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COLLECTE

Deze week gaan vrijwilligers op pad 
om te collecteren voor Fonds 
Gehandicaptensport. 
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 14 – 5 APRIL 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.

Monumentencommissie
De eerstvolgende openbare vergadering van de monumentencommissie is op dinsdag 12 april om 10.00 uur. De vergadering 
vindt plaats in het gemeentehuis, Stationsweg 389a, Fractiekamer 2. Als u deze vergadering wilt bijwonen, neem dan 
contact op met mevrouw H. Sarink, secretaris van de monumentencommissie, te bereiken via (033) 277 23 24.

De agenda en stukken van deze vergadering kunt u via de website www.scherpenzeel.nl/monumentencommissie onder het 
kopje ‘Vergaderkalender en vergaderstukken’ bij de desbetreffende datum inzien.

Spreekrecht burgers
Na opening van de vergadering kunnen aanwezige initiatiefnemers of belangstellenden ieder gedurende maximaal vijf 
minuten het woord voeren over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. Wie gebruik wil maken van dit 
spreekrecht wordt verzocht vooraf contact op te nemen met de secretaris van de monumentencommissie.

Nog geen inschrijving 
 mogelijk voor Zelder
Voor de aankomende starterswoningen in Zelder is het nog niet mogelijk om in 
te schrijven. De verkoop is nog niet gestart. Deze inschrijving zal binnenkort via 
de ontwikkelaar Kelderman open gesteld worden. U wordt daarvan op de 
hoogte gesteld via de website van Kelderman (www.keldermanbouw.nl), 
www.scherpenzeel.nl, deze krantenpagina, de nieuwsbrief van de gemeente 
(scherpenzeel.nl/nieuwsbrief) en de sociale media. 

Programma Maand van Autisme 
De komende tijd zijn er vanwege de Maand van Autisme allerlei activiteiten voor kinderen en 
 volwassenen met autisme. Deze worden gehouden door het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).

6 april  Lezing over autisme bij meisjes en 
vrouwen  
door Annelies Spek

  19.30-21.00 uur in de Achthoek,  
Molenweg 1, Scherpenzeel

Annelies Spek is hoofd van het Autisme Expertisecentrum in 
Eemnes. Ze is klinisch psycholoog, senior wetenschappelijk 
onderzoeker en gepromoveerd op ASS bij volwassenen. 
Aanmelden via: https://cgj.scherpenzeel.nl De lezing is ook 
digitaal live bij te wonen, hiervoor kunt u de link na 4 april 
vinden op https://cjg.scherpenzeel.nl/

19 april Bakken met de Breehoek
 15:00-18:00 uur.  
Kookworkshop voor iedereen met autisme tussen 14 jaar - 
24 jaar. Maximaal 10 deelnemers. Locatie: Grand Café van 
Kulturhus de Breehoek. Deelname is gratis, aanmelden via 
https://cgj.scherpenzeel.nl 

25 april/26 april  Lego Experience Woudenberg en 
 Scherpenzeel

25 april a.s.  15.15 uur tot 17.15 uur  
Cultuurhuis Woudenberg

26 april a.s.  15.00 uur tot 17.00 uur  
Kulturhus de Breehoek Scherpenzeel 

Kinderen kunnen naar hartenlust een paar uurtjes komen 
bouwen aan een eigen tafel met een eigen set.  Ze krijgen 
er wat lekkers en drinken bij. Natuurlijk mag je ook samen 
komen bouwen! Voor kinderen van 8 jaar en ouder. 
Aanmelden via https://cgj.scherpenzeel.nl 

6 mei Vlot bouwen
Heb je autisme en lijkt het jou leuk om een vlot te bouwen 
en de oversteek te wagen? Dat kan op 6 mei van 13.30-
16.30 uur. Exacte locatie wordt nog bekendgemaakt. 
Tromp-Jan en Stefan zorgen voor drinken en wat lekkers.
Voor kinderen met autisme van 11 tot 16 jaar. 
Toegang is gratis, aanmelden via: 
info@sportinwoudenberg.nl (onder vermelding van naam, 
telefoonnummer en aantal kinderen)

Opschoonochtend op 8 april
Vrijdag 8 april is de actie Scherpenzeel Schoon. Dan brengen we zwerfafval 
naar de plek waar het thuishoort: de vuilcontainer. De gemeente zet van  
9.00 uur tot 11.00 uur containers op Plein 1940. Hier kunnen de zwerf-
afvalrapers gratis het afval kwijt. Doe jij ook mee?

Helemaal Groen
De routes tijdens Scherpenzeel Schoon mogen deelnemers zelf bepalen. Een 
handig middel om te gebruiken, is de app Helemaal Groen. Hiermee wordt 
aangegeven waar zwerfafval is geraapt. De app kun je gratis downloaden via 
de appstore, google play en Helemaal Groen. 

Hoe werkt de zwerfvuil app?
• Zet de app aan als je je wandeling begint.
• De app registreert daarna de route waar jij zwerfvuil hebt geraapt.
• Sla deze route/wandeling op.
• Je route kleurt nu groen op de kaart die de app continu bijhoudt.
•  Wordt dit stuk van jouw wandeling daarna niet meer geschoond? Dan 

verkleurt een groen gekleurde route naar bruin. Zo kan iedereen in jouw 
buurt zien waar weer actie nodig is. Het doel is natuurlijk om onze gemeente 
Helemaal Groen te maken en te houden.

Zwerfafval-setjes
De gemeente verzorgt gratis zwerfafval-setjes, met veiligheidshesje, 
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.


