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WEEK 21 - 24 MEI 2022

Vaccineren in Boschzicht 
stopt eind mei 
Vaccineren in Boschzicht kan tot en met dinsdag 31 mei. Daarna stopt deze 
pop-up locatie voor vaccinatie tegen het coronavirus. De GGD meldt dat veel 
mensen zich hebben laten inenten. De laatste weken is er echter een terugloop 
te zien en komen er vooral mensen uit de regio. Daarom wordt de pop-up in 
Boschzicht gesloten. Wie nog in eigen dorp een vaccinatie wil halen, kan deze 
maand nog terecht. 

Tijd:  elke dinsdag van 14.00-18.00 uur
Adres:  Boschzicht, Burgemeester Royaardslaan 4, Scherpenzeel 

U kunt hier ook een boostervaccinatie krijgen. Kinderen van 5-12 kunnen niet 
op de pop up gevaccineerd worden, omdat aan hen een vaccin met aangepaste 
dosis wordt gegeven.

Vergeet niet een ID-bewijs, mondkapje en ingevulde gezondheidsverklaring
mee te nemen

Open vergadering
monumentencommissie
De eerstvolgende openbare vergadering van de monumentencommissie is
op dinsdag 31 mei om 11.00 uur in het gebouw van de buitendienst
Scherpenzeel (‘t Zwarte Land 25). Als u deze vergadering wilt bijwonen,
neem dan contact op met mevrouw H. Sarink, secretaris van de monumenten-
commissie, via (033) 277 23 24.

De agenda en vergaderstukken staan op de website
www.scherpenzeel.nl/monumentencommissie onder het kopje
‘Vergaderkalender en vergaderstukken’.

Spreekrecht 
Na opening van de vergadering kunnen aanwezige initiatiefnemers of 
belangstellenden ieder gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren. 
Wilt u gebruik maken van dit spreekrecht? Neem dan vooraf contact op met de 
secretaris van de monumentencommissie.

Wijziging 
ophalen 
PMD-zakken
In verband met Hemelvaartsdag op 
donderdag 26 mei wordt het PMD
(plastic afval in de gele zakken) 
opgehaald op vrijdag 27 mei 2022.
Graag het PMD voor 7.30 uur aan 
de weg zetten.

Ontwerpbegroting Regio Foodvalley
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen maken 
burgemeester en wethouders van Scherpenzeel bekend dat voor een ieder de 
ontwerpbegroting 2023-2026 Regio Foodvalley ter inzage ligt. Regio Foodvalley 
stelt jaarlijks een ontwerpbegroting op. De gemeenteraad kan een zogeheten 
zienswijze indienen. 

De stukken liggen met ingang van 25 mei 2022 gedurende vier weken voor 
iedereen ter inzage in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a 
tijdens de openingstijden.

OPENBARE KENNISGEVING
Vastgesteld bestemmingsplan Oosteinde 2

Burgemeester en wethouders van 
Scherpenzeel maken, ter voldoening 
aan het bepaalde in artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, bekend 
dat het door de raad op 12 mei 2022 
vastgestelde bestemmingsplan 
Oosteinde 2 voor eenieder ter
inzage ligt.

Doel van dit plan
Op de locatie wordt de mogelijkheid 
geboden binnen de bestaande 
aanbouw aan de woning een tweede 
woning op het perceel te realiseren. 
Tevens vervalt de bedrijfsbestemming, 
die op een deel van het perceel ligt
en krijgt het gehele perceel de 
bestemming wonen.

U kunt het plan inzien
Het raadsbesluit, het vastgestelde 
bestemmingsplan, en de hierbij 
behorende stukken liggen met
ingang van 25 mei gedurende

zes weken op het gemeentehuis
ter inzage. 

Het bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen via: www.scherpenzeel.nl
of op ruimtelijke plannen via de link
https://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.0279.
BP2021Oosteinde2-vg01

U kunt het bestemmingsplan op het 
gemeentehuis alleen inzien na het 
maken van een afspraak. U kunt 
hiervoor contact opnemen met
een medewerker van de afdeling 
Ruimte & Groen via telefoonnummer 
(033) 277 23 24.

Hoe kunt u reageren 
Gedurende de termijn dat het plan
ter inzage ligt kan tegen het 
vastgestelde bestemmingsplan beroep 
worden ingesteld.

Het beroep kan worden ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019 
2500 EA Den Haag. Dit kan gedurende 
de termijn dat het plan ter inzage ligt 
(dus tot en met 5 juli 2022).

Het bestemmingsplan treedt in 
werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn afloopt. 
Het instellen van beroep schorst de 
werking van het besluit niet. Indien 
beroep is ingesteld, kan gedurende de 
beroepstermijn bij de voorzitter van 
genoemde afdeling van de Raad van 
State een verzoek worden gedaan tot 
het treffen van een voorlopige 
voorziening indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Bij het verzoek moet een 
afschrift van het beroepschrift
worden overgelegd.

Sluiting
Gemeentehuis
In verband met Hemelvaartsdag
op donderdag 26 mei a.s. is
het gemeentehuis gesloten op 
donderdag 26 en vrijdag 27 mei 
a.s. Ook telefonisch zijn wij niet 
bereikbaar.


