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Informatieronde welzijn en participatie
De informatieronde op 17 november 
staat in het teken van de ontwikke- 
lingen op het vlak van welzijn en  
participatie.  

De raad wordt geïnformeerd over o.a. de  
volgende zaken: 

• Beleidskader sociaal domein 
2023/2026 en Visie op Welzijn

 Begin volgend jaar wordt aan de gemeente-
raad een nieuw beleidskader sociaal domein 
voorgelegd tezamen met een Visie op Welzijn. 
Beiden zijn op dit moment in ontwikkeling, in 
samenspraak met de instellingen, kerken en 
verenigingen in ons dorp. Tijdens de Informa-
tieronde wordt de raad geïnformeerd waar we 
staan in de ontwikkeling en willen we de raad 
vragen om aan te geven waar hun wensen en 
prioriteiten liggen voor de komende jaren.

• Participatie Omgevingswet
 Tijdens de informatieronde wordt ingegaan  

op het thema samenlevingsparticipatie in  
algemene zin en participatie in het kader  
van de Omgevingswet. 

 We willen in gesprek over het doel van  
participatie, informatie geven over het doel 
van het nog op te stellen participatiebeleid  
en hoe participatie een rol speelt onder de 
Omgevingswet. 

 Dit onderwerp wordt zowel informatief als 
interactief.  

Locatie: Kulturhus De Breehoek  
aanvang 20.00 uur
Eventuele stukken kunt u bekijken via  
www.scherpenzeel.nl/bestuur
De bijeenkomst is openbaar, aanmelden is  
niet nodig! Iedereen is welkom. 

Camera in beeld: politie vraagt hulp
Camerabeelden helpen de politie bij het op- 
lossen van inbraken, overvallen en andere mis-
drijven. Heeft u een of meer camera’s om of  
aan uw woning of bedrijfspand 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 ca-
mera niet alleen uw eigen bezit, maar helpt  
u tegelijkertijd uw buurt veiliger te maken.
U kunt uw camera(’s) aanmelden via:  
politie.nl/cib

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.  

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 hangen. Aan elke knop is 
plaats voor meerdere zakken.  
 
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 aan-
vraagformulier op de website 
van de gemeente Scherpen-

zeel. De gemeente beoordeelt 
uw verzoek en de locatie voor 
de kroonring. Als u een aan-
vraag voor een kroonring doet, 
nemen wij uw aanvraag zo 
spoedig mogelijk in behande-
ling. U krijgt bericht en als  
het wordt goedgekeurd,  
wordt de kroonring geplaatst 
door de gemeente. Meer  
informatie en aanvragen via  
www.scherpenzeel.nl/kroonring 
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Collecte
Deze week gaan vrijwilligers 
op pad om te collecteren 
voor het Gehandicapte Kind. 
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.....................
Ouderavond 
over pubers,  
alcohol en drugs
Op dinsdag 13 december is 
er om 19.30 uur in De Bree- 
hoek een interactieve ouder-
avond over pubers, alcohol 
en drugs. Acteurs spelen her-
kenbare situaties na en gaan 
in gesprek met het publiek. 
Ouders krijgen advies over 
wat ze kunnen doen. 
De avond wordt verzorgd  
door DNL (De Nieuwe Lich- 
ting) DNL is gespecialiseerd 
in gesprekken tussen ouders 
en pubers en verzorgt weke- 
lijks bijeenkomsten voor  
jongeren, ouders en docen- 
ten door heel Nederland. 
Wilke Olthuis, beleidsadvi- 
seur bij de gemeente Scher- 
penzeel: “Heel veel ouders 
van pubers hebben te maken 
met vragen en zorgen over 
alcohol- en/of drugsgebruik. 
Het is belangrijk om samen 
op te trekken om onze 
jeugd zo gezond en veilig 
mogelijk te laten opgroeien. 
Daarom organiseren we deze 
ouderavond. Iedereen is van 
harte welkom!” ....................................................................

Online 
verlengen 
rijbewijs
Verlengen van het rijbewijs 
kan nu ook online. U kunt 
het rijbewijs al na twee 
werkdagen ophalen op het 
gemeentehuis. En er is 
maar een afspraak bij het 
gemeentehuis nodig, alleen 
voor het afhalen. 
Online aanvragen is alleen 
mogelijk in het geval van 
verlengen van het rijbewijs 
of bij uitbreiding van cate-
gorieën. Iemand die voor het 
eerst een rijbewijs aanvraagt, 
moet hiervoor nog wel naar 
het gemeentehuis.

Erkende fotograaf
Om het rijbewijs online te 
kunnen verlengen, is een 
pasfoto nodig die is gemaakt 
bij een erkende fotograaf of 
fotocabine. In Scherpenzeel 
is Westerduin Fotografie 
hiervoor gecertificeerd.

Hoe werkt het?
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 locatiewijzer 
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 aanvraag doen via www.
rdw.nl/rijbewijsverlengen. 

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

‘Zien 
drinken. 
Doet drinken’  
Ouders en opvoeders heb-
ben meer invloed dan zij 
denken om te voorkomen 
dat kinderen op jonge 
leeftijd alcohol gaan drinken. 
Voorbeeldgedrag van ouders 
en van andere volwassenen 
in de omgeving van een 
kind doen ertoe: geen 
alcohol drinken in het bijzijn 
van kinderen en jongeren 
verkleint de kans dat zij op 
jonge leeftijd beginnen met 
alcoholgebruik.

De campagne ‘Zien drinken. 
Doet drinken’ is opgezet door 
de Alliantie Alcoholbeleid 
Nederland. Deze alliantie 
zet zich in om ouders en 
andere opvoeders meer 
bewust te maken van hun 
voorbeeldfunctie wanneer  
ze alcohol drinken in het 
bijzijn van kinderen. Het 
is een positief signaal: 
opvoeders hebben meer 
invloed dan ze denken om 
problemen met alcohol bij 
hun kinderen te voorkomen.
 
Kijk voor meer informatie op 
www.ziendrinkendoetdrinken.
nl of www.frisvalley.nl.

BEKENDMAKING

Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voor paardenbak
Burgemeester en wethouders 
van Scherpenzeel maken be-
kend, dat zij van plan zijn om 
een vergunning ingevolge de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht te verlenen aan 
de eigenaar van de paarden- 
fokkerij op de locatie Witten-
berg 76, 3925 CA Scherpen-
zeel, voor het realiseren van 
een paardenbak ten behoeve 
van nieuwe trainingsfaciliteiten 
voor de paardenfokkerij. 

Verklaring van 
geen bedenkingen
Het bouwplan is in strijd met 
de bepalingen uit het geldende 
bestemmingsplan ‘Buitenge-
bied 2013’. Om omgevings-
vergunning te verlenen zijn 
burgemeester en wethouders 
voornemens af te wijken van 
het bestemmingsplan met 

toepassing van artikel 2.12 
lid 1 a onder 3 Wabo. Hiertoe 
is op 1 november 2022 door 
de gemeenteraad reeds een 
ontwerp-verklaring van geen 
bedenkingen (ontwerp-vvgb) 
afgegeven.

U kunt het ontwerp- 
besluit en de ontwerp- 
vvgb inzien
Het ontwerp-besluit en alle 
hierop betrekking hebben-
de stukken, als ook de ont-
werp-vvgb worden op grond 
van de Algemene wet be- 
stuursrecht met ingang van  
16 november 2022 gedurende 
zes weken voor een ieder ter 
inzage gelegd. 

Op werkdagen van 9.00 tot 
12.30 uur en op afspraak ‘s 
middags (maandag tot en met 

donderdag) kunnen de stukken 
worden ingezien bij het secre-
tariaat, aan de Stationsweg 
389a in Scherpenzeel.

Hoe kunt u reageren
U kunt tot uiterlijk 27 decem-
ber 2022 eventuele zienswijzen 
tegen of adviezen over het 
ontwerp-besluit indienen bij 
burgemeester en wethouders 
van Scherpenzeel, Postbus 100, 
3925 ZJ Scherpenzeel. 

De stukken zijn ook digitaal 
raadpleegbaar op  
www.scherpenzeel.nl en op  
https://www.ruimtelijke-
plannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0279.OV2022Witten-
berg76-OW01 
 
De laatste dag van de termijn 
is derhalve 28 december 2022.
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