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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

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

Inloopmomenten voorontwerp  
bedrijventerrein 
Op woensdag 6 juli zijn 
inloopmomenten over 
het voorontwerp-bestem-
mingsplan Bedrijventer-
rein Stationsweg (werk-
titel Zwarte Land 2) van 
15.00 tot 17.00 uur en 
van 19.00 tot 21.00 uur 
in de Breehoek. 

Tijdens deze inloopmomenten 
kunt u het plan bekijken. De 
initiatiefnemers en de bij het 
dossier betrokken medewerkers 
van de gemeente zijn 
aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden.

Ter inzage
Het bestemmingsplan voor 
een bedrijventerrein aan de 
Stationsweg (werktitel Zwarte 
Land 2) ligt met ingang van  
22 juni 2022 voor zes weken 
voor iedereen ter inzage.
Op werkdagen van 09.00 tot 
12.30 uur en op afspraak 
‘s middags (maandag tot 

en met donderdag) kan 
het plan worden ingezien 
bij de afdeling Ruimte en 
Groen (Buitenplaats), aan 
de Stationsweg 389a in 
Scherpenzeel.
 
Het voorontwerpbestemmings-
plan is digitaal te raadplegen  
via https://www.ruimtelijke  
plannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0279.BP2022Stations 
weg-vo  of scan de bijgevoegde 
QR-code. 

Hoe kunt u reageren?
U kunt mondeling, maar 
bij voorkeur schriftelijk, uw 
inspraakreactie kenbaar 
maken.
Dit kan zo lang het plan ter  
inzage ligt (dus tot en met  
2 augustus 2022). Uw schrifte- 
lijke inspraakreactie kunt u 
sturen naar burgemeester en 
wethouders van Scherpenzeel, 
Postbus 100, 3925 ZJ in 
Scherpenzeel. Voor uw monde- 
linge inspraakreactie kunt u 
een afspraak maken met een 
medewerker van de afdeling 
Ruimte & Groen via telefoon-
nummer (033) 277 23 24.  
Inspraakreacties kunnen 
leiden tot aanpassing (van 
onderdelen) van het plan.

Sluiting  
gemeentehuis
In verband met een 
personeelsbijeenkomst zijn 
wij dinsdag 5 juli 2022 vanaf 
15.30 uur gesloten.  
Ook telefonisch zijn wij dan 
niet bereikbaar.

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

Wethouders-
spreekuur  
11 juli
Op maandag 11 juli a.s. bent 
u van 19.00 tot 19.45 uur 
van harte welkom op het 
wethoudersspreekuur in  
het gemeentehuis.

....................
Vaccineren 
in Boschzicht
 
Vaccinatie tegen het corona-
virus.
Ook voor de booster. 

Dinsdag 5 juli 
van 8.30 tot 13.00 uur en  
dinsdag 12 juli 
van 8.30 tot 13.00 uur.

Geen afpraak nodig.
Niet voor kinderen onder de 
12 jaar. 

Vergeet niet om een 
mondkapje, ID-bewijs en 
ingevulde gezondheids-
verklaring mee te nemen.
Meer informatie op 
www.vggm.nl

....................
Wandeling  
langs weilanden
 
er schuilt geen wolkje meer 
ze zijn allemaal gevlucht
om plaats te maken voor  
het blauw
en stuifmeel in de lucht
mijn neus merkt het wel
de vegetatie bloeit
traanogen en niezen
nu alles weer is gegroeid
waar komen die allergieën 
en die kriebelneus vandaan?
hoe verder ik naar het  
kanaal loop
hoe meer het lijkt te ont-
staan
mijn wazige blik wordt ge-
trokken
naar een bordje aan de kant
“boerderij de pol”
ah,
daar komt het vast tot stand

Dorpsdichter  
Anne-Roos van der Meijden

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

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

Donderdag 7 juli 2022 
Bijzondere Raadsvergadering 
Aanvang 20.00 uur

Deze bijzondere raadsvergadering 
staat in het teken van de Kroon- 
benoemingsprocedure burgemeester 
Scherpenzeel. 
Aan de orde zijn:

•	Profielschets	burgemeester	 
Scherpenzeel

 Een belangrijke stap in de kroonbenoemings-
procedure van een nieuwe burgemeester is 
het opstellen van de profielschets. 

 Een afvaardiging uit de gemeenteraad is 
onder begeleiding van een externe deskun-
dige en bijgestaan door de raadsgriffier aan 
de slag gegaan met het opstellen van de 
profielschets. Via een enquête zijn wensen 
van inwoners, maatschappelijke organisaties 
en het bedrijfsleven opgehaald. Ook zijn 
overheidsorganisaties waar de gemeente mee 
samenwerkt en buur- en regiogemeenten 
actief benaderd. Dit alles heeft geleid tot 
de profielschets, die de werkgroep ter vast-
stelling aan de raad voorlegt.

• Verordening Vertrouwenscommissie 
gemeenteraad Scherpenzeel

 Op 5 juli heeft de raad de leden, voorzitter 
en secretaris van de vertrouwenscommissie 
benoemd en de adviseur en ambtelijke 
ondersteuning/vervanger van de secretaris 
toegevoegd.

 Tijdens de profielschetsvergadering wordt 
de verordening Vertrouwenscommissie 
vastgesteld. Deze verordening regelt 
o.a. de samenstelling, ambtelijke 
ondersteuning,geheimhouding en 
verslaglegging van de taken die door de 
vertrouwenscommissie worden uitgevoerd.

Bijzondere gast tijdens deze vergadering is de 
Commissaris van de Koning van de Provincie 
Gelderland, de heer J.C.G.M. Berends.

Vergadering volgen
De gemeenteraad vergadert in Kulturhus de 
Breehoek. U bent van harte welkom om deze 
bijzondere raadsvergadering bij te wonen. 
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 
vergadering starten en de stukken raadplegen. 
Terugkijken van de vergadering kan ook via de 
website. Hiervoor gaat u naar ‘vergadering 

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

Handige  
app voor  
ophaaldagen 
van afval
Met de gratis app Afval-
wijzer zijn makkelijk de 
ophaaldagen van het afval 
in onze gemeente in te zien. 
Ook staat er meer informatie 
over afvalscheiden. Wat hoort 
in welke kliko of plastic zak? 
De app is te downloaden voor 
android en apple-systemen. 
Daarna wordt gevraagd om 
eenmalig in te loggen met 
postcode en huisnummer. 
Hierdoor worden de juiste 
ophaaldagen geselecteerd. 
De app is ook heel handig 
voor mensen die zijn 
verhuisd en waarvan de 
afvalroute wijzigt. 

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


