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Geen avondopenstelling 
Burgerzaken in augustus 
 
Burgerzaken is niet geopend op maandagavond 30 augustus. 
We zijn wel, volgens afspraak, open tijdens de reguliere openingstijden  
overdag: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. 

Vanaf 6 september is Burgerzaken weer open op maandagavond van  
18.30 tot 20.00 uur. 

Denkt u er aan om van te voren een afspraak te maken! 
Dit kan via https://mijnafspraak.scherpenzeel.nl/

Telefonisch spreekuur 
voor vragen over OV 
 
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van  
het telefonisch spreekuur en bel (038) 303 70 10. OV-ambassadeurs geven er 
antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV. 

De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk  
dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen.  
Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, uitleg over 
reizen met trein en bus.  

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, dinsdag en donderdag van  
13.30 tot 15.00 uur. Maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur 

Tijdens de vakantieperiode van 12 juli tot en met 31 augustus 2021 is het  
telefonisch spreekuur alléén bereikbaar in de ochtenden.  
Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
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Uitkomst tweede vragenlijst: biodiversiteit
 
Tussen 8 juli en 1 augustus 2021 is de vragenlijst: 
‘Biodiversiteit in Scherpenzeel’  door 88 inwoners ingevuld. 
Dit was de tweede vragenlijst van dit jaar die hoort bij het 
digitale inwonerspanel van onze gemeente. Leden van het 
inwonerspanel krijgen de vragenlijsten per mail toegestuurd. 
Ook via een link op onze website konden inwoners de 
vragenlijst invullen. 

Biodiversiteit
Biodiversiteit is heel belangrijk voor het leven op aarde,  
zo zorgt een afwisseling vanveel soorten planten er ook  
weer voor dat er meer dieren zijn. De gemeente wil samen 
met inwoners en ondernemers actie ondernemen om de 
verschillende planten, dieren, bacteriën, gisten en  
schimmels te beschermen. Daarover ging deze vragenlijst. 

Resultaten
Met de antwoorden wil de gemeente inzicht krijgen in  
de mate waarin inwoners zich willen inzetten voor meer 
biodiversiteit. Van de 88 inwoners geeft 93% aan,  
biodiversiteit belangrijk te vinden. Belangrijke redenen 
daarvoor zijn dat men ziet dat de variatie in bomen, planten 
en dieren achteruit gaat, er meer plaagdieren komen (zoals 
de eikenprocessierups) en het slecht gaat met insecten.

Ook ondernemen de Scherpenzelers zelf al acties, waarvan  
de top drie: verschillende bloemen en planten in mijn tuin 
plaatsen, geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken 
en minder bestrating in mijn tuin. 

Huidig beleid
En een andere uitkomst van de vragenlijst is, dat de  
gemeente kan toetsen bij de inwoners hoe het huidige  

beleid op het gebied van biodiversiteit wordt ervaren.  
Zo worden bermen op een andere manier gemaaid zodat  
er genoeg planten en kruiden overblijven. Van het inwoners-
panel geeft 60% aan een wildere berm mooi te vinden en de 
28% stelt: doordat het bijdraagt aan de biodiversiteit vind ik 
dit geen probleem. 

Het volledige rapport van de vragenlijst  
‘Biodiversiteit in Scherpenzeel’ is te lezen op 
 www.scherpenzeel.nl/inwonerspanel

Waarom een inwonerspanel
Het inwonerspanel Scherpenzeel is dus een belangrijke bron 
voor de gemeente om een nog beter beeld te krijgen bij wat 
er leeft in de samenleving. Hoe meer de gemeente weet over 
wat inwoners belangrijk vinden, voor hun straat of het dorp, 
hoe beter zij daar op in kan spelen en de kwaliteit van  
beleid en projecten kan verbeteren. Ook willen we door het 
inwonerspanel heel gericht inwoners benaderen die het leuk 
vinden om regelmatig mee te denken via een online vragenlijst. 
Zo hoeven we inwoners die hier minder interesse in hebben 
niet onnodig vaak lastig te vallen met vragenlijsten.

Aanmelden voor panel
Ook aanmelden voor het inwonerspanel? Dat kan via  
www.scherpenzeel.nl/inwonerspanel en ontvang ongeveer  
4 keer per jaar een uitnodiging om deel te nemen aan de 
vragenlijsten. Dit wordt uitgevoerd door een onderzoeks-
bureau, waardoor de gemeente geen inzage krijgt in de 
persoonsgegevens. 


