat aan?

Nu u weer met de bus of trein op stap 
mag, weet u misschien niet hoe dat 
precies in z’n werk gaat. Dan is de 
online OV-informatiebijeenkomst echt 
iets voor u.

In een klein groepje legt 
een OV-ambassadeur u 
stapsgewijs uit hoe u 
een OV-chipkaart kunt 
aanvragen en gebruiken 
in het openbaar vervoer. 
OV-ambassadeurs zijn 
vrijwilligers, senior en ervaren 
OV-gebruikers , die andere senioren 
wegwijs maken in het openbaar 
vervoer.

Voor het deelnemen aan deze 
bijeenkomst heeft u een telefoon, 
tablet of computer nodig met camera 
en microfoon. Na aanmelding via 

e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl 
of telefoon (038) 45 40 130 ontvangt 
u een inlogcode. Weet u niet precies 
hoe het werkt? Dan helpen de 

OV-ambassadeurs u graag 
telefonisch op weg. 

Na deze bijeenkomst is er 
de mogelijkheid om een 

afspraak te maken met 
de OV-ambassadeur 
voor uitleg op het 

station en het maken 
van een proefreisje onder 

begeleiding. U kunt gratis deelnemen. 
Bij een eventueel proefreisje betaalt 
u uw eigen reiskosten.
De OV-ambassadeurs helpen u graag 
op weg! 

Meer informatie 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Voorkom onnodig papierafval, 
bestel een sticker!
Inwoners van de gemeente Scherpenzeel kunnen via het contactformulier op 
de gemeentelijke website gratis de sticker bestellen tegen ongewenst drukwerk. 
We sturen de sticker per post naar u toe. Ook is de sticker op te halen bij het 
gemeentehuis tijdens de openingsuren. Er zijn twee stickers verkrijgbaar:
1. Ja/Nee-sticker
  U wilt alleen nog geadresseerd reclamedrukwerk door de brievenbus.  

Plak dan de Ja/Nee-sticker op de brievenbus. U ontvangt wel de gratis 
huis-aan-huisbladen. 

2. Nee/Nee-sticker
  U wilt geen ongeadresseerde reclamedrukwerk én geen huis-aan-huisbladen 

ontvangen. Plak dan de Nee/Nee-sticker op de brievenbus.

10 juni 2021 Raadsvergadering, Aanvang 19.30 uur
Naar het zich nu laat aanzien vindt deze 
vergadering digitaal plaats.

Op de agenda staat o.a.
• Toelating lid gemeenteraad
  Vanwege het ontslag van raadslid W.A. Schuur ontstaat 

een tussentijdse vacature. Indien de geloofsbrieven  
in orde zijn wordt de benoemde kandidaat, mevrouw  
Van Riel, toegelaten tot de gemeenteraad namens de 
fractie van PRO Scherpenzeel.

• Regionale Energie Strategie
  Op 1 juli 2021 moeten de 30 energieregio’s in Nederland 

een Regionale Energie Strategie 1.0 inleveren met daarin 
aangegeven hoeveel duurzame energie ze denken op te 
kunnen wekken in 2030 en welke (potentiele) regionale 
warmtebronnen er zijn. De gemeente Scherpenzeel maakt 
deel uit van de energieregio Regio Foodvalley.

• Jaarstukken/Programmarekening 2020
  Hiermee legt het college verantwoording af over de 

uitvoering in 2020. Dit gaat zowel over de inhoud als  
over de financiën. De jaarrekening beschrijft de uitgaven 
die in 2020 zijn gedaan en wat het vermogen is dat de 
gemeente bezit per 31-12-2020.

• Aanbesteding accountant
  Het contract met de huidige accountant loopt af na het 

opstellen van de jaarrekening 2020. Er heeft, volgens het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid een aanbesteding 
plaatsgevonden onder begeleiding van IBMN.  
Het raadsvoorstel en bijlagen zijn vertrouwelijk tot het 
moment van behandeling in de raad.

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
onze website www.scherpenzeel.nl/bestuur

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

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 uw naam en adres te mailen naar 
griffie@scherpenzeel.nl. Tijdig ontvangen bijdragen worden 
toegevoegd aan het agendapunt Spreekrecht.

Mocht de vergadering fysiek plaatsvinden dan neemt de 
griffie contact op met diegenen die zich hebben gemeld 
voor het 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 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’.

De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.

WEEK 23 – 8 JUNI 2021

Deze week gaan vrijwilligers, volgens de coronamaatregelen, op pad om te 
collecteren voor het Epilepsiefonds. 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.


