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WEEK 06 – 8 FEBRUARI 2022

Stemmen voor een ander
De burgemeester van Scherpenzeel 
maakt bekend dat het bij de aanstaande 
verkiezing van de leden van de raad van 
de gemeente Scherpenzeel op 
maandag, 14, dinsdag 15 en woensdag 
16 maart 2022 een kiezer is toegestaan 
bij volmacht te stemmen.

Volmacht: twee manieren
Als u op de dag van de verkiezingen 
niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand 
een volmacht verlenen. Hij of zij  
mag dan namens u stemmen.  
Degene die gemachtigd wordt, kan  
de volmachtstem alleen tegelijkertijd 
met zijn/haar eigen stem uitbrengen. 
Een gemachtigde mag maximaal  
twee volmachtstemmen uitbrengen.

U kunt op twee manieren een volmacht 
geven: een onderhandse volmacht via 

uw stempas of een schriftelijke 
volmacht. Bij gemeenteraadsverkiezingen 
kunt u alleen een volmacht geven  
aan een kiezer die in dezelfde 
 gemeente woont.

Onderhandse volmacht
Voor een onderhandse volmacht kunt u 
de achterkant van de stempas invullen 
en ondertekenen. De gemachtigde moet 
deze ook ondertekenen. Degene die 
voor u gaat stemmen moet een kopie 
van uw legitimatiebewijs bij het 
stembureau laten zien. Dit legitimatie-
bewijs is geldig of niet langer dan vijf 
jaar verlopen op 17 maart 2022.

Schriftelijke volmacht
U kunt ook een schriftelijke volmacht 
verlenen. Dat kan handig zijn als u lang 
van tevoren weet dat u niet aanwezig 

bent op de dag van de verkiezingen  
en ook niet in staat bent om een 
onderhandse volmacht te verlenen. 
Bij afdeling Burgerzaken van de 
gemeente zijn kosteloos formulieren 
verkrijgbaar voor de verzoekschriften 
om bij volmacht te mogen stemmen. 
Het verzoekschrift moet uiterlijk op 
vrijdag 11 maart 2022 om 17.00 uur 
door de kiezer worden ingediend bij  
de gemeente.

Meer informatie bij de afdeling 
Burgerzaken: (033) 277 23 24 
(ma t/m do van 09.00 tot 12.30 uur)  
e-mail: burgerzaken@scherpenzeel.nl 
of kijk op www.scherpenzeel.nl/
gemeenteraadsverkiezing 

Wethoudersspreekuur 
14 februari 
Op maandag 14 februari 2022 is er van 19.00 tot 19.45 uur wethoudersspreek-
uur. In verband met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus  
te voorkomen is het spreekuur digitaal. Als u de wethouders wilt spreken,  
kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar 
bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl. U ontvangt dan een link waarmee u  
met de wethouders kunt beeldbellen.

Aanmelden nieuwsbrief
Vanaf volgende week verstuurt de gemeente iedere dinsdag een digitale 
nieuwsbrief. Wilt u deze in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan via www.
scherpenzeel.nl en klik op Aanmelden Nieuwsbrief. U vult daar uw mailadres in 
en u ontvangt iedere week het nieuws vanuit de gemeente. Dit is kosteloos.

Opinieronde donderdag 10 februari 
De commissieleden vergaderen op  
10 februari weer in Kulturhus de 
Breehoek. In verband met de 1,5 meter 
afstand regel is de publieke tribune  
nog steeds gesloten. 

Op de agenda van staat onder andere: 
•  Bestemmingsplannen Zelder  

en Oosteinde 95 
Bestemmingsplan Zelder voorziet  
in het kader voor de bouw van  
34 woningen. Bestemmingsplan 
Oosteinde 95 betreft een wijziging 
van bedrijf naar wonen. 

•  Omgevingswet 
Naar verwachting treedt de 
Omgevingswet per 1 juli 2022 in 
werking. Hiertoe dienen een aantal 
besluiten te worden genomen over 
onder andere adviesrecht en 
participatie. Daarnaast dient de 
huidige Welstandscommissie en 
Monumentencommissie op te  
gaan in een commissie omgevings-
kwaliteit Scherpenzeel.

•  Oosteinde/Ringbaan 
Met dit besluit kan een veiliger 
oversteek van fietser en voetganger 
worden gerealiseerd.

•  Kaderbrieven van de  
Samen werkingsverbanden/
Verbonden Partijen 
De gemeente werkt in de Regio 
samen met een aantal partners,  
de zogenaamde verbonden partijen.  
De kaderbrieven vormen de basis 
voor de begroting van de deze 
partijen maar geven ook inzicht in  
de verplichting voor de gemeente.

Inspreken tijdens de  
vergadering? 
Tijdens de opinieronde kan het woord 
worden gevoerd over onderwerpen  
die op de agenda staan. Indien de 
vergadering als gevolg van (de 
maatregelen rond) Corona digitaal 
plaatsvindt dan wordt overgegaan  
tot “schriftelijk” spreekrecht.  
Uw schriftelijke bijdrage dient u 
minimaal 24 uur voor aanvang van  
de vergadering onder vermelding van 
het onderwerp en voorzien van uw 
naam en adres, te mailen naar:  
griffie@scherpenzeel.nl. 
Informatie over het spreekrecht vindt  
u op de website. Heeft u daarnaast  
nog vragen bel dan met de griffier, 
Brigitte van Ginkel, 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 22 februari 2022 neemt de 
gemeenteraad een besluit over de 
onderwerpen van deze Opinieronde.

Lijsten met kandidaten  
liggen ter inzage
De voorzitter van het centraal  
stembureau voor de op 14, 15 en 
16 maart 2022 te houden verkiezing 
van de leden van de raad van de 
gemeente maakt, ingevolge artikel I 1 
van het Kiesbesluit bekend, dat het 
proces-verbaal van de zitting van het 
centraal stembureau waarin beslist is 
over de geldigheid van de lijsten en  
over het handhaven van de daarop 
voorkomende kandidaten, over het 
handhaven van de daarboven  
geplaatste aanduiding van een 
politieke groepering, alsmede de 

nummering van de lijsten voor een 
ieder ter inzage is gelegd bij: 
afdeling Burgerzaken, 
Stationsweg 389 a, 
3925 CC Scherpenzeel.

De nummering van lijsten is als volgt 
vastgesteld:
Lijst 1 Gemeentebelangen (GBS)
Lijst 2  Staatkundig Gereformeerde Partij 

(SGP)
Lijst 3 CDA
Lijst 4 Pro Scherpenzeel
Lijst 5 VVD




