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Op,‘een zaak van de lange adem’ 
Langzaam maar zeker komen we in ons nieuwe ritme. De kinderen kunnen weer een aantal dagen 
naar de basisschool, bibliotheek is weer open, we kunnen weer buitensporten en contactberoepen 
als kapper en fysiotherapeut mogen weer aan het werk. Op aangepaste wijze; we houden afstand, 
wassen handen vaker dan eerst, vermijden drukte en werken waar mogelijk thuis.  
1 juni komt eraan. De datum waarop er weer een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen 
is  aangekondigd;  o.a. het voortgezet onderwijs start dan weer, terrassen mogen open en in 
restaurant en cafés mogen max. 30 personen zijn. De horeca is in overleg met de gemeente aan het 
onderzoeken hoe dit verantwoord kan. Nog een hele uitdaging! Want hoe organiseer je bijvoorbeeld 
voldoende afstand en voor wie geldt dit wel en voor wie niet (bijvoorbeeld gezinnen)?  
Op het moment dat er een besluit is genomen door het kabinet dat er versoepeling mag komen, 
hoort daar een noodverordening bij. Zo’n noodverordening regelt vrij precies wat er wel en wat er 
niet mag. Echter komt de tekst en de strekking ervan pas beschikbaar op het moment dat de 
versoepeling ingaat (of enkele dagen ervoor). 
Dus toen op 6 mei de minister-president zijn persconferentie hield en daarin vertelde dat op 11 mei 
de eerste versoepeling zou ingaan, werd pas op 9 mei de exacte inhoud van de noodverordening 
bekend. De interpretatie van de tekst kan verschillen en omdat het kabinet (gelukkig!) de uitwerking 
en vorm bij de sportkoepels en brancheverenigingen neerlegt, is het in de eerste tijd nog even 
samen zoeken naar de juiste en werkbare vorm. Het is niet leuk om een enthousiaste ondernemer 
of verenging te moeten remmen omdat hun plannen in strijd zijn met de noodverordening maar ook 
de niet leuke dingen horen er bij. We komen er samen wel uit. Hetzelfde gaat gebeuren voor de 
versoepeling op 1 juni. De exacte ins en outs zullen duidelijk moeten worden uit de dan geldende 
noodverordening en tot die tijd denken we na over hoe het opengaan van de restaurants, cafés en 
terrassen er uit zou kunnen zien en wat werkbaar is. Het samen zoeken naar die mogelijkheden, het 
bezien wat wij als gemeentelijke overheid kunnen doen en waar we mee kunnen werken om het 
mogelijk te maken is niet alleen mooi, het is ook noodzakelijk voor het voortbestaan van onze 
bedrijven en verenigingen. 
Ik weet niet hoe het u vergaat maar ik heb erg veel moeite met dat afstand houden. Ik begrijp 
natuurlijk heel goed dat het nodig is en dat het de enig manier is om het virus onder controle te 
krijgen/ te houden maar wat is het toch waardeloos om niet gewoon even bij iemand aan te kunnen 
gaan zonder vooraf gecheckt te hebben of het wel kan. Om niet gezellig met de hele familie bij opa 
en oma te kunnen zijn. En om mensen op afstand te moeten begroeten en iemand te feliciteren 
zonder hem/haar even de hand te kunnen schudden. Of een hartelijke kus te mogen geven. En dan 
heb ik het niet over het troosten van iemand die het allemaal even niet meer trekt. Dat is onmogelijk 
op afstand! Ik ben bang dat ik er aan zal moeten wennen want dit gaat nog wel een poosje duren. 
Met m’n verstand kan ik het wel volgen: als je echt om iemand geeft, houd je afstand. Maar m’n 
gevoel geeft hele andere signalen! 
 
Petra Doornenbal 
Uw burgemeester. 
  

Gemeentenieuws 20 mei 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:  
 

Burgerzaken 
De afdeling Burgerzaken is beperkt open en werkt alleen op afspraak. Voor het maken van een 
afspraak kunt u tussen 9.00 en 11.00 uur bellen naar 0318-578151 of 0318-578155 of mailen 
naar burgerzaken@renswoude.nl.  
Aangifte van geboorte en overlijden is urgent. We vragen u nadrukkelijk om een niet urgent 
bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen:  
• Is uw reisdocument of rijbewijs nog langer dan twee weken geldig? Dan graag uw bezoek 

uitstellen.  
• Ligt uw document klaar, maar is uw huidige document nog wel een aantal weken geldig? 

Stel uw bezoek dan ook uit.  
• Kom niet naar het gemeentehuis als u geen afspraak hebt gemaakt. Hoewel er 

medewerkers aanwezig kunnen zijn, mogen zij alleen op afspraak werken om het aantal 
contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen uw begrip hiervoor.  

Wist u dat u bepaalde zaken ook thuis via de computer kunt regelen? Zo kunt u via 
www.renswoude.nl een verhuizing online doorgeven en een uittreksel digitaal aanvragen. We 
vragen u om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken, zodat u niet naar het gemeentehuis 
hoeft te komen.  
 

Dorpsteam  
Het Dorpsteam is alleen telefonisch of per mail bereikbaar (0318-578150/ 
dorpsteam@renswoude.nl ). De 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 de komende 
periode te vervallen.  
 

Woningbedrijf  
Alleen spoedeisende reparatieverzoeken kunnen telefonisch worden doorgegeven. Alle overige 
reparatieverzoeken kunt u doorgeven via de gemeentelijke website: www.renswoude.nl. Voor 
vragen over huurbetalingen of -contracten kunt u contact opnemen via huur@renswoude.nl.  
 

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. 
 

Gemeentehuis/gemeentewerf gesloten  
In verband met Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag is het gemeentehuis op 21 mei en 25 
mei a.s. gesloten.  
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Column: ‘Groen licht voor aanpak gemeentehuis’ 
Het gaat eindelijk gebeuren!  
 
Ons gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4 wordt grondig 
gerestaureerd en er wordt een nieuw kantoorgedeelte aan de 
achterzijde aangebouwd. In een speciale online vergadering, die 
live te volgen was via een videostream, heeft de gemeenteraad op 
22 april jl. het benodigde krediet beschikbaar gesteld en een besluit 
genomen over aanvullende duurzaamheidsmaatregelen. 
Het krediet is opgebouwd uit heel veel posten, zoals de restauratie 
en verduurzaming van het monument, de bouwkosten van het nieuwe gedeelte, tijdelijke 
huisvesting en verhuiskosten, sloopkosten, installaties, de vele verplichte onderzoeken (zoals 
bouwhistorisch, milieukundig, flora-fauna, stikstof, bodem enz.), de herinrichting van de 
buitenruimte, oplossen van de parkeerproblemen, projectmanagement, leges, honoraria, post 
onvoorzien etc.  Er zijn heel veel zaken die gebeuren moeten, maar ons uitgangspunt is altijd: 
sober en doelmatig. 
 
Sinds de gemeenteraad in 2019 de definitieve locatiekeuze heeft gemaakt en besloten heeft het 
monument in eigendom te behouden, is er enorm veel werk verzet. De afgelopen maanden zijn 
door middel van een voorselectie 3 architectenbureaus geselecteerd die veel ervaring hebben 
met rijksmonumenten in combinatie met kantoorhuisvesting voor de overheid. Er is een 
aanbestedingsleidraad opgesteld en we hebben input opgehaald bij inwoners en medewerkers. 
Daar is goed gehoor aan gegeven, waarvoor onze dank! 
 
De selectiecommissie (bestaande uit mensen uit de politiek, de organisatie, Welstands- en 
Monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) heeft kennis genomen 
van alle inspraakreacties en heeft de drie plannen beoordeeld op vele onderwerpen, zoals de 
financiële uitwerking, aansluiting van het ontwerp bij het huisvestingsconcept met de 
gebruikseisen, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, duurzaamheidseisen, 
parkeeroplossingen, inpassing van en respect voor het monument, enzovoorts. Zecc 
Architecten uit Utrecht is door de selectiecommissie als winnaar aangewezen en wij hebben het 
volste vertrouwen dat zij, in samenspraak met ons, een mooi en functioneel gemeentehuis gaan 
realiseren. 
 
Wij zijn al druk bezig om het voorlopige ontwerp voor de nieuwbouw te optimaliseren en de 
tijdelijke huisvesting in orde te maken. Er is nog een lange weg te gaan en er moet nog heel 
veel werk verzet worden, maar we zijn vol vertrouwen dat het resultaat wordt zoals we voor 
ogen hebben: 

✓ een huis der gemeente waar het democratisch proces tot zijn recht komt,  
✓ goede dienstverlening aan de inwoners van Renswoude kan worden verleend,  
✓ een fatsoenlijke werkomgeving voor de ambtenaren wordt geboden  

en het rijksmonument in ere wordt hersteld zodat het tot in lengte van jaren kan fungeren als 
icoon voor een zelfstandig Renswoude. 
 
Marieke Teunissen 
Wethouder Economie en Financiën  
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Digitaal vergaderen gedurende de coronacrisis 
De komende periode zullen er geen fysieke vergaderingen plaatsvinden als gevolg van het 
coronavirus. Persoonlijke contacten moeten zoveel mogelijk worden beperkt en dat heeft het 
gemeentebestuur (zowel college van B&W als de gemeenteraad) ertoe gebracht om, zolang dit 
nodig is, alleen nog digitaal te vergaderen. Dit geldt dus voor zowel raads- als 
commissievergaderingen, waarbij iedereen vanuit huis deelneemt aan een digitale vergadering. 
Wat betekent dit voor u als burger? 
De vergaderingen kunnen via onze website nog steeds live gevolgd worden. U was gewend dat 
dit alleen met geluid kon, maar de digitale vergaderingen zullen met beeld en geluid te volgen 
zijn. 
Bij commissievergaderingen waren wij het gewend dat initiatiefnemers of andere betrokkenen of 
belanghebbenden bij vergaderpunten konden aanschuiven. Dat is nu uiteraard niet het geval. 
Wij zullen zoveel mogelijk de betrokkenen persoonlijk benaderen om hun reactie schriftelijk in te 
laten sturen. Indien u niet benaderd bent, maar u wilt toch meepraten, dan kunt u zich melden 
bij de griffier, de heer M.H.T. Jansen via m.jansen@renswoude.nl. 
Spreekrecht burgers raad: Bij raadsvergaderingen staat altijd het punt ‘spreekrecht burgers’ op 
de agenda. Ook deze inspraak vindt voorlopig schriftelijk plaats. Ook hiervoor kunt u zich 
melden bij de griffier. 
Via onze website en de Heraut zullen wij communiceren wanneer er verandering komt in deze 
situatie. 
 

Vergadering gemeenteraad 26 mei 2020 
Op dinsdag 26 mei a.s. vergadert de gemeenteraad. Deze openbare vergadering vangt aan om 
19.30 uur en kan, zoals hierboven beschreven, digitaal gevolgd worden. 
 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Spreekrecht burgers/ rondvraag raadsleden 
4. Vaststelling verslagen en besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 14 en 22 

april 2020 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 
Hamerstukken  
6. Voorstel inzake ontwerpbegroting 2021 Afvalverwijdering Utrecht 
7. Voorstel inzake afwegingskader participatie bij grootschalige duurzame Energieprojecten  
8. Voorstel inzake vaststelling van de Kantorenvisie Regio Foodvalley 
9. Voorstel inzake de ontwerpbegroting 2021-2024 Regio Foodvalley en Triple Helix 
10. Voorstel inzake jaarstukken 2019, begrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting 2021  

Veiligheidsregio Utrecht  
Debatstukken 
11. Voorstel inzake de vaststelling van het concept-bod in het kader van de Regionale   

Energiestrategie 
12. Voorstel inzake jaarstukken 2019, tweede (ontwerp)begrotingswijziging 2020 en  

(ontwerp)begroting 2021 Omgevingsdienst Regio Utrecht 
13. Voorstel inzake ontwerpbegroting 2021 GGD Regio Utrecht 
14. Sluiting 
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Aangevraagde omgevingsvergunning 
1. Oude Holleweg 51: voor het vervangen van de kozijnen in de aangebouwde deel; activiteit 

‘bouwen’; 
Bovenstaande aanvraag is ingediend en wordt 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 50 / e.zech@renswoude.nl 
 

Verleende omgevingsvergunningen 
1.  Langs de N224 ter hoogte van Utrechtseweg 6: voor het kappen van 2 eiken, het maken 

van een uitrit en het veranderen van een bestaande uitrit; activiteiten ‘vellen houtopstand’ en 
‘maken/ veranderen uitrit’ (verzonden op 6 mei 2020); 

2. Landgoed Wittenoord, achter Wittenoordseweg 9: maken van een poel; activiteit 
‘uitvoeren werk/ aanleg’ (verzonden op 8 mei 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, 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 50 / e.zech@renswoude.nl 
 

Ontwerp-omgevingsvergunning oprichten inrichting Molenstraat 30a 
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een omgevingsvergunning te verlenen 
aan Inktcollect voor het oprichten van de inrichting op de Molenstraat 30a te Renswoude.  
Het betreffende bedrijf op dit adres is vergunningplichtig geworden in verband met de 
inzameling van bepaalde afvalstoffen.  
 

Het ontwerpbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van 
Renswoude en is op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur in te zien op de afdeling Fysiek 
Domein, taakveld VTH. Tot 2 juli 2020 kan een ieder zijn of haar zienswijze op het 
ontwerpbesluit kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan 
schriftelijk door een gemotiveerde reactie te sturen naar: 
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Burgemeester en wethouders van Renswoude 
Dorpsstraat 4 
3927 BD RENSWOUDE 
Hoewel de voorkeur gaat naar een schriftelijke zienswijze, is het ook mogelijk om een 
mondelinge zienswijze in te dienen. Dit kunt u doen door binnen de gestelde termijn een 
afspraak te hebben gemaakt met onderstaande contactpersoon.  
Voor vragen of meer informatie: Mevr. E.Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl 
 

Verkeersbesluit Laadpaal Leeuwerikweide 
Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten één parkeerplaats aan de 
Leeuwerikweide te reserveren als laadpunt voor elektrische voertuigen. Aanleiding is een 
aanvraag uit de omgeving van de Leeuwerikweide. Besloten is om aan dat verzoek te voldoen 
via een openbaar laadpunt op een centrale plek in de wijk. Op deze manier kunnen toekomstige 
elektrische rijders uit de wijk ook gebruik maken van deze openbare laadpaal. 
De laadpaal wordt gerealiseerd in de bocht waar de Scholeksterweide overgaat in de 
Leeuwerikweide. Het besluit treedt in werking zodra de parkeerborden (E4) met een onderbord 
met daarop de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen” zijn geplaatst. 
Genoemd verkeersbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken digitaal ter inzage, via 
onderstaande contactgegevens kunt u het document opvragen. Tot zes weken na 
bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar indienen door het 
indienen van een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en 
wethouders (Postbus 8, 3927 ZL  Renswoude). 
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. 
Voor vragen of meer informatie: Mevr. I. Bremer,06 48 07 93 15 / i.bremer@renswoude.nl  
 

Verleende vergunning 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: 
▪ Ontheffingen geluidshinder en werkzaamheden aan de weg voor het groot onderhoud aan de 

N224 in Renswoude in de periode van 25 mei tot en met 29 augustus 2020, aangevraagd door 
Mourik Infra B.V. (verzonden op 14 mei 2020). 

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

Honden aangelijnd en hondenpoep in de speciale 
afvalbakken 
Voor veel mensen is een hond een belangrijk gezelschap. 
Tegelijkertijd wordt er overlast ervaren door loslopende honden en 
hondenpoep. Wij willen daarom alle hondenbezitters oproepen om 
bij het uitlaten van de hond, de hond aangelijnd te houden (m.u.v. 
de loslooppaden, deze worden aangegeven met borden) en de hondenpoep op te ruimen. Voor 
de hondenpoep zijn er op diverse plekken in Renswoude speciale afvalbakken geplaatst. Dus 
als u de hond uit laat, neem dan een (plastic)zakje mee waarmee u de hondenpoep kunt 
opruimen en in de afvalbak kunt gooien. Geen excuus meer om de hondenpoep te laten liggen! 
 

De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) controleren op de opruimplicht en 
aanlijnplicht. 
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Spreekuur huiselijk geweld is gestart  
Laagdrempelig aanbod voor de direct betrokkenen en de omstanders.  
 

Geweld in de privésfeer is de omvangrijkste geweldsvorm in onze samenleving. Huiselijk 
geweld komt in alle sociaal economische klassen en alle culturen voor. 45 % van de 
Nederlandse bevolking heeft ooit in zijn leven te maken gehad met enige vorm van huiselijk 
geweld. Het kan gaan om geweld tussen partners, tussen ouder en kind, tussen broer en zus. 
De kans op herhaling is groot, omdat het geweld zich letterlijk achter de voordeur afspeelt en 
dus niet zichtbaar is. De betrokkenen van huiselijk geweld vinden het vaak moeilijk om erover te 
praten. Ze schamen zich, zijn bang of ze willen hun partner of familie niet in de problemen 
brengen. Ze weten vaak niet waar ze hulp kunnen krijgen. Erover praten met vrienden, familie 
of hulpverleners is meestal de eerste stap om het geweld te stoppen. Voor plegers van huiselijk 
geweld is het helemaal niet makkelijk om erover te praten. Zij hebben hulp nodig om het geweld 
te stoppen. 
Schaamtegevoel en isolement gaan gepaard met huiselijk geweld. Door er niet over te praten 
lijkt het alsof het probleem niet bestaat. In werkelijkheid blijft het probleem hierdoor 
voortbestaan en de escalaties van geweld nemen in kracht alleen maar toe. Erger nog, mensen 
raken er aan gewend en denken dat dit normaal is. De schade die de kinderen hierdoor op 
kunnen lopen is enorm.  
Doel 
Met dit spreekuur beogen we een bijdrage te leveren aan taboedoorbreking rondom huiselijk 
geweld in de gemeente Renswoude ter voorkoming van intergenerationele overdracht. De 
inwoners van Renswoude krijgen de mogelijkheid op een laagdrempelige en universele/ 
algemene wijze informatie face-to-face te vergaren over het onderwerp huiselijk geweld. De 
inwoners van Renswoude kunnen over het onderwerp op een laagdrempelige manier met een 
deskundige hulpverlener praten en hun zorgen uiten al dan niet over de eigen situatie. 
Daarnaast zetten we in op het versterken van deskundigheidsbevordering van een lokaal 
(informeel) professioneel netwerk. We dragen bij aan (pro)actieve ondersteuning/sturing richting 
reguliere hulpverlening. 
 

Voor Wie 
De inwoners (18+) van de gemeente Renswoude en omliggende kleine dorpen evt.  
18- : als er een jongere komt staan we ze te woord. Kijken of er in de omgeving iemand is die 
hij/zij vertrouwt en volgende keer meeneemt of verwijzen naar de kindertelefoon.  
 

Waar 
Het spreekuur vindt plaats in de ruimte van het consultatiebureau in het gezondheidscentrum 
De Taets aan de Vendelier 16-20 te Renswoude (bij binnenkomst rechtdoor lopen). Het 
spreekuur is twee keer per maand (1ste en 3de vrijdag van de maand).   
In juni is dat vrijdag op 5 juni 13.00 uur tot 15.00 uur en vrijdag 19 juni 10.00 uur tot 12.00 
uur.  
Er zijn geen kosten aan verbonden. We hanteren de 1,5 meter afstand regel tijdens het 
inloopspreekuur. Het gesprek gaat om: 

• het bieden van een luisterend oor.  
• Informeren naar opties en begeleiden.  
• Eventueel samen met de inwoner bellen/mailen naar (reguliere) hulpverlening of het 

verkrijgen van de juiste informatie.  
De ervaringsdeskundige stuurt niet zelfstandig door, maakt geen gebruik van de meldcode en is 
geen hulpverlener. 
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Besluit  vertrokken naar Land Onbekend 
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken  is gebleken dat onderstaande perso(o)n(en) 
niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 
ingeschreven staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten  om van 
de onderstaande perso(o)n(en) gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land. 
 

Geslachtsnaam en voorletters -Datum voornemen 
D. Bagiński – 09-04-2020 
 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes 
weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. 
 

In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende: 
• Uw naam ,adres, datum en ondertekening; 
• Een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is; 
• De  reden waarom u bezwaar instelt. 
 

Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt, kan bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een voorlopige 
voorziening ingediend worden, Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres daarvoor is 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
 

Aanvraag leerlingenvervoer nieuw schooljaar voor 1 juni  
Heeft u een (pleeg)kind dat komend schooljaar 2020-2021 gebruik maakt (of gaat maken) 
van leerlingenvervoer, dan moet u een (nieuwe) aanvraag doen bij de gemeente. Ook als 
uw kind dit schooljaar al gebruik maakt van leerlingenvervoer. Regel uw aanvraag voor het 
leerlingenvervoer van uw (pleeg)kind vóór 1 juni. Dan bent u verzekerd van (aangepast) 
vervoer voor uw kind bij de start van het nieuwe schooljaar. Na 1 juni indienen kan 
betekenen dat uw kind de eerste schoolweken niet mee kan met het (aangepast) vervoer. U 
moet dan zelf voor deze eerste weken een oplossing vinden voor het vervoer van uw kind 
naar de onderwijslocatie.  
Voor vragen of meer informatie: H. Davelaar, 0318 – 57 8150 / h.davelaar@renswoude.nl  
 

Mondkapjes, handschoenen en zakdoekjes horen bij het restafval  
Het is begrijpelijk dat nog niet iedereen weet waar zakdoekjes, plastic handschoenen en 
mondkapjes na gebruik heen moeten. Eerder gebruikten niet zoveel mensen plastic 
handschoenen of mondkapjes. Tegenwoordig komen we ze regelmatig tegen tussen het afval. 
Belangrijk om te weten is dat zowel de handschoenen, mondkapjes als zakdoekjes niet worden 
gerecycled. Gooi ze daarom bij het restafval.  
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Maak kans op waardebonnen van 
onze favoriete eetgelegenheden. 

Elke week geven we 
12 waardebonnen weg t.w.v. € 25,-.

Doe nu mee en maak kans!

Deze actie is geldig van 
18 mei t/m 13 juni 2020.

Steun onze 
Renswouwse horeca!

A5_Renswoude_Horeca_waardebonnen.indd   1 14-05-20   13:32
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ONS GENOEGEN VIERT MET MUZIEKVIDEO 
75 JAAR VRIJHEID

MET MUZIEK VAN  PHARRELL WILLIAMS EN EEN 
VIDEOCLIP HEEFT HARMONIEVERENIGING ONS 
GENOEGEN UIT RENSWOUDE 75 JAAR VRIJHEID 
GEVIERD. OP BEVRIJDINGSDAG PLAATSTE DE 
VERENIGING DE VIDEO OP FACEBOOK. “MET DE 
VIDEO WILLEN WE INWONERS VAN RENSWOUDE 
EEN MUZIKAAL HART ONDER DE RIEM STEKEN IN 
DEZE CRISISTIJD”, VERTELT VOORZITTER ERWIN 
VELDHUIZEN.

Normaal hoor je muziekinstrumenten in 
’t Podium, maar vanwege het coronavirus 
worden muzieklessen online gegeven, liggen 
orkestrepetities stil en zijn concerten komen 
te vervallen. “Samen muziek maken is voor 
ons normaal zo vanzelfsprekend, maar nu 
kan het gewoon even niet”, vertelt Erwin. 
“Om toch weer even met muziek bezig 
te zijn, hebben verschillende orkestleden 
thuis het nummer ‘Happy’ gespeeld en 
zichzelf gefilmd. Alle muziekfragmenten 
zijn vervolgens onder elkaar gezet, wat 
resulteerde in een vrolijke video.” De video 
ging op Bevrijdingsdag op Facebook in 
première. Met een instrumentale versie van 
‘Happy’ van Pharrell Williams wenste Ons 
Genoegen de inwoners van Renswoude een 
hele feestelijke én vrolijke Bevrijdingsdag. 

BEVRIJDINGSCONCERT GAAT NIET DOOR
Ook voor Ons Genoegen valt 75 jaar 
bevrijding in het water. Het harmonieorkest 
zou op 9 mei een groots bevrijdingsconcert 
geven in ’t Podium, maar dat kan vanwege 
het virus niet doorgaan. “Heel jammer”, 
zegt Erwin teleurgesteld. “We hadden 
prachtige muziek op het programma staan 
die aansloot bij het thema ’75 jaar vrijheid’.” 
Als voorbeeld noemt hij het indrukwekkende 
muziekwerk ‘The story of Anne Frank’ van 

componist Otto M. Schwarz en muziek van 
de film ‘Schindlers List’ met een soliste 
op viool. “Ook zouden we muziek spelen 
van jazztrombonist, bigbandleider en 
arrangeur ‘Glenn Miller’ en diverse bekende 
meezingers uit oorlogstijd.”

Erwin hoopt dan ook dat het virus snel de 
wereld uit is. “Hopelijk kunnen wij daarna 
weer fijn muziek maken en mooie concerten 
geven.” Voor nu moeten inwoners van 
Renswoude het doen met een muziekvideo. 
Deze is te bekijken op www.onsgenoegen.
org/happy. 

PINKSTERFEEST SAMEN MET EN VOOR 
DE KINDEREN:

Het is weer bijna Pinksteren, het feest 
waarbij wij geloven dat we de Geest van God 
ontvangen. 

Samen met de kinderen van de 
zondagsschool willen we dit gaan vieren 
met een speciale kinderdienst vanuit de 
Koepelkerk. Jullie krijgen dan mooie verhalen 
te horen, ook gaan we samen zingen. Het 
wordt een hele mooie dienst! Deze dienst 
is op 2e pinksterdag, maandag 1 juni, om 
9.30 uur. Je kunt dan live meeluisteren en 
meekijken via www.hervormdrenswoude.nl .
Het is natuurlijk niet alleen voor de kinderen, 
de ouders, opa’s en oma’s zijn ook van harte 
uitgenodigd om mee te kijken.

Het gaat een fijn Pinksterfeest worden!

Tot dan,
De leiding van de zondagsschool. 
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 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! 

EM Pater

* ZONNESCHERM * ROLLUIK * MARKIEZEN

* SCREENS * HORREN * ROLGORDIJNEN

* HOUTEN JALOEZIEËN * PLISSEGORDIJNEN

NIEUW
GLAZEN 
SCHUIF-

WANDEN

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

TE HUUR: 

Schitterend 
appartement in 
het Rechthuis

Ca. 50 m2 ( 1slk) 
Bouwjaar: 2016
Huurprijs: €895.- 
incl. servicekosten

Info: 06-53314522
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VAN DE BIEB:

Goed nieuws, we gaan gedeeltelijk weer open! 
Voorlopig, in mei, op woensdagmiddag- en 
avond tussen 14-20 u.
 
Geleidelijk aan gaat Nederland van slot, dit 
geldt ook voor de Bibliotheek Z-O-U-T. Wij 
verheugen ons erop weer te doen waar we 
voor bestaan. Natuurlijk is het niet gelijk 
zoals vroeger, we gaan gefaseerd weer 
open en zullen ons vooral richten op de 
traditionele taak van uitlenen en innemen 
van boeken. Dit alles met inachtneming van 
de RIVM-richtlijnen.

VANAF MAANDAG 18 MEI GAAN DE VOLGENDE 
VESTIGINGEN GEDEELTELIJK OPEN:
-  Doorn: maandag & vrijdag van 10:00 tot 

18:00 uur (22 mei vanaf 13:00 uur)
-  Amerongen: donderdag van 10:00 tot 

18:00 uur (i.v.m. Hemelvaart eerste dag  
open op 28 mei)

-  Rhenen: maandag & vrijdag van 10:00 tot 
18:00 uur, senioren zijn een uur eerder 
(09:00 tot 10:00 uur) al welkom. Vrijdag 22 
mei is Huis van de Gemeente gesloten.

-  Wijk bij Duurstede: dinsdag 10:00 tot 18:00 
uur & zaterdag 9:00 tot 12:00 uur

-  Renswoude: woensdag van 14:00 tot 20:00 
uur

-  Met uw pasje kunt u bij alle vestigingen 
terecht

WE HANTEREN DE VOLGENDE REGELS:
-  volg de aanwijzingen van personeel en 

instructieposters op;
-  kom zoveel mogelijk alleen of met maximaal 

één ander persoon uit je huishouding, 
kinderen onder de 12 jaar hebben alleen 
toegang onder begeleiding van één 
meerderjarig gezinslid;

-  houd 1,5 meter onderlinge afstand;

-  bezoekersstromen buiten en binnen 
worden zoveel mogelijk gescheiden, in 
afstemming met medegebruikers van de 
huisvesting en de gemeenten;

-  ingenomen boeken leggen we 72 uur 
apart voordat deze weer beschikbaar zijn 
voor uitlening, daarmee verlagen we het 
besmettingsrisico;

-  het dragen van wegwerphandschoenen 
is verplicht, deze liggen bij binnenkomst 
klaar;

-  alleen vestigingen waar we bezoekers 
voldoende kunnen spreiden, gaan open. 
We zijn daarbij afhankelijk van onze 
medegebruikers van huisvesting, ook met 
het oog op de aantallen bezoekers.

-  Computers kunnen alleen gebruikt voor 
noodzakelijk zoeken of printen

EN VERDER?
De Bibliotheek Renswoude deelt de 
huisvesting. Dit betekent dat we samen 
afspraken maken over onder andere 
bezoekersaantallen en openingstijden. 
Hierdoor kunnen wijzigingen optreden. 
Zodra dat het geval is, melden we dit op 
onze website en via social media. Indien 
ontwikkelingen aanleiding geven tot 
beperkingen of juist verruimingen, melden 
wij dit.

Alleen samen zorgen wij ervoor dat we veilig 
kunnen gebruikmaken van de Bibliotheek. 
Respecteer daarom elkaars ruimte!

Heeft u vragen neemt u via mail contact met 
ons op info@bibliotheekzout.nl

ADRES: 
de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl 
tel 0318-575151
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LANG NIET IEDEREEN KAN NU MET HET 
MOOIE WEER NAAR DE CAMPING

Ook Renswoude kent een aantal campings 
waar velen vaak vanaf april tot soms wel 
eind september vertoeven, genieten van 
de rust en de omgeving want wandelen en 
fietsen is uitstekend te doen.
De huidige Corona problemen maken het 
een stuk rustiger op die campings. Want 
ja, niet alles kan en mag omdat sanitaire 
gebouwen gesloten blijven, nee je douchen 
of naar het toilet gaan is niet mogelijk. 
Dus alleen die vakantiegangers die in hun 
caravan een eigen toilet en soms ook 
douche mogelijkheid hebben kunnen nog 

wel genieten op de camping.
Bij Allurepark “de Lucht” de grootste van de 
Renswoudse campings is men gedeeltelijk 
open, zo vertelt Corina Schouten. Ja, wij 
gaan normaal gesproken altijd op 1 april 
weer starten, maar dat is nu toch wel 
anders, gelet op de Corona maatregelen. 
Mensen met caravans kunnen we helaas 
niet ontvangen en dat is best wel jammer.
Corina: “Het zwembad is ook gesloten 
en mensen met een jaarplaats of zij die 
een chalet hebben dat zelfvoorzienend is 
kunnen wel komen”.
Natuurlijk doen we er alles aan om het de 
gasten naar de zin te maken en zo maken 
we gebruik van een animatieteam voor de 

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

 

 

  

 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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jeugd. Op “de Lucht” zitten vooral senioren 
maar ook mensen met jongen gezinnen, zo 
legt Corina uit. 
Wijnand van Triest van de camping “de 
Grebbelinie” vertelt dat veel mensen het nu 
af laten weten. We hadden veel boekingen 
maar velen hebben die geannuleerd, ook 
al voor Pinksteren. Ja, voor Hemelvaart en 
Pinksteren zaten we helemaal volgeboekt”.
Ook op “de Grebbelinie” is het 
sanitairgebouw dicht. Van Triest: “We 
konden helaas niet anders, een maatregel 
van de regering”. Ook hier kunnen mensen 
die in hun caravan een toilet hebben wel 
komen. “Je ziet ook wel gasten die gewoon 
komen en gedurende de week even thuis 
gaan douchen”. Op “de Grebbelinie” heeft 
men geen stacaravans of chalets. 
Wijnand: “Ja, het is een hele vervelend 
zaak. We begrijpen het uiteraard wel, maar 
een deel van ons inkomen valt hierdoor 
wel weg”. Hij is wel gestart met de bouw 
van twee vakantiehuisjes. Dat doe ik zelf, 
vertelt Van Triest. Hij wist er op dat door 
de Stichting Vrije Recreatie een crisisteam 
in samenwerking met de Recron bezig is 
om plannen te maken om te kijken hoe je 
die 1½ meter afstand gestalte kunt geven. 
Daarnaast ondersteunt met de kleine 
campings ook via donaties en is men ook 
zeer betrokken bij de kampeerboeren. 
Kampeer minnend Nederland wordt 
opgeroepen de kleine campings te blijven 
steunen.

“Ook bij ons, op “de Kleine Weide” is het zo 
goed als leeg”, zegt Annemien van Ginkel. 
“Voor ons is Hemelvaartsdag en Pinksteren 
vrijwel altijd de drukste periode, maar dit 
jaar niet. Nee, we hebben maar heel weinig 
gasten”. Ook zij legt uit dat wanneer men 
zelfvoorzienend is en dus geen gebruik hoeft 
te maken van de sanitaire  voorzieningen op 

de camping, men kan komen. “Wij hebben 
ook enkele gasten die in de caravan een 
eigen toilet hebben en douchen doet men 
dan wel even thuis. 

Annemien: “Wij zouden heel goed alles 
volgens de richtlijnen kunnen regelen, 
zoals afstand etc. maar de Veiligheids 
Regio Utrecht staat dat niet toe”.  Op 
“de Kleine Weide” heeft met 25 plekken, 
maar in de weekends zijn er momenteel 
soms drie bezet, van mensen die alles zelf 
kunnen regelen in hun caravan. Ook de 
seizoenplekken op “de Kleine Weide” blijven 
leeg en dus zorgt het niet kunnen ontvangen 
van gasten voor een inkomstenderving. “Ja, 
je zult misschien zelfs iets moeten gaan 
doen aan de prijs die men anders betaalt”, 
legt Annemien uit. “Nee, leuk is anders en 
aan het weer ligt het niet”, het is gewoon erg 
jammer, zowel voor de gasten als voor ons”.   
Op de Minicamping “Groeperkade” is 
het ook super rustig. Ad van de Glind: 
“Uiteraard is bij ons het toiletgebouw en 
zijn de douches dicht. En ja, dan blijven de 
gasten weg. Ik had altijd vaste gasten en wat 
losse kampeerders. Een enkeling komt een 
paar uurtjes en vertrekt dan weer”.  “Het is 
een moeilijke tijd en wie weet kunnen we via 
een regeling iets ontvangen in verband met 
derving van inkomsten”. Van de Glind geeft 
aan dat het voor velen een verloren seizoen 
is. Hij hoopt alleen nog dat in juni men 
misschien toch nog kan gaan kamperen en 
ja, als het dan toch nog goed weer is dan 
maar ook na 1 oktober nog een poosje open”. 
Ook hij heeft te maken met een teruggang 
in inkomsten. Op dit moment willen veel 
mensen niet komen. “Je moet uitkijken met 
wat je wel of niet toestaat, je hebt ook te 
maken met controles door BOA’s en ja, een 
bekeuring kost dan meer dan het oplevert, 
zo besluit Ad van de Glind.
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

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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FOODTRUCK BIJ DE DENNEN OM 
WANDELAARS VAN DIENST TE ZIJN

De Coronatijd maakt inventief, doet 
ondernemers besluiten om met iets nieuws 
op de markt te komen om op die manier 
“klanten”, in deze periode beter gezegd 
wandelaars, van dienst te zijn. Want ja, 
restaurants zijn ook in Renswoude gesloten 
en dus kan je ook bij “De Dennen” niet terecht 
of het moet zijn voor afhaalmaaltijden. 
Daarvoor heeft Henrie van de Wetering 
onlangs de maaltijdboxen geïntroduceerd. 
Maar ja, dat kan alleen in het weekend. 
Zo’n maaltijdbox kan je al vanaf woensdag 
bestellen, legt Henrie van de Wetering uit.
Het mooie weer en dus ook de kans dat 
wandelaars even in de bossen of op de 
dijkjes willen genieten van het ontluikende 
groen, het gefluit van vogels, gewoon even 
lekker in de natuur, even wat anders dan 
thuis zitten deed Henrie van de Wetering 
besluiten om het die wandelaars beter 
naar de zin te maken, een stukje service te 
bieden. Vandaar de foodtruck van waaruit 
men wandelaars kan helpen aan een flesje 
Spa blauw/rood, een lekkere huisgemaakte 
brownie of boterkoek of voor de kinderen het 
bekende raketijsje. En ja,het is zelfs mogelijk 
om asperges met ham of zalm mee te nemen 
voor thuis.
Voor de liefhebbers van koffie is er ook een 
mogelijkheid, die moeten even naar binnen. 
Er is een speciale route uitgezet want aan 
een andere kant ga je de zaak weer uit en dus 
kom je elkaar niet tegen.
Aan Henrie van de Wetering de vraag 
wanneer die Foodtruc open is? Zijn reactie: 
“Afhankelijk van het mooie weer zal dat 
steeds vanaf woensdag zijn tot en met het 
weekend en voorlopig ziet het er dus gunstig 
uit, gelet op de weersvoorspelling. In het 
eerste weekend dat de Foodtruc in bedrijf 

was, was die meteen al een succes. Het was 
ook toen mooi weer en dus waren er diverse 
wandelaars die graag even een consumptie 
wilden hebben, even een drankje of de 
inwendige mens versterken”.

CHRISTENUNIE RENSWOUDE BEZORGD OM 
VERENIGINGEN IN DEZE CORONACRISIS

Sinds het begin van de Coronacrisis heeft 
de rijksoverheid diverse steunmaatregelen 
afgekondigd voor ondernemers, echter 
voor stichtingen en verenigingen gelden 
deze steunmaatregelen (nog) niet. Voor 
veel mensen zijn de diverse verenigingen 
betekenisvol in het sociale leven. 
ChristenUnie Renswoude vindt het belangrijk 
dat deze verenigingen behouden blijven. 
Daarom wilden we een motie indienen inzake 
de Coronacrisis in relatie tot verenigingen 
en stichtingen. Hiermee verzochten we 
het college om open te staan voor signalen 
die worden afgegeven over problemen 
die momenteel ontstaan als gevolg van 
de Coronacrisis en te onderzoeken welke 
mogelijkheden voor ondersteuning er zijn. 
Alhoewel er in de raad niet genoeg draagvlak 
was om deze motie te steunen, omdat 
de gemeente Renswoude al veel doet, is 
de ChristenUnie toch benieuwd naar de 
impact onder verenigingen. Zeker nu er 
meerdere signalen opgevangen worden 
dat verenigingen en stichtingen ook hard 
getroffen te worden in deze crisis. Veel 
inkomsten vallen weg terwijl de kosten 
voor een groot deel in stand blijven. 
De ChristenUnie komt graag met deze 
stichtingen en verenigingen in gesprek om 
de gevolgen in kaart te brengen en mogelijk 
later nogmaals aan de bel te trekken binnen 
de gemeenteraad. Hiervoor kan contact op 
genomen worden met de fractievoorzitter 
Jan Pronk via j.pronk@renswoude.or
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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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DODENHERDENKING 2020, ZO BIZAR

Al meer dan 60 jaar ben ik aanwezig bij de 
jaarlijkse Dodenherdenking. In mijn jonge 
jaren ging ik, afwisselend met mijn vader of 
moeder mee, naar de Dodenherdenking in 
Woudenberg of Renswoude. Sinds ik vanaf 
1969 in Renswoude woon ben ik ieder jaar 
aanwezig geweest bij de Dodenherdenking.
Ja, en dan komt 2020, ineens is er de Corona 
crisis, geen Dodenherdenking zoals we dat 
altijd gewend zijn geweest. Staan rondom 
het monument op de rotonde Dorpsstraat, 
in gedachten bij hen die in de Tweede 
Wereldoorlog gevallen zijn voor mijn en uw 
vrijheid. Zij die hun leven hebben moeten 
bekopen voor hun inzet voor onderduikers, 
het plegen van aanslagen en sabotageacties 
tegen de bezetter, etc.

In 2020 is het ineens angstig stil rond het 
monument op de Dorpsstraat in Renswoude 
en ook op andere plaatsen is dat het geval. 
Zelfs bij het monument op De Dam is het 
indrukwekkend stil.

Burgemeester Petra Doornenbal legt 
om 19.00 uur, in stilte, een krans bij het 
monument op de rotonde Dorpsstraat. 
Ze staat daar alleen en een paar bossen 
bloemen zijn  dan al gelegd.
Ja, vreemd, heel vreemd dat je nu toch op 
een hele andere manier bepaald wordt bij 
die Dodenherdenking. Dat je gedwongen 
wordt te herdenken op een manier die je 
eigenlijk niet gewend bent. Geen grote groep 
belangstellenden rond het monument, 
die stil is voor hen die gevallen zijn. Geen 
gezamenlijk herdenken terwijl je dat toch 
zo graag had willen doen, ter nagedachtenis 
aan hen die hun leven moesten bekopen 
voor onze vrijheid. 

Petra Doornenbal na afloop van de 
Dodenherdenking:  “Ik denk dat we met 
elkaar geprobeerd hebben om zo goed 
mogelijk op een alternatieve manier te 
herdenken. De dienst was heel mooi 
met inbreng van de kerken, school en 
de muziekvereniging en te volgen via 
livestream. De trompetklanken vanaf te 
toren van de Koepelkerk waren ook mooi in 
de stilte. Maar wat voelt dit toch ontzettend 
onwezenlijk. Persoonlijk vind ik de 4 mei 
herdenking in Renswoude echt één van de 
momenten in het jaar waarin ons dorp het 
best tot zijn recht komt. Nu heb ik de krans 
gelegd bij het monument maar wat voelt 
dat toch leeg en alleen. Natuurlijk hoort de 
krans daar, en het is mooi dat er een krans 
is namens ons allen bij het monument en we 
hebben denk ik een mooie alternatieve wijze 
gevonden om met elkaar te herdenken. 
Maar ik hoop dat dit nooit meer zo hoeft. 
Er gaat niets boven de herdenking met een 
volle kerk en waarbij op de rotonde bij het 
monument iedereen letterlijk naast elkaar 
staat en met elkaar de stilte en eerbied 
beleven. Elkaars nabijheid voelen en in 
elkaars ogen zien dat we nog steeds geraakt 
worden door het grote offer dat gebracht is 
voor onze vrijheid”.

En ja, anderen hebben misschien de 
landelijke Dodenherdenking op de lege Dam 
gevolgd waar Koning Willem Alexander en 
Koningin Maxima een krans legden, luisterde 
men naar de indrukwekkende speech van 
de Koning en waren er de beelden van de 
Waalsdorpervlakte.

Voor velen zal het niet lijfelijk aanwezig 
kunnen zijn bij de Dodenherdenking zijn als 
een koude douche. Iets wat onprettig voelt, 
ja waar je toch gewoon bij had willen zijn, 
niet had willen missen.    
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LAGERWEIJ OOK INZETBAAR BIJ 
BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS

De eikenprocessierups is al een aantal jaren 
een aanhoudende zorg, een beestje wat voor 
veel overlast zorgt. De eikenprocessierups 
vindt je vooral op eikenbomen en de haartjes, 
die met de wind overal heen waaien, zorgen 
bij aanraking voor flinke jeuk en rode plekken.
De eikenprocessierups bestrijdt men o.a. 
via het bespuiten van bomen waar ze 
geconstateerd zijn. Onlangs werden in 
Renswoude 120 nestkastjes voor kool- en 
pimpelmezen gemaakt en opgehangen zodat 
ook deze vogeltjes zich konden inzetten bij 
het uitroeien van de eikenprocessierups.
Loonbedrijf Lagerweij uit Renswoude heeft 
sinds kort ook apparatuur aangeschaft om 
de strijd met de eikenprocessierups aan te 

gaan. Teus Lagerweij: “Je kunt het zo zien dat 
wij achter de tractor een tank hebben zitten 
met een spuitkop die je op de betreffende 
boom richt.
In die tank zit Xentari een heel effectief en 
biologisch middel dat heel veel gebruikt wordt 
bij de bestrijding van de eikenprocessierups. 
Het dood de rupsen en kan overdag en ’s 
nachts gespoten worden”. Een ander middel 
is Nematoden.
Lagerweij werkt in dit verband nauw 
samen met Wim van Maanen uit 
Barneveld, een leverancier van zaden en 
bestrijdingsmiddelen. 
“Op een zeker moment kregen wij van enkele 
grotere hoveniersbedrijven de vraag of wij 
iets konden betekenen bij de bestrijding van 
de eikenprocessierups. Toen is het balletje 
gaan rollen, zijn we gaan nadenken en kwam 
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deze oplossing voor de dag”. 
Teus Lagerweij geeft aan dat er inmiddels 
al enkele aanvragen liggen van hoveniers 
maar ook van enkele agrariërs die lange 
lanen hebben. De mogelijkheid om de 
bomen te bespuiten is afhankelijk van het 
weer. Er moet niet teveel wind staan en het 
moet droog weer zijn. De bestrijding van de 
eikenprocessierups gebeurt veelal van half 
april tot half juni. Bij Loonbedrijf Lagerweij 
heeft men hiervoor twee medewerkers 
beschikbaar, zodat ook eventueel in de 
avond en nacht doorgewerkt kan worden. 
Wilt u meer weten, kijk dan op www.
Lagerweijrenswoude.nl.  “We hebben nu 1 
machine, maar als de vraag groot is schaffen 
we een 2e machine aan”, legt Teus Lagerweij 
uit. Om het werk te kunnen uitvoeren moet 
men wel aan bepaalde voorwaarden kunnen 
voldoen, als bijvoorbeeld ruimte om te 
werken etc.

FILM MET BELEVENISSEN OVER TWEEDE 
WERELDOORLOG LIGT NOG OP DE PLANK

Bij de Historische vereniging “Oud- 
Renswoude” was men er helemaal klaar 
voor. Het startschot van 75 jaar bevrijding 
van Renswoude zou tijdens de jaarvereniging 
van “Oud- Renswoude” gestalte krijgen. Op 
die vrijdag de 13e stond de jaarvergadering 
gepland maar de dag er voor ging het eigenlijk 
al mis. Toen werd duidelijk dat vergaderen op 
die 13e wel eens helemaal niet zou kunnen. 
Voorzitter Dikkie van den Brandhof: “Ik werd 
gebeld door een bestuurslid met de vraag, 
wat doen we? Het raakte allemaal ineens 
in een stroomversnelling en we hadden 
natuurlijk maar weinig tijd. Ik heb toen 
nog contact gehad met de burgemeester 
maar we hebben donderdags de knoop 
snel doorgehakt, nee, geen vergadering 
en dus ook geen film”. In ijltempo werden 

affiches gemaakt voor bij de plaatselijke 
winkels, op social media, de gemeentelijke 
publicatieborden etc”.
“Vergeet niet dat onze doelgroep vooral 
senioren zijn en ja, er zal maar iemand ziek 
worden. Dat wil je toch niet op je geweten 
hebben”, zo stelt Dikkie van den Brandhof.
Bij “Oud- Renswoude” had men alles zo 
mooi voorbereid. Ook de Werkgroep 75 jaar 
Bevrijding werd ingelicht en begreep de 
beslissing en dus liep het allemaal anders 
dan verwacht. Ja, dus ook geen filmvertoning 
over de periode van de mobilisatie tot de 
bevrijding in Renswoude. 
Er was namelijk een 1.40 minuten durende 
film gemaakt, die men in twee delen zou 
vertonen.
Veel werk was er verzet door Henk 
Vermeulen die de opnames gemaakt had in 
de bibliotheek. Daar had men namelijk twaalf 
Renswoudenaren, in leeftijd variërend van 
85 tot 93 jaar aan het woord gelaten. Jan 
Stutvoet en Gerda Vermeulen verzorgden de 
interviews en lieten die senioren het woord 
doen, hun verhaal vertellen over die Tweede 
Wereldoorlog in en om Renswoude. In die 
film vertelden zij hun persoonlijke ervaringen 
die voor een ieder anders waren ook al was 
het toch dezelfde oorlog.
“Als Historische vereniging “Oud- 
Renswoude” zijn we nog steeds heel erg 
blij met die twaalf senioren die hun verhaal 
hebben gedaan”, zo legt Dikkie van den 
Brandhof uit. Wanneer die film gedraaid 
kan worden is nog niet bekend, misschien 
volgend jaar wanneer opnieuw de bevrijding 
wordt herdacht. Het is een indrukwekkende 
film, die Dikkie en haar bestuursleden 
inmiddels al gezien hebben.
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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

BZA. H.H.hulp voor de maandag en/of 
woensdagmorgen. 1 x per week 3-4 uur. 
Werk netjes, rook niet. 0647143678.

Tuinman 18 jaar, bza voor alle normale 
tuin-terras - verf-schuur werkzaamheden. 
Voor info; 0636454250.

Bied zich aan, jongedame 16 jaar.
Huisdieren geen probleem, uren in overleg.
Bel gerust; 0610844593.

Bedankt.
Voor mij een onvergetelijke dag.
Bedankt een ieder die meegeleefd heeft met al de 
felicitaties die ik heb ontvangen in de vorm van 
bloemen, kaarten, telefoontjes en 
gebak. Daarvoor mijn hartelijke dank.
Reina Bos - v. d. Vliert.

Heeft u oud ijzer of oude elektrische 
apparaten? na een telefoontje of appje 
wil ik ze bij u ophalen 0628449019 

Ben jij tussen de 15-18 jaar en lijkt 
het je leuk om op zaterdag tussen de 
kippen te werken? Bel 0629862823

Heeft u het druk, weinig vrije tijd... verfris ik graag 
uw woning-terras. Iedere week 3 -4 uur.
Werk netjes, kantjes randjes, rook niet.
0647143678.

Ik ben een meisje van 16 jaar en ik zoek heel graag 
vakantiewerk van week 22 tot 30.
Ik heb zowel ervaring in huishouding, winkel en 
stages in de zorg!
Ik pak alles aan en sta overal voor open!
Marije de Greef
bel of app mij via 0644058967
mail mij:  742619@vanlodenstein.nl

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




