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Oudere fietsers gezocht om Doortraproutes te testen 
De Fietsersbond is op zoek naar oudere fietsers om een nieuwe Doortraproute 
te testen in de gemeente Scherpenzeel. 

Doortraproutes zijn fietsrondjes van 20 tot  
25 kilometer, mooi, groen, over redelijk ruime 
paden, met weinig obstakels en over relatief 
veilige wegen en kruispunten. Om te checken 
of fietsers de route als aantrekkelijk en veilig 
ervaren, vraagt de Fietsersbond oudere fietsers 
om de route te fietsen en er hun mening over  
te geven. 

Testdagen
Van 21 t/m 23 juli kunt u de route fietsen. 

Dat kan alleen of met uw familie, vrienden 
of bijvoorbeeld uw fietsclub. Dat is niet 
alleen gezelliger, maar hoe meer testers zich 
aanmelden, hoe beter de routes straks zijn!

Meld u aan als testfietser en maak 
kans op een cadeaubon!
Wilt u de route uitproberen?  
Meld u zich dan aan bij de Fietsersbond, via 
www.fietsersbond.nl/testfietsen. U mag zich ook 
voor andere routes opgeven.

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  
thuisblijven 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 
adviseert om je te laten 
vaccineren, omdat dat zorgt 
voor goede bescherming 
tegen ernstige ziekte 
bij een besmetting. Ook 
is het belangrijk om bij 
coronaklachten een zelftest te 
doen; zowel voor ongevacci-
neerden als gevaccineerden. 

Hoewel vaccineren tegen 
corona wordt geadviseerd, 
vindt GGD Gelderland-Midden 
het belangrijk dat je zelf een 
afgewogen keuze maakt. 
Goed om te weten is dat een 
coronabesmetting 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 corona-
vaccinatie krijgen. Dat kan op 
de vaccinatielocaties (Ede en 
Arnhem) 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 besmetting) 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, 
ongeacht of je gevaccineerd 
bent. Een zelftest is ver-

krijgbaar 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 
uitslag ga je in isolatie en 
doe je de Quarantaine Check 
(https://quarantainecheck.
rijksoverheid.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 Gelderland-
Midden via 0800 8446 000.

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.
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Bestemmings-
plan Oost- 
einde 2  
onherroepelijk
 
Burgemeester en wethouders 
van Scherpenzeel maken 
bekend, dat het bestem-
mingsplan Oosteinde 2, 
vastgesteld bij raadsbesluit 
van 12 mei 2022 onher-
roepelijk is geworden.
Gedurende de beroeps-
termijn is geen beroep 
ingesteld en geen verzoek 
om voorlopige voorziening 
ingediend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.

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.

Het bestemmingsplan is  
in te zien op het gemeente-
huis en digitaal te raadplegen 
via www.scherpenzeel.
nl en via https://www.
ruimtelijkeplannen.nl/ 
?planidn=NL.IMRO.0279.
BP2021Oosteinde2-vg01
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Aanvragen subsidie voor buurtactiviteit
Buurtbarbeque, straatspeeldag of burenlunch? Vraag deze tijdelijke subsidie 
aan en krijg een vergoeding van de gemeente van maximaal € 500. 

Wilt u graag een activiteit 
organiseren voor uw buurt 
of straat, bijvoorbeeld 
een buurtbarbecue of 
straatspeeldag? En zorgt deze 
activiteit voor extra contacten, 
verbinding en ontmoeting 
tussen Scherpenzelers? Doe 
dan nu een aanvraag voor 
de tijdelijke subsidie ‘Sociale 
cohesie bewonersinitiatieven’!

Wat stuurt u mee?
Bij de aanvraag moet u een 
beschrijving van de activiteiten 
en een begroting meesturen.

Wat zijn de voorwaarden 
voor de activiteit?
De activiteit zorgt voor extra 
contacten en activiteiten, 
met als doel verbinding en 
ontmoeting tussen inwoners  
en buurten.
Kosten voor alcoholische 
dranken en/of verdovende 
middelen vergoeden we niet.
Per activiteit vergoeden we 
maximaal € 500. In totaal 
hebben we hiervoor een 
budget van € 3.176. Voor de 
aanvragen geldt: wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt.
Uiterlijk 8 weken voor de  
start van de activiteiten  
moet de aanvraag bij de 

Gemeente Scherpenzeel.
Wij stellen de aanvraag binnen 
13 weken na aanvraag vast.
De subsidie verstrekken we 
alleen aan bewonersinitiatieven 
die door inwoners georgani-
seerd worden en niet aan 
organisaties of verenigingen.
De subsidie kunt u niet 
achteraf aanvragen voor 
activiteiten die al uitgevoerd 
zijn. Pas na akkoord op de 
aanvraag, kunt u hiervoor 
kosten maken.
Na uitvoering van de activi-
teiten moet de aanvrager een 
overzicht van de activiteiten  
en gemaakte kosten aan ons 
laten zien.
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Geen avond- 
openstelling  
Burgerzaken  
in augustus
Burgerzaken is niet ge-
opend op de maandag-
avonden 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/. 


