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Verslag: Wijkplatform West  

Vergadering: 1 juni 2021 per Teams 

Tijd: 19.00 uur 

 

1. Opening 
 
De voorzetter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 

2. Vaststelling van de presentielijst 

Aanwezig; hr Ruijgrok, mw Gardenier (gemeente), mw Tilborg (gemeente), hr  Van Walbeek 

(Woonstede), hr Van Deelen (wethouder), hr Op ‘t Hof (voorzitter), mw Vogel (secretaresse), mw 

Methorst, hr Van Gastel (gemeente), mw Van Vreeswijk, mvr. Vogel, hr Bos, hr Van der Brug (ad 

interim BOA) 

Afwezig: hr Den Braber, hr Comans, hr Geurts, mw Van Benthem 

 

3.  Vaststelling van de agenda 

Op voorstel van de voorzitter wordt aan punt 10 van de agenda een mail van mevr. Gardenier 

toegevoegd en als punt 10b een mail van de heer Ruijgrok over het harde rijden op de Burg. 

Roëllaan.   

 

4.  Insprekers (19.00-19.30) 

Er zijn geen insprekers.  

 

5. Ingekomen stukken 

Naar aanleiding van de opzegging als lid van mevr. Ziani wordt besloten dat de voorzitter haar als 

blijk van waardering een bloemetje zal brengen. Actie:  Op ’t Hof.  

Dit is afgehandeld. 

Verder zijn er geen opmerkingen of aanvullingen. 

 

6.  Uitgegane stukken 

Geen opmerkingen. 

 

7. Vaststelling verslag van 23 maart 2021 (bijgewerkt tot 31-3) 
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Er wordt gewezen op een storende redactionele fout onder agendapunt 10. Hier moet het laatste 

woord niet zijn ronding , maar rondzending. Met inbegrip van deze verbetering wordt het tot 31 

maart bijgewerkte verslag van 23 maart 2021 goedgekeurd en vastgesteld. 

 

8. Doornemen lijst actiepunten. 

- Aangaande de parkeers-/verkeersproblematiek op de Rembrandtlaan/ F. Halslaan/ Burg. Hoytema 

v. Konijnenburglaan is nog niet veel nieuws te melden. De bomenkwestie is zeer actueel, vanuit de 

Eikenlaan worden nu de auto’s geparkeerd. De vogels in de bomen veroorzaken veel vuiligheid op de 

auto’s. Hoe aan te pakken qua parkeren was onder andere  de vraag van mw Vreeswijk. Er is tot op 

heden nog geen gerichte actie ondernomen.  

Wethouder Van Deelen vraagt of navraag bij de buren heeft plaatsgevonden. Dit is gedaan. Hij 

beveelt aan om een handtekeningenactie op touw te zetten en deze met een verzoekschrift aan de  

gemeente aan te bieden. Mw. Van Vreeswijk nodigt de wethouder uit na afloop van deze 

vergadering bij haar langs te komen om zelf een en ander in ogenschouw te nemen. Een afspraak 

wordt gemaakt .  Actie: gemeente + Van Vreeswijk 

Reactie gemeente 

Naar aanleiding van de vraag of de bomen verwijderd kunnen worden vanwege vogelpoep en of er 

andere bomen geplaatst kunnen worden, delen wij het volgende mee. 

Vogelpoep: 

Conform vastgesteld beleid is het kappen van bomen vanwege vogelpoep-overlast (wat overigens 

heel vervelend kan zijn) niet toegestaan. We verzetten bijvoorbeeld ook geen lichtmasten vanwege 

vogelpoep. Vanwege het gebrek aan groen aan de Rembrandtlaan is extra kap ook niet goed voor het 

leefklimaat aan de Rembrandtlaan.  

Berken: 

Wij weten dat tegenwoordig diverse mensen liever geen berken in de woonomgeving willen. Bij de 

eerstvolgende vervanging houden wij hier rekening mee. Doorgaans zetten we geen berken terug. De 

betreffende berken hebben momenteel nog een goede toekomstverwachting waardoor op korte 

termijn geen vervanging verwacht wordt. We hebben onvoldoende budget om gezonde bomen te 

verwijderen en vroegtijdig te vervangen. 

Vanwege bovenstaande redenen kunnen wij op korte termijn niet tegemoet komen aan de wensen. 

Gelukkig zijn de parkeerproblemen vanwege het “project Eikenlaan” van tijdelijke aard. 

Klacht over de te krappe bocht op de T-splitsing Paulus Potterlaan / Rembrandtlaan:  

Ons verkeersteam heeft de hulpdiensten inmiddels gevraagd de situatie ter plekke te beoordelen en 

aan te geven hoe zij deze bocht beoordelen. Mede op basis van deze bevindingen wordt in het 

interne verkeersoverleg besproken of en zo ja welke maatregelen er moeten worden genomen.  

Voor wat betreft het verzoek om laadpalen op deze locatie te plaatsen: 

Laadpalen worden tot op heden slechts in twee situaties geplaatst: bij een aanvraag van een 

bewoner die in het bezit is van een elektrische auto of bij een strategische aanvraag van een van de 

laadpaalaanbieders. Voor de Rembrandtlaan is geen van beide situaties op dit moment aan de orde 
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- Regentonactie (Marco v Gastel). Er zijn inmiddels 244 regentonnen uitgereikt, maar er zijn er meer 

aangevraagd. Er worden nieuwe aangeleverd en uitgereikt binnen 14 dagen. 

Dit is gebeurd en afgerond.  

- Aangaande de snelheidsproblematiek op de Stationsweg na een samenkomst met Van Vlastuin. Er 

wordt gefocust op twee drempels. Nachtelijke controle is besproken met agenten en de officier van 

Justitie. Het probleem is daarbij dat de inrichting van de weg ervoor zorgt dat boetes geseponeerd 

worden. Ter hoogte van het gemeentehuis heeft een telapparaat gehangen, dat alle voortuigen heeft 

geregistreerd. De uitslag komt nog via Marco v Gastel. Actie: gemeente. 

- Over de geruststelling naar aanleiding van de toename van de verkeersdrukte in het centrum en in 

verband met De Nieuwe Koepel is men sceptisch. Verkeer in verband met de verhuizing van de 

supermarkten blijft een heikel punt. 

- De kwestie van de  vuilniszakken van het plastic afval bij de Weijdelaar gaat goed momenteel. 

- Aangaande de klachten over de Weijdelaar wordt gevraagd naar de betekenis van de afkorting VAK, 

die alles goedgekeurd heeft. Dit  blijkt Vrouwen Advies Kommissie te betekenen.  

Een hoog toilet is niet altijd correct voor de gezondheid. Dit moet per persoon bekeken worden en 

dan kan besloten worden of een aanvraag via de WMO een optie is. 

 

9.   Mededelingen 

a. van de zijde van de politie  

De politie heeft een toename van baldadig gedrag van jeugdigen vastgesteld. Onder andere worden 

er verkeersborden gestolen. Er is proces-verbaal uitgedeeld. De politie verzoekt wanneer men dit 

constateert, het te melden zodat zij een en ander in kaart kan brengen. De jonge jeugd verplaatst 

zich per fiets. Op ’t Hof heeft geconstateerd dat bij mooi weer jeugd met harde muziek zich bij de 

bunkers op de linie ophoudt, onder andere ook niet ver van de begraafplaats.  Mv. Van Tilborg neemt 

dit op met de gemeente Woudenberg. Ook de politie neemt dit mee tijdens de route. Actie: 

gemeente.  

b. van de zijde van de woningbouwvereniging 

Er worden bewoners-advies-groepen opgezet. Er is een brief naar de huurders gestuurd. De volgende 

onderwerpen komen aan bod: seniorenhuisvesting, herstructurering en renovatie, dienstverlening. 

Acht mensen uit Scherpenzeel hebben zich hiervoor gemeld. Men gaat voorshands digitaal het 

gesprek aan en hopelijk in 2022 live. Mw Methorst vraagt of Woonstede ook aan de actie van de 

zonnepanelen kan/wil meedoen. Hr Van Walbeek vraagt na of dit ook in Scherpenzeel kan. Actie: 

Van Walbeek. 

Mw Gardenier gaat verder in gesprek met de heer Van Walbeek in het kader van vallei-energie. Van 

Walbeek wordt hiervoor uitgenodigd. Actie: Gardenier  

c. van de zijde van de gemeente 

- participatie wpf De Nieuw Koepel 

Mw. Gardenier verzoekt om actieve participatie van het wpf bij de totstandkoming van de nieuwe 

wijk De Nieuwe Koepel. Het participatietraject wordt binnenkort opgestart en geldt voor het hele 



4 
 

dorp. Er vindt eind van deze maand een informatieve onlinebijeenkomst plaats met de mogelijkheid 

om vragen te stellen. Ook wordt de informatie herhaald in het gebouw van de scouting waar men 

fysiek dan aanwezig kan zijn. Gemeente- en stedenbouwkundigen zullen in beide gevallen aanwezig 

zijn. Informatie kan opgehaald worden bij de scouting of via: www.scherpenzeel.nl/denieuwekoepel. 

Er worden in totaal 3 filmpjes gemaakt met uitleg en informatie. De nieuwsbrief die inmiddels 

verschijnt, wordt goed gelezen. 

- KPN twee hinkelbanen 

KPN biedt twee gratis hinkelbanen aan in verband met de uitleg van het glasvezelnetwerk. De 

gemeente verzoekt om een reactie van het wpf over de twee varianten en de plaats waar. Het wpf 

zou beide soorten graag zien, verspreid over het dorp.  Als mogelijke plaatsen worden genoemd: in 

het park, bij het bejaardenhuis in de buurt, bij de Breehoek of in de buurt van de speelplaatsen.  

Mogelijk wordt ook een jeu-de-boulesbaan aangelegd (Weijdelaar of Breehoek). Er is ook overleg 

over een (picknick)bankje in het park.  

-  vervanging BOA. 

 De heer Van de Veer gaat met pensioen en is nu met verlof. Via wpf-Oost is al een bloemetje 

geregeld. De tijdelijke vervanging is de heer Theo van der Brug of een collega van hem uit Barneveld. 

 

10.  a. Correspondentie E Vlastuin  

Geconstateerd wordt dat de heer Vastuin zich zal moeten vinden in het besluit. Deel van zijn wens is 

uitgevoerd door de borden die geplaatst zijn. 

 10. b. Mail van de heer Ruijgrok 

De heer Ruijgrok geeft een toelichting op zijn mail. Er  wordt regelmatig erg hard gereden op de 

Roëllaan. Door de hobbels in de weg komen aanhangers los van de weg en veroorzaken daarmee 

veel gekletter. Zijn vraag is of er al eens aan snelheidsbeperkende maatregelen is gedacht. Dit is 

trouwens ook raadzaam voor verderop in het dorp. 

De gemeente is met deze problematiek bezig. Er is / wordt gekeken of in het hele dorp, met 

uitzondering van de toegangswegen, een 30km-zone kan worden ingezet. Ook de nieuwe  wijken 

worden hierin meegenomen. Er wordt naar alle mogelijkheden gekeken, maar de 30 km-zone staat 

bovenaan de agenda. Op verscheidene plekken in het dorp wordt regelmatig gecontroleerd. 

11. Bedankje Uafaa Ziani 

Zie punt 5. 

12. Updates wpf-west (mededelingen gemeente) 

Mw Gardenier wijst nogmaals op de digitale nieuwsbrief aangaande De Nieuwe Koepel en meldt 

tevens dat bij het monument op de Voorposten en de Vijverlaan vlaggenmasten zijn geplaatst. Langs 

de basisschool De Wittenberg aan de Hovenierslaan worden de oude klinkers vervangen door 

nieuwe. Zij zorgden door verplaatsing voor problemen. Het meldingssysteem Reppido is live gegaan. 

Op de vraag of Reppido bij Woonstede op de site kan worden geplaatst, antwoordt de heer Van 

Gastel: graag zelfs, hoe meer hoe beter. 

13. Rondvraag 

http://www.scherpenzeel.nl/denieuwekoepel


5 
 

- Mw Methorst vraagt of het verbod op het plukken van bramen nog van kracht is. De heer Van der 

Brug zegt dat het hem niet bekend is. Overigens laat hij weten dat hij eerst andere zaken gaat 

aanpakken. Op internet staat dat maximaal 250 gram mag worden geplukt.  

- De heer Ruijrok vraagt hoe de app heet voor het melden van losliggende tegels. Deze app zou eerst  

Buiten Beter heten, maar is gewijzigd in Reppido. 

- De voorzitter herinnert aan de volgende vergadering op D.v. 28 september 2021. 

 

14. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de digitale vergadering na zijn dank uitgesproken te 

hebben aan de deelnemers voor hun betrokkenheid.  

 

 


