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                                                                                                        Renswoude, 9 maart 2020 

 

 
 
 
 

Centraal telefoonnummer  
De gemeente is bereikbaar via één 
centraal telefoonnummer 0318 - 
578150.  
Ma t/m vr: 09.00-12.00 en 14.00-
16.00 uur. 
Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de 
gemeente, buiten kantooruren te bereiken, onder telefoonnummer 06-51148102.  
Spreekuur burgemeester 
Elke maandag van 11.00 - 12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook 
mailen naar: burgemeester@renswoude.nl 
 

Dorpsteam Renswoude 
Dorpsteam Renswoude is het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen op het 
gebied:  
 

- huishoudelijke ondersteuning   -  relatie of echtscheiding 
- zelfstandig blijven wonen   -  rouw en verlies 
- dagbesteding      -  opvoeden en opgroeien 
- vervoer (in de regio)    -  ontwikkel- en/ of gedragsproblemen 
- hulpmiddelen (o.a. rolstoel, scootmobiel) -  huiselijk geweld, verwaarlozing 
 

Het Dorpsteam is er (gratis) voor alle inwoners, jong en oud. 
 

Wij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0318)578150 of 
per mail: dorpsteam@renswoude.nl 
 

Inloopuren: 
Elke 2e  en 4e vrijdag van de maand (van 10-11 uur) in de Bibliotheek 
Elke 1e dinsdag van de maand (van 11-12) in het ELGC 
Op woensdagen 1x in de maand op beide basisscholen (zie nieuwsbrief van de school) 
 

Gemeentewerf geopend voor inzameling van klein chemisch afval en grof huishoudelijk 
afval 
De eerstvolgende opstelling is op zaterdag 21 maart van 09.00 tot 12.00 uur. 
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij: 
dhr. C. Sennef, 0318–578150 /c.sennef@renswoude.nl.  
Ook kunt u kijken op www.renswoude.nl (-> afvalinzameling)  
  

Evenementenkalender 
28-03 / 13.30-16.30 Openstelling oudheidskamer 
Collectevergunningen 
8-03 t/m 14-03 Amnesty International 

Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl  

Gemeentenieuws (9 maart 2020) 
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Column 
‘Renswoude verduurzaamt’ 
De (lokale) kranten staan er vol van: het klimaat. Volgens de één is 
klimaatverandering iets van alle tijden en is er nu niets aan de hand, 
volgens de ander vergaat de aarde als we nu niets doen. Wat uw 
standpunt dan ook mag zijn, we gaan aan de slag. Vanuit het VN 
Klimaatakkoord dat gesloten is in Parijs, en ook het Nederlands 
Klimaatakkoord, zijn gemeenten verplicht om de CO2-uitsoot te 
verlagen met 49%, in onze regio zelfs 55%, in 2030. We mogen dus 
aan de bak. 
 

Dat we aan de slag gaan staat al niet meer ter discussie. Menigeen heeft al zonnepanelen op zijn 
of haar dak, maar er is meer nodig. In de Regio FoodValley (Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, 
Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) stellen we een Regionale Energiestrategie op. 
Daarin maken we afspraken hoe elke gemeente een deel van de opgave voor haar rekening neemt. 
Tot zover zijn de opties vooral beperkt tot wind- en zonne-energie, zonder andere technieken uit te 
sluiten zoals waterstof.  
 

De discussie rondom het klimaat beperkt zich vaak tot de nadelen of wat we niet willen. Bijna alle 
technieken hebben nadelen. Hoe duurzaam is hout dat gebruikt wordt in een biomassacentrale dat 
geïmporteerd wordt uit Canada? Zijn zonnepanelen wel recyclebaar? In hoeverre zorgt de hoge 
windmolen voor horizonvervuiling? En ga zo maar door. Hoewel veel kanttekening terecht zijn, 
vergeten we soms de voordelen te noemen. Voor Renswoude is het belangrijkste voordeel dat we 
zelfvoorzienend kunnen worden: straks voorzien we mogelijk in onze eigen energie en plukken we 
er ook de financiële vruchten van.  
 

In Renswoude zijn de eerste stappen gezet. We hebben een energiegame gespeeld met raadsleden 
en inwoners van Renswoude, een bijeenkomst georganiseerd in Rehoboth over zonne-energie en 
de eerste gesprekken met de Ondernemersvereniging Renswoude en LTO zijn gestart in onze 
zoektocht naar concrete projecten door en voor Renswoudenaren. Uw mening is bij deze concrete 
projecten van groot belang. Gaat Renswoude straks zelf in haar eigen energie voorzien of laten we 
het ons opleggen? Ik ga graag voor het eerste. Een zelfbewuste en zelfstandige gemeente laat zien 
dat ze het zelf kan. De kansen zijn overigens groot. Er is veel mogelijk in Renswoude. Niet alleen 
kunnen we snel voortgang boeken omdat we veel ruimte hebben, ook de mogelijkheden om alle 
financiële voordelen terug te laten vloeien naar de gemeenschap zijn aanwezig. 
 

Denkt u ook graag mee? Op dinsdag 10 maart (en dus niet op 11 maart, zoals eerder vermeld) 
organiseert de gemeente een duurzaamheidsbijeenkomst in de raadszaal van ons gemeentehuis 
vanaf 19:30 uur. We bespreken dan de uitdagingen die we hebben en de mogelijke kansen die er 
liggen. Komt u dan ook? Denkt u ook mee over hoe we verder moeten? U bent van harte welkom. 
Renswoude verduurzaamt, maar dan wel samen met u! 
 

Sander van ’t Foort 
Wethouder 
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Vergadering raadscommissie 17 maart 2020 
Op dinsdag 17 maart a.s. vergadert de raadscommissie. Deze openbare vergadering vangt 
aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda 
voor deze vergadering is: 

1. Opening  
2. Vaststelling agenda  
3. Vaststelling verslag en besluitenlijst raadscommissie  
4. Ingekomen stukken en mededelingen  
5. Raadsvoorstel aanvraag scouting Scherpenzeel e.o. 
6. Raadsvoorstel kleine windmolen Wittenoordseweg 6 
7. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Emminkhuizerlaan 8 
8. Raadsvoorstel reconstructie Biesbosserweg  
9. Stand van zaken overige projecten 

a. Regio Foodvalley 
b. Brandweerkazerne 
c. Huisvesting gemeente  
d. Beekweide 
e. Bedrijventerrein 
f. Woningbedrijf 
g. Duurzaamheid 
h. Dorpshart 

10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 

Kom werken bij de gemeente Renswoude! 
Wil jij jouw talent en kennis inzetten voor de gemeente Renswoude? 
Renswoude is met zo’n 5.500 inwoners de kleinste gemeente in de provincie Utrecht. Onze 
ambities zijn echter groot! Samen met onze inwoners werken we als bestuur en 
medewerkers hard aan een dorp waar het fijn wonen en werken is. De kleine schaal zorgt 
voor een grote onderlinge betrokkenheid, korte lijnen met het bestuur en veel afwisseling in 
het werk. Door de reorganisatie zijn er mooie plekken beschikbaar gekomen binnen de 
afdeling fysiek & sociaal domein en de afdeling bedrijfsvoering & dienstverlening. Op dit 
moment zijn er de volgende vacatures: juridisch beleidsadviseur, senior beleidsadviseur 
sociaal domein, strategisch financieel adviseur, adviseur financieel beheer, 
projectmedewerker leefomgeving, beleidsmedewerker leefomgeving en senior beheerder 
openbare ruimte.  
 

Wil jij jouw talent en kennis inzetten voor de gemeente Renswoude of ken je iemand die 
dat wil? Kijk dan www.renswoude.nl/vacatures  
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Presentatie ontwerpen verbouw gemeentehuis (en inloopbijeenkomst) 
De afgelopen periode zijn drie verschillende architecten aan de slag gegaan met een 
ontwerp voor de verbouw van het gemeentehuis. De ontwerpen worden op dinsdag 31 
maart, van 13.45 tot 17.30 uur in muziekgebouw ’t Podium, gepresenteerd aan een 
selectiecommissie*. Naast de selectiecommissie, wordt er ook aan maximaal 100 inwoners 
de mogelijkheid geboden om bij de presentaties aanwezig te zijn als toehoorder. Tijdens 
deze presentaties mogen alleen de leden van de selectiecommissie vragen stellen.  
Wilt u graag aanwezig zijn bij de presentaties dan kunt u zich aanmelden via 
info@renswoude.nl of via het aanmeldformulier op www.renswoude.nl.  
 

Op donderdag 2 april wordt er voor alle inwoners een inloopbijeenkomst georganiseerd in 
de raadszaal van het gemeentehuis. U krijgt dan de gelegenheid om vragen te stellen en 
opmerkingen en reacties achter te laten. Alle reacties worden gedeeld met de leden van de 
selectiecommissie zodat zij die mee kunnen nemen in hun eindoordeel en de keuze van het 
winnende ontwerp. 
 

*de selectiecommissie bestaat uit vijf leden uit de gemeenteraad, vier leden uit de 
(ambtelijke)organisatie en één lid namens de gemeentelijke monumentencommissie, de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de welstandscommissie 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. B. de Groot, tel.: 06-83665336 / 
info@renswoude.nl 
 

Duurzame energie: Zonnepanelen en windturbines in Renswoude 
Samen aan de slag met een energieneutrale Regio Foodvalley in 2050  
 

In 2019 heeft de Rijksoverheid het Klimaatakkoord gepresenteerd. 
Hierin staan maatregelen en afspraken om de CO2-uitstoot in 
Nederland te verminderen. Dit gebeurt door energie besparen en 
duurzame energie opwekken. Iedere gemeente heeft een energie-
opdracht om aan te voldoen, dus ook in Renswoude kan er 
kleinschalig zon op land en kunnen er windturbines komen.  
Waar deze precies komen, wordt momenteel regionaal besproken. Samen met de regio 
Foodvalley werkt Renswoude aan een zogeheten “regionale energiestrategie (RES)”.  
Hierin staat straks hoe wij als gemeente en regio voldoen aan onze energie-opdracht.  
Uw mening is van belang. We willen u graag uitnodigen om mee te praten over de 
zoekgebieden. Tevens krijgt u op deze avond meer informatie over de regionale 
energiestrategie.  
Datum: Dinsdag 10 maart 
Tijdstip: Inloop vanaf 18.45. Start om 19.00-21.00 
Locatie: Het Gemeentehuis 
 
Graag vooraf aanmelden via i.bremer@renswoude.nl.  
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Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning  
1. Utrechtseweg 40: dichtmetselen van de garagedeur; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 17 

februari 2020); 
2. Dorpsstraat 128: kap van een berkenboom; activiteit ‘vellen houtopstand’ (ingediend op 

18 februari 2020); 
3. Catharina Mossellaan ongenummerd: realiseren van een uitweg en toegangsweg; 

activiteiten ‘uitvoeren werk/ aanleggen’ en ‘maken uitweg’ (ingediend op 19 februari 
2020); 

4. Lijsterbeslaan 18: tijdelijk gebruiken van de voormalige basisschool voor bewoning; 
activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (ingediend op 20 februari 2020); 

5. Barneveldsestraat 31: bouwen van een schuur; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 27 
februari 2020); 

6. Acacialaan 10: kappen van 3 bomen; activiteit ‘vellen houtopstand’ (ingediend op 28 
februari 2020); 

7. Catharina Mossellaan ongenummerd: aanleg van parkeervakken; activiteit ‘uitvoeren 
werk/ aanleggen’ (ingediend op 28 februari 2020); 

8. Kerkstraat 14: plaatsen van een dakkapel in het voor- en achterdakvlak van de woning; 
activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 29 februari 2020); 

9. Beukenlaan 3: bouw van een erker aan de woning; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 2 
maart 2020). 

 

Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld. Zodra hier een besluit op is 
genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden 
ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom 
uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele 
weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om een 
aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten openingstijden op 
afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van 
Renswoude. 
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl 
 

Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning 
Voor de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning is de beslistermijn met 
maximaal 6 weken opgeschort: 
1. Parallelweg 4: aanleg uitweg ten behoeve van een nieuw te bouwen woning op dit adres 

in Overberg, gemeente Utrechtse Heuvelrug; activiteit ‘maken uitweg’ (nieuwe uiterste 
beslistermijn: 4 mei 2020); 

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl 
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Verleende omgevingsvergunningen 
1. Oude Holleweg 44: veranderen van de inrichting ; activiteit ‘beperkte verandering 

inrichting, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)‘ (verzonden op 24 februari 
2020); 

2. Dorpsstraat 107: wijzigen van de constructie van een deel van de woning; activiteit 
‘bouwen’ (verzonden op 24 februari 2020); 

3. Kerkstraat 34: het veranderen van de inrichting, namelijk het vergroten van een 
wintergarten; activiteit ‘milieuneutraal veranderen inrichting’ (verzonden op 24 februari 
2020). 

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling 
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op 
afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan 
kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk 
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).  
Een omgevingsvergunning voor het bouwen, maken van een uitweg, het gebruik in strijd met 
een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de 
dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een 
houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag 
na afloop van de bezwaartermijn.  
Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u 
bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht). Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt de vergunning pas in 
werking nadat hierover een beslissing is genomen.  
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl 

 

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten 
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is 
verleend: 
▪ Ontheffing voor het overnachten van een re-enactmentgroep op Fort aan de Buursteeg 

(bij het bezoekerscentrum Grebbelinie aan de Buursteeg 2) in de nacht van 14 op 15 
maart en de nacht van 18 op 19 april 2020, aangevraagd door Bezoekerscentrum 
Grebbelinie (verzonden op 25 februari 2020). 

Voor vragen of meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl  
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Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten 
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn 
ingediend: 
▪ Evenementenvergunning voor het organiseren van diverse activiteiten op Koningsdag 

(27 april 2020) en het Oranjebal op 1 en 2 mei 2020, aangevraagd door de 
Oranjevereniging Renswoude (ontvangen op 2 maart 2020); 

▪ Ontheffingen art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak-alcoholische 
dranken tijdens de Koningsdagactiviteiten op 27 april 2020 en tijdens het Oranjebal op 
1 en 2 mei 2020 in Renswoude. Aangevraagd door de Oranjevereniging Renswoude 
(ontvangen op 2 maart 2020); 

▪ Evenementenvergunning voor een Worship evenement op 26 april 2020 op de locatie 
(en in de tent) van de Oranjefeesten, aangevraagd door de werkgroep ‘Renswoude op 
zijn grondvesten’ (ontvangen op 26 februari 2020). 

▪ Verklaring van geen bezwaar voor de wielertoertocht Classico Boretti door onder 
andere Renswoude op zaterdag 16 mei 2020, aangevraagd door Golazo (ontvangen op 
20 februari 2020). 

Voor vragen of meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl  
 

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat 
zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route 
gevaarlijke stoffen hebben verleend aan: 
 

• Kavegas B.V., Meikade 61 te Ederveen, t.b.v. het vervoer van Propaan naar verschillende 
adressen binnen gemeente Renswoude. 

 

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 10 maart tot en met 
21 april 2020. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij 
de gemeente Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Het bezwaarschrift moet 
binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente 
zijn ingediend.  
U kunt de stukken inzien bij, het gemeentehuis van Renswoude, Dorpsstraat 4  
Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de 
Omgevingsdienst regio Utrecht, de heer H. Baijense, tel. 088 – 022 50 00. 
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WET MILIEUBEHEER 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde 
in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat: 
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van: 
• Mike’s Autocentrum voor het adres: 

Molenstraat 30B in Renswoude. De melding heeft betrekking op het oprichten van een 
garagebedrijf.  

• Mts Wolswinkel-van Beek voor het adres: 
Oude Holleweg 44 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het veranderen van de 
inrichting. 

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. 
Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen 
en/of beroep in te stellen.  
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer 
van het  gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op 
afspraak). Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/ 
c.van.den.heuvel@renswoude.nl. Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de 
Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en 
van 13.30 tot 17.00 uur), tel: 088 – 022 50 00. 
 

Belastingaanslagen 2020 verstuurd 
In de laatste week van februari zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2020 
verstuurd. Alle werkzaamheden rond de gemeentelijke belastingen worden verzorgd door 
de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen over uw aanslag, kijk dan goed op de achterzijde 
van uw aanslagbiljet. Daar staat waar en wanneer u meer informatie kunt krijgen. 
Medewerkers van de gemeente Veenendaal houden op 11 en 25 maart en op 8 april  van 
9.00 tot 12.00 uur spreekuur in het gemeentehuis van Renswoude. 
 
Via www.renswoude.nl/belastingloket kunt u op uw persoonlijke pagina “Mijn Renswoude” 
de belastingdocumenten downloaden. U leest daar ook hoe u bezwaar kunt maken of 
kwijtschelding aan kunt vragen. 
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

WWW.VVRENSWOUDE.NL

FC DINXPERLO - RENSWOUDE
ZATERDAG 14 MAART 2020 -  14.30 UUR

VRC - RENSWOUDE
ZATERDAG 21 MAART 2020 -  14.00 UUR

RENSWOUDE -  DE MERINO'S
ZATERDAG  28 MAART  2020  -  14.00 UUR
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OPSCHOON ACTIE  PASSAGE EN NL-DOET

Op vrijdag 13 maart a.s. zal er in Renswoude 
weer een opschoon actie plaatsvinden.
De leden van “Passage” christelijke 
maatschappelijke vrouwenbeweging gaan 
in en buiten de bebouwde kom het zwerfvuil 
van Renswoude verzamelen.

Fijn is het dat we ook dit jaar weer de 
medewerking krijgen van de Gemeente 
Renswoude, NL-Doet, Nederland Schoon, 
alle kinderen van groep 7 van de beide 
basisscholen en van veel vrijwilligers.

De opbrengst van de opschoon actie is in zijn 
geheel voor de “Veluwse Wens Ambulance“,
het project dat drie jaar door Passage 
wordt ondersteund. De gemeente stelt ook 
een bedrag per deelnemer beschikbaar en 
diverse bedrijven sponseren deze actie.

Op 13 maart wordt u ’s morgens om 9.00 
uur of ‘s middags om 13.15 uur verwacht bij 
de gemeentewerf , Molenstraat 12 .

Wie graag een poosje in de buitenlucht werkt 
en Renswoude op een andere manier wil 
leren kennen, moet zich zeker aanmelden.

Indien u mee wilt doen met deze gezellige en 
nuttige opschoon actie kunt u zich opgeven 
voor 7 maart bij: Arrisje van den Brandhof 
tel.0318-57203 of Lieneke Bravenboer tel. 
06-23098315

BIDDAG MET DE SCHOLEN

Dit jaar valt Biddag voor Gewas en Arbeid 
op woensdag 11 maart. In de kerkdiensten  
die de PKN Gereformeerde Kerk en de PKN 
Hervormde gemeente  in samenwerking 
met de scholen  organiseren. In de Geref. 

Kerk gaat ds. Maarten Hameete in op het 
thema ‘Vraag gerust!’. De basis hiervoor 
komt uit Lukas 11:1-13, waar Jezus Zijn 
discipelen leert wat ze kunnen bidden en 
met welke houding ze dat mogen doen. In 
de dienst gaan we, aansluitend bij Biddag 
voor Gewas en Arbeid, vooral in op de bede 
‘Geef ons elke dag ons dagelijks brood’. 
Kinderen werken mee in de dienst en er 
is een deurcollecte voor het project wat 
gesteund wordt door de scholen.
Grootouders, vaders en moeders en andere 
belangstellenden zijn in beide kerken van 
harte welkom. De dienst begint om  11 uur.

UITNODIGING BIJEENKOMST NIEUW-IN 
GEKOMENEN 

Ongeveer  elk tweede jaar organiseert de 
Hervormde Gemeente van Renswoude 
een kennismakings etentje voor de nieuwe 
inwoners van Renswoude. De laatste keer 
was dit in juni 2017.
Als u sinds die vorige keer in Renswoude bent 
komen wonen en/of lid bent geworden van 
onze Hervormde Gemeente, willen wij u bij 
dezen hartelijk uitnodigen op vrijdagavond 
27 maart om 19:30 uur in gebouw Rehoboth, 
Taets van Amerongenweg  80 in Renswoude.
Samen met u hopen we dan een gezellige 
avond te hebben, waarbij we elkaar kunnen 
ontmoeten, onder het genot van een 
gezamenlijke maaltijd.
In verband met het organiseren van de 
maaltijd willen wij u vragen zich uiterlijk 18 
maart a.s, op te geven voor deze avond bij:
Jan Evers, tel.:  0653892935 of e-mail: 
wijkouderling05@hervormdrenswoude.nl

Met vriendelijke groet, 
Gert Berkel en Jan Evers
Namens de kerkenraad van de Hervormde 
Gemeente Renswoude.
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IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

Accu 
schroefboormachine 

GSR18-85 C Handgreep
Op=OP

NIJBORG
RIJG
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Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redaktie en 
advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 
3927 DM  Renswoude Tel: 0318-571432 of 06-24507413 
E-mail: heraut@destudio.biz  Verschijnt iedere veertien dagen 

Parkietjes
Bewoners en personeel van De Kleine Meent 
bedanken de Gereformeerde Kerk voor het 
herfstbloemstuk dat zij mochten ontvangen uit 
handen van Gert v.d. Hoef
Bewoners De Kleine Meent

Te koop: Donkerbruin lederen sta-op stoel (met 
2 motoren + sta-op hulp) i.z.g.s.; Groen leder 
Bankstel (2 1/2 zits) i.z.g.s. voor de prijs van 
€75,00. Info (na 18.00 uur) 0318 - 57 29 30 

De Gereformeerde kerk verkoopt geen kerst-
bomen dit jaar.

Parkietjes

De volgende Heraut komt over 3 weken uit.

Inleveren dinsdag 11 december vóór 19.00 uur. 

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl 
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MAART 
Datum Activiteit 

2 
Maandag 

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

3 
Dinsdag 

10.00 uur: Tablet café 
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade 
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk 
14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

6 
Vrijdag 

09.30-11.00 uur: Taal Café  
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

9 
Maandag 

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

10 
Dinsdag 

12.00 uur: Dorpssoep  
14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

12 
Donderdag 

20.00 -21.30 uur: lezing Annie MG Schmidt Rebel in de de Juegd literatuur  
(Boekenweek 2020) 

13 
Vrijdag 

09.30-11.00 uur: Taal Café  
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

16 
Maandag  

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

17 
Dinsdag  

10.00 uur: DIGI café 
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade 
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk 
14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

20 
Vrijdag 

09.30-11.00 uur: Taal Café  
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

23 
Maandag 

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

24 
Dinsdag 

14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
20.00 – 21.30 uur: Lezing Smaakidee: Eten is een feestje 
 

27 
Vrijdag 

09.30-11.00 uur: Taal Café  
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

30 
Maandag 

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
19.00 uur NAH café spreker Hans van Dam in de raadszaal van het gemeentehuis 

  
                                                     

 

31 
Dinsdag 

10.00 uur: DIGI café 
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade 
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk 
14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
17.00 gezamenlijk eten 

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl of 06- 51647525) of 

Martine van Garderen m.vangarderen@swo-sr.nl of 06 83775854 
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VAN DE BIEB:

LEEFSTIJLCOACH VOOR VROUWEN IN DE BIEB ELKE 
TWEEDE WOENSDAG VAN DE MAAND
Sinds kort kunnen (te drukke) vrouwen 
en moeders gratis kennismaken met een 
leefstijlcoach in de bibliotheek. Laura Tinholt 
is namelijk haar coachpraktijk “Bij Lau” 
gestart in Renswoude en wil graag andere 
vrouwen bijstaan:
“Als ervaringsdeskundige en professioneel 
coach help ik alle (te) drukke moeders 
aan een nieuwe, gezonde leefstijl die wél 
vol te houden is. Samen pakken we alle 
facetten rondom leefstijl aan: niet alleen 
belemmerende gedachten en overtuigingen, 
maar ook voeding, ontspanning en (zelf)
liefde zitten standaard in mijn coaching. 
Een uniek totaalconcept dat juist daardoor 
blijvend effectief is. Moeders krijgen weer 
rust en ruimte in hun hoofd, hebben weer 
oprechte aandacht en liefde voor zichzelf 
en hun kids én hun lijf bruist weer van de 
energie. Daar doe ik het voor! Ik weet als 

geen ander hoe fijn de juiste begeleiding op 
zo’n moment kan zijn... “
Vrouwen die hieraan behoefte hebben, 
kunnen vrijblijvend en kosteloos langs komen 
op haar inloopspreekuur in de bibliotheek. 
Het inloopspreekuur is woensdagochtend 11 
maart 9.00 en 11.30 uur. De bibliotheek blijft 
verder deze ochtend gesloten.
Contact opnemen voor een afspraak kan 
ook: 06 19542952 of laura@bijlau.nl. Meer 
informatie vind je ook op www.bijlau.nl

BOEKENWEEK 2020: DONDERDAG 12 MAART 
LEZING ANNIE M.G. SCHMIDT: EEN REBEL IN DE 
JEUGDLITERATUUR
Lekker stout in een keurig land. Een lezing 
door Liesbeth Versteeg. 
Ze leerde kinderen om eigenwijs te zijn en 
gaf kritiek op de burgerlijkheid. Met boeken 
als Jip en Janneke en Pluk van de Petteflet 
veroverde Annie M.G. Schmidt Nederland.
Het begint om 20.00 u. en duurt tot ongeveer 
21.30. Gratis entree. Aanmelden hoeft niet.

KIKKER VIERT DE LENTE: MAAK JE EIGEN 
KIKKERSLINGER 3+
Woensdag 18 maart van 14:30 tot 15:30 is 
er een superleuk kleurfestijn voor kinderen 
vanaf 3 jaar in de Bibliotheek van Renswoude. 
Wie kent hem niet? Kikker, de hoofdpersoon 
uit de kinderboeken van Max Velthuijs, met 
zijn vriendjes Eend, Rat, Haas en Varkentje. 
Het is bijna lente, de natuur wordt wakken. 
Tijd voor een feestje en daarom gaan wij 
een kikkerslinger maken. Doe je mee? De 
toegang is gratis, trek wel oude kleding aan!

In de bibliotheek vind je heel veel Kikker-
boeken. Voor de allerkleinsten zijn er de 
verschillende Kikker-babyboekjes, voor 
de peuters handzame kartonnen boeken. 
Voor kinderen vanaf de kleuterleeftijd zijn 
er de Kikker-prentenboeken, die voor alle 
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leeftijden geschikt zijn om voor te lezen en/
of zelf te lezen. En weet je dat er op Bereslim 
leuke voorleesfilmpjes van Kikker staan?

DINSDAGAVOND 24 MAART; LEZING ETEN IS EEN 
FEESTJE! 
Ook gezond eten. Hoe lekker gezond eten 
kan zijn, komen Harold en Lisette Engelen 
van Smaakidee uit Renswoude vertellen (en 
misschien zelfs laten proeven). 
Harold en Lisette koken ieder maand een 
smakelijke maaltijd voor de 55+’ers van 
Renswoude. Deze maaltijd wordt in Het 
Trefpunt genuttigd.Wil je meer weten van 
lekker en gezond eten, kom dan naar deze 
avond.
Je kunt alleen meedoen na aanmelding. 
Aanmelden kan tot 20 maart in de Bibliotheek 
Z-O-U-T, locatie Renswoude of per e-mail. 
Kosten: €2,50 per persoon, inclusief koffie 
en thee.

LOGEREN IN DE BIBLIOTHEEK 3 APRIL
Ben je 8 of 9 jaar en kom je vaak in de bieb om 
boeken te lenen? Dan mag je je aanmelden 
om een nachtje in de bibliotheek te komen 
logeren!
Want het voorjaar is de tijd van de Kinderjury 
en dat betekend dat alles over lezen gaat. 
En waar kan je dat beter doen dan in de 
bibliotheek. We zijn er dag en nacht mee 
bezig! Doe jij met ons mee?
Hoe gaat het? Je komt na het eten in je pyama, 
met je slaapzak en je eigen slaapmatje. Naar 
de bieb. We gaan allemaal leuke dingen doen 
die met boeken te maken hebben en er wordt 
natuurlijk voorgelezen. Zorg dat je er om 
19.00 u bent.
Hoe kun je mee doen? Je aanmelden in de 
bibliotheek zo gauw je kan. Maak een brief 
of tekening of laat op andere manier weten 
waarom je zo graag wilt komen logeren. Er 
kunnen 15 kinderen mee doen. Kinderen 

die vaak een boek komen lenen hebben 
voorrang. Aanmelden kan tot en met 27 
maart. Bij teveel aanmeldingen  gaan we 
loten. 

WOONT U PAS KORT  IN RENSWOUDE OF KENT U ‘ONZE 
GESCHIEDENIS’ NOG NIET? DINSDAGAVOND 7 APRIL 
20.00 U. GESCHIEDENISLES OVER RENSWOUDE!
Oudheidkundige vereniging Oud Renswoude 
weet van alles over onze rijke historie en 
komt er graag smakelijk over vertellen. 
Kom langs en laat je informeren over wat 
er vroeger allemaal gebeurde. Van de bouw 
van de kerk tot de huidige nieuwbouw 
wijken. Voor nieuwe inwoners en andere 
belangstellenden.  Kosteloos toegang, 
aanmelden niet nodig.

INLOOPSPREEKUUR TAALHUIS
Ook in het voorjaar zal het Taalhuis 
Renswoude tijdens de oneven weken 
spreekuur houden in de Bibliotheek 
Renswoude. Het inloopspreekuur is vrijdags 
van 10 tot 11 uur. Tijdens het inloopspreekuur 
kan iedereen die de Nederlandse taal beter 
wil leren terecht voor vragen. Je word dan 
geholpen met zoeken naar geschikt (les)
materiaal, een taalmaatje of taalles in de 
buurt. Ook taalvrijwilligers kunnen terecht 
voor ondersteuning en vragen. Dit  staat los 
van het Taal-cafe. (Zie agenda)
 
Wil je graag taalvrijwilliger worden? Ook dan 
kun je terecht en kunnen we samen kijken 
wat je graag zou willen doen. Voor meer 
informatie kun je mailen naar: taalhuis@
bibliotheekzout.nl of bellen: 0611645224

ADRES: 
de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl 
tel 0318-575151
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Dorpsstraat 51

3927 BB Renswoude

     0318-574758 / 746020

        info@rcr-renswoude.net

      www.rcr-renswoude.nl

Voor reparatie en verkoop van

Audio / Video / Witgoed
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

Wist u dat.. 
Wij middels echografie de 
(meeste) klachten in beeld  

kunnen brengen? 
Beukenlaan 46, Renswoude 

0318-576353 0686870122 
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COLLECTE BIDDAG KOEPELKERK

Op D.V. woensdag 11 maart zijn er  Biddag 
diensten voor gewas en arbeid in de 
Koepelkerk. In de morgen dienst is er 
speciaal een dienst met de kinderen en om 
19.30 uur is er een avonddienst. Dit jaar is de 
Biddag collecte voor Stichting  Light for the 
Children. 

St. Light for the Children NL is een 
christelijke stichting die zich inzet voor hulp 
aan kinderen in Namibië. Het betreft niet 
alleen financiële steun, want sinds 2013 is 
Gijsbertha Schouten uit Renswoude daar 
werkzaam; eerst alleen, later samen met 
haar man Jac-Louis van Rooyen. Zij zijn 
werkzaam in Gobabis. Ondertussen hebben 
zij twee adoptiekinderen Adam en Zoë.

HUN WERKZAAMHEDEN ZIJN:
•  Het runnen van hun ‘Lighthouse’, 

een opvanghuis voor verwaarloosde 
straatkinderen. 

•  Het uitvoering geven aan een financieel 
adoptie/sponsorprogramma. 

•  Het coördineren van een dagelijks 
lesprogramma voor straatkinderen op de 
School van Hoop (pre-school).

•  Het aansturen van de nieuwe 
stroopwafelbakkerij. 

•  En de vele dingen waar ze dagelijks mee 
geconfronteerd worden. 

NIEUWE UITDAGING
De stroopwafelbakkerij is een nieuwe 
uitdaging. Een aantal mensen uit de 
krottenwijk heeft  op deze manier werk en 
inkomen. 

Op dit moment worden de stroopwafels 
al gebakken en verkocht in plaatselijke 
supermarkten. Het lijkt erop dat het project 

aanslaat. De mensen die bakken zijn 
enthousiast. De plaatselijke winkeliers ook.  

BIDDAG-COLLECTE
Wij hopen u nieuwsgierig en enthousiast 
gemaakt te hebben om deze stichting te 
steunen. 

Meer informatie kunt u vinden op de website 
www.lightforthechildren.nl Als u vragen hebt, 
kunt u  contact opnemen met bestuurslid 
Coby van Ginkel 06-55 81 48 28

Bent u niet in de gelegenheid om geld in 
de collecte zak te doen dan mag u het ook 
overmaken. Het  bankrekeningnummer is 
NL68 RABO 0109 1769 87. T.n.v. St.Light for 
the Children

 
 KOOP ELKE DONDERDAGMORGEN 

WEER KAAS BIJ HENK SCHEER 
 
Kom kijken voelen en proeven en 
overtuig u zelf, Waarom kaas vers 

van het mes altijd lekkerder is. 
 
 
 

Henk Scheer Kaas & Zn 
Stationsweg 415 
3925 CD SCHERPENZEEL 
M: 06-54357280 
E: info@henkscheerkaas.nl 
W: www.henkscheerkaas.nl 

 

FROMAGERIE ddee  JJeeaann  
       Servir, adorer, apprécier! 
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0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u 

verzekerd bent

u i t v a a r t z o r gu i t v a a r t b e g e l e i d e r

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

  

  

Utrechtseweg 18    3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl    www.vangentonline.nl
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PASSAGE AFD. RENSWOUDE

Ledenbijeenkomst: 15 maart
Gebouw Rehoboth: aanvang 19.45 uur

Mevr. Alie Hoek-van Kooten (arts)komt bij 
Passage afd. Renswoude een lezing houden.
Alie Hoek-van Kooten is arts, ze is getrouwd 
met dominee Jan Hoek en wonen in 
Veenendaal. Alie Hoek doceerde aan de 
Christelijke Hogeschool in Ede.
Momenteel is zij als arts verbonden aan 
Eleos

ORGAANTRANSPLANTATIE (POWERPOINT)
Febr. 2018 is de nieuwe donorwet door de 
1ste kamer aangenomen. Deze wet treedt in 
de zomer van 2020 in werking, Wat gaat dat 
voor ons betekenen? Tegelijkertijd weten we 
dat er mensen zijn die dringend wachten 
op een nieuw orgaan.  Misschien kent u wel 
zo iemand in uw omgeving. Er staan steeds 
zo’n 1200 mensen op de wachtlijst om een 
donororgaan te krijgen. 

Jaarlijks overlijden zo’n 150 à 200 mensen 
op die wachtlijst omdat er niet op tijd een 
orgaan beschikbaar is en nog eens zo’n 
50 mensen worden weer van de wachtlijst 
afgehaald omdat ze inmiddels 
te zwak zijn geworden om de 
orgaantransplantatie nog te 
doorstaan. 

Maar hoe moet je nu tegenover 
orgaantransplantatie staan 
en mag je eigenlijk wel donor 
of ontvanger zijn? Gebeurt 
het wel zorgvuldig? Welke 
organen kunnen er worden 
getransplanteerd en tot 
welke leeftijd kun je donor 
zijn? Wat houdt het begrip 

hersendood in? enzv. Aan de hand van een 
PowerPointpresentatie hopen we op al deze 
vragen in te gaan. Na de pauze is er volop 
gelegenheid vragen te stellen en met elkaar 
in discussie te gaan.

Gasten zijn van harte welkom.

JAARVERGADERING HISTORISCHE 
VERENIGING OUD RENSWOUDE

Vrijdag 13 maart aanstaande houdt de 
historische vereniging Oud Renswoude haar 
jaarvergadering. Deze vindt plaats in gebouw 
Rehoboth, hoek Kerkstraat/ Taets van 
Amerongenweg. 
 
De aanvang is 19.30 uur. 
Zaal open 19.00 uur

Aan de orde komen de gebruikelijke 
jaarverslagen, bestuurswisseling en 
een opgenomen film waarin oude 
Renswoudenaren hun verhaal vertellen over 
de mobilisatie van 1939, de meidagen van 
1940, de oorlog en de bevrijding.

Leden zijn welkom vergezeld van een 
introducé.

Boedelscheiding

Betaalbare deskundigen

De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl

Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90

H ijink & M ure
a d v o c t e na

e e

AlimentatieEchtscheiding
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EM Pater
NIEUW

GLAZEN 
SCHUIF-

WANDEN

* ZONNESCHERM * ROLLUIK * MARKIEZEN * SCREENS * HORREN 
* ROLGORDIJNEN * HOUTEN JALOEZIEËN * PLISSEGORDIJNEN

EMPATER23@GMAIL.COM | 06 416 313 97
SPIKHORST 6 | RENSWOUDE

VOORTGANG WERKZAAMHEDEN N224 
RENSWOUDE

VANAF AUGUSTUS 2019 VERRICHT FIRMA VAN 
DEN HEUVEL WERKZAAMHEDEN LANGS DE 
DORPSSTRAAT (N224) IN RENSWOUDE IN OPDRACHT 
VAN WATERLEIDINGBEDRIJF VITENS. DEZE 
WERKZAAMHEDEN DUREN NOG TOT EIND APRIL 2020. 
AANSLUITEND HIEROP START AANNEMER MOURIK 
INFRA HALF MEI MET HET GROOT ASFALTONDERHOUD 
VAN DE WEG IN OPDRACHT VAN DE PROVINCIE 
UTRECHT. DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 
DUREN TOT BEGIN SEPTEMBER 2020. VANAF 
EIND FEBRUARI IS OOK STEDIN AAN HET WERK IN 
RENSWOUDE. DE WERKZAAMHEDEN BETREFFEN 
DE UITBREIDING VAN HET ELEKTRICITEITSNET EN 
DUREN TOT EN MET EIND SEPTEMBER 2020.

RESTERENDE WERKZAAMHEDEN VITENS
Het aanleggen van de nieuwe 
hoofddrinkwaterleiding is inmiddels klaar. 
Deze loopt vanaf de rotonde bij Kasteel 
Renswoude tot en met de Utrechtseweg 10, 

waar de nieuwe leiding weer aansluit op de 
bestaande. De komende tijd voert Van de 
Heuvel nog de volgende werkzaamheden 
uit:
•  Het overzetten van de nog resterende 

huisaansluitingen op de nieuwe leiding.
•  Het maken van een paar verbindingen 

tussen de nieuwe waterleiding en de 
bestaande leidingen in de zijstraten van 
de Dorpsstraat. Bij de Kerkstraat past Van 
den Heuvel bronbemaling toe omdat de 
aansluitende leiding daar een stuk dieper 
moet worden gelegd, onder de bestaande 
riolering door. Met bronbemaling wordt de 
grondwaterstand tijdelijk verlaagd zodat 
het grondwater de werkzaamheden niet in 
de weg zit.

•  Het buiten werking stellen van de oude 
waterleiding.

•  Het verwijderen van de afsluiters en 
de brandkranen van de oude leiding 
zodat deze niet meer te zien zijn in het 
straatbeeld.
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TE VERWACHTEN HINDER
•  De woningen die nog moeten worden 

overgezet op de nieuwe leiding, zullen 
tijdens het overzetten enkele minuten 
zonder water zitten. De monteurs van 
Van den Heuvel maken een afspraak met 
de bewoners over datum en tijd van de 
overzetting.

•  Tijdens het koppelen van de nieuwe leiding 
met de bestaande leidingen zullen enkele 
woningen een korte tijd zonder water 
zitten. De bewoners van die woningen 
worden hierover geïnformeerd met een 
brief.

Op www.waterstoring.nl kunt u de actuele 
werkzaamheden van Vitens volgen en 
eventuele storingen melden.

UITBREIDING ELEKTRICITEITSNET STEDIN
Vanaf eind februari tot en met eind 
september 2020 plaatst Stedin twee 
nieuwe elektriciteitsstations: bij de Oude 
Holleweg en bij de kruising Barnevelds 
straat/Eikenlaan. Op diverse plaatsen in 
Renswoude worden nieuwe kabels onder 
de grond gelegd. Met een bewonersbrief 
heeft Stedin de omgeving rond de 
werkzaamheden geïnformeerd. Vragen over 
de werkzaamheden kunnen naar Twitter@
stedin of facebook.com/stedinnetbeheer. 
Bellen kan ook, de klantenservice van Stedin 
is bereikbaar via 088 - 896 39 63.

GROOT ASFALTONDERHOUD MEI-SEPTEMBER 2020
Vanaf half mei tot september voert aannemer 
Mourik Infra groot asfaltonderhoud uit aan 
de Utrechtseweg/Dorpsstraat (N224) in 
Renswoude. Naast het groot onderhoud 
worden een aantal werkzaamheden 
meegenomen. Het gaat daarbij om:
•  Het aanbrengen van bermverharding 

buiten de bebouwde kom.

•  Maatregelen voor een betere 
verkeersveiligheid:

 o  Het aanbrengen van een dubbele 
doorgetrokken streep tussen de 
oostelijke komgrens en de Veenweg;

 o  Het verduidelijken van de 
voorrangssituatie bij de zijwegen 
‘Het Binnenveld’, ‘Kastanjelaan’ en 
‘Kerkstraat’;

 o  Het verduidelijken van de zichtbaarheid 
van de voetgangersoversteekplaatsen 
binnen de bebouwde kom.

•  Het toevoegen van fietsparkeercapaciteit 
bij de haltes ‘Barneveldsestraat’ en 
‘Kerkstraat’.

•  Reparaties aan de riolering.

INFORMATIEVOORZIENING
Via de Heraut zullen we u maandelijks 
informeren over de planning en de voortgang 
van de werkzaamheden. Voorafgaande 
aan het groot onderhoud in 2020 zet de 
provincie Utrecht samen met aannemer 
Mourik Infra ook andere kanalen in om 
bewoners, bedrijven en weggebruikers tijdig 
te informeren over de werkzaamheden, de 
verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid. 
Voorafgaande aan de werkzaamheden zijn 
er in april ook informatiebijeenkomsten 
voor bewoners en bedrijven. Zodra de data 
definitief zijn, zullen we deze ook in De 
Heraut publiceren.

Als u nu al vragen heeft over de 
uitvoering, kunt u contact opnemen met 
omgevingsmanager Jarco Meijerink van 
Mourik Infra, per mail bereikbaar via  
n224@mourik.com
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Dorpsstraat 73 - 3927 BB  Renswoude
Telefoon: 0318 - 572 951
Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Verkoop nAankoop
Taxaties nWoningen

16

SNEL AANNEMERS V.O.F.

De Hooge Hoek 11
3927 GG Renswoude
Tel. 0318 - 572162
Fax 0318 - 574027
jan@snelaannemers.nl
www.snelaannemers.nl

Gespecialiseerd in:

* NIEUWBOUW

* VERBOUW

* RENOVATIE

* ONDERHOUD

Hage Nap
Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel: 0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl

binnen- en buitenschilderwerk
glasweefsel-, behang- en sauswerk

beglazing
meerjarenonderhoudsplan schilderwerk
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Parkietjes

Gezocht: bezorger/verkoper in de leeftijd van 13-15 
die elke zaterdag tussen 10:00-13:00 wil bezorgen/
verkopen in Renswoude. Telnum: 0629862823

Gezocht : Garagebox (koop) in Renswoude
Contact: Maurice 0652606135
Of maurice.veldhuizen@gmail.com

Voor aankomend seizoen zijn we weer op zoek naar 
schoonmaakhulp. 
Vind jij het leuk om in een enthousiast team samen 
te werken en heb jij ervaring en geen hekel aan 
schoonmaken, dan zijn wij op zoek naar jouw!
We starten om 9.00 uur. Voor meer informatie, mail 
ons gerust info@campingdegrebbelinie.nl

Biedt zich aan: jonge dame, 14 jaar. Ik pas graag op 
uw kinderen, wanneer u er even tussenuit wil. Bel 
gerust 06-23062042

Ik ben 16 jaar en pas graag op uw kinderen als u er 
zelf even niet kunt zijn.
Roken doe ik niet, voor info bel gerust; 0610844593.

Gevraagd: Schoonmaak hulp Zorgboerderij
Tijd:  Eind middag/ avond
2 keer per week. Zelfstandig kunnen werken 
Betaling via loonadministratie. 
De Kleine Weide 033-2771400 

U kunt ons bereiken op:  
06-20514111 / 06-30121808 

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 

 
 
 
 
 




