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                                                                                                        Renswoude, 23 maart 2020 

 

 
 
 
 

Corona, wat een impact! 
Het coronavirus heeft een enorme impact op ons allemaal. Veel dingen kunnen niet doorgaan zoals 
sport en verenigingsbezoek. De scholen zijn dicht dus de kinderen zijn thuis en de horeca is 
gesloten. En van de minister-president hebben we in zijn indrukwekkende toespraak gehoord dat 
we er eerst voorlopig nog mee te dealen zullen hebben. Dit is een situatie waar we niet eerder mee 
te maken hebben gehad. Dit vraagt van ons als Renswoudse samenleving ook iets.  
 

De horeca is gesloten. Hoe akelig is het, als je net met veel enthousiasme een nieuw café bent 
gestart! Hoe dan ook heeft het grote (financiële) gevolgen voor iedereen die zijn bedrijf, of zijn 
dagelijks werk verplicht is op een andere manier te doen.  
 

Aan de kerken is gevraagd om te bevorderen de contacten zo veel mogelijk te beperken. Ik realiseer 
me dat dit heel ingrijpend is. Kerk zijn is zoveel meer dan een dienst waarbij de predikant Zijn 
boodschap verkondigt. Wat heel prettig is, is dat er goede opvolging is gegeven aan het verzoek en 
de kerken hun verantwoordelijkheid nemen.  
 

En ik begrijp het als er soms een gedachte bovenkomt: waar zijn we mee bezig, is dit nu wel zo 
nodig?? Ik ben ervan overtuigd dat als we willen dat we het virus ingedamd wordt, we nu deze 
rigoureuze maatregelen moeten nemen. 
 

Deze dagen staan bij mij geheel in het teken van de bestrijding van de verspreiding van het 
coronavirus. Veel gesprekken en overleggen. Zowel binnen als buiten het gemeentehuis. We 
hebben een crisisteam (burgemeester, gemeentesecretaris, medewerker communicatie en 
medewerker bevolkingszorg) dat dagelijks de actualiteit volgt en overlegt over te nemen acties. 
 
 

Het crisisteam probeert te anticiperen op de ontwikkelingen. We hopen zoveel mogelijk in beeld te 
hebben wat de effecten zijn voor onze inwoners en bedrijven. Met de verenigingen en 
maatschappelijke organisaties proberen we het contact te houden en inzichtelijk te krijgen waar 
behoefte aan is. Mijn zorg is dat we soms zaken over het hoofd zien, ik wil u vragen om ons te 
informeren als dat het geval is. Mocht u vragen/opmerkingen hebben: weet ons te vinden! 
 

Dankbaar ben ik voor de initiatieven om boodschappen te doen voor elkaar en het feit dat mensen 
hun hulp aanbieden om met elkaar de schouders eronder te zetten. Laten we zuinig zijn op de 
gezondheid van onszelf en op de gezondheid van een ander! Neem de voorzorgsmaatregelen goed 
in acht. Ik ben erg blij dat er zoveel begrip en medewerking is van onze inwoners en verenigingen. 
Ik zie dat mensen verantwoordelijkheid nemen. Dat biedt vertrouwen! 
 

Op het moment van mijn schrijven realiseer ik mij dat de gebeurtenissen en maatregelen elkaar in 
vlot tempo opvolgen en dat het zou kunnen zijn dat als u dit leest, de actualiteit dit schrijven alweer 
heeft ingehaald. Voor de laatste ontwikkelingen en maatregelen kunt u terecht op onze website 
www.renswoude.nl 
 

Mijn oproep aan alle mensen op Renswouw: we hebben elkaar keihard nodig: Zullen we goed op 
elkaar blijven passen? 
Groet, Petra Doornenbal, uw burgemeester. 

Gemeentenieuws (23 maart 2020) 
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Bereikbaarheid gemeente  
In verband met de maatregelen rond het coronavirus is de bereikbaarheid van de gemeente 
aangepast. Waar mogelijk, werken de medewerkers vanuit huis. We doen ons best de 
dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. U kunt ons op de volgende manieren 
bereiken: 
 

Het gemeentehuis 
U kunt alleen op afspraak in het gemeentehuis terecht. Voor het maken van een afspraak 
kunt tussen 09.00 en 16.00 uur contact opnemen via 0318-578150. 
Voor paspoorten, rijbewijzen, uittreksels en aangiftes kunt u een afspraak maken via 0318-
578151 of 0318-578155 of burgerzaken@renswoude.nl. 
U kunt ook gebruik blijven maken van de diensten via de gemeentelijke website 
www.renswoude.nl.  
Daarnaast zijn wij bereikbaar via e-mail op info@renswoude.nl. 
 

Dorpsteam 
Ook het Dorpsteam is alleen telefonisch of per mail bereikbaar. Hier gelden dezelfde tijden 
en het algemene telefoonnummer. Per mail kunt u het Dorpsteam bereiken via 
dorpsteam@renswoude.nl. Deze mail wordt dagelijks gelezen en u wordt dan zo snel 
mogelijk teruggebeld. 
Alle huisbezoeken worden omgezet naar telefonische afspraken of verplaatst naar een 
latere datum.  
De spreekuren bij de huisarts, scholen en bibliotheek komen tot en met 6 april te vervallen. 
 

Woningbedrijf 
Alleen spoedeisende reparatieverzoeken kunnen telefonisch worden doorgegeven. Alle 
overige reparatieverzoeken kunt u doorgeven via de gemeentelijke website: 
www.renswoude.nl/corona. Deze verzoeken worden na 6 april in behandeling genomen. 
Voor vragen over huurbetalingen of -contracten kunt u contact opnemen via 
huur@renswoude.nl. 
 

Spreekuur belastingen 
Het spreekuur over de gemeentelijke belastingaanslagen die gepland stond voor 25 maart 
gaat niet door. Voorlopig gaat het spreekuur van 8 april wel door. 

Ter inzage vergunningen 
In publicaties verderop in deze Heraut staat dat vergunningen in het gemeentehuis kunnen 
worden ingezien. Dat is nu niet het geval. De stukken zijn uiteraard wel voor iedereen 
beschikbaar en het beste is om dan even contact op te nemen met de behandelend 
ambtenaar die in de publicatie vermeld staat. 
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Besluitenlijst gemeenteraad 3 maart 2020 
Agendapunt  Voorstel  Besluit  
4  Vaststelling verslag en besluitenlijst 

vergadering 28 januari 2020  
Ongewijzigd vastgesteld.  

6  Ingekomen stukken en mededelingen  Afdoening conform voorstel.  
7  Voorstel inzake kaderbrief begroting 

2021 GGD regio Utrecht  
Conform voorstel met algemene 
stemmen besloten.  

8  Voorstel inzake kaderbrief begroting 2021-
2024 regio Foodvalley  

Conform voorstel met algemene 
stemmen besloten.  

9  Voorstel tot afgifte van een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen inzake 
aanvraag 
omgevingsvergunning Bed&Breakfast bijge
bouw Dijkje 3  

Conform voorstel met algemene 
stemmen besloten.  

10  Voorstel tot vaststelling kaders jaarlijkse 
huuraanpassing Woningbedrijf  

Amendement A1, ingediend door CU 
en Dorpsbelang Renswoude, bij 
meerderheid van stemmen (9 
stemmen voor (CU, Dorpsbelang 
Renswoude, VVD en CDA) en 1 stem 
tegen (SGP)) aanvaard.  
Amendement A1 treedt hiermee in 
de plaats van het conceptbesluit.  

 
  

Voor meer vragen en de meest actuele informatie kunt u kijken op de website van het RIVM: 
www.rivm.nl. De GGD regio Utrecht houdt op haar website (www.ggdru.nl) een liveblog bij over de 
laatste ontwikkelingen. 
 
Er is een landelijke informatielijn geopend voor alle vragen over het coronavirus: 0800-1351.  
Deze lijn is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.  
De GGDrU heeft ook een informatielijn beschikbaar: 030-6305400. Dit nummer is bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur en in het weekend van 09.00 tot 16.00 uur. 
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Presentatie ontwerpen project gemeentehuis 
In verband met het coronavirus moeten wij de selectieprocedure van de architecten 
aanpassen. De selectiecommissie beoordeelt de plannen op 31 maart 2020 digitaal. 
Helaas kunnen de inwoners niet bij de presentaties aanwezig zijn. Ook de 
inloopbijeenkomst van 2 april 2020 komt te vervallen. Wij vragen uw begrip voor deze 
situatie en zijn genoodzaakt om gebruik te maken van digitale middelen.  
 

Dit betekent dat wij de 3 ingediende plannen presenteren via de gemeentelijke website 
www.renswoude.nl vanaf 1 april tot en met 7 april. In deze periode kunt u de plannen 
bekijken en er rechtstreeks via de website op reageren. Heeft u vragen over de plannen dan 
kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer De Groot, via 06-836 653 36. Alle 
ontvangen reacties worden op 8 april 2020 gedeeld met de leden van de 
selectiecommissie*, zodat zij die mee kunnen nemen in hun eindoordeel en de keuze van 
het winnende ontwerp.  
 

Deze aanpassingen in het proces zijn nodig om geen vertraging op te lopen. U heeft als 
inwoner nog steeds de mogelijkheid om uw input te geven en uw vragen te stellen. Wij 
nodigen u van harte uit om daar gebruik van te maken en zo de selectiecommissie zo goed 
mogelijk van argumenten te voorzien.  
 

*De selectiecommissie bestaat uit 5 leden van de gemeenteraad, 4 leden uit de 
gemeentelijke organisatie en 1 lid die de gemeentelijke monumentencommissie, de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de welstandscommissie Mooisticht 
vertegenwoordigt. 
 

Voor vragen of meer informatie: Dhr. B. de Groot, 06 – 83 66 53 36 / b.de.groot@renswoude.nl 
 

Ontwerp-omgevingsvergunning Bed & Breakfast in bijgebouw Dijkje 3  
Het college van burgemeester en wethouders heeft de procedure opgestart voor  het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een Bed & Breakfast in een 
reeds vergund, maar nog niet gebouwd bijgebouw bij de woning op Dijkje 3 te Renswoude. 
De ontwerpomgevingsvergunning is vastgesteld en ligt vanaf vandaag ter inzage. 
De gemeenteraad heeft op 3 maart jl. besloten om in te stemmen met dit plan en de 
vereiste ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven. Ook dit ontwerpbesluit ligt 
vanaf vandaag ter inzage. 
Tot 5 mei 2020 word iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn of haar bedenkingen 
(zienswijze) op de ontwerpbesluiten bekend te maken. Dit kunt u doen door een 
schriftelijke zienswijze te sturen naar: 
Burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.  
Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Als u hiervan gebruikt wilt 
maken, dan dient u binnen de gestelde termijn een afspraak te hebben ingepland met 
mevrouw Zech via onderstaande contactgevens.  
Voor vragen of meer informatie: Mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl 
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Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning  
1. De Hooge Hoek 12: het milieuneutraal veranderen van de inrichting; activiteit 

‘milieuneutraal veranderen inrichting’ (ingediend op 4 maart 2020); 
2. Utrechtseweg 6: kap 2 eiken, het maken van een uitrit en het aanpassen van een 

bestaande uitrit (ingediend op 11 maart 2020); 
3. Dorpsstraat 128: uitbreiden van de woning; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 13 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: Mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl 
Verleende omgevingsvergunningen 
1. Barneveldsestraat 34: het herinrichten/ meanderen van de Nederwoudse beek; activiteit 

‘uitvoeren werk/ aanleg’ (verzonden op 6 maart 2020); 
2. Barneveldsestraat 34: kappen en aanplanten van bomen en het aanleggen van 

kruidenrijk grasland en kruidenrijke akker; activiteiten ‘vellen houtopstand’ en ‘uitvoeren 
werk/ aanleg’ (verzonden op 6 maart 2020); 

3. Parallelweg 4a (Overberg): maken uitweg op de Parallelweg ten behoeve van een 
nieuwe woning op dit adres in Overberg/ gemeente Utrechtse Heuvelrug; activiteit 
‘maken uitweg’ (verzonden op 10 maart 2020); 

4. Graspieperweide 18 t/m 28: bouw 6 woningen met bijbehorende bouwwerken; 
activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (verzonden op 11 maart 
2020); 

5. Utrechtseweg 40: dichtmetselen garagedeur; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 11 maart 
2020); 

6. Dorpsstraat 128: kap berkenboom in voortuin; activiteit ‘vellen houtopstand’ (verzonden 
op 11 maart 2020). 

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling 
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude. 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).  



de  heraut

7

  
                                                                                                        Renswoude, 23 maart 2020 

 

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, uitvoeren van werken 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: Mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl 
 

Verleende omgevingsvergunningen 
Acacialaan 10: kap 3 bomen op zijerf; activiteit ‘vellen houtopstand’ (verzonden op 17 
maart 2020). 
Genoemde omgevingsvergunning ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling 
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude. 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 vellen van een houtopstand, uitvoeren van werken 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: Mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl 
 



de  heraut

8

 www.joopfietsen.nl

Renswoude & Scherpenzeel
Maandag  Gesloten
Dinsdag  08.30 - 18.00
Woensdag  08.30 - 18.00
Donderdag 08.30 - 18.00
Vrijdag  08.30 - 20.00
Zaterdag  08.30 - 17.00
Zondag  Gesloten

VANAF 1 APRIL GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN!

NIEUW! 

MAANDAG T/M ZATERDAG BEREIKBAAR VIA: 0318-571761

OP MAANDAG WEL TELEFONISCH BEREIKBAAR!

WOENSDAG GEOPEND!
MAANDAG GESLOTEN

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
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DE BIBLIOTHEEK VAN RENSWOUDE EN 
ALLE VESTIGINGEN VAN DE BIBLIOTHEEK  
Z-O-U-T GESLOTEN

Naar aanleiding van de maatregelen die de 
overheid op zondag 15 maart aankondigde, 
heeft de Bibliotheek Z-O-U-T besloten om 
alle vestigingen per direct te sluiten tot ten 
minste maandag 6 april. Dit betekent dat 
je geen boeken meer kunt lenen, maar ook 
niet in kunt leveren. Ook vinden er geen 
activiteiten plaats. Uiteraard houden wij 
rekening met een verlengde inlevertermijn.

Het sluiten van onze vestigingen is in lijn 
met de maatregelen die de verspreiding 
van het virus moeten indammen. Verder 
blijven wij de adviezen van RIVM, GGD en 
overheid volgen. Via deze website, Facebook 
en Twitter houden we je op de hoogte van 
eventuele wijzigingen.

Voor leden die willen blijven lenen en lezen 
zonder het huis te hoeven verlaten zijn 
e-books en luisterboeken een alternatief.
Via de online Bibliotheek heb je als 
Bibliotheeklid toegang tot e-books en 
luisterboeken. Zo lees en luister je altijd 
en overal. De online Bibliotheek heeft 
meer dan 28.000 e-books en ruim 3.600 
luisterboeken.

VRAGEN?
Voor vragen zijn wij per mail bereikbaar op 
info@bibliotheekzout.nl of telefonisch op 
0343-453587

Nb Over de de Muzieklessen wordt door de 
docenten zelf gecommuniceerd.

Via de brievenbus kunt wel alvast uw boeken 
inleveren.

LEZINGEN:
De  geplande lezing op  dinsdag  7 april door 
Oud- Renswoude wordt verplaatst naar het 
najaar.

NAAR AANLEIDING VAN DE 
PERSCONFERENTIE HEEFT DE SWO 
HET VOLGENDE BESLOTEN:

-  Alle geplande activiteiten tot en met 6 april 
in Scherpenzeel en Renswoude gaan niet 
door.

-  De inloopspreekuren gaan niet door en het 
servicepunt is gesloten.

-  Individuele afspraken die nu gepland staan, 
zullen zoveel mogelijk afgezegd worden en 
op een later moment opnieuw gepland 
worden. Alleen in spoedsituaties zullen we 
overwegen de afspraak door te laten gaan.

-  In overleg met andere partijen zijn wij 
aan het onderzoeken hoe we de meest 
kwetsbare groep in Scherpenzeel en 
Renswoude kunnen blijven ondersteunen. 
Mocht u hulp nodig hebben en dit niet zelf 
kunnen organiseren, of heeft u behoefte 
aan een gesprek dan kunt u telefonisch of 
per email contact met ons opnemen.

De welzijnswerkers zijn van maandag tot en 
met vrijdag telefonisch bereikbaar:
• Astrid Krauts: 06 2146 8437
• Martine van Garderen 06 8377 5854
• Rianne van Ginkel: 06 51647525
U kunt ons ook mailen: info@swo-sr.nl

In verband met Corona virus gaat Samen 
Gezellig van dinsdag 31 maart in het 
Trefpunt niet door. 

De lezing van Hans van Dam voor het 
NAH café op maandag 30 maart in het 
gemeentehuis gaat ook niet door.
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NESTKASTJES OPGEHANGEN: KOOLMEZEN 
WELKOM!

Als je over het Dickerijsterlaantje wandelt 
of over de wegen in het buitengebied 
van Renswoude rijdt, is het je mogelijk 
opgevallen, dat er overal groene nestkastjes 
voor kool- en pimpelmezen zijn opgehangen.
Op het Dickerijsterlaantje is dat gedaan 
door een aantal vrijwilligers en in de rest van 
het dorp door de buitendienstmedewerkers 
van de gemeente Renswoude. Het is leuk 
om te zien, dat er bij een aantal nestkastjes 
al mezen zijn, die onderzoeken of die nieuwe 
huisjes iets voor hen is.

Al deze nestkastjes zijn opgehangen in 
het kader van het aangepaste beleid voor 
bestrijding van de eikenprocessierups. Door 
de aanwezigheid van natuurlijke vijanden te 
stimuleren, willen we die overlast gevende 

rups pro-actief bestrijden. Het zal enige tijd 
kosten voordat hier een optimaal resultaat 
gehaald wordt, maar andere gemeenten, die 
al langer met dit beleid bezig zijn, hebben 
goede resultaten behaald. 

Het ophangen van de nestkastjes is een 
uitvloeisel van een motie die Dorpsbelang 
Renswoude in oktober 2019 heeft ingediend. 
We zijn dan ook heel blij met het resultaat: 
100 nestkastjes extra in Renswoude. 

De medewerkers van zorgboerderij de 
Kleine Weide hebben een mooie klus 
geklaard om al deze nestkastjes in elkaar 
te zetten en te schilderen; onze dank en 
waardering daarvoor. Ook dank aan de 
andere vrijwilligers en aan de medewerkers 
van de buitendienst van de gemeente die 
hun bijdrage hebben geleverd.

 
 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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Ook u kunt bijdragen aan dit project. 
In de afgelopen maanden hebben veel 
dorpsgenoten een zakje bloemenzaad 
gekregen. Die kunt u vanaf eind april 
inzaaien. Het levert u kleurrijke bloemen 
op in uw tuin en u stimuleert hiermee de 
leefomgeving van vogels en insecten. 

Samen met u willen we de strijd aangaan 
tegen de overlast door de eikenprocessierups 
en voor meer biodiversiteit in ons dorp.

Dorpsbelang Renswoude.

BRASSERIE DE KRAAI NET EVEN ANDERS 
DAN NORMAAL!

Alle eet- en drinkgelegenheden moeten in 
ieder geval tot 6 april de deuren voor gasten 
gesloten en dat geldt ook voor Brasserie 
De Kraai. Als wij hiermee bij kunnen dragen 
aan het beperkt houden van de impact van 
het Corona-virus, hebben wij hier alle begrip 
voor en werken wij daaraan mee. 

Dit betekent echter niet dat wij onze 
dienstverlening gedurende deze periode 
stopzetten. Bezorgen en afhalen is voor de 
horeca namelijk wel mogelijk en toegestaan. 
Recent hebben wij onze webwinkel helemaal 
ingericht en hierop staan alle producten die 
bij ons verkrijgbaar zijn. Denk daarbij niet 
alleen aan belegde broodjes en salades, maar 
ook aan soep, burgers, warme maaltijden en 
pizza’s. Een heerlijke lunch of een volledige 
avondmaaltijd; het is allemaal mogelijk. 

Normaal gesproken is de webwinkel bedoeld 
voor het bestellen van afhaalproducten. 
Maar gelet op de huidige ontwikkelingen 
bieden wij nu tijdelijk ook de mogelijkheid 
van thuisbezorgen aan. Dus kunt u of wilt u, 
om welke reden dan ook, de deur even niet 

uit. Wij bezorgen tot aan de deur.

Daarnaast is er op maandag 16 maart duidelijk 
geworden dat ook afhalen toegestaan is. 
Ook hiervoor geldt dat er online besteld en 
betaald kan worden. Telefonisch doorgeven 
van een bestelling blijft ook mogelijk. Voor 
het afhalen geldt dat u de brasserie mag 
binnenkomen om een bestelling af te halen. 
Het nuttigen van consumpties ter plekke 
is niet toegestaan. Het aantal mensen dat 
tegelijkertijd binnen is, moet beperkt zijn en 
er wordt gevraagd om minimaal 1,5 meter 
afstand te houden. Pinnen blijft mogelijk. 

De bestelling kan online gemaakt worden en 
via IDeal worden betaald. Wij zorgen dat de 
bestelling op het afgesproken tijdstip klaar 
staat om afgehaald te worden of bezorgen 
het thuis. De webwinkel is te bereiken via 
www.brasseriedekraai.nl/online-bestellen. 
Uiteraard mag er ook telefonisch contact 
met ons worden opgenomen om een 
bestelling door te geven via 0318-303462. 
Mochten er nog vragen zijn of wil je gewoon 
graag bestellen, laat het ons gerust weten.

Wij hopen iedereen in goede gezondheid 
weer terug te zien.

OUDHEIDKAMER GESLOTEN

Gezien de onzekere situatie wat het corona 
virus betreft, is onze oudheidkamer op 
zaterdag (middag) 28 maart en 25 april 
gesloten. 

Verder wachten het advies van de overheid 
af.

Met. vr. gr. namens het bestuur 
Hist Ver “Oud-Renswoude.
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IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

NIJBORG
RIJG

Lamelleschijven 10 stuks 
(afm. 125x22 mm)

Nu voor € 19,50
(excl. BTW)

GEVOLGEN REGIONALE ENERGIE STRATEGIE 
VOOR RENSWOUDE

Op 10 maart heeft er een informatieavond 
duurzame energie plaatsgevonden in de 
raadszaal van ons gemeentehuis. Een goede 
opkomst, want de raadszaal was bijna te klein.

Dat is ook niet zo gek want het onderwerp is 
belangrijk genoeg. De komende jaren zal ons 
landschap veranderen, door de maatregelen 
die genomen worden door de Regionale 
Energie Strategie (RES). Die RES is een 
gevolg van de uitvoering van het nationale 
klimaatakkoord. 

In Regio FoodValley verband wordt in onze 
regio nagedacht over het opwekken van 
duurzame energie, in eerste instantie zijn 
dat zon- en windenergie. Als gemeenteraad 
van Renswoude hebben wij ons op deze 
discussie voorbereid en wij hebben ons 

standpunt vastgelegd in een position paper 
RES*). Dit document is besproken in de 
raadsvergadering van 5 november 2019 en 
partijen in de raad zijn unaniem akkoord met 
de inhoud. 

Er ontstond op de informatieavond een 
levendige discussie. Er was veel verbazing bij 
de aanwezigen, dat er momenteel alleen een 
focus is op zon- en windenergie, terwijl er 
volop ontwikkelingen zijn, zoals bijvoorbeeld 
waterstof. In de position paper energie heeft 
de Renswoudse raad juist dat aspect ook 
vastgelegd. We moeten ons houden aan de 
richtlijnen van het nationaal klimaatakkoord 
en ons in eerste instantie richten op 
zon- en windenenergie, maar we willen 
nieuwe ontwikkelingen zo snel als mogelijk 
integreren. 

Ook willen we in Renswoude graag zelf 
een keuze maken voor de energievormen 

 

 

  

 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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en energieopwekking, die past bij ons en 
inpasbaar is in ons landschap. FoodValley 
heeft in de concept RES gekozen voor het 
plaatsen van zon- en windenergie langs de 
infrastructuur. Deze concept RES zal de 
komende 2 maanden besproken worden in 
alle gemeenteraden van regio FoodValley. 
Plan is dat in maart 2021 de RES definitief 
gemaakt wordt.

U bent van Dorpsbelang gewend, dat wij ons 
sterk maken voor behoud van ons mooie 
landschap. We weten dat de energietransitie 
impact gaat hebben op het landschap, maar 
wij zullen ons sterk blijven maken voor de 
minst slechte oplossing (en minste impact). 
We zijn en blijven benieuwd naar uw 
mening……. Alleen samen komen we tot een 
oplossing, die past bij Renswoude.

*) De position paper RES is te vinden op: 
https://www.renswoude.nl (zoeken op 
position_paper_RES). 

Dorpsbelang Renswoude

BELASTINGAANGIFTEN 2018

Sinds 2006 biedt Senioren Welzijns 
Organisatie Scherpenzeel/Renswoude 
de mogelijkheid om door een vrijwilliger 
uw inkomstenbelasting aangifte te laten 
verzorgen. Ook dit jaar zal de SWO de 
aangifte voor inwoners gaan verzorgen.

Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan 
in de afgelopen jaren heeft het bestuur in 
overleg met de vrijwilligers besloten enkele 
randvoorwaarden te vherbinden aan deze 
gratis service. Als u een beroep doet op de 
gratis service voor het verzorgen van uw 
inkomstenbelasting aangifte dient u aan de 
volgende voorwaarden te voldoen:

• Alleen aangifte Inkomstenbelasting.
•  Uw of uw gezamenlijk bruto inkomen is niet 

hoger dan € 20.000 (alleenstaande) of  
€30.000,- (gehuwden/samenwonenden).

De aangifte(n) worden elektronisch met de 
belastingdienst afgewikkeld. De vrijwilligers 
zijn geschoold om uw aangiften te kunnen 
verzorgen en hebben een geheimhouding 
verplichting zodat uw privacy gewaarborgd is.

Deze service staat open tot 1 mei, voor het 
maken van een afspraak kunt u contact 
opnemen met welzijnswerker Rianne van 
Ginkel, telefoon 06-5164 7525 

I.v.m. met het corona virus worden er geen 
afspraken gemaakt voor 6 april. 

COLLECTE VAN DE HARTSTICHTING GAAT 
NIET DOOR!

De huis-aan-huis-collecte van de 
Hartstichting, die gepland stond voor de 
week van 6 -  11 april gaat niet door i.v.m. 
de coronacrisis. De Hartstichting vindt het 
niet verantwoord om collectanten en gevers 
extra bloot te stellen aan besmetting met het 
coronavirus.

Mocht u toch willen doneren aan de 
Hartstichting dan kan dat altijd via IBAN 
NL88ABNA0573200300 t.n.v. Hartstichting
Of doneer €3,- per sms. Typ het woord HART 
en verstuur het bericht naar 433. Het bedrag 
gaat dan af van je beltegoed of verrekend 
met je telefoonrekening. 

We hopen volgend jaar op betere tijden.

Met een vriendelijke groet namens de 
Hartstichting van Wanda, Sandra, Everarda 
en Hermien
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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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STILLE OF GOEDE WEEK IN DE PKN 
GEREFORMEERDE KERK RENSWOUDE.

(Deze berichtgeving is o.v.b. Volg actuele 
informatie via website van de Gereformeerde 
kerk) 

Voor christenen heet de week voor het 
paasfeest de Goede of stille Week. De week 
begint met Palmpasen, de zondag voor 
Pasen en eindigt bij Stille Zaterdag, de 
zaterdag voor Pasen. De vier belangrijke 
dagen zijn: Palmpasen, Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. De drie 
laatste dagen samen worden wel het 
Paastriduum genoemd. In deze week gaat 
het om het lijden en sterven van Jezus. De 
Goede of Stille Week staat symbool voor de 
laatste week van Jezus.

5 APRIL: PALMZONDAG 5 APRIL:
Palmzondag is het begin van de Goede/
Stille Week. Op deze dag wordt de intocht 
van Jezus op een ezelsveulen in Jeruzalem 
herdacht. Met palmbladeren werd Hij 
verwelkomt als de nieuwe Messias.
De kinderen die tijdens de dienst naar de 
kinderverteldienst gaan, werken aan een 
Paasproject van het Nederlands Bijbel 
Genootschap Thema: ‘Tussen Hemel en 
Aarde’. 
Iedereen  is van harte welkom om de dienst 
die om 9.30 uur begint, bij te wonen. Na de 
dienst is er een ontmoeting in de Voorhof 
met koffie en thee, voor de kinderen is er 
limonade. 
Voorganger: ds. Sytse de Vries uit Schalkwijk.
Organist: Rein van Leeuwen
Aanvang dienst 9.30 uur.

9 APRIL: WITTE DONDERDAG + HA
Op de avond voor de dood van Jezus aan 
het kruis hield Hij een laatste maaltijd met 

zijn twaalf discipelen. Hij breekt en deelt 
hierbij het brood en deelt de wijn. Hij zegt 
Zijn leerlingen dit te blijven doen om Hem te 
gedenken. 
Voorganger: ds. Maarten Hameete
Organist: Rein van Leeuwen
Aanvang 19.30 uur.

10 APRIL: GOEDE VRIJDAG 
Op Goede Vrijdag wordt het lijden en sterven 
van Christus herdacht.
Aan de hand van statiën en lezingen 
volgen we Jezus van Getsemane naar zijn 
graflegging.
Medewerking verleend Zanggroep Cantare 
o.l.v. Wim Vochteloo
Dienst verzorgd door gemeenteleden
Pianist/organist: Wim Vochteloo 
Aanvang 19.30 uur.

11 APRIL: STILLE ZATERDAG
Het is een rustdag tussen de dood en de 
verrijzenis. Jezus is dood. Men herdenkt in 
stilte. Op deze dag zijn er weinig activiteiten 
in de kerk, het blijft ‘stil’.
Dienst verzorgd door gemeenteleden
Medewerking verleend Zanggroep Cantare 
o.l.v. Wim Vochteloo
Pianist/organist: Wim Vochteloo 
Aanvang 19.30 uur.

12 APRIL: PASEN 
Met Pasen wordt Zijn verrijzenis gevierd. 
Deze morgen gaan we verder met de viering 
van de opstanding van Jezus Christus: 
Voorganger: ds. Maarten Hameete
Medewerking verleend Zanggroep Cantare 
o.l.v. Wim Vochteloo
Piano/orgel:  Wim Vochteloo 
Aanvang 9.30 uur.
Iedereen is welkom om na de dienst elkaar te 
ontmoeten in De Voorhof met koffie/thee en 
limonade voor de kinderen. 
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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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JOOP VAN VOORTHUIZEN FIETSEN PAST 
OPENINGSTIJDEN AAN

De laatste jaren breidt de klantenkring van 
Joop van Voorthuizen Fietsen steeds verder 
uit. Daarbij krijgen we steeds vaker de reactie 
dat het gesloten zijn op woensdagmiddag 
erg onverwacht is. Mede om die reden zal 
Joop van Voorthuizen Fietsen vanaf 1 april de 
openingstijden aanpassen.  Aangezien we de 
beste service en kwaliteit kunnen leveren met 
een compleet team, zijn we vanaf 1 april op alle 
maandagen gesloten en op alle woensdagen 
geopend. Wel is Joop van Voorthuizen Fietsen 
op maandag telefonisch bereikbaar via 0318-
571761 voor pech- en storingsgevallen. 

Nieuwe openingstijden:
Renswoude en Scherpenzeel
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 8.30 – 18.00uur
Woensdag:  8.30 – 18.00uur
Donderdag: 8.30 – 18.00uur
Vrijdag:           8.30 – 20.00uur
Zaterdag:       8.30 – 17.00uur
Zondag:          Gesloten

Van maandag t/m zaterdag telefonisch 
bereikbaar op 0318-571761. Kijk voor de 
meeste actuele informatie en nieuws op 
 www.joopfietsen.nl

Hopende op uw begrip, 
Team Joop van Voorthuizen Fietsen

MEISJES BAKTEN KOEKJES EN BROODJES

Ja, zelf koekjes bakken en van die prachtige 
broodjes, ze daarna versieren en meenemen 
naar huis. Dat is iets wat iedereen wel graag wil. 
Bij Smaakidee had chefkok Harold Engelen het 
idee opgevat om voor de jeugd een workshop 
“Bak ze bruin” te organiseren. Een groep meisjes 

schreef zich hiervoor in en woensdagmiddag 
was het zover, mocht men zelf aan de slag.

Harold Engelen heette iedereen welkom, stelde 
zich voor en vertelde hoe hij vroeger in de bakkerij 
van z’n ouders ook meehielp om koekjes, 
taartjes en broodjes te maken. Uiteindelijk 
was hij kok geworden en samen met z’n vrouw 
Lisette runde hij sinds 2015 Smaakidee aan de 
Barneveldsestraat.
Ook bij Smaakidee gelden huisregels zoals 
handen wassen, lopen en niet rennen, lang haar 
op een staart etc.

Maar ja, het leukste voor de meisjes was 
natuurlijk de les, kennismaken met de recepten 
voor de koekjes en het tarwebrood.
Witte koksmutsen gingen op en de bereiding 
van de benodigde ingrediënten was keurig op 
papier gezet, het kon haast niet mis gaan. 
Als ik aan Lize, Djelana en Gwen vraag of ze thuis 
wel eens wat gebakken hebben is het antwoord: 
“ja”. Soms wel eens met papa en mama. De één 
heeft wel eens een pizza gebakken, de ander 
koekjes, een taart of een cake. Het zijn niet 
helemaal nieuwkomers, die nog nooit zoiets 
gedaan hebben.

Zodra ze bezig zijn is alle aandacht gericht op 
wat er gebeuren moet en ja, natuurlijk zijn er af 
en toe vragen. Dan zijn Harold en Eva in de buurt 
om hen met raad en daad bij te staan. Er wordt. 
Het deeg voor de koekjes moet zelfs een uur 
in de koeling en daarna weer gekneed worden 
voordat het klaar is voor gebruik en uitgerold kan 
worden en gebruikt. Na verloop van tijd worden 
de koekjes versierd met verschillende soorten 
chocolade, dat in spuitzakken zit. De sterretjes, 
hertjes, bootjes en hartjes worden echt prachtig.
Met het brooddeeg werden ook hele fraaie 
figuren gemaakt. Samen bakken, koekjes 
versieren en dus echt iets leuks en lekkers voor 
thuis. 
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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

Ik ben op zoek naar  (liefst met ervaring) een 
meisje  die mij 1 keer per 2 weken wil helpen in de 
huishouding. Voor meer info: 06 415 818 48.

Ik ben Bram een Jack Russel terriër van 13 jaar oud, 
op dinsdag en donderdag zijn mijn baasjes werken, 
en ik hou er echt niet van om alleen te zijn. Dus 
eigenlijk zijn mijn baasjes en ik op zoek naar iemand 
die van honden houd, en die 2 dagen voor mij kan 
zorgen zodat ik mijn stembanden niet overbelast.
Voor info bel gerust 0648382538.

Heeft u oud ijzer, oude elektrische apparaten na 
een appje of telefoontje wil ik ze op komen halen 
0628449019 

Zoekt u een oppas hulp voor uw 
kinderen, overdag of in de avond?
Neem gerust contact met mij op. Ik 
ben 16 jaar en rook niet.
0610844593.

Biedt zich aan voor alle normale 
tuinwerkzaamheden. 
17 jaar, niet rokend. 
06 36454250

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




