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WEEK 23 – 07 JUNI 2022

Eisen voor 
toewijzing 
bekend Zelder
Het woonwijkje Zelder aan de Groeperlaan/Hopeseweg 
gaat bestaan uit 34 kleinere types woningen. Vanwege hun 
omvang zijn deze aantrekkelijk geprijsd. De gemeente wil 
met dit unieke project inwoners de kans bieden om een 
stap te maken op de woningmarkt. De doelgroep betreft 
één- en/of tweepersoonshuishoudens.

Kelderman Vastgoedontwikkeling BV gaat de woningen 
bouwen en verkopen. Kopers moeten voldoen aan bepaalde 
eisen. 

De toewijzingscriteria die Kelderman hanteert zijn: 
•  Minimaal 2 jaar inwoner van Scherpenzeel 

(ingeschreven bij de gemeente);
•  Een economische en/of maatschappelijke binding met 

de gemeente Scherpenzeel hebben.

Wie voldoet aan deze eisen, gaat mee in de eerste selectie-
ronde. Deze kan bestaan uit meerdere lotingen. Mochten er 
na deze ronde nog woningen te koop zijn, dan mogen ook 
inwoners van regio FoodValley meedoen aan een volgende 
lotingsronde. 

De inschrijving is nog niet geopend. Wie interesse heeft, 
kan al wel de uitgebreide toewijzingscriteria lezen op 
www.zelder-scherpenzeel.nl/toewijzingscriteria. En alvast 
de benodigde documenten opvragen bij bijvoorbeeld 
werkgever en belastingdienst. Via deze website kan ook 
worden ingeschreven op de nieuwsbrief. 

In gesprek met de wethouder?
Dat kan op maandag 13 juni a.s. U bent van 19.00 tot 19.45 uur van 
harte welkom op het wethoudersspreekuur in het gemeentehuis.

Bereikbaarheid 
gemeentehuis
In verband met een personeelsbijeenkomst zijn wij donderdag 9 juni van
12.30 tot 14.30 uur gesloten. Ook telefonisch zijn wij dan niet bereikbaar.

COLLECTE

Deze week gaan vrijwilligers op pad om te collecteren voor EpilepsieNL.
Heeft u interesse in de opbrengst van deze collecte? Kijk dan over enkele weken 
op www.cbf.nl van Centraal Bureau Fondsenwerving.

Ontdek & beleef Regio Foodvalley
Wandelend en fietsend door de Vallei en over de Veluwe

Regio Foodvalley is een prachtig gebied om te wonen, te werken én te recreëren. Van Nijkerk aan 

het Nijkerkernauw tot Rhenen aan de Rijn. En van Scherpenzeel in de Gelderse Vallei tot Garderen 

op de Veluwe. Trek je wandelschoenen aan of stap op de fiets en ontdek Regio Foodvalley.

Zaterdag
11 juni

Voor jong
en oud

Scan de QR-code, kies en download je route en ga op ontdekkingstocht.
De routes zijn ook te vinden op ontdekregiofoodvalley.nl

Donderdag 9 juni 2022 Raadsvergadering
Aanvang 20.00 uur 
Op de agenda staat onder andere:
•  Bestemmingsplan Vierzinnen

Hoewel dit agendapunt niet inhoudelijk is behandeld in 
de Opinieronde van 23 mei jl. staat het nog wel op de 
concept-agenda van de raad. De gemeenteraad gaat over 
zijn eigen agenda en stelt deze bij agendapunt 4 vast.

•  Jaarstukken 2021
Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar 
verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur, 
door middel van het overleggen van de jaarstukken 
bestaande uit de jaarrekening en het jaarverslag.

•  Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) begroting
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 
(VGGM) is een hulp- en dienstverleningsorganisatie voor 
Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Volksgezondheid 
(Ambulancezorg en Gemeentelijke GezondheidsDienst) 
voor de regio Gelderland-Midden. De VGGM biedt de 
begroting en kaders aan bij de colleges van B&W en 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, waarbij 
de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om 
een zienswijze uit te brengen aan het Dagelijks Bestuur 
(DB) van VGGM.

Vergadering volgen
De raadsleden vergaderen in Kulturhus de Breehoek.
De vergadering is tevens live te volgen via de website 
van de gemeente Scherpenzeel (www.scherpenzeel.nl). 
Via gemeenteraad - Vergaderkalender kunt u in de kalender 
kiezen voor de juiste vergadering. U kunt hier de vergade-
ring starten en de stukken raadplegen. Terugkijken van de 
vergadering kan ook via de website bij ‘vergadering 
terugkijken’.

Spreekrecht
Wilt u inspreken bij de raad?
Dat kan alleen over onderwerpen die niet op de agenda 
staan (voor het inspreken over agendapunten had u gebruik 
kunnen maken van het spreekrecht tijdens de opinieronde). 
Aanmelding voor het spreekrecht in een fysieke vergadering 
kunt u mailen naar griffie@scherpenzeel.nl. U doet dit bij 
voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering, en onder 
vermelding van uw naam en adres. Voor meer informatie 
over het spreekrecht verwijzen wij u naar de website. 
De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.

Samen rattenoverlast voorkomen!
Er komen regelmatig meldingen binnen over rattenoverlast. 
Vrijwel altijd heeft dit te maken met onbedoeld voedselaan-
bod. Door onzorgvuldig met voer en etenswaren om te 
gaan worden ook ratten gelokt en gevoerd. Ratten hebben 
namelijk drie levensbehoeften: een schuilplaats met in de 
directe omgeving voedsel en water. Ten aanzien van het 
beperken van het voedselaanbod valt er nog heel veel te 
winnen.

Hierbij enkele adviezen om overlast van ratten zoveel 
mogelijk te beperken:
•  Voer geen eenden of ganzen bij vijvers en sloten, eenden 

voeren is ook ratten voeren. Verder lokt het ook meer 
ganzen wat tot overlast kan leiden;

•  Strooi bij het bijvoeren van (zang)vogels in de winter 
geen graan, brood of andere etenswaren op de grond of 
in staande vogelvoeder huisjes maar hang voer op 
middels een vetbol of iets dergelijks, ratten zijn namelijk 
uitstekende klimmers.

•  Als de winter voorbij is en het warmer wordt is het 
raadzaam om het voer en de waterschaaltjes weg te 
halen. In het voorjaar hebben vogels geen behoefte meer 
aan extra voedsel. Dit kan zelfs schadelijk zijn voor 
eventuele jongen die hiermee gevoerd worden;

• Voer vooral niet te veel;
•  Houd rennen en nachthokken van (klein)vee schoon en 

voorkom dat er veel mest of voerresten aanwezig zijn;
•  Zorg dat voerbakken van kippen, honden, duiven etc.

’s avonds leeg zijn. Zodat er geen ratten of muizen bij 
kunnen. Dit komt eveneens de gezondheid van uw dieren 
ten goede;

•  Zorg dat u voer en etenswaren in een afgesloten 
verpakking (een ton met deksel, oude melkbus, koekblik-

ken etc.) bewaart. Papieren of plastic verpakking is niet 
afdoende. Dit wordt kapot geknaagd;

•  Zorg dat vuilnis in een afgesloten bak, container, kliko etc. 
wordt opgeslagen;

• Stapel openhaardhout op, los van de grond;
• Ruim rommelhoekjes in en om uw huis op;
•  Maak uw kippen- of vogelhok rattenvrij door bijvoorbeeld 

een betonnen tegelvloer en laat uw hok inspecteren door 
een erkend ongediertebestrijder;

•  Schakel bij rattenoverlast zo snel mogelijk een erkend 
ongediertebestrijder in.

Bestrijding is moeilijker geworden
Ten gevolge van nieuwe wetgeving mag de gemeente in 
de openbare ruimte niet meer met rattengif bestrijding 
uitvoeren. Tevens mogen wij niet zomaar klemmen met 
lokaas plaatsen. Hierdoor wordt het in toom houden van de 
rattenpopulatie een stuk moeilijker. Het samen voorkomen 
van rattenoverlast is daarom nog belangrijker geworden.

Volksgezondheid
Samen rattenoverlast voorkomen is belangrijk voor onze 
gezondheid. Ratten kunnen namelijk drager zijn van de 
ziekte van Weil. Dit is een besmetting met bacteriën. Ze 
komen voor in de nieren van de (bruine) rat. Via de urine 
komen ze terecht in bijvoorbeeld rioleringswater, sloten en 
vijvers, maar ook in modder of op slootkanten. Via wondjes, 
mond of slijmvliezen kunnen de bacteriën ons lichaam 
binnenkomen, bijvoorbeeld bij het zwemmen in besmet 
water. Wij adviseren u dan ook nooit te gaan zwemmen in 
de vijvers en bij aanraking met sloot- of vijverwater handen 
te wassen.


