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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 in coronatijd 
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 
06-03 t/m 12-03 Jantje Beton 
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl 
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Van een kille winter naar een hoopvol voorjaar 
Wat een heerlijk vooruitzicht dat we als Renswoudse 
samenleving weer terug naar normaal kunnen! Het lijkt erop dat 
we weer “gewone” dingen kunnen plannen. Zonder 
aanpassingen en veel rekening te hoeven houden met het Covid 
virus. Helaas zullen her en der wel gevolgen merkbaar zijn. Voor 
de één zal dit fysiek merkbaar zijn als nasleep van een 
besmetting en voor een ander mentaal merkbaar vanwege de 
eenzame periode en waarin veel gebeurtenissen (rouw/trouw) 
anders gingen dan gewenst of waarin evenementen gemist 
werden waar zo naar was uitgekeken. 
De gevolgen van de coronacrisis worden door sommige 
ondernemers ook financieel stevig gevoeld. Dat alles nu weer 
zonder beperkingen op gang komt, maakt de achterliggende 
periode niet even snel goed. Ik denk dat we er goed aan zouden 
doen als we ons realiseren dat we ook deze nafase van de crisis 
het beste doorkomen met elkaar. De term die veel gebruikt werd in de crisis “Alleen Samen” is 
naar mijn overtuiging ook nu van toepassing. We gaan weer samen uit, samen eten, samen 
sporten, samen naar de club/vereniging/kerk. We zetten samen de schouders eronder.  
 
In de afgelopen 2 jaar zijn er vrij veel plekjes geweest waar jongeren elkaar in kleinere groepjes 
ontmoetten. Dit was niet toegestaan maar ik weet dat in kantines, schuren en keten waar geen 
horecavergunning aanwezig is menig drankje is genuttigd. Ergens heb ik daar begrip voor, 
zeker gezien de context waarin de jeugd zich moest zien te vermaken in de coronatijd. Toch 
reken ik erop dat de kantines, bedrijfsruimten, schuren en keten nu weer gebruikt gaan worden 
voor de bestemming die er oorspronkelijk voor gegeven is. Nu de kroeg weer open is en er 
weer feesten georganiseerd kunnen worden, is het goed dat we ons realiseren dat de 
handhaving scherper wordt. Gun de horecaondernemers en organisatoren van evenementen 
hun omzet en gezelligheid in plaats van oneerlijke concurrentie. Ook dit doen we Alleen 
Samen! 
 
Een ander vooruitzicht dat direct impact heeft: de gemeenteraadsverkiezingen staan voor de 
deur. De 5 politieke partijen in Renswoude zijn zichtbaar op sociale media, op de 
verkiezingsborden en in de krant. Zij willen de ideeën die zij hebben voor ons dorp goed voor 
het voetlicht brengen. Je kunt jouw stem uitbrengen op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 
16 maart op het stembureau bij de tijdelijke locatie van het gemeentehuis aan de 
Lijsterbeslaan en op 16 maart kan dat ook in Het Podium en in de Rehoboth. Op maandag 7 
maart is er een lijsttrekkersdebat dat ook live wordt uitgezonden en te volgen is via internet 
(www.renswoude.nl). Als de stembureaus sluiten op 16 maart om 21:00 uur zullen de 
stemmen geteld worden en later deze avond zal de uitslag door ondergetekende bekend 
worden gemaakt in het gemeentehuis. Op zaterdagochtend 19 maart zal er om 10:00 een 
duidingsdebat plaatsvinden in het gemeentehuis. Tijdens dit debat zullen de politieke partijen 
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de uitslag bespreken en bezien wat de volgende stappen worden om te komen tot een nieuw 
programma met plannen voor Renswoude en een nieuw te vormen coalitie en dagelijks 
bestuur (college). Jij hebt met jouw stem direct invloed, maak gebruik van het recht om te 
stemmen!! 
 
 
Hartelijke groet, 
Petra Doornenbal, burgemeester  

 
Besluitenlijst gemeenteraad 15 februari 2022 

Agendapunt Voorstel Besluit 

2 Vaststelling agenda Agenda ongewijzigd vastgesteld. 

4 Vaststelling verslag en besluitenlijst van de 
openbare vergadering van 18 januari 2022 

Besluitenlijst en verslag ongewijzigd 
vastgesteld. 

5 Ingekomen stukken en mededelingen Afdoening conform voorstel. 

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van het 
bestemmingsplan Groot Overeem II 

Met algemene stemmen conform 
voorstel vastgesteld. 

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van het 
uitgiftebeleid en duurzaamheidskader 
bedrijventerrein Groot Overeem II 

Met algemene stemmen conform 
voorstel vastgesteld. 

8 Raadsvoorstel tot vaststelling van het 
bestemmingsplan Fietspad N224 

Met algemene stemmen conform 
voorstel vastgesteld. 

9 Raadsvoorstel tot instemming met de 
Kaderbrief 2023 van de Regio Foodvalley 

Met algemene stemmen conform 
voorstel besloten om geen zienswijze 
in te dienen. 

10 Raadsvoorstel tot instemming met de 
Kaderbrief 2023 van de GGD regio Utrecht 

Met algemene stemmen conform 
voorstel besloten om geen zienswijze 
in te dienen. 

11 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 
Algemene Plaatselijke Verordening 2022 

Met algemene stemmen conform 
voorstel vastgesteld. 

12 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 
subsidiebeleidsnota en nadere 
subsidieregels gemeente Renswoude 

Met algemene stemmen conform 
voorstel vastgesteld. 

13 Raadsvoorstel tot vaststelling van het 
bestemmingsplan Beekweide II 

Met algemene stemmen conform 
voorstel vastgesteld. 

14 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Visie 
Warmtetransitie Renswoude 

Amendement A1-2022 inzake gasloos 
en/of energieneutraal, ingediend door 
alle partijen, met algemene stemmen 
aanvaard. De Visie Warmtetransitie 
Renswoude is daarmee met 
algemene stemmen geamendeerd 
vastgesteld. 

15 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 
Woonvisie 2022-2026 -> Samen op Renswou 

Amendement A2-2022 inzake 
bouwtempo, ingediend door de VVD 
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en de CU, bij meerderheid van 
stemmen (6 stemmen voor (VVD en 
CU) en 5 stemmen tegen (SGP, 
Dorpsbelang Renswoude en CDA)) 
aangenomen. 
Amendement A3-2022 inzake 
eenpersoonshuishoudens, ingediend 
door de VVD, met algemene stemmen 
aangenomen. 
Amendement A4-2022 inzake 
herontwikkeling locatie Borgwal, 
ingediend door de VVD, bij 
meerderheid van stemmen (3 
stemmen voor (VVD en CDA) en 8 
stemmen tegen (CU, Dorpsbelang 
Renswoude en SGP)) verworpen. 
Amendement A5-2022 inzake 
afschaffing voorrang 
vergunninghouders, ingediend door 
de VVD, bij meerderheid van stemmen 
(5 stemmen voor (VVD, Dorpsbelang 
Renswoude en CDA) en 6 stemmen 
tegen (CU en SGP)) verworpen. 
De Woonvisie is daarmee 
geamendeerd vastgesteld. 
Motie M1-2022 inzake ontwikkeling 
Borgwalterrein, ingediend door de CU 
en Dorpsbelang Renswoude, bij 
meerderheid van stemmen 
aangenomen (7 stemmen voor (CU, 
Dorpsbelang Renswoude en CDA) en 
4 stemmen tegen (SGP en VVD)). 

 
 
RECTIFICATIE Verplaatsing glas- en kledingcontainers 
In tegenstelling tot wat in de vorige Heraut gepubliceerd is, zullen de containers die bij 
de huidige Coöp supermarkt staan niet verwijderd worden. Medio maart worden de 
glas- en kledingcontainer die op de Kastanjelaan staan (voormalige 
supermarktlocatie), verplaatst naar het parkeerterrein nabij sporthal De Hokhorst bij de 
bestaande luiercontainers. Deze locatie is gekozen omdat het een meer logische plek 
is voor het plaatsen van meerdere containers, een bundeling van afvalstromen en een 
rustiger verkeersgebied voor u als inwoner om uw afval weg te brengen. 
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Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 
De burgemeester van Renswoude maakt bekend, dat voor de gemeenteraadsverkiezingen op 
16 maart 2022 op de volgende locaties in Renswoude een stembureau is gevestigd: 
 
Nr aanduiding stembureau Adres stembureau 
1 Gemeentehuis  Lijsterbeslaan 18  
2 Gebouw Rehoboth Taets van Amerongenweg 80  
3 Gebouw ‘t Podium Nijborg 2  
 
De stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen en zijn geopend 
van 07:30 tot 21:00 uur. 
Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in welk van de stembureaus zijn of haar stem wordt 
uitgebracht. In verband met de Covid-19 maatregelen verzoeken wij u uw stem uit te brengen 
op het stembureau welke op uw stempas staat aangegeven. Wanneer u gaat stemmen moet u 
naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Wanneer u zich niet kunt 
identificeren mag u niet stemmen! 
 
Vervroegd stemmen 
Voelt u zich kwetsbaar, vanwege uw gezondheid? Dan heeft u de mogelijkheid om al op 
maandag 14 maart 2022 en dinsdag 15 maart 2022 op stembureau nr. 1 (Gemeentehuis) uw 
stem uit te brengen. Al onze stemlokalen zijn geopend van 7:30 tot 21:00u. 
Het tellen van de stemmen vindt plaats op woensdag 16 maart 2022 vanaf 21:00u op de 
stembureaus. De stemmen van maandag 14 maart 2022 en dinsdag 15 maart 2022 worden 
dan ook op het stembureau van het gemeentehuis geteld.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, Gemeentehuis 
Renswoude, Lijsterbeslaan 18 te Renswoude. 

 
 
Besluit 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 besloten  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; 
 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes 
weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. 
In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende: 
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• Uw naam, adres, datum en ondertekening; 
• Een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is; 
• De  reden waarom u bezwaar instelt. 
 

Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dit wilt, kunt u bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres daarvoor is Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht. 

 
Commissaris van de Koning op werkbezoek in Renswoude 
Hans Oosters, commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, heeft op donderdag 10 
februari jl. de gemeente Renswoude bezocht. Tijdens dit bezoek werd er door burgemeester 
Petra Doornenbal, wethouder Marieke Teunissen en wethouder Arnout Wijs een gevarieerd 
programma aangeboden. 
 
Doel van de komst van de commissaris was om op de hoogte gebracht te worden van diverse 
ontwikkelingen in de gemeente Renswoude. Tijdens de lunch werd hij geïnformeerd over de 
oprichting van de K80, een samenwerkingsverband van kleine gemeenten, waar Renswoude 
een van de initiatiefnemers van is. Daarnaast is de problematiek rondom de provinciale weg 
N224  besproken.  
 
Tijdens een wandeling door Renswoude werd de commissaris bijgepraat over het 
woningbedrijf. Renswoude is een van de vijf gemeenten in Nederland met een eigen 
gemeentelijk woningbedrijf. Hierdoor heeft de gemeente directe invloed op de uitvoering van 
het woonbeleid, waaronder het betaalbaar houden van de voorraad sociale huurwoningen. Het 
beleid van het woningbedrijf is verankerd in het coalitieakkoord wat zorgt voor korte lijnen 
tussen beleid en uitvoering. Daarnaast fungeert het woningbedrijf als vliegwiel voor de 
verduurzaming van particuliere woningen. Het gezelschap sprak met enkele bewoners van een 
duurzame nul-op-de-meter woning op de Taets van Amerongenweg. Deze wijk was de eerste 
nul-op-de-meter wijk in de regio Foodvalley. Daarnaast werd er een kijkje genomen bij de 
bouwlocatie voor acht semi-
permanente wooneenheden ten 
behoeve van statushouders en 
jonge starters en bij het 
renovatieproject op de Van 
Reedeweg. 
 
Op weg naar Restaurant De Hof 
werd kledingzaak Van de Pavert 
Mode bezocht om met de 
eigenaresse te spreken over de 
impact van de coronacrisis op de 
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Instellen beroep 
Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dit doet 
u door binnen de gestelde beroepstermijn een beroepschrift te sturen aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U dient bij uw 
beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit te vermelden. 
Ook dient u aan te geven waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet niet 
uw beroepschrift te ondertekenen. Houdt u er ook rekening mee dat u hiervoor griffierecht 
moet betalen. 
 
Voorlopige voorziening 
Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een voorlopige 
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift 
heeft ingediend. Houdt u er rekening mee dat u ook hiervoor griffierecht moet betalen. 
 
Inwerkingtreding 
Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking, 
voordat op dat verzoek is beslist.  

 
Voor vragen of meer informatie: Dhr. Marcel Jansen via 0318 – 57 81 50 of 
m.jansen@renswoude.nl). 

 
 
Vastgesteld bestemmingsplan Fietspad N224 
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Fietspad N224’ op 15 februari 2022 heeft vastgesteld.  
 
Ter inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 24 februari 2022 tot en met 
woensdag 6 april 2022 ter inzage op de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH, van de 
gemeente Renswoude. U wordt verzocht een afspraak te maken met de behandelend 
ambtenaar (zie onderaan deze publicatie) om het bestemmingsplan in te zien. 
Het plan kunt u ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Waar gaat het bestemmingsplan over? 
Het bestemmingsplan bevat bouw- en gebruiksregels voor de realisatie van het dubbelzijdige 
fietspad aan de noordzijde van de N224 tussen de Ubbeschoterweg en de Veenweg. De 
bestemming van de betreffende gronden is gewijzigd van bestemming ‘Natuur – Kasteelpark’ 
naar de bestemming ‘Verkeer’. 
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retailsector. Eenmaal aangekomen in De Hof gaf eigenaar Jan-Egbert Bos een rondleiding en 
zette zijn toekomstplannen uiteen. Tijdens een afsluitend rondetafelgesprek met enkele 
horeca- en retailondernemers uit Renswoude, kwam de impact van de coronacrisis ook 
uitgebreid aan bod. Hierna werd het bezoek met een informeel samenzijn in De Hof afgesloten. 

 
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 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen 
van: 

• Transportbedrijf Blotenburg B.V. voor het adres Oude Holleweg 53 in Renswoude  
De melding heeft betrekking op het tijdelijk in gebruik hebben van een installatie 
waarop het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing is. Het puin 
breken vindt plaats vanaf donderdag 24 februari 2022. De duur van de werkzaamheden 
zal maximaal twee aaneengesloten werkdagen zijn tussen 7:00 en 19:00uur.  
 

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. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van 
bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, 
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur en van 13.30 
tot 17.00 uur). 
Als u een toelichting wenst of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met 
een medewerker van team Bedrijfsvoering via 088 – 022 50 00. 

 
Vastgesteld bestemmingsplan bedrijventerrein Groot Overeem II 
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Groot Overeem II’ op 15 februari 2022 heeft vastgesteld.  
 
Ter inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 24 februari 2022 tot en met 
woensdag 6 april 2022 ter inzage op de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH, van de 
gemeente Renswoude. U wordt verzocht een afspraak te maken met de behandelend 
ambtenaar (zie onderaan deze publicatie) om het bestemmingsplan in te zien. Het plan kunt u 
ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Waar gaat het bestemmingsplan over? 
Het bestemmingsplan bevat bouw- en gebruiksregels voor de realisatie van een uitbreiding van 
het bedrijventerrein van Renswoude met langs de Lunterse beek de inrichting van een 
natuurzone. Deze uitbreiding zal plaatsvinden aan de westzijde van het huidige 
bedrijventerrein Groot Overeem. De betreffende gronden hadden een agrarische bestemming. 
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Instellen beroep 
Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dit doet 
u door binnen de gestelde beroepstermijn een beroepschrift te sturen aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U dient bij uw 
beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit te vermelden. 
Ook dient u aan te geven waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet niet 
uw beroepschrift te ondertekenen. Houdt u er ook rekening mee dat u hiervoor griffierecht 
moet betalen. 
 
Voorlopige voorziening 
Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een voorlopige 
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift 
heeft ingediend. Houdt u er rekening mee dat u ook hiervoor griffierecht moet betalen. 
 
Inwerkingtreding 
Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking, 
voordat op dat verzoek is beslist.  

 
Voor vragen of meer informatie: Dhr. Frits van Drie via 0318 – 57 81 50 of 
f.van.drie@renswoude.nl). 

 
 
Vastgesteld bestemmingsplan Beekweide II 
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Beekweide II’ op 15 februari 2022 heeft vastgesteld.  
 
Ter inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 24 februari 2022 tot en met 
woensdag 6 april 2022 ter inzage op de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH, van de 
gemeente Renswoude. U wordt verzocht een afspraak te maken met de behandelend 
ambtenaar (zie onderaan deze publicatie) om het bestemmingsplan in te zien. Het plan kunt u 
ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Waar gaat het bestemmingsplan over? 
Het bestemmingsplan bevat bouw- en gebruiksregels voor de realisatie van een nieuwe 
woonwijk aan de noordzijde van Renswoude. In deze woonwijk wordt de realisatie van een 
diversiteit aan woningen mogelijk gemaakt. De betreffende gronden hadden zowel een 
agrarische als een bedrijfsbestemming.  
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Instellen beroep 
Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dit doet 
u door binnen de gestelde beroepstermijn een beroepschrift te sturen aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U dient bij uw 
beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit te vermelden. 
Ook dient u aan te geven waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet niet 
uw beroepschrift te ondertekenen. Houdt u er ook rekening mee dat u hiervoor griffierecht 
moet betalen. 
 
Voorlopige voorziening 
Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een voorlopige 
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift 
heeft ingediend. Houdt u er rekening mee dat u ook hiervoor griffierecht moet betalen. 
 
Inwerkingtreding 
Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking, 
voordat op dat verzoek is beslist.  

 
Voor vragen of meer informatie: Dhr. Jan van Essen via 0318 – 57 81 50 of 
j.van.essen@renswoude.nl). 

 
Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘Beekweide II’. 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat zij op 10 
februari 2022 het besluit hogere waarden voor het bestemmingsplan ‘Beekweide II’ hebben 
vastgesteld. Het vastgestelde besluit hogere waarden en de bijbehorende stukken liggen van 
donderdag 24 februari 2022 tot en met woensdag 6 april 2022 ter inzage. 
 
Doel besluit hogere waarden 
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van circa 190 woningen op de grotendeels 
onbebouwde locatie in het noorden van het stedelijk gebied van Renswoude. Omdat binnen 
het bestemmingsplan 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 
elf woningen binnen het plangebied, vanwege het wegverkeer op de Barneveldsestraat, hoger 
is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd.  
 
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 woningen. Het 
college van burgemeester en wethouders heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid en het besluit hogere waarden overeenkomstig het ontwerpbesluit vastgesteld. 
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Inzien stukken 
Het vastgestelde besluit 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 
(Dhr. J. van Essen via 0318 – 57 81 50 of j.van.essen@renswoude.nl). 
 
Instellen beroep 
Belanghebbenden kunnen binnen de beroepstermijn, deze is gelijk aan de genoemde termijn, 
schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde besluit hogere waarden. Beroep kunt u 
instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
te 's-Gravenhage, onder duidelijke vermelding van uw naam en adres alsmede het kenmerk van 
het betreffende besluit hogere waarden. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten 
verschuldigd. U kunt deze griffierechten vinden op www.raadvanstate.nl. 
 
Inwerkingtreden besluit 
Het besluit treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Voor meer informatie: 
Omgevingsdienst regio Utrecht (mevrouw B. Jaeqx) via 088 - 022 50 00. 

 
Geweigerde bestemmingsplanwijziging Biesbosserweg 19 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat de 
gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Biesbosserweg 19’ niet vaststelt. 
 
Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het geweigerde bestemmingsplan. Dit doet u 
door binnen de gestelde beroepstermijn een beroepschrift te sturen aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U dient bij uw 
beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit te vermelden. 
Ook dient u aan te geven waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet niet 
uw beroepschrift te ondertekenen. Houdt u er ook rekening mee dat u hiervoor griffierecht 
moet betalen. 

 
Verleende omgevingsvergunning Biesbosserweg 14 (uitgebreide procedure) 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude hebben besloten de 
omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een vleeskuikenstal aan de 
Biesbosserweg 14 te Renswoude. 
 
Ter inzage 
De verleende omgevingsvergunning ligt met ingang van 23 februari 2022 gedurende  zes 
weken ter inzage op de afdeling Fysiek en Sociaal Domein, taakveld VTH, van het 
gemeentehuis. U wordt verzocht een afspraak te maken met de heer M. Wentzel om de 
vergunning in te zien.  
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Inwerkingtreding 
Deze vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. 
 
Beroep 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes 
weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd beroepschrift sturen aan de 
rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. 
In het beroepschrift vermeldt u het volgende: 

- uw naam, adres, datum en ondertekening; 
- een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (u kunt 

bijvoorbeeld de datum en het kenmerk van deze brief vermelden of een kopie 
meesturen); 

- de reden waarom u beroep instelt. 
 
Voorlopige voorziening 
Een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt en u spoedeisend 
belang hebt, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek 
om een voorlopige voorziening ingediend worden.  
 
Digitaal indienen 
U kunt ook digitaal het beroepschrift indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is 
tevens meer informatie te vinden. 
 
Kosten en meer informatie  
Zowel voor het instellen van beroep als een voorlopige voorziening bent u griffierecht 
verschuldigd. Via de website www.rijksoverheid.nl is de brochure "Bezwaar en beroep tegen 
een beslissing van de overheid" te downloaden.  
 
Voor meer informatie: dhr. M. Wentzel via 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl. 

 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Utrechtseweg nabij 3e: plaatsen tijdelijke woonunit (ingediend 3 februari 2022); 
• Barneveldsestraat 40c: bouwen nieuwbouw woning (ingediend 3 februari 2022); 
• Van Hamellaan 19: plaatsen dakkapel (ingediend 8 februari 2022); 
• De Kweek 14: plaatsen zonnepanelen (ingediend 15 februari 2022); 
• 6 locaties Stichting Beheer Kasteel Renswoude: herstel kleinschalig cultuurlandschap 

(ingediend 16 februari 2022). 
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Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Biesbosserweg 1: veranderen milieu-inrichting (verzonden 8 februari 2022); 
• Kooiweg 18: plaatsen keerwand (verzonden 11 februari 2022); 
• Ubbeschoterweg / N224: verbreden fietspad (verzonden 16 februari 2022). 

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

 
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten 
▪ Ontheffing verkeersregels – opnames van de gemeente d.d. eind maart t/m medio mei 

2022 (ingediend 7 februari 2022); 
▪ Ventvergunning – verkoop krentenbroden, Kastanjelaan 1 d.d. 8 en 9 april 2022 (ingediend 

9 februari 2022); 
▪ Melding evenement – wandeling langs politieke partijen omgeving Renswoude d.d. 5 maart 

2022 (ingediend 10 februari 2022); 
▪ Standplaatsvergunning – campagne SGP Renswoude, Dorpsplein d.d. 12 maart 2022 

(ingediend 12 februari 2022); 
▪ Collectevergunning (doorlopend) – huis-aan-huis collecte Reuma Nederland d.d. 20 t/m 26 

maart 2022 (ingediend 14 februari 2022); 
▪ Verklaring van geen bezwaar – wielerronde La Vuelta Holanda 2022 d.d. 20 augustus 2022 

(ingediend 16 februari 2022). 

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

 
Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten 
• Collectevergunning – huis-aan-huis collecte St. Woord en Daad d.d. 3 t/m 13 juli 2022 

(verzonden 6 februari 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: 
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- 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) 

 
Van het Woningbedrijf Renswoude ->Flexwonen 
Er komen acht wooneenheden van elk 24 m2 met eigen voorzieningen, bestemd voor vier 
statushouders en vier Renswoudse jongeren die willen meehelpen aan de integratie van 
statushouders in Renswoude. Dit zijn de voorwaarden om kans te maken op één van de 
beschikbare woningen: 
 

• Je bent minimaal 18 en maximaal 23 jaar. Wanneer je wordt geselecteerd voor dit 
nieuwe project gaat het om tijdelijke bewoning. 

• Ben je ingeschreven bij Huiswaarts dan loopt je meettijd door terwijl je woont in deze 
wooneenheden. Ben je nog niet ingeschreven bij Huiswaarts? Doe dat dan gelijk, want 
een inschrijving bij Huiswaarts is verplicht. De wooneenheden worden NIET via 
Huiswaarts geadverteerd. 

• Vanwege de grootte van de woning is deze alleen geschikt voor een 
eenpersoonshuishouden.  

• Het wonen is niet vrijblijvend. Je wilt een bijdrage leveren aan de integratie van de 
statushouders en besteedt daar gemiddeld een paar uur per week aan.  

• Zodra bekend is wanneer deze woningen opgeleverd worden (verwachting is uiterlijk 
juni 2022) worden er bewoners gezocht en kun je “solliciteren” naar één van deze 
wooneenheden. Houdt de website van de gemeente én de Heraut in de gaten voor meer 
informatie over de startdatum van de procedure. 

• Om voor een wooneenheid in aanmerking te komen stuur je een motivatiebrief aan het 
Woningbedrijf. Na de sluitingsdatum (nog niet bekend) vindt de selectie plaats. Behoor 
je bij de geselecteerde kandidaten dan gaan we graag een motivatiegesprek met je aan.  
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DUURZAAM WONEN IN RENSWOUDE, 
HOE DOEN WE DAT?

Steeds vaker wordt over duurzaam wonen 
gesproken. Maar wat betekent dit nu 
eigenlijk? 
Duurzaam gaat over meer dan 
energiebesparing alleen. Het gaat ook over 
kwaliteit van de woning en over de buurt. Het 
gaat over de wijze waarop een wijk ingericht 
is en onderhouden wordt. Het gaat over 
samenleven. De SGP is daarom voorstander 
om duurzaamheid breed uit te leggen.
Er worden in Renswoude (bijna) geen huizen 
meer gebouwd met een gasaansluiting: de 
zogenaamde ‘nul op de meter’ woningen. De 
overgang van gas naar elektriciteit: is dit in 
de toekomst genoeg en betaalbaar, of toch te 
ambitieus? De SGP is voor verder onderzoek 
naar het gebruik van bijvoorbeeld waterstof. 
Waterstof is ook nog eens te transporteren 
via het netwerk aan gasleidingen wat er al 
ligt. Een schoon alternatief!

De SGP vindt dat het voor starters en 
éénverdieners uit Renswoude mogelijk moet 
zijn een eigen woning te huren of te kopen 
in ons dorp. Momenteel is de woningnood 
overal hoog. Als we nu te hard bouwen 
zal dat vooral kopers uit de wijde regio en 
de Randstad aanzuigen en staat over een 
paar jaar alles vol. Beter is om de bouw te 
spreiden, zodat we ook over drie of vijf jaar 
starters en doorstromers uit Renswoude 
nog iets kunnen bieden. 
Er zijn mogelijkheden voor een 
voorkeursbeleid bij toewijzen van (koop)
woningen aan eigen inwoners. De SGP 
vindt dat alle mogelijkheden die er nu zijn 
gebruikt moeten worden. Daar hoort ook bij 
het verplicht bewonen van de aangekochte 
woning en het terugdringen van aankopen 
door beleggers. 

Aan plannen om woonruimte te creëren 
waar meerdere generaties bij elkaar kunnen 
wonen, verleent de SGP graag haar steun. 
Op deze manier is het mogelijk dat kinderen 
de ouders op een goede manier zorg voor 
elkaar dragen. Daarbij zijn we erop gericht 
dat er voor iedere inwoner van ons dorp 
dezelfde regels gehanteerd worden en er 
geen uitzonderingen gemaakt worden op 
politieke gronden. Ook dat is duurzaam! 
Daarnaast is kwaliteit van wonen een 
belangrijke eis die mensen stellen aan hun 
woonomgeving. Het gaat dan niet alleen om 
de woonruimte zelf, maar ook de uitstraling 
van de wijk, bereikbaarheid en openbaar 
vervoer. Zowel de aanleg als het onderhoud 
van de groenvoorzieningen dragen bij aan die 
uitstraling. Ook voor de leefbaarheid is meer 
groen in de straat van belang, zeker in een 
tijd waarin de klimaatverandering merkbare 
gevolgen heeft. Daarom wil de SGP niet 
bezuinigen op groenonderhoud. Kortom, 
de SGP is voorstander van duurzaam en 
toekomstbestendig bouwen en wonen in 
Renswoude. En dat doen we samen!

Namens de SGP fractie Renswoude

TROTS OP RENSWOUDE!

Wat kunnen we trots zijn op ons kleine dorp.
Klein van stuk, maar erg vrijgevig.
Onze enthousiaste collectanten hebben dit 
jaar € 2.230,05 opgehaald voor gezonde 
hersenen voor iedereen.

Namens de Hersenstichting willen wij al 
onze collectanten en alle inwoners van 
Renswoude hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage.

Sjanie en Brigitte
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

SWO-ACTIVITEITEN WEER VAN START
Steeds meer activiteiten gaan weer van start! 
Op maandag 7 maart kunt u bowlen 
(Partycentrum Schimmel) en op woensdag-
middag 9 maart start het sjoelen weer. 

SCHAAKMAATJE(S) GEZOCHT
Schaakt u graag en wilt u met andere 
schaakliefhebbers af en toe te schaken? 
Neem dan contact met ons op! Kijk op  
www.swo-sr.nl voor alle contactgegevens of 
mail naar info@swo-sr.nl.

DIGICAFÉ
Kom met al uw vragen over computers, tablets/
iPads, smartphones en social media naar het 

Digicafé.  Renswoude:  dinsdagmorgen 1 maart 
van 10:00 tot 11:30 uur in Bibliotheek Zout. 

GEEF SPULLEN EEN TWEEDE KANS!
Wat doe je met een cd-speler die niet meer 
open wil? Een broodrooster dat het niet 
meer doet? Een trui waar (motten)gaatjes in 
zitten? Die neem je mee naar het Repaircafé!
Het Repaircafé is: samen kapotte spullen 
repareren, deskundig advies ontvangen, 
ontmoeten en inspiratie opdoen. Er kan 
van alles worden ingebracht: elektrische 
apparaten, speelgoed, kleine meubeltjes 
en ook kleding. De reparatie is gratis; een 
vrijwillige bijdrage is welkom. Het Repaircafé 
is iedere eerste vrijdag van de maand 
geopend. Welkom op 4 maart tussen 14:00 
en 16:00 uur in De Breehoek te Scherpenzeel. 

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg

AGENDA  SWO 23 FEBRUARI TOT 9 MAART
Woensdag 23 februari: Meer bewegen voor ouderen, 9:00-9:40 uur, De Achthoek 
Donderdag 24 februari: Wandelgroep Scherpenzeel, 13.30 uur, vertrek vanaf De Achthoek
Donderdag 24 februari: Dynamic tennis, 15:00-16:00 uur, De Hokhorst
Donderdag 24 februari: Koersbal, 15:00-16:00 uur, De Hokhorst
Vrijdag 25 februari: Taalcafé, 9:30-11:00 uur, bibliotheek Renswoude
Maandag 28 februari: Creatieve inloop, 9:30-11:00 uur bibliotheek Renswoude
Maandag 28 februari: Wandelgroep Renswoude, 13:30 uur; vertrek vanaf De Hokhorst
Dinsdag 1 maart: Digicafé Renswoude, 10:00-11:30 uur, Bibliotheek Renswoude
Dinsdag 1 maart: Kaartclub, 13:45-16.30 uur, De Breehoek 
Woensdag 2 maart: Meer bewegen voor ouderen, 9:00-9:40 uur, De Achthoek 
Donderdag 3 maart: Wandelgroep Scherpenzeel, 13.30 uur, vertrek vanaf De Achthoek
Donderdag 3 maart: Dynamic tennis, 15:00-16:00 uur, De Hokhorst
Donderdag 3 maart: Koersbal, 15:00-16:00 uur, De Hokhorst
Vrijdag 4 maart: Taalcafé, 9:30-11:00 uur, bibliotheek Renswoude
Vrijdag 4 maart: Repaircafé, 14:00-16:00 uur, De Breehoek
Maandag 7 maart: Bowlen, 9:00-11.30 uur, Partycentrum Schimmel 
Maandag 7 maart: Creatieve inloop, 9:30-11:00 uur bibliotheek Renswoude
Maandag 7 maart: Wandelgroep Renswoude, 13:30 uur, vertrek vanaf De Hokhorst
Dinsdag 8 maart: Kaartclub, 13:45-16.30 uur, De Breehoek 
Woensdag 9 maart: Meer bewegen voor ouderen, 9:00-9:40 uur, De Achthoek
Woensdag 9 maart: Sjoelen, 14:00-16:00 uur, De Achthoek

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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RENSWOUDE IN BEWEGING: ONTMOET DE 
LOKALE POLITIEK TIJDENS EEN HEERLIJKE 
WANDELING

Op zaterdag 5 maart organiseert de lokale 
politiek een leuke wandelroute voor jong en 
oud. Pak je jas en schoenen en wandel mee! 
Je kunt de route lopen tussen 11.00 en 15:00 
uur.

VIJF FRACTIEPUNTEN
De route is voorzien van 5 punten waar je 
de lokale fracties kunt ontmoeten. De route 
loopt langs bekende en mooie locaties in ons 
Renswoude. U kunt op elk van de vijf points 
starten en de route wandelen. De route 
duurt ongeveer een uur en levert je zo’n 
6500 stappen op!

De verschillende punten zijn:
• Het gemeentehuis in aanbouw
• Hoek Dickerijstlaantje/Ubberschoterweg
•  Omgeving tankstation bij autobedrijf van 

Asselt
• Spikhorst nabij nr 45 / opa’s land
• Rotonde nabij Auto Pol

STEMPELKAART VOOR KINDEREN
Kinderen krijgen bij het startpunt een 
stempelkaart mee. Bij elk fractiepunt krijgen 
ze een stempel. Is, bij het laatste punt, de 
kaart vol dan krijgen ze een leuke verassing!

HOE KAN JE MEE DOEN?
Iedereen kan meedoen. De route delen we 
op de websites van de lokale partijen. In 
deze Heraut staat ook een advertentie met 
een QR-code. Scan deze om de route te 
ontvangen. Je kunt natuurlijk ook gewoon 
starten op een van bovenstaande punten. De 
route staat met bordjes aangegeven. 

RUIMTE VOOR WONEN EN WERKEN IN 
RENSWOUDE DANKZIJ VVD WETHOUDER

Op dinsdag 15 februari heeft de 
gemeenteraad een aantal heel belangrijke 
besluiten voor ons dorp genomen! 

Zowel op het gebied van  wonen  als op 
het gebied van  werken  zijn flinke stappen 
gezet. Op  Groot Overeem II  wordt letterlijk 
ruimte gecreëerd voor de Renswoudse 
ondernemers. Door de vaststelling van 
het bestemmingsplan en het uitgiftebeleid 
kan binnenkort gestart worden met de 
verkoop van de bedrijfskavels. Maar 
ook heeft de raad ingestemd met het 
bestemmingsplan  Beekweide II. Dat maakt 
dat er nu echt zicht komt op de bouw (in 
fases) van bijna 200 woningen! 

De VVD is ontzettend blij met deze 
projecten van onze VVD-wethouder 
Marieke Teunissen. Wij kunnen bijna niet 
wachten tot de beide bestemmingsplannen 
onherroepelijk worden. We hebben ons 
keihard ingezet en blijven dat ook doen 
om Renswoude klaar te maken voor de 
toekomst! Wij zien er trots op dat Marieke 
zich ook voor de volgende raadsverkiezingen 
weer kandidaat heeft gesteld. Wij vragen om 
uw steun, stem daarom 14, 15 of 16 maart 
op Marieke Teunissen, lijsttrekker van de 
Renswoudse VVD! 
 
VVD Renswoude.
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CHRISTENUNIE PRESENTEERT EEN 
KRACHTIG TEAM VOOR DE VERKIEZINGEN

Daden tellen! Dat is de nieuwe 
verkiezingsslogan van de ChristenUnie. Bij 
zo’n slogan past een stevige kieslijst. Dat is 
gelukt. Met maar liefst 30 kandidaten op de 
kieslijst presenteren wij de langste kieslijst 
van Renswoude. Niet omdat het moet, 
maar omdat Renswoude wat te kiezen moet 
hebben. We laten graag zien dat we een 
brede afspiegeling zijn van de inwoners van 
Renswoude en dat we met een groot team 
aan de slag willen voor ons dorp. Dat maakt 
de lijst zo bijzonder. Daarnaast weten we dat 
we niet alle wijsheid in pacht hebben. Hoe 
handig is het dan om er voor te zorgen dat 
je zo veel mogelijk kennis en ervaring in huis 
haalt. Samen weten we immers meer. Wij 
presenteren daarom met veel enthousiasme 
onze lijst.

In de top 7 vindt u veel bekende gezichten. 
Bovenaan staat voormalig wethouder en 
raadslid Sander van ’t Foort als lijsttrekker. 
“Een daadkrachtige gemeente, waar regels 
dienend zijn aan inwoners en niet andersom. 
Dat is waar ik voor sta. Door mijn aftreden 
hebben we de politiek laten weten waar de 
ChristenUnie staat: wij staan voor onze 

principes en laten ons niet verleiden om 
daaraan concessies te doen. Dat mag de 
burger van ons verwachten. Dat ik terugkom 
geeft een ander krachtig signaal af: Wij laten 
ons niet zomaar uit de weg ruimen. Nadat we 
vallen, staan we weer op. Voor Renswoude!”, 
aldus Van ’t Foort.

Op nummer twee vinden we de eerste 
vrouw op de lijst, Carola Veldhuizen. Carola 
werkte onder andere bij Groot Nieuws Radio, 
Midland FM en treedt op als predikant. Zij 
was de afgelopen vier jaar raadslid en heeft 
daardoor de nodige ervaring. Wie ook vier 
jaar raadslid is en op de lijst staat is Jos 
Verdam. Als agrariër vertegenwoordigt Jos 
het boerenbelang binnen onze partij en als 
enige agrariër in de raad van Renswoude 
vormt hij een belangrijke schakel tussen de 
agrariërs en de politiek. Tijs van Roekel is 
sinds kort raadslid en staat nu op plek 4. Hij 
is het jongste raadslid van de gemeenteraad 
en is daardoor een belangrijke stem voor 
de jongeren van Renswoude. U gaat 
waarschijnlijk nog veel van hem horen! 
Nieuw op plek 5 is Petra Geijtenbeek-Vink. 
Zij heeft jaren voor de gemeente Leusden 
gewerkt en heeft de nodige financiële kennis 
opgedaan. Haar kennis is onmisbaar voor het 
beoordelen van financiële stukken. Op plek 

1

Daden maken 
Renswoude groot

SStilstand betekent achteruitgang. Zeker voor een kleine 
gemeente. Wij willen vooruit. Daarom tellen daden voor ons. 
We beloofden een nieuw gemeentehuis. Die komt er. Een 
duurzame Taets van Amerongenweg? Die staat er. Een nieuwe 
brandweerkazerne? Pronkt mooi aan de Dorpsstraat. Wij 
houden van actie! En bij moeilijke beslissingen? Wij kijken dan 
niet weg. Wij kijken recht vooruit. Want onze blik is op de 
toetoekomst gericht. Een zelfstandig en zelfvoorzienend 
Renswoude. Initiatiefrijk en ondernemend. Een Renswoude dat 
groot is door klein te blijven. Daar staan wij voor. U toch ook? 
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zes staat Jan Pronk. Hij was vier jaar lang 
fractievoorzitter van de ChristenUnie. Jan 
is ondernemer en gaf ook mediatrainingen 
voor politici. Hij heeft onder meer de 
gemeente geholpen met de digitale pubquiz 
over Renswoude afgelopen winter. Op plek 7 
vinden we ook een ondernemer, Marco van 
Mourik. Marco is CEO van de Van Mourik 
Groep, gevestigd langs de A12. Zijn drive en 
manier van aanpakken is onmisbaar voor 
de ChristenUnie. Hij zal zich de komende 
vier jaar blijven inzetten voor Renswoude en 
onze partij.

De rest van de lijst vormt een gevarieerd 
gezelschap met bekende Renswoudse 
gezichten zoals Anton van Rinsum, Cornel 
Overeem, Hans Geijtenbeek, Ilse Beijer, 
John Veldhuizen (als lijstduwers) en Chantal 
Vink. De ChristenUnie is een partij voor jong 
en oud. We hebben daarom (nieuwe) jonge 

talenten zoals Django Donker, Daan Vlastuin, 
Robin van Ginkel, Natasja Lagerweij, Neville 
Vonk en Jasper van de Brink. Ook senioriteit 
zien we terug op de lijst met bekende namen 
zoals Martin Elbertsen, Henry Kieskamp, 
Ton Bisschop, Mieke van ’t Riet, Alfred van 
der Ham en Marry Verkerk. Ook hebben we 
meerdere Renswoudse ondernemers op 
de lijst zoals Jan van de Heetkamp, Bianca 
van Mourik en Teus Lagerweij. Daarnaast 
hebben we extra financiële kennis in huis 
gehaald met Dennis van de Koekelt op onze 
lijst en hebben we tot slot Leon van Damme 
op onze lijst als (gepromoveerde) expert op 
werkloosheidsregelingen in Nederland.

U begrijpt het wel, met zo’n lijst gaan we 
graag de verkiezingen in. Volle kracht 
vooruit! #daden tellen

18.102.2021 - Advertentie Heraut Renswoude in Beweging.indd   118.102.2021 - Advertentie Heraut Renswoude in Beweging.indd   1 16-02-2022   21:1016-02-2022   21:10
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zijn wel voor 75% van ons voedsel afhankelijk 
van de bestuiving van insecten.  Daarom wil 
Dorpsbelang biodiversiteit stimuleren op ons 
lokale niveau. We hebben de laatste jaren 
laten zien dat je met weinig middelen en 
onkosten veel kan bereiken. Zo hebben we al 
een aantal jaren een mooie bloementooi op 
Beekweide gerealiseerd. We zijn blij dat de 
gemeente ons initiatief heeft overgenomen 
en biodiversiteit verder gaat uitrollen. De 
komende jaren zullen we dan ook meer 
stroken met bloeiende bloemen gaan zien. 
Dat is een lust voor het oog en belangrijk 
voor het natuurlijk evenwicht, zoals bij de 
bestrijding van de eikenprocessierups. 

DORPSBELANG & SOCIAAL DOMEIN
Renswoude is een kleine gemeente met 
korte lijnen tussen gemeente en inwoners. 
Daarom willen we een zelfstandige gemeente 
zijn en blijven. Het dorpsteam is een goed 
voorbeeld van verbinding tussen overheid 
en inwoners, die mentaal of fysiek hulp nodig 
hebben.

Dorpsbelang Renswoude wil de verbinding 
en samenwerking tussen de welzijns-, zorg- 
en vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers 
verder intensiveren. Dat is nodig in een tijd 
met toenemende vergrijzing en senioren, die 
langer thuis blijven wonen. In het verlengde 
van het seniorenbeleid pleit Dorpsbelang 
voor de ontwikkeling van levensbestendige 
woningen, woonvormen waar hulp en zorg 
voor elkaar vanzelfsprekend zijn en ook voor 
een volwaardige zorginstelling. Jeugdzorg 
vraagt meer en meer onze aandacht; wij 
zijn voorstander om die jeugdzorg zoveel 
mogelijk in de thuissituatie te bieden.
Dorpsbelang vindt het belangrijk, dat 
iedereen meedoet, ook in het arbeidsproces. 
Sommige mensen hebben daarbij 

ondersteuning nodig. De Participatiewet 
biedt kansen voor ‘werk voor iedereen’. 
Wij juichen initiatieven van ondernemers 
toe, om werknemers met ‘afstand tot de 
arbeidsmarkt’ kansen te bieden op een baan. 
Renswoudenaren willen met elkaar events 
kunnen beleven, bijeenkomsten beleggen 
en mijlpalen vieren. Dat is goed voor lichaam 
en geest en kan eenzaamheid helpen te 
voorkomen. Een mooi initiatief is het sport- 
en vitaliteitsakkoord dat ‘plezier in sport en 
bewegen’ en ‘vitaal oud worden’ bevordert. 
De huidige bibliotheek wordt voor veel 
activiteiten gebruikt, maar deze ruimte heeft 
zijn beperkingen. Dorpsbelang pleit daarom 
voor de bouw van een Dorpshuis bij voorkeur 
bij de sporthal.

DORPSBELANG & ONDERWIJS
We willen onze schoolgaande kinderen in 
een veilige omgeving opvoeden. Elk kind 
moet de mogelijkheid krijgen om het beste 
uit zichzelf te halen en om talenten optimaal 
te ontwikkelen. Met 2 basisscholen en een 
kind centrum laten huisvesting, kwaliteit 
en toegankelijkheid van onderwijs in 
Renswoude niet veel te wensen over.  

Dorpsbelang vraagt wel aandacht voor 
laaggeletterden, anderstaligen en mensen 
met een taalbarrière en/of digitale 
leerbehoefte. Er lopen hiervoor mooie 
initiatieven in de bibliotheek. Wij willen 
stimuleren, dat meer mensen daar gebruik 
van gaan maken.

Het volledige programma van Dorpsbelang 
kunt u vinden op onze website www.
dorpsbelangrenswoude.nl . 

NIEUWS VAN DORPSBELANG RENSWOUDE

DORPSBELANG & BUITENGEBIED
Afgelopen week werden regeringsplannen 
bekend om de veestapel met 30% te 
reduceren. Of dat doorgaat of niet, de 
komende jaren zullen er waarschijnlijk wel 
boerenbedrijven verdwijnen. Wat gaat er 
dan gebeuren met ons buitengebied en 
met vrijgekomen agrarische bebouwing? 
Landbouwgrond willen wij zoveel mogelijk 
voor dat doel behouden. 
Dorpsbelang Renswoude is niet voor 
verstedelijking van ons buitengebied, maar 
we zijn ons er wel van bewust dat er wat moet 
gebeuren om het buitengebied leefbaar te 
houden.
We staan positief tegenover het hergebruik 
van vrijkomende agrarische bebouwing voor 
kleine bedrijven, mits deze niet hinderlijk, 

gevaarlijk of schadelijk zijn voor de omgeving. 
We willen niet dat er in het buitengebied 
bedrijventerreinen ontstaan. Ruimte-voor-
ruimte woningen zien wij graag tegen de 
dorpskern aan. Wij willen alle bestaande 
agrarische bedrijven de ruimte bieden die zij 
nodig hebben en koesteren ons buitengebied 
dat we aantrekkelijk willen maken en houden 
voor toerisme en recreatie. 

DORPSBELANG & BIODIVERSITEIT 
Nergens in de wereld gaat het zo slecht 
met de biodiversiteit dan in Nederland. 
Momenteel is er nog maar 15% over van 
de inheemse plant- en diersoorten die we 
in 1900 in ons land hadden. Een robuuste 
biodiverse natuur zorgt voor frisse lucht, 
schoon water, vangt piekbuien op en zorgt 
voor een gezond leefklimaat. Je kan denken 
wat interesseren mij die insecten, maar  wij 

Dorpsbelang Renswoude

Ons dorp maken we samen 

Stem massaal
lokaal 

Stem lijst 4

www.dorpsbelangrenswoude.nl
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VAN EN IN DE BIEB! 

NIEUW IN DE BIBLIOTHEEK! FAMILIEBERICHTEN
Lief en leed in Renswoude kunt u delen  op het 
speciale, nieuwe, prikbord in de bibliotheek
 
Vanaf nu kunt u levensgebeurtenissen, 
zoals een geboorte of overlijden, delen met 
inwoners van Renswoude. Dit kunt u doen 
door een geboortekaart of een rouwkaart op 
een prikbord te hangen bij de ingang van de 
Bibliotheek aan de van Reedeweg 77. 
Door u de mogelijkheid te bieden deze 
levensgebeurtenissen te delen hopen wij 
de betrokkenheid op elkaar in het dorp te 
vergroten.
Wij willen u van harte uitnodigen om zo nu en 
dan een kijkje te nemen op dit bord zodat u 
op de hoogte blijft. En om uw eigen kaart bij 
geboorte of rouw bijvoorbeeld op te hangen.
 
Namens De Bibliotheek Z-O-U-T, Gemeente 
Renswoude en SWO.

IEDERE WOENSDAGMIDDAG VOORLEZEN!
Is er in de bibliotheek van Renswoude iedere 
woensdagmiddag voorlezen. Daarna kan  
er nog even een toepasselijke kleurplaat 
gekleurd worden. Voor de ouders of andere 
begeleiders is er een kopje koffie of thee. 
Aanmelden niet nodig.

RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE 
Deze worden weer door de bibliotheek 
georganiseerd bij voldoende belangstelling.
Let op: U moet in staat zijn trap te lopen.  
De kosten zijn ¤10,- p.p. In maart  zijn 
ze gepland op dinsdagmiddag 8 en 
dinsdagmiddag  29 maart en gaan alleen 
door als minimale aantal aanmeldingen 
van 8 personen worden gehaald. U kunt 
alleen mee als u bent aangemeld en uw 
aanmelding is bevestigd. Dus meldt u snel 
aan met mailadres en telefoonnummer via 
evandenbrink@bibliotheekzout.nl of kom 
langs in de bieb.

PRESENTATIE ROB EN RIA VAN DE BOR 'BEESTJES 
MET EEN MISSIE'
Woensdagavond 9 maart aanvang 19.30 u

In maart en april exposeren onder andere 
Rob en Ria van de Bor in de bibliotheek. 
Hun fototentoonstelling heeft als naam 
‘Beestjes met een missie’.  Op 9 maart, om 
half 8 in de avond, zijn beide aanwezig inde 
bieb om een presentatie te geven waarbij 
hun tentoonstelling en de terugloop van 
de Nederlandse fauna wordt besproken. 
Genieten en educatie gaan hand –in-hand 
daarbij. 
U bent van harte welkom hierbij aanwezig 
te zijn, aanmelden hoeft niet. Deelname is 
kosteloos. 

LEZING ANDALUSIË, EEN MOORSE ERFENIS 
Woensdagavond 16 Maart   door Frans Loos 
Aanvang 20.00 u, het duurt tot ongeveer  
21.45 u.
 
Andalusië is altijd een geliefde regio geweest 
voor veroveraars. In de loop der eeuwen 
vonden er invasies plaats van Grieken, 
Carthagers   en Romeinen. Deze volkeren 
stichtten hier koloniën, zoals Sevilla en 
Gades (Cádiz). 

In het begin van de 5de eeuw drongen de 
Vandalen uit Noord Europa over de grenzen. 
Ze ondervonden nauwelijks tegenstand 
bij de bevolking. Hun naam vinden we nog 
steeds terug in Vandalitia, Al-(V)andaluz, het 
land van de Vandalen, Andalusië. 
De Vandalen moesten in de 6de eeuw 
hun macht afstaan aan de Westgoten (de 
Visigodos), die ook weer afkomstig waren uit 
Noord-Europa. 
Inmiddels waren de Moren er in geslaagd om 
hun gebied onder islamitische heerschappij 
te brengen. Ook staken ze over naar Gibraltar 

en in de slag van Jerez de la Frontera in het 
jaar 711 overwonnen ze de Visigoten. Alleen 
in een paar ontoegankelijke berggebieden 
drong de Islam niet door, de rest van Spanje 
viel echter al heel gauw onder het gezag van 
de halve maan.  

Córdoba werd in 756 de schitterende 
politieke en religieuze hoofdstad van het 
kalifaat, het werd het centrum van het 
Moorse Spanje, een stad met veel invloed 
op het gebied van landbouw, wetenschap 
en kunst. Irrigatie en onbekende planten 
als rijst, suikerriet, dadels en sinaasappels 
danken wij aan deze mensen. Arabisch werd 
de taal van de wetenschappers. Wiskunde, 
geneeskunde, astronomie en poëzie 
bloeiden. 

Overal in Andalusië ontstond een zeer 
bijzondere cultuur met schitterende 
gebouwen en prachtige tuinen. De door de 
Moren opgelegde belastingen waren vrij 
redelijk. Ook bleef er vrijheid van godsdienst 
voor de overwonnen   bevolking. Lange tijd 
leefde men hier in harmonie naast en met 
elkaar, christenen en joden werden door 
de islamieten ook wel de mensen van het 
boek genoemd. Wel zouden tolerantie en 
vervolging elkaar gedurende de islamitische 
heerschappij afwisselen. 

Deze periode van macht en aanzien duurde 
tot het jaar 1031. Toen zette het verval in, 
want het gebied werd in drie afzonderlijke 
Moorse rijkjes, de reinas de taifas, Sevilla, 
Córdoba en Jaén verdeeld. 

Deze koninkrijkjes zouden o.a. door koning 
Ferdinand III (1233–1250) van Castilië 
tijdens de reconquista   (herovering van het 
Iberisch schiereiland) worden veroverd.  
Granada, bleef het laatste islamitische 

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 
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bastion, tot ook deze stad in 1492 door de 
Katholieke koningen veroverd werd.  
Na bijna 800 jaar verdween de Moorse 
macht. Duizenden ontwikkelde en 
vredelievende bewoners zouden toen door 
de onverdraagzaamheid van de christenen 
naar Noord-Afrika verdreven worden.  

Tijdens deze lezing met powerpoint 
presentatie zullen we in het bijzonder 
aandacht besteden aan de cultuur van 
Moors Andalusië. 

De lezing is gratis.  I.v.m. de inventarisatie 
van de belangstelling hiervoor vriendelijk 
verzoek u   hiervoor aan te melden voor 15 
maart via renswoude@bibliotheekzout.nl  
of in de bieb aan de Van Reedeweg 77 in 
Renswoude. 

LEZING OVER DE GITAAR DOOR MARNO WIEKEN   
DINSDAGAVOND 5 APRIL
Muziekdocent Marno Wieken geeft een 
lezing over de klassieke en westerse 
gitaar. Hij omlijst zijn verhaal met muzikale 
fragmenten. Deelname is gratis, aanvang 
19.30 uur

I.v.m. de inventarisatie van de belangstelling 
hiervoor vriendelijk verzoek u  hiervoor aan 
te melden voor 2 april via renswoude@
bibliotheekzout.nl of in de bieb aan de Van 
Reedeweg 77 in Renswoude.  

Wist u dat...  kinderen gratis lid zijn tot 18 
jaar? U met een Studentenpas voor half geld 
lid kunt zijn? Pas meenemen.

ZOUTE INVAL VRIJDAGMIDDAG
Elke vrijdag tussen 14.00 uur en 16.30 
uur bent u welkom om te komen voor een 
spelletje, sjoelen en rummicuppen, of 
biljarten.

Ook pakken we voorzichtig de schilderlessen 
weer op, de groep is echter vol, u kunt u zelf 
voor de wachtlijst aanmelden.
  
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 
14-17 u, op woensdag tussen 14-20 u. Let op, 
dus niet meer op dinsdagavond!  

In maart en april 2 nieuwe exposties door 
Rob en Ria v Bor en Hennie Blaauwendraat. 
Meer informatie volgt.
 
De bibliotheek is open, tijdens de 
gebruikelijke openingsuren, dus ook op 
woensdagavond tot 20.00 u. 

Renswoude
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

WWW.VVRENSWOUDE.NL

VALLEIVOGELS -  RENSWOUDE
ZATERDAG 5 MAART -  14.30 UUR

RENSWOUDE -  VEENSCHE BOYS
ZATERDAG 12 MAART -  14.30 UUR

LELYSTAD '67 -  RENSWOUDE
ZATERDAG 19 MAART -  14.30 UUR
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WONINGVISIE 2022 – 2026: VOORSTEL 
VVD TOT AFSCHAFFEN VOORRANG 
STATUSHOUDERS

De woningnood in Nederland is groot. Ook 
in Renswoude willen we extra woningen 
bouwen, om zowel jong als oud de kans te 
geven in Renswoude te blijven wonen. In 
de gemeenteraad van 15 februari kwam 
de nieuwe woonvisie ter behandeling. Alle 
partijen waren het er over eens dat er in 2030 
ongeveer 530 woningen bij moeten komen 
in ons dorp, zonder dat ons buitengebied 
wordt aangetast (‘bouwen binnen de beken’). 
Gelukkig zijn er vol op plannen in ontwikkeling. 
De CU en VVD riepen op om vooral de eerste 
jaren het bouwtempo te verhogen. 

Een van de uitdagingen is dat we willen dat 
de woningen die wij bouwen, zoveel mogelijk 
naar Renswoudenaren gaan. Dit is echter aan 
beperkingen gebonden. Bijvoorbeeld door 
het asielbeleid krijgt de gemeente elk jaar de 
opdracht vanuit de provincie om een aantal 
‘statushouders’ te plaatsen: asielmigranten 
met een verblijfsvergunning. De gemeente 
was vroeger wettelijk verplicht om deze 
statushouders voorrang te verlenen op een 
sociale huurwoning. Deze verplichting is enkele 
jaren geleden afgeschaft. Wel is de gemeente 
nog steeds verplicht om een ‘passende 
huisvesting’ te bieden, bijvoorbeeld in de 
vorm van een flexwoning. Ook in Renswoude 
zijn we daar al mee bezig. Toch staat nog wel 
in onze eigen huisvestingsverordering dat 
statushouders nog steeds voorrang krijgen, 
terwijl we dit niet meer wettelijk verplicht 
zijn. De Renswoudse VVD vindt dit niet fair, 
omdat dat onze eigen inwoners nu soms 
jaren moeten wachten. Daarom dienden 
wij een voorstel in om deze  voorrang ook in 
onze eigen regels af te schaffen en de opvang 
voortaan te regelen via flexwoningen, danwel 

andere passende woonvormen. Hierin kan 
dan wachttijd worden opgebouwd voor 
een volwaardige sociale huurwoning. Dit 
bevordert de gelijkwaardigheid. Ook stond in 
het voorstel dat de opgave om statushouders 
te huisvesten, wel haalbaar moet blijven en 
dat wij als Renswoude niet per se voorop 
hoeven te lopen. Na enige discussie kreeg 
dit voorstel steun van DBR en CDA. Helaas 
kreeg het voorstel geen meerderheid doordat 
CU en SGP tegen stemden. We waren 
desondanks blij met de steun van 5 van de 
11 raadsleden en hopen dat de verhoudingen 
volgende keer anders liggen! Op 14, 15 en 16 
maart mag u stemmen. Als u ook wilt dat wij 
onze sociale huurwoningen zoveel mogelijk 
toekennen aan Renswoudenaren, stem dan 
op de Renswoudse Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie! 

Bart Bisschop, fractie voorzitter wederom 
kandidaat raadslid

WEES WELKOM IN DE GROOTSTE WOONWINKEL 
IN HET CENTRUM VAN VEENENDAAL

Renswoude
blijft goed
wordt beter.

#2 "Starterswoningen voor de 
Renswoudse jeugd!"

kies

Bart  Bisschop
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IK BEN ER EVEN NIET!

In onze voortuin staat een kleine, parmantige kabouter. Zijn rode muts is helemaal over zijn 
ogen gezakt tot op zijn neus, alsof hij duidelijk maakt ‘Ik ben er even niet!’ Een buurjongetje 
hurkt vaak pal voor hem en trekt dan prompt zijn muts precies zo over zijn eigen hoofd, zo 
grappig! Die tuinkabouter doet me een beetje aan mezelf denken. Ik houd van mensen om 
me heen maar ben ook graag alleen, vooral buiten. 

Sinds de komst van het mobieltje lijkt het alsof je altijd bereikbaar moet zijn. Het heeft 
lang geduurd voordat ik er ook eentje aanschafte. En wat is het leuk om foto’s, filmpjes en 
berichtjes naar elkaar te kunnen sturen en ontvangen! Destijds nog helemaal niet gewend 
aan mensen die constant een telefoontje bij zich hadden, was ik op een dag stomverbaasd 
midden in het bos een meisje op een paard tegen te komen, druk pratend via haar mobieltje. 
Wat een contrast, zo nostalgisch paardrijden, gewapend met een supermodern apparaatje!
Op straat of in een winkel kijk ik soms verrast om, als ik iemand achter mij luid hoor praten. O 
nee, het was niet tegen mij, maar tegen een onzichtbare persoon aan de andere kant van de 
lijn. Ook werkt het altijd op mijn lachspieren als ik een paar mensen bij elkaar zie zitten, druk 
in gesprek …….. ieder via zijn mobieltje. 

Zelf laat ik mijn telefoon het liefst thuis of zet hem op de vliegtuigstand, als ik een eind ga 
fietsen of wandelen. Heerlijk ongestoord de natuur in, genietend van het weidse uitzicht 
vanaf de dijken, dwars door de weilanden lopend met in deze tijd veel schapen en ganzen. 
Prachtig om de grote V’s in de lucht te volgen van die symmetrisch vliegende trekvogels, 
alsof iemand checkt of ze keurig in de rij en in de maat blijven vliegen en elkaar tijdig 
afwisselen!
Mijn gedachten fladderen alle kanten op, van blij naar verdrietig, van bezorgd naar 
onbezorgd, om uiteindelijk helemaal tot rust te komen. Even geen afspraken, geen boeken, 
geen nieuws maar lekker opfrissen en uitwaaien. Vooral met een stevige wind kan ik het 
niet laten midden op de Slaperdijk of opeens mijn armen wijd uit te spreiden, in de rondte te 
draaien en uit te roepen:  “Wauw”! 
Nooit gedaan? Moet je beslist eens proberen. Het geeft je zo’n sterk gevoel van vrijheid, 
van blijdschap over het leven! Je zult zien: je bent zelfs beter opgewassen tegen moeilijke 
omstandigheden.

Geniet van het leven, tank af en toe bij en zeg soms gewoon: “Ik ben er even niet”!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut
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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 MAART
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

KRINGLOOP RENSWOUDE, MOLENSTRAAT 17A
Wie o wie heeft er verstand van klokken en wil
ons af en toe helpen om een klok te repareren?
Laat het ons weten via 06-38609284.

Voor het boek 700 Renswoude heb ik  veel plaatjes 
over. Vraag mij maar wat u nodig heeft. 
Evt. Plaatjes over of het boek incompleet, is nodig 
om door te geven. 
Ans van den Hurk Sportparklaan 5 Renswoude
Tel. 0318-618244

Twee enthousiaste kaartenmaaksters zoeken 
gelijkgestemden om samen creatief bezig te zijn. Wij 
willen graag 1keer per drie weken/maand een avond 
thuis bij elkaar te komen om gezellig in een kleine 
groep van elkaar te leren en diverse technieken te 
ontdekken. Interesse of vragen? Karin 0641527679 
of Yvonne 0613557657

Heel Renswoude loopt op 5 maart. Wandel mee. 
Ontmoet de lokale politiek en elkaar. Kijk voor meer 
informatie in dit blad. 

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

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

 

 

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.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

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



GROOT INSLAAN=
EXTRA VOORDEEL

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 21 februari t/m 27 februari 2022. Week 08. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

   Alle Lipton 
Ice tea of thee 

2 stuks 
 combineren mogelijk 

 2.18

 1.09
_

_
 5.98

 2.99

1+1 GRATIS*

Alle 
Ben & Jerry’s

 pints  
2 bekers à 438-500 ml 
 combineren mogelijk 

 11.52

 5.76
_

_
 14.98

7.49

1+1 GRATIS*

2 STUKS 

 5.90

 11.98  5.-

Pangasiusfi let naturel per pak 

Boomstammetjes +30% groente pak 4 stuks

 Rundergehakt naturel/gekruid pak 500 gram 

Gemarineerde varkenssaucijzen pak 4 stuks 

Gerookte makreelfl akes pak 200 gram
  combineren mogelijk 

Coop voordeel-
verpakking 
vleeswaren 

2 pakjes à 200 gram 
 m.u.v. gekookte Gelderse 

 combineren mogelijk

 5.30

7.66 5.-
2 STUKS 

      Alle Knorr 
wereldgerechten

2 stuks 
combineren mogelijk 

wereldgerechten

 5.58

 2.79
_

_
 10.30

 5.15

1+1 GRATIS*

 Arla Skyr
2 bekers à 450 gram 

 combineren mogelijk 

3.30

1.65
_

_
 3.98

 1.99

1+1 GRATIS*

2 STUKS  

 2.78

 4.50 2.49

 Paprikamix pak 3 stuks

Bospeen per stuk 

Sperziebonen zak 500 gram 

Witlof zak 500 gram 
 combineren mogelijk 

Sperziebonen

 1.70

 1.27
_

_
 4.18

 3.13

 Alle g'woon rijst-  
of maïswafels, 
knäckebröd of 

ontbijtcrackers 
 2 stuks 

 combineren mogelijk 

2e HALVE PRIJS*

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


