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Bereikbaarheid gemeente  
In verband met de maatregelen rond het coronavirus is de bereikbaarheid van de 
gemeente aangepast. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk 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 / 0318-
578155 of mailen naar burgerzaken@renswoude.nl.  
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. 
 
Woningbedrijf  
Alleen spoedeisende reparatieverzoeken kunnen telefonisch worden doorgegeven. Alle 
overige reparatieverzoeken kunt u doorgeven via de gemeentelijke website: 
www.renswoude.nl/reparatie. Voor vragen over huurbetalingen of -contracten kunt u 
contact opnemen via huur@renswoude.nl.  
 
Digitaal vergaderen gedurende de coronacrisis 
De vergaderingen kunnen via onze website (www.renswoude.nl) live gevolgd worden, 
zowel d.m.v. geluid als beeld. Bij commissievergaderingen waren wij het gewend dat 
initiatiefnemers of andere betrokkenen of belanghebbenden bij vergaderpunten konden 
aanschuiven. Dat is nu uiteraard niet het geval. Wij zullen zoveel mogelijk de 
betrokkenen persoonlijk benaderen om hun reactie schriftelijk in te laten sturen. Indien u 
niet benaderd bent, maar u wilt toch meepraten, dan kunt u zich melden bij de griffier, 
de heer M.H.T. Jansen via m.jansen@renswoude.nl.  
 
 

 

Gemeentenieuws 10 februari 2021 
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‘Een (maan)dag uit het leven van een wethouder’ 
Komende mei is het alweer drie jaar geleden dat ik, samen met 
mijn collega’s Sander van ’t Foort en Arnout Wijs, werd 
geïnstalleerd als wethouder in ons mooie Renswoude. Wat een 
eer! En tegelijk: wat een opdracht. 
 
Want dat het wethouderschap veel verantwoordelijkheden met 
zich meebrengt en inspanningen vereist, is zeker het geval. In 
Renswoude hebben we relatief weinig inwoners, maar dezelfde 
wettelijke taken als bijvoorbeeld in Arnhem. Dat betekent dat wij 
met drie wethouders veel taakgebieden -de zogenaamde 
‘portefeuilles’- te verdelen hebben. In mijn geval zijn dat o.a.: economische zaken, financiën, 
verkeer en vervoer, grondbeleid, recreatie en toerisme, werkgelegenheid, projecten Beekweide, 
Groot Overeem II en de verbouwing van het gemeentehuis. 
 
Een wethouder draagt de politieke verantwoordelijkheid voor zijn of haar portefeuilles. En 
hoewel de gemeenteraad ‘de baas’ is, zorgt het college van burgemeester en wethouders voor 
het dagelijks bestuur van de gemeente. Er moeten zaken worden voorbereid voor de 
commissies en raad ter besluitvorming, veel worden afgestemd met de ambtenaren en 
bestuurders uit andere (regio)gemeenten en op de vraagstukken die zijn gemandateerd aan het 
college moet een besluit genomen worden. Daarnaast is natuurlijk het contact met de inwoners 
en ondernemers in het dorp heel belangrijk, want het is goed om te weten wat er allemaal 
speelt. 
 
Misschien is het leuk als ik in het kort een werkdag beschrijf, om zo een beetje een beeld te 
kunnen geven van waar ik me zoal mee bezig houd. Afgelopen maandag begon de dag met het 
helpen opstarten van het thuisonderwijs van onze drie (basisschool)kinderen. Daarna heb ik de 
stukken doorgenomen voor de collegevergadering die standaard plaatsvindt op de 
dinsdagochtend. Op de agenda stond o.a.: benoeming van de stembureauleden voor de 
Tweede Kamerverkiezingen, een aanvraag omgevingsvergunning voor een dakopbouw, een 
aanvraag leerlingenvervoer en de uittreding van een gemeente uit één van onze 
gemeenschappelijke regelingen. Vervolgens vond er een overleg plaats met de stuurgroep voor 
het gemeentehuis. Dan passeren altijd heel veel zaken de revue, zoals dit keer bijvoorbeeld een 
gewenst kleuronderzoek vanuit de Rijksdienst voor Monumenten, wie heeft de beste inschrijving 
gedaan voor de sloop van het achterdeel, is de beveiliging rond en werken de camera’s naar 
behoren, hoe verloopt de afstemming tussen architect, installatieadviseur, bouwkundigen, 
gemeente, etc. etc. 
 
Daarna nog een portefeuille-overleg over de financiën (stavaza, BTW-compensaties, 
liquiditeitsprognose), contact met een collega-wethouder uit Veenendaal en doornemen van het 
ontwerp van de keten voor onze kinderburgemeester. En dan heb ik nog lang niet alles verteld, 
maar is de schrijfruimte ineens wel op :) 
 
 
 
Marieke Teunissen 
Wethouder Economie en Financiën 
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Vergadering gemeenteraad 16 februari 2021 
Op dinsdag 16 februari a.s. vergadert de gemeenteraad. Deze openbare vergadering vangt 
aan om 19.30 uur en kan, zoals hiervoor beschreven, digitaal gevolgd worden. 
Agenda: 
 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Spreekrecht burgers/ rondvraag raadsleden 
4. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering op 19 januari 2020 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
Hamerstukken 

6. Raadsvoorstel inzake kaderbrief GGD regio Utrecht 2022 
7. Raadsvoorstel inzake kaderbrief Regio Foodvalley 2022-2025 
8. Raadsvoorstel inzake realisatie wandelroutenetwerk Utrecht Oost 
9. Raadsvoorstel inzake voorbereidingskrediet herstructureren Taets van 

Amerongenweg fase 2 
 
Debatstukken  

10. Voorstel tot benoeming accountant 
 

11. Sluiting    
 

 
Ingekomen aanvragen vergunningen 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 aanvragen zijn ingediend: 
 
▪ Ontheffing verkeersregels en -tekens voor opnames van de gemeente Renswoude van 

begin april t/m medio mei, aangevraagd door Cyclomedia (ontvangen op 25 januari 2021); 

▪ Verklaring van geen bezwaar voor de wielertoertocht Classico Giro Utrecht door onder 
andere Renswoude op zondag 30 mei 2021, aangevraagd door Central Events (ontvangen 
op 27 januari 2021). 

Voor meer informatie: mw. S. Tsang, tel. 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl  
 

Verleende vergunning APV en bijzondere wetten 
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, 
ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is verleend: 
 
▪ Verklaring van geen bezwaar voor opstijgen met een gemotoriseerd schermvliegtuig nabij 

de Oude Holleweg 54 (verzonden op 25 januari 2021). 

Voor meer informatie: mw. S. Tsang, tel. 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl  
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Briefstemmen voor stemgerechtigden van 70 jaar en ouder 
Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021  

In de vorige Heraut hebben wij u geïnformeerd over de locaties en 
openingstijden van de stembureaus in Renswoude en over het 
stemmen per brief van Nederlanders die in het buitenland wonen. 

In deze Heraut willen wij u informeren over het briefstemmen voor alle 
stemgerechtigden van 70 jaar en ouder. In verband met de Covid-19 maatregelen heeft 
de Rijksoverheid ervoor gekozen om alle stemgerechtigden van 70 jaar en ouder de 
mogelijkheid te bieden om per brief te stemmen. Dit maakt het mogelijk dat zij hun stem 
kunnen uitbrengen zonder dat zij daarvoor naar een stembureau hoeven. 

▪ Uiterlijk 3 maart ontvangen alle stemgerechtigden van 70 jaar en ouder een 
stempluspas; 

▪ Vervolgens ontvangen zij uiterlijk 11 maart een tweede envelop met documenten 
die nodig zijn om per brief te stemmen. Hier zit ook een duidelijke uitleg bij; 

▪ De briefstem moet uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur per post verstuurd worden 
of deze kan vanaf 10 maart afgegeven worden bij het afgiftepunt in het 
gemeentehuis aan de Lijsterbeslaan 18 te Renswoude. Deze is op 10 ,11, 12, 15 
en 16 maart tussen 09.00 en 17.00 uur geopend en op 17 maart tussen 07.30 en 
21.00 uur. Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden. 
 

U kunt er ook voor kiezen om iemand anders te machtigen om uw stem uit te brengen. 
Dat kan tot op de dag van de verkiezing via uw stempas. Kijk op de achterkant van uw 
stempas hoe u dat doet. Daar is een kopie van uw ID-bewijs voor nodig.  

 
 
Extra locatie luiercontainers 
Vanaf heden staan er twee luiercontainers ter hoogte van de Kerkstraat/Taets van 
Amerongenweg. Deze luiercontainers zijn alleen bedoeld voor babyluiers.  
 
Er zijn nu 3 locaties voor babyluiers: 
 
 

  
                                                    Renswoude, 10 februari 2021 

 

 
▪ Kinderdagverblijf ‘t Blauwe Kieltje, Groeperweg 4 

▪ Sporthal De Hokhorst, De Hokhorst 1 (t.h.v. parkeerplaats) 

▪ Kerkstraat/Taets van Amerongenweg (t.h.v. parkeerplaats) 

 
Incontinentiemateriaal, maandverband, papier of plastic mogen niet in de 
luiercontainers. Dit mag bij het restafval. Heeft u om medische redenen veel restafval, 
dan kunt u in aanmerking komen voor een vast tarief. Dit kunt u aanvragen op 
www.renswoude.nl/belastingloket onder het kopje formulieren.   
 
 
 
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: 

• Hazeleger Metaalbewerking B.V. voor het adres: Nijborg 1-3-5 in Renswoude  
 
De melding heeft betrekking op het uitbreiden van het bedrijf. Op het zuidelijke deel van 
het terrein wordt een nieuwe bedrijfsloods gerealiseerd voor het produceren van RVS-
producten. Hier vindt onder andere het beitsen van metalen plaats door middel van een 
elektrolytisch procedé in een afgesloten ruimte. Aan de zuidzijde van het pand wordt 
aan de buitenkant een stikstofsilo (20 m3) geplaatst voor het snijden van de metalen. In 
het midden van de inrichting wordt een magazijn gerealiseerd met een 
gasflessenopslag. Op de locatie is tevens een gesloten bodem energiesysteem 
aanwezig. De overige bedrijfsactiviteiten op het noordelijke deel veranderen niet.  
 
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels 
opgesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar 
in te dienen en/of beroep in te stellen.  
Indien u een toelichting wenst of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling 
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude. Mw. C.J.M. van den Heuvel 
(tel: 0318-578161/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl  

Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio 
Utrecht Team Bedrijfsvoering (op werkdagen van 8:30 tot 12:30uur en van 13:30 tot 
17:00 uur), tel: 088-0225000. 
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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
 
1) Arnhemseweg 8a: kappen eikenboom; activiteit ‘kappen’ (ingediend op 28 januari 

2021); 

2) Catharina Mossellaan 10: aanbouw erker aan voorzijde; activiteit ‘bouwen’ 
(ingediend op 2 februari 2021); 

3) Wittenoordseweg 11: aanleggen poel; activiteit ‘uitvoeren werk’ (ingediend op 2 
februari 2021). 

Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld. Zodra hier een besluit 
over 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 een afspraak maken met het 
afdeling Fysiek en Sociaal Domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van 
Renswoude. 
Voor meer informatie: tel. 0318- 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 

 
 

Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
 
1) Dorpsstraat 4: kappen 8 bomen en gedeeltelijke sloop; activiteit ‘kappen’ en 

‘slopen’ (verzonden op 27 januari 2021); 

2) Scholeksterweide 1: dakopbouw garage en veranda; activiteit ‘bouwen’ (verzonden 
op 4 februari 2021). 

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling 
Fysiek en Sociaal 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: tel. 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 
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Vastgesteld bestemmingsplan Utrechtseweg 11 
 
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad het 
bestemmingsplan ‘Utrechtseweg 11’ op 19 januari 2021 ongewijzigd heeft vastgesteld.  
 
Ter inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 11 februari 2021 zes weken ter 
inzage op de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH, van de gemeente Renswoude. U 
wordt verzocht een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar (zie onderaan 
deze publicatie) om het bestemmingsplan in te zien. 
Het plan kunt u ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Waar gaat het bestemmingsplan over? 
Het bestemmingsplan regelt de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ 
en de aanwezigheid van een hondenpension op het perceel Utrechtseweg 11.  
 
Instellen beroep 
Indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze 
in te dienen, dan kunt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dit 
doet u door binnen zes weken na de terinzagelegging van het plan een beroepschrift te 
sturen aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een 
omschrijving van dit besluit zetten. Ook moet u aangeven waarom u het niet eens bent 
met het bestemmingsplan. Vergeet u niet uw beroepschrift te ondertekenen. Houdt u er 
ook rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen 
 
Voorlopige voorziening 
Soms kunt u niet wachten op de uitspraak van uw beroepschrift. U kunt dan om een 
voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat 
kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. Houdt u er rekening mee dat u 
hiervoor griffierechten moet betalen. 
 
Inwerkingtreding 
Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in 
werking voordat over dat verzoek is beslist.  
 
Voor vragen of meer informatie: dhr. M. Wentzel, tel: 0318-578 150 of e-mail: 
ruimtelijkeplannen@renswoude.nl 
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DOE MEE AAN DE LOKALE EN DUURZAME 
OPWEK VAN ZONNE-ENERGIE MET 
ZONNEDAK KOOIWEG 

In het voorjaar wil coöperatie ValleiEnergie 
(samen met de inwoners uit de regio) 212 
zonnepanelen plaatsen op de daken van de 
gebouwen aan de Kooiweg in Renswoude. 
Goed voor de stroombehoefte van ruim 20 
huishoudens. Deze zonnepanelen wekken 
minimaal 15 jaar lang schone zonne-energie 
op. 

Coöperatie ValleiEnergie gelooft in een 
energievoorziening in eigen handen. Zij is 

van en voor alle inwoners en bedrijven uit de 
regio. Via lokale collectieve projecten wekt 
ValleiEnergie groene stroom op voor 100% 
lokaal gebruik. Zo verminderen we samen 
met de inwoners het gebruik van fossiele 
brandstoffen en de CO2-uitstoot. 

We hebben voor het Zonnedak Kooiweg tot 
nu toe 15 potentiële deelnemers gevonden. 
Wij zijn op zoek naar de laatste deelnemers 
om van start te kunnen gaan met de 
realisatie van dit zonnedak.

Meer informatie is te lezen op onze website 
www.valleienergie.nl/kooiweg

Heel hartelijk dank voor alle kaarten, telefoontjes, hartelijke en lieve 
brieven, bloemen en aanwezigheid na het plotselinge overlijden van mijn 

lieve man, onze vader en mijn broer 

Uw overweldigende en liefdevolle belangstelling zijn voor
ons een grote steun bij het verwerken van dit verlies.

Ria-ne, Carine, Margot en Greet Hulst

Marten Hulst



de  herautde  heraut

1312

DE AFHAALBIEB!

Tot nader bericht (wegens de Corona-
maatregelen) is de bibliotheek alleen 
geopend voor het afhalen van gereserveerde 
boeken en andere materialen. Dit kan alleen 
op woensdagen tussen 12 en 18. 00 u.

Met uw pasje kunt u 5 dingen reserveren 
en ophalen op woensdagen in de 
bibliotheek. Maar het is ook mogelijk 
verrassingspakketten aan te vragen per lid! 
De bibliotheekmedewerker stelt dan een 
tas met boeken e.d samen rondom bepaald 
genre. Zie hiervoor onze website.
Voor kinderen tot 4 jaar is er de mogelijkheid 
voor de leuke Voorleestas.
De boeken in deze pakketten en tassen 
worden door de medewerker van te voren 
op de pas gezet en kunt u zo meenemen.

U mag nog steeds het dubbele aantal 
materialen voor de dubbele uitleningstijd 
lenen!

LID WORDEN kan ook nog steeds, u 
moet zich hiervoor online opgeven via 
ww.bibliotheekzout.nl, u kunt dan pasje 
en boeken afhalen op de woensdagen 
voorlopig.

DE VOORLEESEXPRES 
Gezinnen uit Renswoude met kinderen in 
de leeftijd van 2 - 8 jaar die hulp kunnen 
gebruiken bij taal en lezen kunnen sinds 
kort terecht bij de VoorleesExpress. 

Bij de VoorleesExpress komt een vrijwilliger 
20 weken lang bij een gezin thuis om te 
ondersteunen bij taal en lezen. Samen 
lezen, kletsen, zingen of spelletjes doen 
met het hele gezin om te laten zien hoe je 
op een makkelijke manier taal en lezen kunt 
stimuleren.

De VoorleesExpress Renswoude is een 
samenwerking van de Bibliotheek Z-O-
U-T en de Gemeente Rensoude. We 
werken samen aan een preventief passend 

taalaanbod voor gezinnen. Taal is de sleutel 
naar meedoen, leren en ontwikkelen. Ken 
je een gezin dat gebruik zou willen maken 
van de VoorleesExpress? Of ben je een 
vrijwilliger die graag een gezin wil helpen? 
Neem dan contact op met de projectleider 
via voorleesexpress@bibliotheekzout.nl.

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 
  
Andere activiteiten in de bibliotheek liggen 
voorlopig stil.

Wilt u altijd op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws en de activiteiten van de 
Bibliotheek Z-O-U-T? Meld u zich dan h 
aan voor de algemene nieuwsbrief en/
of de nieuwsbrieven van educatie of 
Cultuurhuizen via onze website.

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. 

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

CHRISTENUNIE ROEPT RENSWOUDE SCHOON 
UIT TOT RENSWOUDENAAR VAN HET JAAR

Zoals gebruikelijk, benoemt de ChristenUnie 
elk jaar een Renswoudenaar die een mooie 
bijdrage aan ons dorp heeft geleverd uit tot 
Renswoudenaar van het jaar. In het verleden 
waren dit meneer Winkel en mevrouw 
Tinholt, die allebei een uitzonderlijke 
bijdrage hebben geleverd – en nog steeds 
leveren – aan ons dorp. 

Dit jaar hebben we niet gekozen voor 
één persoon, maar voor een hele groep 
Renswoudenaren, namelijk Renswoude 
Schoon. Renswoude Schoon zet zich in voor 
een schoner Renswoude. Het is een initiatief 
van Rob en Ria van de Bor. Rob en Ria hebben 
inmiddels een hele groep Renswoudenaren 
om zich heen verzameld die onze straten 
schoon houden van zwerfafval. Heeft u de 
grote doeken langs de Barneveldsestraat 
of bij de voetbalvereniging al eens gezien? 
Deze zijn van Renswoude Schoon. De 
ChristenUnie is Rob, Ria en alle andere leden 
van Renswoude Schoon zeer dankbaar voor 
hun tomeloze inzet om Renswoude schoon 
te houden! 

Wilt u meer weten? Dan kunt u ook ons 
filmpje bekijken met een interview met Rob 
op onze Facebookpagina (www.facebook.
nl/christenunierenswoude).
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 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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VOORSTEL CHRISTENUNIE RENSWOUDE 
LANDBOUWSECTOR AANGENOMEN

De Christenunie Renswoude heeft voor 
het landelijk partijcongres een voorstel 
ingediend over de landbouwsector. Het 
landelijke verkiezingsprogramma van de 
ChristenUnie schonk volgens ons nog te 
weinig aandacht aan agrariërs die niet 
zomaar de kringlopen kunnen sluiten, 
voornamelijk de niet-grondgebonden 
agrariërs, zoals kippenhouders. Daarom 
hebben we met hulp van Renswoudse 
agrariërs uit onze klankbordgroep het 
voorstel aan onze moederpartij gedaan om 
ook aandacht te schenken aan deze niet-
grondgebonden agrariërs. 

Niet alleen vervullen deze agrariërs 
een belangrijke functie in onze 
voedselvoorziening, zij dragen wel degelijk 
bij aan het sluiten van kringlopen. Agrarisch 
raadslid van de ChristenUnie Renswoude,  
Jos Verdam, heeft daarnaast nog een voorstel 
gedaan over het gebruik van organische 
mest ten opzichte van kunstmest. 

Het goede nieuws is dat tijdens het 
partijcongres van januari het voorstel door 
de landelijke ChristenUnie is overgenomen. 
Dit betekent dat, mocht de ChristenUnie 
betrokken worden bij een volgende 
kabinetsformatie, er aandacht zal zijn voor 
alle agrariërs. Een mooi resultaat! 

ONLINE LEDENVERGADERING 
ORANJEVERENIGING RENSWOUDE 
22 FEBRUARI

Het bestuur van de Oranjevereniging 
Renswoude nodigt al haar leden uit voor 
de algemene ledenvergadering. Een 
ledenvergadering is een verplichting binnen 

een vereniging en omdat in de nabije 
toekomst dit in een ruimte met elkaar niet 
mogelijk is, is uitstellen geen optie meer 
en zal deze nu online plaats vinden op 22 
februari. Om 20.30 uur zal de voorzitter de 
vergadering openen en iedereen die lid is, is 
welkom. 

Tijdens de vergadering blikken wij nog eens 
terug op het bizarre jaar 2020 en bespreken 
wij de aankomende activiteiten voor 2021 
voor zover als dat mogelijk is. Dit is ook een 
moment waarop je stem kan laten horen als 
lid maar als je alleen wil meeluisteren ben je 
ook van harte welkom. 

Wil je de online ledenvergadering bijwonen, 
stuur dan een mail naar info@ovrenswoude.
nl en wij sturen in de week voor de 
vergadering een link om deel te nemen aan 
de algemene ledenvergadering via Microsoft 
Teams.
 

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



de  herautde  heraut

1716

DAANTJE DE 1E KINDERBURGEMEESTER 
VAN RENSWOUDE

Ook in Renswoude heeft men sinds kort een 
kinderburgemeester. Op tal van plaatsen 
kom je dit nieuwe fenomeen tegen. Wat 
opvalt is dat het voornamelijk meisjes zijn 
die deze functie ambiëren. Misschien dat 
jongens in deze toch wat afstandelijker zijn, 
die functie niet direct zien zitten. Landelijk 
gezien zie je ook dat het aantal dames dat 

echt als burgemeester optreedt stijgt. 

Ook de kinderburgemeester moest 
solliciteren, net als echte burgemeesters 
doen. Zo ging het dus ook in Renswoude. 
En ja, dan volgt een selectie en kwam er in 
het geval van Daantje Kluts, die de eerste 
kinderburgemeester van Renswoude is 
geworden, een groepssollicitatiegesprek. 
Want ja, ook als kinderburgemeester moet 
je niet met je mond vol tanden staan en 

als dat nodig is ook iets kunnen en durven 
vertellen. 

In Renswoude waren er drie kandidaten 
overgebleven en uiteindelijk is gekozen voor 
Daantje Kluts, die inmiddels op 19 januari 
ook werd beëdigd. Daantje mag dus een jaar 
lang functioneren als kinderburgemeester.

Daantje Kluts had een goede manier 
gevonden om zich te presenteren en deed 
dat via een bijzonder filmpje. Ze wilde 
zich namelijk inzetten voor kinderen in 
nood, na de brand die daar woedde in het 
vluchtelingenkamp Moria op Lesbos in 
Griekenland. Het had Daantje duidelijk 
aangegrepen en ze vond het noodzakelijk 
om zelf iets te doen en organiseerde een 
collecte. Ze wilde zich inzetten voor die 
kinderen en nood en heeft dus via haar 
oproep aan anderen invulling gegeven aan 
haar ideeën om goed voor elkaar te zijn. 
Dat gevoel. Dat uiting geven aan je medeleven 
met die kinderen in het vluchtelingenkamp 
Moria maakte indruk. Burgemeester Petra 
Doornenbal: “Daarvan wordt in nu heel 
warm van binnen”.

Daantje Kluts, de eerste kinderburgemeester 
van Renswoude, is 10 jaar oud. “Ik was best 
verrast dat ik het geworden was. Ik geloofde 
het eerst niet en het lastige was dat ik ook 
een poosje nog niets mocht zeggen”.

Vraag je Daantje was de bedoeling is, dan is 
haar reactie: “Ik wil plannetjes maken voor 
kinderen en de natuur. De burgemeester 
vertelde me dat ze graag wil weten wat 
kleine kinderen leuk vinden”.   

Het is de bedoeling, zo legt Daantje, 
mij uit, dat ze elke vijf weken contact 
heeft met de burgemeester. De nieuwe 

kinderburgemeester is een meisje die 
nadenkt voor ze iets zegt. Dat blijkt wel als ik 
haar vraag “Heb je al wel bepaalde plannen 
waar je iets mee wil doen? “. Daantje: “Ja, 
ik heb al wel plannen, maar die heb ik nog 
niet met de burgemeester besproken”. Een 
prachtig politiek antwoord, waarover is 
nagedacht.

Op 19 januari werd Daantje geïnstalleerd 
als kinderenburgemeester. “Ja, dat was 
best een bijzonder moment. De wethouders 
waren er ook bij aanwezig, er werden diverse 
leuke vragen gesteld. Het was echt leuk en 
ook best spannend”.
Kim Kluts, de moeder van Daantje, vertelt 
dat haar dochter de wereld een warm hart 
toedraagt en niet tegen onrecht kan. Kim 
wijst nog even op die spontane actie van 
Daantje voor de vluchtelingen op Moria en 
vertelt dat voor de € 250,-- die ze inzamelde 
inmiddels winterjassen zijn gekocht.

Ze is ook iemand die graag ouderen helpt en 
soms ook van mening is dat dingen oneerlijk 
verdeeld zijn. Leuk waren ook de reacties 
van vrienden en bekenden want Daantje 
heeft niet alleen tal van kaarten gekregen 
maar buren kwamen bijvoorbeeld met leuke 
attenties en lekkere dingen dus het was 
echt een feestje.

Ook haar jongere broertje volgt hetgeen 
z’n zusje doet op de voet. Dat blijkt wel als 
Daantje opmerkt dat hij over twee jaar wel 
kinderburgemeester wil worden. Dus ook 
een jongen die hierin wel geïnteresseerd 
is. In veel omliggende gemeenten zie je 
namelijk dat de kinderburgemeester een 
meisje is. Veenendaal heeft een jongen als 
kinderburgemeester.
 

 
 
Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

Wist u dat wij middels 
 echografie (bijna) alle  

klachten in beeld kunnen brengen? 

Beukenlaan 46, Renswoude 
0318-576353 

www.fysio-vallei.nl 

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

NIJBORG
RIJG

Niemand wil het 
koud hebben!

Diverse Master heaters 
op voorraad!
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( SPORT ) FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE
MEDISCHE  FITNESS
SCHOUDER - REVALIDATIE 

KNIE - REVALIDATIE

ECHOGRAFIE
DRY NEEDLING

Gezondheidscentrum ' De Taets'
VENDELIER 20,   3927 WD  RENSWOUDE

0318 - 823246 06 - 51105492

SPORTMASSAGE

DE AFHAALBIEB IS EEN SUCCES

Vanwege de huidige corona maatregelen zijn 
de bibliotheken voor gewoon bezoek gesloten. 
Gelukkig heeft de overheid besloten dat lezen 
onontbeerlijk is, zeker nu iedereen minder 
buiten de deur kan doen. Daarom is er de 
mogelijkheid om van tevoren gereserveerde 
boeken, tijdschriften en andere materialen 
af te halen in de meeste bibliotheken in ons 
land, zo ook in de bieb van Renswoude.

Esther van den Brink, bibliotheekmedewerker 
in Renswoude, is ontzettend blij dat er volop 
gebruik wordt gemaakt van deze afhaal 
service. “Mensen kunnen thuis online met 
hun eigen pas 5 boeken aanvragen die uit onze 
bibliotheek of uit ons netwerk komen, dat is al 
jaren kosteloos. Maar als ze het niet kunnen, 
doen wij dat graag voor ze. Ook kunnen ze, als 
ze willen, een ‘Verrassingspakket’ aanvragen 
via een formulier op onze website, dan zetten 
wij een tas met allerlei leuk leesvoer klaar. 
Ook mogen er 2x zoveel boeken geleend 
worden, voor een dubbele leenperiode”.

Het is voor de medewerkers van de 
bibliotheek leuk om van alles bij elkaar te 
zoeken waar de lezers blij mee zijn. “Daarom 
zijn we vaak ooit dit vak ingegaan”, stelt 
Esther. Er gaan ontzettend veel dikke, 
spannende of juist gezellige romans de 
deur uit, maar ook zijn veel ouders blij met 
de oefenboekjes voor de derde- groepers 
of oudere kinderen, om het lezen te blijven 
oefenen. De serie van de Zeven zussen is 
heel populair onder de dames met name. En 
er wordt veel over de natuur en geschiedenis 
gelezen in Renswoude.

Esther van den Brink: “En voor de kinderen 
wordt van alles klaargezet, van boeken 
over dino’s, kastelen en knutselen, tot 

prentenboeken of  dunne of dikke boeken 
naar wens”.

Het afhalen van de boeken gebeurt helemaal 
coronaproef. De bezoekers lopen binnen, 
halen hun materialen en zijn weer weg. Wat 
wel jammer is, is dat we weer twee nieuwe 
tentoonstellingen hebben die niemand nog 
kan komen bekijken en dat het Voorleesfeest 
voor de jongste kinderen geheel online plaats 
vindt.

Lid worden van de bieb kan op ieder moment, 
mensen kunnen zich online aanmelden en 
tijdens openingsuren hun pasje en meteen 
leesmateriaal komen inhalen, merkt Esther 
nog gauw even op.

De bibliotheek van Renswoude is tijdens 
de Lockdown op woensdagen van 12 tot 18 
uur open, zodat iedereen terecht kan. De 
bibliotheek is de hele week telefonisch en via 
email bereikbaar.

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 

 
 
 
 
 

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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ONLINE-SENIORENAVOND 17 FEBRUARI

Normaal is op 31 januari de seniorenavond 
ter ere van de verjaardag van Prinses 
Beatrix. Alleen dit jaar valt dit op een zondag 
en daarom gaan we deze avond verplaatsen 
naar woensdag 17 februari. Wat we gaan 
doen? Een online pub-quiz!

We hebben de smaak na de online bingo 
te pakken! Na alle goede reacties kon een 
vervolg niet uitblijven en daarom zijn wij 
bezig om een hele gevarieerde vragenlijst 
samen te stellen die we via teams online, 
gaan stellen. Denk aan vragen over sport, 
politiek, geschiedenis, muziek en natuurlijk 
vragen over Renswoude. Eind van de 
middag bezorgen wij iets lekkers voor bij de 
koffie en een lijst om de antwoorden in te  

 
 
vullen. Inloggen kan vanaf 18.00uur en kan 
als het niet lukt, een helpdesk ingeschakeld 
worden. Vanaf 19.00 uur begint de quiz en 
die zal ongeveer rond 20.00 zijn afgelopen. 

MEEDOEN? 
Stuur een mail naar info@ovrenswoude.nl 
met je naam, adres, mailadres en het aantal 
mensen waarmee je de quiz in huis doet, 
dan kunnen wij genoeg lekkers brengen op 
woensdag 17 februari. In de week voor de 
17e ontvangen jullie een mail met de link 
om deel te nemen aan de online meeting via 
Teams.

v

• 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
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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 18 FEBRUARI
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Te koop: Multicycle electrische damesfiets, 
lage instap, goede banden. Tel/app: 0636436240

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

Gevonden op de Barneveldsestraat, ter hoogte 
van nr 1, donker groene muts. Gewassen af te halen. 
0636590593.

Onze dochter is haar zilveren bedelarmband met o.a. 
een hartje, giraf, varken en nog een paar bedels kwijt 
geraakt. Ook haar zilveren ring met roze swarovski 
crystal is hoogstwaarschijnlijk uit haar jaszak 
gevallen. Omgeving Kastanjelaan, Acacialaan,
Platanenlaan. Wie o wie heeft wat gevonden? 
0622108284

Verloren paar donkerblauwe 
herenwanten d.d. 29 januari omgeving 
Dorpsplein. Tel. 0318-572269.

Te koop! Ruim 300 losse Donald Ducks leuk om te 
lezen tijdens de Corona tijd. Prijs: €0,20 p/stuk, 
in één koop voor €50,-
Tevens ook jaargangen Donald ducks te koop. 
Jaargang 1991 t/m 2017 voor slechts €12,50 p/
jaargang. Tel: 06-25555598 (na 18:00 uur)

Wie heeft belangstelling voor een verz. postzegels,  
verz. munten en sigarenbandjes?
Tel. 572231
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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

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Vertrouwd adres
in Renswoude
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