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Ontwerpbesluit oplaadplek De Eng 
Op 13 januari 2022 is in het elektro-
nisch Gemeenteblad een verkeersbesluit 
gepubliceerd waarbij voor diverse 
locaties in Scherpenzeel parkeerplaatsen 
werden aangewezen als oplaadpunten 
voor elektrische voertuigen. In de 
voorbereiding van dit besluit is een  
fout gemaakt waardoor de geplande 
locatie op De Eng ontbrak in de titel  
van het ontwerpbesluit. Inwoners waren 
daarom niet op de hoogte van de moge-
lijkheid om voor locatie De Eng een 
zienswijze in te dienen.

Het college heeft daarom besloten het 
onderdeel van De Eng in het verkeers-
besluit in te trekken en dit opnieuw, op 
juiste wijze, in procedure te brengen 
door middel van het volgen van de 
uniforme openbare voorbereidings-
procedure.

Burgemeester en wethouders maken 
dan ook bekend dat zij het voornemen 
hebben om op De Eng een parkeer-
plaats aan te wijzen voor het opladen 
van elektrische voertuigen.  

Het betreft een parkeervak in de 
parkeervakken ten oosten van De Eng 8.

Wilt u het ontwerpbesluit inzien?
Het ontwerpbesluit ligt van 3 mei tot  
14 juni 2022 ter inzage. U kunt het 
besluit op het Gemeentehuis inzien.

Wilt u uw mening geven?
Voordat het college van burgemeester 
en wethouders een definitief besluit 
neemt, wordt het ontwerpbesluit ter 
inzage gelegd voor een periode van 

6 weken, dat is tot en met datum ter 
inzage legging. De gemeente volgt in dit 
geval de procedure volgens de artikelen 
3:15 en 3:16 Algemene wet bestuurs-
recht; de uniforme openbare voorberei-
dingsprocedure.

Het is voor iedereen mogelijk zijn 
mening te geven over dit ontwerpbe-
sluit. Dat kan door het indienen van een 
zienswijze tijdens de periode waarin het 
ontwerpbesluit ter inzage ligt. Een 
zienswijze kan schriftelijk, per e-mail of 
mondeling (telefonisch of digitaal via 
Teams) worden ingediend. Wilt u uw 
zienswijze mondeling toelichten, maak 

dan eerst een afspraak bij de gemeente 
via tel. (033) 277 23 24. U kunt vragen 
naar mw. J. den Hartog, afdeling Ruimte 
en Groen.

De zienswijzen op het ontwerpbesluit 
zullen worden meegenomen in de 
definitieve beslissing van burgemeester 
en wethouders. Op het definitief besluit 
is alleen beroep mogelijk door diegenen 
die een zienswijze hebben ingediend op 
het ontwerpbesluit (of kan aantonen 
daartoe redelijkerwijs niet in staat te 
zijn geweest.

Gratis Gezondheidsbeurs voor 55+ 
Op 12 mei is er in De Breehoek een Gezondheidsbeurs voor iedereen boven de 55 jaar. Bezoekers krijgen een gratis fittest en een persoonlijk advies 
over gezondheid, bewegen en hulp of ondersteuning.

Gezond ouder worden willen we allemaal. We eten 
gezond en proberen geregeld te bewegen. Maar 
ongemerkt kunnen bepaalde processen in je lijf je 
gezondheid tegenwerken. Tijdens de Gezondheids-
beurs in De Breehoek kunt u gratis een aantal 
metingen doen, zodat u direct weet hoe het ervoor 
staat met uw gezondheid. Een team van deskundigen 
geeft op basis van de metingen een persoonlijk 
advies. 

Daarnaast kunt u allerlei informatie krijgen van 
organisaties in Scherpenzeel over een gezonde 
leefstijl en bewegen. En ook informatie over hulp of 
ondersteuning hierbij. Zoals een maatje om samen 
dingen mee te doen of tips om beter te bewegen met 
een beperking. Elke deelnemer krijgt bovendien een 
sportstrippenkaart voor gratis lessen bij diverse 
verenigingen in Scherpenzeel. 

Datum en tijd: 12 mei, 9:00-14:00 uur
Locatie:  De Breehoek
Meer informatie en gratis aanmelden: 
www.heerlijkscherpenzeel.nl/gezondheidsbeurs    

De Gezondheidsbeurs is een initiatief van: 
de gemeente Scherpenzeel, JOS, A.N.J.A. Assisteert, 
Heerlijk Scherpenzeel en de Gelderse Sport Federatie. 

WEEK 18 - 3 MEI 2022

Wethouders-
spreekuur 9 mei
Op maandag 9 mei a.s. bent u 
van 19.00 tot 19.45 uur van 
harte welkom op het wethouders-
spreekuur in het gemeentehuis.

Ophalen klein 
chemisch afval
 
Het klein chemisch afval (KCA) 
wordt op afroep en op een vaste 
dag bij u opgehaald. Dit betekent 
dat u zich hiervoor telefonisch 
moet aanmelden. Het KCA mag 
niet op het openbare voetpad of 
de weg worden gezet. Alleen KCA 
van particulieren kan worden 
aangemeld. Bedrijven moeten zelf 
zorgen voor een correcte afvoer 
van hun chemisch afval.

Belangrijke data:
Uiterlijk tot vrijdag 14 mei 2022 
kunt u doorgeven of u KCA hebt 
staan. Op maandag(ochtend) 
16 mei 2022 wordt het KCA dan 
opgehaald. U kunt zich opgeven 
via telefoonnummer: 033 2772324

Gewijzigde  
openingstijden 
Op donderdag 5 mei  
(Bevrijdingsdag) en vrijdag 6 mei  
is het gemeentehuis gesloten.


