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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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De Vuelta komt eraan! 
Op zaterdag 20 augustus rijdt de Spaanse wielerronde La Vuelta door Scher-
penzeel. De Vuelta-rijders komen deze dag vanuit Amerongen (Hopeseweg) 
en gaan via De Dreef naar Woudenberg. Deze wegen (Hopeseweg, verlengde 
Hopeseweg en De Dreef) zijn op zaterdag 20 augustus langere tijd afgesloten 
voor alle verkeer. De afsluiting geldt van 12.00 uur tot 18.00 uur. 
 
Wie Scherpenzeel deze middag 
in of uit wil, kan gebruik maken 
van de wegen aan de zuidkant: 
de Nieuwstraat, Brinkkanterweg 
en Vlieterweg. Wel willen wij 
u verzoeken om hier tijdens 
de afsluiting zo min mogelijk 
gebruik van te maken. De kans 
op filevorming is namelijk sterk 
aanwezig. 

De hulpdiensten blijven ten 
alle tijden beschikbaar en 
bereikbaar. 

Tijdens de doorkomst van 
de Vuelta wordt door een 
samenwerkingsverband van 
ondernemers, winkeliers, 
PlattelandAnders en de 
gemeente meerdere 
activiteiten in het dorp 
georganiseerd. Ook in 
de dagen voorafgaand 
aan de Vuelta is er veel te 
doen, zie hiervoor de website 
www.heerlijkscherpenzeel.nl.   

Wilt u meer weten, kijk dan op 
www.scherpenzeel.nl/vuelta.

Leer meer over niet-zichtbare beperkingen
Bent u werkzaam als professional of vrijwilliger en komt u in contact met  
mensen met een niet-zichtbare of licht verstandelijke beperking? Dan biedt  
gemeente Scherpenzeel samen met Stichting MEE diverse gratis trainingen 
aan. De trainingen worden gegeven bij de Buitendienst (‘t Zwarte Land 25).  
Er is ruimte voor maximaal 10 deelnemers per training. 

De eerste serie van deze 
training is op donderdag  
3 november van 10.00 uur  
tot 12.30 uur,  maandag  
7 november van 10.00 uur  
tot 13.30 uur en op donder- 
dag 10 november van  
10.00 uur tot 12.30 uur. 

De tweede serie trainingen 
is op maandag 14 november 
van 10.00 uur tot 13.30 uur, 
maandag 21 november van 
10.00 uur tot 13.30 uur en 

donderdag 24 november van 
10.00 uur tot 12.30 uur.
De trainingen zijn voor 
Scherpenzeelse professionals 
en vrijwilligers die te maken 
hebben met mensen met een 
niet-zichtbare beperking (bijv. 
autisme, licht verstandelijke 
beperking etc.).

Beleef-training
Op maandag 19 september 
is er een Beleef-training van 
13.30 uur tot 17.00 uur. 

Hierbij kunnen vrijwilligers en 
professionals ervaren hoe het 
is om een licht verstandelijke 
beperking te hebben en van 
daaruit leren om beter aan te 
sluiten bij de doelgroep.

Deelname is gratis. U kunt  
zich opgeven door een mail  
te sturen naar: 
j.pullen@scherpenzeel.nl

Verleende  
(tijdelijke) 
standplaats-
vergunning)
 
Op grond van artikel 
5:18 van de Algeme-
ne Plaatselijke Ver-
ordening 2022 en het 
standplaatsenbeleid 
1997 is vergunning 
verleend voor het  
tijdelijk innemen van 
een standplaats te 
Scherpenzeel:

Aan KPN op 5 augustus en 
2 september 2022 op de 
Beukenlaan.

Een belanghebbende kan 
binnen zes weken na de 
datum van bekendmaking 
van de vergunning aan 
aanvrager bij burgemeester 
en wethouders bezwaar 
maken.  

U kunt het bezwaarschrift 
richten aan het college van 
burgemeester en wethouders 
van Scherpenzeel, Postbus 
100, 3925 ZJ Scherpenzeel. 
De stukken liggen ter 
inzage in het gemeentehuis 
(Buitenplaats), Stationsweg 
389a Scherpenzeel.
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Militaire  
oefening
Van 15 augustus tot en met 
2 september zijn er militaire 
oefeningen in de regio, 
onder meer in Scherpenzeel. 
De militairen oefenen met 
het verkenningsvoertuig 
Fennek en verplaatsen zich 
bewapend door het gebied. 
Er wordt geen gebruik 
gemaakt van (oefen)munitie. 
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Groene zone Stationsweg – Denk mee!
Mocht er een nieuw bedrijventerrein komen aan de Stationsweg, dan wordt het 
een goed in het landschap ingepast, groen en duurzaam bedrijventerrein voor 
lokale ondernemers. Mét extra meerwaarde voor alle inwoners door een vrij 
toegankelijke groene zone. 
 
Vorig jaar heeft de 
ontwikkelaar al een uitvraag 
gedaan naar de invulling 
hiervan, het participatietraject. 
Door middel van een vragen-
lijst willen we nu graag 
aanvullende wensen van 

inwoners ophalen voor deze 
groene zone. Scan de qr-code 
met uw mobiele telefoon of ga 
naar bit.ly/groenezone en denk 
met ons mee (het kost u een 
paar minuutjes). 

Standplaatsvergunning Bevolkingsonderzoek
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 is 
op 30 juni 2020 een vergunning verleend voor het innemen van een stand-
plaats achter Kulturhus de Breehoek, (Marktstraat 59). 

Het betreft het tijdelijk plaatsen van een 
onderzoeksunit door Bevolkingsonderzoek 
Oost in de periode van 17 augustus tot 31 
oktober 2022. Het uiteindelijke aantal weken 
van aanwezigheid van de onderzoeks-unit 
zal afhangen van de duur die de screening 
inneemt. 

Een belanghebbende kan binnen zes weken na 
de datum van bekendmaking van de vergunning 

aan aanvrager bij burgemeester en wethouders 
bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift 
richten aan het college van burgemeester en 
wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 
3925 ZJ Scherpenzeel. De stukken liggen ter 
inzage op het gemeentehuis.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de 
afdeling Ruimte & Groen via (033) 277 23 24.
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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/. 
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