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Kleine stapjes…. 
Op het moment van schrijven van deze tekst voor de Heraut zitten we vlak voor het 
Pinksterweekend. De voorspellingen: een heerlijk zonnig en warm weekend. Ik hoop en 
verwacht dat u net als de afgelopen weken hebt laten zien, dat Renswoude zich houdt aan 
corona-maatregelen en dat wij op de Renswoudse manier invulling geven aan het contact 
houden en omzien naar elkaar. We gaan langzaam maar zeker van een leven met opgelegde 
maatregelen door de overheid naar een leven waarin van ons gevraagd wordt ons gezonde 
verstand te gebruiken en onze verantwoordelijkheid te nemen. Als we in staat blijken het 
virus enigszins onder controle te houden, komt er meer ruimte om onze eigen afwegingen te 
maken. Ik kijk daar naar uit, simpelweg omdat ik de overtuiging heb dat Renswoude dit 
prima aan kan. En inwoners van Renswoude op zijn best zijn als zij zelf verantwoordelijkheid 
kunnen nemen voor zichzelf en elkaar. In de afgelopen weken is er veel afstemming 
geweest tussen ondernemers, verenigingen en ons Corona Beleidsteam. De plannen die ons 
voorgelegd zijn tonen zelfinitiatief en ondernemerschap en laten bovendien zien dat er 
verantwoordelijkheid genomen wordt om zaken zó in te richten dat het verantwoord is om 
de activiteiten te laten plaatsvinden. De scholen gaan weer normaal open en we mogen 
weer naar buiten en elkaar opzoeken. Hoe fijn is dat! Het allerliefst zou ik willen dat ook de 
campings en de sportscholen weer “gewoon” kunnen functioneren, maar daar wordt nog 
een maand geduld gevraagd. Ook de zondagsdiensten in de kerk zijn eerst voorlopig nog 
aangepast en gelukkig digitaal te volgen. In kleine stapjes mogen we de draad weer 
oppakken. Ik geniet van de mensen die ik weer tegenkom op straat en heb zin in het weer in 
groepsverband kunnen sporten. Ik ben blij dat we onze ouders en ouderen kunnen 
bezoeken. We zijn er nog niet, zolang er geen vaccin is, zullen we alert moeten blijven.  Dat 
kunnen we! 
 
Ik vind het mooi om te zien dat we in staat blijken te zijn om, ondanks de belemmerende 
maatregelen, we als Renswoudse samenleving naar elkaar omzien, met elkaar meeleven en 
elkaar vasthouden – zij het op afstand-. 
 
Een hartelijke groet, 
Petra Doornenbal, uw burgemeester 
 
  

Gemeentenieuws 3 juni 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. 
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Column 
De afgelopen weken heb ik de wereld, net als vele Nederlanders, gevolgd 
vanachter het woonkamerraam of het tv- of laptopscherm. Het is 
opmerkelijk dat je dan toch nog een aardig beeld krijgt van wat zich 
afspeelt in je eigen buurt, je werkwereld en de grote buitenwereld. Je kunt 
dat dan weer delen via whatsapp, mail of skype en zo ontstaat een geheel 
eigen digitale wereld. Er is echter ook een groot deel wat je niet ziet. 
Vanuit mijn raam kijk ik uit op de begraafplaats en zie nu hele kleine 
groepjes die hun dierbare begeleiden. Hun verdriet kan ik vermoeden en 
meebeleven. Dan voel je zelf ook, net als alle Nederlanders, hoe je het 
directe contact mist en het spontaan op bezoek kunnen gaan bij je 
geliefden. 
Maar soms is er ook vreugde. Zo zag ik op het scherm de promotie van 
onze wethouder Sander. Stevig en trots verdedigde hij zijn proefschrift en werd doctor. 
 
In de loop van de weken zag je, mede door het mooie weer en de versoepelingen, de wereld 
ontwaken. Er kwamen meer mensen op straat, de buurtpraatjes waren vrolijk en de schoolkinderen 
kwamen weer langs ons raam op weg naar hun school. Het is bijzonder hoe mensen zich houden 
aan de grondregels van de corona, afstand houden maar wel oogcontact. Mij past een compliment 
voor onze gezagdragers als de minister-president en onze burgemeester die op gepaste wijze ons 
manen tot voorzichtigheid. 
 
Ook het werkveld vond zijn voortgang met als doel de continuïteit van voorzieningen te waarborgen. 
Daar waar nodig met compensatieregelingen. Dankzij deze maatregelen kon het vitale 
leerlingenvervoer voor de meest kwetsbare kinderen voortgang vinden en is de infrastructuur 
beschikbaar als alles voor de kinderen weer open mag. Deze week was ook het Algemeen Bestuur 
van de GGD (dat zijn alle Utrechtse gemeenten).De GGD heeft zich in zeer korte tijd moeten 
omschakelen naar een op corona gerichte organisatie. De vergadering was kritisch maar met veel 
waardering wat tot stand is gebracht. Recent vernamen we dat er inderdaad per i juni ruim kan 
worden getest. Een belangrijke voorwaarde voor de verdere versoepeling. 
 
Op 28 mei nam de heer Perfors, directeur van de Stifthorst, afscheid van zijn geliefde school. 
Kinderen, ouders en de gemeente waren daarbij aanwezig om hem te bedanken voor zijn 
waardevolle bijdrage aan het onderwijs in onze gemeente en voor de prettige samenwerking.  
 
Zoals voor velen is 4 mei voor mij een belangrijke dag om te herdenken. Ook ik voelde het gemis om 
met de inwoners van Renswoude te kunnen samen komen bij het monument om stil te staan bij wat 
is gebeurd in die donkere tijd. De toespraak van de Koning heeft dit gemis enigszins verzacht door 
de persoonlijke woorden en de indrukwekkende stilte op de Dam. 
 
Arnout Wijs 
Wethouder Sociaal Domein 
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Besluitenlijst gemeenteraad 26 mei 2020 
Agendapunt Voorstel Besluit 
2 Vaststelling agenda Ongewijzigd vastgesteld. 
4 Vaststelling verslagen en 

besluitenlijsten vergaderingen 14 en 22 
april 2020 

Ongewijzigd vastgesteld. 

5 Ingekomen stukken en mededelingen Afdoening conform voorstel. 
6 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2021 

Afvalverwijdering Utrecht 
Conform voorstel met algemene 
stemmen besloten. Zienswijze 
vastgesteld. 

7 Voorstel inzake afwegingskader 
participatie bij grootschalige duurzame 
energieprojecten 

Conform voorstel met algemene 
stemmen vastgesteld. 

8 Voorstel tot vaststelling van de 
Kantorenvisie Foodvalley 

Conform voorstel met algemene 
stemmen vastgesteld. 

9 Voorstel tot instemming met de 
ontwerpbegroting 2021-2024 Regio 
Foodvalley & Triple Helix 

Conform voorstel met algemene 
stemmen besloten. Geen 
zienswijze indienen. 

10 Voorstel tot instemming met de 
jaarstukken 2019, geactualiseerde 
begroting 2020 en ontwerpbegroting 
2021 VeiligheidsRegio Utrecht 

Conform voorstel met algemene 
stemmen besloten. Zienswijze 
vastgesteld. 

11 Voorstel tot vaststelling van het 
concept-bod Regionale 
Energiestrategie Regio Foodvalley 

Conform voorstel met algemene 
stemmen vastgesteld. 

12 Voorstel inzake de jaarstukken 2019, 
begrotingswijziging 2020 en 
ontwerpbegroting 2021 
Omgevingsdienst Regio Utrecht 

Conform voorstel met algemene 
stemmen besloten. Zienswijze 
vastgesteld. 

13 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2021 
GGD regio Utrecht 

Conform voorstel met algemene 
stemmen besloten. Geen 
zienswijze indienen. 

 

Digitaal vergaderen gedurende de coronacrisis 
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. 
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Vergadering raadscommissie 16 en 18 juni 2020 
Op dinsdag 16 juni a.s. vergadert de raadscommissie. In verband met het grote aantal 
agendapunten zal de 2e helft waarschijnlijk behandeld worden op donderdag 18 juni a.s.. Bij 
inlevering van de kopij voor deze Heraut had de agendacommissie hierover nog geen besluit 
genomen. Voor actuele informatie wordt verwezen naar de website.  
Deze openbare vergadering(en) vang(t)(en) aan om 19.30 uur en kan/kunnen digitaal 
gevolgd worden via onze website. De volgende agendapunten komen aan de orde: 
1. Opening  
2. Vaststelling agenda  
3. Vaststelling verslag en besluitenlijst raadscommissie 21 april 2020 
4. Ingekomen stukken en mededelingen  
5. Voorstel tot wijziging van de legesverordening 
6. Voorstel inzake bespreking notitie extra tijdelijke uren 2020 ODRU 
7. Voorstel inzake ontwerpbestemmingsplan Bekerweg 2 en 4 
8. Voorstel inzake ontwerpbestemmingsplan Utrechtseweg 5/Landgoed Engelaar 
9. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Catharina Mossellaan tegenover nr. 21 
10. Voorstel inzake uitwerking scenario’s beheer openbare ruimte 
11. Voorstel inzake budgettering groot onderhoud fietspad Barneveldsestraat 
12. Voorstel inzake vervanging brugduiker Oude Holleweg 
13. Presentatie stand van zaken woningbouwlocatie Beekweide II 
14. Presentatie stand van zaken bedrijventerrein Groot Overeem II 
15. Stand van zaken overige projecten 

a. Regio Foodvalley 
b. Brandweerkazerne 
c. Huisvesting gemeente  
d. Woningbedrijf 
e. Duurzaamheid 
f. Dorpshart 

16. Rondvraag 
17. Sluiting 
 

Vergadering raadsommissie 17 juni 2020 inzake behandeling jaarrekening 2019 en 
kadernota 2021 
Op woensdag 17 juni a.s. vergadert de rekeningcommissie. Deze openbare vergadering 
vangt aan om 19.30 en kan digitaal gevolgd worden via onze website. 
1. Opening 
2. Bespreking jaarrekening 2019 
3. Bespreking kadernota 2021 
4. Sluiting 
 

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunnning 
• Catharina Mossellaan tegenover nr. 27/29: realiseren uitweg; ‘maken uitweg’.  

Nu de aanvraag is ingetrokken, wordt deze niet verder in behandeling genomen en volgt er 
geen besluit.  
Voor vragen of meer informatie: Mevr.E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl 
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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Dorpsstraat 117: het bouwen van een vervangende brandweerkazerne; activiteiten 

‘bouwen’, ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’, ‘veranderen uitweg’ (ingediend op 
22 mei 2020); 

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 
 

Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
Voor de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal 6 weken op grond 
van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: 

• Catharina Mossellaan 10 (tegenover nr. 33): oprichten woning met bijgebouw; 
activiteit ‘bouwen’ (nieuwe uiterste beslistermijn: 15 juli 2020); 

Voor vragen of meer informatie: Mevr.E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl 
 

Besluit intrekking omgevingsvergunning milieu Biesbosserweg 9 
De omgevingsvergunning milieu voor het veranderen van de inrichting op de Biesbosserweg 
9 te Renswoude (fase I vergunning) d.d. 8 februari 2016 is ingetrokken. Dit omdat de 
aanvraag fase II (bouwen varkensstal) nooit is ingediend. Hierdoor is de vergunning fase I 
niet in werking getreden.  
 

Tegen dit besluit kan door een belanghebbende een gemotiveerd beroepschrift worden 
ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Team Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken met 
ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. 
Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van 
de indiener ervan, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit (of een kopie 
ervan) en de inhoudelijke gronden van het beroepschrift.  
 

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u 
gelijktijdig met of na indiening van het beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen. 
U kunt deze voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-
Nederland, Team Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.  
Voor het indienen van een beroepschrift of het aanvragen van een voorlopige voorziening 
moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is. U kunt 
deze procedures ook digitaal starten bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD).  
Voor vragen of meer informatie: Mevr. C v/d Heuvel 0318 – 57 81 50 / 
c.van.den.heuvel@renswoude.nl) 
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Verleende omgevingsvergunning uitbreiding bedrijfspand Nijborg 1b 
(projectafwijkingsbesluit) 
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor het 
uitbreiden van het bedrijfspand op Nijborg 1b te Renswoude (vervangende nieuwbouw 
achter nr. 3 en op nr. 5). Ook de vereiste verklaring van geen bedenkingen is namens de 
gemeenteraad afgegeven.  
 

Deze omgevingsvergunning ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis. Als u het plan wilt inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met 
mevrouw E. Zech via de onder dit bericht genoemde contactgegevens.  
 

Tegen dit besluit kan door een belanghebbende een gemotiveerd beroepschrift worden 
ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Team Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken na 
publicatie. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het 
adres van de indiener ervan, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit (of 
een kopie ervan) en de inhoudelijke gronden van het beroepschrift.  
Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u 
gelijktijdig met of na indiening van het beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen. 
U kunt deze voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-
Nederland, Team Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.  
Voor het indienen van een beroepschrift of het aanvragen van een voorlopige voorziening 
moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is. U kunt 
deze procedures ook digitaal starten bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD).  
Voor vragen of meer informatie: Mevr.E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl 
Besluit  vertrokken naar Land Onbekend 
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken  is gebleken dat onderstaande persoon 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 persoon  gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land. 
 

Geslachtsnaam en voorletters- Datum voornemen 
• Rojas Trakzel, J.A.- 29-05-2020;  

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 
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voorziening ingediend worden, Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres daarvoor is 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
 

Voornemen vertrokken naar Land Onbekend 
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken  is gebleken dat onderstaande persoon  niet 
meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven 
staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om van de 
onderstaande persoon gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land. 
 

Geslachtsnaam en voorletters-Datum voornemen 
• Sviretzova Evangelopulu, I.S. –20-05-2020 

 

Tegen het voornemen kunt u binnen twee weken na publicatiedatum uw zienswijze 
schriftelijk kenbaar maken. Dit kan naar gemeente Renswoude, afdeling Burgerzaken, 
Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. 
 

Overlast door de eikenprocessierups? 
Binnenkort is er weer overlast te verwachten van de eikenprocessierups. Ook in Renswoude 
zijn de rupsen aanwezig en kunnen ze overlast geven. De brandhaartjes kunnen onder 
andere jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. Daarom 
bestrijden we ze. De bomen waar de rupsen zijn aangetroffen worden gemarkeerd met een 
rood-wit lint, deze zijn dus al gemeld bij de gemeente en worden behandeld. 
Heeft u een boom gezien die nog niet gemarkeerd is met rood-wit lint, maar die wel overlast 
veroorzaakt door de eikenprocessierups? 
Geef dit dan aan ons door. Wij verzoeken u om dit zoveel mogelijk via de website te doen op 
www.renswoude.nl/rupsen. Dit kan op elk moment van de dag.  
Heeft u geen internet dan kan het ook telefonisch via 0318 – 578 150. 
 
Testen op corona vanaf 1 juni 2020 
Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met corona-gerelateerde klachten 
(hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) zich laten testen. U hoeft 
niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing, maar u kunt per 
1 juni rechtstreeks een afspraak maken bij GGD regio Utrecht (via 
telefoonnummer 030- 630 54 00, zeven dagen per week bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. 
Dit geldt vanaf juni ook voor de mensen die nu al getest kunnen worden, zoals 
zorgpersoneel, docenten, contactberoepen en mantelzorgers. 
 
Hoe werkt het testen? 
Om te testen of u besmet bent, wordt er met een wattenstaafje keel- en/of neusslijm 
afgenomen. Dit slijm wordt naar een laboratorium gestuurd. Onderzoekers kunnen uit het 
genetisch materiaal van het virus opmaken of u besmet bent. In de regio Utrecht zijn diverse 
teststraten ingericht voor het afnemen van een coronatest, onder andere in Veenendaal. De 
testlocatie is alleen op afspraak te bezoeken. 
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Grote duurzame energieprojecten in Renswoude 
Het is belangrijk dat Renswoude verduurzaamt. In het kader van de Regionale Energie 
Strategie zijn er daarom diverse zoekgebieden in de Regio Foodvalley aangewezen. Voor 
deze gebieden wordt onderzocht of grootschalige duurzame energie opwek in de toekomst 
mogelijk is. Ook Renswoude heeft een zoekgebied waarvan we de mogelijkheden 
verkennen.  
 

Afwegingskader participatie bij grootschalige duurzame energieprojecten 
Wanneer er een initiatiefnemer in Renswoude aan de slag wil met een grootschalig 
duurzaam energieproject zijn kaders belangrijk. Daarom hebben wij als gemeente een 
afwegingskader ontwikkeld. In dit afwegingskader staat wat wij als gemeente verwachten 
van een initiatiefnemer, wat de initiatiefnemer van de gemeente mag verwachten en wat de 
voorwaarden zijn betreft participatie. Participatie wordt breed opgevat. Ook onderwerpen 
zoals lokaal draagvlak, meedenken en financieel deelnemen vallen hieronder en komen aan 
bod. Zo hebben we besloten dat niet alleen de lasten, maar ook de lusten in Renswoude 
moeten terechtkomen. Het afwegingskader is op 26 mei vastgesteld door de raad en in te 
zien via de website van de gemeente. 
 

Klankbordgroep 
Voor een duurzaam Renswoude telt inbreng van iedereen. Graag komen we als gemeente 
hierover in contact met u. Een eerste aanzet hiervoor was de informatieavond op 10 maart 
in het gemeentehuis. Uw interesse in het onderwerp kwam duidelijk naar voren, met een 
opkomst waarbij we met z’n allen eigenlijk niet meer in de raadszaal pasten. Zodra de 
omstandigheden het weer toelaten, zijn we van plan om vaker een vergelijkbare avond te 
organiseren.  
Op 10 maart is ook het idee van een klankbordgroep ontstaan. Deze groep gaat elkaar 
regelmatig zien om de recente duurzame ontwikkelingen te bespreken. Ondertussen hebben 
al een paar inwoners zich aangemeld. Wilt u zich ook graag aanmelden voor de groep? Dan 
kunt u een mailtje sturen naar i.bremer@renswoude.nl.  
 
 

Inloopspreekuur huiselijk geweld is gestart 
Laagdrempelig algemene voorziening voor de direct betrokkenen en de omstanders.  
 

Waarom 
Geweld in de privésfeer is de omvangrijkste geweldsvorm in onze samenleving. Huiselijk 
geweld komt in alle woonplaatsen, sociaal economische klassen en alle culturen voor. 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 
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                                                                                                        Renswoude, 3 juni 2020 

 

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 inloopspreekuur beogen we een bijdrage te leveren aan taboedoorbreking rondom 
huiselijk geweld. De inwoners van Renswoude kunnen over het onderwerp op een 
laagdrempelige manier met een ervaringsdeskundige Jolanda praten en hun zorgen uiten al 
dan niet over de eigen situatie 
Voor Wie 
De inwoners van de gemeente Renswoude en omliggende kleine dorpen.  
 

Waar 
Het inloopspreekuur vindt plaats in de ruimte van het consultatiebureau in het 
gezondheidscentrum De Taets aan de Vendelier 16-20 te Renswoude (bij binnenkomst 
rechtdoor lopen) en is twee keer per maand (1ste en 3de vrijdag van de maand).   
 

Data: vrijdag 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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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. 

  

  

Utrechtseweg 18    3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl    www.vangentonline.nl
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OUDHEIDKAMER BLIJFT GESLOTEN

Na rijp beraad met de burgemeester en 
bestuur van de Historische Vereniging 
“Oud-Renswoude”, is besloten om de 
oudheidkamer in 2020 gesloten te houden.
De volgende overwegingen hebben ons 
hiertoe doen besluiten:
De gezondheid van onze vrijwilligers staat 
bij ons duidelijk voorop, dus risico zoveel 
mogelijk vermijden.
Nog steeds de onzekere situatie wat het virus 
zelf betreft, hoe zich dat zal ontwikkelen.
Gezien de inachtneming van de huidige 
corona regelgeving, en om hieraan te voldoen 
in samenhang met de kleinschaligheid van 
onze oudheidkamer, valt niet mee. 
Bovendien zal een groot gedeelte van de 
zomerperiode in beslag genomen worden 
door een grote reconstructie van de 
Dorpsstraat , zodat de oudheidkamer slecht 
of zelfs helemaal niet bereikbaar zal zijn.
Ook de rondleidingen in de Koepelkerk in de 
zomerperiode, zullen geen doorgang vinden.

In het voorjaar van 2021 zal in een 
bijeenkomst van de Historische Vereniging 
“Oud-Renswoude”  alsnog de aftrap 
plaatsvinden van 75 + 1 Bevrijding, die 
wegens de corona perikelen in eerder 
instantie niet door kon gaan. Daarin zal 
dan ook de film vertoont worden van de 
12 senioren uit Renswoude die daarin hun 
persoonlijke oorlogsherinneringen verteld 
hebben. Een waardevolle film voor onze 
vereniging en de hele gemeenschap, met 
heel veel dank aan de deelnemers voor 
hun openhartige verhalen. Daarnaast 
kunnen we hopelijk ook het programma 
van de werkgroep van de gemeente 75 jaar 
bevrijding, waarin naast Oud Renswoude 
meerdere verenigingen vertegenwoordigt 
waren, alsnog uitgevoerd worden.

Na de zomer wordt bekeken of de uitgestelde 
jaarvergadering van 13 maart j.l. alsnog toch 
nog ergens in het najaar gehouden kan gaan 
worden, dit is afhankelijk van de situatie dan.
Daarover krijgen de leden dan vanzelf 
weer bericht, en een nieuwe invulling van 
deze avond. Oud Renswoude wenst u een 
goede zomer toe, en hopelijk tot betere 
tijden, wanneer we weer mooie dingen voor 
u kunnen gaan organiseren. Blijf vooral 
GEZOND !!

Namens het bestuur,
Dikkie.v.d.Brandhof

DIGI CAFÉ START WEER

Het digi cafe start weer op dinsdag 9 juni wij 
houden ons aan de regels van het RIVM, 
Op dinsdagochtend in de even weken van 
10.00 - 11.30 uur organiseert de SWO 
samen  een Digicafe, in samenwerking met 
SeniorWeb Scherpenzeel. Heeft u een iPad 
of andere tablet en vindt u het leuk om met 
elkaar uw ervaringen uit te wisselen? Kom 
dan langs in ons Digi Café!

In het Digicafé kunt u op een ongedwongen 
manier elkaar ontmoeten en ontdekken. 
Vrijwilligers van Seniorweb en andere 
bezoekers geven u leuke en handige tips 
om meer uit uw tablet te halen, bijvoorbeeld 
het downloaden van leuke of handige apps. 
Neem uw eigen tablet mee! 
Daarnaast kunt u ook hulp inroepen bij het 
downloaden van e-books van de bibliotheek 
of het aanmaken van een account. Neem 
uw wachtwoorden en eventueel u laptop of 
e-reader mee.

U bent weer van harte op dinsdag 9 en 23 
juni in het Trefpunt (in de bibliotheek van 
Renswoude).
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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

 
 
 

Bij aankoop van 3 SLIPS  
de 4e SLIP GRATIS 

 

Bestel DEZE WEEK vast sloggi slips voor  
de aktieprijs 

 
AKTIEPERIODE is 1juli t/m 31 juli 

GELDIG INDIEN U BESTELD  
VOOR VRIJDAG 12 JUNI 

 

VAN DE PAVERT 

                                      Mode, accessoires en ondergoed 
Dorpsstraat 25 

3927BA Renswoude 
Telefoon 0318-573023 
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BLOEMBINDERIJ DE AGAVE IS EEN BEETJE 
“APOTHEEK” VAN RENSWOUDE 

HOEVEEL VREUGDE EN BLIJDSCHAP BEZORG 
JE IEMAND MET BLOEMEN. DAT HEBBEN ZE DE 
AFGELOPEN WEKEN BIJ BLOEMBINDERIJ DE AGAVE 
WEL GEMERKT. ER WAS EEN TOPDRUKTE IN DE 
WINKEL. 

Marjolein Willemsen-Leijenhorst blikt 
tevreden terug: “Wij zitten naast de 
apotheek van Renswoude. Maar wij waren 
zelf ook een beetje apotheek. Het aantal 
bestellingen voor boeketten piekte enorm. 
Een groot deel was bedoeld voor anderen 
om hen een hart onder de riem te steken.” 
Nu zoekt Marjolein naar versterking om op 
woensdag in de winkel te kunnen helpen.

CORONA-PROOF
Ondertussen heeft Marjolein met haar team 
met man en macht gewerkt om te zorgen 
dat een bezoek aan haar bloemenzaak 
‘corona-proof’ is. Voor wie het al eventjes 
geleden is dat hij in de winkel is geweest: 
er is een vaste looproute gekomen. Met 
stickers op de vloer staat aangegeven waar 
klanten moeten wachten voor de kassa. 

Ook de indeling van de winkel is aangepast, 
de losse bloemen staan achter een lint, alles 
met als doel om meer ruimte te creëren. Of 
je nu jong bent of oud, wel of niet valide, je 
kunt met een gerust hart naar de winkel. 
“We hebben er alles aan gedaan om te 
zorgen dat we voldoen aan de richtlijnen van 
het RIVM”. 

Juist in deze tijd worden ontzettend veel 
bloemen weggegeven. Aan ouderen, 
mensen die eenzaam zijn, maar natuurlijk 
ook vanwege hoogtepunten. “Ook al zijn 

recepties en feesten afgelast, juist dan 
wordt nu vaker gekozen voor een bloemetje,” 
vertelt Marjolein. 

DERDE WERELD
“Er zijn de afgelopen tijd ook tal van nieuwe 
initiatieven ontstaan. Zo hebben we in 
Veenendaal ruim 500 ouderen blij gemaakt 
met mandjes narcissen. Van de opbrengst 
van deze gevlochten bakjes gaat weer een 
deel naar een project dat werk in inkomen 
garandeert voor de allerarmsten in de Derde 
Wereld. Zo helpen we hier en dragen we ook 
nog zorg voor onze verre naaste.” 

Sinds kort zien we een nieuwe bezorger door 
Renswoude gaan. En dat kwam als geroepen, 
want Marjoleins vaste bezorger viel uit en 
juist nu had ze dringend iemand nodig. De 
gepensioneerde heer Van Beesten bezorgt 
nu – met in achtneming van alle regels – de 
bloemen bij de mensen thuis in Renswoude. 
“Zijn vrolijke en vriendelijke persoonlijkheid 
voegt nog extra blijdschap toe aan een 
boeket,” zegt Marjolein. Wanneer je belt 
kunnen bloemen de volgende dag bezorgd 
worden. Soms nog dezelfde dag.

Nu de moederdagdrukte achter de rug is, 
zie je bij de Agave weer volop zomerbloeiers 
voor buiten, bonte zomerbloemen voor 
prachtige boeketten, vazen, potten, 
accessoires en kamerplanten. 

Bloembinderij de Agave zit aan het 
Dorpsplein 16. Bestellen kan telefonisch 
via telefoon 0318-572553 of via e-mail 
de.agave.renswoude@gmail.com. Je kunt 
betalen via een Tikkie. Op Facebook vind je 
het laatste nieuws over de winkel. 
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VAN DE BIEB:

HOERA , WE ZIJN WEER OPEN!
Voorlopig op woensdagmiddag- en avond 
tussen 14-20 u.

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.

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
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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
U kunt met uw abonnement ook andere 
filialen van Zout op andere dagen bezoeken, 
kijkt u voor openingstijden even op onze 
website.

BOEKVERKOOP
Tijdens openingsuren (woensdags van 
14-20 u.) verkoop van afgeschreven 
bibliotheekmaterialen, voornamelijk boeken 
en dvd’s. 
I.v.m. met alle maatregelen omtrent het 
corona-virus werkt de boekverkoop alleen 
als volgt:
Voor €2,50 mag een van huis mee gebrachte 
tas of doos gevuld worden met maximaal 10 
materialen.
Deze kunnen uitsluitend contant en gepast 
afgerekend worden er is geen wisselgeld.
Ook voor 1 boek of tijdschrift betaald u dus 
€2,50. 
Deze verkoop is gedurende de maanden juni, 
juli en augustus of zolang het aanbod strekt.

RONDLEIDING KASTEEL RENSWOUDE 
Op dinsdagmiddag  16 en 23 juni om 
14.00 uur zijn er weer, kleinschalige, 
groepsrondleidingen in Kasteel Renswoude 
mogelijk bij voldoende belangstelling.
Hiervoor kunt u zich UITSLUITEND via 
mail aanmelden bij evandenbrink@
bibliotheekzout.nl. 

U krijgt dan verder informatie over betaling 
en het verloop van de middag waarbij 
alle maatregelen inzake de voorschriften 
rondom Covis-19 worden genomen. 
Aanmelden kan voor 16 juni tot 8 juni en voor 

23 juni tot 15 juni!
Vol is vol. De kosten zijn €8,- per persoon.

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

BIJDRAGE PRINS BERNARD CULTUURFONDS 
VOOR AANSCHAF ES-BAS

HARMONIEVERENIGING ONS GENOEGEN UIT 
RENSWOUDE HEEFT EEN GIFT ONTVANGEN VAN 
HET PRINS BERNHARD CULTUURFONDS VOOR DE 
AANSCHAF VAN EEN NIEUWE ES-BAS. “EN DAT IS 
GEWELDIG NIEUWS!”, STELT VOORZITTER ERWIN 
VELDHUIZEN.

Ons Genoegen groeit stap voor stap. Niet 
alleen in kwantiteit, ook in kwaliteit. Erwin: 
“Ons orkest speelt op de één-na-hoogste 
afdeling uit de amateurmuziek. Die kwaliteit 
wordt mede vormgegeven door een diverse 
samenstelling van het orkest. Om die 
samenstelling (en daarmee de klankkleur) 
verder te variëren, willen we al jaren een 
nieuwe (es-)bas aanschaffen, als vervanging 
van een sterk verouderde bas.”

De aanschaf van een andere bas is een 
investering die minder dan eens in de tien 
jaar voorkomt. Specifiek deze bas, een es-
bas, vergroot de klankkleur in het orkest. In 
de laagste regionen van het orkest wordt 
kleur gevormd door een bes-bas, een es-bas, 
een contrabas, baritonsax en basklarinet. 
“De es-bas is voor ons dus bijzonder 
noodzakelijk, maar helaas zijn daar niet 
voldoende financiën voor te vinden. We zijn 
het Prins Bernhard Cultuurfonds dan ook 
zeer dankbaar voor de bijdrage, waardoor 
we de bas kunnen aanschaffen.”
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IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

NIJBORG
RIJG

- Hand desinfectiemiddel
70%, flacon 500ml.

- Beschermende mondmasker
doos van 50 stuks

Nu ook verkrijgbaar: 

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bvw

w
w

.h
en

ks
ch

uu
rm

an
.n

l

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

 

 

  

 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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STEUNPUNT MANTELZORG RENSWOUDE IS 
OP ZOEK NAAR JONGE MANTELZORGERS

In Nederland is een op de vijf jongeren 
mantelzorger . Het geven van mantelzorg 
geeft jongeren een gevoel van voldoening, 
trots en liefde. Tegelijkertijd vindt ruim de 
helft deze zorg ook zwaar. Fysiek, mentaal of 
omdat zij de zorg lastig kunnen combineren 
met school, vrienden en hobby’s. Dat kan 
tegenstrijdig voelen. Daarnaast is mantelzorg 
soms ingrijpend voor jongvolwassenen (18-
25 jaar) die bezig zijn met het opbouwen 
van hun eigen leven. De meeste jonge 
mantelzorgers vinden hulp vragen lastig. 
Wanneer de zorg je te veel wordt, is het goed 
om hierover te praten, of hulp te zoeken. 
In de Week van de Jonge Mantelzorger 
die van 1 tot 7 juni plaatsvindt, start het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
sport de campagne ‘Deel je zorg’ om jonge 
mantelzorgers aan te moedigen over de zorg 
te praten.

Goed zorgen voor een ander is iets moois. 
Hierbij is het belangrijk dat je ook goed voor 
jezelf blijft zorgen. Dit doe je door over je 
zorg(en) te praten, je grenzen aan te geven 
en hulp te zoeken als het nodig is. 

Ben jij een jonge mantelzorger of weet jij 
iemand in jouw omgeving die mantelzorger is 

Neem dan contact op met het steunpunt 
en ontvang een leuke attentie. Dit kan door 
te mailen naar Rianne van Ginkel, email: 
r.vanginkel@swo-sr.nl

ACTIVITEITEN THUIS

Vanwege het coronavirus is het advies om 
zoveel mogelijk binnen te blijven. Naast 
het bieden van praktische hulp zoals  het 

doen van boodschappen, medicijnen halen, 
de hond uit laten en een luisterend oor 
bieden willen wij u ook adviseren bij de 
mogelijkheden voor activiteiten thuis. Nu 
dagbesteding, activiteiten en evenementen 
niet doorgaan en mensen noodgedwongen 
thuiszitten, heeft de Stichting Welzijn 
en Ondersteuning in Scherpenzeel en 
Renswoude (SWO-SR) samen met de 
bibliotheek Scherpenzeel een aantal 
activiteiten op een rij gezet die u binnen kunt 
doen. Te denken valt aan activiteiten op het 
gebied van oa kunst en cultuur, muziek en 
natuur. Zo kunt u een virtuele tour maken 
door de Keukenhof, muziek luisteren of naar 
een film kijken en e-books lezen. Informeer 
bij een van de welzijnswerkers naar de 
mogelijkheden. Heeft u geen computer dan 
informeren en adviseren wij u ook graag bij 
andere mogelijkheden.

De welzijnswerkers zijn van maandag tot en 
met vrijdag telefonisch bereikbaar:

•  Astrid Krauts: 06 2146 8437 (dinsdag en 
woensdag)

•  Martine van Garderen 06 8377 5854 
(woensdag en vrijdag)     

•  Rianne van Ginkel: 06 51647525 (maandag, 
dinsdag en donderdag) 

U kunt ons ook mailen: info@swo-sr.nl

SPREEKUUR START WEER

Vanaf dinsdag 9 juni is er op de even weken 
spreekuur voor al uw vragen op het gebied 
van wonen, zorg, welzijn, financiën en 
mantelzorg.

Heeft uw vragen, bel dan naar Rianne van 
Ginkel tel 06-51647525 om een afspraak te 
maken.
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BOUW DORPSHART WORDT VOLTOOID

Een aantal jaren geleden kwam de 
gemeenteraad met het illustere plan dat 
ook Renswoude een Dorpshart moest 
hebben. Op de begane grond moesten dan 
winkelpanden gerealiseerd worden terwijl 
op de etages daarboven appartementen 
zouden komen. Want ja, er was voldoende 
belangstelling van plaatselijke ondernemers 
voor zo’n winkelpand. Dat was ondermeer 
gebleken uit gesprekken met de plaatselijke 
ondernemersvereniging. 

Het eerste bouwblok van dat Dorpshart 
werd redelijk snel gerealiseerd, door Volker 
Wessels.
Op de begane grond werd inderdaad 
rekening gehouden met winkelpanden terwijl 
daarboven appartementen gerealiseerd 
werden en men aan de achterzijde nog een 
fraai parkeerdek had.
Bouwbedrijf Frank van Woerden realiseerde 
hierna het gebouw van de Eerste Lijns 
Gezondheidszorg en de appartementen 
daarboven, aan de Vendelier.

Het tweede bouwblok van het Dorpshart, 
aan de Oude Holleweg kant leek er maar 
steeds niet te komen. Iets wat door de 
bewoners van het al gerealiseerde blok niet 
erg werd gevonden want men had een fraai 
uitzicht richting de brandweerkazerne en de 
rotonde Dorpsstraat. 

Over die invulling en de realisering van dat 
tweede blok is lang gediscussieerd. Want jou 
wat moest er nu gerealiseerd worden. Moest 
daar ruimte beschikbaar zijn in het kader 
van de verhuizing van het gemeentehuis 
en de bibliotheek, moesten het drie of vier 
verdiepingen worden etc. Uiteindelijk pas dit 
jaar besloot de gemeenteraad om geld uit te 
trekken voor het opknappen en uitbreiden 
van het gemeentehuis op de huidige locatie, 
Dorpsstraat 4. Ook de bibliotheek aan 
de Van Reedeweg zat niet te wachten op 
verhuizing, temeer daar er in dat gebouw 
tal van activiteiten worden ontplooid. Naast 
die bibliotheek, kom je daar het spreekuur 
van de Senioren Welzijnsorganisatie 
Scherpenzeel/Renswoude tegen, maar 
ook de Welfareactiviteiten, Samen Gezellig, 

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 
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het etentje eens per maand voor senioren, 
de muziekschool, zijn er workshops, 
exposities, kan je er biljarten, is er het Taal 
Café, kan je er sjoelen, het Digi Café, de 
Formulierenbrigade en bijvoorbeeld het 
inloopspreekuur “Verlies en Rouw”. Esther 
van den Brink van de bibliotheek vindt het 
maar wat fijn, al die activiteiten in de bieb.
Maar sinds enkele weken heerst er op het 
terrein de nodige bouwactiviteit. Hekken 
en bronbemaling werden aangebracht en 
inmiddels is ook een deel van de fundering 
gerealiseerd, zo vertelt projectleider 
Arjan van de Heuvel van Bouwbedrijf Van 
Woerden. En dus wordt voor een ieder 
duidelijk dat de realisering van dat laatste 
bouwblok een feit wordt. 

Van de Heuvel legt uit dat er op de begane 
grond ruimte is voor enkele winkels of 
mogelijk een andere toepassing. Vervolgens 
worden de 1e tot en met 3e verdieping 
gerealiseerd die ruimte bieden aan 11 
appartementen waarvan ook een drietal 
met een dakterras.
“Het wordt een mooie winkelstraat waarbij 
je ziet dat er zo’n negen meter zit tussen de 
nieuwbouw en het al gerealiseerde pand. 
Als alles volgens plan verloopt moet één en 
ander volgend voorjaar gereed zijn”.

Makelaar Ab Gaasbeek geeft aan dat van 
de 11 appartementen er inmiddels 10 
verkocht zijn of onder optie. Hieruit blijkt 
ook dat de animo voor zo’n appartement 
groot is. De belangstelling komt zowel uit 
Renswoude alsook uit de regio”. Hij legt 
uit dat elk appartement een eigen berging 
heeft en een eigen parkeerplaats, op het 
parkeerdek boven de Coöp. “Het is ook een 
mooie locatie in het centrum en dichtbij de 
winkels. Het was dan ook een succesvolle 
verkoop”, zo besluit Ab Gaasbeek.     

ANJERCOLLECTE

DRAAG CON AMORE EEN WARM HART TOE!

Dit jaar zouden wij, Con Amore, weer 
collecteren voor de Anjercollecte/ het prins 
Bernahrd Cultuurfonds. Deze vindt plaats 
van 22 t/m 30 mei. 

Door het jubileum van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds mogen wij éénmalig 100% 
van de opbrengst zelf houden. 

Zoals u begrijpt loopt de collecteweek van 
het Cultuurfonds anders dan andere jaren.       
Helaas kunnen we nu niet fysiek collecteren.
Ondanks dat ook wij even niet samen 
kunnen zingen, zitten we niet stil. 

Evenals vorig jaar hopen we dat het mogelijk 
is om in 2021 samen met orkest een groot 
concert te geven, met mooie vocale en 
instrumentale werken. Ook zou het fijn 
zijn om in december dit jaar wederom 
een Festival of Lessons and Carols in de 
Koepelkerk te kunnen organiseren.  

U begrijpt dat het natuurlijk geld kost. 
En hoe jammer zou het zijn als dit geen 
doorgang meer kan hebben. 

Er wordt binnen ons eigen netwerk 
via de mobiele telefoon gecollecteerd. 
Maar daarmee bereiken we natuurlijk 
lang niet iedereen. Help ons en ga naar  
www.conamore-renswoude.nl waar u een 
link vindt om toch via de Anjercollecte bij te 
kunnen dragen.

Namens Con Amore, bedankt!
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GROOT ONDERHOUD N224: DE KOP IS ERAF!

OP MAANDAGAVOND 25 MEI GAF IDELETTE 
SCHUURMAN VAN DE PROVINCIE UTRECHT HET 
STARTSIGNAAL VOOR DE WERKZAAMHEDEN AAN 
DE N224 IN RENSWOUDE. MET HET VERSCHIJNEN 
VAN DEZE HERAUT IS DE KOP VAN DE GROTE 
OPKNAPBEURT ERAF.

Tot en met eind augustus is aannemer 
Mourik nog bezig met groot onderhoud en 
reconstructie van de N224, een tracé van 
bijna vijf kilometer, tussen de provinciegrens 
bij Scherpenzeel aan de westzijde en De 
Klomp aan de oostzijde.

ASFALT EN FUNDERING
De weg wordt voorzien van een nieuwe 
asfaltdeklaag en binnen de bebouwde 
kom van Renswoude en ten oosten van de 
rotonde Veenweg richting De Klomp wordt 

ook de fundering vervangen zodat de weg er 
weer jaren tegen kan.

Extra verkeersveiligheidsmaatregelen
Naast het vernieuwen van het asfalt, worden 
er ook aanvullende maatregelen genomen 
voor een betere verkeersveiligheid. Zo komt 
er bermverharding buiten de bebouwde kom 
en krijgen de voetgangersoversteekplaatsen 
extra verlichting en reflectie (reflecterende 
betonbanden en reflectorbollen op de 
middengeleiders) waardoor ze nog beter 
opvallen.
De aansluitingen van de woonstraten 
worden op verzoek van de gemeente veiliger 
gemaakt en bij de bushaltes komen extra 
fietsenstallingen.

WERK MET WERK MAKEN
Naast de extra maatregelen voor de 
verkeersveiligheid worden nog wat zaken 

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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meegenomen. Het betreft het verbeteren 
van de regenwaterriolering binnen de 
bebouwde kom door een kous in het riool 
te schuiven (relining). Daarnaast worden 
de verlichtingsarmaturen voorzien van 
nieuwe LED-lampen en komt er een 
nieuwe beschoeiing bij het Grand Canal als 
vervanging van de oude beschoeiing die was 
ingestort.

PLANNING EN INFORMATIE
De werkzaamheden duren tot en met eind 
augustus en worden in 11 fases uitgevoerd. 
Alle inwoners van Renswoude hebben 
een faseringsboekje ontvangen met 
daarin gedetailleerde informatie over de 
werkzaamheden, de planning, de verkeers- 
en bereikbaarheidsmaatregelen. Daarnaast 
zijn er de volgende informatiekanalen:

•  De Heraut: Via de Heraut informeert de 
provincie u regelmatig over de planning 
en de voortgang van de werkzaamheden 
en de gevolgen voor het verkeer en de 
omgeving.

•  Projectenwebsite: Op de projectenwebsite 
www.provincie-utrecht.nl/n224renswoude 
vindt u alle informatie over het project, 
inclusief het faseringsboekje met daarin alle 
uitvoeringsinformatie over de planning, de 
werkzaamheden, de verkeersmaatregelen 
en de bereikbaarheid.

•  Bouwapp: Actuele informatie over het 
project is ook te vinden in de Bouwapp. 
Deze app is gratis te downloaden op uw 
telefoon vanuit de App Store (voor iPhone) 
of vanuit de Play Store (voor Android). 
In de Bouwapp kunt u zoeken naar het 
project N224 Renswoude.

•  Borden, tekstkarren en nieuwsberichten: 
Waar nodig plaatsen we ook borden 
langs de weg om verkeersmaatregelen 

aan te kondigen en we maken nieuws- 
en twitterberichten om zoveel mogelijk 
weggebruikers te bereiken.

•  Mailbox: Uw vragen/opmerkingen of 
klachten kunt u mailen naar N224@
mourik.com.

•  Kantoor op locatie: Vanaf 11 mei 2020 heeft 
Mourik een tijdelijk kantoor op locatie. Als u 
vragen of klachten heeft over de uitvoering 
of gewoon geïnteresseerd bent in het 
project, bent u van harte welkom op het 
adres Utrechtseweg 6 in Renswoude. Ook 
hier worden, voor ieders veiligheid, alle op 
dat moment geldende coronamaatregelen 
strikt nageleefd!

•  Calamiteitennummer: Voor spoedeisende 
zaken tijdens de uitvoering kunt u bellen 
naar het calamiteitennummer van Mourik, 
telefoon: 06 22 50 24 33.

BERICHT OVER HET SWO-NIEUWS

Normaal gesproken zou er eind mei/begin 
juni weer een nieuwe editie van het SWO-
Nieuws worden uitgebracht. Omdat er in 
de afgelopen periode geen activiteiten en 
bijeenkomsten mochten plaatsvinden is er 
geen blad samengesteld. Het eerstvolgende 
SWO-Nieuws kunt u begin september weer 
verwachten. We hopen dan veel activiteiten 
te kunnen aankondigen waarbij we elkaar als 
inwoners van Scherpenzeel en Renswoude 
weer kunnen ontmoeten.

Een goede zomer toegewenst namens 
bestuur en medewerkers van de SWO.
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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

N224 IN RENSWOUDE GAAT OP DE SCHOP

Ja, wie kent niet de N224, de doorgaande 
weg komende vanuit Woudenberg/
Scherpenzeel door Renswoude naar De 
Klomp/Veenendaal en omgekeerd. De 
N224 is een heel drukbereden weg want 
dagelijks komende er vele duizenden auto’s 
dwars door het dorp Renswoude gereden, 
want Renswoude heeft geen rondweg zoals 
men die in Woudenberg en Scherpenzeel 
wel heeft. Dus al het verkeer moet wel door 
het dorp over die N224.

De komende maanden wordt door Mourik 
Infra grootonderhoud aan deze weg 
uitgevoerd, dit in opdracht van de provincie 
Utrecht. Die werkzaamheden worden 
uitgevoerd in de periode van 25 mei tot 
en met 28 augustus en lopen vanaf de 
provinciegrens bij Scherpenzeel en bij 
Veenendaal/De Klomp. 

Bij die werkzaamheden wordt, in het 
kader van de Corona crisis, ook gezorgd 
voor de veiligheid en gezondheid van de 
wegwerkers vandaar ook dat men extra 
voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen heeft 

getroffen. Doe Coronacrisis zorgde er voor 
dat er geen informatieavonden gehouden 
konden worden en via een uitgebreid 
informatieboekje worden de inwoners 
geïnformeerd over wat er allemaal staat te 
gebeuren op en langs die N224, wanneer 
en waar die werkzaamheden worden 
uitgevoerd, op welke tijdstippen, afsluiting 
van weggedeelten, openbaar vervoer etc. 

De werkzaamheden aan die N224 zullen in 
11 fases uitgevoerd worden en in sommige 
fases is het voor direct aanwonende ook 
niet mogelijk om hun auto voor het huis te 
parkeren. Dat doet zich namelijk voor bij 
de uitvoering van de fases 4, 6 en 7. Voor 
deze mensen heeft men een bewaakte 
parkeermogelijkheid gerealiseerd op 
het parkeerterrein De Hokhorst, voor de 
Christelijke Basisschool “de Borgwal”.

De werkzaamheden aan de N224 zorgen 
er ook voor dat de bussen niet altijd de 
gebruikelijke route kunnen rijden. In de 
verschillende fases zullen dan ook eventueel 
tijdelijke bushaltes geplaatst worden. En 
soms is omrijden noodzakelijk of worden 
pendelbussen ingezet. Wilt u meer weten 

over de actuele reisinformatie, 
kijk dan op www.syntusutrecht.
nl/renswoude.  

Mourik Infra probeert met 
de werkzaamheden aan de 
N224 zo min mogelijk hinder 
te veroorzaken vandaar ook 
dat het obergrote deel van die 
werkzaamheden in de avond , 
nacht en vroege ochtend wordt 
gerealiseerd. Helaas is het niet 
in alle gevallen mogelijk om 
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die werkzaamheden in avond en nacht te 
realiseren en is men genoodzaakt om op 
een aantal dagen in juli en augustus ook 
werkzaamheden uit te voeren tussen 06.00 
uur en 22.00 uur.

In de beginfase van de werkzaamheden 
wordt er gewerkt aan de asfaltreconstructie, 
het aanbrengen van de bermverharding en 
het aanstraten van inritten.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
wordt de rijbaan afgesloten, maar kunnen 
aanwonenden, onder begeleiding van een 
verkeersregelaar, hun woning bereiken.
 
Tijdens deze opknapbeurt van de N224 
(Dorpsstraat) in Renswoude wordt ook 
aandacht geschonken aan de riolering en 
zal men die in kleinere werkvakken relinen. 
Het is niet zo dat hiervoor de volledige 
riolering ontgraven wordt. 

Via het aanbrengen van een “kous” is het 
de bedoeling de riolering recht te leggen. 
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd, 
als alles tenminste volgens de planning 
verloopt, in de periode van 6 tot en met 17 
juli.

Het herstraten van fiets- en 
voetpaden en het verbeteren van de 
voetgangersoversteekplaatsen is ook 
in het groot onderhoud van de N224 
opgenomen. Het spreekt voor zich dat 
ook de asfaltreconstructie aan bod komt 
alsmede de bermverharding.

Om alles in goede banen te leiden worden 
verkeersregelaars ingezet die bijvoorbeeld 
aanwonenden behulpzaam zijn bij de 

begeleiding naar hun woning maar 
zich ook inzetten voor de begeleiding 
van hulpdiensten, busdiensten, 
pakketbezorgers, werkverkeer en 
bestemmingsverkeer. 

Woensdagavond, al eerder in de week was 
door een asfaltfrees de oude asfaltlaag 
van de N224 geschraapt, ging het dan 
echt gebeuren. Tal van medewerkers 
van Mourik Infra waren druk bezig met 
de voorbereidende werkzaamheden. Op 
een zeker moment werd gestart met het 
aanbrengen van de hechtlaag, voordat het 
asfalt op de weg gerealiseerd ging worden. 

Alles was er klaar voor en het wachten 
was op de vrachtwagens die het warme 
asfalt aan zouden voeren en toen die 
eenmaal verschenen begon het allemaal 
te draaien. Gestart werd bij de rotonde 
Utrechtseweg om zo richting de grens met 
de Scherpenzeel (provincie Gelderland) het 
nieuwe wegdek aan te brengen. 

Opzet was om dat deel van de N224 voor 
6.00 uur klaar te hebben. Tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden moest 
verkeer van en naar Scherpenzeel omrijden 
en ook de lijnbus maakte maar een kort ritje 
en draaide op de rotonde Utrechtseweg 
weer terug, richting Veenendaal. 

De werkzaamheden duren nog diverse 
weken.   
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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

Oude dame zoekt h.hulp, eerlijk en oprecht.
Heb je een paar stevige handen aan je lijf?
Kom mij dan helpen!
Het liefst op maandag- of dinsdagmorgen 
(ca. 2,5 uur) Maak me blij!!
0318 - 571783

Wegens verhuizing, overcompleet,
2 kalfsleren fauteuils.
T.e.a.b. telf; 0623998299.

BZA oppashulp, uren in overleg. Hou van alle 
leeftijden mbt de kinderen om op te kunnen passen.
Heb ervaring. Huisdieren geen probleem.
Ik rook niet en ben 16 jaar.
0610844593.




