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Meer mensen recht op energietoeslag
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten dat meer 
mensen in aanmerking komen voor de 
energietoeslag tot €1300,-. Iedereen 
met een inkomen tot 150% van de bij-
standsnorm kan de toeslag aanvragen. 

Wethouder Henk Vlastuin: “Door de stijgende 
energie- en voedselprijzen is het voor steeds 
meer mensen lastig om rond te komen. Niet al-
leen mensen met een uitkering hebben hier flink 
last van, maar ook werkenden met een laag 
salaris en bijvoorbeeld ZZP’ers. Daarom zijn we 
blij dat we deze maatregel kunnen verruimen 
en meer mensen een steuntje in de rug kunnen 
geven.”

Kijk of u in aanmerking komt voor deze energie-
toeslag en vul uiterlijk 31 december het aan-
vraagformulier in op www.scherpenzeel.nl/ener-
gietoeslag. Wie het lastig vindt om het formulier 
in te vullen, kan hulp vragen via telefoonnum-
mer 033 277 23 24. 

Let op: Heeft u al een eerste aanvraag ontvan-
gen of loopt uw aanvraag nog? Dan ontvangt 
u automatisch een aanvulling tot €1300,-. U 
ontvangt hierover geen extra berichtgeving en u 
hoeft ook geen nieuwe aanvraag te doen.

Kroonringen voor inzameling plastic afval  
Om te voorkomen dat zakken met plastic afval wegwaaien, start de gemeente 
met een proef: ophangen van de zakken aan lantaarnpalen door middel van 
een kroonring. Deze kroonringen zijn aan te vragen bij de gemeente. Als wordt 
voldaan aan de gestelde voorwaarden, plaatsen medewerkers van de buiten-
dienst de ring om de gewenste lantaarnpaal.
 
Vijftig stuks
Plastic verpakkingen worden samen met blik 
en drinkverpakkingen (PBD) ingezameld in de 
daarvoor bestemde doorzichtige afvalzakken. 
Om de inzameling te verbeteren en zwerfafval 
te verminderen, stelt de gemeente in eerste 
instantie vijftig   kroonringen beschikbaar. Bij 
gebleken succes, kan het aantal worden ver-
hoogd.  

Ring met knoppen
Kroonringen zijn ringen die aan lantaarnpalen 
bevestigd worden om zakken met plastic afval 
aan op te hangen. Een ring heeft meerdere 
knoppen om de plastic zakken aan op te han-
gen. Aan elke knop is plaats voor meerdere zak-
ken. De kroonring is duurzaam en is gemaakt 

van 80% gerecycled kunststof. De PBD-zak mag 
alleen op de ophaaldag voor 7.30 uur aan de 
kroonring worden gehangen.

Aanvraag
Wilt u een kroonring in de straat? Overleg dan 
met uw buren en vraag daarna een kroonring 
aan via het aanvraagformulier op de website 
van de gemeente Scherpenzeel. De gemeente 
beoordeelt uw verzoek en de locatie voor de 
kroonring. Als u een aanvraag voor een kroon-
ring doet, nemen wij uw aanvraag zo spoedig 
mogelijk in behandeling. U krijgt bericht en als 
het wordt goedgekeurd, wordt de kroonring 
geplaatst door de gemeente. 
Meer informatie en aanvragen via 
www.scherpenzeel.nl/kroonring 

Scherpenzeel zoekt, voor de periode van één kalenderjaar, een

Kinderburgemeester m/v
die onze burgemeester kan ondersteunen in zijn representatieve taak. 

Wij zoeken kinderen die niet 
op hun mondje zijn gevallen 
en het leuk vinden om met of 
namens de burgemeester de 
gemeente te vertegenwoordi-
gen bij evenementen, herden-
kingen en bijzondere ontvang-
sten. Denk bijvoorbeeld aan 
de Boomplantdag, Dodenher-
denking, de opening van de 
Koningsspelen en de ontvangst 
van Sinterklaas.

Woon jij in Scherpenzeel en/of 
zit je in groep 7 van een basis- 
school in Scherpenzeel? Ben je 
enthousiast en niet bang om 
voor grote groepen mensen te 
staan én kun je dan ook nog 
deze groep mensen toespre-
ken? Dan ben jij de kinderbur-
gemeester die wij zoeken!

Vraag aan je ouders of je mag 
solliciteren en schrijf een brief 
aan de burgemeester van 

Scherpenzeel waarin je uitlegt 
waarom jij nou juist het kind 
bent dat de burgemeester bij 
het werk kan helpen. Laat je 
ouders de brief mede onder- 
tekenen en stuur ‘m voor  
1 december 2022 naar

Gemeente Scherpenzeel,  
Postbus 100,  
3925 ZJ Scherpenzeel. 
Mailen mag ook: bestuurs 
secretariaat@scherpenzeel.nl

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

....................................................................
Collecte
Deze week gaan vrijwilligers 
op pad om te collecteren 
voor Alzheimer Nederland. 
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  
wethouders
Op maandag 14 november 
bent u van 19.00 tot 
19.45 uur welkom op het 
wethoudersspreekuur in het 
gemeentehuis.

....................
Boschzicht is 
priklocatie
Op de woensdagen 9, 16, 
23 en 30 november tussen 
10 en 16 uur, is Boschzicht 
geopend voor de herhaalprik 
tegen het corona-virus. Er is 
geen afspraak nodig, het is 
dus vrije inloop. 

Meer weten over: 
• vaccinatielocatie 

Scherpenzeel: ggdgm.nl/
waarenwanneer

• over (het belang van) de 
herhaalprik: ggdgm.nl/
herhaalprik ....................................................................

Inloopuur   begraafplaats   Lambalgen
Op zaterdag 12 november is 
er een inloopuur in de aula 
van begraafplaats Lambalgen. 
Dit is een samenwerking 
tussen de gemeente en de 
Commissie begraafplaatsen. 
Belangstellenden zijn welkom 
tussen 10.00 en 11.00 
uur in de aula en op de 
begraafplaats. 
Er is gelegenheid tot het 
stellen van vragen, zoals over 
grafrechten, hoe werkt een 
begrafenis en het onderhoud 
van de begraafplaats. 
Een medewerker van de 
gemeente is aanwezig voor 
het verstrekken van deze 
informatie. 
Ook de firma Rijksen 
Uitvaartzorg Vallei en Rijn 
is aanwezig om vragen 
te beantwoorden over de 
laatste wens en uitvaart in 
Scherpenzeel. 

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

Energie-
caravan 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 
23 november 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 Scherpenzeel. 

...................
Uitbreiding 
lening
Steeds meer woningeigenaren 
zijn bezig met de verduur-
zaming van hun woning.  
Daarom heeft het college 
besloten om de Toekomst-
bestendig Wonen Lening uit 
te breiden. Naast isolatie 
en zonnepanelen is de lijst 
uitgebreid  met een (combi) 
warmtepomp, hybride 
cv-ketel, Warmte Terug 
Winning (WTW)- systeem, 
(combi) zonneboiler en een 
kleinschalige windturbine.  

Meer info via 
www.duurzaamscherpenzeel.nl 

Verkoopkraam voor oliebollen 
Verleende (tijdelijke) standplaatsvergunning voor bakken en/of verkopen van 
oliebollen, appelflappen en appelbeignets 

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene 
Plaatselijke 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  
10 december 2022

Een belanghebbende kan binnen zes weken na 
de datum van bekendmaking van de vergunning 
aan aanvrager (2 november 2022) bij burge-
meester 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 (Buiten-
plaats), Stationsweg 389a Scherpenzeel. 

....................................................................
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Vier vragen over de gratis SportExperience
“Veel mensen willen best meer bewegen, 
maar ze vinden het lastig om een sport te 
vinden die bij ze past. Precies daarvoor 
is er op 11 november in De Breehoek de 
SportExperience”, zegt projectleider Ste-
ven van Griethuijsen. Bezoekers kunnen 
daar gratis korte proeflessen volgen van 
allerlei sportaanbieders uit het dorp, zoals: 

spinning, bootcamp, tennis, pilates, schiet-
sport, fitness en steppen. 

Waarom organiseren jullie deze 
gratis proeflessen? 
Projectleider Steven van Griethuijsen: 
“Wat je voorkeuren zijn, ontdek je vaak 
pas als je de sport gaat beoefenen. Houd 

je bijvoorbeeld van groepslessen of ga je 
liever alleen aan de slag? Wil je jezelf he-
lemaal uitputten of wil je ook nog een pra-
tje kunnen maken tijdens het sporten? Met 
de SportExperience helpen we mensen om 
een keuze te maken. Uiteindelijk hopen we 
zo bij te dragen aan een gezonder en fitter 
Scherpenzeel.”

Hoe ziet de SportExperience eruit? 
“In De Breehoek staan verschillende 
sportaanbieders uit het dorp die je op 
laagdrempelige wijze kennis laten maken 
met een sport. Je kunt zelf kiezen waar 
je aan meedoet. Je kunt bijvoorbeeld 
een groepslesje Bootcamp doen, daarna 
tennissen met een VR-bril, vervolgens een 
proefles volgen van de Schietvereniging 
en afsluiten met een lesje Pilates. Tussen-
door kun je vragen stellen over de sport 
of het rooster van een sportvereniging en 
voor iedereen is er een gratis smoothie!”. 

Hoe kan ik me aanmelden? 
“De SportExperience is gratis te bezoeken, 
maar we vinden het fijn als je je even 
aanmeldt via www.heerlijkscherpenzeel.
nl/sportexperience. Je kunt kiezen uit 
twee tijdsblokken, van 15.30 - 17.30 uur 
of van 18.30 - 20.30 uur.”  

Wie organiseren de 
SportExperience? 
“De SportExperience is een initiatief van 
Gemeente Scherpenzeel, Heerlijk Scher-
penzeel en JOS. We organiseren het eve-
nement samen met onder andere Active 
Fit & More, Tennisvereniging De Bree, Bij 
Prins, Fitfanaat, Schietvereniging Scher-
penzeel, de Stepvereniging en Madventu-
re. A.N.J.A. Assisteert heeft het financieel 
mede mogelijk gemaakt.”

Hoorzitting  
Bezwaar-
schriften-
commissie
De onafhankelijke com-
missie bezwaarschrif-
ten houdt woensdag 
9 november 2022 een 
openbare hoorzitting in 
Kulturhus De Breehoek, 
Marktstraat 59 te  
Scherpenzeel.

De volgende bezwaarschriften 
worden behandeld:
19.15 uur Bezwaarschrift 
ingediend door fam. Van 
Vliet, fam. Van Bruggen, fam. 
Willigenburg en fam. Van de 
Weerd tegen het besluit van 
het college d.d. 12 juli 2022 
m.b.t. het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor 
het bouwen van een woning 
met garage aan De Bongerd 
in Scherpenzeel.

20.00 uur Bezwaarschrift 
ingediend door mevrouw N. 
van Veenendaal van AZ-Isola-
tietechniek tegen het be-
sluit van het college d.d. 20 
september 2022 m.b.t. het 
verkeersbesluit aanwijzen 
openbare parkeerplaats aan 
de Marktstraat tot parkeerge-
legenheid uitsluitend bestemd 
voor personenvoertuigen.

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


