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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.  

Collectevergunningen 
21-03 t/m 27-03 Reuma Nederland 
28-03 t/m 03-04 ZOA 
04-04 t/m 10-04 Fonds Gehandicaptensport 

Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl  

Gemeentenieuws 24 maart 2021 
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Vergadering gemeenteraad 30 maart 2021 
Op dinsdag 30 maart 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 16 februari 

2021 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

Hamerstukken 
6. Raadsvoorstel inzake lidmaatschap Afvalverwijdering Utrecht 

Werkgeversvereniging 
7. Raadsvoorstel inzake uittreding gemeente Vijfheerenlanden uit de 

gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht 
8. Raadsvoorstel inzake ontwerpbegroting 2022 Afvalverwijdering Utrecht 
9. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 
10. Raadsvoorstel tot het aangaan van een centrumregeling Meten en Monitoren 

Afvalwaterketen en grondwater Vallei en Veluwe 
11. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Doelgroepenverordening Renswoude 2021 
 

Debatstukken  
12. Voorstel tot benoeming van twee leden van de Rekenkamercommissie Vallei en 

Veluwerand 
13. Sluiting 
 
 
 

Openbare Presentatie resultaten PWE Regio Foodvalley 
Inwoners van de Regio Foodvalley konden tussen 8 december 2020 en 10 januari 2021 
een online vragenlijst invullen over het duurzaam opwekken van energie. Inwoners uit 
de gemeente Renswoude kregen daarnaast ook nog aanvullende vragen over de 
opwekking van windenergie in Renswoude. Na afloop van de raadsvergadering van 30 
maart aanstaande willen we de resultaten van het onderzoek graag aan u presenteren. 
Hierbij is zowel aandacht voor de regionale resultaten als de speciaal opgestelde 
vragen voor de gemeente Renswoude.  

 
Gemeentehuis/gemeentewerf gesloten  
In verband met Goede Vrijdag en Pasen zijn het gemeentehuis en de werf op vrijdag 2 
en maandag 5 april a.s. gesloten.  
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▪ Ventvergunning voor de verkoop van haantjepik op 27 maart 2021, aangevraagd 
door Hervormde Gemeente Renswoude (verzonden 11 maart 2021). 

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

 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
1) Hopeseweg 20: bouwen paardenstal en paardenbak; activiteit ‘bouwen’ (ingediend 

op 5 maart 2021); 

2) Ubbeschoterweg 10: deels slopen en deels verbouwen woonboerderij; activiteit 
‘slopen’ en ‘bouwen’ (ingediend op 8 maart). 

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 zal worden genomen en bekendgemaakt. Om 
een aanvraag in te zien, kunt een afspraak maken met de afdeling Fysiek en Sociaal 
Domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van Renswoude. 
Voor meer informatie: 0318- 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 

 
 
Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
1) Biesbosserweg 12: realiseren van een bed & breakfast; activiteit ‘bouwen’ 

(verzonden op 5 maart 2021); 

2) Barneveldsestraat 39: bouwen zwembad; activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ 
(verzonden op 16 maart 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 een 
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: 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 
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Wet milieubeheer           
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het 
bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 
bekend dat: 

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van: 

• Mts Hardeman Pluimvee voor het adres: Hopeseweg 32 in Renswoude 
 

De melding heeft betrekking op het vervangen van twee bestaande pluimveestallen 
voor een nieuwe pluimveestal. 
 
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.  
Indien u een toelichting wenst of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Fysiek en 
Sociaal Domein van het gemeentehuis van Renswoude. 
Mw. C.J.M. van den Heuvel (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 12.30 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur), 088-0225000. 

 
 
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: 
▪ Collectevergunning voor het huis-aan-huis collecteren voor Maag Lever Darm 

Stichting van 21 t/m 26 juni 2021 (ontvangen op 1 maart 2021); 

▪ Collectevergunning voor het huis-aan-huis collecteren voor Dierenbescherming van 
3 t/m 9 oktober 2021 (ontvangen op 15 maart 2021). 

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

 
Verleende 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 vergunning is 
verleend: 
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WMO-vervoer voor ouderen naar GGD- Priklocaties 
  
Behoort u tot de groep van thuiswonende Renswoudenaren vanaf 60 jaar en reist u met 
gemeentelijk vervoer zoals de Valleihopper (regiotaxi)? Dan kunt u kosteloos van en 
naar de vaccinatielocatie reizen.  
  
Inwoners die uitgenodigd worden om bij de GGD een afspraak te maken voor vaccinatie 
kunnen hier gebruik van maken. Het is ook mogelijk om via het Rode Kruis vervoer aan 
te vragen. 
  
Hoe werkt het? 
De GGD zal u vragen op welke manier u naar de priklocatie reist bij het maken van de 
afspraak. Als u reist met de Regiotaxi of het Valys-vervoer, wordt daar rekening mee 
gehouden bij het inplannen van de afspraak. U hoeft alleen uw rit te boeken zoals u dit 
gewend bent. U geeft aan dat u naar een priklocatie wilt reizen en geeft het adres door. 
De vervoerder regelt de rest. 
  
Geen eigen bijdrage 
U hoeft voor de heen- en terugrit naar de priklocatie geen eigen bijdrage te betalen. De 
gemeente neemt deze kosten op zich. De geboekte kilometers komen niet ten laste van 
het kilometerbudget dat u van de gemeente heeft gekregen. 
 

 
 
Inschrijven als woningzoekende, waarom? 
Bij het Woningbedrijf Renswoude horen we regelmatig van woningzoekenden dat zij er 
nooit bij stil gestaan hebben om zich (eerder) in te schrijven als woningzoekende. Het is 
verstandig om daar wél over na te denken. Bijvoorbeeld omdat er een (toekomstige) 
woonwens is. Met dit bericht attenderen wij u en jou daar graag op. 
 
Starters 
Wordt uw zoon of dochter 18 jaar? Geef hem of haar dan een inschrijving bij  
Huiswaarts.nu cadeau. Natuurlijk kunnen ze ook zichzelf inschrijven. Als uw kind(eren) 
in de toekomst zelfstandig willen wonen in Renswoude (of omgeving), dan is er al 
inschrijftijd opgebouwd. Daardoor kan het vinden van een woning uiteindelijk sneller 
verlopen.  
 
Doorstromen 
We hopen uiteraard dat u met plezier in uw (huur)woning woont, maar in de loop der tijd 
kan een woonwens veranderen. Bijvoorbeeld omdat u een relatie of kind(eren) krijgt. Of 
simpelweg omdat u naar een ander type woning wilt verhuizen. Of als u in een dure 
huur- of koopwoning woont en uw woonlasten niet meer kunt betalen door  
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inkomensverlies. Ook dan is het aan te raden een inschrijving achter de hand te 
houden. Komt er een woning beschikbaar die naar uw wens is, dan kunt u hier 
eenvoudig op reageren. 
 
Senioren 
Het beleid van de overheid is erop gericht, dat senioren langer thuis kunnen blijven 
wonen. Dan is het belangrijk dat u in een passende woning woont. Vaak lukt dat nu nog 
prima in een eengezinswoning. Maar soms is de woning te groot geworden, het 
traplopen lukt echt niet meer, de tuin is te bewerkelijk, of door ziekte is de woning niet 
langer geschikt. Of u nu in een huur- of koopwoning woont, een inschrijving als 
woningzoekende kan handig zijn. Het biedt u geen garantie dat u direct kunt verhuizen 
op het moment dat u dat wenst, maar opgebouwde inschrijfduur kan van pas komen bij 
een wenswoning of nieuwbouwproject. 
 
Toekomstige nieuwbouw 
Begin 2022 worden de 26 oude huurwoningen aan de Taets van Amerongenweg 
gesloopt en aansluitend 37 nieuwe woningen gebouwd. Deze woningen zijn eind 2022, 
begin 2023 beschikbaar voor verhuur. Het bouwplan bestaat uit 6 beneden- en 6 
bovenwoningen, 9 gezinswoningen en 16 seniorenwoningen. Wilt u uw kans vergroten 
om hiervoor in aanmerking te komen raden wij u aan om u zo snel mogelijk in te 
schrijven bij Huiswaarts.nu. 
 
Huiswaarts.nu 
De woningen die beschikbaar komen in de volgende plaatsen worden geadverteerd op 
www.huiswaarts.nu: Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal, Barneveld, 
Scherpenzeel, Renswoude en Nijkerk. Voor een inschrijving bij Huiswaarts.nu betaalt u 
eenmalig € 25,00 en de jaarlijkse verlenging bedraagt € 10,00. 
 

 
 
Tweede Kamerverkiezingen in Renswoude 
De gemeente Renswoude kijkt tevreden terug op de gehouden verkiezingen. In plaats 
van de gebruikelijke verkiezingsdag, kon er nu, vanwege de aanpassingen door het 
Coronavirus op maar liefst drie dagen gestemd worden. Dit kon voor 70-plussers via het 
briefstemmen of fysiek op één van de stembureaus. Van het briefstemmen hebben 
uiteindelijk 239 70-plussers gebruik gemaakt, waarbij slechts 7 stemmen ongeldig 
werden verklaard. De piek qua fysiek bezoek aan de stembureaus lag op woensdag 17 
maart en dan met name het tijdsbestek tussen 16:00 en 20:00 uur. De uiteindelijke 
opkomst bedroeg maar liefst 88% en dat is voor Renswoudse begrippen hoog. Alles 
verliep gemoedelijk, waarbij men zich ook keurig aan de geldende maatregelen hield. 
Hier willen wij u als burger voor bedanken! 
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LONGFONDS ZOEKT COLLECTANTEN  
IN RENSWOUDE

SAMEN IN ACTIE TEGEN ASTMA BIJ KINDEREN
In de week van 17 t/m 22 mei 2021 gaan 
tienduizenden collectanten op pad voor 
Longfonds. De collecte staat dit jaar in het 
teken van de gezondheid en bescherming 
van jonge longen. Samen halen ze zo 
veel mogelijk geld op voor baanbrekend 
onderzoek naar astma bij kinderen. En 
dat is heel hard nodig. Want astma is de 
grootste chronische kinderziekte van 
Nederland. 

JONGE LONGEN: ASTMA GROOTSTE CHRONISCHE 
KINDERZIEKTE
Wist je dat astma de meest voorkomende 
chronische kinderziekte is van Nederland? 
En dat elke dag opnieuw zeven kinderen 
stikbenauwd in het ziekenhuis belanden? 
Dat mogen we niet accepteren. Daarom 
is Longfonds vastbesloten jonge longen 
beter te beschermen en astma bij 
kinderen te voorkomen. Daar kunnen ze 
alle hulp bij gebruiken.

GEEF JE OP ALS (DIGITAAL) COLLECTANT VIA 
LONGFONDS.NL/COLLECTE!
Voor de collecteweek van 17 t/m 22 mei is 
Longfonds nog op zoek naar collectanten 
in Renswoude.  Steun Longfonds in de 
strijd tegen astma bij kinderen en geef je 
op als collectant via longfonds.nl/collecte. 
Je kunt ervoor kiezen met de collectebus 
langs de deuren of te collecteren met je 
smartphone. 

Collecteren aan de deur gaat volgens de 
coronarichtlijnen van het RIVM, veilig op 
anderhalve meter afstand. Het kost je 
gemiddeld twee uurtjes van je tijd en is 

meestal in je eigen buurt. Organisators 
Wilma Hazeleger en Sonja Verbeek 
zijn zelf al jaren actief en altijd weer 
gemotiveerd om op pad te gaan.  

Ga je liever niet met de collectebus langs 
de deur? Geef je dan op als digitaal 
collectant via longfonds.nl/collecte en 
collecteer met je smartphone. Vóór 
aanvang van de collecteweek ontvang je 
een sms waarmee je toegang krijgt tot je 
persoonlijke online collectepagina. Vanuit 
jouw collectepagina kun je heel eenvoudig 
en snel berichtjes met een geefvraag 
sturen via social media, WhatsApp of 
e-mail.

OVER LONGFONDS
Ademhalen. Het lijkt zo gewoon, maar voor 
1,2 miljoen mensen met een longziekte 
is vrij ademen niet vanzelfsprekend. 
Longfonds gelooft dat we samen 
longziekten de wereld uit kunnen helpen. 

Daarom jagen we wetenschappelijke 
doorbraken aan en zetten we ons in voor 
de beste zorg. We willen dat iedereen op 
een gezonde manier in gezonde lucht 
kan leven. Zo werken we met jou aan een 
wereld waarin we vrij kunnen ademen.

Geef adem. Samen met Longfonds. 

Wil je meer weten over de collecte of 
je opgeven als collectant? Ga naar 
longfonds.nl/collecte of neem contact op 
met Sonja Verbeek 06-30757825 
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Renswoude
INTERVIEW MET WETHOUDER 
MARIEKE TEUNISSEN 

Hoe blijf je als politieke partij bereikbaar 
voor de inwoners en hoe kun je laten zien 
waar je voor staat? Dit is een vraag waar 
wij als Renswoudse VVD mee aan de slag 
zijn gegaan. Een van de manieren om 
ons gezicht te laten zien is het gebruik 
maken van interview video’s. De eerste 
versie hiervan is te vinden op onze social 
media kanalen en bevat een interview met 
wethouder Marieke Teunissen. Hij is erg 
leuk geworden, al zeggen we het zelf! 

BENIEUWD?
Kijk dan op renswoude.vvd.nl, ons youtube 
kanaal VVD Renswoude of op facebook: 
www.facebook.com/VVDRenswoude. 

VVD Renswoude 
Derk van ’t Sant, Harold Engelen en Bart 
Bisschop

HOOFD HART EN HANDEN 
 
Op zaterdag 27 maart, de dag voor 
palmzondag, zal de lekkernij Haantjespik 
verkocht worden op het dorpsplein.

De verkoop zal geheel corona-proof 
plaatsvinden; u kunt dus wel kopen/ 
betalen en meenemen maar helaas niet 
ter plaatse nuttigen.
 

De opbrengst van deze actie komt geheel 
ten goede aan de allerarmsten in Kosovo 
die naast corona ook getroffen zijn door 
overstromingen als gevolg van hevige 
regenval en waar de evangelist Loli zorg 
draagt dat de middelen bij de juiste mensen 
terecht zullen komen. Meer informatie 
hierover vindt u op hervormdrenswoude.
nl/kosovo
 
Wij hopen u dan ook te ontmoeten op het 
dorpsplein, de verkoop is er van 10 tot 16 
uur.
 

NPV-THUISHULP 

Een steuntje in de rug nodig? Dan bent u 
bij de vrijwillige (terminale) thuishulp van 
de NPV aan het juiste adres. 

NPV-Thuishulp is er voor iedereen. Het 
maakt niet uit of u wel of geen christen 
bent, wel of geen lid bent van de NPV; 
iedereen kan een beroep doen op ons. 
NPV-Thuishulp is er ook in Renswoude. 

Meer informatie vindt u op: npvzorg.nl/
diensten/thuishulp/

 

 

  

 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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Lekker en gezond van lokale grond!
Kefir: probiotisch en onbewerkt, vaak geschikt 
bij lactose- of melkeiwit-allergie!

Kefir met fruitsmaak
Kefir-hangop
Diverse smaken vla
Graafstroom kaas
Vlees en kip
Scharreleieren
Honing
Advocaat

Wil je meer weten over Aerderoort boerenzuivel, 
kijk dan op onze website: 
www.aerderoort-boerenzuivel.nl

Barneveldsestraat 37 | 3927CB Renswoude  | 06-55181390 

Ae
rderoort 

Open van wo t/m za 
van 10.00 u. tot 16.30 u.

EERSTE DIGITALE NIEUWSBRIEF VAN 
SWO VERSCHIJNT

Velen in Scherpenzeel en Renswoude 
kenden ongetwijfeld het SWO Nieuws, in 
zekere zin het nieuwsblad voor de senioren. 
Waarom? Omdat in dat blad alle informatie 
rond SWO te vinden was. De inhoud mocht 
er zijn want je trof daarin bijvoorbeeld de 
agenda voor de komende maanden aan, 
maar ook oproepen om deel te nemen aan 
bijvoorbeeld schaken of sjoelen om maar 
iets te noemen. Maar ook de momenten 
waarop je creatief bezig kon zijn of sportief 
wanneer je de kans had om te gaan 
zwemmen, koersballen, fietsen etc. 

Activiteiten die in de planning stonden 
kwamen aan bod, maar ook verslagen van 
presentaties, een High Tea, bijeenkomst 
voor vrijwilligers van SWO, de Oranje bingo, 
de kerstviering en nog veel meer kon je 
terugzien in SWO nieuws. Om verschillende 
redenen was het voor het bestuur niet meer 
haalbaar om één en ander op deze manier 
uit te geven.

Uiteraard zullen er veel senioren zijn die dit 
best wel jammer vinden, zien als een gemis, 
maar het is op dit moment niet anders. 
Vandaar dat men bij SWO een andere weg 
moest inslaan en dus is gekozen voor de 
digitale nieuwsbrief. Deze week hebben 
velen die eerst digitale nieuwsbrief in hun 
mailbox ontvangen! 

Martine van Garderen: “Via deze weg hoopt 
SWO u maandelijks te informeren over 
al onze activiteiten en bijeenkomsten”. 
Het is natuurlijk niet zo vreemd dat deze 
coronapandemie om aanpassingen 
en geduld vraagt. Vandaar ook dat er 

geen activiteiten georganiseerd kunnen 
worden en mogelijkheden zijn om elkaar 
te ontmoeten. Maar men blijft hopen en 
is, ook in deze tijd, wel bereikbaar! Op 
verschillende van onze diensten kunt u 
een beroep (blijven) doen, juist ook nu. 
Alle inwoners wordt veel sterkte en geduld 
gewenst.

Ook bij SWO begrijpt men best dat een 
aantal mensen helaas digitaal niet bereikt 
kan worden. Om zoveel mogelijk inwoners 
te kunnen bereiken wordt nagedacht om 
dit toch te realiseren en je zou dus kennen 
denken aan een nieuwsbrief die te vinden is 
bij de huisarts of apotheek, de bibliotheek 
of het gemeentehuis.

HULP BIJ UW BELASTINGAANGIFTE
In de maanden maart en april kunt u 
de hulp van de Formulierenbrigade 
inschakelen bij het invullen van uw 
belastingaangifte. Inwoners vanaf 23 jaar, 
die voldoen aan de inkomensgrenzen, 
kunnen een beroep doen op de vrijwilligers 
van de Formulierenbrigade. 
De inkomensgrenzen zijn: alleenstaanden 
max. €24.000,- bruto per jaar; echtparen/
samenwonenden max. €34.000,- bruto 
per jaar. Kunt u hulp gebruiken bij het 
invullen van uw belastingaangifte of wilt u 
meer weten? Bel of mail! 

OPFRISCURSUS?
Verkeersregels veranderen, wegen 
worden drukker en er verschijnen nieuwe 
vervoersmiddelen in het straatbeeld. Het is 
voor iedere weggebruiker belangrijk om up-
to-date te blijven. Test uw kennis eenvoudig 
en snel bij de VVN. Al meer dan 600.000 
bezoekers gingen u voor. Veel succes! Voor 
meer informatie: www.swo-sr.nl 
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ZWEMBAD SCHERPENZEEL

ZWEMBAD SCHERPENZEEL: 
OPGEFRIST, VOLOP IN BEDRIJF
Op 1 mei 2021 opent zwembad ’t Willaer 
in Scherpenzeel weer de deuren. In het 
nieuwe seizoen start het zwembad met 
opgefriste baden en een nieuw bestuurslid. 
In voorbereiding op het seizoen is gestart 
met huis aan huis flyers, brieven naar de 
donateurs en een zoektocht naar nieuwe 
sponsors. Op 15 februari is de actie om te 
sparen voor korting voor het zwembad, in 
samenwerking met Jumbo Scherpenzeel 
en COOP Renswoude gestart. 

OPGEFRISTE BADEN EN MEER ZWEMONDERWIJS 
Voor het nieuwe seizoen zijn de baden 
gezandstraald en is een nieuwe coating 
aangebracht. In de opgefriste baden 
geeft het personeel het komend seizoen 
extra zwemonderwijs. In het vorig seizoen 
kon het zwemonderwijs niet doorgaan. 
Ook in de overdekte zwembaden kon de 
afgelopen winter het zwemonderwijs niet 
doorgaan. Daarom verwacht het zwembad 
dit jaar extra cursisten. 

Dat heeft ook gevolgen voor het 
personeel. Meer personeelsleden gaan 
zich bezighouden met de zwemlessen. 
Ook is men bezig om de scholen in 
Scherpenzeel ‘natte gymlessen’ aan 
te bieden. Meer informatie over de 
zwemlessen en de tarieven staat op  
www.zwembadscherpenzeel.nl. In samen-
werking met Zwemnetwerk is het zwembad 
nog op zoek naar nieuw personeel. 

OP ZOEK NAAR NIEUWE DONATEURS EN SPONSORS 
Het bestuur van het zwembad is versterkt 
met Maarten Visser. Maarten gaat zich 

bezighouden met de marketing en het 
werven van donateurs en sponsors. 
Donateurs en sponsors zijn belangrijk 
voor het zwembad omdat ze een solide 
inkomensbasis bieden. Door deze 
inkomsten kon het zwembad bijvoorbeeld 
de entree van het zwembad vernieuwen en 
uitbreiden met een terras. Maarten Visser: 
‘Ik ben al volop in bedrijf en op zoek naar 
bedrijven’. 

START VAN DE SPAARACTIE 
Vooruitlopend op de opening is de jaarlijkse 
spaaractie gestart. In samenwerking 
met Jumbo in Scherpenzeel en COOP in 
Renswoude, kunnen bezoekers sparen 
voor korting op het zwembad abonnement. 
De korting kan oplopen tot € 12,- op een 
abonnement. De spaaractie loopt tot en 
met 14 april 2021. 

Het nieuwe bestuurslid Maarten Visser.

 

 

 

     IJzersterk in plaatwerk 
Het adres voor: 

- Knipwerk 
- Kantwerk 
- Cortenstaal 
- Gepersonaliseerde vuurkorven 
- Stalen plinten 

Barneveldsestraat 17-b, Renswoude 
06-42748438  www.burgtmetaal.nl 

 

 

 

 

  

FOOT FIT
Pedicure Salon Renswoude

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46 
3927 AK Renswoude 

0318-572041
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VAN DE BIEB!
 
DE AFHAALBIEB IS VAKER OPEN! 
Tot nader bericht (wegens de Corona-
maatregelen) is de bibliotheek alleen 
geopend voor het afhalen van gereserveerde 
boeken en andere materialen. Dit kan vanaf 
nu op WOENSDAG EN VRIJDAG tussen 14 en 
18. 00 u. 
  
VERRASSINGSTASSEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN 
Met uw pasje kunt u 5 dingen reserveren 
en ophalen op woensdagen in de 
bibliotheek. Maar het is ook mogelijk 
verrassingspakketten aan te vragen. 
De bibliotheekmedewerker stelt dan een 
tas met boeken e.d samen rondom bepaald 
genre.. Dit kan voor volwassen lezers, voor 
jongeren en de jeugd. Of in grote letters. 
Extra speciaal is er  voor kinderen tot 
4 jaar de leuke Voorleestas, en voor de 
beginnende lezertjes is er de Verrassingstas 
groep 3! 
  
Leest u meer hierover op onze website, 
waar u ook een formulier in kunt vullen. 
Bellen of mailen mag ook. 
  
Onze klantenservice is dagelijks van 10:00 
- 16:00 telefonisch bereikbaar via 0343-
760020 info@bibliotheekzout.ml 
  
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  VRIJWILLIGERS GEZOCHT               
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 Renswoude. 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. 

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. 
  
MEDIA UKKIE DAGEN 2021 ‘IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET 
ZIET’ MEDIAGEBRUIK BINNEN HET GEZIN 
De Bibliotheek Z-O-U-T vraagt tijdens de 
Media Ukkie Dagen, van 26 maart t/m 2 
april 2021, aandacht voor mediawijsheid in 
de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. 

Ouders en verzorgers van jonge kinderen 
krijgen tijdens deze campagne tips om 
aan de slag te gaan met het mediagebruik 
binnen het gezin. We geven antwoord op 
vragen, zoals: hoe kan je als gezin samen 

plezier beleven aan media? Welke inhoud 
past goed bij je kind? Hoe kan je je kind 
veilig begeleiden op de tablet? En hoe 
zorg je voor de juiste balans in momenten 
met en zonder media? Webinar voor 
ouders Voor ouders wordt er een webinar 
georganiseerd over het mediagebruik en 
de rol van ouders daarin. Denise Bontje, 
van Mediasmarties.nl, neemt je tijdens het 
webinar ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ mee 
in het media aanbod voor jonge kinderen. 
Een webinar met praktische tips om een 
gezond mediamenu samen te stellen? Het 
webinar is gratis te volgen op woensdag 31 
maart van 2000-2100 uur. Meld je aan via 
www.bibliotheekzout.nl/mud 

Media Ontdek Pakket Tijdens de Media 
Ukkie Dagen kun je bij de bibliotheek een 
media ontdekpakket aanvragen. Met 
een ontdekkaart en dobbelsteen samen 
met jouw peuter of kleuter verschillende 
media ontdekken. Van voorlezen tot kijken, 
luisteren, spelen en doen, met èn zonder 
scherm. Binnen èn buiten. Het pakket bevat 
ook een kaart met QR-code die verwijst 
naar concrete mediatips bij de Media Ukkie 
Dagen. Het pakket kun je aanvragen via de 
website van de bibliotheek. 

Voorleesfilmpjes prikkelen de zintuigen 
en nemen je mee in een bijzonder verhaal. 
De bibliotheek heeft verschillende filmpjes 
voor je. Je hoeft alleen maar even in te 
loggen met je Bibliotheekaccount. Bekijk 
de voorleesfilmpjes van de Voorleeshoek, 
Bereslim, SchoolTV en Wepboek. 

Volg de Bibliotheek Z-O-U-T op twitter, 
facebook of instagram voor meer tips 
tijdens de Media Ukkie Dagen. #MU 

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
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Dé lokale opticien voor iedereen!

WENSEN VAN MIJN TEAM ZIJN NU 
GEREALISEERD

Bij de ingang van de nieuwe speciaalzaak 
van Van Voorthuizen wordt je eerst nog 
even mee terug in de tijd genomen. Een 
oude damesfiets, oude spulletjes als 
fietslampen, fietspompen en oude foto’s 
uit de bijna 100 jarige periode dat de Van 
Voorthuizen’s aan fietsen sleutelden tref je 
daar aan. 

Direct daarna kom je binnen in de ultra 
moderne speciaalzaak waar werkelijk 
alles te vinden is voor je fiets, scooter, 
bakfietsen voor het vervoer van kinderen  
of cargo etc. Echt je kijkt je ogen uit en blijft 
soms van verwondering stil staan om alles 
even in je op te nemen. Het is prachtig wat 
je daar allemaal tegenkomt.

Ja de sortering is groot, zeker ook als je een 
kijkje neemt in het onderdelenmagazijn en 
niet te vergeten de werkplaats waar ook 
nu hard gewerkt wordt want ja, er gaat ook 
wel eens iets stuk en dat moet gerepareerd 
worden.

Praat je met Bert van Voorthuizen over die 
nieuwe zaak dan geeft hij aan dat voordat 
dit gerealiseerd werd er toch wel heel wat 
is komen kijken. Bert: “In de loop der jaren 
heb ik wel veel ervaring opgedaan. Ik heb 
altijd goed om me heen gekeken, daar leer 
je van en kan je soms ook zelf heel goed 
gebruiken. Ik heb veel beurzen bezocht 
maar ook fietsenzaken in het buitenland 
bekeken. Ga je zelf iets nieuws bouwen, 
dan kan je die dingen meenemen in jouw 
planning. Je kent uiteraard ook de wensen 
van je team, dat is gewoon heel belangrijk”.

Toen dan ook het idee voor nieuwbouw 
was ontstaan kon al die opgedane ervaring 
ingepland worden. Bert: “Je vraagt me hoe 
ik nu terugkijk op dit nieuwe pand”. “Het 
meeste plezier doet het mij dat de wensen 
van het team, door de jaren heen, nu 
gerealiseerd konden worden. Dat is echt 
het mooiste”.

Een wandeling door de zaak van Van 
Voorthuizen zorgt er voor dat je van de 
ene in de andere verbazing valt. Alles is ten 
eerste ruim opgezet en zowel op de begane 
grond alsook op de verdieping staat een 
keur aan fietsen, E- bikes, ook de highspeed, 
maar ook de Urban Arow bakfietsen om 
kinderen mee te vervoeren, of cargo door 
ZZP’ers. Natuurlijk ook helmen, tassen, 
regenkleding, verlichtingsartikelen, spie-
gels, poetsmiddelen etc. om enkele zaken 
te noemen. Ja, keuze genoeg gewoon teveel 
om op te noemen. Echt indrukwekkend, 
zeker ook voor de echte fietsliefhebber of 
sleutelaar.

Op zes plekken zijn zitjes ingericht, daar 
kan even rustig overleg gevoerd worden 
met klanten. Terwijl ik met Bert door 
de zaak loop zie je ook dat op sommige 
plekken klanten op hun wenken 
bediend worden. 

De ruime personeelskantine 
vindt je op de bovenverdieping. 
Die is groot genoeg om ook 
clinic’s te geven, legt Bert uit. 
Wat wel heel bijzonder is, is 
de speciale testbaan waar 
kinderen hun kinderfietsje 
kunnen testen. Ook op de 
bovendieping. 

Voor de liefhebbers is er ook een speciale 
Wahoo wand met daarvoor enkele fietsen 
waarop je dan kunt trainen en je ofwel 
omhoog of omlaag gaat, al naar gelang 
het parkoers,  of in de wind zit. En er zijn 
ook veel fietsen op voorraad, nee, nee 
verkopen is er niet gauw bij.

Bert: “Jammer dat de opening in de mist 
is gelopen. Men komt nu op afspraak 
kijken. Het feestje houdt men tegoed. In de 
werkplaats wordt gewoon gewerkt”. Gaat 
u er maar vanuit dat Bert zeker nog iets 
in petto heeft en ja, het is ook de moeite 
van het feestvieren waard, zo’n zaak, een 
aanwinst voor de regio.
   

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD!

Voor het huisbezoek project 75+ is de 
SWO-SR op zoek naar vrijwilligers.

Meer informatie over deze vacature kunt u 
vinden op onze website www.swo-sr.nl of 
onze facebook pagina, u kunt ook bellen 
naar Rianne van Ginkel tel 06-51647525 of 
mailen naar info@swo-sr.nl
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IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

NIJBORG
RIJG

Gratis duo-pack 
logoshirt Snickers

Bij aankoop van 
2 Snickers werkbroeken

Zo lang de voorraad strekt!

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bvw
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING
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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 1 APRIL
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Te koop:
Donald Ducks uit de jaren 80, 90 en 2000 t/m 2017. 
De bladen zijn in mooie staat. Tegenwoordig kost een 
Donald duck €3,25, ik vraag slechts €0,20 cent 
P/stuk. Veel leesplezier voor Weinig!
Tel: 0625555598

Te Koop:
Donald ducks uit jaren 1961. 60 jaar oud! 
Slechts €0,40 cent P/stuk.
Tel: 0625555598

Kunstwerkjes voor door de brievenbus.
Fijn dat u het adres voor unieke handgeschilderde 
kaarten, a € 2,95 p.st., heeft gevonden. Elke dag 
nieuwe kaarten. Zelfbediening in de carport aan de 
Lijsterbeslaan 1.
Tel. 06-48155058

 
 
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 

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Vertrouwd adres
in Renswoude

Adv. AGM (kl) A6-li 2020-02.indd   1 16-12-20   09:56

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

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



180 plaatjes over de geschiedenis van Renswoude.
Verzamel ze gratis bij Coop Renswoude.

Verzamel
ze allemaal

gratis!

Bij iedere  €10,- aan boodschappen een setje met 
33 plaatjes gratis en iedere week bij bepaalde actieproducten.
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29 mrt t /m 

23 mei

Renswoude

RenswoudeRenswoude,, 
                            een heerlijkheideen heerlijkheid


