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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. 
 

Gemeentenieuws 17 juni 2020 
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Column 
‘Opgeruimd staat netjes’ 
Eerste positieve resultaten afvalbeleid Renswoude 
 
Zoals u weet hebben we in Renswoude een nieuw afvalsysteem. Sinds een 
halfjaar heeft u vier kliko’s voor vier afvalstromen (tenzij u in een appartement 
woont). U heeft een kliko voor de inzameling van papier, een kliko voor 
groente-, fruit-, en tuinafval plus etensresten (GFT+e), een kliko voor plastic 
verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) en een kliko 
voor restafval. Daarnaast betaalt u sinds dit jaar een vast tarief voor de 
inzameling van afval en betaalt u extra per keer dat u uw restafvalkliko aan 
de weg zet. Het idee er achter? Hoe vaker u de restafvalkliko aan de weg 
zet des te meer u betaalt. Andersom geldt ook dat als u uw afval goed scheidt 
en uw kliko minder vaak aan de weg zet, u daarvoor ook financieel beloond wordt aangezien u dan 
minder hoeft te betalen. Zo stimuleren we duurzaam gedrag door middel van een financiële prikkel.  
 
Werkt dit systeem? Misschien dacht u aan het begin van het jaar dat dit systeem weinig zou opleveren. 
Ik moet daarbij toegeven dat de overgang van het oude naar het nieuwe systeem niet vlekkeloos 
verliep. Inmiddels hebben we echter alle reden om voorzichtig positief te zijn over het nieuwe 
afvalbeleid. De afgelopen jaren behoorde Renswoude tot de slechtst presterende gemeenten als het 
gaat om hoeveel restafval we per inwoner produceren op jaarbasis. Gemiddeld over de afgelopen 
jaren produceerden wij per inwoner 248 kilo restafval per jaar. Er viel dus ook veel te verbeteren. De 
nieuwste inzichten zijn hoopgevend. Op basis van de getallen van de maanden januari tot en met mei 
2020 lijkt het er op dat we dit jaar dalen naar 64 kilo restafval per inwoner per jaar. Dat zou een 
gigantische vermindering zijn van 184 kilo per inwoner per jaar! 
 
We zijn er echter nog lang niet. We mogen dan wel blij zijn met de positieve resultaten tot en met mei 
2020, maar dat betekent niet dat er geen grote uitdagingen meer zijn. Eén van die uitdagingen is 
zwerfaval. Ik heb zelf gemerkt dat de hoeveelheid zwerfafval toeneemt. Schijnbaar vinden sommige 
Renswoudenaren, of mensen van buitenaf, het nodig om hun afval in de natuur te dumpen. Dit druist 
in tegen de verantwoordelijkheid die we allemaal hebben, namelijk om Renswoude schoon te houden 
en goed voor het milieu te zorgen. Afvaldumpingen passen daar wat mij betreft niet bij.  
 
Gelukkig hebben we ook betrokken burgers, zoals Rob van de Bor en Gijs Gijsbertsen, die zich actief 
inzetten om zwerfafval terug te brengen. Samen met hen probeert de gemeente oplossingen te vinden 
om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. Denkt of helpt u ook graag mee? Laat het mij dan 
weten. Dan kunnen we er samen de schouders onder zetten. Immers, opgeruimd staat netjes! 
 
 
Sander van ’t Foort 
Wethouder Ruimte en Duurzaamheid 
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Aangevraagde omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
1. Catharina Mossellaan 10: plaatsen tijdelijke woonunit; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 

3 juni 2020 – reguliere voorbereidingsprocedure); 
2. Schalm t.h.v. nr. 11: accentueren zichtbare restanten van een versperring langs de 

weg en het plaatsen van een informatiebord en 4 palen (ingediend op 5 juni 2020); 
3. Hopeseweg 30: bouw werktuigenberging; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 5 juni 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. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl) 
 

Aangevraagde omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure 
1. Dashorsterweg 2: veranderen van de inrichting, namelijk het veranderen van de 
dieraantallen; activiteit ‘veranderen inrichting’ (ingediend op 3 juni 2020). 
Bovenstaande aanvraag is ingediend en wordt beoordeeld. Zodra hier een ontwerpbesluit 
op is genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en wordt een ieder in de 
gelegenheid gesteld hiertegen een zienswijze in te dienen. 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 (ontwerp)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. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl) 
 

 
Verplaatsing glascontainer Beekweide 
De glascontainer in de wijk Beekweide wordt op 
woensdag 17 juni 2020 verplaatst naar de 
Scholeksterweide. De container is op deze plaats beter 
toegankelijk voor de bewoners. 
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Verleende omgevingsvergunningen 
1. Groeperweg 9: bouw binnenrijhal; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 29 mei 2020); 
2. Barneveldsestraat 31: bouw schuur; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 4 juni 2020); 
Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling 
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op 
afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan 
kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk 
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).  
Een omgevingsvergunning voor het bouwen, maken van een uitweg, het gebruik in strijd 
met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van 
de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een 
houtopstand, uitvoeren van werken of het veranderen van een monument treedt in werking 
met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.  
Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u 
bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht). Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt de vergunning pas in 
werking nadat hierover een beslissing is genomen.  
Voor vragen of meer informatie: Mevr. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl) 
 

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: 

• Timmerbedrijf Renswoude B.V. voor het adres: 
Groeperweg 19 in Renswoude. De melding heeft betrekking op volgende 
veranderingen: de stofafzuiging is verplaatst, er is een dieselaggregaat in bedrijf en 
er is een brikettenpers geplaatst. Daarnaast zijn er nog de volgende veranderingen 
doorgevoerd: de bedrijfstijden zijn gewijzigd en in overeenstemming gebracht met het 
rapport van het akoestisch onderzoek, er is een afscherming gerealiseerd boven de 
motafzuiging, realisatie van een op hout en briketten gestookte CV, verplaatsen van 
het kantoor naar de voormalige mantelzorgwoning. 
 

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

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer 
van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op 
afspraak). Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/ 
c.van.den.heuvel@renswoude.nl .Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de 
Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en 
van 13.30 tot 17.00 uur), tel: 088 – 022 50 00. 
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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 
beschikking tot het opleggen van (een) maatwerkvoorschrift(en) hebben afgegeven: 
 

besluitdatum: 17 mei 2020 
inrichting: Verdeelstation Stedin 
adres:  Dorpsstraat 117T in Renswoude 
betreft:  maatwerkvoorschriften voor langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
 

Bezwaarmogelijkheid 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken 
na de verzenddatum van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude.  
 

Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:  
- de naam en het adres van de indiener;  
- een handtekening; 
- de dagtekening; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt; 
- de gronden van het bezwaar. 

 

Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan om een voorlopige voorziening worden 
verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U kunt 
ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via: 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden. Voor het instellen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. U wordt hierover door de rechtbank op de 
hoogte gesteld. 
 

Ter inzage 
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken na datum van 
verzending ter inzage bij: 

• Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 
08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (na telefonisch overleg: 088 – 022 50 
00); 

• Gemeente Renswoude, Dorpsstraat 4 te Renswoude. 
 

Voor informatie over openingstijden zie de website van de gemeente. 
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ALTIJD WEER DIE REGELS

Onlangs hebben we in kasteelpark 
Renswoude maatregelen getroffen om het 
veelvuldig fietsen op plekken, waar dit niet 
is toegestaan, tegen te gaan. Niet alleen het 
park heeft hier erg onder te lijden, maar ook 
de andere bezoekers (wandelaars) van het 
park.  

ALTIJD WEER DIE REGELS! MAAR WAAROM DAN?
Het is een prachtige dag of avond en je 
denkt: ‘laat ik een stukje gaan fietsen’. Dan 
wordt je ineens staande gehouden door een 
boswachter, die je vertelt dat dat niet mag. 
Nou ja! Het pad oogt als een ‘fietspad’ en het 
is hier zo mooi, wat kan ik dan verstoren? En 
dan blijkt dat de boswachter met toch wel 
een goede uitleg komt.

RECREATIE
Of je als fietser de paden in een landgoed, 
buitenplaats, heide- of bosgebied van 
Utrechts Landschap wel of niet mag 
betreden, staat niet vastgelegd in de wet. 
Deze paden vallen volgens de wegenwet 
namelijk niet onder de openbare weg, want 
ze zijn niet bedoeld voor verkeer. Maar 
waarvoor dan wel? Recreatie dus. Dat is 
dan toch een soort van ‘openbare weg’, mits 
daarvoor toestemming is gegeven door 
Utrechts Landschap. En daar zit ‘m nou net 
de crux.

NATUURKWALITEIT
Om de natuur- en cultuurhistorische 
waarden van onze terreinen te beschermen, 
moeten we deze zo min mogelijk verstoren. 
Er zijn daarom paden aangelegd, zodat 
je tijdens je bezoek toch zo veel mogelijk 
van het gebied kan genieten. Deze paden 
moeten onderhouden worden. Sommige 
paden zijn niet geschikt voor fietsverkeer, 

ze ondervinden hiervan schade. Daarnaast 
gebeurt het bijna dagelijks dat wandelaars 
worden verstoord door – helaas, ze bestaan 
– fietsers die hen bijna van de sokken 
rijden, uitschelden, of ervoor kiezen door de 
beplanting of over het gazon te gaan. Dat is 
natuurlijk niet de bedoeling!

OPENSTELLING
De regels voor toegankelijkheid van een 
gebied kun je lezen op de borden bij de ingang 
van onze landgoederen, buitenplaatsen, 
heide- of bosgebieden. Daarop staan de 
‘openingstijden’ (tussen zonsopgang  en 
zonsondergang bijvoorbeeld) en andere 
voorwaarden. Daar vind je dan ook de 
antwoord op de vraag: mag je hier fietsen? 
Mocht je van onze regels afwijken, dan 
riskeer je een boete van €95,- plus 
administratiekosten, wel jammer toch? Dat 
vinden wij ook, vooral voor onze gebieden, 
die wij koesteren.

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
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Utrechtseweg 18    3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl    www.vangentonline.nl

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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CULTUURLAND FESTIVAL 2020

Ook dit jaar was ons plan om weer een 
Cultuurland festival te organiseren op ons 
terrein aan de Renswoudseweg in Ederveen. 
Helaas gooide COVID-19 roet in het eten en 
besloot het kabinet op advies van het RIVM 
alle festivals deze zomer af te lassen.

We hadden weer een mooi aanbod; er 
zouden meer dan 20 verschillende artiesten 
of artiestgroepen optreden. Maar na de 
laatste besluiten van het RIVM en kabinet 
hebben we helaas moeten besluiten ons 
evenement te verplaatsen naar 3 juli 2021.  

Cultuurland online: 
www.cultuurlandederveen.nl
Op de website staan aantal filmpjes van 
artiesten die zouden optreden op ons 
festival en dit misschien volgend jaar ook 
zullen doen. 

SCULPTUURLAND  
11 juni t/m 2 oktober, Renswoudseweg 1 te 
Ederveen
De beeldenroute die normaal onderdeel is 
van het Cultuurland festival, gaat gelukkig 
wel door. We gaan de bezoekperiode zelfs 
verlengen dit jaar!De beeldenroute ligt in een 
prachtig natuurgebied dat onderdeel is van 
het terrein van MOMO theaterwerkplaats.

Sculptuurland is een prachtige beelden-
route, de route is zelfstandig te bewandelen 
met een routekaart die op het terrein te 
verkrijgen is, maar Roeland van de Wall 
Repelaer, kunstenaar en organisator van 
Sculptuurland is vaak ook aanwezig. Als 
u n.a.v. het bezoek aan Sculptuurland 
behoefte heeft aan een gesprek met de 
maker dan kan dat; Roeland 06-25420334

In deze editie van sculptuurland staat de 
beleving centraal. Het thema ‘aarde’ wordt 
vanuit diverse standpunten belicht; zo 
kun je o.a. ervaren hoe het is om geboren 
te worden, te verdwalen, je evenwicht te 
houden/verliezen, een standpunt in te 
nemen, je te verwonderen en los te laten, ja 
ook het loslaten hoort bij onze ervaringen op 
aarde. Kortom je ontdekt in deze editie van 
sculptuurland aspecten van het element 
‘aarde’ die  je aan het denken zetten. 

SCULPTUURLAND is open van maandag 
tot vrijdag van 9 tot 17 uur. Exclusief de 
zomervakantie van 18 juli t/m 16 augustus.

FIETSVIERDAAGSE RECREATIEPARK 
DE LUCHT

29 juni t/m 3 juli 2020 is er weer een 
fietsvierdaagse op Recreatiepark de Lucht.
We hebben met heel veel plezier prachtige 
routes voor u uitgezet. 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
fietst u tochten van 25, 40 of 60 km tussen 
de bossen en weilanden aan de rand van de 
Utrechtse Heuvelrug en op de Veluwe.  

Fiets u ook mee? Wij hebben er zin in!

Voor 4 dagen fietsen betaalt u € 12,50 p.p.
Wilt u 1 dag fietsen dan betaalt u € 3,50 p.p.

En u kunt ook dineren en/of een 
lunchpakketje meekrijgen, kijk op www.
delucht.com voor alle mogelijkheden.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust.
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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! 

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

Ook al last van 
vervelende insecten?NIJBORG

RIJG Nu op voorraad 
diverse 

uitvoeringen

 

 

  

 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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SAMENWERKING ACUTE 
VERPLEEGKUNDIGE NACHTZORG  
GELDERSE VALLEI VAN START

Een aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei 
heeft de afgelopen periode hun intentie om 
samen de acute verpleegkundige nachtzorg 
bij mensen thuis uit te voeren, omgezet in 
actie. Met ingang van 1 juni 2020 starten 
zij met de gezamenlijke verpleegkundige 
zorg in de nacht. Initiatiefnemers zijn Icare, 
Santé Partners (STMR en Vitras), Opella en 
Vilente, in samenwerking met Huisartsen 
Gelderse Vallei en Zorgbelang Inclusief. 

Efficiënte organisatie door regionaal team 
Het regionale nachtzorgteam kan tussen 
23.00 uur en 07.00 uur worden ingezet bij 
tijdelijke, acute zorg die niet kan wachten tot 
de volgende dag. Door samen te werken kan 
de acute verpleegkundige nachtzorg aan 
alle inwoners in de Gelderse Vallei worden 
geboden. Door de samenwerking kan de 
capaciteit van de organisaties efficiënter 
worden benut.

HUISARTSENPOST ALS UITVALSBASIS
Door als uitvalsbasis de locatie van de 
huisartsenpost te kiezen, kunnen de 
verpleegkundigen snel worden ingezet 
voor een acuut bezoek aan huis en kan 
ook de huisartsenpost worden ontlast. 
De acute verpleegkundige nachtzorg 
bestaat uit een verpleegkundige, die wordt 
gereden door een chauffeur van het Witte 
kruis, een organisatie met ervaring met 
huisartsenvervoer.

SAMENWERKING
Afgelopen periode is gebruikt om de systemen 
in te richten om deze samenwerkingsvorm 
mogelijk te maken. Na de start kunnen 
andere zorgaanbieders aansluiten bij deze 

vorm van acute verpleegkundige nachtzorg. 
De samenwerking wordt mede mogelijk 
gemaakt door een regio-impuls vanuit het 
ZonMw-programma Juiste zorg op de juiste 
plek.

SCRIPRAAT RENSWOUDE 
 
Beste inwoners van Renswoude,
Missen.. op alle mogelijke manieren, juist nu  
tijdens deze coronacrisis. Gelukkig mogen 
we ons verbonden voelen in Christus. 

Het is nu alweer een aantal maanden 
geleden dat ik afscheid nam als scriba 
van de kerkenraad in Renswoude. Bij dat 
afscheid hebben velen mij bedankt en op 
het hart gedrukt om iets te gaan doen met 
de door mij geschreven ‘stukjes’ in het 
kerkblad. 

Nu juist in deze periode van gemis heb ik 
daar gehoor aan gegeven. Ik ben blij om te 
delen  dat er een boekje is gedrukt met de 
meeste van mijn bijdragen in het kerkblad. 

Heeft u met veel plezier mijn bijdragen 
gelezen en ervaart u misschien wel iets van 
gemis? Dan kunt u een boekje bestellen via 
maelbertsen@ziggo.nl of 0318-552075. De 
kosten zijn € 10,-.

Laat het mij vooral weten als u belangstelling 
hebt, dan zorg ik ervoor dat u een exemplaar 
in handen gaat krijgen. Dank voor uw 
stimulerende woorden afgelopen jaren, dit 
heeft mij gebracht tot het publiceren van dit 
boekje.

Hartelijke groet,
M.A. Elbertsen
Beekweide 12
3927 SC Renswoude
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VAN DE BIEB:

HOERA , WE ZIJN WEER OPEN!
Tot 1 september 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 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

 
ELDERS LENEN
Met uw pasje kunt u eventueel op andere 
dagen bij andere locaties van Zout terecht 
kijkt u daarvoor op onze website.
 
BOEK AAN HUIS
Mochten er mensen zijn die nog niet naar 
openbare ruimtes als de bibliotheek kunnen 
of willen komen, laat het ons weten, daar 
brengen wij uw boeken. Bel de bibliotheek: 
0318 575151 of mail renswoude@
bibliotheekzout.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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SJOELEN EN BILJARTEN
Vanaf 1 juli is het mogelijk om, met 
inachtneming van alle maatregelen, weer 
te biljarten en sjoelen op vrijdagmiddag 
tussen 14-16 uur  in de bibliotheek. De 
bibliotheek is dan verder gesloten voor 
het lenen van boeken.  Mocht daarvoor 
belangstelling zijn, laat het ons weten, het 
kan alleen na aanmelding, dat is verplicht. 
Bel Klaas Wijnberger tel 572006 of mail 
evandenbrink@bibliotheekzout.nl
 
EN VERDER?
De Bibliotheek Renswoude deelt de 
huisvesting. Dit betekent dat we samen 
afspraken maken over onder andere 
bezoekersaantallen en openingstijden. 
Hierdoor kunnen wijzigingen optreden. 
Zodra dat het geval is, melden we dit op 
onze website en via social media. Indien 
ontwikkelingen aanleiding geven tot 
beperkingen of juist verruimingen, melden 
wij dit.
 
Alleen samen zorgen wij ervoor dat we veilig 
kunnen gebruikmaken van de Bibliotheek. 
Respecteer daarom elkaars ruimte!
 
Heeft u vragen neemt u via mail contact met 
ons op info@bibliotheekzout.nl
U kunt met uw abonnement ook andere 
filialen van Zout op andere dagen bezoeken, 
kijkt u voor openingstijden even op onze 
website.
 
RONDLEIDING KASTEEL RENSWOUDE 
Op dinsdagmiddag  23 juni om 14.00 uur is er 
weer een 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 voor 23 juni. 
Vol is vol. De kosten zijn 8 e. per persoon.

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

OPENLUCHTDIENST

Namens de interkerkelijke evangelisatie 
commissie willen we u vermelden, dat de 
openluchtdienst die gepland stond voor juli, 
in verband met de corona maatregelen dit 
jaar niet doorgaat. 

Tijdens de openluchtdienst wilden we elkaar 
als christenen in het dorp ontmoeten en 
aanmoedigen in het geloof. En juist ook 
mensen die de kerk niet bezoeken kennis 
laten maken met de kerk en de hoop die we 
daar ontvangen. 

Deze dienst gaat dus helaas niet door. 
Daardoor is het soms wat leeg en lijken we 
elkaar minder te ontmoeten. 

Gelukkig mogen we weten, God verliest u niet 
uit het oog. Bij Hem bent u altijd welkom!!
Wij hopen u volgend jaar weer te kunnen 
ontmoeten in het kasteelbos. 

Interkerkelijke Evangelisatie Commissie 
Renswoude
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SPORTVERENIGING RENSWOUW MAAKT 
BUITENSPORTEN MOGELIJK

Buitensporten is in Renswoude mogelijk. 
De afgelopen week is hard gewerkt om deze 
voorziening tot stand te brengen. 

Dinsdag zijn medewerkers van Loonbedrijf 
Lagerweij gestart met het aanbrengen van 
een fraai zandbed op de parkeerplaats voor 
het sportcafé van Sporthal “de Hokhorst”. 
Even leek het op het beachvolleybalveld 
wat we kennen ter afsluiting van het 
volleybalseizoen. Maarten Bouman, 
voorzitter van de Sportvereniging 
“Renswouw”: “We spreken zelf over ons 
sportstrand, aangezien we er ook o.a. op 
zullen gaan badmintonnen (of beter gezegd; 
air-badmintonnen, want zo heet de variant 
zoals we ‘m straks buiten beoefenen, met 
een shuttle welke voor buiten geschikt is. 

Daarmee kunnen leden gewoon hun eigen 
rackets gebruiken en spelen we met een 
shuttle welke minimale invloeden ondervind 
van bijvoorbeeld de wind). Daarnaast gaan 
inderdaad ook de  volleyballers hier weer 
aan de slag”.

Nadat de RIVM haar regels versoepelde 
met betrekking tot buitensporten, is men 
bij de SV Renswouw gaan denken over 
mogelijkheden om als zaalsportvereniging 
ook weer actief te kunnen gaan zijn.
Bouman: “Als de hele wereld draait om 
‘zaken die niet meer kunnen’, lijkt het bij 
de start een behoorlijke uitdaging om toch 
weer een oplossing te vinden”.

In eerste instantie bleken zaken rondom 
verzekeringen en aanbevelingen vanuit 
bijvoorbeeld de sportbonden (we 
hebben er als omni-sportvereniging met 
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

Dorpsstraat 51

3927 BB Renswoude

     0318-574758 / 746020

        info@rcr-renswoude.net

      www.rcr-renswoude.nl

Voor reparatie en verkoop van

Audio / Video / Witgoed
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verschillende te maken) ook roet in het 
eten te gooien. Echter zijn gaandeweg ook 
daar de nodige zaken aangepast, waardoor 
er mogelijkheden ontstonden om een en 
ander op verantwoorde wijze en binnen alle 
huidige regels aan te gaan bieden. Ook wijst 
Bouman in dit geval op de medewerking van 
de gemeente.

Kijk zegt Bouman: “We hebben in de laatste 
paar jaar naar ons zin al te vaak een beroep 
moeten doen op het geduld van onze leden 
(denk aan de periode gedurende de brand in 
de Hokhorst en het herstel van de hal); dus 
de wil om toch ook nu wat neer te zetten 
voor onze sporters moet voorop staan”.
De situatie verandert dus voortdurend, niet 
alleen bij de SV Renswouw, maar door te 
blijven schakelen met alle betrokken partijen 
en veel vrijwilligers zag men dat zelfs met 
een hoop ‘mitsen en maren’ er uiteindelijk 
weer wat positiefs gecreëerd kon worden.
De SV Renswouw voorzitter wijst er op 
dat het grootste deel van de gymnasten 
medio mei al op een grasveld nabij 
de sporthal begonnen is met lichtere 
trainingsoefeningen. Zwaaien aan de rekstok 
zit er nu nog even niet in, maar daar heeft 
men dus al wat praktijkervaring opgedaan 
met het “buitensporten in Corona-tijd”.

Natuurlijk ziet men bij de SV Renswouw al wel 
wat puntjes ter verbetering en zal men ook 
kort op de bal moeten blijven zitten. Maar 
gelukkig heeft men (zoals men gewend is) 
binnen no-time uit verschillende hoeken van 
de vereniging hulp aangeboden gekregen. 
(Gewassen) handjes genoeg dus en sterker 
nog, met de huidige regels zal men eerder 
vrijwilligers af moeten bellen dan toe laten.
Maarten Bouman is blij en wijst er op dat 
eind mei het afgeschermde “sportstrand” 
gereed is op de parkeerplaats voor Sporthal 

De Hokhorst. In deze afgebakende zone kan 
men straks voor o.a. badminton en volleybal 
weer trainingen gaan bieden op een mooie 
zandlaag. Alles in een aangepaste vorm, 
met andere routines en andere regels t.o.v. 
de gebruikelijke manier in de zaal….maar 
“We mogen weer….” en dat is uiteindelijk iets 
waar we weer van gaan genieten, zo stelt 
Bouman”.

Zo’n plan hebben is mooi, maar het 
uitgevoerd kunnen krijgen is een nog 
mooiere uitdaging. Daarbij maakt men 
bij de SV Renswouw gelijk graag van de 
gelegenheid gebruik om de  Gemeente 
en in het bijzonder de firma Lagerweij te 
bedanken voor het meedenken en snelle 
schakelen. Er wordt wel vaker gerefereerd 
naar de oplossingsgerichte instelling van 
bijvoorbeeld ondernemers en bestuurders 
van ons mooie dorp…en bij deze; Dat is 
geheel terecht wat ons betreft!

Het streven is om deze buitensport locatie 
ook na de gebruikelijke seizoenstop (eind 
juni) te blijven aanbieden aan de  sporters. 
Tijdens de zomerperiode kan men dus 
de conditie en vaardigheden mooi ‘in 
vorm houden’ en gaat de Sportvereniging 
voorzichtig uitkijken naar wat straks nog 
verder mogelijk wordt. Stapje voor stapje, 
maar wel vooruit.

Uiteraard worden de sporters van de SV 
Renswouw op de hoogte gehouden van 
alle ontwikkelingen en bekijkt men ook 
voor niet-leden wat wellicht voor hen 
mogelijk is. Maarten Bouman: ”Dan nodig 
ik ze van harte uit om een kijkje te nemen 
op de nieuwspagina van onze website  
www.svrenswouw.nl



de  heraut

16

 

 

 

                                                                                                 

Heb je als particulier of ondernemer geen geschikt dak en wil je toch je verbruik duurzaam en 
lokaal opwekken? Of jouw CO2 uitstoot voor bijvoorbeeld verwarming en vervoer 
compenseren? Wil je profiteren van de verkoop van opgewekte stroom en de korting op 
energiebelasting?  

Schaf dan één of meer ValleiEnergieDelen aan en word zo mede-eigenaar van de 
zonnepanelen op de daken aan de Kooiweg in Renswoude.  

Aantal panelen ± 212 

Opgesteld vermogen ±   74.200 Wp 

Geschatte opbrengst ±   64.030 kWh per jaar 

Goed voor ± 20 Huishoudens 

Type project Regeling Verlaagd Tarief Opwek (postcoderoos) 

Looptijd Postcoderoos 15 jaar, installatie max 25 jaar 

Postcodes die mee doen 3927 Renswoude;    3772 Barneveld;     3925 Scherpenzeel; 
6741 Lunteren;         6744 Ederveen;                                         
3905 Veenendaal;    3906 Veenendaal 

ValleiEnergieDeel 100 kWh equivalent verbruik per jaar 

Minimale deelname 1 ValleiEnergieDeel ter waarde van € 120  

Bespaarde CO2 ± 800 kg over 15 jaar per ValleiEnergiedeel 

Rendement *) 4-5% 

Terugverdientijd *) 9-10 jaar 

*) Niet van toepassing bij CO2 compensatie. 

Meedoen?  
Ga naar valleienergie.nl/Renswoude 
Voor vragen neem contact op met service@valleienergie.nl 0317 - 845 278  

Opwek zonne-energie Renswoude 
212 zonnepanelen op daken 
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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

KRINGLOOPWINKEL RENSWOUDE

Kastanje laan 2a
Geopend van:  
Dinsdag: 14:00 t/m 17:00  (vanaf 7 juli)
Donderdag: 14:00 t/m 17:00 
Vrijdag: 10:00 t/m 18:00
Zaterdag: 10:00 t/m 12:00

Koffie of thee met gebak verkrijgbaar.
I.v.m. Corona gelden er hygiëne maatregelen 
zoals mandje verplicht, houd afstand, handen 
desinfecteren en max aantal personen.
Informatie: 06-51970068 A.A. van Rinsum 
De opbrengst is voor de koepelkerk te 
Renswoude.

PIANOLES EN ORGELLES IN DE BIBLIOTHEEK.

Op maandag en donderdag wordt er in de 
bibliotheek piano- en orgelles gegeven. Voor 
jong en oud, beginners en gevorderden.

Om nu of in september te beginnen kunt  
u zich opgeven bij Jeannette van ‘t Veld  
06-30061560.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op 
www.muziekschool-renswoude.nl

Boedelscheiding

Betaalbare deskundigen

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

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

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

e e

AlimentatieEchtscheiding
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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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UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude  GEWIJZIGDE UITERSTE
REDACTIE- EN ADVERTENTIEADRES: Gerbert van Donselaar, 06 - 24 50 74 13 INLEVERDATUM KOPIJ:
E-MAIL: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen (woensdag) DONDERDAG 25 JUNI
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

BZA tuinman 18 jaar, rookt niet. Voor alle normale 
tuin/terras werkzaamheden.
Tijden in overleg; 0636454250.

BZA Huish.hulp voor 3-4 uur per week op maandag.
Werk netjes-hoekjes-kantjes -randjes. Voorkeur in 
gezin die niet thuis werkt(en).
Huisdieren geen probleem.
Bel geurst; 0647143678.

BZA jonge dame 16 jaar heeft tijd en zin om op uw 
kinderen te passen.
Lief voor kinderen, alle leeftijden zijn prima.
Niet rokend, info: 0610844593.

4 Mooi getekende kittens te koop, mogen rond eind 
juli het nest verlaten.  Ze worden ontwormd en 
ontvlooid,  groeien op in huis. 
Tel/app 06 36436240

Zelfgenaaide, wasbare mondkapjes te koop. €4.50 .
Opbrengst voor stichting Nachamu Nachamu Ami.
Tel 0615 123456.

Gitaarlessen; vraag een proefles aan of geef je op 
voor gitaarles. Je kan nu starten of in september.
Lessen worden op dinsdagmiddag en avond  en 
vrijdagmiddag gegeven.
Marno Wieken 0318-621013 of 06-42838117
Mail; mwieken@gmail.com

Gevraagd: vriendelijke huishoudelijke hulp die 1x in 
de 2 weken ons een paar uurtjes wil helpen! Geen 
huisdieren! 
What’s app: 0614148903

Diverse soorten tuinplanten te koop van 
hobbykwekerij.
O.a. bloeiende, groenblijvende en/of 
bodembedekkende planten.
Zelfbediening - Kastanjelaan 41 -  tel 06 4602 6348

Af te halen t.e.a.b.:
•  Mooie Kinderfiets. Wielmaat 20 x 1,75 / 47 - 406. 

Geschikt voor de leeftijd van 5 tot 9 jaar. Voorzien 
van standaard, handrem, terugtraprem, bel en 
reflector.

•  Een speeltafeltje met 2 bijpassende stoeltjes. De 
maten van de tafel zijn: (l x b x h) 59 x 49 x 51 cm. 
en de zittingen van de stoeltjes zijn 30 cm. hoog.

•  Spiegel met een mooi geslepen facet rand. Aan 
bovenzijde zijn de hoeken afgeschuind. Voorzien 
van ophangsysteem. Maat 50 x 70 cm (b x h)

Tel. 0318 - 576110

Gevonden huissleutel  op begraafplaats Renswoude 
op maandag 8 juni j.l.
Tel. 0318572685.




