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Verkeersonderzoek in Scherpenzeel-Zuid
Een nieuwe woonwijk zorgt voor extra verkeersbewegingen. 
Dat geldt ook voor nieuwbouwwijk De Nieuwe Koepel. 
De bestaande wegen in de omliggende wijken van het 
plangebied worden drukker maar blijven binnen de 
richtlijnen. Verder onderzoek gaat de mogelijke knelpunten 
in beeld brengen en kan leiden tot maatregelen voor de 
doorstroming en veiligheidsveiligheid. 

Door De Nieuwe Koepel als totaalplan te ontwikkelen, 
kunnen de ontsluitingen voor het verkeer op meerdere 
punten in de wijk komen. Zo wordt voorkomen dat een 
toegangsweg teveel verkeersdruk krijgt. Te denken valt 
aan directe aansluitingen op de Vlieterweg, Koepellaan 
en Nieuwstraat, waarna het verkeer bijvoorbeeld via de 
Vijverlaan, Burgemeester Royaardslaan en 
Vierzinnen/Hovenierslaan zijn weg vervolgt.  

Extra onderzoek
Vorig jaar is een verkeersonderzoek uitgevoerd naar de te 
verwachten verkeersbewegingen als De Nieuwe Koepel 
klaar is. Uit dit onderzoek is gebleken dat zowel op de 
toegangswegen als op de Dorpsstraat de verkeersdruk 
onder de norm blijft. De capaciteit van de huidige wegen 
blijkt dus voldoende om het toekomstig verkeer uit De 
Nieuwe Koepel te kunnen opvangen/verwerken. Dit neemt 
niet weg, dat de wegen intensiever gebruikt gaan worden.

De gemeenteraad ziet daarom graag extra onderzoek 
naar de verkeersafwikkeling. Daarvoor is een apart project 

opgezet, met aandacht voor doorstroming en verkeers
veiligheid. Hierbij wordt ook gekeken naar de afwikkeling 
van verkeer en circulatie rondom de nieuwe supermarkt 
aan de Vijverlaan. 
Een groot gedeelte van de verkeersstromen in Scherpenzeel
Zuid wordt dus nader bekeken, ongeveer van de Burg. 
Royaardslaan tot en met de Burg. Roelllaan. 

Fiets als alternatief
Een belangrijke vraag binnen dit onderzoek is: hoe om te 
gaan met de te verwachtte toename van verkeer op deze 
wegen. Zijn er verkeersmaatregelen nodig, zoals het instellen  
van eenrichtingswegen of afsluitingen voor autoverkeer? Of 
aanpassingen aan de weg, zoals drempels en sluizen? Dit 
alles wordt het komende half jaar verder onderzocht. 

Bij de verdere inrichting van De Nieuwe Koepel worden 
mogelijkheden onderzocht om vervoer met andere middelen 
dan de auto te stimuleren. De wijk ligt dicht bij het centrum, 
waardoor de fiets een goed alternatief biedt. 

Klankbordgroep
Om te komen tot een breed gedragen eindresultaat, 
waarin veiligheid in het verkeer voorop staat, wordt een 
klankbordgroep opgericht, met daarin in ieder geval een 
vertegenwoordiger vanuit het wijkplatform West. Uiteraard 
mag iedere geïnteresseerde meedenken! Stuur een email 
naar scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl 

Vragenlijst over 
De Nieuwe Koepel 
Als initiatiefnemers van de nieuwe wijk 
De Nieuwe Koepel zijn wij benieuwd naar uw 
mening en ideeën voor deze ontwikkeling. 
Om een beeld te krijgen, staat nu een vragenlijst 
online op www.scherpenzeel.nl/denieuwekoepel

Deze digitale raadpleging is een eerste stap waarbij 
we ingaan op een aantal belangrijke thema’s: ‘invulling van de openbare 
ruimte’, ‘meerwaarde van De Nieuwe Koepel’, ‘dorps karakter’ en ‘mobiliteit 
in de wijk’.

Later in het jaar houden we een of meerdere 
schetsworkshops, waarbij de uitkomsten van 
deze vragenlijst de basis zijn. De vragenlijst 
staat de komende vier weken online. 

Kidscross viert eerste verjaardag
Fietscrossbaan Kidscross bestaat bijna een jaar. Dit vieren 
we met gratis trainingen (clinics) en ijs. Aan de clinics 
kunnen maximaal 72 kinderen (512 jaar) meedoen, 
verspreid over drie sessies van 45 minuten. Inschrijven 
gaat via JOS (Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel) en de 

trainingen zijn onder leiding van ervaren trainers. Neem zelf 
je crossfiets en helm mee. Locatie: KidsCross Bikepark aan 
de Eikenlaan. Voor de kinderen en bezoekers is er gratis ijs.
Inschrijven kan via de facebookpagina’s van KidsCross en 
JOS en www.josscherpenzeel.nl 

Digitaal wethoudersspreekuur 12 juli 
Op maandag 12 juli 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 email te sturen naar 
bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl. U ontvangt dan van ons een link 
waarmee u met de wethouders kunt beeldbellen. 

Tozo-5: nieuwe aanvraagperiode 
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
(Tozo) is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die 
financieel in de knel komen door de coronacrisis. De Tozo is 
een aanvullende uitkering die uw inkomen aanvult tot het 
sociaal minimum inkomen. U kunt ook een bedrijfs lening 
aanvragen voor de Tozo.

Tot en met juni 2021 was Tozo4 van kracht. Vanaf 1 juli 
2021 wordt de huidige regeling verlengd en kunt u een 
aanvraag doen voor Tozo5. De voorwaarden voor Tozo5 
zijn vrijwel identiek aan de voorwaarden van Tozo4. 

Ook als u Tozo4 al ontvangt, dient u een nieuwe aanvraag 
in te dienen voor Tozo5 om voor de periode vanaf 1 juli tot 
en met 30 september (of een deel hiervan) de uitkering voor 
levensonderhoud voort te laten zetten.

De gemeente Barneveld voert de Tozoregeling uit voor 
inwoners van de gemeente Scherpenzeel. Voor meer 
informatie en/of het doen van een aanvraag kunt u 
terecht op de website van de gemeente Barneveld: 
www.barneveld.nl/tozo 

Raadsvergadering 12 juli te volgen via de website
De gemeenteraad vergadert weer in Kulturhus de Breehoek. 
In verband met de anderhalvemetermaatregel is de publieke 
tribune nog steeds gesloten.

Op de agenda o.a.
•  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 20222025
  In de Kadernota worden de kaders voor de Programma

begroting 20222025 voorgesteld en het meerjarenbeleid 
en de daarbij behorende financiële positie, gericht op een 
sluitende Programmabegroting 20222025, 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.

Vergadering volgen
De vergadering is live te volgen via de website van de 
gemeente Scherpenzeel www.scherpenzeel.nl Aanvang is 
20.00 uur. De aangegeven tijden zijn indicatief.

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
Wilt u inspreken bij de raad? Dat kan over onderwerpen die 
niet op de agenda staan (hierover had u namelijk kunnen 
inspreken tijdens de opinieronde). 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 email 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 GinkelSchuur, via (06) 22 15 23 51.

WEEK 27 – 06 JULI 2021

Een spannende dag
Beste inwoners,

Vandaag besluiten Provinciale Staten (PS) van de provincie Gelderland over 
de vraag of zij de minister zullen adviseren om een wetsvoorstel voor te gaan 
bereiden voor herindeling met Barneveld. Alhoewel de minister op basis van dat 
advies een eigen afweging gaat maken, en het uiteindelijk aan de Eerste en 
Tweede Kamer is om over herindeling te beslissen, is dit toch een spannende dag. 

Het college van B&W heeft zich de afgelopen tijd volop ingezet om de besluiten 
van onze gemeenteraad, en de uitkomst van het referendum recht te doen. En 
dat zullen we de komende tijd blijven doen, als dat nodig mocht blijken. 
Tegelijkertijd moeten we ook rekening houden met het scenario dat de Eerste 
Kamer in de zomer van 2022 zou kunnen besluiten dat er wel een herindeling 
komt. In dat scenario willen we ervoor zorgen dat het dorp er zo goed en sterk 
mogelijk uit komt. Dat is ook onze verantwoordelijkheid als bestuur. 

Wij willen u laten weten dat wij – ongeacht de uitkomst van het debat in 
Provinciale Staten – gewoon door gaan met ons dagelijks werk voor onze 
inwoners, organisaties en ondernemers. Daarnaast proberen we onze gemeente 
voor te bereiden op zowel een zelfstandige toekomst als op herindeling. We 
hebben de gemeenteraad daarom gevraagd om budget beschikbaar te stellen 
voor beide scenario’s. Dit is geen eenvoudige route, en vraagt een hoop van 
ons als bestuurders, en van onze ambtenaren. Maar wij voelen ons verplicht 
om alle inwoners, voorstanders van zelfstandigheid en van herindeling, het 
vertrouwen te geven dat Scherpenzeel linksom of rechtsom sterk is en blijft. 
Welk besluit er ook valt. 

We kunnen ons indenken dat dit vragen bij u 
oproept, of dat u behoefte heeft om hierover 
met ons in gesprek te gaan. Aarzelt u niet 
en mail naar toekomstvisie@scherpenzeel.nl 
of meld u aan voor het eerstvolgende 
wethouders spreekuur op 12 juli door een 
mail te sturen naar 
bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl. 

Namens het college van B&W,
Burgemeester Eppie Klein


