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Vermoedens en signalen van ‘niet-pluis’: 
kom het melden op 13 december
Criminelen maken meer en meer gebruik van 
onze samenleving. Ook in Scherpenzeel bestaat 
de kans dat de onderwereld zichtbaar wordt in 
de bovenwereld. 
Dit komt voor in hele verschillende vormen:
• Een boerenschuur die wordt verhuurd; 
• Een bedrijf met geblindeerde ramen;
• Een winkel zonder klanten; 
• Een slecht verlicht pand dat overdag is  

gesloten, maar waar ’s avonds altijd wel  
mensen zijn. 

Dit zijn signalen die gemeente en politie graag 
ontvangen, zodat wij samen effectiever kunnen 
optreden tegen criminaliteit.

Leer signalen herkennen
Medewerking aan criminele activiteiten wordt 
vaak onbewust verleend. Daarom is het be-
langrijk om de signalen te herkennen. Platform 
Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON) 
en de gemeente Scherpenzeel houden een 
campagne om ondernemers en inwoners bewust 
te maken van de signalen die op criminaliteit 
kunnen duiden. Wil je meer weten hierover? 
Wil je zelf signalen melden of over vermoedens 
praten? Wil je tips hoe je mogelijke criminele 
activiteiten kunt herkennen? 

Kom kennismaken!
Iedereen is welkom op dinsdagavond 13 de-
cember vanaf 19.30 uur in De Breehoek.  De 

bijeenkomst hoort bij de aanpak Veilig Bui-
tengebied die in de gemeente Scherpenzeel is 
gestart. Omdat ook criminaliteit opduikt in de 
bebouwde kom, is in Scherpenzeel de bijeen-
komst voor alle inwoners bedoeld. Ondernemers 
en bewoners kunnen de problemen niet alleen 
aanpakken. Gemeente, politie, brandweer en 
natuurbeschermingsorganisaties ook niet. Als 
we samenwerken lukt dit wel. Dat wordt gedaan 
binnen de aanpak Veilig Buitengebied.

Tijdens deze bijeenkomst wordt een presenta-
tie gegeven met tips. Daarna is er ruimte voor 
input van inwoners en ondernemers. Dit kunnen 
vragen, signalen of vermoedens zijn. Maar u 
kunt ook kennismaken met alle organisaties die 
samenwerken tegen criminaliteit. Ook de politie 
en boa’s zijn dus aanwezig. Graag aanmelden 
via bijgevoegde QR-code of https://bit.ly/Bui-
tengebied_Scherpenzeel

Melden
Natuurlijk kun je ook 
melding maken via de 
politie: (0900) – 8844,  
handhaving: 
www.reppido.nl  
(kies Scherpenzeel)  
en Meld Misdaad  
Anoniem:  
(0800) – 7000.

Vijf vragen over de energietoeslag
In Scherpenzeel kan iedereen met een inkomen 
tot 150% van de bijstandsnorm de energietoeslag 
aanvragen. Een financieel steuntje in de rug in dure 
tijden. 
 
Voor wie is de energie-
toeslag bedoeld?
De energietoeslag is voor 
iedereen boven de 20 jaar 
die niet meer verdient dan 
150% van de bijstandsnorm. 
Voor alleenstaanden onder de 
AOW-leeftijd is dat € 1.570,- 
en voor samenwonenden of 
getrouwden € 2.243,-. Voor 
mensen met een AOW-uit-
kering geldt een iets hoger 
bedrag. 
Kijk op www.scherpenzeel.nl/
energietoeslag voor de exacte 
bedragen.

Wordt er ook gekeken 
naar mijn spaargeld of 
andere toeslagen? 
Nee, bij het toekennen van 
de energietoeslag kijken we 
niet naar spaargeld of andere 
toeslagen. 

Kan iemand mij helpen 
met het invullen van  
het aanvraagformulier?
Vindt u het lastig om het for-
mulier in te vullen, dan kunt u 
contact opnemen met:
• het Sociaal Team via telefoon-
nummer (033)277 23 24 , of

• de Formulierenbrigade via 
telefoonnummer (06) 83 77 
58 54

Hoe lang duurt het voor-
dat ik het geld krijg? 
Nadat u het aanvraagformulier 
heeft ingevuld, duurt het onge-
veer 10 tot 12 weken voordat 
u de € 1.300,- gestort krijgt. 

Tot wanneer kan ik de 
toeslag aanvragen? 
U kunt het aanvraagformulier 
tot en met 31 december 2022 
invullen. 

Meer informatie en aanvragen: 
www.scherpenzeel.nl/
energietoeslag

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

....................
Winterconcert  
 
in Breehoek
voor Oekraïners  
Op 17 december geeft de 
Hillside Band een winter-
concert in Scherpenzeel. 
Het concert is een muzikale 
hart onder de riem voor 
Oekraïense vluchtelingen in 
Scherpenzeel, Woudenberg  
en Renswoude en iedereen 
die met hen meeleeft.  

De Hillside Band bestaat uit 
muzikanten uit de Utrechtse 
Heuvelrug en speelt een 
gevarieerd repertoire: van 
jazz tot country, van klezmer 
tot blues. 

Datum en tijd: 17 december, 
16.00-18.00 uur (zaal open 
vanaf 15.30 uur)
Locatie: De Breehoek, 
Markstraat 59, Scherpenzeel. 
Gratis toegang.

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

Spreekuur  wethouders   
Op maandag 12 december 
bent u van 19.00 tot 
19.45 uur welkom op het 
wethoudersspreekuur in het 
gemeentehuis.

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

Spreekuur 
Woonstede  1 december   
Woonstede houdt haar 
maandelijkse spreekuur in  
De Breehoek op donderdag  
1 december. Gewoonlijk is  
het spreekuur de tweede 
week van iedere maand, 
maar in deze drukke maand 
december is het eenmalig 
verplaatst van 8 naar  
1 december. 
Een wijkbeheerder of 
woonconsulent van 
Woonstede is aanwezig 
van 14.00 tot 16.00 uur, 
locatie de Inloop van Welzijn 
Scherpenzeel. Dit is op 
de eerste etage van De 
Breehoek.
Wilt u iets met Woonstede 
bespreken? Dan bent u van 
harte welkom. 

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

Geen borden
bij e-laad
punt De Eng   
Het college heeft naar 
aanleiding van ingediende 
zienswijzen besloten om 
bij een gepland oplaadpunt 
voor elektrische voertuigen 
op  De Eng geen bebording 
te plaatsen. Er wordt 
afgezien van het nemen 
van een verkeersbesluit. 
De parkeervakken mogen 
daarom door alle parkeerders 
gebruikt worden en worden 
niet langer uitsluitend 
bestemd voor het parkeren 
door elektrische auto’s. 
Opladen ter plaatse blijft wel 
mogelijk. De laadpalen blijven 
hiervoor staan.

Bent u het niet eens met dit 
besluit ? Dan kunt u beroep 
instellen. De termijn voor 
het instellen van beroep 
bedraagt 6 weken, gerekend 
vanaf de dag na publicatie 
van het besluit in het 
elektronisch Gemeenteblad 
op 28 november 2022. U 
kunt beroep instellen bij de 
rechtbank Arnhem, afdeling 
bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem. 
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Raad vergadert over volkstuinen en verordeningen
Op donderdag 1 december 
vanaf 20.00 uur is de eerstvol-
gende raadsvergadering. Op de 
agenda van de raad staat onder 
andere:

•Diverse verordeningen:
- Verordening nadeelcompen-

satie
- Legesverordening 2023
- Belastingverordeningen 

2023 zoals onder andere:
o Hondenbelasting
o Onroerend Zaakbelasting
o Rioolheffing 
o Toeristenbelasting
o Afvalstoffenheffing

•Raadsvoorstel Bestem-
mingsplan Volkstuinen 
Geerhoek

 De volkstuinen die nu nog 
aan de Nieuwstraat liggen 
moeten worden verplaatst in 
verband met woningbouw in 
Zuid (de Nieuwe Koepel). Ten 
noorden van de Geerhoek is 
een locatie gevonden waar 88 
volkstuinen kunnen worden 
gerealiseerd. Hiervoor is een 
bestemmingsplan opgesteld.

Vergadering volgen
De raadsleden vergaderen in 
Kulturhus de Breehoek. De  
vergadering is ook live te 

volgen via de website van de 
gemeente Scherpenzeel  
(www.scherpenzeel.nl). Via ge-
meenteraad - Vergaderkalender 
kunt u in de kalender kiezen 
voor de juiste vergadering.  
U kunt hier de vergadering 
starten en de stukken raad- 
plegen. 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 spreek-
recht in een fysieke vergade-
ring kunt u mailen naar 
griffie@scherpenzeel.nl. 
U doet dit bij voorkeur 24 uur 
voor aanvang van de ver- 
gadering, en onder vermel-
ding 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.

Hoorzitting Onafhankelijke  
Bezwaarschriftencommissie 
De onafhankelijke commissie bezwaarschiften houdt woensdag  
30 november 2022 een openbare hoorzitting in Kulturhus  
De Breehoek, Marktstraat 59 te Scherpenzeel. 

De volgende bezwaarschriften wordt be-
handeld:

19.30 uur
Bezwaarschrift ingediend door de heer en 
mevrouw W.G. ten Broek tegen het besluit 
van het college d.d. 15 september 2022 
m.b.t. het weigeren van de omgevings- 
vergunning voor het legaliseren van een 
poort en klimgeleidingen voor planten op 
het adres Marternest 27.

20.00 uur 
Bezwaarschrift ingediend door de heer  
V. van Looveren en de heer T.M. Vink  
namens boomgaard het Elfde gebod  
tegen het besluit van het college d.d.  
18 juli 2022 m.b.t. het weigeren van  
de omgevingsvergunning voor de aanleg 
van een voedselbos.

.....................................................................................
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Vergunning
voor kraam 
bakkerij    
Op grond van artikel 
5:18 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening 
2022 is op 18 november 
2022 vergunning verleend 
voor het tijdelijk innemen 
van een standplaats voor het 
bakken en/of verkopen van 
oliebollen, appelflappen en 
appelbeignets:

- Nabij Bakker Mulder, op  
een gedeelte van het  
terrein op de hoek 
Dorpsstraat 248/Vijverlaan 
voor de dagen 27, 28, 29, 
30 en 31 december 2022. 

Een belanghebbende kan 
binnen zes weken na de 
datum van bekendmaking  
van de vergunning aan 
aanvrager (30 november 
2022) 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. 


