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Volg de gemeente online!

www.facebook.com/gemeentescherpenzeel

www.twitter.com/_Scherpenzeel
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www.linkedin.com/company/gemeentescherpenzeel

Wethoudersspreekuur 23 mei
Op maandag 23 mei a.s. bent u van 19.00 tot 19.45 uur van harte welkom
op het wethoudersspreekuur in het gemeentehuis.

WEEK 19 – 10 MEI 2022

Ophalen klein
chemisch afval, 
maandag
16 mei 2022
Het klein chemisch afval (KCA) 
wordt op afroep en op een vaste 
dag bij u opgehaald. Dit betekent 
dat u zich telefonisch moet 
aanmelden als u KCA heeft staan. 
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 
U kunt tot uiterlijk vrijdag 14 mei 
2022 doorgeven of bij u KCA moet 
worden opgehaald. Op 
maandag(ochtend) 16 mei 2022 
wordt het dan bij u opgehaald. 
Het telefoonnummer waar u zich 
kunt opgeven voor het ophalen 
van het KCA is (033) 277 23 24. 

Gemeentehuis is donderdag-
middag 19 mei gesloten
Op donderdagmiddag 19 mei 2022 is het gemeentehuis vanaf 14.30 uur 
gesloten en zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

Tijdelijke crisisopvang voor
Oekraïense vluchtelingen
Gezocht: spullen en vrijwilligers
Afgelopen zaterdag is de tijdelijke crisisopvang voor Oekraïense vluchtelingen 
van start gegaan. We zijn nog dringend op zoek naar een aantal goederen en 
vrijwilligers. Fijn als u kunt helpen!

De actuele lijst met benodigde spullen vindt u op: www.scherpenzeel.nl/spullen. 
U kunt uw aanbod mailen naar duurzaam@scherpenzeel.nl. Een medewerker 
laat u dan weten waar u de spullen kunt brengen. 

We zoeken nog vrijwilligers die kunnen helpen bij de maaltijden en alles
wat daarbij hoort. Heeft u belangstelling? Meld u dan via de blauwe knop
op de website van de SWO: www.swo-sr.nl. De SWO coördineert het
vrijwilligerswerk rond de opvang. 

Preventieve bestrijding Eikenprocessierups 2022
De gemeente Scherpenzeel werkt 
volgens een vastgesteld
Eikenprocessierupsbestrijdingsplan.
De bestrijding vindt plaats in de vorm 
van een bladbespuiting met een 
ongevaarlijk biologisch
gewasbeschermingsmiddel. Tijdens de 

uitvoering zullen we onder hoge druk 
de gehele kroon van de eik bespuiten 
door middel van een speciale 
spuitunit. Zodra de eiken in blad staan 
wordt de bestrijding uitgevoerd. We 
bestrijden vrijwel alleen preventief in 
de bebouwde kom van Scherpenzeel 

en op gevoelige locaties in 
het buitengebied waar veel 
mensen aanwezig zijn. 

Gemeente Scherpenzeel 
streeft naar een betere 
biologische balans. We willen 
de natuurlijke vijanden van 
de eikenprocessierups verder 
stimuleren met ander 
bermbeheer, het ophangen 
van nestkasten, het creëren 
van kruidenbermen, aanleg 
van struwelen nabij 
eikenbomen en het
creëren van een divers 
bomenbestand. Hiertoe is
in samenwerking met lokale 

werkgroepen op enkele locaties de 
preventieve bestrijding opgeschort. 

Korte behandelingsperiode
De rupsen dienen kort na het begin 
van de bladvorming bestreden te 
worden als de rupsen van het jonge 
blad gaan eten. Door vroeg in te 
grijpen voorkomen we dat veel rupsen 
zich kunnen ontwikkelen tot het 
schadelijke stadium waarbij
brandharen aanwezig zijn. Het 
moment van ingrijpen komt heel 
nauw. Soms zullen we daarom in
de nacht bestrijden.

Om de natuur zoveel mogelijk
te beschermen (onder andere 
beschermde vlindersoorten) vindt in 
het buitengebied minder preventieve 
bestrijding plaats. Bij (grote) overlast 
gaan we daar indien nodig over
tot het wegzuigen van
eikenprocessierupsen. 

Energietoeslag voor 
lage inkomens
Inwoners met een laag inkomen 
ontvangen een eenmalige energie-
toeslag van 500 tot 800 euro. Deze 
toeslag is een steuntje in de rug voor 
mensen die de stijgende energiekosten 
lastig zelf kunnen opvangen. 

Inwoners die in aanmerking komen 
voor de energietoeslag ontvangen zo 
spoedig mogelijk automatisch een 
bericht van de gemeente. 

Wat zijn de voorwaarden?
U heeft recht op de energietoeslag
van de gemeente Scherpenzeel als u
op 1 april 2022:
• 21 jaar of ouder bent;
• in de gemeente Scherpenzeel woont; 
•  een geldig Nederlands 

identiteitsbewijs of een geldige 
verblijfsvergunning heeft;

•  een laag inkomen heeft. Mensen die 
maandelijks tot 120% van de 
toepasselijke bijstandsnorm 
ontvangen, kunnen € 800,- krijgen. 
Mensen die tussen de 120-130% 
van de toepasselijke bijstandsnorm 
ontvangen, krijgen € 500,-. 

Besparen op energiekosten
Er zijn een aantal manieren om op 
energieverbruik te besparen. Kijk 
hiervoor bijvoorbeeld op: op Snelle 
bespaartips | Milieu Centraal.

Bijzondere bijstand
Heeft u extra hoge energiekosten, 
bijvoorbeeld vanwege een ziekte? 
Geef dit dan door. Misschien heeft u 
recht op individuele bijzondere 
bijstand.

Wilt u een aanvraag doen voor 
bijzondere bijstand? Neem dan eerst 
contact op met de klantmanager van 
de gemeente via (033) 277 23 24,  
om daarna het aanvraagformulier in 
te vullen. 

Hulp bij geldzaken nodig?
Heeft u moeite om uw rekeningen te 
betalen? Of heeft u schulden? We 
kunnen u helpen! Neem contact op 
met ons Sociaal Team, (033) 277 23 24. 
Of kijk op www.idhschuldhulp.nl 
welke hulp of begeleiding u kunt 
krijgen. 


