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Gezocht: burgerlid 
Welstandscommissie/
Adviescommissie 
Omgevingskwaliteit
Gemeente Scherpenzeel heeft een aantrekkelijke 
leefomgeving en wil deze behouden en waar  
mogelijk verbeteren. Voor een belangrijk deel  
wordt de leefbaarheid bepaald door de bebouwing  
om ons heen. Om de ruimtelijke kwaliteit van  
bebouwing te beschermen worden, onder meer, 
bouwaanvragen getoetst op ‘redelijke eisen van 
welstand’. De advisering is opgedragen aan 
de Welstandscommissie. 

Onder de Omgevingswet wor-
den de monumentencommissie 
en de welstandscommissie  
samengevoegd in de Advies-
commissie Omgevingskwaliteit. 

Het is de bedoeling dat het  
burgerlid tot de inwerking- 
treding lid is van de welstands-
commissie en vervolgens lid 
wordt van de Adviescommissie 
Omgevingskwaliteit. 

Laatstgenoemde bestaat uit 
een voorzitter en deskundigen 
op het gebied van cultuurhis-
torie, bouw- en architectuur 
historie, restauratie, landschap, 
architectuur, stedenbouw en 
duurzaamheid. 

Om de betrokkenheid met de 
gemeente te vergroten maakt 
ook een inwoner deel uit van  
de commissie. Deze inwoner 
vertegenwoordigt de lokale  
bevolking en is onafhankelijk 
van het gemeentebestuur. 

Functie-inhoud:
• deelname aan het overleg,  

in de regel om de twee  
weken gedurende maximaal 
een dagdeel.

• incidentele deelname aan  
de regionale vergaderingen 
van de voltallige welstands-
commissie, in het geval  
er grote plannen uit de  
gemeente Scherpenzeel  
worden behandeld.

• in overleg met de overige  
leden van de commissie  
tot een gezamenlijk  
advies komen.

• bouwplannen beoordelen  
vanuit een andere dan  
architectonische of steden-
bouwkundige deskundigheid.

 

 

Functie-eisen:
•	affiniteit	met	de	plaatselijke	

welstands- en/of monumen-
tenzorg.

• niet beroepsmatig werkzaam 
(geweest) binnen de steden-
bouw en architectuur.

• in staat om bouwkundige 
tekeningen te lezen en een 
passend advies te geven  
over bouwplannen.

• gevoel voor bestuurlijke  
en maatschappelijke ver- 
houdingen.

• goede communicatieve  
vaardigheden, zowel naar 
burgers en het gemeente- 
bestuur als naar architecten 
en opdrachtgevers.

• oplossingsgerichte houding.
• onafhankelijk van het ge-

meentebestuur of ambtelijk 
apparaat.

• woonachtig in de gemeente 
Scherpenzeel.

• bereid zijn om overdag te 
vergaderen.

Als burgerlid ontvangt u  
een nader vast te stellen  
vergoeding per vergadering. 
De benoemingsperiode geldt 
voor vier jaar. Daarna is een-
malig herbenoeming mogelijk 
voor opnieuw een periode van 
vier jaar.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met  
Julia Lattasch, beleidsmede-
werker Ruimtelijke Ordening, 
via telefoon (033) 277 23 24 
of  met de heer ir. J. Boros, 
hoofd Kwaliteit en Innovatie 
Gelders Genootschap, via 
telefoon (026) 44 21 742.

Solliciteren
U kunt uw schriftelijke reactie 
samen met uw CV uiterlijk 
vrijdag 11 november sturen 
naar werkenin@scherpenzeel.nl

Iedereen mag afspraak maken voor herhaalprik 
Hoe meer mensen de herhaalprik van de vaccinatie 
tegen corona halen, hoe beter een verdere opleving 
van het virus kan worden afgeremd. Iedereen van 
12 tot 59 jaar oud krijgt nu stap voor stap de gele-
genheid om een afspraak te maken voor een her-
haalprik tegen corona. Alle 60-plussers konden de 
afgelopen weken al een afspraak maken. Dat is ook 
mogelijk zonder uitnodigingsbrief.

Vanaf 17 oktober komt ieder-
een (12 jaar en ouder) gelei-
delijk aan de beurt om een 
afspraak te maken. Het mo-
ment waarop de verschillende 

geboortejaren een afspraak 
kunnen maken hangt af van de 
beschikbare plek op de vacci-
natielocaties. Op de website 
coronavaccinatie.nl/herhaalprik 

wordt per dag aangegeven 
welk geboortejaar er aan de 
beurt is.

Geen brief meer, 
wel afspraak
Bent u 59 jaar of jonger? Dan 
krijgt u geen uitnodiging per 
post. GGD GHOR Nederland 
en het RIVM bekijken per dag 
welke geboortejaren in de ge-
legenheid worden gesteld een 
afspraak te maken en commu-
niceren hierover. 

Een afspraak maken is nog 
wel verplicht. De GGD streeft 
ernaar om iedereen uit deze 
leeftijdsgroep de mogelijkheid 
te bieden voor het maken van 
een afspraak, bij voorkeur onli-
ne om drukte bij het callcenter 
zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie is te vinden op 
Ggdgm.nl/herhaalprik. Meteen 
een afspraak maken kan op 
planjeprik.nl. 

..........................................................................................

Ontmoetings- 
ochtend  
pleegouders
De Week van de Pleegzorg 
wil gemeente Scherpenzeel 
niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. Daarom is er 
op vrijdag 4 november 
van 10.00-11.30 uur een 
ontmoetingsochtend in 
De Breehoek. Iedereen 
die op wat voor wijze dan 
ook pleegzorg biedt is van 
harte welkom. Ook als u in 
de weekenden of door de 
weekse dagen opvanggezin 
bent voor kinderen bent u 
van harte welkom! Uiteraard 
is	er	koffie,	thee	en	wat	
lekkers.

De ontmoetingsochtend is 
een informeel samenzijn, 
waarbij ontmoeting, 
herkenning, elkaar leren 
kennen en het delen van 
ervaringen centraal staan. 
Jonge kinderen kunt u 
meenemen. Er is speelgoed 
en spelmateriaal aanwezig.

Graag vooraf aanmelden 
door een mailtje te 
sturen naar m.koppejan@
scherpenzeel.nl met als 
onderwerp: ‘aanmelding 
ontmoetingsochtend’.

..........................................................................................

SportExperience – ontdek 
welke sport bij u past
Gemeente Scherpenzeel, Heerlijk Scherpenzeel  
en JOS organiseren op vrijdag 11 november  
een SportExperience. Bezoekers kunnen in  
De Breehoek korte proeflessen volgen van  
allerlei sportaanbieders uit het dorp, zoals  
spinning, bootcamp, tennis, pilates, schietsport, 
fitness en steppen. Doel van de SportExperience  
is om meer mensen in beweging te krijgen en  
zo bij te dragen aan een gezonder Scherpenzeel. 
Toegang is gratis.

“Veel mensen willen best 
meer bewegen, maar ze 
vinden het lastig om een 
sport te vinden die bij ze 
past”, vertelt projectleider 
Steven van Griethuijsen.  
“Wat je voorkeuren zijn 
ontdek je vaak pas als je 
de sport gaat beoefenen. 
Houd je bijvoorbeeld van 
groepslessen of ga je liever 
alleen aan de slag?  
Wil je jezelf helemaal 
uitputten of wil je ook  
nog een praatje kunnen 
maken tijdens het sporten?”  
 

De SportExperience is 
bedoeld om mensen bij die 
keuze te helpen. 
Bezoekers kunnen op  
11 november op 2 momenten 
binnenlopen. Tussen 15:30-
17:30 uur of tussen 18:30-
20:30 uur. Voor iedereen 
staat een gratis smoothy 
klaar. Aanmelden: www.
heerlijkscherpenzeel.nl/
sportexperience  

De SportExperience wordt 
mede mogelijk gemaakt  
door A.N.J.A. Assisteert.

Melden via app Reppido
Ligt er een stoeptegel los, is een lantaarnpaal stuk of is er 
sprake van overlast? Melden gaat snel en gemakkelijk via de 
app Reppido. De app is geschikt voor andoid en apple. Als 
de app is geïnstalleerd, kun je meldingen doorgeven. Dit kan 
ook met een foto en de locatieprikker. Ook kun je in app zien, 
welke meldingen er in Scherpenzeel al zijn gedaan. 
Meldingen doorgeven kan ook via www.scherpenzeel.nl en 
033-2772324.

.......................................
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Themabijeenkomst Kansrijke start
Contact maken met je kindje door het begrijpen van 
zijn of haar lichaamstaal? Hoe doe je dat? Heb je 
een kindje tot twee jaar? Geef je dan op voor de  
themabijeenkomst Kansrijke start voor 1 november. 

Tijdens de ochtenden ga je 
op praktische en interactieve 
manier aan de slag met deze 
thema’s aan de hand van  
filmpjes,	praktische	handvatten	
en het (onderling) delen van  
ervaringen. De themabijeen-
komsten zijn een initiatief van 
het Centrum voor Jeugd en 
Gezin, Santé Partners, Praktijk 

voor Orthopedagogiek Scher-
penzeel, Verloskundigenprak-
tijk 

De Vallei en gemeente 
Scherpenzeel.  
Meer informatie op 
www.scherpenzeel.nl/ 
themabijeenkomst-
kansrijke-start. 

Plaatsing van diverse bladkorven
De gemeente Scherpen-
zeel plaatst vanaf week 
43 diverse bladkorven 
verspreid over het dorp. 
Het is een extra voor- 
ziening voor de herf-
stperiode, wanneer de 
gft-container vaak te 
klein is voor al het val-
lende blad. Doordat er 
bladkorven beschikbaar 
zijn, hoeven bewoners 
niet meer te wachten  
op het legen van de  
groene container. 

De korven blijven tot half  
december staan. Alleen  
bladeren mogen in de korven 
worden gedeponeerd. Wanneer 
de korven worden vervuild met  
ander (tuin) afval wordt de korf 
verwijderd. Ook als er rondom 
de bladkorf afval wordt ge-
plaatst, wordt de korf weg- 
gehaald.

Is de bladkorf vol dan kunt  
u maandag t/m donderdag  
tussen 8.30 en 17.00 uur  
en vrijdag tussen 08.30 en 
12.30 uur contact opnemen 
met de gemeente Scherpen- 
zeel op het nummer  
(033) 277 23 24 of via  
e-mail wordtgemaakt@ 
scherpenzeel.nl. 

Straat Locatie

De Voorposten De Eng

De Voorposten 't Slag/Ruitenbeekskamp

Eikenlaan Hoek Marktstraat

Oosteinde t.h.v. rotonde Hopeseweg

Geerhoek Langs het bospad

Burgemeester  
Royaardslaan berm schuin tegenover Boschzicht

Fluitekruidlaan hoek Fluitekruidlaan/Walstrolaan

Holevoetlaan t.h.v. Lambalgerkeerkade

Het Pella hoek Pella/Lambalgerkeerkade

Koepellaan t.h.v. speeltuin

Koepellaan t.h.v. Vijverlaan

kamillelaan t.h.v. Valeriaanlaan

Groeperlaan t.h.v. Oosthof

Stationsweg t.h.v. huisnummer 344

Prinses Marijkelaan
hoek Prinses Marijkelaan/Frans Hal-
slaan

Weegbreelaan hoek Weegbreelaan/Hoefbladlaan

Boslaan hoek Ringbaan

Burgemeester Röell-laan t.h.v. Het Witte Hek

Burgemeester Heijsingel t.h.v. huisnummer 40

Rijnschoten t.h.v. Geerhoek

Vlieterweg t.h.v. Bospad (driehoek plantsoen)

Oosteinde t.h.v. huisnummer 3

Brinkkanterweg t.h.v. huisnummer 12

De locaties van de korven zijn als volgt:

Ontwerpbestemmingsplan 
Stationsweg 392a
Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel 
maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan Stationsweg 392a ter 
inzage ligt

Doel van dit plan
Op de locatie zal een bedrijfs-
woning gerealiseerd worden 
in de bestaande monumentale 
molenromp. Daarnaast zal er  
een bijgebouw worden gere-
aliseerd welke samen met de 
molenromp de bedrijfswoning 
zal worden. De bestaande oude 
schuur rond de molenromp zal 
worden gesloopt. 

U kunt het plan inzien
Het bestemmingsplan ligt met 
ingang van 25 oktober 2022 
gedurende 6 weken ter inzage 
in het gemeentehuis aan de  
Stationsweg 389a in Scherpen-
zeel. Op werkdagen van 09.00 
tot 12.30 uur en op afspraak 
‘s middags (maandag tot en 
met donderdag). 

Het ontwerpbestemmingsplan 
is digitaal te raadplegen via: 
www.scherpenzeel.nl

of op ruimtelijke plannen via 
de https://www.ruimtelij-
keplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0279.BP2022 
Station392a-ow01 

Hoe kunt u reageren? 
U kunt mondeling, maar bij 
voorkeur schriftelijk, uw ziens-
wijze kenbaar maken. Dit kan 
zo lang het plan ter  
inzage ligt (dus tot en met  
6 december 2022). Uw schrif-
telijke zienswijze kunt  
u sturen naar de gemeente-
raad van Scherpenzeel,  
Postbus 100, 3925 ZJ in  
Scherpenzeel. 
Voor uw mondelinge ziens- 
wijze kunt u een afspraak  
maken met een medewer-
ker van de afdeling Ruimte 
& Groen via telefoonnummer 
(033) 277 23 24. Zienswijzen 
kunnen leiden tot aanpassing 
(van onderdelen) van het plan.

Uitbreiding van lening voor verduurzaming van de woning 
Inwoners van de gemeente Scherpenzeel kunnen via 
het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) geld  
lenen voor het verduurzamen van de woning. Ook 
as-bestverwijdering of het levensloopbestendig maken 
van de woning kan via deze lening worden gefinancierd.

Steeds meer woningeigenaren 
zijn bezig met de verduurza-

ming van hun woning.  
De vraag naar een toekomst-

bestendig wonen lening blijft 
stijgen. Daarom heeft het  
college besloten om deze  
regeling uit te breiden. 
Waar voorheen de lening 
voornamelijk voor isolatie en 
plaatsen van zonnepalen werd 
gebruikt, wil men nu steeds 

vaker ook een warmtepomp 
realiseren.  

De lijst met maatregelen die 
onder deze lening vallen is 
daarom uitgebreid met een 
(combi) warmtepomp, hybride 
cv-ketel, warmte Terug Winning  

 
(WTW) systeem, (combi) zon-
neboiler en een kleinschalige 
windturbine. 

Meer info via 
www.scherpenzeel.nl/ 
toekomstbestendig-wonen-
lening


