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COLLECTE VOOR ZOA

Deze week gaan vrijwilligers op pad 
om te collecteren voor ZOA 
(internationale christelijke hulp
organisatie, ‘van noodbouw tot 
wederopbouw’). Heeft u interesse in 
de opbrengst van deze collecte? 
Kijk dan over enkele weken op 
www.cbf.nl van Centraal Bureau 
Fondsenwerving.

Deze week gaan vrijwilligers op pad 
om te collecteren voor ZOA 
(internationale christelijke hulp
organisatie, ‘van noodbouw tot 
wederopbouw’). 

Heeft u interesse in de opbrengst 
van deze collecte? Kijk dan over 
enkele weken op www.cbf.nl van 
Centraal Bureau Fondsenwerving.

Volg de gemeente online!

www.facebook.com/gemeentescherpenzeel

www.twitter.com/_Scherpenzeel

www.instagram.com/gemeente_scherpenzeel

www.linkedin.com/company/gemeentescherpenzeel

www.scherpenzeel.nl/nieuwsbrief

WEEK 13 – 29 MAART 2022

Wethoudersspreekuur 11 april
Op maandag 11 april a.s. bent u van 19.00 tot 19.45 uur van harte welkom op 
het wethoudersspreekuur in het gemeentehuis.

Kansrijke start: 
over praten met je allerjongste
Van experts leren hoe je het beste kunt communiceren met kinderen onder de 
twee jaar? Kom naar de themabijeenkomsten ‘Kansrijke Start’. Speciaal voor 
ouders met kinderen onder de twee jaar is er dit jaar een serie themabijeen
komsten in ‘t Foort over de interactie met je kind: ‘Kansrijke Start’. 

Onderwerpen
De onderwerpen die tijdens de 
themabijeenkomsten aan de orde 
komen zijn: 
•  De aangeboren vaardigheid van 

een kind om in  
contact te komen met anderen.

•  Wat vertelt mijn kind mij:  
in woorden, maar ook met 
 lichaamstaal.

•  Hoe geef ik aandacht op een 
manier die mijn kind stimuleert in 
de  ontwikkeling.

Aanmelden
De eerste bijeenkomst is op 19 april 
(9.3011.00 uur) en het vervolg is op 
24 mei (9.3011.00 uur). Toegang is 
gratis en aanmelden kan tot 15 april 
via cgj@scherpenzeel.nl. 
Vermeld je naam, aantal personen en 
je telefoonnummer. De themabijeen
komsten zijn een initiatief van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin, Santé 
partners, Praktijk voor Orthopedago
giek Scherpenzeel, Verloskundigen
praktijk De Vallei en Gemeente 
Scherpenzeel. 

Leer meer bij de 
 Energiecaravan
De Energiecaravan van het Energieloket staat de komende tijd weer in 
Scherpenzeel. Energiecoach Teun van Roekel bemant de caravan. 
Inwoners van Scherpenzeel kunnen bij hem informatie krijgen over uiteenlo
pende onderwerpen die betrekking hebben op duurzaamheid. Energie 
besparen, isoleren, afkoppelen van regenwater, duurzame subsidies, plaatsen 
van zonnepanelen. Teun geeft brede informatie vanuit gemeente Scherpenzeel. 

De Energiecaravan is op deze data in Scherpenzeel:
•  Vrijdag 8 april van 10.00 tot 14 uur op Plein 1940  

(dan is ook de zwerfafval ruimactie Scherpenzeel Schoon)
• Zaterdag 9 april van 10 tot 16 uur op de Beukenlaan (parkeerplaats Jumbo)

Politie komt met Mobiel Media Lab over cybercrime 
Steeds minder Nederlanders zijn slachtoffer van traditionele 
criminaliteit zoals inbraak, diefstal en vernieling. In plaats daarvan is 
er steeds vaker sprake van cybercrime. Ben jij al beschermd tegen 
cybercrime?

De politie komt op woensdag 6 april van 9.0012.00 uur met het 
Mobiel Media Lab naar de Breelaan in Scherpenzeel. Belangstellen
den kunnen er kennismaken met zowel politie als handhaving van 
de gemeente Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en vragen stellen of 
verhalen delen. Het thema van deze week is cybercrime.  De 
vrachtwagen is ingericht met de nieuwste technologieën en bevat 
een onderzoeksruimte en een interviewruimte.

Wat is er te doen:
•  ‘Meet and greet’: stel een vraag of deel een verhaal met gemeen

tehandhaving of politie. 
•  Voorlichting en preventie op het gebied van cybercrime
•  Enquête: achttien vragen over de waardering voor de politie en 

wat er beter kan.
•  Politiequizzen: speel op iPads verschillende quizzen.
•  Kindervermaak: kleurboeken en gadgets voor de kleintjes.

Wie andere vragen of opmerkingen heeft of ergens een onbestemd 
gevoel over heeft, kan dit dat uiteraard ook melden in het Mobiel 
Media Lab. Ook kunt u langskomen om andere onderwerpen te 
bespreken. De medewerkers gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. 

Kikkerexcursie 
op 2 april
Op zaterdagochtend 2 april organiseert IVN Natuureducatie in opdracht van de 
gemeente een excursie voor kinderen 8 tot 12 jaar. Onder begeleiding van een 
IVN Natuurgids worden de kinderen echte kikkerexperts en helpen ze mee om 
de poelkikkers te verhuizen naar hun nieuwe leefgebied.

Kom jij ook? Dit is een unieke kans 
om deze Nederlandse beschermde 
diersoort van dichtbij te ontdekken. 
Neem gerust een vriendje, broertje of 
zusje mee.

Wanneer: Zaterdagochtend 2 april 
van 9.0010.15 of 9.4511.00

Startpunt en eindpunt: 
 Parkeerplaats bij CBS Korenmaat

Kosten: gratis

Aanmelden: Ga naar 
https://www.ivn.nl/provincies/
gelderland/aanmeldformulier2april
poelkikkersverhuizeninscherpen
zeel of scan de QR code.

Opschoon
ochtend op 
8 april 
Op vrijdag 8 april is de actie 
Scherpenzeel Schoon. Dan brengen 
we zwerfafval naar de plek waar 
het thuishoort: de vuilcontainer. 

Doet u ook mee? 
De gemeente zet van 9.00 tot 
11.00 uur containers op Plein 
1940. Hier kunnen de zwerf
afvalrapers gratis het afval kwijt. 
Doe jij ook mee? 

Zwerfafvalsetjes
De gemeente verzorgt gratis 
zwerfafvalsetjes, met veiligheid
shesje, grijpstok, handschoenen en 
vuilniszakken.Deze zijn te bestellen 
via duurzaam@scherpenzeel.nl 

Graag aangeven of je deze van te 
voren wilt ophalen in het 
gemeentehuis of op 8 april tussen 
9.00 en 11.30 uur op Plein 1940. 

Verleende (tijdelijke) 
 standplaatsvergunningen
Op grond van de marktverordening 2015 is vergunning verleend voor het 
tijdelijk innemen van een standplaats op de parkeervakken langs de Breelaan. 
Het betreft een vergunning op 6 april 2022 voor de politie voor plaatsen van de 
cybercrimepreventiebus (mobiel media lab).

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking 
van de vergunning aan aanvrager bij burgemeester en wethouders bezwaar 
maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester 
en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. 

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (Buitenplaats), 
Stationsweg 389a Scherpenzeel. 



G E M E E N T E

Koffiekar voor ontmoeting Akkerwinde
 
Op zaterdagochtend 2 april organiseert IVN Natuureducatie in 
opdracht van de gemeente een excursie voor kinderen 8 tot 12 jaar. 
Onder begeleiding van een IVN natuurgids worden de kinderen 
echte kikkerexperts en helpen mee om de poelkikkers te verhuizen 
naar hun nieuwe leefgebied. 

Deze verhuizen van het huidige gebied bij de Nieuwstraat naar de 
omgeving van Paardenveld, in wijk Akkerwinde.
Terwijl de kinderen met de gidsen op pad zijn, kunnen ouders en 
begeleiders een kopje koffie drinken bij een koffiebakfiets. En ook 
wijkbewoners zijn welkom voor een bakje koffie en een praatje. 

Medewerkers van IVN zijn aanwezig voor meer informatie over het 
beheer van Tiny Forest Speel Akker. Medewerkers van de gemeente 
zijn aanwezig en beschikbaar voor vragen over de poelkikkerverhui
zing. Zaterdagochtend 2 april van 9.0011.00 uur  Parkeerplaats bij 
CBS Korenmaat. 

Gemeentehuis: Stationsweg 389a 3925 CC Scherpenzeel • Postbus 100 3925 ZJ Scherpenzeel • T. (033) 277 23 24 • E. via contactformulier op www.scherpenzeel.nl

WEEK 13 – 29 MAART 2022

Update De Breehoek: hoe gaan we verder
De inspanningen om de toekomst van De Breehoek 
gunstiger te maken zijn in een volgende fase gekomen. De 
huidige gebruikers zijn uitgenodigd om mee te denken in 
deze volgende stap om te komen tot een Definitief 
Ontwerp. 

Aanleiding
Even terug naar vorig jaar: in de zomer presenteerden we 
het Voorlopig Ontwerp voor De Breehoek. Deze is opgesteld 
door Huibers Van Weelden, onder meer na gesprekken met 
de gebruikers.
Hierin is een uitbreiding en aangepaste indeling van het 
gebouw opgenomen. En ook de komst van het gemeente
huis is ingepast. De animatie van dit Voorlopig Ontwerp 
kunt u terugzien op www.heerlijkscherpenzeel.nl/breehoek
De gemeenteraad was hier enthousiast over en heeft in juli 
geld beschikbaar gesteld om dit nader te onderzoeken.

Doorstart
Door de onzekerheden rondom de toekomst van gemeente 
Scherpenzeel heeft dit project daarna stil gelegen. Sinds 

begin dit jaar zijn De Breehoek en gemeente Scherpenzeel 
in gesprek met Huibers Van Weelden over hoe we een 
doorstart kunnen maken. Het college van B&W Scherpen
zeel heeft op dinsdag 15 maart ingestemd met een 
integrale ontwerpopgave. Dit houdt in dat Huibers Van 
Weelden niet alleen het Voorlopig Ontwerp gaat verfijnen, 
maar ook de financiële en juridische structuur van De 
Breehoek tegen het licht gaat houden.

Dorpshart De Breehoek
Daarvoor heeft Huibers Van Weelden de samenwerking 
gezocht met ICS, een gespecialiseerd adviesbureau dat goed 
bekend is met de (beperkingen van) de huidige opzet van 
De Breehoek. En met hun ervaring uit andere multi
functionele accommodaties kan helpen om De Breehoek 
toekomstbestendig te maken.

Deze periode zijn vervolggesprekken met de huidige 
gebruikers. Zo wordt toegewerkt naar het gezamenlijke 
doel: een levendig dorpshart De Breehoek dat gebruikers 
een bevredigende prijs/kwaliteitsverhouding kan bieden.

Een vluchteling in huis? 
De gemeente zoekt naar geschikte opvanglocaties en verschillende Scherpenze
lers hebben hun huis opengezet voor vluchtelingen. Daar komt veel bij kijken. 

Vangt u vluchtelingen op? 
•  Heeft u op dit moment al Oekraïense vluchtelingen in huis?  

Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de gemeente via het  
contactformulier. Vermeld uw naam en contactgegevens, het aantal mensen 
dat u opvangt, de leeftijden en eventuele bijzonderheden/vragen. 

•  Laat uw Oekraïense gasten zich ook inschrijven in de basisadministratie van 
de gemeente. Maak hiervoor een afspraak op het gemeentehuis. 
Zo mogelijk graag een identiteitsbewijs meenemen. 

•  Het kabinet werkt op dit moment aan een leefgeldregeling.  
Zodra hier meer over bekend is, laten we u dit weten. 

•  Dringende medische zorg aan vluchtelingen wordt volledig vergoed.  
Met de Scherpenzeelse huisartsen is afgesproken dat vluchtelingen,  
die in gastgezinnen verblijven, wanneer nodig contact kunnen opnemen  
de huisarts van het gastgezin. 

•  Zoekt u informatie en ondersteuning in het Oekraïens?  
Kijk dan op  RefugeeHelp.nl of op Vluchtelingenwerk.nl. 

Meer informatie: www.scherpenzeel.nl/oekraine 


