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                                                    Renswoude, 23 december 2020 

 

 
 

 
 

  
Houd moed, heb lief! 
Zo net voor het kerstfeest en aan het einde van dit jaar 
kijk ik terug op een jaar waarvan ik weet dat deze niet 
meer uit mijn herinnering zal verdwijnen. 
Januari en februari waren een mooie start van het jaar, 
met de nieuwjaarsmarkt, leuke ontmoetingen, de opening 
van een leuk nieuw café in ons dorp, de voorbereidende 
activiteiten voor 75 jaar vrijheid in de eerste week van 
mei, een aftrap voor de voorbereidingen van de viering 
van ons 700-jarig bestaan als dorp en natuurlijk het 
reguliere dagelijkse werk. Begin maart kregen we 
signalen dat we rekening moesten houden met een 
ongrijpbaar virus dat wellicht ook in ons land zou 
landen. Op donderdagavond 12 maart werden de 
burgemeesters bijeengeroepen voor een bestuurlijk 
afstemmingsoverleg van de Veiligheidsregio Utrecht 
omdat dat genoemde virus noopte tot een gezamenlijke aanpak. Vanaf die dag hebben 
we geen handen meer geschud. Zondagavond 15 maart moest de horeca sluiten 
en was de eerste lockdown een feit. Het was nodig, zo bleek uit het aantal 
besmettingen en de mensen die met het virus overleden. Er volgde een voorjaar met 
fantastisch weer en een ware berentocht waar we met onze kinderen een wandeling 
maakten langs voor het raam gezette beren. Als inwoners van ons dorp maakten we er 
het beste van. Evenals de verenigingen en bedrijven. Kerken gingen over op een 
digitale dienst. Iedereen heeft zijn/haar steentje bijgedragen.  
 
We hebben termen en begrippen waar we voorheen geen echte voorstelling bij hadden: 
anderhalvemetersamenleving, COVID-19, bron- en contactonderzoek, druktemonitor, 
zorgcontinuïteit, virusontkenner, complotwappie enzovoort.  
Het thuiswerken, kinderen die digitaal hun lessen volgen, de overleggen via een 
beeldscherm; we bleken heel flexibel en wendbaar.  
De lintjesregen vond plaats op een alternatieve manier, de 4 mei herdenking was 
waardig en tegelijkertijd was er het gemis van het samen beleven van dit bijzondere 
feit. Het niet kunnen vieren van 75 jaar bevrijding en het missen van 
Koningsdagactiviteiten en het Oranjebal was spijtig. 

Gemeentenieuws (23 december 2020)   
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                                                    Renswoude, 23 december 2020 

 

Juni startte met versoepeling van de maatregelen. Afstand houden en goed handen 
wassen bleven, evenals het uitblijven van evenementen, maar de horeca mocht 
gelukkig weer mensen ontvangen. “Mijn” coronabeleidsteam hoefde in plaats van elke 
week, alleen bijeen te komen als er een bijzondere vraag of uitdaging lag en 
terugkijkend op de zomer was het alsof we weer een beetje “gewoon” konden doen. 
Helaas bleek in september dat Corona ons weer meer en meer in zijn greep kreeg. De 
maatregelen werden weer opgeschroefd, Sinterklaas kwam op een alternatieve manier 
bij de kinderen en nu net voor de kerstvakantie zijn we beland in een strenge lockdown. 
En weer zie ik in Renswoude dat we ons zoveel mogelijk voegen. Kerken, scholen, 
verenigingen en bedrijven maken er het beste van.  
Maar tegelijkertijd zijn we ook heel kwetsbaar. Diverse sectoren zijn ongelofelijk hard 
geraakt zoals de horeca, evenementenbranche, cultuursector en ook de reisbranche. 
Hoe vindingrijk deze ondernemers ook zijn, er kan een punt komen dat de rek er uit is. 
Met bewondering en respect zie ik de veerkracht van Renswoude. 
 
De kerstdagen zullen anders zijn. Gelukkig blijf de boodschap van het kerstfeest altijd 
dezelfde. Een blijde verwachting van het Kindje dat voor ons is gekomen in alle 
eenvoud. Dit kerstfeest in deze bijzondere tijd waarin we minder mensen ontmoeten, 
kan voor mensen die alleen gaan, zowel jong als oud, ingewikkeld zijn. We kunnen 
verschil maken in deze tijd. Gewoon door aandacht, oprechte interesse te tonen en het 
contact te maken.  
 
Ook de jaarwisseling zal een andere zijn dan anders. Het vuurwerkverbod wordt door 
de één toegejuicht en door de ander ervaren als het zoveelste pleziertje dat wordt 
afgenomen. We willen voorkomen dat de ziekenhuizen nog voller worden. Ik weet dat 
er bij onderscheppingen enorm zwaar (illegaal) vuurwerk aangetroffen is. Dat is 
wellicht een effect van het vuurwerkverbod. Ik houd mijn hart vast als dergelijk 
vuurwerk (kaliber handgranaat) wordt afgestoken. Ik houd er niet van om met een 
vingertje te wijzen maar ik doe wel een oproep aan iedereen die in het bezit is van dit 
soort explosieven: gebruik je verstand, denk na!   
 
We staan bijna aan het einde van 2020, een extreem jaar. 2021 staat voor de deur. Mijn 
wens is dat dit een jaar met mooie perspectieven voor álle Renswoudenaren zal zijn. 
Optimisme, begrip, oog voor elkaar, een gastvrij jaar voor horeca en evenementen en 
een jaar waarin iedereen tot zijn/haar recht komt.  
Houd moed, heb lief! 
 
Petra Doornenbal, uw burgemeester  
 



de  heraut

5

  
                                                    Renswoude, 23 december 2020 

 

 
Het gemeentebestuur van Renswoude wenst alle inwoners  
goede kerstdagen toe en een gezond en voorspoedig 2021. 

 

Geen nieuwjaarsmarkt begin 2021 
Traditiegetrouw wordt er in de eerste week van het nieuwe jaar een nieuwjaarsmarkt 
georganiseerd. Vanwege alle coronamaatregelen wordt deze begin 2021 niet 
gehouden. In de eerste week van januari wordt er wel een filmpje van de burgemeester 
online gezet met een leuke primeur.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewijzigde openingstijden feestdagen 2020/2021 
Het gemeentehuis en de gemeentewerf van de gemeente Renswoude zijn van 25 
december 2020 t/m 1 januari 2021 gesloten.  
 
Geboorte- en overlijdensaangiften  
U kunt een begrafenis melden op telefoonnummer 06-51148102. 
Voor het doen van aangifte van overlijden en geboorte kunt u bellen voor een afspraak 
naar de afdeling burgerzaken 0318-578151. Voor een snelle afhandeling kunt u uw 
aangifte van overlijden en de verklaring van overlijden mailen aan 
burgerzaken@renswoude.nl 
 
Bereikbaarheid Dorpsteam Renswoude 
Tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn wij alleen bereikbaar per e-mail: 
dorpsteam@renswoude.nl 

• Bij een vermoeden van huiselijk geweld/ kinder- en oudermishandeling kunt u 
24/7 bellen met Veilig Thuis: 0800-2000 

• Voor jeugdigen of volwassenen met acute psychiatrische problematiek kunt u 
contact opnemen met de huisarts of de huisartsenpost (0318-200800) 

• Bij levensbedreigende situaties belt u 112 
 
Spoedgevallen in het woningbedrijf en de omgeving (riolering, wegen etc.)  
Tijdens de sluiting kunt u alleen bij spoed bellen naar 06 511 481 02. Geef uw naam, 
telefoonnummer en probleem door en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld. 
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Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een smaakvol nieuwjaar

Wij zijn gesloten vanaf 25 december t/m 6 januari

Henrie van de Wetering en Anke Bierman

Restaurant De Dennen, Utrechtseweg 34, 3927 AW  Renswoude
Tel. 0318 57 12 74  www.restaurantdedennen.nl

Wij wensen u prettige kerstdagen

en een voorspoedig nieuwjaar

2021
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Ter inzage vergunningen  
In de 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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Carbidschieten op 31 december? Meld dit eerst bij de gemeente 
Het kabinet heeft besloten dat er tijdens de jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk 
verkocht en afgestoken mag worden. Het carbidschieten heeft het kabinet niet 
verboden. 
In Renswoude mag er binnen de bebouwde kom geen carbid geschoten worden. In het 
buiten gebied mag dit alleen als: 

- het gemeld is bij de gemeente, via het e-mailadres t.van.leeuwen@renswoude.nl, 
en; 

- nadat er in een gesprek met de gemeente afstemming heeft plaatsgevonden over 
de voorwaarden.  

Melden kan tot en met maandag 28 december a.s.. De gesprekken vinden plaats op 24, 
28, 29 of 30 december. 
Ben je te laat of voldoe je niet aan alle (corona)voorwaarden, dan mag je geen 
carbidschieten . 
 
Voorwaarden op hoofdlijnen: 

▪ alle coronamaatregelen (afstand en aantal personen) moeten nageleefd 
worden; 

▪ carbidschieten vindt plaats op 31 december van 10.00 tot 18.00 uur; 
▪ carbidschieten na zonsondergang (tot 18.00u) mag alleen op een goed verlicht 

schietterrein; 
▪ de melkbus(sen) waarmee wordt geschoten mogen niet worden afgesloten door 

middel van een deksel; 
▪ breng mens of milieu niet in gevaar; 
▪ zorg voor minimaal 100 meter afstand van gebouwen van anderen; 
▪ het schietveld is ten minste 75 meter, zonder openbare paden, openbaar water 

of (spoor)wegen; 
▪ als er niet op eigen terrein wordt geschoten, dient er een schriftelijke 

toestemming van de eigenaar van het terrein te worden meegezonden 
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Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van 
 

MARTEN HULST 
 

De heer Hulst was van 1974 tot 1996 burgemeester van de gemeente 
Renswoude. Daarnaast is hij in 1996 benoemd tot ereburger van Renswoude. 
 
Wij gedenken de heer Hulst als een warme en betrokken bestuurder en kijken 
met veel waardering terug op zijn langdurige en bevlogen inzet voor de 
Renswoudse gemeenschap. 
 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel 
sterkte met het verwerken van dit verlies. 

 
Gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en medewerkers        
van de gemeente Renswoude, 
 
de secretaris,       de burgemeester,                   de raadsgriffier, 
W.C.M. Lissenberg-van Dam  P. Doornenbal-van der Vlist    M.H.T. Jansen 
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INSTALLATIEBEDRIJF
MOESBERGEN B.V.
RENSWOUDE
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Afvalinzameling 2021 
De nieuwe afvalkalender voor 2021 is te raadplegen via www.acv-afvalkalender.nl. Hier 
kunt u met uw postcode en huisnummer de afvalkalender opvragen. Ook kunt u daar 
een jaarkalender opvragen en printen. Daarnaast vindt u er een handig overzicht van 
de verschillende soorten afval. 
 
App voor mobiele telefoon 
Heeft u een mobiele telefoon dan kunt u ook de ACV app downloaden. In de ACV app: 
- vindt u de afvalkalender; 
- kunt u herinneringen instellen zodat u weet wanneer u welk afval buiten moet zetten; 
- staan de locaties van dichtstbijzijnde containers; 
- zit een handige zoekfunctie met ‘welk afval waar’. 
 
 
Ophalen kerstbomen 
De kerstbomen worden op dinsdag 12 januari a.s. opgehaald door de gemeente. 
Omgevingsbeheer. Als u uw oude kerstboom kwijt wilt, dan dient u deze op 12 januari 
a.s. vóór 07.30 uur langs de openbare weg te leggen en wordt deze gratis opgehaald. 
 
 
Voortgangsrapportage gemeentehuis 
Via www.renswoude.nl/gemeentehuis is 
de voortgangsrapportage gemeentehuis 
van december te raadplegen. 
Ook zijn daar de laatste (bouw)tekeningen 
te vinden.  
Mocht u geïnteresseerd zijn in de 
uitbreide presentatie van het definitief ontwerp, dan kunt u deze opvragen bij Jan van 
Essen via j.van.essen@renswoude.nl.   
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Wij wensen u
een opbouwend

2021
Holleweg 1  | Postbus 106

3925 ZJ  Scherpenzeel (gld)    
T 033 277 37 38

E info@bouwbedrijfosnabrugge.nl

wenst iedereen 
fi jne kerstdagen en 

een gelukkig nieuw jaar!

Coop van Beek 
en medewр k(st)р s
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Besluitenlijst gemeenteraad 8 december 2020 
 
Agendapunt Voorstel Besluit 
2 Vaststelling agenda Ongewijzigd vastgesteld. 
4 Vaststelling verslagen en 

besluitenlijsten raadsvergaderingen 27 
oktober 2020 en 3 november 2020 

Verslagen en besluitenlijsten 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

5 Ingekomen stukken en mededelingen Afdoening conform voorstel. 
6 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 

Verordening op de heffing en 
invordering van toeristenbelasting 
2021 

Conform voorstel met algemene 
stemmen besloten. 

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 
Verordening op de heffing en 
invordering van rioolrecht 2021 

Conform voorstel met algemene 
stemmen vastgesteld. 

8 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 
afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 
2021 

Conform voorstel met algemene 
stemmen vastgesteld. 

9 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 
Verordening op de heffing en 
invordering van precariobelasting 2021 

Conform voorstel met algemene 
stemmen vastgesteld. 

10 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 
verordening op de heffing en 
invordering van leges 2021 en de 
bijbehorende tarieventabel 

Conform voorstel met algemene 
stemmen vastgesteld. 

11 Raadsvoorstel tot vaststelling en 
wijziging van minimaregelingen 

Conform voorstel met algemene 
stemmen vastgesteld. 

12 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 
Verordening Onroerende Zaak 
Belasting 2021 

Amendement A10 inzake wijziging 
tariefpercentages, ingediend door 
de VVD, verworpen met twee 
stemmen voor (VVD) en negen 
stemmen tegen (Dorpsbelang 
Renswoude, CU, SGP en CDA). 
Amendement A9 inzake wijziging 
tariefpercentages, ingediend door 
SGP en CDA, en geamendeerd 
raadsbesluit aangenomen met 
zeven stemmen voor (SGP, CDA, 
Dorpsbelang Renswoude en VVD) 
en vier stemmen tegen (CU). 
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Motie M8 inzake toepassing 
rekenmethode voor 2022, ingediend 
door alle fracties, unaniem 
aanvaard. 

13 Verordening op de heffing en 
invordering van begraafrechten 2021 

Conform voorstel met meerderheid 
van stemmen (acht stemmen voor 
(CU, Dorpsbelang Renswoude en 
VVD) en drie stemmen tegen (SGP 
en CDA) vastgesteld. 

14 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 
Najaarsnota 2020 

Conform voorstel met algemene 
stemmen vastgesteld. 

15 Raadsvoorstel tot vaststelling van het 
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 
2021-2028 

Conform voorstel met algemene 
stemmen vastgesteld. 

16 Raadsvoorstel tot benoeming 
bestuursleden Stichting Sporthal De 
Hokhorst 

Conform voorstel met algemene 
stemmen besloten. 

 
 
 
Tijdelijke woonruimte in Renswoude te huur tot 1 januari 2022 
Aan de Taets van Amerongenweg in Renswoude staat een aantal gezinswoningen die 
tijdelijke te huur worden aangeboden tot 01 januari 2022. De woningen kosten netto    
€ 450,00 per maand. Daar komt maandelijks € 1,20 bij voor glasfonds. Er is 
huurtoeslag mogelijk als dit noodzakelijk is in verband met een laag inkomen. Er wordt 
eenmalig € 50,00 in rekening gebracht voor administratiekosten bij het afsluiten van 
een huurovereenkomst.   
 
Er geldt geen huurbescherming voor deze woningen, dus na afloop van de periode 
moet u zelf voor een oplossing zorgen. Het is zeker niet verstandig er te gaan wonen 
als u meeverhuizende kinderen heeft en/of niet aansluitend zelf in woonruimte kunt 
voorzien. Wel kan het een prima overbruggingsoplossing zijn als bijvoorbeeld uw 
nieuwe koopwoning later wordt opgeleverd en u toch uw huidige huis al uit moet. 
 
Heeft u interesse? U kunt zich inschrijven via de website www.Renswoude.nl/huur. Na 
ontvangst van uw gegevens krijgt u binnen 14 dagen nader bericht van ons. Het kan 
zijn dat er geloot moet worden als er veel gegadigden zijn.  
 
Vragen? Neemt u gerust contact op met de heer B.J.A. Rozemeijer. Hij is bereikbaar 
via (0318) 57 81 65 
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Denkt u mee over duurzame energie? 
Waar, hoe en hoeveel zonne- en windenergie kunnen we in 2030 opwekken in de regio? 
In Regio Foodvalley werken veel partijen samen aan een plan daarover: de Regionale 
Energiestrategie. Een groep inwoners uit de hele regio - een burgerforum - geeft advies 
over dit regioplan. Dat doen zij vanuit wat inwoners in de regio belangrijk vinden. 
Daarom roept Regio Foodvalley inwoners en ondernemers op om hierover hun mening 
te geven. Tot en met 10 januari 2021 kan iedereen in Renswoude van 16 jaar en ouder 
een vragenlijst invullen. Meedoen kan via resfoodvalley.nl.  
 
Samen werken aan een energieneutrale regio 
De Regionale Energiestrategie (RES) Foodvalley is de eerste flinke stap naar een 
energieneutrale regio. Omdat energie opwekken niet ophoudt bij de gemeentegrens, 
werken hier veel partijen aan samen. In Regio Foodvalley zijn dit acht gemeenten, twee 
provincies, twee waterschappen, vele belanghebbenden én inwoners.  
 
Uw mening is belangrijk 
In Regio Foodvalley willen we een schone wereld voor ons en onze kinderen. Dat 
vraagt om moeilijke keuzes. Want waar is ruimte om die duurzame energie op te 
wekken? Doen we dat met zon of wind? Hoe houden we het betaalbaar? Hierover horen 
we graag uw mening! 
 
Hoe werkt de raadpleging? 
In het eerste deel van de online vragenlijst geven wij u vijf mogelijkheden om een flinke 
stap te maken naar een energie neutrale regio. Deze mogelijkheden zijn niet écht. Het 
zijn géén concrete plannen van de gemeenten. Het zijn keuzes die u misschien heel 
goed of juist helemaal niét goed vindt. Door uw mening hierover te geven, kunnen wij 
hiervan leren. Wat vinden onze inwoners belangrijk en wat vinden zij minder belangrijk. 
In het tweede deel krijgt u naast algemene vragen ook vragen over Renswoude zelf. Wij 
willen bijvoorbeeld graag weten hoe u denkt over het windmolen initiatief in 
Renswoude-Zuid.  
Om deel te nemen hoeft u géén energiespecialist te zijn. Het is juist belangrijk dat 
mensen met verschillende achtergronden en leeftijden meedoen. Er is een helpdesk 
om deelnemers te helpen met invullen. De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van 16 
jaar en ouder. Meer informatie en meedoen kan via de website resfoodvalley.nl. 
 
Wat doen we met de resultaten? 
Voor het maken van de vragenlijst en het verwerken van de resultaten heeft Regio 
Foodvalley onafhankelijke specialisten ingehuurd van de TU Delft en het Nederlands 
Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO). 
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Regio Foodvalley heeft een burgerforum gevormd om het belang van inwoners uit de 
regio te vertegenwoordigen. Dit is een diverse groep van 20 mensen uit de gemeenten 
Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en 
Wageningen. Het Burgerforum adviseert de regio vanuit het belang van de inwoners. 
En niet namens zichzelf. Dus het burgerforum gebruikt de resultaten om dit advies op 
te kunnen stellen.  
 
Ook in Renswoude zullen we de resultaten van de raadpleging meenemen. We gaan 
het gebruiken als aanvulling op ons participatiekader. En de raad zal de resultaten 
gebruiken als een van de bronnen om beslissingen te nemen over duurzame energie in 
Renswoude.  
 
 
 
Spreekuur huiselijk geweld – Je staat niet alleen! 
Ervaar jij huiselijk geweld of maak jij je zorgen over huiselijk geweld tegen iemand uit 
je omgeving? Blijf er niet mee rondlopen en zoek hulp of neem iemand in vertrouwen. 
Huiselijk geweld is niet normaal. Het kan iedereen overkomen. 
Het spreekuur is voor alle inwoners van Renswoude en de naburige plaatsen. Een 
ervaringsdeskundige, Jolanda, staat je te woord. Je kunt met haar over problemen en 
zorgen praten en je zorgen uiten al dan niet over de eigen situatie. De gemeente kiest 
heel bewust voor een ervaringsdeskundige omdat de ervaring leert dat praten met 
iemand die in vergelijkbare situaties heeft gezeten een enorme opluchting kan zijn.   
Het spreekuur is op vrijdag 8 januari van 13.00 tot 15.00 en vrijdag 22 januari van 
10.00 uur tot 12.00 uur telefonisch via 06 -16023737. 
Je kunt Jolanda ook mailen: spreekuurhuiselijkgeweld@renswoude.nl 
Er wordt geen verslag van het gesprek gemaakt en je hoeft geen persoonsgegevens 
achter te laten. Het gesprek is vertrouwelijk en blijft tussen jou en de 
ervaringsdeskundige.  
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Budgetloket opent de deuren 
Per 1 januari 2021 kunnen de inwoners van Veenendaal, Rhenen en Renswoude 
terecht bij het Budgetloket voor vragen over geld en hulp bij schulden. De gemeente 
Veenendaal gaat de taken voor de schuldienstverlening zelf uitvoeren onder de naam 
Budgetloket. Door de schulddienstverlening zelf uit te voeren, kan dit in samenhang 
opgepakt worden met andere onderdelen in het sociaal domein. Het Budget Advies 
Centrum (BAC), onderdeel van Vitras/Santé Partners, voerde de afgelopen jaren de 
schulddienstverlening uit voor gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude. 
 
Nieuwe contactgegevens 
Het Budgetloket is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van de gemeente 
Veenendaal. De nieuwe gegevens per 1 januari 2021 zijn: 
 
Gemeente Veenendaal 
T.a.v. Budgetloket 
Postbus 1100  
3900 BC  VEENENDAAL 
(0318) 538 830 
Budgetloket@veenendaal.nl 
 
 
Voornemen vertrokken naar Land Onbekend 
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen 
niet meer wonen op het adres waar hij volgens de Basisadministratie Personen (BRP) 
ingeschreven staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen 
om van de onderstaande personen gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend 
land. 
 
Geslachtsnaam en voorletters-Datum voornemen 
P. Verhoef – 16-12-2020 
Saho, O. – 01-12-2020. 
 
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. 
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Ingekomen aanvraag vergunning/ontheffing 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: 
• Gewijzigde DHW- en exploitatievergunning voor Brasserie De Kraai op het perceel 

Dorpsplein 4 (+2) te Renswoude. Betreft uitbreiding van het pand, verruiming van 
de activiteiten (lunchroom / eetcafé) en wijziging van de openingstijden 
(ontvangen op 17 december 2020). 

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

• De Vloeren Kenner B.V. voor het adres: 
Groot Overeem 1a in Renswoude. De melding heeft betrekking op het oprichten 
van een houtbewerkingsbedrijf. 

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 afspraak op de afdeling 
Fysiek domein van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 
uur of op afspraak). 
Mw. C.J.M. van den Heuvel, 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), 088 – 022 50 00. 
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Aanwijzing toezichthouders 
Op 15 december 2020 hebben de burgemeester en het college van burgemeester en 
wethouders ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft mevrouw T. van 
Leeuwen, mevrouw S. Tsang en de heer M. Wentzel, werkzaam bij de afdeling Fysiek 
en Sociaal Domein van de gemeente Renswoude, aangewezen als toezichthouder van 
de gemeente Renswoude als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet 
bestuursrecht van het bij of krachtens de: 

- Algemene wet bestuursrecht; 
- Gemeentewet; 
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
- Bouwbesluit; 
- Bouwverordening gemeente Renswoude; 
- Wet milieubeheer; 
- Wet bodembescherming; 
- Wet geluidhinder; 
- Wet inzake de luchtverontreiniging; 
- Wet ruimtelijke ordering; 
- Woningwet; 
- Erfgoedwet; 
- Drank- en Horecawet; 
- Wet natuurbescherming; 
- Algemene plaatselijke verordening Renswoude; 
- Wet basisregistratie adressen en gebouwen; 
- Huisvestingswet; 
- Provinciale milieuverordening; 
- Wet veiligheidsregio’s. 

Dit voor zover de gemeente belast is met het toezicht op de naleving van deze 
regelgeving. In de uitvoering van hun werkzaamheden zijn toezichthouders bevoegd 
om terreinen te betreden. Uiteraard zijn zij, indien dat wordt gevraagd, verplicht zich te 
legitimeren als door de burgemeester, dan wel het college van burgemeester en 
wethouders aangewezen toezichthouder. Het besluit treedt in werking op 15 december 
2020. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het algemeen 
telefoonnummer (0318) 578 150. 
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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

info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl • T: 0318 57 44 24

Voor 2020 wensen we iedereen toe,
wat we helaas niet zomaar kunnen geven:
We wensen je geluk, gezondheid en vrede
maar ook Licht voor als het donker is in je leven.
Gezegende kerstdagen en een goed 2020.
Namens het hele team,

Simone Beijer  

2020 was voor velen een moeilijk jaar. 
Voor 2021 wensen wij u toe dat afstand overbrugt 
mag worden, maar vooral gezondheid, geluk en 
vrede voor u en al de uwen.
Gezegende kerstdagen en een gelukkig 2021
Namens het hele team,

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

info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl • T: 0318 57 44 24

Voor 2020 wensen we iedereen toe,
wat we helaas niet zomaar kunnen geven:
We wensen je geluk, gezondheid en vrede
maar ook Licht voor als het donker is in je leven.
Gezegende kerstdagen en een goed 2020.
Namens het hele team,

Simone Beijer  

Gezellige Kerstdagen
en een bijzonder 
voorspoedig 2021

Dorpsstraat 73 - 3927 BB  Renswoude
Telefoon: 0318 - 572 951 / 06 - 53 247 267
Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Adv. Heraut Feestdagen 2021.indd   1 03-12-20   16:11
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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
1) Kastanjelaan 2a: bouwen 12 appartementen; activiteit bouwen en afwijken 

bestemmingsplan (ingediend op 30 november 2020); 
2) Dorpsstraat 104: kappen berkenboom; activiteit kappen (ingediend op 8 december 

2020); 
3) Oude Holleweg 36: splitsen woning; activiteit bouwen (ingediend op 14 december 

2020). 
Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld. Zodra hier een besluit 
op is genomen, wordt dit 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 wordt genomen en bekendgemaakt. Om een 
aanvraag in te zien kunt u op werkdagen op afspraak langskomen op de afdeling Fysiek 
domein van het gemeentehuis van Renswoude. 
Voor meer informatie: 0318 – 57 81 50/ omgevingsvergunning@renswoude.nl 
 
Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
1) Parkeerterrein Kruisboog tussen Kooiweg, Zijde Wetering en A12: legaliseren 5 

lichtmasten; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 9 december 2020); 
2) Arnhemseweg 3: verbouw restaurant; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 9 december 

2020); 
3) Dorpsstraat 104: kap berkenboom; activiteit ‘kappen’ (verzonden op 16 december 

2020); 
4) Dorpsplein 2 en 4: samenvoegen horeca-ruimten; activiteiten ‘bouwen’ en ‘afwijken 

bestemmingsplan’ (verzonden op 18 december 2020). 
Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling 
Fysiek domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van Renswoude (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 treedt 
in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. 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 meer informatie: 0318 – 57 81 50/ omgevingsvergunning@renswoude.nl 
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www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Renswoude is een Utrechtse gemeente die ligt 
in de Gelderse Vallei tussen de Veluwe en de 
Utrechtse Heuvelrug, temidden van de wei-
landen, bossen en natuurgebieden. Voor een 
kleine gemeente heeft Renswoude een hoog 
voorzieningenniveau. Het aanwezige winkelbe-
stand kan voorzien in de dagelijkse behoeften. 
Door de centrale ligging van Renswoude zijn 
grote plaatsen als Veenendaal, Ede, Barne-
veld, Amersfoort en de rijkswegen A12 en 
A30 snel bereikbaar. Naast goede detailhan-
del beschikt Renswoude over twee basisscho-
len en diverse sportvoorzieningen op sport-
park De Hokhorst. 

Beekweide is een schitterende nieuwbouwwijk 
aan de noordzijde van Renswoude. Deze wijk 
is al ca. 10 jaar in ontwikkeling waardoor er al 
een prachtige woonomgeving is ontstaan. De 
wijk Beekweide kenmerkt zich door een ruime 
opzet met prachtige woonomgeving waarin veel 
groenzones en waterpartijen aanwezig zijn. 

Vanuit Beekweide zijn de diverse uitvalmogelijk-
heden om ook het buitengebied te verkennen. 
In Beekweide is aan de doorlopende weg 
Beekweide de laatste bouwkavel te koop. Deze 
bouwkavel geldt als sluitstuk voor het project 

Beekweide! Dit is dus de unieke kans om uw 
droomwoning op Beekweide te realiseren. 
Deze bouwkavel (Beekweide 33) heeft een 
oppervlakte van circa 447m². 

Deze unieke bouwkavel wordt niet verkocht 
voor een vaste prijs, maar wordt verkocht 
per opbod. Bij deze bieding wordt een inzet-
prijs gehanteerd van € 267.500,–. 

De vraagprijs van de kavel bedraagt  
€ 285.000,– incl.BTW, excl. kosten koper.

Inschrijvings- en selectieprocedure:
U kunt uw eenmalige, maximale bieding ken-
baar maken op het inschrijfformulier. Deze 
kunt u opvragen bij Ab Gaasbeek Makelaardij 
(telefoon 0318-572951 of 
renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl).        
Op dit formulier kunt u ook aangeven of u een 
financieringsvoorbehoud wenst en voor welk 
bedrag. Er geldt een maximale termijn voor het 
financieringsvoorbehoud van 3 maanden. 

Verkoper behoudt zich het recht van gunning 
voor. De hoogste bieder geniet de voorkeur; 
bij gelijke biedingen prevaleert de eventuele 
bieding zonder financieringsvoorbehoud. 

Bij gelijke biedingen qua prijs en voorwaarden 
zal er door de notaris geloot worden. 
De inschrijving sluit maandag 25 januari 2021 
om 16.00 uur. De inschrijving uitsluitend inle-
veren bij Ab Gaasbeek Makelaardij.

Verkoopvoorwaarden:
Vastgestelde vraagprijs is inclusief BTW maar 
exclusief kosten koper. 
Het perceel zal bouwrijp worden opgeleverd.
Architect-, ontwerp- en legeskosten m.b.t. 
omgevingsvergunning zijn voor rekening van 
koper. Er is geen architect- en/of aannemersver-
plichting.
Aansluitkosten (ook de tijdelijke) van NUTS-
voorzieningen zijn voor rekening van koper. 
Er is riolering aanwezig waarop koper moet 
aansluiten.
Zelfbewoningsplicht van toepassing (periode 2 
jaar na oplevering van de woning).
Voor extra informatie kunt u terecht bij Ab 
Gaasbeek Makelaardij.

Voor de op deze kavel te bouwen woning zijn 
door de gemeente Renswoude in het bestem-
mingsplan onder andere de onderstaande eisen 
van toepassing. Daarnaast dient het ontwerp te 
voldoen aan het Beeldkwaliteitsplan.

n Maximale inhoud 1.000 m³, incl. aan-  
 en uitbouwen.
n Goothoogte maximaal 6 m., bouwhoogte 
 maximaal 10 m.
n Woning minimaal 3 m. uit de zijdelingse 
 perceelsgrens. 
n Voorgevelrooilijn is variabel.
n Afstand tussen voor en achtergevel 
 maximaal 15 m.
n Maximaal bebouwingspercentage van 
 50%.
n Dakhelling van 45°.
n Rieten kap niet toegestaan.
n Beeldkwaliteit conform bestaande 
 woningen in Beekweide.
n Positie bijgebouw of in de zijdelingse 
 perceelsgrens of 3 m. eruit.
n Afmetingen bijgebouw maximaal 50m³, 
 goothoogte van 3 m. en bouwhoogte van 
 5 m. Kap acceptabel, mits dezelfde dak-
 helling als de woning wordt gehanteerd.
n 2 Parkeerplaatsen op eigen terrein.
n In-/uitrit direct aansluitend aan perceel 
 Beekweide 35.

Altijd al vrijstaand willen wonen in Beekweide?
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Utrechtse Heuvelrug, temidden van de wei-
landen, bossen en natuurgebieden. Voor een 
kleine gemeente heeft Renswoude een hoog 
voorzieningenniveau. Het aanwezige winkelbe-
stand kan voorzien in de dagelijkse behoeften. 
Door de centrale ligging van Renswoude zijn 
grote plaatsen als Veenendaal, Ede, Barne-
veld, Amersfoort en de rijkswegen A12 en 
A30 snel bereikbaar. Naast goede detailhan-
del beschikt Renswoude over twee basisscho-
len en diverse sportvoorzieningen op sport-
park De Hokhorst. 

Beekweide is een schitterende nieuwbouwwijk 
aan de noordzijde van Renswoude. Deze wijk 
is al ca. 10 jaar in ontwikkeling waardoor er al 
een prachtige woonomgeving is ontstaan. De 
wijk Beekweide kenmerkt zich door een ruime 
opzet met prachtige woonomgeving waarin veel 
groenzones en waterpartijen aanwezig zijn. 

Vanuit Beekweide zijn de diverse uitvalmogelijk-
heden om ook het buitengebied te verkennen. 
In Beekweide is aan de doorlopende weg 
Beekweide de laatste bouwkavel te koop. Deze 
bouwkavel geldt als sluitstuk voor het project 

Beekweide! Dit is dus de unieke kans om uw 
droomwoning op Beekweide te realiseren. 
Deze bouwkavel (Beekweide 33) heeft een 
oppervlakte van circa 447m². 

Deze unieke bouwkavel wordt niet verkocht 
voor een vaste prijs, maar wordt verkocht 
per opbod. Bij deze bieding wordt een inzet-
prijs gehanteerd van € 267.500,–. 

De vraagprijs van de kavel bedraagt  
€ 285.000,– incl.BTW, excl. kosten koper.

Inschrijvings- en selectieprocedure:
U kunt uw eenmalige, maximale bieding ken-
baar maken op het inschrijfformulier. Deze 
kunt u opvragen bij Ab Gaasbeek Makelaardij 
(telefoon 0318-572951 of 
renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl).        
Op dit formulier kunt u ook aangeven of u een 
financieringsvoorbehoud wenst en voor welk 
bedrag. Er geldt een maximale termijn voor het 
financieringsvoorbehoud van 3 maanden. 

Verkoper behoudt zich het recht van gunning 
voor. De hoogste bieder geniet de voorkeur; 
bij gelijke biedingen prevaleert de eventuele 
bieding zonder financieringsvoorbehoud. 

Bij gelijke biedingen qua prijs en voorwaarden 
zal er door de notaris geloot worden. 
De inschrijving sluit maandag 25 januari 2021 
om 16.00 uur. De inschrijving uitsluitend inle-
veren bij Ab Gaasbeek Makelaardij.

Verkoopvoorwaarden:
Vastgestelde vraagprijs is inclusief BTW maar 
exclusief kosten koper. 
Het perceel zal bouwrijp worden opgeleverd.
Architect-, ontwerp- en legeskosten m.b.t. 
omgevingsvergunning zijn voor rekening van 
koper. Er is geen architect- en/of aannemersver-
plichting.
Aansluitkosten (ook de tijdelijke) van NUTS-
voorzieningen zijn voor rekening van koper. 
Er is riolering aanwezig waarop koper moet 
aansluiten.
Zelfbewoningsplicht van toepassing (periode 2 
jaar na oplevering van de woning).
Voor extra informatie kunt u terecht bij Ab 
Gaasbeek Makelaardij.

Voor de op deze kavel te bouwen woning zijn 
door de gemeente Renswoude in het bestem-
mingsplan onder andere de onderstaande eisen 
van toepassing. Daarnaast dient het ontwerp te 
voldoen aan het Beeldkwaliteitsplan.

n Maximale inhoud 1.000 m³, incl. aan-  
 en uitbouwen.
n Goothoogte maximaal 6 m., bouwhoogte 
 maximaal 10 m.
n Woning minimaal 3 m. uit de zijdelingse 
 perceelsgrens. 
n Voorgevelrooilijn is variabel.
n Afstand tussen voor en achtergevel 
 maximaal 15 m.
n Maximaal bebouwingspercentage van 
 50%.
n Dakhelling van 45°.
n Rieten kap niet toegestaan.
n Beeldkwaliteit conform bestaande 
 woningen in Beekweide.
n Positie bijgebouw of in de zijdelingse 
 perceelsgrens of 3 m. eruit.
n Afmetingen bijgebouw maximaal 50m³, 
 goothoogte van 3 m. en bouwhoogte van 
 5 m. Kap acceptabel, mits dezelfde dak-
 helling als de woning wordt gehanteerd.
n 2 Parkeerplaatsen op eigen terrein.
n In-/uitrit direct aansluitend aan perceel 
 Beekweide 35.

Altijd al vrijstaand willen wonen in Beekweide?
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WWW.DEHOF.NL

FIJNE FEESTDAGEN EN VEEL GELUK & GEZONDHEID VOOR 2021!
 

NIEUW JAAR, NIEUW LOGO & COMPLETE MAKE-OVER RESTAURANT + BAR

 GRAAG TOT SNEL!
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joopfietsen.nl | 0318 57 17 61

VERHUISBERICHT!

Wij wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig 2021!

BARNEVELDSESTRAAT 13 RENSWOUDE
VERHUIZEN NAAR:

WIJ GAAN IN JANUARI 

12 EN 13 JANUARI ZIJN WIJ IN RENSWOUDE  
GESLOTEN OM TE VERHUIZEN, ONZE VESTIGING IN 

SCHERPENZEEL BLIJFT BERIJKBAAR

VANAF 14 JANUARI ZIJN WIJ WERKZAAM VANAF  
BARNEVELDSESTRAAT 13 IN RENSWOUDE
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MOGELIJK MÉÉR DAN 500 HUISHOUDENS  
IN RENSWOUDE MET SCHULDEN?

Dat is de conclusies van een onderzoek door 
het NIBUD en Schuldhulpmaatje Nederland. 
In Renswoude wonen ruim 100 huishoudens 
met ernstige schulden en daarnaast schat 
men dat er nog eens ruim 450 huishoudens in 
de gevarenzone zitten. Met andere woorden, 
wanneer er op het gebied van financiën 
iets gaat veranderen door bijvoorbeeld 
echtscheiding, werkloosheid of ziekte kan 
deze groep al heel snel in de financiële 
problemen komen. Van de Nederlandse 
huishoudens heeft 32% ! het afgelopen jaar 
met één of meerdere betalingsachterstanden 
te maken gehad.

Door de coronacrisis raken veel mensen 
hun werk kwijt. Dat betekent meestal ook 
een forse achteruitgang in inkomen. Wie 
dat niet goed kan opvangen, heeft al snel 
financiële zorgen. Naar schatting hebben 
ruim 500 huishoudens in Renswoude te 
maken met financiële zorgen of hebben al 
betalingsachterstanden en/of schulden. 
Binnen de groep van ruim 450 huishoudens 
zijn ook veel mensen die op dit moment 
nog geen problematische schulden hebben. 
Helaas zijn er velen die zich schamen en 
daarom geen hulp durven zoeken in een vroeg 
stadium.  Naar die mensen is IDH Schuldhulp 
op zoek. 

De vrijwilligers van IDH Schuldhulp denken 
mee hoe u kunt rondkomen van een lager 
inkomen. Ook als er nog geen schulden zijn. 
U kunt hulp krijgen van een Maatje om weer 
uit de financiële zorgen te komen. De Maatjes 
zijn daar speciaal voor opgeleid en die hulp 
kost u niets. 

Al duizenden mensen in Nederland zijn 
in de afgelopen jaren door een Maatje 
geholpen om hun geldzorgen weer onder 
controle te krijgen. Ook in deze coronatijd 
werkt IDH Schuldhulp door. Onder normale 
omstandigheden komt een Maatje bij de 
hulpvrager thuis, maar dat is in deze tijd van 
corona soms moeilijk. Gelukkig zijn er tal van 
mogelijkheden om contact te houden zoals 
bellen, mailen, Whatsappen, videobellen of 
via de papieren post.

Geldzorgen veroorzaken veel stress. Hoe 
eerder mensen aan de bel trekken, hoe 
beter. Iedereen met (dreigende) financiële 
problemen mag contact opnemen, wat de 
oorzaak van de schulden ook is. We houden 
uiteraard volledig rekening met uw privacy. 
Aanmelden voor hulp bij financiële 
problemen is heel eenvoudig: Ga naar 
www.idhschuldhulp.nl of mail naar info@
idhschuldhulp.nl. Bellen kan ook: 06 
30207868. We helpen u graag!

Wilt u liever eerst zelf zien hoe u er financieel 
voorstaat? Doe dan anoniem de test op www.
geldfit.nl. Binnen een paar minuten weet u of 
het nodig is om in actie te komen.

VOLKSTUIN

De gemeente Renswoude is voornemens 
de huidige volkstuintjes op te heffen. Om 
deze reden wil ik een volkstuinvereniging 
in oprichting oprichten om deze 
gesprekspartner te laten zijn richting de 
gemeente voor een nieuwe volkstuinlocatie.
Daarnaast wil ik met deze oproep een 
inventarisatie houden voor de belangstelling 
aan volkstuintjes in de gemeente 
Renswoude. 
U kunt u aanmelden bij:   lquist@casema.nl
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Barneveldsestraat 29 • 3927 CA Renswoude 
Tel. 0318 572 700  • www.autobedrijfvanasselt.nl

Wenst u fijne feestdagen!

 fijne feestdagen

EM Pater ook in 
de winter

 lekker buiten 
zitten?

06 416 313 97

SPIKHORST 6 | RENSWOUDE

EMPATER23@GMAIL.COM
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• Bedrijfsovernames
•     Arbeidsrecht
•     Contracten maken en beoordelen
•     Ondernemingsrecht
•     Huurrecht
• Incasso’s

Neem vrijblijvend contact op met mr. M. Rebel.

Juridische hulp 
voor het mkb

Juridische hulp 
voor het mkb

Vendelier 81
3905 PD Veenendaal 

 Postbus 649  
3900 AP Veenendaal

0318 24 83 05
m.rebel@vanbraakjuristen.nl 

adres post tel
mail

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bvw

w
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING
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JOOP VERHUIST NAAR NIEUWE LOCATIE

De voorbereidingen voor de verhuizing van 
Joop van Voorthuizen Fietsen zijn in een 
telkens verder stadium. De eerste fietsen zijn 
al over geplaats naar het nieuwe magazijn 
dat net als de volledig nieuwgebouwde 
showroom en werkplaats is te vinden op de 
Barneveldsestraat 13 in Renswoude. 

Wat oppervlakte betreft, gaan we naar 
2200 vierkante meter. En ook kunnen we 
daar meer laten zien van onze stadsfietsen, 
e-bikes, scooters en sportfietsen. Ook is 
de werkplaats voorzien van de nieuwste 
technologie. En door de verdieping  kunnen 
we nog meer van ons assortiment laten zien. 
De routering in de nieuwe winkel is echt een 
verbetering en er is straks een testbaan waar 
fietsen uitgetest kunnen worden. Zo zal er op 
elke afdeling een breder aanbod te vinden 
zijn. En ook qua accessoires en kleding zal er 
voor (sportieve) fietsers meer verkrijgbaar 
zijn. Wat veel mensen nog wel eens vergeten, 
is dat wij ook een mooi aanbod scooters 
hebben. En zelfs twee scootermonteurs in ons 
team. In het nieuwe pand is er meer ruimte 
voor de scooters, ook volledig elektrisch! 

De verhuizing naar het nieuwe pand gebeurt 
in de tweede week van januari. Op 12 en 13 
januari is Joop van Voorthuizen Fietsen in 
Renswoude gesloten. In Scherpenzeel zijn 
we gewoon bereikbaar op deze dagen. Vanaf 
donderdag 14 januari zijn we werkzaam 
vanuit de nieuwe locatie. Door de corona 
maatregelen kunnen we geen grote feestelijke 
opening houden, helaas. Maar we denken na 
over een alternatieve manier zodat we het 
aantal bezoekers kunnen spreiden. Daar over 
communiceren we later meer!

KLEIN GEBAAR

Wij krijgen signalen binnen  over; wat kunnen 
wij doen om voor de ander de Feestdagen 
toch aangenamer te maken.  Iedereen kent 
wel iemand in de buurt , die een klein gebaar 
kan gebruiken

Hier zijn een aantal tips, die u en jij kunnen 
doen:
•  Hoe leuk is het om een coronaproof hapje of 

pakketje langs te brengen. Laat je kinderen 
eventueel wat moois knutselen. Stop er 
kerstchocola, een kerststol en wat lekkere 
borrelhapjes bij bijvoorbeeld. Zorg dat je je 
houdt aan de regels en het pakketje voor de 
deur dropt. 

• Stuur een extra kaartje of tijdschrift.
•  Nodig iemand uit, met in achtneming van de 

1.5 meter regel.
• Maak een wandeling met iemand.
•  Zwaai naar mensen, die voor het raam 

zitten.  
• Verras iemand met een bloemetje

Namens de SWO-SR wensen wij u en jou 
Goede Kerstdagen en een voorspoedig 2021 
toe!

Martine van Garderen en Rianne van Ginkel
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NieuwRenswoude

Beste klant,

Nu de maatregelen zijn aangescherpt moeten ook 
wij onze winkel sluiten. Niet getreurd, u kunt bij ons 
bestellen en afhalen zodat wij u op deze manier toch 
van dienst kunnen zijn. Ook bezorgen behoord tot 
de mogelijkheden. 
Wij zijn te bereiken via telefoon: 0318-572317, mail: 
info@huborenswoude.nl en WhatsApp: 06-34191710. 
Op onze website kunt u ook terecht, let op de site is 
niet helemaal actueel.

Team Hubo van Deelen

20-066026 Dorp en Streek 26.indd   4 15-12-2020   18:15
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KERST KLEURPLAAT
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REACTIE DORPSBELANG RENSWOUDE OP 
ANTWOORDEN HUURVERHOGINGEN 

Vragen Dorpsbelang Renswoude gesteld in 
de vergadering van de gemeenteraad d.d. 29 
september 2020.

1.  Waarom afgeweken van uitgangspunt raad 
(alleen inflatiecorrectie van 2,6%); In de 
brief staat dat huurverhoging nooit meer 
dan 3% is, terwijl er ook huurverhogingen 
van 4,6% voorkomen. Waarom dan toch 
meer dan 3%? 

2.  Waarom op de uiterste bovengrens gaan 
zitten bij scheefhuurders? 

3.  Welk beleid ligt aan deze forse 
huurverhogingen ten grondslag? 

4.  Waarom bij extra huurverhoging, waarbij 
relatie wordt gelegd tussen de huidige 
huur en het aantal WWS-punten, geen 
toelichting in de brief aan de huurders? 

5.  Waarom geen rekening gehouden met 
Corona? 

1. Antwoord college:
Er is niet afgeweken van de door de 
gemeenteraad vastgestelde kaders. 
De doorberekende huurverhogingen 
zijn gebaseerd op het geamendeerde 
raadsbesluit van 2 maart 2020. Hierbij is 
onder punt 1b het volgende weergegeven: 
-kwaliteitsverhouding op basis van het 
WWS daartoe aanleiding geeft, er een 
opslagpercentage van maximaal 1% bovenop 
het Voor alle woningen, van huurders die 
behoren tot de laagste inkomensgroep, is de 
huurverhoging gemiddeld 2,57 % hetgeen 

conform het geamendeerde raadsbesluit 
van 2 maart 2020 is. Individuele woningen 
waarvan de huur lager is dan 65% van de 
maximaal te vragen huur op grond van de 
WWS-punten hebben een huurverhoging 
gekregen van 2,6% met een opslag van 
respectievelijk 0,4% (50-60%) of 1% 
(<50%). De totale huurverhoging komt dan 
voor die woningen op 3% of 3,60% hetgeen 
eveneens conform de gestelde kaders is. 

Reactie Dorpsbelang Renswoude: 
Het systeem van WWS punten vinden wij 
achterhaald. Een lengte van een aanrecht 
van 1 tot 2  meter geeft al vier punten en dat 
al 45 jaar lang. Dit systeem is niet met zijn 
tijd meegegaan en wij vinden het tijd voor 
een eerlijker systeem. Bijvoorbeeld een huur 
gekoppeld aan het inkomen. Gaat het loon 
omhoog dan ook de huur. Is dit wettelijk niet 
mogelijk dan verzoeken wij het college alleen 
het inflatiecijfer als huurverhoging toe te 
passen.

2. Antwoord college:
Voor de categorie ‘ scheefwoners’ bedroeg 
de huurverhoging 4.6%.  Dit is conform 
het besluit 1c van het geamendeerde 
raadsbesluit van 2 maart 2020. Voor de hoge 
inkomensgroep wordt het opslagpercentage 
gemaximeerd tot 2% bovenop de jaarlijkse 
inflatie per zelfstandige huurwoning. 

Reactie Dorpsbelang Renswoude: 
De interpretatie van het geamendeerd 
raadsbesluit door het college is ons inziens 
verkeerd. Hier staat gemaximeerd. Dat wil 
zeggen, dit is het plafond. Onze teleurstelling 
is groot vanwege de enorme huurverhoging 
in euro’s. Dertig euro op maandbasis en 
360 euro op jaarbasis. Hier was wat meer 
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bescheidenheid op zijn plaats geweest wat 
zo’n enorme verhoging is niet gerechtvaardigd 
door uitstekend onderhoud of omdat 
mensen wat meer verdienen omdat zij met 
zijn tweeën werken. Soms zijn mensen niet 
in de gelegenheid geweest om uiteenlopende 
reden hebben zij geen huis kunnen kopen. 
Het is teleurstellend dat het college hier geen 
rekening mee heeft gehouden. 

3. Antwoord college:
Het geamendeerde raadsbesluit van 2 maart 
2020 ligt hieraan ter grondslag. 

Reactie Dorpsbelang Renswoude: 
Dit is geen beleid maar een kader. Onze 
indruk is om de huren in gezwind tempo 
richting de liberalisatie grens te stuwen. Het 
college dan geen rekening met het ‘verplicht 
passend toewijzen van sociale huurwoningen’  
tot een bepaalde inkomensgrens. Voorbeeld: 
Twee inkomens net onder de grens van 
€ 31.550 komen niet in aanmerking voor 
een woning op bijvoorbeeld Dickerijst of 
Kastanjelaan terwijl zij dat wel willen. Door 
voortdurende huurstijgingen die hoger 
zijn dan het inflatiepercentage ontstaat er 
uiteindelijk te weinig spreiding in aanbod 
sociale huurwoningen (m.n. woningen met 
een huurprijs tot 619 euro).

4 Antwoord college: 
Onderstaande alinea was opgenomen in de 
brief aan de huurders: 
Woningwaarderingstelsel: Ook dit jaar wordt 
bij de huurverhoging rekening gehouden 
met de kwaliteit van de woning volgens het 
woningwaarderingstelsel. Elk onderdeel van 
de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt 
punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten 
een maximale huurprijs op. Het percentage 

van huurverhoging is afhankelijk van het 
totaal aantal punten. Het puntenoverzicht 
van uw woning is als bijlage toegevoegd aan 
deze brief voor de bewoner een specificatie 
van de punten WWS opgenomen aan de hand 
waarvan de huurder kan controleren of van 
de juiste gegevens is uitgegaan. 
Reactie Dorpsbelang Renswoude:
Het is voor de gemiddelde huurder 
niet te begrijpen dat een puntenaantal 
van bijvoorbeeld 187 punten een extra 
huurverhoging rechtvaardigt van 0,4%. Ook 
uit het  voorstel gericht aan de huurder is dit 
niet te halen. 

5. Antwoord college: 
In het geamendeerde raadsbesluit is geen 
kader opgenomen die de mogelijkheid biedt.

Reactie Dorpsbelang Renswoude: 
Het college is een zelfstandig beslisorgaan 
wat binnen de kaders de procentuele 
huurverhoging mag vaststellen. Indien het 
college volgend jaar bijvoorbeeld besluit 
1% huurverhoging toe te passen voor alle 
huurwoningen past dit uitstekend binnen de 
kaders. 

Wij doen het dringende oproep aan het 
college om volgend jaar een redelijke en 
aanvaardbare huurverhoging toe te passen  
en NIET  de maximale percentages te heffen.

Met vriendelijke groet
Fractie Dorpsbelang Renswoude
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Prettige Kerstdagen
en een

voorspoedig 2021

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@ceesboonzaaijer.nl
www.ceesboonzaaijer.nl
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PUZZEL SPEURTOCHT ROND KERST

Vanaf woensdagmorgen 23 t/m zondag 
27 december wordt er een ‘kerst puzzel 
speurtocht’ uitgezet in en nabij het 
kasteelbos. Je kunt de route op je eigen tijd 
lopen (ca. 2,5km), en is bedacht in plaats 
van de jaarlijkse winterwandeling die dit jaar 
helaas niet door kan gaan. ’s Avonds is de 
route ook te lopen, maar neem dan wel een 
lampion of zaklamp mee!

De route is opgezet voor kinderen, maar ook 
leuk voor volwassenen om even de benen te 
strekken na het kerstdiner! De routekaart en 
antwoordbladen liggen onder de luifel aan de 
achterzijde van gebouw Rehoboth (Taets van 
Amerongenweg 66).

OP ZOEK NAAR HET KONINGSKIND

Ook dit jaar weer een Kerstviering samen 
met en voor de kinderen! Dit wordt verzorgd 
door de zondagsschool en de jeugdclubs 
van de Hervormde Gemeente Renswoude. 
Deze Kerstdienst zal plaatsvinden op D.V. 25 
december, 1e Kerstdag, om 18.30 uur. 

Iedereen is van harte uitgenodigd dit 
mee te vieren via de online verbinding op  
www.hervormdrenswoude.nl

Het belooft een mooie viering te worden. Dus 
ga je ook mee op zoek naar het Koningskind?
Want wie zoekt, die vindt!

De Kerstcommissie

SPULLEN WEER TERUG OP HET KASTEEL 

Van een aardige Renswoudse familie heeft de 
Stichting Beheer Kasteel Renswoude in dank 
ontvangen de volgende inventarisgoederen: 
kristallen voorwerpen, een bidet en een 
imposante koekoeksklok met jachtmotieven. 
Deze spullen hebben ooit in het Kasteel 
gestaan/gehangen en zij hebben nu een 
mooie plaats gekregen in het Kasteel. 

Deze familie heeft die goederen op hun beurt 
gekregen van Evert Zweers waarmee zij 
bevriend waren. Zweers was de stalknecht 
van de drie ongehuwd gebleven zusjes 
van Jan Karel baron Taets van Amerongen 
van Renswoude en was, als één van de 
erfgenamen van het laatstoverleden zusje 
van Jan Karel, bedacht met de toenmalige 
Kweek en 6 ha land.        

OPBRENGST COLLECTE NEDERLANDSE 
BRANDWONDEN STICHTING

Begin oktober was de collecte van de 
Nederlandse Brandwonden stichting.  En wat 
zijn we blij met deze mooie opbrengst van 
€1615,79.

Onze dank gaat uit naar alle gevers maar 
zeker aan onze collectanten!
Graag tot volgend jaar!
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Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

Wist u dat.. 
Wij middels echografie de 
(meeste) klachten in beeld  

kunnen brengen? 
Beukenlaan 46, Renswoude 

0318-576353 0686870122 
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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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Wij wensen u fijne 
kerstdagen en een 
voorspoedig 2020

Wij wensen u fijne 
kerstdagen en een 
voorspoedig 20202021

 
Dorpsbelang Renswoude 

wenst u, ondanks  
alle beperkingen,  
sfeervolle  
kerstdagen en  
een gezond en  
voorspoedig 2021. 
We hopen dat u uw  
dromen weer kunt 
gaan waarmaken! 

Dorpsbelangrenswoude.nl of facebook 
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Specialist in Bulk & Ferry transportation

-  a daily service between the continent and the United Kingdom since 1975

-  a fleet of 200 curtainsided trailers, built according TUV XL code

-  a fleet of 200 silotrailers (dry bulk products)

-  capable of loading 28,5 tonnes

-  ISO, SQAS, GMP, Responsible Care, ATCN

www.bentum.nl

Reliable, flexible, family owned since 1969

UK specialist
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VAN DE BIEB

TOT 19 JANUARI IS DE BIBLIOTHEEK ZOUT GESLOTEN. 

Wel kunnen er gereserveerde materialen 
worden afgehaald in de diverse vestigingen 
(zie daarvoor onze website). 
Voor Renswoude is dat op woensdagen 
tussen 13.00 u en 17.00 u. 
U mag 20 materialen op uw pas hebben 
en alles wordt verlengd of uitgeleend tot 
26 januari. Per pas kunnen 5 materialen 
worden aangevraagd. 
Bij problemen neem contact op.

Inleveren: Boeken enz. kunt u tussendoor 
in onze brievenbus inleveren m.u.v. rondom 
Oud en Nieuw, dan zit de bus dicht. 

BINNENKORT BESCHIKBAAR: VERRASSINGSPAKKET
Lastig online boeken te selecteren? Laat je 
verrassen. Wij stellen op basis van enkele 
korte vragen een pakket van vijf boeken 
samen waarvan wij denken dat je die graag 
leest. Vul het volgende formulier in en wij 
sturen jou een afhaalbericht.

Zodra we deze dienst beschikbaar hebben, 
melden we dit op onze website en via social 
media. 

ONLINE BIBLIOTHEEK 
Als lid kan je e-books en luisterboeken 
lenen en luisteren via onlinebibliotheek.
nl. De online bibliotheek biedt ruim 32.000 
e-books en 4.300 luisterboeken. 

Nog geen lid? 
Geen probleem. Kijk voor de voorwaarden op 
onze abonnementenpagina. 

EEN NIEUWE APP: TIJDSCHRIFTENBIEB
Lees tijdschriften op je telefoon of tablet. 
Van AutoWeek tot Yoga Magazine. De app 
is gratis als lid bent van de Bibliotheek! 
Welke tijdschriften vindt u allemaal in deze 
app?World of Culture, Ariadne at Home, 
AutoWeek, De Wereld van Wandelen, Eigen 
Huis & Interieur, Flair,  Happinez, Happi.kidz, 
Margriet, Nouveau,  Psychologie Magazine,  
Steden!, Story, Viva,Vrij Nederland en Yoga 
Magazine 

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  
 
Alle overige activiteiten liggen voorlopig stil 
tot 19 januari 2021. 
 
Vragen? 
Onze klantenservice is dagelijks van 10:00 - 
16:00 bereikbaar op 0343-760020 
  
Wij wensen iedereen nu Fijne leesdagen 
en blijf gezond! Graag tot ziens in de 
bibliotheek. 

ADRES: 
de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl 
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KERST KLEURPLAAT
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UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude  GEWIJZIGDE UITERSTE
REDACTIE- EN ADVERTENTIEADRES: Esther Hoogstad, 0318 544 666 INLEVERDATUM KOPIJ:
E-MAIL: heraut@ondernemersverenigingrenswoude.nl | Verschijnt iedere 14 dagen (woensdag) DONDERDAG 7 JANUARI 2021
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Bied zich aan hhhulp voor 1 x per week voor 4 uur 
of meer uren in de week!
Werk netjes en goed. Bel gerust voor info 
0647143678.

Zoekt u 1 oppas voor uw kinderen dan kunt u mij 
appen of bellen.
Zijn er huisdieren dan is dat geen probleem. 
Tijden in overleg. Leeftijd 16 jaar. 0610844593.

Te koop: lekkere honing uit omgeving Renswoude 
zomer honing, ook Heide honing nog zolang de 
voorraad strekt.
Alles van de hobby imker, koud geslingerd en puur 
natuur. Ook documentatie over de toepassing van 
honing in het dagelijks leven (Gratis).
Nu met de feestdagen extra lekker. 
Met vriendelijk groet en fijne feestdagen, 
Cor v. Viegen van Arckelweg 40.

Wie o wie heeft mijn bril gevonden, 
is ergens verloren op Vendelier/Dorpshart. 
Tel nr. 0612222468 

Een damesfiets achtergelaten  op de oprit van 
Utrechtseweg 18, Renswoude op zaterdagavond  
5 december 2020.
Wie mist zijn of haar fiets. 0318-571869.

Bied zich aan als oppas voor uw kinderen en/of 
huisdieren.
Ben 16 jaar met referenties. Bel of app gerust om 
kennis te maken. 0610844593.

Bza hhhulp voor 4 uur per week of meer. Werk netjes 
en goed. Info 0647143678. 

Scooter i.z.g.s Peugeot Speedfight 45 km/h . (2018). 
Km stand 6668 . Vraagprijs 1400,-   Interesse? Neem 
contact op met tel.nr 0623545886

Dagboek “Een handvol koren”
Het is een dagboekje voor jong en oud met elke dag 
2 overdenkingen. Ook heel fijn in gezinsverband te 
gebruiken.
Het boekje is te koop voor € 12,50.
Evelien Donkelaar, Kastanjelaan 7
Tel. 06-31526408

Helaas is kringloopwinkel Renswoude gesloten. 
Maar de medewerkers van de kringloop wensen u 
gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2021.
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Autobedrijf A. Ploeg v.o.f.

Reparatie - Onderhoud - Schadeherstel
Airco Service - APK Keuring - Uitlijnen

Utrechtseweg 32 RENSWOUDE 0318 571184

Wij wensen u prettige kerstdagen 

en een gelukkig nieuwjaar 

In- en verkoop van gebruikte 
personen- en bestelauto’s

www.autobedrijfaploeg.nl
info@autobedrijfaploeg.nl

42

Wij wensen u fijne kerstdagen 
en een voorspoedig 2012

Wenst u gezegende kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.

Hage Nap
Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel: 0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl

Catharina Mossellaan 37
3927 DM  RENSWOUDE
0318-574813
www.riekro.nl

Wij wensen alle inwoners van Renswoude,
fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2012.

Paul en Leny Rieken
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Standaardschotel   300 gram €   5,95 p.p. 
Luxe schotel éxtra veel!  400 gram €   7,95 p.p.  
Visgourmet 5 soorten verse vis  300 gram € 10,90 p.p. 

Wildgourmet 5 soorten wild                                                                                                                

(o.a. zwijn, eend, hert, haas, gans)  300 gram €    13,50 p.p. 
Diverse gourmetspecials  per bakje v.a. €   3,95 

o.a. biefstukschnitzels, cordon bleu’s, houthakkerssteaks, etc.     
Champignonmix uitjes, spekjes, paprika per bakje €   2,25 

Elke week verse aanvoer van 
Veluws wild! 
Hert, wild zwijn, haas, konijn, eend, duif, gans 

Huisgemaakte paté’s  
Met GOUD bekroond! 
o.a. roompaté, grove boerenpaté, 
perenpaté, cranberrypaté, wildpaté 

Bavarois kant en klaar 
Opgemaakt met vers fruit  
en vers geklopte slagroom  
verschillende smaken   
per stuk voor 6-8 personen,  
slechts € 8,95 

Aanbiedingen geldig van 14 t/m 24 december 2020. Zet– en drukfouten voorbehouden. 

Opgemaakte saladeschotels     
Huzarensalade,  
Rundvleessalade, 
Zalm-visschotels 
vanaf € 3,95 p.p. 

Vraag voor vleesschotels en relatiegeschenken naar onze vele mogelijkheden! 

Dorpsstraat 108 | 3927 BG Renswoude  
0318-571527 

www.slagerijwoutvandeveen.nl 

Hoofdweg 150 | 6744 WP Ederveen  
0318-572206                   
info@slagerijwoutvandeveen.nl                                                            

LET OP! BESTEL NU OOK VIA  

WEBSHOP.SLAGERIJWOUTVANDEVEEN.NL 

Handgeknoopte rollades 
Schouderfiletrollade   Kilo    € 10,90 

Doorregen runderrollade  Kilo    € 16,50 

Kiprollade    Kilo    €   9,75 

Kippootrollade   Kilo    €   8,90 

Verse beenham in braadzak  
Gekruid, kan zo in de oven!   Kilo    €   9,90 



Wij wensen u 
een gezond 
en gelukkig 2021

Voor velen was 2020 een moeilijk jaar.
We kijken uit naar betere tijden, waarin
we elkaar weer vaker fysiek kunnen
ontmoeten. Voor nu blijf gezond, zorg
goed voor elkaar en hou vol!

de coöperatieve Rabobank


