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Vergadering: 17 december 2019 

 

Aanwezig:  

Hr Ruigrok, hr Hendriksen, hr Op ’t Hof (voorzitter), mw Van Benthem, hr Bos, mw Ziani, hr Ter Horst 
(gemeente), mw Gardenier, hr V. Riel, mw Vogel (secretaris). 
Hr den Braber luistert vanavond mee en hoopt aan het eind te melden of hij lid wordt.  
 
Afwezig met kennisgeving:  
Mw Methorst, hr Lambalgen, hr Geurts, Boa en politie 
 
Afwezig zonder kennisgeving: hr Koolschijn (woningstichting) 
 
Eerder heeft hr Ter Veen zich opgegeven als lid, vergeten hem uit te nodigen. 
Mw V. Vreeswijk heeft zich ook opgegeven. 
Alle nieuwe leden krijgen voor de volgende bijeenkomst een uitnodiging. 
 
Na een welkom door de voorzitter gaan we van start. 
 
Mw Gardenier deelt namens de gemeente aan iedereen een gedichtenbundel uit, met speciale 
vermelding dat ’onze’ dorpsdichter Anne Roos v.d. Meiden er ook in staat met 2 gedichten. 
 
Data 2020 
De volgende data hopen we weer bijeen te komen: 
17 maart 
2 juni 
29 september 
8 december 
 
Actielijst 
Actielijst en de actiepunten, graag digitaal aanleveren, dan kan het openbaar worden gedeeld. Graag 
via het volgende adres: communicatie@scherpenzeel.nl. Actie: Methorst en Gardenier. 
 
Archiveren 
Voorstel om de bijeenkomsten te archiveren. Dit kan via de gemeente of zelf een archiefmap 
aanleggen of als eventueel 3e optie opslaan in de cloud. Besloten wordt tot de beide eerste twee 
mogelijkheden. Actie: Gardenier en Vogel. 
 
Notulen en actiepunten ook sturen aan communicatie@scherpenzeel.nl 
 
Woonstede 
Er zijn vragen om (goede) informatie:  
Wanneer wordt iets ondernomen ten aanzien van de duurzaamheid van de woningen? Aan de 
Bruinhorst en de Dorpsstraat werd al gewerkt aan woningen. 
Klopt het dat er asbestverwijdering plaatsvindt, is er goede isolatie, dubbele beglazing? En is het juist 
dat er fout materiaal gebruikt is? 
Is er uitloop van de werkzaamheden? Zo ja hoe lang? 
Mensen worden heen en weer gestuurd, dat frustreert. 
Welk nummer is er om de klachten in te dienen?   
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De woningen op de Parklaan (nieuwe appartementen) zijn te goed geïsoleerd, veel te warm in de 
zomer, geen warmteafvoer. Mensen krijgen vreemde tips om het op te lossen, zoals zet de 
afzuiginstallatie maar aan of de deuren open. 
Het zijn zogeheten seniorenwoningen, maar niet aangepast aan senioren. Denk aan toilet, deuren 
enz. 
Als men aanpassing nodig acht, wordt men naar de WMO verwezen. Bewoners vinden dit niet prettig 
en niet de juiste manier. Actie: Woonstede.  
 
MG: Dhr van Walbeek, woonconsulent voor Scherpenzeel, zal de komende vergadering bijwonen.  
13-10-2020: inmiddels een reactie per mail vanwege het annuleren van de wegens maatregelen 
tegen coronavirus: WMO aanpassingen moeten bij de gemeente worden aangevraagd en Woonstede 
werkt er indien mogelijk aan mee. 
Parklaan Scherpenzeel op verzoek van bewoonster is er een timmerman met bewoonster in overleg 
gegaan om maat werk te leveren waardoor bewoners de mogelijkheid krijgen om te kunnen zitten in 
de hal tijdens wachten op bijvoorbeeld regiotaxi. 
Energie labels worden bij groot onderhoud indien nodig verbeterd. 
Wat betreft duurzaamheid verwijs ik naar de prestatieafspraken die er met de gemeente 
Scherpenzeel zijn gemaakt en die op internet zijn te vinden 
 
 
Notulen 
Voorgesteld wordt door de voorzitter om als platforms de notulen/verslagen uit te wisselen. Dit vindt 
algemene bijval. De voorzitter zal dit overleggen met Wijkplatform-Oost. Actie: Op ’t Hof. 
 
Verkeer  
Blijdschap wordt uitgesproken met de komst van hr Ter Horst. Er zijn nog wel wat oude zaken. Er 
wordt nu gemeld dat er weinig/slecht zicht is bij de rotonde op de Stationsweg/Industrielaan. 
Voetgangers op de zebra bijna niet zichtbaar voor de automobilisten. Actie: Ter Horst (gemeente).  
 
MG: De oorzaak was een kapotte lantaarnpaal. Deze is gerepareerd. 
 
Nieuwe naam  
Van de zijde van de gemeente wordt gevraagd of we willen meedenken voor een naam voor de 
nieuwe wijk bij het Foort/Koepellaan/Nieuwstraat. 
Ook Oud Scherpenzeel wordt benaderd om mee te denken. Actie: allen.  
 
MG: de actie rondom de naam van de nieuwe wijk is inmiddels afgerond. Het is geworden: de 
Nieuwe Koepel.  
 
Waterriolering 
Het zou fijn zijn als de bewoners hun tuin aanpassen aan het klimaat. Planten en bomen in de tuin in 
plaats van alleen grind of stenen. Dit laatste bevordert niet de afvoer van regenwater.  
Vanuit gemeente wordt er aan voorlichting gedaan. Actie: allen. 
 
Akkerwinde 
Plan Akkerwinde: daar is samen met de bewoners en de school gekeken naar meer variatie in 
beplanting. Bollen, planten, struiken. Gemeente, bewoners en experts werken hier samen.  
 
Trottoirs 
Vooral in de zomer heggen korter snoeien, spreek de bewoners er vriendelijk op aan als het te ver 
overhangt. Zeker als voor voetgangers geen ruimte is om fatsoenlijk op het trottoir te lopen. 
Genoemd wordt situatie in de zomer van de Grebbelaan met uiterst smalle stoep.  



Een brede oproep aan alle bewoners om goed te snoeien. Dit valt onder burenplicht. Actie: 
gemeente en allen. 
 
MG: binnen de gemeente is dit probleem weer aangekaart. Werkwijze is: melden bij gemeente, dan 
gaat een medewerker langs voor een gesprek. Is het resultaat na enige tijd niet voldoende, dan kan 
een juridische traject worden ingezet. 
 
Parkeren 
Vrachtwagens bij de VION staan vaak deels op het trottoir geparkeerd, erg vervelend voor 
voetgangers, zij zijn verplicht om op de rijbaan te gaan lopen. Waar melden als dit weer gebeurt?  
Op de hoek Nieuwstraat/Grebbelaan staan de auto’s vaak gevaarlijk geparkeerd. Men zet de auto tot 
op de witte heuvel. De weg is te smal om te parkeren. Actie: Ter Horst (gemeente). 
 
MG: • U vraagt zich af of het parkeren voor vrachtwagens op het Zwarteland op het trottoir 
toegestaan is. Dit is vanzelfsprekend niet toegestaan. Voor zover mogelijk worden chauffeurs er in 
voorkomend geval direct op aangesproken en/of wordt er handhavend opgetreden. Ook in 
handhaving dienen echter prioriteiten gesteld te worden waardoor optreden tegen parkeeroverlast 
niet voortdurend gegarandeerd kan worden. Wij zullen de situatie zal nogmaals bij handhaving onder 
de aandacht brengen en dit verbreden richting de surveillancedienst van de gemeente Barneveld 
waarmee wordt samengewerkt. 
 
In november is er een parkeeronderzoek geweest, nog geen uitslagen binnen. Het wordt te zijner tijd 
teruggekoppeld ter inzage. 
Onderzoek is in heel Scherpenzeel geweest op verschillende tijdstippen. Actie: gemeente. 
 
MG: parkeeronderzoek is bijgevoegd bij deze mail.  
 
Bankje Valleikanaal/ Lunterse beek 
Het bankje en de afvalbak bij het Valleikanaal/Lunterse beek: Komt dit nog terug? AJ Lambalgen zou 
dit terug koppelen, maar er is nog geen actie gevolgd. Het is intussen een zeer langdurige 
geschiedenis zonder resultaat. Actie: Ter Horst (gemeente).  
 
MG: We hebben contact met Platteland Anders gehad. Zij willen er een bankje plaatsen. Het bankje 
is ook gereed. Woudenberg is akkoord met plaatsing, mits de vrijwilligers (of gemeente 
Scherpenzeel) voor het onderhoud zorgdragen. Het wachten is nu op akkoord Waterschap (2-11-
2020) 
 
Ontmoetingsplek Wittenbergwijk 
Bij de voorzitter is een verzoek met tekening binnengekomen voor een ontmoetingsplek in de 
Wittenbergwijk. De stukken worden overhandigd aan hr Ter Horst. Er wordt door de gemeente met 
de indiener contact opgenomen en er volgt terugkoppeling naar de inzender. Actie: Ter Horst 
(gemeente).  
 
MG: de indiener heeft een mail gekregen van dhr Ter Horst: Uw suggestie om een parkje aan te 
leggen op de plek van een van de drie vijvers is helaas niet mogelijk. De vijvers vervullen een 
belangrijke rol in het watersysteem van de wijk. Zowel voor de berging van regenwater als voor de 
afvoer zijn  ze noodzakelijk.  Het dempen van een van de vijvers zal daarom tot ernstige 
wateroverlast leiden. Deze overlast zal in de toekomst mogelijk nog verder worden vergroot door 
ontwikkelingen in het klimaat. Als de kans op hevige buien toeneemt is het nog belangrijker dat het 
regenwater snel in de wijk kan worden opgevangen en uit de wijk kan worden afgevoerd. 
 
Uitrit  



De uitrit Vermeerlaan/Industrielaan is een gevaarlijk, onoverzichtelijk stukje. Zeker als er net om de 
hoek een (kleine) vrachtwagen staat. Deze beneemt het zicht op het verkeer komend vanaf de 
richting Eikenlaan. Kan daar ook iets mee gedaan worden? Actie: Ter Horst (gemeente). 
 
MG: Navraag leert, dat dat kan niet worden opgelost zonder parkeerruimte op te offeren. Een 
gesprekspunt dus.  
 
Wijkschouw 
De wijkschouw hopen we in mei te houden. De voorzitter zal contact opnemen met Wpf-Oost om 
van hun ervaringen te leren. In de vergadering van maart zal een en ander nader besproken worden. 
Actie: Op ’t Hof. 
 
Buiten-beter 
Buiten-beter-app. Deze is niet als beste uit de test gekomen. Nu is er een test met de app rappido. 
Medewerkers van de gemeente en wat proefpersonen doen hier aan mee. Op deze app komt alles 
op 1 lijn binnen en het is op de locatie gericht.  Actie: gemeente. 
 
Glasbakken/Containers/afval 
Glasbakken: er wordt geprobeerd om duidelijker te maken dat er 2 bakken zijn, ook 1 bolcontainer. 
Soms zit deze verstopt omdat men probeert om bloemenvazen erin te duwen, deze verstoppen dan 
de ingang. 
Kledingcontainer: er komt een andere ophaaldienst.  
Luiercontainer: er is nu meer capaciteit, het gaat beter. 
Medisch afval: elders afleveren, alleen bij toestemming vanuit de gemeente. 
Watertappunt is gerealiseerd bij het Cruijff court. 
 
Geldautomaten 
Bij de Rabobank komt een algemene gele pinautomaat. De automaten die bereikbaar zijn vanaf 
buiten, gaan ‘s nachts dicht in verband met plofkraken.  
 
Weidelaar 
De naam Weidelaar bij de appartementen op de Parklaan, daar is de bewegwijzering niet correct.  
Er wordt gevraagd om goede beschrijving en juiste borden. Actie: Ter Horst (gemeente). 
 
Ingekomen stukken   
Ingekomen verzoek van de karateschool is terugverwezen naar de gemeente, niets voor het 
platform. 
 
Vergaderdata 
Op verzoek van hr Hulzebos zijn hem de vergaderdata onder voorbehoud van wijziging toegestuurd.  
 
Stand markt 
Evaluatie stand op de markt. Zinvol geweest. De flyers en formulieren standaard gebruiken. Reacties 
vanuit de gemeente terugkoppelen naar de vragers. Ook op de website graag de vragen 
beantwoorden. Actie: gemeente. 
Er wordt besloten weer een ochtend op de markt te staan. Liefst bij kerk een kraam. Mocht 
Foodvalley samen willen is een andere plek verstandiger omdat deze met een groot voertuig komt en 
niet de markt op kan als deze al bezig is.  Als datum wordt 22 april vastgelegd. De voorzitter zal dit 
doorgeven aan Wpf-Oost. Het is de bedoeling dat we dit weer samendoen. We kunnen dan ook de 
wijkschouw wellicht aankondigen. Actie: gemeente + Op ’t Hof.  
 
Flyer en foto’s 



Gelukkig is de flyer op tijd rondgekomen. Helaas staat niet iedereen erop. Degenen die er nog niet 
opstaan, wordt verzocht om alsnog een foto bij Westerduin te laten maken. Zij kunnen dan later bij 
een volgende gelegenheid op een foto worden toegevoegd.   
Het is zinvol om er allemaal op te staan, je bent zo zichtbaar voor de andere bewoners. Actie: 
desbetreffenden.  
 
MG: Inmiddels is er een nieuw foto-moment geweest op 28, 29 en 30 september 2020 bij 
Westerduin.  
 
Vuurwerk 
De vuurwerkvrije zones: er zijn mensen die er anders over denken, het artikel in de krant was 
namens de wpf’s te eenzijdig en te positief. 
De voorzitter spreekt zijn tekortkoming erover uit dat hij de vorige keer niet naar de burgemeester 
heeft gecommuniceerd dat wat hem betreft een totaalverbod zou moeten worden ingesteld. Dit met 
het oog op klimaat, dieren- en mensenwelzijn. Mevr Methorst was niet voor een totaalverbod, maar 
vond het door de burgemeester naar buiten gebrachte beeld vanuit de wijkplatforms te positief 
omdat behalve hr Hendriksen toen nauwelijks gereageerd werd.  
Als er vuurwerk wordt afgestoken buiten de jaarwisseling graag melden, dit is illegaal. 
Als men het meldt via nummer 09008844, dan kan er gehandhaafd worden. 
Bij het kasteel: daar is overleg over geweest, er mag daar niets afgestoken worden, is de afspraak.  
Vuurwerkafval, graag opruimen. Het is gratis in te leveren. 
Is de Boa ook in dienst van het Geldersch Landschap? Zo ja mag hij daar ook handhaven? 
Er zijn helaas te weinig handhavers voor ons hele dorp. 
 
Facebook 
Facebookpagina van de wijkplatforms komt in beheer van J den Boer en M Vogel. Actie: Boer en 
Vogel. 
 
Agendasuggesties 
Suggesties bespreking volgende bijeenkomst: 
 - agendastatus 
 - app-groep 
 
Mw. Gardenier en hr Ter Horst wordt hartelijk dankgezegd voor hun komst en inbreng. We zien ze 
beiden een volgende keer graag terug. Hr. Den Braber sluit zich graag aan bij ons, bij dezen van harte 
welkom! 
 
Actiepunten 
- naam bedenken omgeving t Foort (gerealiseerd) 
- bank Valleikanaal, wie gaat er mee verder, hoe is de stand van zaken? (loopt nog) 
- uitrit Vermeerlaan/ Industrielaan (gesprekspunt, zie notulen hierboven) 
- wijkschouw, een gerichte datum prikken en voorbereiden (wegens corona doorgeschoven naar 
2021) 
- punten van de markt 
 
  
 
Per mail gestelde vragen door dhr Den Braber op 29 september 2020: 
 
 
1: Parkeren vrachtwagens Zwarte land op het trottoir. Gebeurt nog steeds. 
 



Boa vd Veer: De laatste maand is dat niet gezien en er is veel gecontroleerd. En de maanden ervoor is 

het wel eens gebeurt, er zijn boetes uitgeschreven. Het advies is om de meldkamer te bellen als men 

een overtreding ziet.  

  
2: Straatwerk, trottoirs op de Zwarte land is slecht. Straatkolken steken soms 3 tot 5 cm boven het 
straatwerk uit. Valpartijen. 
 
Beleidsmedewerker verkeer en wegen B. Bonhof: U maakt zich zorgen over de staat van de trottoirs, 
waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. U vraagt zich af of dit niet opgeknapt kan worden. Wij 
hebben de situatie in kaart gebracht en starten binnenkort met een aantal herstelwerkzaamheden. 
Voor wat betreft het totaalplaatje geldt dat wij bezig zijn met de ontwikkeling van een 
onderhoudsplan voor de wegen. Dit zal naar verwachting in 2021 tot resultaat leiden. 
 
3: Het is weer de tijd dat de mais van het land komt. 
Op de Industrielaan rijden er veel trekkers van loonbedrijf Schimmel, Brinkanterweg. 5 stuks in 10 
minuten. 
Deze rijden erg hard en de wagens en tractoren zijn erg groot, lees breed.  
De Industrielaan wordt ook veel gebruikt door fietsers, vaak ouderen en schoolgaande kinderen. 
Recent heb ik vernomen dat loonbedrijf Schimmel een uitrit heeft naar de stationsweg tegen over de 
ingang naar het gemeentehuis. 
Zwaar landbouw verkeer kan dan over de Rondweg en stationsweg. 
Reden uitrit: Om de Industrielaan te ontlasten van zwaar landbouw verkeer. 
Vraag:  
A: klopt deze info? 
B: kan de gemeente contact opnemen met Schimmel om aan deze situatie een einde te maken? 
MG: gezien ziekte van de betreffende medewerker, is hier nog geen terugkoppeling op gekomen.  
 

4: Zoals je wellicht weet wonen wij op de hoek Eikenlaan, (Nieuwe naam: Eikenweg-weg. 😉), 
Industrielaan. 
Op het stukje tussen de Eikenlaan en de Rembrandtlaan staan diverse berkenbomen. 
Deze bomen zijn op diverse plaatsen begroeid met klimop, op sommige plaatsen een laag van 50 mm 
dik. 
Daar kunnen de bomen niet tegen en gaan achteruit in kwaliteit, gezondheid. 
Meerdere bomen vertonen tekenen van achteruitgang. 
Vraag: kan de gemeente ernaar kijken en er wat aan doen? 
Beste optie is, gezien de leeftijd van de bomen, deze rooien en eventueel nieuwe aanplanten. 
 
MG: met de vragensteller is onlangs contact geweest en hem is het volgende beantwoord: Voor het 
eind van dit jaar gaan we de bomen snoeien en wordt direct ook gekeken  naar de veiligheid (tweede 
keer dit jaar). Vervanging is op korte termijn niet aan de orde. Tientallen andere locaties moeten 
eerder aangepakt worden. Ten aanzien van de veiligheid willen we uiteraard zorgvuldig blijven 
handelen. Mocht het i.v.m. veiligheid nodig zijn bomen eerder te verwijderen, dan doen we dat 
uiteraard. 
Gezien de planning van de aannemer moeten we dit zeker kunnen nakomen. 
 
Ter bespreking en voorbereiding volgende vergadering: 
 
Aanhakend op het onderwerp speeltuinen is er een vraag vanuit de gemeente. Sinds 1 augustus zijn 
alle schoolpleinen in Nederland rookvrij. Wat zouden jullie vinden van rookvrije speeltuinen? Denken 
jullie dat er in de gemeente draakvlak is voor rookvrije speeltuinen?  
Bekijk eens deze website voor meer informatie: https://rookvrijegeneratie.nl/ 



 


