
Wijkplatform Scherpenzeel-Oost 
Vergadering 28 januari 2021 
 
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 Walbeek (Woonstede) 
  De heer W. van der Veer (BOA) 
  De heer R. Landman (politie) 
  De heer Van de Broek  
  De heer B. Hagen 
  Mevrouw A. Overeem 
  Mevrouw Anne van Tilborg 
  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  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. In het bijzonder het nieuwe 
lid, de heer B(en) Hagen.  Dhr. Hagen woont vanaf 1968 in Scherpenzeel en sinds 1985 aan ’t 
Boschstuk. Hij is ZZP’er en lid van de amateur toneelvereniging. De voorzitter vindt het fijn dat hij 
een deel van zijn tijd aan het WPF wil besteden. Ook welkom aan twee heren van de gemeente 
Scherpenzeel:  de heer Jeroen Veenstra en de heer Marco van Gastel. Dhr Veenstra werkt als 
beheerder van de buitenruimte. Hij is momenteel bezig met een inventarisatie wat er de komende 
jaren moet gebeuren. Dhr. Van Gastel werkt als regisseur voor riool en waterhuishouding. Hij is 
momenteel bezig met de regulering van het regenwater. Dat is een uitdaging, want Scherpenzeel 
is erg nat. Dat ligt aan de ondergrond in relatie tot de omgeving. Het is voor hem en zijn 
medewerkers een speerpunt om de wateroverlast te beperken. 

2 Vaststellen van de presentielijst 
 Allen aanwezig. 

3 Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld en goedgekeurd.  

4 Verslag vergadering 5 november (reeds verstuurd met aanvullingen gemeente) 
De voorzitter heeft van nu oud-lid de heer Bertus afscheid genomen met een attentie. Bij punt 5 
van het verslag moet de naam van mw. Overeem worden gewijzigd in de naam van dhr. Van de 
Broek.  

5 Mededelingen politie en BOA en woningbouwvereniging 
 
a) woningbouwvereniging 
 
De heer Van Walbeek licht het sociaal plan huurders Vierzinnen/Nieuwstraat toe. Samen met de 
bewoners is dit plan gemaakt. Deze mensen moeten verhuizen, maar zijn gehecht aan 
Scherpenzeel. Op deze plaats komt nu een appartementencomplex (23 woningen). Diverse 
gesprekken zijn in goede harmonie gevoerd. In de februari 2022 vindt de verhuizing plaats. 
Daarna wordt er gesloopt. Via een campagne die ondersteund gaat worden door de gemeente 
worden de mensen actief gemaakt dat er gereageerd moet worden. De mensen kunnen er nu al 
op inschrijven. Mw. Overeem maakt de opmerking dat het omgaan met de digitale middelen voor 
ouderen lastig kan zijn. Volgens de heer Van Walbeek is hij persoonlijk langs alle bewoners 
geweest. En de woningbouwvereniging blijft ze actief benaderen. Vanaf hier betreft het 
nieuwbouwwijkje Zelder, een buurtje waar starterwoningen komen.  De voorzitter vraagt welke 
typen woningen er komen. Dat is volgens mw. Gardenier nog niet helemaal duidelijk: wordt het 
huur of koop. Al met al een mooi project als voorbeeld van participatie van de bewoners.  
 



b) politie en BOA’s 
De Scherpenzeelse criminaliteit komt voor het grootste deel van buiten het dorp/de gemeente.  
De avondklok vormt in Scherpenzeel geen probleem. 
Er is wel wat illegaal vuurwerk afgestoken, maar het bleef binnen de perken. 
Met de wisseling van oud naar nieuw is er nauwelijks overlast en schade geweest. Het beeld 
wordt bevestigd door de gemeente.  
Er zijn wel (weer) enkele jeugdgroepen. Dat is een komen en gaan. Er zijn aanhoudingen en 
doorverwijzingen naar HALT geweest. Pas van de zomer kunnen we een goed beeld van de 
jeugdgroepen krijgen.  

6 Schriftelijke agendapunten  
 
a) Vanuit de gemeente  
 
Tiny Forest (informatie via de mail gestuurd) 
De Tiny Forest wordt ingericht. Het is de bedoeling om het bos bij de boomplantdag te openen. 
Mw. Dekker geeft de gemeente een compliment voor het mooie idee om dit bos aan te leggen.  
Het nieuwe wijkje in plan Akkerwinde gaat Zelder heten. Dat is een oude historische naam voor 
dit gebied. 
De Whatsappgroep Akkerwinde is officieel van start. 
Er is een inwonerspanel voor het hele dorp. Iedereen kan daarop inschrijven. De WPF-leden 
krijgen een een link om zich eventueel aan te melden.  
 
b) Via mail leden wijkplatform (mw. Overeem) 
 
 

B1 Grijze kliko’s nog maar 1 x per maand geleegd. 
 
Mw. Overeem ligt dit punt toe. Zij vindt vanwege stankoverlast deze termijn te kort. Bovendien 
zijn er volgens haar te weinig inleverpunten voor incontinentiemateriaal. Volgens de gemeente 
is dit bedoeld om nog secuurder afval te scheiden. Het punt is ook vastgelegd in het 
Afvalstoffenbeleidsplan van de gemeente. Het is verder de bedoeling dat de grijze kliko voor 
restafval als zodanig op termijn helemaal verdwijnt. Hij wordt dan gebruikt als kliko voor plastic 
in plaats van de huidige zakken.  Mw. Overeem vindt dat de communicatie hierover beter zou 
kunnen.  De heer Hagen stelt dat het landelijk beleid momenteel anders is: er wordt bij de 
afvalverwerking pas afval gescheiden. Volgens mw. Gardenier is dat in Scherpenzeel niet 
mogelijk. Wij hebben een contract met een lokale partij die niet op locatie scheidt. En wat de 
incontinentie betreft: er zijn twee inzamelpunten. Er wordt gedacht aan een derde inzamelpunt 
bij de kinderopvang in Huis in de Wei. De heer Ritmeester vindt dat er niet naar rato gemeten 
wordt. Iedereen betaalt hetzelfde, maar de een verbruikt meer en de ander minder. Mw. 
Gardenier stelt dat dat klopt, maar vraagt zich af hoe je het dan anders kan regelen. De 
afvalstoffenvergoeding die aan de inwoners gevraagd wordt, is niet winstgevend, maar 
kostendekkend. Misschien is het nog een tip om haken op te hangen voor de plastic zakken. Met 
harde wind (zoals onlangs) waaien de zakken dan niet weg.  
 
B2 Uitstel kruispunt Oosteinde/Ringbaan/Polletje:  wordt de bestrating wel vast veiliger 
gemaakt?  
 
Zoals we weten wordt de aanpak van dit kruispunt vertraagd door vervuiling van de grond. De 
voorzitter vraagt naar de aard van de vervuiling. Bij de wijkschouw wat dit nog niet bekend. 
Toch is er een bodemonderzoek gestart. Daar werd inderdaad vervuilde grond geconstateerd. 
De reden is waarschijnlijk het tankstation dat daar vroeger stond. Die grond zou gesaneerd zijn, 
maar dat blijkt toch niet helemaal goed gebeurd te zijn. Dat geldt overigens ook voor de wijk De 
Gelderse Roos. Het college staat  voor de beslissing om het nu grondig aan te pakken of over 
zeven jaar als de riolering aangepakt moet worden.  Het nadere onderzoek over de 
verontreiniging wordt nog verwacht,  Maar er moet wel een veilige situatie zijn. Volgens de heer 



Ritmeester kan dit best tijdelijk aangepakt worden.  Algemeen is de mening dat we als WPF nu 
moeten inzetten op veiligheid van het kruispunt mede in combinatie met de voorrangssituatie. 
We besluiten een brief te sturen naar het college en de politieke partijen in de gemeenteraad. 
We doen het verhaal van de wijkschouw en vermelden de toezegging en de ontwikkelingen 
daarna. Concreet voorstel om tijdelijke maatregelen te treffen. Brief kan naar 
bestuurssecretariaat @scherpenzeel.nl   
 
B3 Aanleg glasvezel; klachten/opmerkingen van omwonenden. 
 
Er zijn nogal wat klachten over de aanleg van de kabels voor glasvezel. Het straatwerk is niet 
goed, er ligt op diverse plaatsen teveel zand, er zijn tegels verzakt, er liggen tegels los, 
opzichters van de BAM reageren onredelijk enzovoort.  
De heer Veenstra legt uit dat de opzichter van de gemeente is. Er is een overeenkomst met de 
BAM. Met hen zijn de traces vastgesteld. Een van de problemen is het inferieure materiaal. Dit 
pakt de gemeente op. Blijf wel meldingen doen! Het teveel aan zand moet worden weggeveegd. 
De gemeente heeft niet direct de verantwoordelijkheid. Maar zij heeft wel het wettelijk recht 
om te zorgen voor kwaliteitsherstel. En daar gaat de gemeente voor zorgen. ACTIE 
En als er weer klachten komen? Altijd melden via het algemeen nummer van de gemeente. Er 
komt ook een bericht dat inwoners met de gemeente kunnen communiceren. Advies: ga naar de 
gemeentelijke website. Dan komt er dossiervorming. Nieuwe informatie:        
Aanleg glasvezelnetwerk: hierbij een artikel nav het overleg met het wijkplatform. Dit artikel staat 
volgende week in de Scherpenzeelse Krant, op onze website en op de sociale media. Hopelijk 
geeft dit voldoende informatie. Ook wordt verwezen naar mogelijke andere aanbieders die in 
Scherpenzeel glasvezel gaan aanleggen. KPN heeft aangegeven te verwachten vanaf april dit 
jaar te starten. Dezelfde eisen voor veiligheid en straatwerk blijven gelden. 
 
B4  Zwerfafval Groeperlaan/Oosthof/Oosteinde. 
 

Er is op dit punt veel zwerfafval (ook in de sloot tussen de oude wijk en plan Akkerwinde). 
Wellicht kan er een blikvanger geplaatst worden. Het is ook mogelijk om bij de gemeente 
een pakketje op te halen (gratis) voor het opruimen van zwerfafval. Nagekomen 
informatie over dit punt: -        De vraag voor een blikvanger tussen de Hopeseweg 
(rotonde) en Groeperlaan: ik kreeg onderstaand antwoord van de buitendienst:  

Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd door de BOA’s worden om te achterhalen wat er 
aan de hand is. Mogelijk is het een hangplek geworden oid. Op basis hiervan kijken we even of 
er aanvullende dingen nodig zijn, zoals een prullenbak/blikvanger.  
 
 
c) Via WPF-mail 
 
Geldautomaten: er zijn er in het dorp te weinig (vraag van oud-lid Hans Gortenmuller). Er is er 
maar een in het dorp (Geldnet bij de voormalige Rabobank) die 24 uur operationeel is. Dat komt 
door de veiligheidsmaatregelen. Het mag niet meer aan de openbare weg.  Mw. Gardenier neemt 
dit punt mee in de gemeentelijke organisatie.  Wellicht is er in de nieuwe Jumbo nog plaats voor 
een extra geldautomaat. ACTIE: berichten de heer Gortenmuller (GrH) 
 
d) mondeling tijdens de vergadering 
 
Kabels in tuinen (dhr. Ritmeester) 
Volgens de heer Ritmeester zijn er in de tuin achter de bakkerswinkel kabels gegraven. De vraag 
is of dat gebruikelijk is. De heer Van Gastel van de gemeente meldt dat voor privepersonen 
andere regels gelden dat voor organisaties. Hij vraagt de contactgegevens om het een en ander 
uit te zoeken.  
 
Verschil warm/koud water (mw. Dekker) 
In het water zit bij ons nogal wat verschil tussen warm en koud. Zij wordt doorverwezen naar 
Vitens, het waterbedrijf. Dhr. Veenstra stelt dat over de diepte wel afspraken zijn gemaakt. Ook 



de hygiene speelt een rol.  
 

7 Mededelingen gemeente 
 

a) van te voren ingediende punten 
 

b) punten tijdens de vergadering 
 

Alle punten zijn inmiddels besproken. 

 8 Communicatie  
  
a. Vergaderrooster 2021 reeds in bezit 
 
b. Campagne nieuwe leden WPF-Oost 
 
We moeten een campagne organiseren om nieuwe leden te krijgen. We hebben een foto en we 
kunnen een folder maken om zo een wervingscampagne te beginnen. Ook moeten we weer 
(meer) gebruiken maken van de facebookpagina. Dat lag nu een beetje stil.  

9 Rondvraag  
Vertrek van mw. De Boer als voorzitter WPF-Oost 
 
Mw. Den Boer wil om persoonlijke redenen afscheid nemen van het WPF. Er moet dus een 
nieuwe voorzitter komen. Mw. Gardenier wordt nu (tijdelijk) interim-voorzitter van het WPF-Oost. 
Zij doet dit in samenwerking met mw. Van Tilborg. Zij stuurt een tekst voor de werving rond.  
 
Punt voor de volgende vergadering: de biomassacentrale. De volgende vergadering is 31 maart 
2021.  

 


