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COLLECTE

Deze week gaan vrijwilligers, volgens de coronamaatregelen, op pad om te 
collecteren voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. 
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.

Werksessie over De Nieuwe Koepel  
NIEUWE DATUM EN LOCATIE
De werksessie over De Nieuwe Koepel op maandag  
11 oktober wordt vanwege de geringe belangstelling 
tot nu toe, verplaatst naar woensdagavond  
27 oktober 2021. De locatie is De Breehoek.  
Hierdoor hopen we dat meer belangstellenden  
de tijd krijgen om zich aan te melden. 

Voordat de gemeente samen met de projectontwikkelaars 
de plannen verder gaat uitwerken, willen wij graag met 
inwoners en andere geïnteresseerden in gesprek. We zijn 
benieuwd naar uw mening en ideeën voor deze ontwikke-
ling. Wij organiseren daarom een werksessie op woensdag 
27 oktober vanaf 19.30 uur in De Breehoek.  

Tijdens de werksessie gaan we in op vier thema’s:  
‘invulling van de openbare ruimte’, ‘woningbouwprogram-
ma’, ‘dorps karakter’ en ‘mobiliteit in de wijk’. Deze thema’s 
bleken belangrijk voor de invullers van de vragenlijst over 
De Nieuwe Koepel. 

Daarom worden deze verder per groep aan een tafel 
behandeld. 

Deze bijeenkomst is geen verkoop- of inschrijfavond. 
De ontwikkeling van De Nieuwe Koepel is nog in opstart
en daarom is er nog geen informatie over woontypes, 
prijzen en exacte bouwlocaties, aantallen woningen en 
tijdsplanningen. De informatie die tijdens deze werksessie 
aan de gemeente en de ontwikkelaars wordt gegeven door 
de aanwezigen, is belangrijk voor het beeldkwaliteitsplan  
van de nieuwe wijk. Dus: op welke manier en op welke 
wijze willen we dat de nieuwe wijk er uit komt te zien. 

Wilt u meedoen, dan vragen we u om 
aan te melden met naam en aantal personen via  
scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl en ook het thema  
of thema’s te noemen waarover u wilt doorpraten.  
Een tafelgesprek duurt circa 3 kwartier.

Nationale Recycleweek 
11-17 oktober
In de nationale recycleweek heeft gemeente Scherpenzeel een inzamelactie
op de milieustraat aan de Hopeseweg 3. 

Gratis voorleesboek
Lever op vrijdag 15 of zaterdag 16 oktober 3 spaarlampen in op de milieustraat 
en ontvang een leuk en leerzaam gratis voorleesboek (op=op).

Alcoholvrijezone Park Huize Scherpenzeel
Het college van B&W heeft besloten om een alcoholvrijezone in te stellen. De locatie betreft het Park Huize Scherpenzeel 
gelegen aan de Burg. Royaardslaan 1. Deze alcohol vrijezone houdt in dat het verboden is om daar alcoholhoudende drank 
te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholische drank bij zich te hebben. Zoals bekend is het 
onder de 18 in het geheel niet toegestaan om in de openbare ruimte te drinken volgens de Alcoholwet. 

Er zijn uitzonderingen in de alcoholvrijezone, namelijk:
•  Een horecabedrijf of een andere plaats dan een horecabedrijf, die in bezit is van een vergunning om alcohol te schenken.
• Een evenementen die een tijdelijke vergunning/ontheffing gekregen heeft. 

Er zullen borden geplaatst gaan worden bij de toegangswegen van het park, zodat het voor iedereen duidelijk is. Dit besluit 
past bij het voornemen van de gemeente Scherpenzeel om in te zetten op de preventie van alcohol- en drugsgebruik in de 
gemeente door jong en oud.

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte
In de periode 5 tot en met 18 oktober vindt in het 
zuiden net buiten gemeente Scherpenzeel onderzoek 
in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Bewoners 
en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de 
werkzaamheden ontvangen hierover een brief. Kijk  
op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie.

Er wordt seismisch onderzoek uitgevoerd. Deze werkzaam-
heden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om 
de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Doel van 
het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten 
waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron 
wellicht haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning, het 
winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit.

Onderzoek  aardwarmte
Nederland heeft een opgave op het gebied van duurzaam-
heid, aardwarmte biedt kansen om een deel van onze 
warmtevraag duurzaam in te richten. Bij aardwarmte wordt 
gebruik gemaakt van warm water wat in diepere grond-
lagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper 
in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt 
opgepompt en gebruikt om onder andere woningen en 
kantoren mee te verwarmen. 

De CO2 uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij 
aardgas. Daarnaast is het een energiebron die je steeds 
opnieuw kunt benutten. Aardwarmte kan daarmee een 
belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energie-
voorziening in Nederland. Het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam 
‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). 
SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer 
Nederland).

Wat is seismisch onderzoek?
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de  
ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging  
van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen.  
Er is een filmpje gemaakt waarin het werk dat in uw 
gemeente wordt uitgevoerd, wordt toegelicht: 
https://vimeo.com/393867007?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden?
Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie 
over SCAN. Op deze website kunt u onder ‘Waar doen 
we onderzoek’ ook de locaties van het seismisch 
onderzoek terugvinden en de laatste updates over 
de werkzaamheden lezen.   

WEEK 41 – 12 OKTOBER 2021

Stop ook met roken in Stoptober
In Scherpenzeel rookt 18% van de inwoners. Rookt u en wilt u stoppen? 
Doe dan mee aan Stoptober. Stoptober geeft u op allerlei manieren steun 
om het vol te houden. Zo is er de speciale gratis Stoptober-app, de online 
Stop tober-community en is er een Stoptober Stoppenplan. In de afgelopen jaren 
is uit onderzoek gebleken dat een gezamenlijke manier van stoppen goed werkt. 

Stoptober is een initiatief van KWF, het Longfonds, de Hartstichting, 
 Gezondheidsfondsen voor Rookvrij 
en het Ministerie van VWS.
U kunt u inschrijven via de website. 
U kunt dan gebruik maken van
alle steun die Stoptober u te 
bieden heeft. De niet roken-reis
is gestart op 1 oktober, maar later 
instappen is altijd mogelijk.

Raadsvergadering 14 oktober 2021
De gemeenteraad vergadert op donderdag 14 oktober in Kulturhus de 
Breehoek. De vergadering is in beeld en geluid te volgen via de website, de 
publieke tribune is geslo-ten.

Op de agenda o.a.
• Verordening muziekonderwijs 
• Elektrisch rijden laadvisie
• Toekomstbestendig wonen lening 
•  Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool Arnhem Nijmegen Foodvalley 2040

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.

Inspreken
Wilt u inspreken bij de raad? Dat kan over onderwerpen die niet 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 door te geven aan griffie@scherpenzeel.nl. 
Meer informatie is te verkrijgen bij de griffier, via 06 22 15 23 51.


