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Bestrijding 
eikenprocessie-
rups 
De gemeente Scherpenzeel
werkt volgens een vastgesteld 
Eikenprocessierupsbestrijdingsplan. 
Afhankelijk van de weersomstan-
digheden en de groeiontwikkeling 
start in mei de preventieve 
bestrijding. We maken daarbij 
gebruik van bladbespuiting met een 
ongevaarlijk biologisch gewasbe-
schermingsmiddel. Tijdens de 
uitvoering zal onder hoge druk de 
gehele kroon van de eik bespoten 
worden met een speciale spuitunit. 

We bestrijden vrijwel alleen 
preventief in de bebouwde kom 
van Scherpenzeel en op gevoelige 
locaties in het Buitengebied 
waar veel mensen aanwezig zijn. 
Daarbij streven we naar een betere 
biologische balans. We willen de 
natuurlijke vijanden van de eiken-
processierups 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.

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 
Gezondheidsbeurs 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 17 - 26 APRIL 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.

Diftar-aanslagen 
vertraagd
Wegens technische problemen 
hebben nog niet alle inwoners hun 
afrekening van het legen van de 
grijze kliko (restafval) over 2020 
ontvangen. Zo’n 400 inwoners krij-
gen de rekening alsnog toegestuurd. 

Gewijzigde  
openingstijden 
-  Op woensdag 27 april  

(Koningsdag) is het gemeentehuis 
gesloten. 

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


