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Opinieronde over nieuw bedrijventerrein,  
begroting en grondopbrengsten
De commissieleden vergaderen op donderdag 20 oktober in Kulturhus De Breehoek. Iedereen is welkom 
om de vergadering bij te wonen. Op de agenda staat onder andere:
 
• Advisering terinzagelegging 

ontwerp-bestemmingsplan  
Bedrijventerrein Stationsweg

 Voorafgaand aan de terinzagelegging 
van het ontwerp-bestemmingsplan 
wordt de raad geconsulteerd. 

• Programmabegroting  
2023-2026

 Met de Programmabegroting worden de 
budgetten voor de periode 2023-2026 
vastgesteld. Door de begroting vast  
te stellen geeft de raad het college  
toestemming om de budgetten te be-
steden aan de voorgestelde activiteiten. 

• 2e Financiële rapportage 2022
	 De	raad	neemt	kennis	van	de	financiële	

positie van de gemeente Scherpenzeel. 
De	rapportage	beschrijft	de	financiële	
effecten	op	de	programma’s	en	is	ook	

een voorstel tot wijziging van de  
begroting. 

• Grondexploitatie begroting 
2023-2026

 Met dit raadsvoorstel wordt de raad 
geïnformeerd	over	de	financiële	stand	
van zaken, het te verwachten resultaat 
en de toekomstige ontwikkelingen voor 
wat betreft De Nieuwe Koepel en Zelder 
(Scherpenzeel-Zuid).

Inspreken? 
Tijdens de Opinieronde kunt u het woord 
voeren over onderwerpen die op de  
agenda staan. Als u gebruik wenst te  
maken van het spreekrecht, wordt u  
verzocht dit bij voorkeur 24 uur voor  
aanvang van de vergadering kenbaar  
te	maken	bij	de	griffie.	U	kunt	dit	doen	
door uw naam, adres, telefoonnummer 

en het onderwerp waarover u het woord 
wilt voeren via e-mail door te geven aan 
griffie@scherpenzeel.nl.

Informatie over het spreekrecht vindt u op 
de website. Heeft u daarnaast nog vragen 
bel	dan	met	de	griffier,	Brigitte	van	Ginkel,	
telefonisch bereikbaar via 06-22 15 23 51.

Vergadering volgen
De vergadering is vanaf 20.00 uur live  
te	volgen	in	De	Breehoek,	Marktstraat	59	
te Scherpenzeel of digitaal via de  
website van de gemeente Scherpenzeel 
(www.scherpenzeel.nl/gemeenteraad). 
Via de vergaderkalender kunt u de juiste 
vergadering	kiezen.	U	kunt	hier	ook	de	
stukken raadplegen. Terugkijken van  
de vergadering kan via ‘vergadering  
terugkijken’.	De	genoemde	tijden	voor	 
de onderwerpen zijn indicatief. 

Kwartet 
cadeau bij de 
milieustraat
Lever drie  spaarlampen 
of afgedankte apparaten 
in bij de milieustraat aan 
de Hopeseweg 3 en krijg  
een Wecycle kwartetspel 
cadeau (op=op).

Ook in onze gemeente liggen 
veel apparaten en lampen 
kapot, gedateerd of afgedankt 
in kasten, laatjes, zolders en 
schuren. Dat is jammer.  
Geef	ze	een	tweede	leven	 
als apparaat of als nieuwe 
grondstof. Dat noemen we 
‘wecyclen’.	

Tweede kansen
Op watismijnapparaatwaard.nl 
staan veel mogelijkheden voor 
het verwerken van oude  
apparaten. Meer informatie 
over de Wecycleweek vindt u 
op: www.wecycle.nl 

Online 
verlengen 
rijbewijs
Verlengen van het rijbewijs 
kan ook online.  De aanvraag 
kan via de website van de 
RDW	worden	ingevoerd.	U	
kunt het rijbewijs al na twee 
werkdagen ophalen op het 
gemeentehuis. En er is maar 
een afspraak bij het gemeen-
tehuis nodig, alleen voor het 
afhalen. 

De aanvraag begint met  
het laten maken van een  
foto bij Westerduin of een 
andere door de RDW erkende 
fotograaf of fotocabine.  
Kijk hiervoor op de locatie- 
wijzer op www.rdw.nl.  
De fotograaf verstuurt de  
foto digitaal naar de RDW. 
Daarna kunt u met de  
DigiD-app met ID-check 
makkelijk en snel de aan-
vraag doen via www.rdw.nl/
rijbewijsverlengen.  
Het rijbewijs is na twee  
werkdagen af te halen in 
plaats van vijf werkdagen.

Activiteiten voor kinderen in de herfstvakantie
Op 26 oktober zijn er in De Breehoek twee activi- 
teiten voor alle kinderen uit Scherpenzeel.

Sportspektakel
Voor kinderen onder 12 jaar  
is er het JOS Sportspektakel 
met allerlei spellen en een 
stormbaan. 
Kinderen uit groep 1 tot en 
met 4 zijn welkom van 10:00 
tot 11:00 uur en groep 4 tot  
en met 8 is welkom van 11:00 
tot 12:00 uur. 

Jachtseizoen
Vanaf 14:00 uur kunnen jonge-
ren van 12 tot en met 16 jaar 
meedoen aan het Jachtseizoen. 
JOS organiseert dit spannende 
spel samen met Jeugd Punt. 

In groepen ga je in het dorps-
centrum op zoek naar elkaar 
of probeer je juist uit handen 
van de vangers te blijven. 
Voor iedere groep is het nood-
zakelijk dat er 1 iemand is met 
een mobiele telefoon met data. 
Hoe meer kinderen er een mee 
nemen, met hoe meer groepen 
we kunnen spelen. 
Locatie:	De	Breehoek
Tijdstip: 14:00 tot 16:30 uur

Gratis	aanmelden	voor	beide	
activiteiten via: 
www.heerlijkscherpenzeel.nl/
evenementenkalender/

..........................................................................................
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Spreekuur 
wethouders
Op maandag 24 oktober a.s. 
bent u van 19.00 tot 19.45 
uur van harte welkom op het 
wethoudersspreekuur in het 
gemeentehuis.

...................
CNO langer open 
De crisisnoodopvang voor 
Oekraïense vluchtelingen in 
de voormalige Aldi aan de 
Dorpsstraat blijft voorlopig 
tot eind november open. 
Het dagelijks beheer van de 
opvang is in handen van het 
Rode Kruis. 

Kijk voor meer informatie 
op: 
www.scherpenzeel.nl/
oekraine

...................
Melden via 
Reppido 
Handhaving nodig? 
Parkeeroverlast? Stoeptegel 
scheef? Lantaarnpaal stuk? 
Al dit soort meldingen 
kunt u snel en makkelijk 
invoeren via de app Reppido. 
Eenmalig downloaden op de 
mobiele telefoon of tablet. 
Een melding kan ook met 
een foto of locatieprikker. ..........................................................................................


