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Energie-caravan staat woensdag 12 oktober op de markt 
Op grond van artikel 3, onderdeel 1 en 3 van de Marktverordening gemeente Scherpenzeel 2015 is  
vergunning verleend voor het tijdelijk innemen van een standplaats op de weekmarkt Scherpenzeel: 

• Aan Coöperatie Vallei Energie voor het plaatsen van de 
energie-caravan op woensdag 12 oktober 2022 

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 

Monumentencommissie vergadert 
De eerstvolgende open-
bare vergadering van de 
monumentencommissie 
is op dinsdag 4 oktober 
van 10.00 tot 11.30 uur 
in het gebouw van de 
buitendienst Scherpen-
zeel (‘t Zwarte Land 25). 

Als u deze vergadering wilt 
bijwonen, neem dan contact 
op met mevrouw J. Lattasch, 

tijdelijk secretaris van de 
monumentencommissie, via 
(033) 277 23 24 of per e-mail 
j.lattasch@scherpenzeel.nl.

De agenda en vergaderstukken 
staan op de website 
www.scherpenzeel.nl/
monumentencommissie onder 
het kopje ‘Vergaderkalender en 
vergaderstukken’.

Spreekrecht 
Na opening van de 
vergadering kunnen 
aanwezige initiatiefnemers 
of belangstellenden ieder 
gedurende maximaal vijf 
minuten het woord voeren. 
Wilt u gebruik maken van dit 
spreekrecht? Neem dan vooraf 
contact op met de secretaris 
van de monumentencommissie.

Spreekuur 
wethouders
Op maandag 10 oktober a.s. 
bent u van 19.00 tot 19.45 
uur van harte welkom op het 
wethoudersspreekuur in het 
gemeentehuis.

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

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

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

Vergadering 
wijkplatforms
De wijkplatforms Oost en 
West houden donderdag 
29 september een gezamen-
lijke vergadering. Aanwezig 
zijn de wijkplatform-leden, 
medewerkers van de ge-
meente, politie, Woonstede 
en boa’s. Er wordt vergaderd 
in de zaal boven de gemeen-
tewerf, ‘t Zwarte Land 25. 
De aanvang is om 19.30 uur. 

Van 19.30 tot 20.00 uur is 
iedereen welkom die iets wil 
melden aan het wijkplatform. 
Aanmelden is niet nodig. 
Meer informatie over 
de wijkplatforms in 
Scherpenzeel staat op 
scherpenzeel.nl/wijkplatforms.

Raadsvergadering op 29 september
De gemeenteraad vergadert op don-
derdag 29 september in De Breehoek.  
Aanvang 20.00 uur. 

Op de agenda staat onder andere:
• Onderwijs integraal huisvestingsplan 

(IHP) scholen
 Gemeente en schoolbesturen hebben 

beide hun eigen taken op het gebied van 
onderwijshuisvesting. Het IHP is proactief 
en geeft de komende 10 jaar inzicht in de 
investeringen.

• Regionaal Programma Werklocaties 
Foodvalley (RPW)

 Met het vaststellen van het RPW is sprake 
van een gemeenschappelijk regionaal 
beleid voor het onderling afstemmen en 
regionaal programmeren van de ontwikkeling 
van werklocaties (bedrijventerreinen 
en andersoortige werklocaties) met als 
tijdshorizon 2026.

• Bestemmingsplan Dorpsstraat- 
Vijverlaan

 Met dit besluit wordt voldaan aan de uitspraak 
van 1 juni 2022 van de Raad van State dat 
binnen 20 weken na deze tussenuitspraak, de 
gemeenteraad met in achtneming van deze 
uitspraak een nieuw besluit dient te nemen. 

• Stichting EemVallei Educatief  
Jaarstukken

 Met dit besluit wordt de gemeenteraad in 
staat gesteld om de toezichthoudende rol 

op het openbaar onderwijs te vervullen 
conform artikel 48 van de Wet op het primair 
onderwijs

Vergadering volgen
De raadsleden vergaderen in Kulturhus de 
Breehoek. 
De vergadering is tevens live te volgen via 
de website van de gemeente Scherpenzeel 
(scherpenzeel.nl/gemeenteraad). 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 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.
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