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Elektrisch vervoer neemt toe. Laadvisie:
rond de 100 laadpalen in tien jaar!
Elektrisch vervoer neemt toe. Voor de gemeente
Scherpenzeel is dit belangrijk en daarom opgenomen
als één van de tien onderwerpen in het Scherpenzeelse 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Met de Integrale 
Laadvisie, die binnenkort aan de gemeenteraad wordt 
voorgelegd, wil de gemeente de komende tien jaar rond
de honderd laadpalen in onze gemeente plaatsen. 

Zo gaat de gemeente voorzien in een dekkend,
toegankelijk en veilig netwerk van laadpalen voor
alle elektrische voertuigen.

Om de druk op de openbare ruimte beperkt te houden is
ons eerste uitgangspunt dat elektische rijders zo veel 
mogelijk laden op eigen terrein. Als een inwoner hier
geen mogelijkheid toe heeft kan er een aanvraag voor
een laadpunt op een openbare parkeerplaats worden 

gedaan. Daarnaast willen we ook databronnen en
gebruiksdata van al geplaatste  laadpalen gebruiken om
de behoefte te voorspellen en laadpunten  plaatsen voordat 
de vraag komt. Dit verkort de doorlooptijd en maakt de 
uitrol beter planbaar.  

We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt 
over deze ontwikkelingen. Publieke laadpunten, vooral in
en nabij woonwijken, worden niet altijd gewaardeerd. 
Daarom worden inwoners op de hoogte gehouden van de 
ontwerpverkeersbesluiten en verkeersbesluiten, die worden 
gepubliceerd in de Staatscourant en de gemeentepagina.

De inbreng van inwoners/omwonenden over de
voorgenomen locaties voor laadpunten wordt per locatie 
steeds gewogen en meegenomen in de verdere uitwerking.

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. 

Denk mee over biodiversiteit!
Biodiversiteit is de afwisseling van dieren, planten, bacteriën, gisten en schimmels en heel belangrijk voor het
leven op aarde. Zo zorgt een afwisseling van veel soorten planten er ook weer voor dat er meer dieren zijn.
Helaas vragen wij veel van onze planeet en maken wij haar grondstoffen sneller op dan dat ze worden gemaakt.
Zo sterven steeds meer soorten planten en dieren, steeds 
sneller uit. Met het uitsterven van soorten neemt de 
biodiversiteit af: direct, maar ook indirect omdat andere 
soorten weer afhankelijk zijn van de uitgestorven soorten.

De gemeente wil samen met inwoners en ondernemers
actie ondernemen om de verschillende planten, dieren, 
bacteriën, gisten en schimmels te beschermen. Daarom
willen we via een vragenlijst erachter komen hoe jij over 
biodiversiteit denkt en of je ook zelf bereid bent actie
te ondernemen. Wij nemen je mening mee in
toekomstige plannen. 

Vanaf 8 juli t/m 1 augustus kan iedereen deze vragenlijst 
invullen. Aan het einde van de vragenlijst kun je je meteen 
aanmelden voor het digitale inwonerspanel! Wij zijn nog
op zoek naar inwoners die willen deelnemen dit panel.

Ga naar de vragenlijst via www.scherpenzeel.nl/socialmedia

Digitaal wethoudersspreekuur 26 juli 
Op maandag 26 juli 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. 

Vakantiespelweek in de zomer
De zomervakantie staat voor de deur. Traditiegetrouw organiseert JOS in
de laatste week van de schoolvakantie van 23 tot en met 26 augustus de 
vakantiespelweek. Dit jaar kunnen de basisschoolkinderen deelnemen aan 
karate (aangeboden door Karate-Do International) en vinden er fietsclinics
plaats op het Bikepark. Verder is er freerunning georganiseerd door
gymnastiekvereniging Doto. Jongeren kunnen deelnemen aan het ‘Jachtseizoen’ 
en voor de kleuters wordt er nog een speciale activiteit georganiseerd.
Kinderen kunnen zich vanaf maandag 19 juli hiervoor inschrijven via de
website www.sjorssportief.nl
 
Veranderingen
De laatste weken zijn er ontwikkelingen geweest binnen het JOS-team.
Zo neemt het JOS-team afscheid van twee buurtsportcoaches, Huub en Tessa.
Zij hebben zich de afgelopen periode met veel enthousiasme ingezet en diverse 
sport- en spelactiviteiten georganiseerd in Scherpenzeel. Huub en Tessa gaan 
allebei een nieuwe uitdaging elders aan, wij gaan ze missen en willen ze 
bedanken voor hun inzet.

JOS blijft onverminderd belangrijk voor de gemeente, de komende periode 
worden twee nieuwe buurtsportcoaches  aangesteld die het resterende jaar
met allerlei leuke activiteiten zoals Jos Sports aan de slag gaan.

Botulisme: wat te doen
Iedere zomer komen er gevallen van botulisme voor,
een vergiftiging die dodelijk kan zijn voor watervogels, 
maar ook voor andere dieren. Botulisme doet zich bij
warm weer vooral voor in ondiep water. De temperatuur 
van het water loopt dan al snel op tot boven de 20° Celsius, 
waarbij de botulismebacterie actief wordt. Het gif van
deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen 
en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens 
weer een bron van besmetting. 

Daarom moeten dode dieren zo snel mogelijk worden 
opgeruimd. Doe dat niet zelf, maar neem contact op

met het waterschap Vallei en Veluwe. Raak de kadavers
niet aan, geef ze niet mee aan het vuilnis en begraaf ze
ook niet. Medewerkers van het waterschap zorgen voor
een snelle verwijdering van zieke en dode vissen en 
watervogels. 

Meer informatie over botulisme is te vinden op
de website van Waterschap Vallei en Veluwe,
www.vallei-veluwe.nl/botulisme 
Melden kan bij het waterschap: (055) 527 26 00
of servicedesk@vallei-veluwe.nl

WEEK 28 – 13 JULI 2021

Monumentencommissie
De eerstvolgende openbare vergadering van de monumentencommissie is op dinsdag 20 juli om 10.00 uur.
De vergadering vindt plaats in het gebouw van de buitendienst Scherpenzeel op de locatie Het Zwarte Land 25.
Als u deze vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op met de heer R. Verberkt, secretaris van de 
monumentencommissie, te bereiken via (033) 277 23 24.

De agenda en stukken van deze vergadering kunt u via de website www.scherpenzeel.nl/monumentencommissie
onder het kopje ‘Vergaderkalender en vergaderstukken’ bij de desbetreffende datum inzien.

Spreekrecht burgers
Na opening van de vergadering kunnen aanwezige initiatiefnemers of belangstellenden ieder gedurende maximaal
vijf minuten het woord voeren over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. Wie gebruik wil maken
van dit spreekrecht wordt verzocht vooraf contact op te nemen met de secretaris van de monumentencommissie.


