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Nieuwsbrief
Altijd op de hoogte van het 
laatste nieuws? Schrijf je in 
voor de digitale nieuwsbrief 
van de gemeente via  
www.scherpenzeel.nl/ 
nieuwsbrief

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

Camera in beeld: politie vraagt hulp
Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en 
andere misdrijven. Heeft u een of meer camera’s om of aan uw woning of be-
drijfspand hangen? Laat het alstublieft weten.

Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in  
uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan 
werken aan het oplossen van misdrijven. Stel  
er wordt bij u ingebroken. De politie kijkt dan  
in een databank wie bij u in de buurt een 
camera heeft hangen en kan vervolgens snel 
de beelden ophalen om te kijken of de dader 
er misschien op staat. De politie kijkt dus niet 

live mee met uw camera’s, maar inventariseert 
alleen waar deze hangen. Zo beschermt uw  
camera niet alleen uw eigen bezit, maar helpt  
u tegelijkertijd uw buurt veiliger te maken.

Aanmelden
U kunt uw camera(’s) aanmelden via: 
politie.nl/cib

Raadsvergadering begint eerder: 18.30 uur
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 1 november in De Breehoek. 
LET OP: in verband met een volle agenda is de aanvangstijd van de 
vergadering 18.30 uur. 

Op de agenda staat onder 
andere:

• Advisering terinzage-
legging ontwerp- 
bestemmingsplan  
Bedrijventerrein  
Stationsweg

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

• Programmabegroting 
2023-2026

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

• 2e Financiële  
rapportage 2022

 De raad neemt kennis van  
de financiële positie van  
de gemeente Scherpenzeel  
en autoriseert eventuele 
financiële mutaties. 

• Contourennotitie Regio-
naal Perspectief Lande-
lijk Gebied (RPLG)

 De Contourennotitie Regio-
naal Perspectief Landelijke 

Gebied (RPLG) beschrijft de 
opgaven voor het regionaal  
landelijk gebied, wat de uit- 
gangspunten zijn voor de  
uitwerking en hoe dat op 
hoofdlijnen kan doorwerken 
om te komen tot een toe-
komstbestendige en samen-
hangende regio.

• Omgevingswet  
Adviesrecht

 Dit raadsvoorstel heeft be-
trekking op het adviesrecht 
dat de bevoegdheidsverdeling 
tussen de gemeenteraad  
en het college van B&W bij  
ruimtelijke initiatieven regelt.

• Commissariaat voor  
de Media

 Met dit advies aan het  
Commissariaat voor de Media 
inzake het toewijzen van een 
zendmachtiging voor een 
lokale omroep wordt voorzien 
in de informatievoorziening 
ten behoeve van de inwoners 
van Scherpenzeel.

Vergadering volgen
De gemeenteraad vergadert  
in Kulturhus de Breehoek, 
Marktstraat 59 te Scherpenzeel. 
De vergadering is ook live  
te volgen via  
www.scherpenzeel.nl.  
Via gemeenteraad - Vergader-
kalender kunt u in de kalender 
kiezen voor de juiste vergade- 
ring. U kunt hier de vergade- 
ring 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 onder-
werpen 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.

Voordracht kandidaat nieuwe burgemeester
Op donderdagavond 3 november maakt de gemeenteraad bekend wie hij  
aanbeveelt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
om voor te dragen als nieuwe burgemeester van Scherpenzeel. Voorafgaand 
aan deze vergadering vindt een besloten raadsvergadering plaats.

De openbare vergadering kan 
iedereen online volgen via 
www.scherpenzeel.nl/live- 
vergadering  Ook wordt een 
videoverbinding gelegd met  
de kandidaat, zodat hij/zij  

een eerste reactie kan geven. 
Dit is wel afhankelijk van de 
techniek. 
De vergadering is openbaar en 
vindt plaats in De Breehoek, 
maar de kandidaat is niet  

live aanwezig. Wie de nieuwe 
burgemeester van Scherpen-
zeel graag de hand wil  
schudden, is welkom tijdens de 
installatieraadsvergadering op  
15 december a.s. 

Energie Bespaar Lening zonder rente
Huishoudens met een verzamelinkomen tot 45.014 euro per jaar betalen vanaf  
1 november geen rente als ze een nieuwe Energiebespaarlening aanvragen  
bij het Nationaal Warmtefonds.  

De 0% rente geldt bij goedge-
keurde aanvragen dan voor de 
volledige leenperiode.  
Dit is een van de maatregelen 
om eigenaar-bewoners, ook 
met een lager inkomen, verder 
te stimuleren om energie-
besparende maatregelen te 

nemen voor de verduurzaming 
van hun woning.

Het Warmtefonds, opgericht 
in 2013 in opdracht van het 
Rijk, wil met laagdrempelige 
en betaalbare financiering een 
duurzame woning voor iedere 

huiseigenaar mogelijk maken. 
Met deze renteloze lening voor 
mensen met een kleine beurs 
zet het Warmtefonds een grote 
stap in de realisering van deze 
ambitie. 

Meer op www.warmtefonds.nl 
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Collecte
Deze week gaan vrijwilligers 
op pad om te collecteren 
voor het Diabetes Fonds. 
Het kan zijn dat deze collecte 
online plaatsvindt. 

Heeft u interesse in de 
opbrengst van deze collecte? 
Kijk dan over enkele weken 
op www.cbf.nl van Centraal 
Bureau Fondsenwerving.

....................
Spreekuur 
Op maandag 14 november 
bent u van 19.00 tot 
19.45 uur welkom op het 
wethoudersspreekuur in het 
gemeentehuis.

....................
Afval-app 
Met de gratis app Afvalwijzer  
zijn makkelijk de ophaaldagen 
van het afval in onze ge-
meente in te zien. Ook staat 
er meer informatie over afval-
scheiden. 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. ....................................................................

Vergunning
voor 
standplaats 
Op grond van artikel 5:18 
van de Algemene Plaatse-
lijke Verordening 2022 
is op 26 oktober 2022 
vergunning verleend voor 
het tijdelijk innemen van 
een standplaats voor het 
bakken en/of verkopen van 
oliebollen, appelflappen en 
appelbeignets:
- Nabij de Grote Kerk, 

op het gedeelte van de 
parkeerplaatsen voor de 
predikant voor 3 december 
2022

- Standplaats bij de Breehoek 
van 1 november t/m 31 
december 2022 (maandag 
t/m zaterdag)

Ter inzage 
Een belanghebbende kan 
binnen zes weken na de 
datum van bekendmaking  
van de vergunning aan aan- 
vrager (2 november 2022) 
bij burgemeester en wet-
houders 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. 

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

Monumenten-  commissie   vergadert
De eerstvolgende openbare 
vergadering van de 
monumentencommissie is 
op dinsdag 15 november 
van 10.00 uur tot 11.30 
uur in het gebouw van de 
buitendienst Scherpenzeel 
(Het Zwarte Land 25). 
Als u deze vergadering 
wilt bijwonen, neem dan 
contact op met mevrouw 
M. Rault, secretaris van de 
monumentencommissie, via 
(033) 277 23 24 of per e-mail 
via m.rault@scherpenzeel.nl

De agenda en vergader-
stukken 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 te nemen 
met de secretaris van de 
monumentencommissie.


