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Geen stempas ontvangen of kwijt?
Uiterlijk 2 maart ontvangt iedereen die mag stemmen een enveloppe met de stempas. Deze staat op uw naam. Met uw 
stempas kunt u zelf stemmen in een stemlokaal of iemand machtigen om voor u te stemmen.

Heeft u nog geen stempas ontvangen of bent u uw pas kwijt? Dan kunt die schriftelijk of persoonlijk bij ons aanvragen, bij 
de afdeling Gemeentewinkel -burgerzaken tot uiterlijk 11 maart 2022 om 17.00 uur. Meer informatie via www.scherpenzeel.
nl/gemeenteraadsverkiezing

Stemmen tellen van de 
 gemeenteraadsverkiezing
Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkie-
zingen. Door de huidige covid maatregelen is er de 
mogelijkheid tot vervroegd stemmen op maandag 14 en 
dinsdag 15 maart a.s. 

Stemmen tellen uit de stembus
De stemmen die tijdens het vervroegd stemmen zijn 
uitgebracht worden op woensdag 16 maart 2022 vanaf 
10.00 uur geteld in Grand Cafe De Breehoek, door een 
daartoe benoemd stembureau. 

De stemmen die op woensdag 16 maart worden uitgebracht 
zullen vanaf 21.00 uur na sluiting van de stembureaus op 
het stembureau worden geteld. Het tellen van de stemmen 
is openbaar. 

Uitslagenavond
Op woensdagavond 16 maart wordt de uitslagenavond 
gehouden. Deze is live in de Breehoek, publiek is welkom.  

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 onder-
handse 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 legitimatiebewijs 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.

Uitbreiding 30 km/h zones 
De bebouwde kom van Scherpenzeel omvat nog een aantal straten en wegen 
die niet zijn aangewezen tot 30 km/h zone, maar wel daarvoor in aanmerking 
komen. Een ontwerpbesluit heeft in het najaar van vorig jaar gedurende 6 
weken ter inzage gelegen. In deze periode konden zienswijzen over het ontwerp 
besluit worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen, zodat het 
definitieve verkeerbesluit nu is  vastgesteld. Op bijgevoegde tekening is 
aangegeven welke straten het betreft. 

Tegen dit besluit kan binnen zes weken (na bekendmaking) beroep worden 
ingesteld. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt 6 weken, gerekend 
vanaf de dag na publicatie van het besluit in het elektronisch Gemeenteblad. U 
kunt beroep instellen bij de rechtbank Arnhem, afdeling bestuursrecht, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem. 

Burgerzaken werkt alleen op afspraak. Dit kunt u inplannen online via 
mijnafspraak.scherpenzeel.nl. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken via 
(033) 277 23 24. U kunt bij Burgerzaken terecht voor documenten, zoals 
paspoorten en rijbewijzen. En voor levensgebeurtenissen, zoals aangifte van 
geboorte, huwelijk of sterfgeval. 
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BEKENDMAKING
Besluit hogere waarden Wet 
geluidhinder nieuwbouw 
woningen Zelder 
Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken 
bekend dat zij bij besluit van 21 december 2021 hogere 
waarden Wet geluidhinder hebben vastgesteld voor de nog 
te bouwen woningen in het bestemmingsplangebied Zelder. 
Het betreft hogere waarden vanwege het wegverkeerlawaai 
(N224) van maximaal 57 dB. 

U kunt het plan inzien
Het besluit hogere waarden en het daaraan ten grondslag 
liggende akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 
9 maart 2022 tot en met 19 april 2022 voor iedereen ter 
inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in 
Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op 
afspraak ‘s middags (maandag tot en met donderdag). Het 
bestemmingsplan is tevens te bekijken op www.scherpen-
zeel.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Het besluit hogere waarden heeft betrekking op de nieuwe 
woningen, waarvoor de gemeenteraad op 22 februari 2022 
het bestemmingsplan Zelder (NL.IMRO.0279.BP2021Zelder-
vg01) heeft vastgesteld. Het is mogelijk om tegen het 
besluit hogere waarden Wet geluidhinder tot en met 19 
april 2022 schriftelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, 
beroep in te stellen. 

Vastgesteld 
 bestemmingsplan Zelder 
Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken 
bekend dat de gemeenteraad op 22 februari 2022 het 
bestemmingsplan Zelder heeft vastgesteld.

Doel van dit plan
Voor de locatie Zelder, gelegen tussen Groeperlaan en 
Hopeseweg, is een bestemmingsplan opgesteld dat de 

bouw van 35 woningen mogelijk maakt. Het programma 
bestaat uit 1 vrijstaande woning en 34 woningen voor 1 tot 
2 persoonshuishoudens. Tevens wordt de bouwweg een 
volwaardige verbindingsweg tussen Groeperlaan en 
Hopeseweg. Het bestemmingsplan Zelder geeft de voor 
deze woningbouwontwikkeling benodigde bestemmingen 
en bijbehorende bouw- en gebruiksregels.

Het bestemmingsplan heeft eerst als voorontwerp voor 
inspraak ter inzage gelegen. De ontvangen reacties hebben 
tot aanpassing van de toelichting van het bestemmingsplan 
geleid. Daarnaast zijn ambtshalve enkele wijzigingen 
aangebracht. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen 
wordt verwezen naar de nota inspraak en vooroverleg. Het 
bestemmingsplan heeft vervolgens als ontwerp ter inzage 
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

U kunt het plan inzien
Het vastgestelde bestemmingsplan met identificatienummer 
NL.IMRO.0279.BP2021Zelder-vg01 ligt met ingang van 9 
maart 2022 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeente-
huis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op 
werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak ‘s 
middags (maandag tot en met donderdag). Het bestem-
mingsplan is tevens te bekijken op 
www.scherpenzeel.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Het is voor belanghebbenden mogelijk om tegen de 
vaststelling van het bestemmingsplan tot en met 19 april 
2022 schriftelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, beroep 
in te stellen. 
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de beroepstermijn 
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

OPENBARE 
 KENNISGEVING
Vastgesteld bestemmingsplan 
 Oosteinde 95
Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken, ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het door de 
raad op 22 februari 2022 vastgestelde bestemmingsplan Oosteinde 95 voor 
eenieder ter inzage ligt.

Doel van dit plan
Op de locatie zal een bestaande woning worden gesloopt om de bouw van een 
nieuwe grotere woning mogelijk te maken. Tevens vervalt de bedrijfsbestem-
ming, die op een deel van het perceel ligt en krijgt het gehele perceel de 
bestemming wonen.

U kunt het plan inzien
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende 
stukken liggen met ingang van 9 maart 2022 gedurende zes weken op het 
gemeentehuis ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via: 
www.scherpenzeel.nl of op ruimtelijke plannen via de link https://www.
ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0279.BP2021Oosteinde95-vg01

U kunt het bestemmingsplan op het gemeentehuis alleen inzien na het maken 
van een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van 
de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24.

Hoe kunt u reageren 
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kan tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan beroep worden ingesteld.

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag. Dit kan gedurende de 
termijn dat het plan ter inzage ligt (dus tot en met 19 april 2022). Het 
bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. 
Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep 
is ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van genoemde 
afdeling van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van 
een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift 
worden overgelegd.

COLLECTE

Deze week gaan vrijwilligers op pad 
om te collecteren voor Jantje Beton. 
Heeft u interesse in de opbrengst 
van deze collecte? 

Kijk dan over enkele weken op 
www.cbf.nl van Centraal Bureau 
Fondsenwerving.

Wethoudersspreekuur 
14 maart
Op maandag 14 maart a.s. bent u van 19.00 tot
19.45 uur van harte welkom op het 
wethoudersspreekuur in het gemeentehuis.


