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Digitale 
nieuwsbrief
Altijd op de hoogte van  
het laatste nieuws? 
Schrijf je in voor de  
digitale nieuwsbrief van  
de gemeente via  
www.scherpenzeel.nl/ 
nieuwsbrief
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Wethouders-
spreekuur  
25 juli
 
Op maandag 25 juli a.s. bent 
u van 19.00 tot 19.45 uur 
van harte welkom op het 
wethoudersspreekuur in het 
gemeentehuis.

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

Geen avond- 
openstelling 
Burgerzaken 
in augustus
Burgerzaken is niet geopend 
op de maandagavonden 1, 
8, 15, 22 en 29 augustus. 
Ze zijn wel open tijdens de 
reguliere openingstijden 
overdag: maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 
12.30 uur. 

Vanaf 5 september is 
Burgerzaken weer open op 
maandagavond van 18.30 tot 
20.00 uur. 
Denkt u er aan om van 
te voren een afspraak te 
maken? Dit kan via https://
mijnafspraak.scherpenzeel.nl/.

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

BEKENDMAKING

Vaststelling bestemmingsplan Vierzinnen 
Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel  
maken bekend, dat de gemeenteraad op 5 juli 2022 
het bestemmingsplan Vierzinnen heeft vastgesteld. 

Inhoud van het plan
Het bestemmingsplan vormt 
het planologisch kader 
voor de realisatie van het 
woningbouwproject Vierzinnen-
Nieuwstraat. Het gaat om 
de bouw van 24 woningen 
op de hoek Vierzinnen en 
Nieuwstraat.  

Het bestemmingsplan, met 
kenmerk NL.IMRO.0279.
BP2021Vierzinnen-vg01, regelt 
de bestemmingen binnen het 
plangebied ten aanzien van de 
realisatie van het plan.

Wijzigingen in het plan
Als gevolg van zienswijzen 
en ambtshalve aanpassingen 
zijn er ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan 

in de plankaart wijzigingen 
aangebracht. Deze hebben in 
hoofdzaak betrekking op:
- het bouwvlak;
- de goothoogte.

U kunt het plan inzien
Het bestemmingsplan en het 
beeldkwaliteitsplan liggen 
met ingang van 13 juli 2022 
gedurende 6 weken ter 
inzage in het gemeentehuis 
aan de Stationsweg 389a in 
Scherpenzeel. Op werkdagen 
van 09.00 tot 12.30 uur en op 
afspraak ‘s middags (maandag 
tot en met donderdag).  
Het bestemmingsplan is ook  
te raadplegen via  
www.scherpenzeel.nl en  
www.ruimtelijkeplannen.nl.
 

Beroep
Het is mogelijk om tegen de 
gewijzigde vaststelling van 
het bestemmingsplan tot 
en met 23 augustus 2022 
schriftelijk bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 
20019, 2500 EA Den Haag, 
beroep in te stellen. 

Het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan 
treedt in werking met 
ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn 
afloopt. Wanneer binnen de 
beroepstermijn een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige 
voorziening is ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, treedt het 
besluit niet in werking voordat 
op dat verzoek is beslist.

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

Ontmoet Woonstede
Kent u de ontmoetingsplek De Inloop 
van Welzijn Scherpenzeel in het  
Kulturhus De Breehoek al?
 
Woonstede wil u graag beter leren kennen zodat 
ze weten wat er speelt en welke initiatieven er 
zijn. Misschien kunnen ze ergens op aansluiten 
of rekening mee houden. 
Daarom is Woonstede vanaf nu elke tweede 
donderdag van de maand van 14.00 tot 
16.00 uur aanwezig bij de Inloop van Welzijn 
Scherpenzeel. De eerste keer is op 14 juli 2022. 
Een wijkbeheerder of woonconsulent van 
Woonstede is aanwezig om u te ontmoeten.  
Wilt u iets met Woonstede bespreken? Dan 

bent u van harte welkom. We proberen het een 
aantal keren uit en afhankelijk van de behoefte 
passen we onze aanwezigheid aan.

De aanwezigheid van Woonstede bij het 
inloopspreekuur verandert niets aan hun 
bereikbaarheid. De website www.woonstede.nl 
is 24 uur per dag beschikbaar voor vragen.  
Ook regelt u via Mijn Woonstede veel 
woonzaken zelf. 
De Klantenservice is per e-mail te bereiken  
op info@woonstede.nl en elke werkdag van 
09.00 tot 15.00 uur bereikbaar via  
(0318) 695 695.  
Hopelijk tot ziens in De Breehoek.

ZOMERVAKANTIE SPELWEEK 2022! 
Ook dit jaar organiseert JOS Scherpen-
zeel, in samenwerking met verschillen-
de partners, weer de Zomervakantie 
spelweek! 

Vanaf maandag 15 augustus staan er diverse 
activiteiten op het programma! Heb je altijd 
al eens een les karate willen doen? Dan is dit 
je kans! Wil je crossen met je fiets over het 
bikepark met professionele begeleiding? 
 
Kom dan vooral langs! Ook zullen wij met 
JOS aansluiten op het evenement op Plein 
1940 met een knipoog naar de Vuelta die in 
Scherpenzeel langs komt. Daarnaast hebben 
we een uitdagende Obstacle Run, waarin het de 
uitdaging is om het einde te halen!
Tot slot is er een Poolparty voor 12+. Dit wordt 
een groot feest om de zomervakantie mee af te 
sluiten!
 
Voor de JOS Pleinspelen is vrije inloop. Voor de 
rest van de activiteiten kun je je nu inschrijven 
via de volgende link:
www.heerlijkscherpenzeel.nl/
zomervakantiespelweek

Alle activiteiten zijn gratis. Doe jij ook mee? 
Schrijf je dan nu in!
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Bescherm jezelf en elkaar tegen corona 
Het aantal coronabesmettingen loopt weer op. Ons gedrag heeft invloed op het 
aantal besmettingen. Naast het doen van een zelftest bij klachten en thuis-
blijven bij corona, blijven de basisadviezen belangrijk om Nederland open te 
houden: was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog en zorg voor genoeg 
frisse lucht.  

Vaccineren tegen corona 
is je eigen keuze
GGD Gelderland-Midden advi-
seert om je te laten vaccineren, 
omdat dat zorgt voor goede 
bescherming tegen ernstige 
ziekte bij een besmetting. Ook 
is het belangrijk om bij corona-
klachten een zelftest te doen; 
zowel voor ongevaccineerden 
als gevaccineerden. 

Hoewel vaccineren tegen co-
rona wordt geadviseerd, vindt 
GGD Gelderland-Midden het 
belangrijk dat je zelf een afge-
wogen keuze maakt. Goed om 
te weten is dat een coronabe-
smetting meer ziek maakt als 
je bescherming niet op orde is. 
Je bent dan ook besmettelijker 
voor (kwetsbare mensen in) je 
omgeving.

Zonder afspraak  
(herhaal)vaccinatie 
Iedereen vanaf 12 jaar kan 
zonder afspraak een coronavac-
cinatie krijgen. Dat kan op de 
vaccinatielocaties (Ede en Arn-
hem) en ook in prikbussen en 
op pop-up locaties in de buurt. 
De herhaalvaccinatie voor 
60-plussers is er om hen extra 
te beschermen na hun booster. 
De herhaalprik mag vanaf 3 
maanden na de booster (of be-
smetting) worden gehaald. Wil 
je weten waar je een vaccinatie 
kunt krijgen bij jou in de buurt? 
Kijk dan op www.ggdgm.nl/
vaccinatiebus. 

Coronaklachten? Blijf 
thuis, doe een zelftest
Een kuchje, last van koorts 
of neusverkouden? Doe een 
zelftest. Bij coronaklachten is 
een zelftest belangrijk, onge-
acht of je gevaccineerd bent. 

Een zelftest is verkrijgbaar in 
de apotheek, drogisterij en 
supermarkt. Haal er een paar 
in huis of laat iemand dat voor 
je doen. 
Bij een negatieve testuitslag 
heb je zeer waarschijnlijk geen 
corona. Je mag naar werk of bij 
iemand op visite, maar wees 
voorzichtig met kwetsbare 
mensen. Bij een positieve uit-
slag ga je in isolatie en doe je 
de Quarantaine Check (https://
quarantainecheck.rijksover-
heid.nl/). Deze check laat zien 
wanneer de isolatie voorbij is. 
Door isolatie voorkom je dat je 
anderen besmet. 

Meer informatie
Twijfel je over vaccineren of 
heb je andere vragen? Bel 
dan voor advies van 09.00 
tot 17.00 met GGD Gelder-
land-Midden via 0800 8446 
000.

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

Rode Kruis heropent  
crisisnoodopvang  
aan Dorpsstraat 
Vanaf 15 juli tot en met eind september gaat de 
crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen 
in de voormalige Aldi weer open. Omdat de vraag 
naar opvanglocaties in het land zo hoog is, is hier-
toe door de burgemeester besloten. Het Rode Kruis 
bemenst en coördineert de opvang. 

Doorstroomlocatie
De crisisnoodopvang zal als 
doorstroomlocatie fungeren 
voor Veiligheidsregio 
Gelderland-Midden en 
Gelderland-Zuid en biedt 
plaats aan maximaal 80 
vluchtelingen. Vluchtelingen 
die uit Oekraïne ons land 
binnenkomen verblijven er een 
paar dagen voordat ze worden 
doorverwezen naar een plek 
voor langdurige opvang.

Rode Kruis
Burgemeester Wimar Jaeger: 
“We kijken terug op een 
succesvolle uitvoering van de 
crisisnoodopvang in mei en 
juni van dit jaar. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat we als dorp 
nogmaals een eerste opvang 
aan deze oorlogsvluchtelingen 
kunnen bieden. Het grootste 
deel van de organisatie en 

uitvoering ligt ditmaal bij de 
professionals van het Rode 
Kruis, zodat de druk op de 
gemeentelijke organisatie 
beperkt is. Ik ben blij dat 
Scherpenzeel op deze manier 
een bijdrage levert aan de 
opvang van vluchtelingen uit 
de Oekraïne, waardoor andere 
gemeenten extra ruimte 
kunnen bieden om de “druk op 
Ter Apel” te ontlasten.”

Vrijwilligers
Ook voor deze opvanglocatie 
zal het Rode Kruis een beroep 
doen op (lokale) vrijwilligers.

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


