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COLLECTE

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

Energiecaravan op Plein 
1940: tips en info
Energie besparen in je woning of overstappen op een eigen energiebron? Goed 
idee, maar waar begin je? Het Energieloket van gemeente Scherpenzeel helpt je 
graag op weg!

Energiecaravan
Op vrijdag 1 juli staat het Energieloket met de Energiecaravan op Plein 1940. 
Van 10.00 tot 15.00 uur kunt u hier terecht voor advies en tips op het gebied 
van verduurzamen van de eigen woning. Heeft u vragen over woningisolatie, 
zonnepanelen, bouwbedrijven of installateurs? Teun van Roekel staat u graag te 
woord om u verder te helpen.

Energieloket
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op 1 juli bij de energiecaravan langs te 
komen dan is het loket, bemand door Van Roekel, zes dagen per week 
telefonisch bereikbaar en via e-mail. Telefoonnummer: (06) 10 73 12 61. E-mail:  
teun@energieloket-scherpenzeel.nl. Zie ook www.duurzaamscherpenzeel.nl 

Vergadering 
Monumenten-
commissie gaat 
niet door 
De eerstvolgende vergadering van 
de monumentencommissie op dins-
dag 5 juli zal niet doorgaan. Op de 
website www.scherpenzeel.nl/
monumentencommissie is het 
vergaderschema voor 2022 te zien. 

Renovatie Eikenlaan is klaar
De renovatie van de Eikenlaan is afgerond. Het is een groot 
en ingrijpend project geweest. Het resultaat mag er zeker zijn 
en omwonenden zijn tevreden met de huidige situatie. Dat is  
mede te danken aan de inzet van het bewonerscomite, dat 
sinds mei 2019 meedenkt met de gemeente en adviseert. Nu 
het project is afgerond, heft  het bewonerscomite zich op.

Bij deze een hartelijk dank aan de leden Claudia van den 
Berg, Gerd Hendrikx, Bertus Jekel, Wim van Kampen, Gerard 
Kromwijk en Marianne Vlastuin, Judith Vermeer en Roland 
Weerd voor hun inzet en tijd!

Op dinsdag 14 juni is gezamenlijk met het comité, 
gemeente, ingenieursbureau Koningsstal en aannemer 
Smink een laatste ronde gemaakt over de Eikenlaan als 
oplevering van het project. Hiermee is de renovatie 
afgesloten. Ook is de laatste editie van nieuwsblad 
Eikenblad verzonden aan de aanwonenden. Deze kunt op 
lezen op www.samengroeitscherpenzeel.nl, onder Project 
Eikenlaan 

Klachten melden
Heeft u als aanwonende van de Eikenlaan klachten over 
gebreken in de openbare ruimte? Dan valt dit niet meer 
onder het renovatie-project, maar onder het reguliere 
onderhoud van de gemeente. U kunt uw meldingen online 
doen via: www.scherpenzeel.nl/iets-kapot-of-niet-in-orde-
melden  Hier kunt u ook een foto en locatie van de klacht 
achterlaten.

Startbijeenkomst Taalhuis tegen 
laaggeletterdheid
Maandag 20 juni was er een eerste bijeenkomst rond de oprichting van een Taalhuis in De Breehoek. Doel van het toekom-
stige Taalhuis is om de basisvaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden in ons dorp 
te verbeteren. Medewerkers van verschillende welzijns- en taalorganisaties, de bibliotheek en de gemeente spraken samen 
over de impact van lage taalvaardigheden en plannen om daar iets aan te doen. Met 11% heeft Scherpenzeel het hoogste 
percentage laaggeletterden in Regio Foodvalley. 

Niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen gaat vaak gepaard met andere problemen op het gebied van gezondheid, 
schulden en dergelijke. Het Taalhuis zet zich in om dorpsgenoten die hiermee worstelen te ondersteunen. Een goede 
beheersing van taal-, reken- en digitale vaardigheden helpt om goed mee te kunnen doen in de samenleving. 

Door middel van een VR-bril ervoeren de professionals hoe lastig het kan zijn om met beperkte basisvaardigheden in het 
leven te staan. En ook hoe je als professional kunt 
omgaan met signalen. Daarna bespraken ze welke 
stappen er nog nodig zijn om te komen tot een 
goed functionerend Taalhuis in De Breehoek. 

Enerzijds zal het Taalhuis een fysieke plek zijn, een 
laagdrempelig inlooppunt waar iedereen terecht 
kan met vragen over taal en andere basisvaardig-
heden. Anderzijds wordt het een coördinatiepunt 
dat zich richt op signaleren van laaggeletterdheid 
en het verbinden van hulpvragen aan organisaties 
en vrijwilligers.  

Dinsdag 5 juli 2022 Raadsvergadering 
Aanvang 20.00 uur

Op de agenda staat onder andere:
• Bestemmingsplan Vierzinnen
  Het bestemmingsplan Vierzinnen voorziet in een 

juridisch-planologisch kader om de bouw van 24 
appartementen op de hoek Vierzinnen-Nieuwstraat moge-
lijk te maken. De 10 bestaande rijwoningen op deze 
locatie zullen worden gesloopt.

• Instellen Vertrouwenscommissie
  Na een periode van waarneming wordt de vacature voor 

een kroonbenoemde burgemeester opengesteld. 
  Namens de raad bereidt een vertrouwenscommissie de 

aanbevelingen voor de benoeming en herbenoeming van 
de burgemeester voor. De raad benoemt uit zijn midden 
de leden van de vertrouwenscommissie en de voorzitter 
van de vertrouwenscommissie. Ook bepaalt de raad wie 
zorgdraagt voor de ambtelijke ondersteuning van de 
commissie en wie hij wil toevoegen als adviseur van de 
vertrouwenscommissie.  

• Bestuurs- en eerste financiële rapportage
  Deze rapportage beschrijft de beleidsmatige voortgang en 

de financiële effecten op de programma’s, gebaseerd op 
de stand t/m april 2022. De financiële rapportage is 
tevens een voorstel tot wijziging van de begroting.

• Kadernota 2023-2026
  In de Kadernota worden de kaders voor de begroting 

2023-2026 voorgesteld.

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 (over deze onderwerpen 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.

WEEK 26 – 28 JUNI 2022

Rookmelders: hang op!
Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht op iedere verdieping in 
elke woning. Check op rookmelders.nl hoeveel rookmelders jij nodig hebt.  
Koop en plak ze makkelijk en snel op. Zo zorg je voor jouw veiligheid en die van 
de mensen om je heen en ben je klaar voor de nieuwe wet.

Afscheid wethouder Henny van Dijk
Na een periode van ruim drie jaar nemen we afscheid van mevrouw Van 
Dijk-van Ommering als wethouder en loco-burgemeester. Zij keert niet terug in 
het nieuwe college. 

Mevrouw Van Dijk blijft raadslid en zal zich in die functie blijven inzetten voor 
de inwoners van Scherpenzeel. Op verzoek van mevrouw Van Dijk wordt er 
geen afscheidsreceptie georganiseerd. Mocht u de wethouder willen bedanken 
of heeft u een persoonlijke boodschap dan wordt een kaartje of e-mail door 
haar op prijs gesteld. 

U kunt uw kaartje sturen naar:
gemeente Scherpenzeel t.a.v. mevrouw 
H.E. van Dijk-van Ommering
Postbus 100
3925 ZJ Scherpenzeel. 

E-mailen mag ook, u kunt u mail 
sturen naar 
bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl
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