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Campagne 
‘Stop Diefstal’ in 
Gelderse Vallei
Doet u als ondernemer al mee met de 
campagne ‘Stop Diefstal? Deze 
campagne is een samenwerking van 
Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel en 
LTO Gelderse Vallei, voor ondernemin-
gen die GPS-apparatuur voor 
landbouwvoertuigen bezitten. 

Deze peperdure apparatuur wordt in 
Nederlands sinds medio 2019 op 
grote schaal gestolen. U wilt 
natuurlijk niet dat u dit ook  overkomt! 

Daarom roepen wij u op deze 
kostbare apparatuur te registreren en 
te markeren.  

De apparatuur is door de markering 
minder geschikt voor heling. De 
logistiek van de apparatuur brengt 
voor criminelen meer risico met zich 
mee. De ‘Stop Diefstal’-set bevat ook 
een aantal waarschuwingsstickers die 
communiceren dat de apparatuur is 
geregistreerd. De gemeente vergoedt 
de kosten van de registratieset.

Meer informatie over Stop Diefstal 
is te vinden op: 
www.kiekuut.nl/stopdiefstal

Opinieronde donderdag 1 juli 
luister mee via de website
De commissieleden vergaderen op 1 juli weer in Kulturhus 
de Breehoek. In verband met de anderhalvemetermaatregel 
is de publieke tribune nog steeds gesloten. 
                                                                                       
Op de agenda van staat onder andere: 
• Kredietaanvraag De Breehoek
  In verband met de wens om De Breehoek om te vormen 

tot huiskamer voor sportief, cultureel, bestuurlijk en 
maatschappelijk Scherpenzeel wordt een kredietaanvraag 
gedaan. 

• Bestuurs- en 1e financiële rapportage 2021
  Deze rapportage beschrijft de beleidsmatige voortgang en 

de financiële effecten op de diverse programma’s, 
gebaseerd op de stand tot april 2021. De financiële 
rapportage is tevens een voorstel tot wijziging van de 
begroting.

• Kadernota 2022-2025
  In de Kadernota worden de kaders voor de Programma-

begroting 2022-2025 voorgesteld en het meerjarenbeleid 
en de daarbij behorende financiële positie, gericht op een 
sluitende Programmabegroting 2022-2025, vastgesteld.

• Kredietaanvraag tweesporenbeleid
  In aanvulling op de zelfstandige koers van Scherpenzeel, 

dient op grond van de Wet Arhi de bestuurlijke verant-
woordelijkheid te worden genomen om als tweede spoor 
in afwachting van het besluit van de Eerste Kamer                
het treffen van voorzieningen tijdig voor te bereiden. Voor 
het uitvoeren van beide sporen wordt krediet gevraagd.

Inspreken tijdens de vergadering? 
Tijdens de opinieronde kunnen burgers het woord voeren 
over onderwerpen die op de agenda staan. 
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, wordt u 
verzocht dit bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de 
vergadering kenbaar te maken bij de griffie. U kunt dit doen 
door uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp/
agendapunt waarover u het woord wilt voeren via e-mail 
door te geven aan griffie@scherpenzeel.nl. 
Informatie over het spreekrecht vindt u op de website. Heeft 
u daarnaast nog vragen bel dan met de griffier, mevrouw 
Van Ginkel-Schuur, telefonisch bereikbaar via (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’.

Voor de volledige agenda’s met bijbehorende stukken 
verwijzen wij u naar onze website: www.scherpenzeel.nl/
bestuur. Aanvang van deze vergadering is 20.00 uur. De 
genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief. 
Op 12 juli a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over de 
onderwerpen van deze Opinieronde.
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Collectieve inkoopactie zonnepanelen
Wilt u ook zonnepanelen zonder zorgen? U kunt nog steeds meedoen met de 
collectieve inkoopactie zonnepanelen. Meedoen scheelt uitzoekwerk én geld. 
We horen vaak van mensen dat ze wel zonnepanelen zouden willen, maar 
opzien tegen het uitzoekwerk: heb je een geschikt dak; hoeveel zonnepanelen 
passen er op; welk type paneel kies je; wat zijn goede installateurs; 
hoe vergelijk je offertes?

Als u meedoet aan deze actie van gemeente Scherpenzeel is het uitzoekwerk al 
gedaan door energiecoöperatie Vallei Energie. Omdat er veel inwoners van 
Scherpenzeel met de actie meedoen, kan installateur New Solar uit Wouden-
berg de installatie goedkoper aanbieden dan wanneer u individueel zonnepane-
len zou laten plaatsen. Alle redenen dus om mee te doen! 
De actie loopt tot 30 september 2021. Meer over de actie leest u op 
www.valleienergie.nl/scherpenzeel en daar kunt u zich ook inschrijven.

Aanvragen subsidie  
instrumentaal 
 muziekonderwijs 
Cursusjaar  2021-2022
U kunt een subsidie aanvragen voor 
het volgen van muzieklessen bij een 
bevoegd muziekdocent of een 
erkende muziekschool voor het 
seizoen 2021-2022. Dit op basis van 
de deelverordening subsidie 
muziekonderwijs Scherpenzeel. Voor 
algemene muzikale vorming kan 
geen subsidie meer aangevraagd 
worden. Ouders of verzorgers kunnen 
subsidie aanvragen voor minderjarige 
muziekleerlingen. Meerderjarige 
leerlingen tot 25 jaar kunnen zelf 
subsidie aanvragen als ze dagonder-
wijs volgen of als er sprake is van 
werkloosheid en/of arbeidsonge-
schiktheid. 
Het maximale subsidiebedrag voor 
instrumentaal muziekonderwijs is € 
200,00. Dit bedrag wordt evenredig 
naar beneden bijgesteld als er meer 
aanvragen zijn dan het subsidiepla-
fond toelaat. 
De voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor subsidie staan vermeld in 
de informatiefolder. Deze folder en 
het aanvraagformulier zijn af te halen 
bij de receptie van het gemeentehuis, 
muziekschool SMS en bij Caecilia. De 
folder en het formulier kunt u ook 
digitaal vinden op www.scherpen-
zeel.nl/subsidies. 

Alle aanvragen moeten vóór 1 
juli 2021 zijn ingediend bij het 
gemeentehuis. Aanvragen die later 

 binnenkomen worden niet in 
behandeling genomen. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met 
O. Vermeer van de gemeente 
Scherpenzeel, tel: (033) 277 23 24.

Oproep inleveren betalings-
bewijzen muziekonderwijs 
seizoen 2020-2021
Hebt u een beschikking ontvangen 
voor een subsidiebijdrage voor het 
seizoen muziekonderwijs 2020-2021? 
Dan moet u het betalingsbewijs vóór 
1 juli 2021 indienen bij het secretari-
aat van de gemeente. Dit bewijs is 
een kwitantie van de particuliere 
muziekdocent waaruit het betaalde 
bedrag blijkt, de naam van de leerling 
en dat de lessen zijn gevolgd. 

De gemeente ontvangt via de 
muziekschool en Caecilia de 
betalingsbewijzen van leerlingen die 
dit seizoen lessen hebben gevolgd bij 
SMS of Caecilia. Die leerlingen 
hoeven dus niets op te sturen naar de 
gemeente.

Hoe eerder de betalingsbewijzen 
binnen zijn, hoe sneller de betalingen 
worden afgehandeld. Lever uw 
betalingsbewijs in vóór 1 juli 
2021. Anders nemen wij deze niet 
meer in behandeling. Uw recht op 
subsidie vervalt dan.

Maaien bermen
De gemeente Scherpenzeel maait de bermen van de wegen 
en sloten ecologisch. De gemeente sluit daarmee aan bij het 
landelijk beleid om bij het maaien rekening te houden met 
beschermde planten en dieren die zich in de berm bevinden. 
Om deze reden wordt niet rondom bomen gemaaid. Hier 
behouden wij een straal van een meter om zo ook de 
natuurlijke bestrijders van onder andere de eikenprocessie-
rups te ondersteunen. 

Verder wordt, waar mogelijk, het zogenaamde sinusmaaien 
toegepast. Dat houdt in dat sommige delen meer gemaaid 
worden en andere geheel niet. Hiermee zorgen we voor een 
nog beter evenwicht tussen bermbeheer en ecologisch 
beheer. Ook de locaties van bollen en bijenmengsels 
worden de eerste keer niet gemaaid.

In juni worden alleen bermstroken buiten de bebouwde 
kom van een meter breed (gemeten vanaf de rand van het 
wegdek) gemaaid. De bermbegroeiing blijft - buiten de 
meter die in juni wordt gemaaid - tot september/oktober 
staan. In september/oktober worden de bermen van wegen 
en de taluds van watergangen helemaal gemaaid. De 
watergangen (sloten) worden dan ook geschoond. 
Rotondes en zichthoeken worden twee keer per jaar 
gemaaid.
 

Verkeersveiligheid en zwerfvuil
Op plaatsen waar de bermbegroeiing het zicht van het 
verkeer belemmert, waardoor de verkeersveiligheid in het 
geding komt, wordt altijd gemaaid. Om het maaisel zo veel 
mogelijk te kunnen hergebruiken wordt voor het maaien een 
extra ronde zwerfvuil geraapt. We verwijderen zo veel 
mogelijk. Ziet u zelf iets liggen? Verwijder dit dan en gooi het 
in een van de prullenbakken. Alvast bedankt voor de hulp.

De firma Florijn is op 24 juni aan de 
eerste ronde begonnen.  
De route binnen de bebouwde kom:
• Bermen langs De Breehoek / Marktstraat
• Verlengde Hopeseweg /De Omloop
• Hopeseweg
• Groeperweg /Akkerwindelaan /Ringbaan
• Boslaan / Vlieterweg
• Nieuwstraat + zijstukken
• Polsche steeg + depot 
• Brinkkanterweg
• Stationsweg / Glashorst
• Eekhoornnest / Eikenlaan(gedeelte waar men bij kan)

Daarna het buitengebied:
• Oud willaer / Kolfschoten
• Gooswilligen
• Ruwinkelseweg
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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

COLLECTE

Deze week gaan vrijwilligers, 
volgens de coronamaatregelen, 
op pad om te collecteren voor het 
Nationaal MS Fonds. 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.
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Over de eikenprocessierups 
Net als veel andere gemeenten heeft de gemeente Scherpenzeel te maken met 
rupsen van de eikenprocessievlinder. 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 eikenproces-
sierups gestimuleerd worden.  

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

In gesprek over 
De Nieuwe Koepel
We gaan graag met inwoners in gesprek over de nieuwe wijk De Nieuwe 
Koepel. We zijn benieuwd naar uw mening en ideeën voor deze ontwikkeling. 

Momenteel staat een enquête online via www.scherpenzeel.nl/ denieuwekoepel, 
waarbij we uw meningen willen ophalen over een aantal belangrijke thema’s: 
‘invulling van de openbare ruimte’, ‘meerwaarde van De Nieuwe Koepel’, ‘dorps 
karakter’ en ‘mobiliteit in de wijk’.

Ook zijn er fysieke inloopmomenten (uiteraard volgens de geldende 
 RIVM-maatregelen) bij het scoutinggebouw aan de Nieuwstraat. U bent 
welkom op dinsdag 29 juni (14.00 tot 17.00 uur) en donderdag 1 juli (14.00 tot 
17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur). Aanmelden hoeft niet. Bij veel animo kan het 
voorkomen dat u even moet wachten. Dit geven wij dan aan. 

U kunt hier ook de enquête op papier krijgen en eventueel ter plaatse invullen 
en inleveren. Later in het jaar organiseren wij een of meerdere schets-work-
shops, waarbij de uitkomsten van deze raadpleging als input dienen.

Opladen van 
elektrische auto’s
Voor een aantal locaties in Scherpenzeel zijn aanvragen ingediend voor een 
openbare locatie voor het opladen van elektrische auto’s; een e-laadpaal. 
Hiervoor heeft van 19 maart 2021 tot en met 29 april 2021 een ontwerp-ver-
keersbesluit ter inzage gelegen, waarop zienswijzen konden worden ingebracht.

Rekening houdend met de ingediende zienswijzen heeft het college besloten de 
volgende parkeervakken als oplaadpunt aan te wijzen: 

1.  Het Oosteinde, 1 parkeervak in de haakse parkeervakken aan de zuidzijde 
van de weg ter hoogte van Oosteinde 33-35;

2.  ‘ t Slag, 1 parkeervak in de vakken ten zuiden van ‘t Slag 9;
3.  De Heijhorst, 2 parkeervakken ten noorden van Heijhorst 1;
4.  De Beeklaan, 1 parkeervak aan de zuidzijde van de weg, in de haakse 

parkeervakken tegenover Beeklaan 8.

Het verkeersbesluit hiervoor is 
gepubliceerd in de 
Staatscourant 
van 28 juni 2021.


