
Wijkplatform Scherpenzeel-Oost 
Vergadering 5 november 2020 
 
Uitnodiging:  
  De heer P. Ritmeester 
  Mevrouw E. Dekker 
  Mevrouw J.C.A. den Boer-Ritmeester (voorzitter) 
  De heer H. van Grol 
  De heer C. van Walsbeek (Woonstede) 
  De heer B. van Beek 
  De heer W. van der Veer (BOA) 
  De heer R. Landman (politie) 
  De heer Van de Broek  
  Mevrouw A. Overeem 
  Mevrouw Anne van Tilburg 
  Mevrouw Mieke Gardenier (gemeente Scherpenzeel) 
  
Tijd:  19.30-21.30 uur  
Locatie: thuis of kantoor VERGADERING via TEAMS 
  Er is uiteraard geen inloopmogelijkheid  
 
 Onderwerp 

1 Opening  
Mw. Gardenier opent de vergadering en heet iedereen in deze vreemde setting hartelijk welkom.  

2 Vaststellen van de presentielijst 
Afwezig (wegens ziekte) mw. Den Boer; afwezig (wegens andere verplichtingen) dhr. Van 
Walsbeek, dhr. Van der Veer en dhr. Landman.  

3 Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 

4 Verslag vorige vergadering 10 september 2020 (zie bijlage) 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd. 
 
Actiepuntenlijst  vergadering 10 september 2020 (zie bijlage) 
Naar aanleiding van agendapunt 5: Het betreffende fietspad is niet opgeknapt en fietsers moeten 
inderdaad twee keer oversteken. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Misschien helpt een 
fietsoversteekplaats? Wellicht strookt dat niet met de regels van de verkeerswet.  

5 Mededelingen politie en BOA en woningbouwvereniging 
a) woningbouwvereniging 
Geen opmerkingen. Jammer dat het in gesprek gaan met de huurders niet van de grond 
gekomen is. Dhr, Van Walbeek schuift nu aan bij de WPF’s Oost en West. Mw. Gardenier laat of 
gaat inventariseren of er een huurdersbond moet komen. (ACTIE) 
Mw. Overeem vraagt of de fusie van Woonstede nog gevolgen heeft. Volgens dhr. Van Walbeek 
heeft de fusie geen gevolgen voor de Scherpenzeelse situatie.  
 
b) politie en BOA’s 
Via de app heeft de politie gereageerd. Er is nogal wat overlast van jongeren op diverse plaatsen 
onder andere bij de Breehoek. Er wordt intensiever (in de avonduren) gesurveilleerd. Het 
probleem van het (illegaal) vuurwerk wordt besproken. Naar alle waarschijnlijkheid komt er een 
landelijk vuurwerkverbod (is inderdaad gerealiseerd). Volgens dhr, Ritmeester is er in 
Scherpenzeel veel illegaal vuurwerk. Wij moeten volgens mw. Van Tilburg ogen en oren 
openhouden en alles melden bij de politie. De gemeente gaat de problematiek ook duidelijk 
vermelden op de gemeentelijke pagina en op facebook.  
 
 

6 Schriftelijke agendapunten  
 
a) Vanuit de gemeente  
 



In Akkerwinde komt in samenwerking met gemeente, IVN en de Korenmaat een Tiny Forest 
(klein inheems bos waar ook aandacht is voor natuureducatie). De informatieavond (digitaal) is 
volgende week al.  
Mocht er vanuit het wijkplatform interesse zijn, meld je aan en schuif (online) aan op 10 
november.  

Uitnodiging Tiny 
Forest 10 november - infobijeenkomst.pdf

 
 Er is een webinar over duurzame energie. De webinar (met reacties) wordt gebruikt als inout 
voor de raadsvergadering van eind november. 
 
Voor het project Maatjeshof (plaats oude school) zijn een aantal keuzevarianten ontwikkeld.  
Dhr. Van den Broek vraagt wie de grondeigenaar is van de Maatjeshof. Mw. Gardenier gaat dit 
navragen.  
 
In het nieuwe ontwikkelplan Scherpenzeel-Noord komt een nieuw volkstuinencomplex. Er is 
overleg met de volkstuinvereniging. Deze vereniging moet in een ledenvergadering een GO/NO 
GO-beslissing nemen. Daarna komt er een bestemmingswijziging en kan het plan in 
ontwikkeling. Locatie: naast het doodlopend stukje van de Oude Barneveldseweg. 
 
b) Via mail leden wijkplatform 
 
 
Mw. Overeem en reactie van de gemeente: 
 

Een uitgebreide mail van Anita Overeem met vragen die op zichzelf te verklaren zijn. Graag ga ik er dieper 
op in, wel is het belangrijk om zaken te scheiden. Dus ik ga verder met tussenkopjes, komt wat star over, 
maar is bevorderlijk voor de duidelijkheid. 
 
Aanplanting groen en input omwonenden: 
Logische vraag die wordt gesteld: had er al geen groenplan moeten liggen, geen einddatum voor inbreng 
en gaat het tijdpad nu niet ver uitlopen. Ik heb deze vraag 1 op 1 doorgezet naar het Warmtebedrijf. De 
grond wordt verpacht door gemeente aan Warmtebedrijf en de gemeente gaat daarom niet over de 
aankleding/beplanting etc.  
 
Meting stikstof in 2019 
Het eerder door mij gegeven antwoord is correct. Het moet wel in het geheel worden gezien, zoals ook 
terug te lezen is op onze website. Tijdens de omwonendenavonden in oktober en november 2019 werd 
de vraag gesteld of de omgevingsvergunning voor de unit verstrekt had mogen worden omdat de PAS-
regeling in mei 2019 is afgeschaft. Deze is dus niet meegenomen bij de vergunningsaanvraag. Om deze 
vraag (had de vergunning verstrekt mogen worden als PAS nog wel actief was) te kunnen beantwoorden, 
heeft het Warmtebedrijf een aerius-berekening naar stikstof-uitstoot laten uitvoeren. Dat was dus niet 
verplicht voor de vergunningaanvraag, maar om duidelijkheid te krijgen en tegemoet te komen aan de 
omwonenden.  
 
Aerius-meting 
Van belang bij de aerius-meting is de afstand van de unit tot kwetsbare natuur (Natura2000-gebieden), de 
volumes van de ketels en het aantal ketels. Dat zijn berekeningen met vaste waardes, waarbij de unit niet 
in gebruik hoeft te zijn. Deze veranderen daardoor namelijk niet. Er staan nu niet meer ketels dan 
vergund en er is geen Natura-gebied naderbij Scherpenzeel gekomen.  
 
Emissie-meting 
Om een actuele concentratie stikstof in de lucht te kunnen meten, dus met een unit in gebruik, kan een 
emissie-meting worden gedaan. In het nieuwsbericht van het Warmtebedrijf, waarvan de link is 
opgenomen in de digitale nieuwsbrief die de gemeente begin deze week heeft verstuurd, staat dat dit 



binnenkort gaat gebeuren. https://warmtebedrijfscherpenzeel.nl/category/nieuws/  
“Binnenkort wordt er een emissiemeting bij de Buurtwarmte Unit Akkerwinde verricht. Dit gebeurt door 
een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau. Warmtebedrijf Scherpenzeel verstuurt het meetrapport 
hiervan te zijner tijd naar de OddV / de omgevingsdienst. Zij controleren de gegevens en of er aan de 
normen wordt voldaan.”  
(Voor alle duidelijkheid: de cursieve tekst van het Warmtebedrijf, niet van de gemeente) 
 
Gesprek, doel en insteek 
De wens voor een gesprek ligt nu bij het Warmtebedrijf, aangezien deze bedrijfsactiviteiten de zorgen bij 
buurtbewoners veroorzaken. De gemeente is daarom van mening dat het Warmtebedrijf de 
organiserende partij in deze moet zijn.  
Ik denk ook dat het goed is dat van te voren wordt nagedacht wat het doel van het gesprek moet zijn. 
Welke verwachtingen heeft het wijkplatform/de buurt? Aan welke metingen is behoefte? Een ook welke 
klachten er nu liggen en waar niet of niet snel genoeg op wordt gereageerd. Graag concreet, zodat er 
daadwerkelijk actie kan worden ondernomen.  

Goedemorgen, er stonden nog twee actiepunten open wat betreft onderstaande mail over Warmtebedrijf 
Scherpenzeel en de bwu. De antwoorden heb ik inmiddels gekregen van het Warmtebedrijf en geef ik bij 
deze door aan jullie:  
  
-             De beplanting 
Er hebben zich omwonenden aangemeld om mee te denken. Aan hen wordt nu gevraagd hun opties in te 
dienen. Hiermee gaat Warmtebedrijf Scherpenzeel in overleg met haar hovenier. In week 44 wordt 
verwacht dat het beplantingsplan gereed is en er concrete stappen kunnen worden genomen. 
  
-             Voorstel gezamenlijk overleg 
Het idee was om zoals afgesproken binnenkort een open dag bij de Buurtwarmte-Unit te organiseren 
zodat iedereen zijn/haar vragen kan stellen en bovendien een kijkje kan komen nemen. Nu de Corona-
maatregelen zijn aangescherpt bekijkt Warmtebedrijf Scherpenzeel opnieuw wat hiervoor een goed 
moment kan zijn. Tegen die tijd worden omwonenden hiervoor uitgenodigd.  
(Aanvulling vanuit gemeente: gezien de maatregelen tegen de verspreiding van corona worden door de 
gemeente voorlopig geen fysieke bijeenkomsten gehouden.) 
  
Zijn hier nog vragen over, dan kan contact worden opgenomen met het Warmtebedrijf. Voor 
milieuklachten kan contact worden gelegd met de Omgevingsdienst De Vallei.  
 
Naar aanleiding van deze opmerking ontstaat een discussie over onder andere de buurtwarmte-
unit. Volgens mw. Overeem worden toezeggingen niet nagekomen en is het onderzoek van de 
ODDV nietszeggend. Er wordt echt te weinig gedaan aan stank- en geluidsoverlast. Met  name 
het telkens opnieuw starten van het systeem geeft veel overlast. Dhr, Ritmeester sluit zich hierbij 
aan en stelt dat alles gewoon doorgaat en dat er niet geluisterd wordt naar de 
inwoners/omwonenden. Hij roept de gemeente op om de afspraken meer in de gaten te houden 
en te controleren of ze worden nagekomen. Volgens mw. Wagensveld wordt het onderhand een 
politiek issue. 
Discussie ontstaat ook over de plaatsing van een hek. Ook daar zijn afspraken over hoogte en 
beplanting anders dan de praktijk. Datzelfde geldt voor de overlast van de vrachtauto’s voor de 
bevoorrading. Problemen zijn wel bekend, maar er wordt te weinig aangedaan. Mw. Gardenier 
stelt dat de gemeente het opnieuw gaat oppakken. Mw, Overeem blijft zaken doorgeven.  

 
 
 

 Inleveren incontinentiemateriaal. Nog steeds maar 1 inleverpunt voor het hele dorp? 
Methorst is niet altijd open…. 
Reactie vergadering: Het zou te wensen zijn als er meerdere inleverpunten in 
Scherpenzeel zouden zijn in het kader van Duurzaam Scherpenzeel. Mw. Gardenier gaat 
het nakijken.  

 De graafwerkzaamheden wat betreft glasvezel zijn begonnen. De kabelleggers zijn geen 
stratenmakers. Moeten de burgers echt zelf ieder slecht wegdek door blijven geven? BV 

https://warmtebedrijfscherpenzeel.nl/category/nieuws/


Oosteinde, dit is vrij slordig gestraat. Mogelijk ivm aanpak oversteek bij het Polletje. 
Wanneer mogen we verbetering verwachten?  
Reactie vergadering: Mw. Gardenier: geef het door; de knelpunten worden aangepakt.  

 
 
c) Via WPF-mail 
 
d) mondeling tijdens de vergadering 
 
Dhr. Van den Broek: Kruispunt Jetten. Wat is de status? Mw. Gardenier stelt dat er direct na de 
zomer gestart zou worden. Maar er is vertraging. Er wordt nu gezocht naar een oplossing en dan 
bestaat de mogelijkheid van uitstel omdat de riolering over een paar jaar ook moet worden 
vervangen. De tijdsplanning staat dus ter discussie. We worden op de hoogte gehouden. 
(Inmiddels is een brief hierover aan iedereen verstuurd) 
 
 

7 Mededelingen gemeente 
 

a) van te voren ingediende punten 
 

Geen punten of punten al behandeld 
b) punten tijdens de vergadering 
 

 

 8 Communicatie   
Het vergaderrooster 2021 wordt door de secretaris gemaakt. 
 
Intern binnen WPF wat betreft afspraken (bv foto maken bij Westerduin). We moeten berichten 
eerder communiceren. Afspraak wordt: elk bericht wordt vrijwel direct doorgestuurd.  
Hoe berichten doorsturen naar andere belangstellenden? Afspraak: altijd in bcc. 
Facebook meer activeren. Kennen we mensen die daar handig in zijn? Afspraak wordt dat elk 
WPF (Oost en West) dit apart doet. Het is wel zaak om een goede facebookbeheerder te vinden.  
 
 

9 Rondvraag  
 
Afscheid dhr. Van Beek 
 
Bertus van Beek is afgelopen week bij mij langs geweest. Hij hoopt volgende week 70 jaar te 
worden en ziet dat als een goed moment om enkele van zijn vrijwilligerstaken neer te leggen. Ik 
heb met hem afgesproken dat we aan het eind van de volgende vergadering afscheid van hem 
zullen nemen.  
 
Bertus wordt hartelijk bedankt voor zijn inbreng in het WPF. We hebben zijn betrokkenheid altijd 
als erg positief ervaren. De voorzitter (Mw. den Boer) hoopt persoonlijk afscheid van hem te 
nemen. Bertus reageert dat hij het werk altijd leuk en boeiend heeft gevonden. Hij vindt het 
jammer dat het werk van het WPF bij veel mensen onbekend is. Hij bedankt iedereen voor de 
wijze van samenwerken.  
 
Nieuwe leden voor het WPF zijn van harte welkom. Dat wordt een agendapunt voor de volgende 
vergadering. Dhr. Van Beek noemt de naam van Ben Hage, ’t Boschstuk 17. 
 
De voorzitter bedankt mw. Dekker voor haar bijdrage in het kader van de duurzaamheid 
gemeente Scherpenzeel. 
 
Volgens dhr. Van den Broek worden nu in het najaar de plantsoenen vrij rigoreus leeggetrokken. 
Hij noemt diverse straten in de Maatjes. Mw. Gardenier vraagt dit na. 
 
De nieuwe foto’s komen in de nieuwe gemeentegids die binnenkort verschijnt. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.  



 
 

 


