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Bereikbaarheid gemeente 
In verband met de coronamaatregelen is de 
bereikbaarheid van de gemeente aangepast 
en werken onze medewerkers 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. Het maken van een 
afspraak kunt u bij voorkeur via onze website doen of telefonisch tussen 9.00 en 11.00 uur via 
0318-578 150. 
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 telefonisch of per mail bereikbaar via 0318-578 150/ 
dorpsteam@renswoude.nl. De mail wordt dagelijks gelezen en u wordt dan zo snel mogelijk 
teruggebeld. (zie bericht verderop voor meer informatie over het Dorpsteam) 

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.  

Storingsdienst gemeente 
Bij zeer dringende problemen op het gebied van de openbare ruimte is de storingsdienst van 
de gemeente buiten kantooruren te bereiken via 06-511 481 02.  

Digitaal vergaderen gedurende de coronacrisis 
De vergaderingen kunnen via renswoude.nl/vergaderen live gevolgd worden, zowel beeld als 
geluid. 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 
30-01 t/m 05-02 Hersenstichting 
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl 
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Monsterbuien 
Monsterbui. Dat vind ik nou echt een grappig woord!  
Maar als we ermee te maken hebben, is er weinig grappigs aan. 
Het betekent zoiets als een extreme regenbui, waarbij in korte 
tijd zóveel neerslag valt dat de bodem, de riolering, sloten en 
rivieren de hoeveelheid hemelwater niet aankunnen. Gevolg: 
enorme wateroverlast, gevaarlijke situaties en veel slachtoffers 
en schade. Heeft u de journaalbeelden van de overstromingen 
in juli ’21 ook nog zo scherp op het netvlies staan? Laten we 
hopen dat die ellende ons en iedereen verder bespaard blijft. 
 
We hebben het in Renswoude gelukkig prima voor elkaar qua 
waterhuishouding hoor. We hebben een goed werkend, deels ‘gescheiden’ rioolsysteem 
waarbij het hemelwater direct wordt afgekoppeld zodat het niet naar de rioolwaterzuivering 
hoeft. Dat scheelt geld en capaciteit, voor water dat tenslotte schoon genoeg is om gelijk weer 
in de kringloop terecht te komen. Effectief en duurzaam, zo doen we dat graag in Renswoude. 
Plus we hebben natuurlijk een relatief groot buitengebied waar water de bodem in kan zakken. 
Kom daar maar eens om in de steden, waar bijna de gehele buitenruimte ‘versteend’ is. 
 
Heeft u wel eens stil gestaan bij wat u bij u thuis kunt doen? Hoe groener de tuin bijvoorbeeld, 
hoe minder last van hittestress op warme dagen. Los van dat u, maar ook de vogels, insecten 
en andere flora en fauna daar baat bij hebben, maken groene tuinen onze leefomgeving veel 
geschikter om hemelwater te verwerken en op te vangen. Win-win!  
 
Ook vanuit de gemeente doen we ons best om de leefomgeving voor onze inwoners prettig en 
duurzaam te maken én te houden. Maar er is veel dat u zelf kunt doen! Zonnepanelen op het 
dak, ledverlichting en energiezuinige apparaten gebruiken, het huis goed isoleren…  
 
Binnenkort starten we een actie voor Renswoudenaren om, met een bijdrage van de gemeente, 
een regenton aan te schaffen. Zo verkleinen we met elkaar de kans op wateroverlast in het 
dorp bij hevige buien, heeft u een eigen waterbuffer in periodes van droogte en bespaart u op 
het gebruik van leidingwater. Goed voor het milieu, uw tuin én uw portemonnee! Ik hoop u op 
korte termijn meer over deze actie te kunnen vertellen. 
 
In de tussentijd is het misschien een goed idee om te overwegen uw huis (verder) te 
verduurzamen. Wist u dat de Rijksoverheid hiervoor vanaf januari ’22 een subsidie verstrekt 
aan huizenbezitters? Bij minimaal 2 maatregelen krijgt u 30% van de kosten voor vloer-, dak- of 
spouwmuurisolatie, HR++glas en/of de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Kijkt u maar 
eens op www.rvo.nl en klik vervolgens op ISDE. Heel erg de moeite waard! 
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Laten we gewoon beginnen bij bewustwording. En hoewel zelfs honderden regentonnen bij 
elkaar nog geen oplossing zijn bij een monsterbui, is elke stap op weg naar een duurzamer 
Renswoude een stap in de goede richting. 
 
 
Marieke Teunissen 
Wethouder Economie en Financiën 

 
 
Besluitenlijst gemeenteraad 18 januari 2022 

Agendapunt Voorstel Besluit 

2 Vaststelling agenda Agenda ongewijzigd vastgesteld. 

5 Vaststelling verslag en besluitenlijst van de 
openbare vergadering op 7 december 2021 

Besluitenlijst en verslag ongewijzigd 
vastgesteld. 

6 Ingekomen stukken en mededelingen Afdoening conform voorstel. 

7 Raadsvoorstel tot benoeming van twee 
commissieleden namens de VVD 

De heren Blaauwendraat en Bac bij 
acclamatie benoemd. 

8 Raadsvoorstel tot afgifte van een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen voor de 
bouw van 8 tijdelijke wooneenheden aan Het 
Binnenveld/Vendelier 

Met algemene stemmen conform 
voorstel besloten. 

9 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Nota 
grondbeleid 

Met algemene stemmen conform 
voorstel vastgesteld. 

10 Raadsvoorstel tot vaststelling van diverse 
aanpassingen van verordeningen in het 
sociaal domein 

Met algemene stemmen conform 
voorstel vastgesteld. 

11 Raadsvoorstel tot vaststelling van een 
krediet voor de realisatie van 8 tijdelijke 
wooneenheden aan Het Binnenveld/Vendelier 

Stemverklaring VVD. 
Met algemene stemmen conform 
voorstel vastgesteld. 

12 Raadsvoorstel tot vaststelling van het 
bestemmingsplan Biesbosserweg 19 

Bij meerderheid van stemmen (6 
stemmen tegen (VVD, Dorpsbelang 
Renswoude, SGP en CDA) en 4 
stemmen voor (ChristenUnie)) 
verworpen. 

13 Raadsvoorstel tot instemming met de 
Kadernota 2023 van de Veiligheidsregio 
Utrecht. 

Met algemene stemmen conform 
voorstel zienswijze vastgesteld. 

14 Raadsvoorstel tot instemming met de 
oprichting van en deelname van de 
Veiligheidsregio Utrecht aan de stichting 
Risicobeheer Veiligheidsregio’s 

Met algemene stemmen conform 
voorstel zienswijze vastgesteld. 
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Bereikbaarheid ACV 
Het WhatsApp nummer van 
ACV is gewijzigd: 0318 - 648 
160.  Vanaf nu kunt u ACV 
gemakkelijk bereiken door te 
bellen én whatsappen op 
hetzelfde nummer. Meer 
contactgegevens vindt u op 
www.acv-groep.nl/contact 

 
Petra Doornenbal voorgedragen voor herbenoeming  
Mevrouw P. Doornenbal-van der Vlist wordt voorgedragen voor herbenoeming als 
burgemeester van de gemeente Renswoude. Dit heeft de gemeenteraad op 18 januari 
besloten. De raad volgt hiermee het voorstel van de vertrouwenscommissie. Mevrouw 
Doornenbal is sinds september 2016 burgemeester van Renswoude en als het aan de 
gemeenteraad ligt vindt in september 2022 herbenoeming plaats: ‘Wij vinden dat er 
nog steeds een goede match is tussen het dorp Renswoude en onze burgemeester 
Petra Doornenbal’, aldus voorzitter van de vertrouwenscommissie Jan Stutvoet. Ook 
mevrouw Doornenbal heeft aangegeven graag verder te willen als burgemeester van 
Renswoude: ‘Ik heb mijn hart liggen 
in Renswoude en ben daar zeker 
nog niet op uitgekeken. Ik zie 
voldoende uitdagingen voor de 
komende tijd om mij met 
enthousiasme voor dit mooie dorp 
te blijven inzetten’.  

De aanbeveling van de 
gemeenteraad is kenbaar gemaakt 
aan commissaris van de Koning, de 
heer Hans Oosters. De commissaris 
van de Koning stuurt de 
aanbeveling door aan de minister 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Het besluit tot 
herbenoeming wordt bij Koninklijk 
Besluit genomen. 
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Het advies is voorbereid door de ‘Vertrouwenscommissie herbenoeming 
burgemeester’, die werd voorgezeten door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, 
de heer Jan Stutvoet. De inhoud van de aanbeveling en de overwegingen, alsmede de 
beraadslagingen van de gemeenteraad, zijn volgens wettelijke voorschriften geheim. 

 
Voornemen vertrokken naar Land Onbekend 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande persoon  niet 
meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 
ingeschreven staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen 
om van de onderstaande persoon gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend 
land. 
 
Geslachtsnaam en voorletters-Datum voornemen 

• Gryziec,M.P. – 11-01-2022 
 
Binnen twee weken na publicatiedatum kunt u schriftelijk uw zienswijze tegen dit 
voornemen bekendmaken. Dit kan naar: gemeente Renswoude, afdeling Burgerzaken, 
Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. 

 
Openbare zitting i.v.m. Gemeenteraadsverkiezingen  
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op maandag 14, 
dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de 
leden voor de raad van de gemeente Renswoude maakt, ingevolge 
artikel I 4, I 11 en I 12 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 4 februari 2022 om 
10.00 uur, in een openbare zitting zal beslissen over: 
 

• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten; 
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten; 
• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke 

groepering. 
Ook zal de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten plaatsvinden. 
 
Renswoude, 18 januari 2022 
De voorzitter, voornoemd: P. Doornenbal- van der Vlist 
 
Wilt u deze openbare zitting bijwonen, (dit kan ook digitaal) dan kunt u contact 
opnemen met de afdeling Burgerzaken via het algemene nummer 0318-578 150 

 

  
                                                    Renswoude, 26 januari 2022 

 

 
Ontwerp Nota Bodembeheer werkgebied Odru (Omgevingsdienst regio Utrecht) 
Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat zij hebben ingestemd 
met het Ontwerp Nota Bodembeheer werkgebied Odru (incl. PFAS-beleid), de 
Bodemfunctiekaart en bijbehorende Bodemkwaliteitskaarten Renswoude. Na de ter 
inzage legging wordt de Nota Bodembeheer werkgebied Odru ter vaststelling  
voorgelegd aan de gemeenteraad.  
 
De Nota Bodembeheer werkgebied Odru wordt het nieuwe beleidskader voor 
grondverzet in Renswoude. Er staat in hoe de gemeente omgaat met een 
bodemverontreiniging en welke mogelijkheden er zijn voor het toepassen en 
hergebruiken van grond. De Nota geeft regels en richtlijnen voor iedereen die bij het 
voorbereiden van projecten of het uitvoeren van bodemwerkzaamheden rekening moet 
houden met de kwaliteit van de bodem. De Nota is onlosmakelijk verbonden met de 
bodemkwaliteitskaart. Dit is een kaart waarop de bodemkwaliteit binnen een bepaald 
gebied is aangegeven. Deze wordt opgesteld om grondverzet op een efficiënte, 
kosteneffectieve en verantwoorde manier mogelijk te maken.  
 
Ter inzage legging  
De Ontwerp Nota Bodembeheer werkgebied Odru, Bodemfunctiekaart en 
Bodemkwaliteitskaart Renswoude liggen vanaf 27 januari tot en met 9 maart 2022 ter 
inzage.  
 
Zienswijze indienen 
Een ieder kan zijn of haar zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad. Dit kan 
door het indienen van een schriftelijke zienswijze aan de gemeenteraad van 
Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL te Renswoude. Een mondelinge zienswijze kan 
worden ingediend binnen de genoemde termijn. Hiervoor kunt u uiterlijk 14 dagen vóór 
afloop van de inzagetermijn een afspraak maken met mevrouw C.J.M. van den Heuvel 
van de afdeling Fysiek en Sociaal Domein via 0318-578 161 of 
c.van.den.heuvel@renswoude.nl.  
 
De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de vaststelling van de Nota 
Bodembeheer werkgebied Odru door de gemeenteraad.  
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Vooraankondiging bestemmingsplan Barneveldsestraat 40 
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) laten 
burgemeester en wethouders weten dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor 
het wijzigen van de bestemming van het perceel aan de Barneveldsestraat 40. De 
eigenaar stopt met zijn agrarische activiteiten en wil het perceel gebruiken voor het al 
bestaande palletbedrijf.  
 
Doel en plangebied 
De Barneveldsestraat 40 ligt in het buitengebied van Renswoude tussen Renswoude 
en Barneveld in. In het toekomstige bestemmingsplan wordt de agrarische 
bestemming van het perceel verwijderd en een bedrijfsbestemming aan het perceel 
toegekend, zodat het bedrijf in reparatie en handel van pallets op het gehele perceel 
aanwezig kan zijn. De initiatiefnemer zal hiervoor 50% van de bestaande bebouwing 
slopen en het perceel landschappelijk inpassen.  
 
Planning 
Wij verwachten dat u het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2022 kunt 
bekijken en hierover uw mening (zienswijze) kunt geven. Dit maakt de gemeente te 
zijner tijd bekend via www.officielebekendmakingen.nl. 
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de 
heer M. Wentzel via 0318 - 578 150 of ruimtelijkeplannen@renswoude.nl. 

 
Ontwerpomgevingsvergunning plaatsing 8 tijdelijke woonunits – Het Binnenveld 
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor het plaatsen van 8 tijdelijke woonunits aan Het Binnenveld.  
 
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 26 januari 2022 gedurende zes weken ter 
inzage op de afdeling Fysiek en Sociaal Domein, taakveld VTH, van het gemeentehuis. 
Om het ontwerpbesluit in te zien, kunt u een afspraak maken met de heer M. Wentzel 
via 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 
Belanghebbenden kunnen tot en met 8 maart 2022 hun zienswijze over dit 
ontwerpplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Dit kan naar keuze 
schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan: 
Het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 8 
3927 ZL Renswoude 
 
Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend door binnen de genoemde termijn 
een afspraak te maken met de heer M. Wentzel. 
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Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Wijzigingsplan 
‘Dorpsstraat 105’ Renswoude. 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat het 
ontwerpbesluit hogere waarden voor het wijzigingsplan ‘Dorpsstraat 105’ en de 
bijbehorende stukken van donderdag 27 januari 2022 tot en met woensdag 9 maart 
2022 ter inzage liggen. 
 
Doel besluit hogere waarden 
Het wijzigingsplan voorziet in de realisatie van een grondgebonden woning en een 
appartement c.q. enkellaagse woning aan de Dorpsstraat 105/105A in Renswoude. 
Omdat binnen het wijzigingsplan nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden 
gerealiseerd, moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen. Hiervoor is een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit 
onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van de nieuwe woning, vanwege 
het wegverkeer op de Dorpsstraat (N224), hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde 
die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. Bij het nieuwe appartement 
c.q. enkellaagse woning wordt de voorkeurswaarde niet overschreden. De Wet 
geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van 
deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woning. 
Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van 
deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld. 
 
Inzien stukken 
Het ontwerpbesluit hogere waarden en de bijbehorende stukken kunt u binnen de 
genoemde termijn inzien bij de afdeling Fysiek en Sociaal Domein van de gemeente 
Renswoude. U wordt verzocht hiervoor een afspraak te maken met de behandelend 
ambtenaar de heer M. Wentzel via 0318 - 578 150. 
 
Zienswijze 
Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden binnen de genoemde 
termijn zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden indienen. Bent u 
belanghebbende? En bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Dan kunt u een 
gemotiveerde brief hierover sturen aan: College van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Renswoude, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC  
Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam, uw adres en zaaknummer 
Z/21/192915. 
 
Voor meer informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw B. Jaeqx, 088 - 022 50 
00. 
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Ontwerpbesluit wijzigingsplan Dorpsstraat 105 
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de bestemming van perceel 
Dorpsstraat 105 te Renswoude te wijzigen. De wijziging is nodig om de winkel aan de 
Dorpsstraat 105 te verbouwen tot woning en de huidige bovenwoning met nummer 
105 a als appartement te verplaatsen naar de achterzijde van het perceel. 
 
Het ontwerpwijzigingsplan ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de 
afdeling Fysiek & Sociaal Domein, taakveld VHT van het gemeentehuis. Om het 
ontwerpbesluit in te zien, kunt u een afspraak maken met de heer M. Wentzel. Ook kan 
het plan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Belanghebbenden kunnen tot en met 8 maart 2022 hun zienswijze over dit 
ontwerpplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Dit kan naar keuze 
schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan: 
Het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 8 
3927 ZL Renswoude 
Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend door binnen de genoemde termijn 
een afspraak te maken met de heer M. Wentzel.  
 
Voor meer informatie: dhr. M. Wentzel via 0318- 578 150 of 
ruimtelijkeplannen@renswoude.nl 

 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
1) Molenstraat 24a: vervangen bestaande bebouwing (ingediend 10 januari 2022); 
2) Dorpsstraat 6: uitbreiding bijgebouw (ingediend 11 januari 2022). 
 
Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
1) Groot Overeem 9a: plaatsen raam op unit 4 (verzonden 13 januari 2022); 
2) Dorpsstraat 59: kappen beukenboom (verzonden 13 januari 2022); 
3) Barneveldsestraat nabij 45: aanleggen boomgaard (verzonden 14 januari 2022). 

 
Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 

 
 
 
 

  
                                                    Renswoude, 26 januari 2022 

 

Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten 
▪ Verklaring van geen bezwaar – fietstocht Backroads door Renswoude d.d. 12 

maart 2022 (ontvangen 13 januari 2022); 
▪ Ontheffing horeca sluitingsuur – tennisvereniging Dicke Rijst op diverse data in 

2022 (ontvangen 18 januari 2022). 
 

Voor meer informatie: Mw. S. Tsang via 0318 - 578 150 of s.tsang@renswoude.nl 
 

Notitie voor alle bekendmakingen en vergunningen: Alle bovenstaande bekendmakingen en 
meer informatie over bovenstaande aanvragen worden gepubliceerd op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

Automatisch op de hoogte blijven van berichten over uw buurt? Meld u aan voor de e-
mailservice via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 

 

Aanvullende informatie over Dorpsteam Renswoude 

Dorpsteam Renswoude is het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen op het 
gebied van: 
 
- huishoudelijke ondersteuning    - relatie of echtscheiding 
- zelfstandig blijven wonen    - rouw en verlies   
- dagbesteding     - opvoeden en opgroeien 
- vervoer (in de regio)    - ontwikkel- en/of gedragsproblemen 
- hulpmiddelen (o.a. rolstoel, scootmobiel) - huiselijk geweld, verwaarlozing 
 
Het Dorpsteam is er (gratis) voor alle inwoners, jong en oud. 
Wij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0318)578 150 
of via dorpsteam@renswoude.nl 
 
Inloopuren: 
Elke maandag in de even weken (van 10:00-11:00 uur) in de Bibliotheek 
Elke 1e dinsdag van de maand (van 11:00-12:00 uur) in het ELGC (Eerstelijns 
Gezondheidscentrum) 
Op woensdagen 1x per maand op beide basisscholen (zie nieuwsbrief van de school) 
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

HERSTART VAN ACTIVITEITEN
Een aantal SWO-activiteiten is weer 
gestart. De wandelgroep wandelt iedere 
maandagmiddag bij droog weer een 
mooie route. Vertrek: 13:30 uur vanaf De 
Hokhorst. 

Op donderdagmiddag kunt u tussen 15:00 
en 16:00 uur weer meedoen met dynamic 
tennis of koersbal in De Hokhorst.

Ook het Taalcafé is weer begonnen. Met 
elkaar in gesprek gaan en ontmoeten; 
daar gaat het om in het Taalcafé. Iedere 
vrijdagochtend van 9:30 tot 11:00 uur is 
iedereen van harte welkom in de bibliotheek 
van Renswoude om de Nederlandse taal te 
oefenen. Deelname is gratis. 

Ook als u niet eerder heeft deelgenomen 
aan onze activiteiten bent u van harte 
welkom!

CREATIEVE INLOOP
Creatief in de bieb en de Buurtkamer gaan 
samen verder als ‘Creatieve inloop’. 

Kom op maandagochtend tussen 9.30 
tot 11.00 uur naar de bibliotheek van 
Renswoude voor een kop koffie, een 
praatje of om samen creatief bezig te zijn. 
Start maandag 24 januari. 

Kijk voor meer informatie en de actuele 
agenda op: www.swo-sr.nl.

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg

AGENDA JANUARI

Maandag 24 en 31 januari van 9:30-11:00 uur: Creatieve inloop 
bibliotheek Renswoude
Maandag 24 en 31 januari, 13:30 uur: Wandelclub, vertrek vanaf De Hokhorst
Donderdag 27 januari van 15:00-16:00 uur: Dynamic tennis, De Hokhorst
Donderdag 27 januari van 15:00-16:00 uur: Koersbal, De Hokhorst
Vrijdag 21 en 28 januari van 9:30-11:00 uur Taalcafé, bibliotheek R'woude

AGENDA FEBRUARI

Maandag 7, 14 en 21 februari van 9:30-11:00 uur: Creatieve inloop, 
bibliotheek Renswoude
Maandag 7, 14 en 21 februari, 13:30 uur: Wandelclub, vertrek vanaf De Hokhorst
Donderdag 3, 10 en 17 februari van 15:00-16:00 uur: Dynamic tennis, De Hokhorst
Donderdag 3, 10 en 17 februari van 15:00-16:00 uur: Koersbal, De Hokhorst
Vrijdag 4, 11 en 18 februari van 9:30-11:00 uur: Taalcafé, bibliotheek R'woude

0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u 

verzekerd bent

u i t v a a r t z o r gu i t v a a r t b e g e l e i d e r

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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SPEURTOCHT EVANGELISATIE COMMISSIE 

Tijdens en enkele dagen na de kerst was 
er weer een speurtocht uitgezet in en 
rond het kasteelbos door de evangelisatie 
commissie. Aan de vele goede inzendingen 
die bij ons binnen kwamen te zien is de tocht 
veel gelopen. Ruim 20 rebussen moesten 
opgelost worden en met de oplossingen van 
deze rebussen kon de volgende puzzel weer 
ingevuld worden.

De uiteindelijke oplossing was: ‘Mag Jezus 
ook jouw redder zijn?’

Ruim 70 goede inzendingen zijn bij ons 
binnen gekomen, en heel veel met ook nog 
een leuke foto erbij. Uiteindelijk zijn er 3 
prijswinnaars gevonden; Fiene (7) voor de 
leukste foto en Marit (5) en Julian (8) zijn 
uit alle goede inzendingen uitgeloot. Met 
alle prijswinnaars is contact opgenomen, 
en de prijzen zijn uitgereikt (of in elk geval 
onderweg).

We willen alle deelnemers bedanken voor 
hun enthousiasme!

Hartelijke groeten van de EC.

SIMON BAC EN EVERT BLAAUWENDRAAT 
BENOEMD ALS COMMISSIELID VOOR DE VVD 

In de raadsvergadering van 18 januari jl. 
zijn namens de Renswoudse VVD Evert 
Blaauwendraat en Simon Bac benoemd als 
raadscommissieleden. De raadscommissie 
adviseert de gemeenteraad over alle 
voorstellen die vanuit het college van 
burgemeester & wethouders komen.   

Simon Bac (31) is een nieuwkomer in de 

Renswoudse politiek. Simon werkt als 
medisch specialist (MDL-arts) in opleiding 
bij het St. Antonius ziekenhuis en woont 
samen met zijn partner Steven aan de 
Oude Holleweg. Hij wil zich inzetten voor 
een Renswoude waarin gelijkwaardigheid 
en vrijheid voor elk individu centraal staan. 
Met Simon halen we weer een jonge en 
talentvolle Renswoudenaar binnen als lokale 
VVD, met een frisse blik op toekomstige 
uitdagingen en besluitvorming.

Evert (51) heeft 30 jaar ervaring binnen de 
Renswoudse VVD in verschillende functies 
en was eerder ook al commissielid. Evert 
heeft samen met zijn vrouw Helma drie 
kinderen en runt het melkveebedrijf De 
Wachteldonk aan de Arnhemseweg.  Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 
aanstaande staat Evert op een verkiesbare 
plek (#3) voor de Renswoudse VVD. 

Evert zal zich onder andere inzetten om 
het agrarische karakter van Renswoude te 
behouden en boeren voldoende ruimte te 
blijven bieden. Wij zijn trots dat Evert zich 
met al zijn kennis, energie en ervaring weer 
wil inzetten voor de Renswoudse VVD. En 
wij hopen er op dat we Evert binnenkort in 
de raad mogen verwelkomen. U mag het 
binnenkort bepalen bij de verkiezingen!

Wij wensen zowel Evert als Simon veel 
succes toe.

Namens VVD Renswoude 
Marieke Teunissen en Bart Bisschop

ACTIE ACTIE ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 24 januari t/m 30 januari 2022. Week 04. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

2 STUKS 

 Johma brood- 
en toastsalades

 2 bakjes à 175 gram 
 combineren mogelijk 

2.99 3.98

 6.38
 3
 6

  Alle Alpro 
2 stuks

combineren mogelijk 

 1.98

 0.99
_

_
 5.98

 2.99

1+1 GRATIS*

3 STUKS 

Granny Smith
schaal 4 stuks

Pitloze witte druiven
bak 500 gram

Eetrijpe groene kiwi
schaal 4 stuks

Galia meloen per stuk 
  combineren mogelijk 

3

Pitloze witte druiven

Eetrijpe groene kiwi

5.-7.17

 8.97

2 STUKS 

 Campina kwark of vla 
2 bakken à 500 gram 
of pakken à 1000 ml 

 combineren mogelijk 

2.49 2.78

 3.70

  g’woon 
olijfolie of azijn

 2 fl essen à 250-1000 ml 
 combineren mogelijk 

 2.24

 1.12
_

_
 10.98

 5.49

1+1 GRATIS*

5.- 6.38

7.98

2 STUKS 

R undergehakt 
naturel/gekruid pak 500 gram 

Hotwings of borrelhapjes bucket 500 gram 

Gemarineerde varkenssaucijzen pak 4 stuks

Half om half gehaktbal pak 4 stuks

Pangasiusfi let naturel per pak
 combineren mogelijk 

Gemarineerde varkenssaucijzen

 6
7

2

2e HALVE PRIJS*

 5.50

 4.12
_

_
 12.98

 9.73

  Milner 
30+ kaas 

2 pakjes à 150/175 gram 
of stukken à 450 gram
combineren mogelijk 

 Coop muesli-, reuze of 
mini rozijnenkrenten-, kaas ui-, 
of kaastomaat bollen
 zak 4/9 stuks 1.49 1.63

 2.05

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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Renswoude
NIEUWS VAN DORPSBELANG RENSWOUDE

DORPSBELANG RENSWOUDE & WONEN
Dat we in Nederland kampen met een 
groot tekort aan (betaalbare) woningen zal 
niemand ontgaan zijn. Ook in Renswoude 
zijn er al maanden nauwelijks woningen te 
koop en de woningen die te koop komen zijn 
binnen no-time verkocht. Deze schaarste 
op de woningmarkt leidde afgelopen jaar tot 
een enorme prijsstijging, op landelijk niveau 
met 20%, in Renswoude zelfs met 30%. 
Op deze overspannen woningmarkt, waar 
huizen ver boven de vraagprijs verkocht 
worden, is het daardoor, met name voor 
jongeren en starters, heel moeilijk om 
een betaalbaar huis te kopen. Dit is een 
zorgelijke ontwikkeling omdat we ons dorp 
leefbaar willen houden en daarvoor heb je 
onder andere de jongeren uit het eigen dorp 
hard nodig. 

Als Dorpsbelang Renswoude vinden wij 
het van groot belang dat onze jongeren en 
starters op weg worden geholpen. Denk 
daarbij aan startersleningen, het ‘Slimmer 
Kopen’ concept waarbij huizen verkocht 
worden voor een niet-onderhandelbare 
prijs (vastgesteld door een taxateur) en 
een korting op de aankoopsom. Wij zijn ook 
een groot voorstander van de invoering 
van opkoopbescherming waarbij er een 
zelfbewoningsplicht is voor de koper. Dit 
voorkomt dat beleggers de betaalbare 
huizen opkopen om vervolgens voor een 
hoge huurprijs aan te bieden. Dorpsbelang 
wil deze regeling in Renswoude invoeren 
voor woningen met een WOZ-waarde tot en 
met de NHG-grens (in 2022: €355.000; dat 
is ruim 40% van het koopwoningbestand).
Om de problemen op de woningmarkt 
op te lossen speelt nieuwbouw, denk aan 
Beekweide II, ook een belangrijke rol. 

Naast het bouwen voor starters, jongeren 
en gezinnen, moeten we ook denken aan 
senioren. Er is een tekort aan geschikte 
seniorwoningen, waardoor senioren 
niet kunnen doorstromen naar voor hen 
geschikte woningen. Gevolg is dat zij in hun 
huidige woning blijven wonen en daarmee 
stokt de doorstroom. Als Dorpsbelang 
roepen we ook op om actief andere, 
creatieve, oplossingen te bedenken voor 
de woningmarktkrapte, zoals het splitsen 
van woningen, duo-wonen, tiny houses en 
containerwoningen.  

Dorpsbelang wil primair bouwen voor de 
lokale bevolking. We opteren voor een 
gestage groei van het aantal woningen in 
Renswoude, wat voorziet in de behoefte 
van de lokale bevolking. Wanneer wij 
gemiddeld 25 tot 40 woningen per jaar 
bouwen, stijgt ons inwoneraantal tot 7000 
in 2040. Hiermee blijven we procentueel 
één van de snelst groeiende gemeenten, 
maar behouden we wel het karakter en de 
identiteit van ons dorp. 

Aankomende donderdag 27 januari wordt 
de Woonvisie 2022-2026 behandeld in de 
Raadscommissie. Dorpsbelang Renswoude 
zal zich tijdens deze vergadering hard 
maken voor de inzet van de genoemde 
middelen en maatregelen.  

KANDIDATENLIJST DORPSBELANG  
In de vorige Heraut hebben wij de 
eerste 6 kandidaten voor de kieslijst van 
Dorpsbelang bekendgemaakt. Inmiddels is 
de gehele kandidatenlijst bekend. 
Op nummer 7 staat Martin Rietdijk; 
Martin werkt bij KLM en is bij veel 
mensen in het dorp bekend van 
Fysio4All, de fysiotherapiepraktijk in 
gezondheidscentrum de Taets.
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Op nummer 8 staat Emy Waaijer, zij is 
jarenlang raadslid geweest voor Visie, de 
voorloper van Dorpsbelang. Piet Leijenhorst 
staat op nummer 9; Piet is Renswouds 
inwoner in hart en nieren; u kent hem 
wellicht in zijn rol als lokaal ondernemer en 
als (voormalig) brandweerman. Tenslotte 
onze huidige wethouder, Arnout Wijs, hij 
staat op plaats 10.

ONS GENOEGEN ZOEKT NIEUWE 
VOORZITTER EN PENNINGMEESTER

HARMONIEVERENIGING ONS GENOEGEN UIT 
RENSWOUDE ZOEKT EEN NIEUWE VOORZITTER EN 
PENNINGMEESTER.
Ons Genoegen werd opgericht in 1950 
en groeide in de jaren erna uit tot een 
harmonieorkest, een leerlingenorkest en 
een beginnersorkest. De drie orkesten 
geven jaarlijks diverse concerten. Zo 
worden kleinere concerten gegeven 
in gebouw ’t Podium en worden 
grootschaligere concerten gegeven, zoals 
het Kasteelconcert bij Kasteel Renswoude 
en uitvoeringen met musicalsterren Linda 
Wagenmakers en Tony Neef (2005), 
zangers Do (2012), Charley Luske (2017) en 
Erica Yong (2019). Verder is de vereniging 
actief betrokken bij evenementen als 
Koningsdag, de Sinterklaasintocht en de 
Nationale Dodenherdenking.
Als voorzitter van Ons Genoegen houd je 

overzicht over de verschillende onderdelen 
en activiteiten van de vereniging. 
Zo stel je in samenwerking met het 
bestuur een (meerjaren)beleidsplan op 
en vertaal je dit naar activiteiten voor 
bestuur en commissies. Samen met 
de secretaris bereid je de maandelijkse 
bestuursvergaderingen voor en leid je 
deze. Verder onderhoud je bestaande 
relaties, zoek je nieuwe verbindingen en 
representeer je hierbij Ons Genoegen.

OOK NIEUWE PENNINGMEESTER
Naast een voorzitter is de vereniging per 13 
april ook op zoek naar een penningmeester. 
Op die dag eindigt het termijn van de huidige 
penningmeester. Als penningmeester 
neem je jaarlijks deel aan ongeveer elf 
vergaderingen, stel je de begroting op 
samen met de budget-verantwoordelijken, 
bewaak je de uitgaven van de vereniging en 
maak je de jaarrekening op. Verder houd 
je de boekhouding bij, betaal je facturen 
en declaraties en in je contributies, les- en 
sponsorgelden. 

Wil je meer weten over één van de functies, 
de zittende bestuursleden of vereniging? 
Neem contact op met secretaris Maaike 
van Saane via secretaris@onsgenoegen.
org. Via dit e-mailadres kunnen ook 
profielschetsen worden opgevraagd voor 
de beide functies.

1

Het is tijd voor daden.
 Er is werk aan de winkel in Renswoude. Met praten

komen we er niet. Met regeltjes bespreken en ijverig
handhaven ook niet. We moeten samen de handen uit
de mouwen steken. En dat gaan we doen als
ChristenUnie. Gas erop. Tuurlijk, remmen is
makkelijker. Hier een beetje afkraken, daar een beetje
tegenwerken: ook dat heet politiek. Maar daadkracht
is meer waard. We moeten wat ondernemen! Voor de
jeugd. Voor al die woningzoekenden. Voor boeren die
klem zitten. Voor ondernemers die vooruit willen.
Geef ons je stem – en we gaan weer vier jaar aan de
bak voor Renswoude.
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING
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DE AGRARISCHE SECTOR VERDIENT ONZE 
STEUN!
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de agrarische 
sector onder druk staat.   Wisselende en 
vergaande milieumaatregelen, impact van 
de strijd om (nieuwe) natuurgebieden, 
oprukkende bebouwing, stikstof 
problematiek: de sector krijgt wel erg veel 
op het bord gedeponeerd. En als de huidige 
trend zich doorzet zal een deel van de 
boeren het bedrijf niet overdragen, maar 
beëindigen. Bij veel boerenbedrijven is de 
bedrijfsvoering economisch moeilijk. De 
leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk 
gebied staan daarmee ook onder druk. En 
Renswoude heeft een groot buitengebied. 
Hier wonen en werken de producenten van 
ons dagelijks eten en drinken, die overigens 
deels ook de beheerders van ons landelijk 
gebied zijn. En daarom verdienen zij onze 
steun!  

De SGP wil zich sterk maken voor zaken als 
een bredere regeling voor functiewijziging 
van vrijkomende agrarische bebouwing, 
anders dan alleen de bouw van vaak luxe 
woningen. Uiteraard dienen deze nieuwe 
functies duidelijk begrensd zijn en de 
bestaande agrarische bedrijfsvoering niet 
te belemmeren. 

Om verpaupering van leegstaande 
gebouwen tegen te gaan, moet het mogelijk 
zijn om deze ook een herbestemming te 
geven voor nieuwe lichte bedrijfsfuncties. 
Dit komt de kwaliteit en economische 
vitaliteit in het buitengebied ten goede. 

Daarnaast is het belangrijk dat vrijkomende 
landbouwgrond primair een agrarische 
of landschapsbestemming blijft houden 

zodat ons buitengebied behouden 
blijft.  Daarbij is het uitgangspunt dat 
boeren de regie kunnen houden over de 
landschapselementen en dat het beheer 
ervan ook betaald wordt.  Daarom: de 
agrarische sector is onze waardering waard 
en de SGP steunt initiatieven van en voor de 
sector om te kunnen blijven bestaan en te 
vernieuwen!

CHRISTENUNIE OP BEZOEK BIJ VAN DE 
PAVERT MODE

Nog net voor de lockdown was de 
ChristenUnie Renswoude op bezoek bij 
Van de Pavert Mode. Chantal Vink en 
Sander van ’t Foort bezochten eigenaar 
Corina van de Pavert bij haar winkel aan de 
Dorpsstraat. Van de Pavert Mode heeft een 
rijk assortiment aan dameskleding en is een 
begrip in Renswoude. Corina vertelde ons 
over haar winkel en hoe het haar in deze 
Corona-tijd verging. Zij is blij met een vaste 
klantenkring die zij heeft, maar gaf ook aan 
dat ze tijdens de crisis ook kleding aan de 
kledingbank heeft moeten doneren. Ze 
vertelde dat ze het bedrijf van haar moeder 
heeft overgenomen en omdat het pand 
van henzelf is gelukkig weinig vaste lasten 
heeft. Voor andere kleine ondernemers 
in de detailhandel is dit doorgaans niet zo 
waardoor het voor veel ondernemers in 
de detailhandel moeilijk is om het hoofd 
boven water te houden. Wij zijn in ieder 
geval blij om te horen dat Van de Pavert 
het hoofd wel boven water weet te houden 
en wensen haar veel sterkte en succes in 
deze lastige tijden. Verder willen we alle 
Renswoudenaren oproepen om vooral een 
keer een kijkje te nemen bij Van de Pavert 
Mode. Hoe mooi is het als we onze eigen 
ondernemers kunnen steunen.

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 
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VAN EN IN DE BIEB! 

Gelukkig is de bibliotheek nog steeds open, 
tijdens de gebruikelijke openingsuren, dus 
ook op woensdagavond tot 20.00 u. wel 
verwachten wij dat u een mondkapje opdoet 
en een mandje gebruikt. Verder houdt de 
bibliotheek zich aan alle overige Corona-
maatregelen. Alle indit stukje genoemde 
activiteiten gaan alleen maar door als de 
maatregelen van de overheid dit toelaten.

Hulp nodig? 
Wij helpen zo goed mogelijk iedereen die 
het niet lukt bij het maken van een (online) 
afspraak voor een boosterprik, en hebben 
formulieren om een Coronatoegangsbewijs 
op papier aan te vragen.   

Ook als u een tablet hebt en graag e-books 
of luisterbooks wilt downloaden en dat lukt 
niet, kom even langs dan kijken we of wij u 
op weg kunnen helpen.  

VOORLEESFEESTJE  WOENSDAGMIDDAG 2 FEBRUARI 
VOOR PEUTERS EN KLEUTERS IN DE BIBLIOTHEEK
Niets is zo leuk en belangrijk als voorgelezen 
worden. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taalgevoel en geeft veel plezier. Speciaal 
voor peuters en kleuters zijn er van 26 januari 
t/m 5 februari De Nationale Voorleesdagen. 
Dit jaar staat het prentenboek ‘Maar eerst 
ving ik een monster’ van Tjibbe Veldkamp 
centraal.

Een verhaal over monsters, soldaten, nog 
meer monsters… Een jongen is zijn vader, 
die het verhaal wil beëindigen, steeds te 
slim af. Het ideale boek voor ieder kind dat 
nooit genoeg voorgelezen kan worden!
Kom je op ons voorleesfeestje op 
woensdagmiddag 2 februari?

We gaan voorlezen uit Maar eerst ving ik 
een monster. Na het voorlezen is er een 
knutselactiviteit. Het begint om 15.30 u en 
duurt ongeveer drie kwartier.

Actie: Schrijf je je in tijdens De Nationale 
Voorleesdagen en ben je 2-6 jaar? Dan 
krijg je gratis het vingerpopje van Monster 
cadeau. 

Aanmelden voor het voorleesfeestje 
is nodig, dat kan in de bibliotheek, via 
renswoude@bibliotheekzout.nl of via de 
bibliotheekwebsite www.bibliotheekzout.
nl/Collectie/nationale-voorleesdagen

LEZING BEGRIJP IK MIJN KAT? 
WOENSDAGAVOND 9 FEBRUARI
Spreker: Sonja van Leeuwen van de 
Kattenacademie
Tijdens deze lezing in het kader van de 
Zoute Inval neem kattengedragstherapeut 
Sonja van Leeuwen ons mee mee in de 
manier van communiceren van je kat. 
Begrijp je wat de kat je wil zeggen met zijn 
lichaamstaal en gedrag.

Tis niet moeilijk, als je een eenmaal weet en 
voorkomt veel frustratie en verbetert het 
welzijn van je kat. De lezing duurt ongeveer 
1,5 uur en na afloop is er de mogelijkheid om 
vragen te stellen.

De kat mag gewoon thuisblijven, als u 
thuiskomt zal deze meteen merken dat 
er anders naar hem/haar gekeken wordt. 
Geïnteresseerd? Geef je dan snel op!
De lezing is gratis.

I.m.v. de inventarisatie van de belangstelling 
hiervoor vriendelijk verzoek u  hiervoor aan 
te melden voor 2 februari  via renswoude@

bibliotheekzout.nl of in de bieb aan de Van 
Reedeweg 77 in Renswoude.

VERRASSINGSPAKKET
Het is nog steeds mogelijk een zg. 
Verrassingspakket te bestellen als u 
bibliotheek-lid bent. Speciaal hiervoor 
stellen medewerkers van de Bibliotheek 
Z-O-U-T verrassingspakketten samen. 
In elk pakket zitten vijf tot tien boeken, 
binnen een bepaald genre. Het pakket kan 
op de gekozen vestiging opgehaald worden 
tijdens openingsuren. Kijkt u hiervoor 
op onze website, waar u een formulier 
kunt invullen: www.bibliotheekzout.nl/
over-ons1/klantenservice/de-afhaalbieb-
Renswoude is e link op google op zout 
verrassingspakketten Gratis lid

Wist u dat... kinderen gratis lid zijn tot 18 
jaar? U met een Studentenpas voor half 
geld lid kunt zijn? Pas meenemen.
    
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE 
Deze worden weer door de bibliotheek 
georganiseerd zodra dat kan. Let op: U 
moet in staat zijn trap te lopen.  Het zijn 
kleine groepen en alle RIVM maatregelen 
nemen we in acht. De kosten zijn 10 e pp.  
In februari staat de rondleiding  gepland 
op de 15de februari indien de maatregelen 
rondom openingstijden musea dit toestaan.
U kunt alleen mee als u bent aangemeld en 
uw aanmelding is bevestigd.

PUZZELBIBLIOTHEEK
De bibliotheek leent legpuzzels uit. Dit 
omdat veel puzzelaars vaak op zoek zijn na 
nieuwe puzzels om te gaan leggen en na 1 x 
ook klaar zijn met hun eigen puzzel. Het is 
kosteloos  u hoeft zelfs geen lid te zijn van 
de bibliotheek. U bent van harte welkom 

om een puzzel te komen lenen in de bieb. U 
mag deze zo lang houden als u wilt. Nieuwe 
puzzels, ook voor kinderen, zijn van harte 
welkom, graag in goede staat. 
 
ADRES: 
de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl 
Tel 0318-575151 

OPENINGSTIJDEN: 
Op  dinsdag  en  vrijdag  tussen  14.00-17.00 
uur, op woensdag tussen 14.00-20.00 uur. 
Let op, dus niet meer op dinsdagavond!
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FOOT FIT
Pedicure Salon Renswoude

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46 
3927 AK Renswoude 

0318-572041

 

 

 

     IJzersterk in plaatwerk 
Het adres voor: 

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

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

 

 

 

 

  

BLIJK VAN WAARDERING VOOR INZET 
VAN VRIJWILLIGERS

In elke gemeente kom je ze tegen, die 
vrijwilligers. Mensen die niet gauw “nee” 
zeggen en vaak bereid zijn om “even” mee 
te helpen om dit of dat te realiseren, te 
regelen. Vaak zie dat die vrijwilligers dat dan 
jaar in jaar uit doen, niet te beroerd zijn om 
weer een x- aantal uren van hun vrije tijd 
beschikbaar te stellen.

Ook in Renswoude kent men op tal van 
plaatsen van die vrijwilligers. Ook bij de 
Ondernemersvereniging Renswoude. Want 
ook Renswoude ging met z’n tijd mee. 
Iedereen weet het vast nog wel, destijds 
die mooie kerstbomen met hun prachtige 
lampjes op het erf van ondernemers langs 
o.a. de Dorpsstraat en bij het gemeentehuis. 
Maar op een zeker moment komt de tijd 
dat men voor een andere versiering kiest 
en dus kwamen er metalen palen in tal van 

voortuinen en die palen kon je namelijk voor 
meerdere doeleinden gebruiken.

Ja, er kwamen aansluitingen voor elektriciteit 
bij want dan kon je de kerstverlichting daar 
mooi op aansluiten en ja het was natuurlijk 
ook mogelijk om een aansluiting voor water 
te realiseren zodat je in het voorjaar en de 
zomer fraaie plantenbakken aan die palen 
kon bevestigen en rond de verjaardag van 
de Koning ook vlaggen kon uitsteken om het 
geheel een feestelijk aanzien te geven. 
Als zo’n idee ontstaat zijn de reacties meteen 
positief, want het is leuk, een verfraaiing van 
het dorp. Maar ja, er komt meer voor kijken. 
Je hebt vrijwilligers nodig die steeds weer 
opnieuw in actie komen om bijvoorbeeld die 
kerstversiering aan te brengen of de vlaggen 
te bevestigen.

Eén van de mensen van dat eerste uur is 
bijvoorbeeld Jan Spies. Hij werd daarvoor 
in 2008 gevraagd. Zei “ja” en is nu nog elk 

jaar bezig met de kerstversiering, zowel het 
aanbrengen alsook het verwijderen. Min of 
meer bij toeval rolde hij er in. Jan: “Je bent 
toch wel de nodige uurtjes bezig om de 
zaak te installeren. Vaak zitten snoeren op 
een bepaalde manier aangebracht, ik weet 
adressen waar ze door het kozijn gaan. En 
ja, ga je zaterdags aan de slag dan kan het 
gebeuren dat je bij adressen komt waar men 
dan nog niet wakker is en je later nog maar 
even teruggaat.

Piet Leijenhorst draait ook al jaren mee met 
de groep vrijwilligers van het eerste uur. Het 
was best wel wat werk om iedere keer weer 
voor elkaar te krijgen. Piet: “Ik was meestal 
belast met het realiseren van de aansluiting 
van de elektriciteit van de woning naar de 
paal. Het is mooi dat het nu allemaal een stuk 
eenvoudiger en beter geregeld is. Meestal 
waren we toch wel een zaterdagmorgen 
bezig om alles voor elkaar te krijgen”. 
Karel van Dijk, ook één van die vrijwilligers, 
vertelt dat op een zeker moment het idee 
ontstond om die palen voor de verlichting 
etc. te plaatsen. Het was een gezamenlijke 
actie van de Promotiecommissie en de 
Ondernemersvereniging en de gemeente 
nam de kosten voor z’n rekening. Het was 
de Promotiecommissie die ook gezorgd 
heeft voor de bloembakken. Het mooie is 
dat die bloembakken tegenwoordig door 
een bedrijf onderhouden worden. Dat is een 
verbetering.

Als je zo voor de gemeenschap bezig bent, 
dan zou je af en toe wel eens verwachten 
dat de één of de andere zegt:  “kopje koffie” 
, maar dat kom je maar heel weinig tegen, zo 
blijkt uit het gesprek van de vrijwilligers die 
de kerstverlichting realiseren.

Het steeds weer opnieuw moeten aansluiten 
van die Kerstverlichting was wel een hele 
omslachtige actie, zo merkt Karel van Dijk 
op. Op een gegeven moment hebben we 
gezegd dat dit gewoon anders moest. Het 
was gewoonweg te omslachtig. In overleg 
met de gemeente is toen besloten om één en 
ander via de straatverlichting te realiseren. 
Dat werkt echt een stuk makkelijker.

Jan Spies wijst nog even op al die lampjes die 
in één zo’n stuk zitten. Er gingen er vroeger 
nogal eens de nodige kapot. Tegenwoordig 
werkt alles op led verlichting en dat dankzij 
de sponsoring van de heren Berthold en 
Gert Moesbergen van Installatiebedrijf 
Moesbergen uit Renswoude.

Na een kopje koffie bij Bar Gezellig aan de 
Dorpsstraat was het Kees Bos, voorzitter 
van de Ondernemersvereniging Renswoude 
die de vrijwilligers bedankt voor hun grote 
inzet. Kees: “Ja, het zijn steeds dezelfde 
mensen die dit doen. Het is wel erg fijn dat 
jullie dit doen. Bedankt voor die inzet”. Als 
blijk van waardering was er voor iedereen 
een kerststukje met daaronder een gouden 
cadeaubon.
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

WWW.VVRENSWOUDE.NL

RENSWOUDE VR1 -  DRIEBERGEN VR1
ZATERDAG 29 JANUARI  2022 -  12.00 UUR

 LELYSTAD - RENSWOUDE
ZATERDAG 5 FEBRAURI  2022 -  14.30 UUR

VALLEIVOGELS 2 -  RENSWOUDE 2
ZATERDAG 5 FEBRUARI  2022 -  12.00 UUR

EN MAAR ZWAAIEN!

“Wat voor huis zoeken jullie?” vroeg de makelaar twee jaar geleden. “Zo’n ouderwetse 
doorzonwoning, in een kinderrijke buurt, het liefst aan de rand van een dorp” antwoordden wij. 
Na een aantal jaren met veel plezier tijdelijk op een camping gewoond te hebben, verlangden 
we steeds sterker naar een ‘gewone’ straat, met ‘echte’ buren in plaats van seizoensgebonden 
vakantiegangers. “Dan heb ik denk ik een heel leuk huis voor jullie, in Renswoude”, was zijn 
reactie. Tja, daar waren we twee keer doorheen gefietst, via de provinciale weg en per abuis ook 
nog door het industriegebied. Dat vonden we dus niet bepaald een aantrekkelijk dorp. 

Aangestoken door zijn enthousiasme gingen we toch kijken. Omdat we te vroeg waren voor onze 
afspraak, liepen we meteen een rondje door de wijk. Wat een verrassing! Gezellige straten, met 
hier en daar een speeltuintje en als bonus het kasteelbos met maar liefst twee Klompenpaden! 
Binnen vier weken waren we de trotse eigenaars van dat huis. Dankzij de grote ramen hebben we 
letterlijk veel contact met de straat en lopen we snel even de deur uit om iemand aan te schieten.

Op bezoek bij onze kinderen in Australië verbaasden we ons over de talloze omheiningen rond 
achter- en voortuinen. Ondanks vrij hoge struiken in hun voortuin hield onze schoondochter de 
luxaflex meestal dicht, want anders konden mensen zo naar binnen kijken! Toen wij vertelden 
juist graag een ‘doorzonwoning’ te willen, moesten we haar eerst uitleggen wat dat betekende. 
“Nou”, zei ik, “dan kun je bijvoorbeeld zwaaien naar de buren en  naar de postbode!” Opeens viel 
het kwartje en riep ze “Oh, you want a wavehouse!” Exact! Wij wilden een ‘zwaaihuis’! 

Natuurlijk zitten we niet de hele dag voor het raam! Beiden zijn we actief, ook in het dorp, 
waardoor we in vrij korte tijd heel wat mensen hebben leren kennen. Een groet en een lach 
in het voorbijgaan  doen het altijd goed en een praatje is gauw gemaakt. Vooral de oudere 
Renswouwenaren hebben vaak interessante verhalen te vertellen. 

Nu de kerstvakantie voorbij is, komen er veel kinderen langs op weg naar school. De één 
dromerig slenterend, de ander zingend en huppelend, weer een ander druk in gesprek met een 
vriendje of vriendinnetje. Een paar buurkinderen troffen laatst ’s morgens de gordijnen bij ons 
nog dicht. “Dat werd niet echt gewaardeerd hoor”, vertelde hun moeder lachend. Ah, eerder 
opstaan dus!

Onlangs is de zevende baby in onze straat geboren en konden we alweer  een felicitatiekaartje in 
de brievenbus gooien! Voorlopig valt er genoeg te zwaaien!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut
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EXPOSITIES BIBLIOTHEEK RENSWOUDE

 In de maanden januari en februari exposeren 
de dames Grietha Kodde uit Renswoude en 
Nelleke Wentzel uit Scherpenzeel in onze 
bibliotheek.

 Grietha tekende en schilderde al vanaf haar 
twaalfde jaar. Ze woonde met haar man 
en kinderen op een boerderij in de Noord 
Oost polder. Toen haar kinderen gingen 
studeren, is zij schilderlessen gaan volgen 
in Lemmer bij Lemsterpalet en later   bij de 
Kunstkring de Verbeelding in Emmeloord.
Grietha heeft ook beelden gemaakt, 
waarvan een foto in de bibliotheek. Om die 
beelden te kunnen maken had ze een oven 
op krachtstroom.
Grietha bezocht kunstmarkten in o.a. in 
Emmeloord, Blokzijl en Rijssen waar zij 
haar schilderijen en beelden verkocht. Op 
dit moment is Grietha niet meer actief met 
het maken van schilderijen, maar ze vond 
het een mooie hobby!!
De schilderijen die nu in de bibliotheek 
hangen zijn een bezoekje waard. En 
wanneer u er één bij ziet die u erg mooi 
vindt, ze zijn te koop!!
 
Nelleke Wentzel heeft had van 
jongs af aan veel belangstelling 
om te werken met textiel. Niet 
alleen het maken van kleding 
maar ook proberen textiel op 
een andere manier te gebruiken. 
Er komen vragen om kostuums 
te maken voor acteurs en dan 
wordt de “stofverandering” 
belangrijk of een hele uitdaging 
om het net anders te laten 
zijn dan het in eerste instantie 
lijkt. Nelleke maakt deel uit van 

“Het veelzijdig Collectief”. Naar n.a.v. een 
jaarlijks thema, exposeren ze als groep.

Voorkeur voor een bepaalde techniek heeft 
Nelleke niet. Ze werkt met merino wol om 
te vilten, niet alleen in het platte vlak, maar 
ook ruimtelijk. Of tyvec, dit is een materiaal 
wat zich laat verven, smelten of veranderen 
door de naaimachine, is een uitdaging om 
te verwerken tot een werkstuk. Nelleke 
heeft diverse workshops gevolgd om zich 
te verdiepen in nieuwe technieken en 
mogelijkheden voor het verwerken van een 
idee , tot iets wat je kunt dragen, ophangen, 
bekijken, waar je van kunt genieten.

Ze heeft elf jaar op basisscholen textiele 
handvaardigheid gegeven. Leerlingen zover 
te krijgen om met plezier de basistechnieken 
bij te brengen, wat uiteindelijk een 
kunstwerk werd dat in school opgehangen 
mocht worden.

De kunstwerken van Nelleke zijn zeer 
de moeite waard om te bekijken. U zult 
versteld staan wat er allemaal mogelijk is 
met textiel. 

VEILIGHEID DORPSSTRAAT / N224: 
HEEFT U GOEDE IDEEËN? 

De provinciale weg N224 is een punt van 
voortdurende aandacht voor de VVD. Ons 
college heeft regelmatig hierover contact 
met de Provincie Utrecht. Al jaren bestaat 
de wens om een rondweg te realiseren, 
echter hiervoor zijn we afhankelijk van 
de Provincie Utrecht en die heeft hier 
nog geen plannen voor.  Wat al wél in de 
bestaande plannen zit: een grootschalige 
renovatie wordt verwacht in 2027, nadat 
in 2020 voor het laatst ‘klein onderhoud’ 
heeft plaatsgevonden.

Dat duurt ons echter te lang. Onze 
wethouder Marieke Teunissen heeft 
daarom aangestuurd op het éérder nemen 
van maatregelen om de verkeersveiligheid 
te vergroten. In het bericht aan de 
gemeenteraad van 7 december 2021 valt 
te lezen dat er in de loop van 2022 een 
onderzoek uitgevoerd zal worden door de 
Provincie Utrecht. 

Aan alle politieke partijen is daarom 
gevraagd om suggesties in te dienen bij 
het opstellen van de onderzoeksvragen. 
En wie weet nu beter wat er speelt dan de 
aanwonenden van de Dorpsstraat? 

Wij gaan hierover als Renswoudse VVD 
graag het gesprek aan! Op 15 januari zijn 
we daar al mee begonnen en hebben we 
meerdere bewoners over dit onderwerp 
gesproken. Op zaterdag 29 januari gaan 
wij weer aanwonenden van de Dorpsstraat 
benaderen met een korte enquête. 

Woont u niet aan de Dorpsstraat maar wilt 
u wel ideeën aan ons meegeven? Wij horen 

graag van u via info@renswoude.vvd.nl, bel 
ons, of stuur ons een bericht via facebook 
of 06-11493968. 

Namens de VVD fractie 
Bart Bisschop

CHRISTENUNIE RENSWOUDE OP BEZOEK 
BIJ BAR GEZELLIG

Nog net voor de lockdown bezochten Carola 
Veldhuizen en Sander van ’t Foort het nog 
relatief nieuwe dorpscafé Bar Gezellig. We 
werden warm verwelkomd door uitbater 
Henk van Essen. Henk runt samen met zijn 
neef Duke het café wat ze bijna twee jaar 
geleden overgenomen hebben van familie 
Vink. Henk en Duke ondernemen met veel 
plezier, maar worden wel zwaar getroffen 
door de Corona-crisis. Net nadat het café 
openging werden ze geconfronteerd met 
de lockdown en moest alles dicht. Henk en 
Duke zitten echter niet bij de pakken neer 
en blijven doorzetten. Henk vertelde ons 
hoe het ondernemen en de horeca in zijn 
bloed zit. De meeste kennen Henk als een 
goede voetballer, maar misschien minder 
bekend is dat hij uit een horecafamilie 
komt. Het café begint volgens Henk 
steeds meer de rol te vervullen van een 
dorpshuis en trekt niet alleen bezoekers 
uit Renswoude, maar bijvoorbeeld ook 
uit Scherpenzeel. Door de komst van Bar 
Gezellig hebben jongeren (en ouderen) 
weer een plek waar ze naar toe kunnen in 
Renswoude. Daar zijn wij heel blij mee. Wij 
wensen Henk en Duke daarom veel succes 
– vooral in deze lastige tijden!
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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 3 FEBRUARI
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Te koop: Roomwit, lederen bankstel, Italiaans design. 
3 en 2-zits. Als nieuw! T.e.a.b.
Bel 0318-574798

Oppashulp nodig? Ik ben een jongedame van 18 
jaar die graag haar hulp aanbied. Stuur gerust een 
berichtje bij interesse naar 0610844593

Gezocht: hulp in de huishouding
1x per 14 dagen +/- 3uur
Tel. 0620980120

GEZOCHT: Omdat wij voor de zomer ons huur 
appartement uit moeten zoeken we een huur of 
koop huis in omgeving Renswoude. 
We zouden dolgraag in of rondom dit dorp willen 
blijven wonen. Wij zijn een jong stel met een meisje 
van 5 maanden. Weet u iets voor ons? Laat het ons 
dan weten via 0637354059

KRINGLOOP RENSWOUDE, MOLENSTRAAT 17A
Er zijn weer veel leuke spullen binnen!
Openingstijden: Donderdag 10:00 tot 16:00 uur,
Vrijdag 10:00 tot 17:00 uur, 
Zaterdag 10:00 tot 13:00 uur
Inleveren goederen vrijdag en zaterdagmorgen 
10:00 tot 12:00 uur
Voor ophalen van goederen mail: 
Kringlooprenswoude@gmail.com
Of bel: 06-38609284 

Wij zoeken een huishoudelijke hulp voor +/- 3 uur 
per week om ons appartement in het Dorpshart 
schoon te houden. Meer informatie via 0623998299.

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl 

 

 

 
 
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
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