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Centraal telefoonnummer 
De gemeente is bereikbaar via één 
centraal telefoonnummer 0318 - 
578150.  Ma t/m vr: 09.00-12.00 en 
14.00-16.00 uur. 
 

Storingsdienst gemeente: Voor zeer 
dringende problemen is de 
storingsdienst van de gemeente, 
buiten kantooruren te bereiken, onder telefoonnummer 06-51148102.  
 

Spreekuur burgemeester 
Elke maandag van 11.00 - 12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook 
mailen naar: burgemeester@renswoude.nl.  
 

Werkzaamheden elektriciteitskabels Oude Holleweg 
Stedin is de energienetbeheerder in Renswoude. In onze regio zorgen zij ervoor dat u over 
gas en elektriciteit beschikt om te wonen, werken en ondernemen. Om de 
leveringszekerheid van elektriciteit te borgen worden er in de periode van juni tot en met 
augustus werkzaamheden uitgevoerd aan elektriciteitskabels ter plaatse van de Oude 
Holleweg vanaf de kruising met de Biesbosserweg tot aan de Utrechtseweg (N224). 
Om de werkzaamheden veilig uit te voeren zal op een aantal momenten de Oude Holleweg 
tijdelijk afgesloten zijn voor wegverkeer. Omliggende woningen en bedrijven blijven 
bereikbaar. U kunt hiervoor de omleidingsroute volgen welke worden aangegeven op de 
omleidingsrouteborden. 
 

Contact 
Tijdens de boorwerkzaamheden (juni en juli) kunt u voor vragen contact opnemen met 
Henk Stigter van Klever BV. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06-47150797. 
Tijdens de werkzaamheden van de aanleg van elektriciteitskabels (juli en augustus) kunt u 
voor vragen contact opnemen met Marco Gerritsen van Stedin. U kunt hem bereiken via 
telefoonnummer 06-55120747 of per e-mail via Marco.Gerritsen@stedin.net 
 

Vastgestelde en ingetrokken verordeningen gemeenteraad 
Op 28 mei 2019 heeft de gemeenteraad de verordening Rechtspositie Raads- en 
commissieleden Renswoude 2019 vastgesteld. 
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 
  

Evenementenkalender 
21 juni Zomerjeugdconcert Ons 

Genoegen, ‘t Podium 
6 juli Van Gent Zomeracondconcert, 

Kasteelplein 
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl  

 

Collectevergunningen 
16 t/m 22 juni Rode Kruis 

Gemeentenieuws (17 juni 2019) 
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Gemeenteraad kiest voor Dorpsstraat 4 voor de toekomstige gemeentelijke huisvesting 
In de vergadering van 28 mei jl. heeft de gemeenteraad besloten om Dorpsstraat 4 (huidige 
locatie) te kiezen als locatie voor de toekomstige gemeentelijke huisvesting. De 
gemeenteraad heeft het College van B&W verzocht de voorbereidingen zo spoedig 
mogelijk ter hand te nemen en te onderzoek hoe ver-/nieuwbouw er uit kan komen te zien 
op de huidige locatie. De bibliotheek wordt niet verhuisd naar de Dorpsstraat 4. 
In de komende periode wordt er een projectplan en projectvoorstel opgesteld om zo tot 
een gedragen proces te komen. Het streven is om een doelmatig en bij Renswoude 
passend gemeentehuis te realiseren, met als uitgangspunt dat er zuinig en zinnig 
omgegaan wordt met gemeenschapsgeld. 
Begin oktober 2018 stelde de gemeenteraad de kaders en criteria vast voor een uitgebreid 
onderzoek naar de mogelijke locaties voor de toekomstige gemeentelijke huisvesting. Alle 
inwoners  werden opgeroepen om mogelijke locaties aan te dragen. Ook werd er een 
klankbordgroep gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van belangengroepen en 
inwoners om mee te denken en te adviseren tijdens het onderzoek. Uiteindelijk leverde dit 
23 mogelijke locaties op die uitgebreid zijn onderzocht volgens de vastgestelde kaders en 
criteria. Op basis van deze locatieanalyse heeft het College van B&W een matrix opgesteld 
om te komen tot een voorkeursoptie dat is voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 

Maak een melding van uw buurtfeest of buurtbarbecue 
Het is weer mooier weer! Hoe leuk is het dan om met de straat of buurt een barbecue of 
feestje te houden? Het versterkt de band met de buren en komt de leefbaarheid in uw 
straat en buurt ten goede. Organiseert u een buurtfeest of buurtbarbecue? Let er dan op 
dat u hier een melding van maakt bij de gemeente. Wij vragen u een melding te doen zodat 
omwonenden, hulpdiensten en de wijkagenten op de hoogte zijn van uw feest. Daarnaast 
willen wij graag uw veiligheid waarborgen. Er geldt een aantal voorwaarden: 

 Er is een organisator; 
 Er doen maximaal 100 deelnemers mee; 
 Het straatfeest stopt om 24.00 uur (muziek stopt om 23.00 uur); 
 Er worden geen voorwerpen groter dan 10m2 neergezet; 
 De doorgang voor hulpdiensten en openbaar vervoer blijft vrij; 
 Omwonenden worden tijdig geïnformeerd (incl. telefoonnummer organisator). 

 

Let op dat u het uiterlijk tien werkdagen van tevoren meldt bij de gemeente. Voor grotere 
feesten met meer dan 100 deelnemers gelden andere regels. Dat geldt ook als u grotere 
voorwerpen wilt plaatsen. U heeft dan een evenementenvergunning nodig. Totaal overzicht 
van de voorwaarden en nadere regels staan vermeld op het meldingsformulier dat te 
downloaden is via www.renswoude.nl/evenementen. 
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Uitnodiging kijkmiddag 9 vrije sector huurwoningen plan Taets van Amerongenweg 
 

Bent u geïnteresseerd in een sfeervolle senioren huurwoning? 
Dan hebben wij goed nieuws. Eind juni worden er 4 seniorenwoningen aan de Baron Jan 
Karelhof opgeleverd, die vanaf 1 augustus worden verhuurd. 
Wij willen u van harte uitnodigen om deze sfeervolle seniorenwoningen van de binnenkant 
te bewonderen op de kijkmiddag die staat gepland op: vrijdag 28 juni van 15.00 uur tot 
16.30 uur. De kale huurprijs van deze woningen bedragen tussen de € 820,- en 830,- per 
maand, exclusief de energieprestatievergoeding van € 60,00.  
 
Wilt u graag in aanmerking komen voor deze sfeervolle seniorenwoning? Dan kunt u op de 
kijkmiddag op vrijdag 28 juni het inschrijfformulier, die in de woningen beschikbaar zijn, 
invullen en deze uiterlijk 3 juli 12:00 uur inleveren bij de balie van het gemeentehuis of 
mailen naar: e.j.boelhout@renswoude.nl. Wanneer er meerdere inschrijvers zijn, wordt er  
binnen één week een loting verricht door de notaris. Iedereen heeft dus gelijke kansen.  
 

Bent u geïnteresseerd in een sfeervolle eengezins huurwoning? 
Dan hebben wij ook voor u goed nieuws! Er worden aan de Van Deylweg 5 
eengezinswoningen opgeleverd, die vanaf 16 augustus worden verhuurd. 
Wij nodigen u van harte uit om deze sfeervolle eengezinswoningen van de binnenkant te 
bewonderen op de kijkmiddag die staat gepland op: vrijdag 12 juli van 15.00 uur tot 16.30 
uur. De kale huurprijs van deze woningen bedragen tussen de € 870,- en 915,- per maand, 
excl. de energieprestatievergoeding van € 70,00.  
 

Wilt u graag in aanmerking komen voor deze sfeervolle eengezinswoning? Dan kunt u op 
de kijkmiddag op vrijdag 12 juli het inschrijfformulier, die in de woningen beschikbaar zijn, 
invullen en deze uiterlijk 17 juli 12:00 uur inleveren bij de balie van het gemeentehuis of 
mailen naar: e.j.boelhout@renswoude.nl Wanneer er meerdere inschrijvers zijn, wordt er  
binnen één week een loting verricht door de notaris. Iedereen heeft dus gelijke kansen.  
 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.renswoude.nl  
Onder het tabblad “huurwoningen” vindt u de verhuurdocumentatie vrije sector 
huurwoningen Taets van Amerongen. 
 

Informatie grote projecten met zonnepanelen 
De gemeente Renswoude wil bedrijven en agrariërs stimuleren zoveel mogelijk daken van 
bedrijfshallen of stallen te benutten voor zonne-energie. Daarom biedt de gemeente aan 
om de kosten van een scan voor 50% te vergoeden. Met de scan kunt u in kaart brengen 
wat de mogelijkheden van zonne-energie zijn voor uw bedrijf. Meer informatie vindt u op 
www.renswoude.nl Ook de presentaties van de informatieavond over zonnepanelen op 29 
mei vindt u daar. Het budget voor de scans is beperkt. Dus reageer snel. 
 

Voor vragen of meer informatie: B. Verhagen, 0318-578150 / b.verhagen@renswoude.nl 
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Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure 
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend: 
1. Activiteit ‘bouwen’: voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde op de Van der 

Sevenderlaan 32 te Renswoude (ontvangen op 4 juni 2019). 
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: Eveline Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl 
 

Ingekomen aanvragen 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 aanvraag is 
ingediend: 
 Melding straatlunch Graaf van Bentheimlaan op zaterdag 29 juni a.s. (ontvangen op 4 

juni 2019). 
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander,  0318-578152 /  a.eilander@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 vergunningen zijn 
verleend: 
 Ontheffing geluidshinder voor een bruiloftsfeest op zaterdag 22 juni 2019 van 20.30 

tot 01.00 uur op het adres aan de Barneveldsestraat 31 te Renswoude, aangevraagd 
door dhr. B. de Kleuver (verzonden op 6 juni 2019); 

 Ontheffing geluidshinder voor een bruiloftsfeest op vrijdag 12 juli 2019 van 20.00 tot 
01.00 uur op het adres aan de Emminkhuizerlaan 2 te Renswoude, aangevraagd door 
dhr. T. de Vries (verzonden op 6 juni 2019). 

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde 
in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat: 
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van: 

 Besdam B.V. voor het adres: Barneveldsestraat 44 in Renswoude. De melding heeft 
betrekking op het vernieuwen van een dieselolietank. Er wordt een tank van 5 m3 
geïnstalleerd. 

 Autema V.O.F. voor het adres: Groot Overeem 9 1 in Renswoude. De melding heeft 
betrekking op het oprichten van een groothandel en detailhandel in automaterialen. 

 

Voor de activiteiten de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is 
niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of 
beroep in te stellen.  
 

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer 
van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op 
afspraak). Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/ 
c.van.den.heuvel@renswoude.nl. Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de 
Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en 
van 13.30 tot 17.00 uur), tel: 088-0225000. 
 

Aanwijziging toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de heer W.H. Doest per 4 juni 2019 aan 
te wijzen en aan te stellen als toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar als bedoeld in 
artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.  
De heer Doest wordt hiermee belast met toezicht op de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet en de Algemene Plaatselijke 
Verordening. Dit voor zover de gemeente belast is met het toezicht op de nalevering van 
deze regelgeving.   
 
Het besluit van 10 oktober 2017, waarbij de heer B. Meijer als toezichthouder is 
aangewezen, is ingetrokken.  
 
Voor vragen of meer informatie: Susanna Huisma, 0318 – 57 81 65 / s.huisma@renswoude.nl  
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Gebiedsavond over de cultuurhistorische waardenkaart van onze gemeente 
 
Meer dan een jaar is gewerkt aan het in kaart brengen van alle denkbare punten, lijnen en 
vlakken met cultuurhistorische betekenis in onze gemeente. Vele historische verenigingen, 
(monumenten-)commissies, cultuurorganisaties en gebiedskenners hebben kritisch 
meegekeken tijdens het proces. Bestaande informatie vanuit het rijk en de provincie 
Utrecht is meegenomen. Nu de kaart in concept klaar is worden de resultaten met het 
gebied gedeeld.  
 
De kaarten hebben zelf geen juridische status, maar vormen wel een belangrijke bron bij 
het opstellen van o.a. bestemmingsplannen. Hierdoor kan de gemeente voldoen aan de 
wettelijke verantwoording om cultuurhistorie te verankeren in het gemeentelijk beleid. 
 
De gemeente stond er tijdens de vervaardiging van de kaarten niet alleen voor. De 
coördinatie van het proces is in handen van de Gebiedscoöperatie O-gen, dat een breed 
netwerk heeft in het gebied. Mede daardoor kregen veel partijen gelegenheid om mee te 
denken en bij te dragen aan de kaart. De provincie Utrecht ondersteunde de gemeente 
bovendien met kennis en middelen.  
 
In de maanden november 2018 tot april 2019 zijn binnen de gemeentegrenzen alle panden 
van vóór 1966 bekeken, behalve de panden en structuren die al eerder een monumentale 
status kregen. Bijzondere elementen uit deze inventarisatie zijn opgetekend in de digitale 
kaart en van een waardering voorzien. Belangstellenden hoeven voor het bekijken van de 
kaart niet te wachten tot de publieksavond, maar kunnen nu al kennis nemen van de 
gegevens via www.sb4.nl/chw4. Tijdens de avond wordt een toelichting op de kaart 
gegeven en is er gelegenheid om te reageren en vragen te stellen. 
Bureau SB4 voerde deze opdracht in de afgelopen periode uit in de vier gemeenten 
Renswoude, Rhenen, Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug. In iedere gemeente wordt een  
informatieve avond georganiseerd.  
De informatieavond voor de gemeente Renswoude wordt gehouden op 27 juni van 19.30 
tot 21.30 uur in het gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 19.00 
uur in het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4. 
 
U kunt zich opgeven middels een mailtje naar m.jansen@renswoude.nl. Als u actief bent 
bij een  (cultuurhistorische) organisatie en/of deze vertegenwoordigt kan u dat 
desgewenst toevoegen aan uw gegevens bij aanmelding.  
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DE NIJBORG AGRI GENOMINEERD VOOR 
OOM-AWARD 2019

Hazerswoude-Dorp, 6 juni 2019. De 
Nijborg Agri uit Renswoude is deze week 
genomineerd voor de OOM-Award Utrecht 
2019. De OOM-Award is de onderscheiding 
voor het meest actieve (metaal)leerbedrijf 
in de regio. Naast De Nijborg Agri zijn ook 
OMVE Lab & Pilot Equipment uit De Meern 
en Roxin CNC uit Harmelen in de race voor 
de award. De winnaar wordt bekendgemaakt 
op 19 juni. 

Bekijk de video van De Nijborg Agri en de 
nominatie voor de OOM-Award:
https://youtu.be/0Ui_AVM0GYA  

 “Er is eigenlijk geen opleiding die helemaal 
aansluit op ons specifieke werk”, zegt Erik 
Kampert van De Nijborg Agri. “Opleiden is dus 
enorm belangrijk voor ons bedrijf. Daarom 
bieden we zo veel mogelijk stageplekken. 
Zulke leerlingen zijn voor ons de vakmensen 
van de toekomst. De nominatie voor de 
OOM-Award zien we als een mooie beloning 
voor ons beleid. We doen het samen: de 
leermeesters, de leerlingen, het hele bedrijf. 
Die nominatie is dus voor ons allemaal.”

CRITERIA NOMINATIE
De nominaties voor de OOM-Award komen 
mede tot stand op basis van het aantal 
bijscholingsactiviteiten door de werknemers 
van het bedrijf, het aantal bbl-leerlingen dat 
wordt begeleid en het aantal stageplaatsen 
dat wordt aangeboden. Na de nominatie 
gaat een vakjury langs bij alle genomineerde 
bedrijven en komt vervolgens met een 
eindoordeel, dat wordt bekendgemaakt 
tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke 
Metaalunie in het betreffende district. De 

Nijborg Agri weet dus woensdag 19 juni of de 
OOM-Award mee naar Renswoude gaat.

OVER DE OOM-AWARD
De OOM-Award is een initiatief van OOM, 
het scholingsadviesbureau van de sociale 
partners in de metaalbewerking. Ons 
gezamenlijke doel is het vakmanschap in 
de sector naar een hoger plan tillen. Bij 
OOM zijn een kleine 14.000 bedrijven en 
circa 145.000 werknemers aangesloten. 
De bestuurders van OOM zijn afkomstig uit 
Koninklijke Metaalunie, FNV Metaal, CNV 
Vakmensen en De Unie. Kijk voor meer 
informatie op www.oom.nl.

LEERLINGEN ONS GENOEGEN IN ZOMERSE 
SFEREN MET ZOMERJEUGDCONCERT

Leerlingen van Harmonievereniging 
Ons Genoegen Renswoude geven op 
vrijdagavond 21 juni een Zomerjeugdconcert. 
De leerlingen laten tijdens het concert zien 
én horen wat ze het afgelopen jaar hebben 
geleerd.

Zo treden leerlingen van de opleiding 
Algemene Muzikale Vorming (AMV) 
op en laten het Beginnersorkest en 
Leerlingenorkest van zich horen. Voor de 
leerlingen is het concert een leuke manier 
om de ingestudeerde muziekwerken aan een 
groot publiek te laten horen. Het belooft dan 
ook een gezellige avond te worden met een 
vol programma waarin veel diverse muziek 
aan bod gaat komen.

Het concert begint om 19.00 uur in ’t Podium 
aan de Nijborg 2 in Renswoude. Toegang is 
gratis. De zaal is om 18.30 uur open.
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EM Pater
Spikhorst 6
3927 DB Renswoude
0318 - 57 13 66
empater@kpnmail.nl

Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren

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 

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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KEUZE NIEUW GEMEENTEHUIS

Over de bouw van een nieuw gemeentehuis 
is altijd veel te doen. Zo ook in de gemeente 
Renswoude. Al zeker 15 jaar is er sprake 
van behoefte om het gemeentehuis aan te 
pakken, omdat het huidige gebouw ernstige 
gebreken begint te vertonen en de inrichting 
niet meer voldoet aan de eisen van deze 
tijd. De bouwplannen zijn echter jarenlang 
uitgesteld, eerst vanwege de herindeling, 
toen vanwege de bezuinigingen, vervolgens 
in 2017 omdat het toenmalige plan (om 
het gemeentehuis te verhuizen naar het 
Dorpshart) niet haalbaar bleek. 
 
Medio 2018 heeft de nieuwe coalitie CU-
VVD-Dorpsbelang dit project opgepakt. Om 
tot een zorgvuldige keuze te komen, heeft 
de verantwoordelijk wethouder Marieke 
Teunissen gezorgd voor een onafhankelijk 
proces waarbij de gemeenteraad uiteindelijk 
echt wat te kiezen zou hebben. De gehele 
gemeenteraad heeft in oktober 2018 
ingestemd met het proces wat gevolgd 
zou worden. De inwoners konden locaties 
aandragen, wat ook volop is gebeurd. 
Er zijn 19 locaties aangeleverd vanuit de 
bevolking en er werd een klankbordgroep 
opgericht die een eigen advies mocht 
uitbrengen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 
een onafhankelijk adviesrapport en een 
advies van de klankbordgroep waar allebei 
dezelfde locatie op nummer 1 stond: het 
huidige gemeentehuis Dorpsstraat 4. 
 
Het adviesrapport is gebaseerd op 
meerdere aspecten, waaronder de 
parkeermogelijkheden, de bereikbaarheid, 
functionaliteit en de hoogte van de 
bouwkosten. De kostenvergelijking is 
gemaakt op basis van normbedragen. Bij 
bijna alle locaties kwamen de normbedragen 

uit tussen de 2,4 miljoen en 2,7 miljoen 
Euro. Daarnaast is nog extra geld nodig voor 
advies, architect- en managementkosten, de 
verwachte bouwkostenstijging en natuurlijk 
één of twee maal verhuizen. Dat is veel geld. 
Uiteraard wordt er goed gekeken naar hoe 
we de kosten beperkt kunnen houden – iets 
wat we op elke locatie zouden doen.
 
HOE NU VERDER?
Op 28 mei heeft de gemeenteraad gekozen 
voor de locatie Dorpsstaat 4. De locatiekeuze 
is een eerste stap in het hele bouwproces. 
Nu is het zaak om snel tot een ontwerpkeuze 
te komen en is de gemeenteraad aan 
zet om het daarbij behorende financiële 
voorstel te beoordelen. Daarna volgt pas de 
aanbesteding.
 
Een gemeentehuis zorgt altijd voor veel 
discussie. En dat is ook goed, want dat is een 
teken dat het onderwerp lééft in het dorp. 
We hebben een zorgvuldig, transparant en 
democratisch proces gevolgd om tot een 
verantwoorde locatiekeuze te komen. Nu 
wordt de uitdaging om de kosten beperkt 
te houden. Maar daar deinzen we niet voor 
terug: we weten dat er nu echt iets moet 
gebeuren om als een zelfstandige gemeente, 
toekomstbestendig te kunnen zijn én blijven.
 
Samen bouwen aan Renswoude, zo doen we 
dat!
 
VVD Renswoude - Bert Hoek, Bart Bisschop
Dorpsbelang Renswoude - Jan Stutvoet, 
Kees Eskes

ChristenUnie Renswoude - Jan Pronk, Marco 
van Mourik, Jos Verdam, Carola Veldhuizen
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VAN DE BIEB:

Er is verkoop afgeschreven boeken en 
andere materialen tijdens openingsuren van 
de bibliotheek. De boekverkoop duurt zolang 
er boeken zijn en uiterlijk tot eind augustus.

MAQUETTE VAN HET KASTEEL 
In de bibliotheek kunt u vanaf nu tot na 
de zomervakantie een maquette van het 
kasteel zien (schaal 1:75). Deze is gemaakt 
door Peter van den Hoek, die nu bezig is met 
zijn volgende kunstwerk, de maquette van 
onze Koepelkerk. 

RONDLEIDING KASTEEL
Het is mogelijk om op dinsdagmiddag 17 
september een rondleiding in het kasteel 
van Renswoude te volgen via de bibliotheek.  
(De rondleidingen in juni, juli en augustus zijn 
vol). 
U kunt zich als belangstellende aan 
in de bibliotheek of via renswoude@
bibliotheekzout.nl. De afspraak is dat degene 
die zich hebben aangemeld zich om 13.45 u 
bij de bibliotheek melden. Kosten € 7,- pp. 
U krijgt altijd via een mail een bevestiging 
van uw reservering, zo niet dan is uw mail 
niet goed aangekomen. Antwoord kan enige 
dagen duren.

SAMEN ETEN 25 JUNI 
In de bibliotheek kunt u zich weer aanmelden 
voor de gezamelijke maaltijd op de laatste 
dinsdag van de maand, dus op 25 juni. 
Op het menu staan een rundvleessalade 
en kip met rijst. En een heerlijk nagerecht 
natuurlijk. Aan- (en soms af-)melden is 
nodig. Aanmelden tot en met 21 juni. 

SAMEN SOEPEN
Elke tweede dinsdag van de maand bent u, 
met uw eigen soepkom en lepel welkom voor 

een gezellige soepmaaltijd. Het kost maar  
€ 1,- en is voor iedereen toegankelijk! 

TAAL-CAFE
Iedere vrijdagmorgen is er in de bibliotheek 
gelegenheid voor de vluchtelingen die dat 
nuttig en gezellig vinden het Taal-cafe te 
bezoeken. We beginnen om 9.30 u. en 
eindigen om 11.00 u. 

Onder het genot van een kopje koffie of 
thee wordt over tal van onderwerpen in 
het nederlands gesproken. Er worden ook 
taalspelletjes gedaan en af en toe maken we 
een excursie.

INLOOPSPREEKUUR TAALHUIS
Ook in juni zal het Taalhuis Renswoude 
tijdens de oneven weken spreekuur 
houden in de Bibliotheek Renswoude. Het 
inloopspreekuur is vrijdag van 10 tot 11 uur.
De data zijn 21 juni, 5 juli, 19 juli, 16 en 30 aug.
Tijdens het inloopspreekuur kan iedereen 
die de Nederlandse taal beter wil leren 
terecht voor vragen. Je word dan geholpen 
met zoeken naar geschikt (les)materiaal, 
een taalmaatje of taalles in de buurt. 
Ook taalvrijwilligers kunnen terecht voor 
ondersteuning en vragen. Dit staat los van 
het Taal-cafe. 
 
Wil je graag taalvrijwilliger worden? Ook dan 
kun je terecht en kunnen we samen kijken 
wat je graag zou willen doen.

Voor meer informatie kun je mailen naar: 
taalhuis@bibliotheekzout.nl of bellen: 
0611645224

RUMMICUP EN SJOELEN
Wist u dat er elke vrijdagmiddag  rummicup 
of andere spelletjes gedaan worden in de 
blbiotheek? Voor iedereen die dat gezellig 
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vindt. Kom gerust langs om 14.00 u.
Het is gratis, koffie/thee €1,-

Biljarten kan altijd, op dinsdag tussen 14-20 
u, op woensdag en vrijdag tussen 14-17 u. 
Smmige mensen willen ook graag sjoelen. 
Mocht u dat ook willen meldt u zich bij de 
bibliotheek dan kunnen we een groepje 
vormen.

DIGI-CAFE: 
Even weken, aanvang 10.00 u.

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

NB;
Zijn er misschien mensen die lego hebben 
voor kinderen die de bibliotheek bezoeken?  
We zouden graag een speeltafel met lego 
voor alle leeftijden in de bibliotheek hebben 
staan en er zou veel gebruik van gemaakt 
worden.

EHBO CURSUS RENSWOUDE 
SCHERPENZEEL SEPTEMBER 2019

September 2019 gaan wij weer van start 
met de basiscursus EHBO, er is nog ruimte 
voor enkele cursisten. In deze cursus leer 
je wat je moet doen en wat misschien nog 
wel belangrijker is, wat je moet laten bij het 
hulpverlenen. Met deze opleiding kunt u het 
officiële Oranje Kruis diploma behalen.
Het grootste gedeelte van de ongelukken 
gebeurt vaak thuis. Maar ook op straat kunt 
u geconfronteerd worden met ongelukken. 
Wij kunnen u in 14 avonden leren wat u 
moet doen om de juiste hulp te verlenen. 
Reanimatie / gebruik AED maakt deel uit 

van de cursus. Uiteindelijk kan iedereen 
een ander helpen en het is belangrijk dat 
slachtoffers snel en op de juiste manier 
worden geholpen.

De opleiding kost € 195,00 per persoon. Dit 
is inclusief les- en oefenmateriaal, lesboekje, 
de kosten van het examen en de koffie/
thee. Diverse zorgverzekeringen vergoeden 
de cursuskosten (of een gedeelte) als u een 
aanvullende verzekering heeft.

Cursisten uit andere plaatsen dan 
Renswoude en Scherpenzeel zijn natuurlijk 
ook van harte welkom. Cursisten uit de 
omgeving van Renswoude en Scherpenzeel 
zijn uiteraard ook welkom.

Meer informatie nodig? Wilt u een 
inschrijfformulier? Stuurt u dan een email 
naar info@ehborenswoude.nl. 
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Utrechtseweg 18    3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl    www.vangentonline.nl

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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ONS GENOEGEN RENSWOUDE TREEDT OP IN 
EDERVEEN 

Harmonievereniging Ons Genoegen uit 
Renswoude treedt op zaterdag 22 juni op in 
Ederveen. Het orkest, onder leiding van Chris 
Kok, is te gast bij Muziekvereniging Irene 
Ederveen. Het Ederveense orkest, onder 
leiding van Sandra van Luijtelaar, geeft die 
avond een concert bij Kasteel Bruijn Horst 
aan de Luntersekade 1 in Ederveen. Ons 
Genoegen opent de avond, na de pauze 
treedt Irene Ederveen op. De avond wordt 
afgesloten door Apple Jazz. Het concert 
begint om 19.30 uur. Toegang is gratis. Bij 
slecht weer wordt het concert gehouden in 
Dorpshuis de Zicht aan het Marktplein 10 in 
Ederveen.

OUDHEIDKAMER OPEN IN RENSWOUDE

Oudheidkamer “De Nieuwe Buurt” gevestigd 
op Dorpsstraat 38, is elke dinsdagmiddag in 
de maanden Juni, Juli en Augustus, open van 
13.30-16.30 uur. Daarnaast ook elke laatste 
zaterdagmiddag van de maand open van 
13.30-16.30 uur. (behalve 28 december.)

Ook de Koepelkerk, gevestigd op Kerkstraat 
1 opent in de zomerperiode een aantal 
keren hun deuren en wel op de volgende 
dinsdagmiddagen: 23 en 30 juli en 6, 13, 
20 en 27 augustus van 13.30-16.30 uur 
behoudens rouw en trouwdiensten.

Het jubileumboek ‘De boerderijen van 
Renswoude. Eigendom en bewoning 
door de eeuwen heen’, geschreven door 
Egbert Wolleswinkel is uitgegeven door de 
Historische Vereniging ‘Oud-Renswoude’ in 
het kader van het 50-jarig bestaan. 
Leden van ‘Oud-Renswoude’, die op 1 januari 
2019 lid waren, kunnen het boek (formaat 

boekblok 24 x 30 cm., linnen band met 
stofomslag, 688 blz., 621 (kleuren afb.) 
nog gratis af halen. (één exemplaar per 
adres) in de Oudheidkamer op de hierboven 
aangegeven openingstijden. 

Bent u geen lid, dan is het jubileumboek 
tevens ook los te koop voor de jubileumprijs 
van € 50,- op onderstaande adressen:

Bij de Regiobibliotheek Z-O-U-T, locatie 
Renswoude, Van Reedeweg 77 te 
Renswoude (openingstijden di. 14.00-20.00 
uur, wo. en vrij. 14.00-17.00 uur en bij de 
volgende boekhandels: Primera Van Walsem 
te Scherpenzeel, Van Kooten te Veenendaal 
en Romijn te Barneveld (maandagochtend 
gesloten). In de oudheidkamer tijdens 
openingstijden.

Heeft u vragen dan kunt u altijd contact 
opnemen met het volgende  telefoon nr. 06-
12979381.

Hist.Ver.’Oud-Renswoude’

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 
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              Erf- en Sierbestrating

           Zand- en Grindhandel
• Erf- en Sierbestrating  • Zand- en Grindhandel  • Grondwerk en Riolering  
• Shovel- en Kraanverhuur  • Transportwerkzaamheden  • Vuil- en Opslagcontainers

Groot Overeem 11
3927 GH  Renswoude
Tel.  0318 - 57 33 53

info@ceesboonzaaije
www.ceesboonzaaije

              Erf- en Sierbestrating

           Zand- en Grindhandel

         Grondwerk en Riolering

      Shovel- en Kraanverhuur

Wij zoeken versterking!!

Herken jij jezelf in de volgende punten?

• Je zoekt een zaterdagbaan en/of 
   vakantiewerk.
• Je bent 15 jaar of ouder.
• Je houdt van een leuke werksfeer.
• Je vindt dat inzet goed beloond moet              
   worden.
• Je houdt van afwisseling in je werk.

Reageer dan via een app/telefoontje: 
06-22198490 of stuur een mail naar: 
cees@ceesboonzaaijer.nl

We horen graag van je !

Groot Overeem 11, 3927 GH Renswoude
Tel. 0318 - 57 33 53
www.ceesboonzaaijer.nl

 

 

 
  

 
 
   
 

  

 

Bouwbedrijf Leo Verkerk 
info@leoverkerk.nl 

03 43 - 41 28 49                                                 
 

                 R e n s w o u d e                                   l e o v e r k e r k . n l                                                     
 

Droog stofzuiger
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LEDENVERGADERING CDA BIJ BRANDHOF 
DIER EN RUITER 

Eén keer per jaar houdt CDA Renswoude 
haar Algemene Ledenvergadering bij een 
bedrijf in Renswoude. Afgelopen mei waren 
we te gast bij Brandhof Dier en Ruiter, alwaar 
eigenaren Kees en Liesbeth Bos ons op een 
bevlogen wijze kennis lieten maken met hun 
mooie bedrijf.

Duidelijk werd dat Brandhof dier en ruiter 
met meer dan 1.700 m2 dierenplezier zij 
dé megastore zijn voor uw dier in de regio 
Veenendaal. Niet alleen hebben zijn alles voor 
uw huisdier, ook hebben zij een Pets Health 
dierenkliniek, een groot assortiment voeding 
voor boerderijdieren, een aquariumafdeling, 
veel keuze in tuinartikelen, cadeau-artikelen, 
hengelsport en nog veel meer!

Naast alles voor uw dier hebben zij ook een 
complete grootschalige ruitersportzaak! Op 
1000 m2 presenteren zij kleding, accessoires, 

hoofdstellen, dekens, supplementen, vele 
merken paardenvoeders, stalstrooisels, 
voer- en drinkbakken, weide-afrastering, 
caps en nog veel meer.

Mooi om zo’n bedrijf binnen onze gemeente 
Renswoude te mogen hebben. Via deze weg 
willen wij Kees en Liesbeth Bos nogmaals 
danken voor hun gastvrijheid!

FIETSTOCHT PASSAGE  RENSWOUDE 

Het fietsseizoen is weer aangebroken, voor 
de dames die van fietsen houden is de eerste 
avondtocht geplant op woensdag 19 juni a.s. 
de start is 19.00 uur bij gebouw Rehoboth . 
de 2de  avondtocht is op 17 juli , de dagtocht 
staat onder voorbehoud geplant op 28 aug. 
Start 9.30 uur verdere informatie komt nog 
in de heraut van aug. Ook niet leden zijn weer 
van harte welkom om mee te fietsen voor 
zowel de avondtochten als de dagtocht.  

De fietscommissie 

 

  

 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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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING
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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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Namens ons allemaal willen we brandweer 
Renswoude en ook de brandweer van de omliggende 
dorpen, bedanken voor het snelle handelen tijdens 
de brand op onze boerderij op 30 april jl. 
Ook alle mensen die ons, op welke manier dan ook, 
een blijk van steun hebben gegeven. Zo hebben 
bijvoorbeeld meerdere mensen ons ontlast door 
eten te koken. Stond de bloemist dagelijks en soms 
zelfs meerdere keren per dag op het erf. Vonden 
we kaarten met mooie en lieve woorden in onze 
brievenbus. Hadden kinderen de kar met eieren 
(die aan de weg stond) mooi opgefleurd en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. Het is erg fijn 
om het medeleven te ervaren. Zo ook van onze 
burgemeester. Iedereen bedankt voor alle steun in 
deze onzekere tijd. 
Familie Verbeek 

Gezocht wegens werk en gezondheid: 
zelfstandige, ervaren, betrouwbare, 
niet-rokende hulp in de huishouding op 
een ochtend voor 3 uur per week of per 
14 dagen.
06-30061560

Parkietjes

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




