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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 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. 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.  

Vergaderen  
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 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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Macht         machtsmisbruik              machteloosheid                  tegenmacht          
Met verwondering, verbazing en zorg volg ik de nieuwsberichten 
rond de Russische inval in Oekraïne. Wat eerder vooral ervaren 
werd als ver van mijn bed, komt nu ineens zo dichtbij! 
Ik waarschuw de kritische lezer alvast dat ik vast en zeker wat 
eenzijdig geïnformeerd zal zijn omdat ik in Nederland mijn 
geschiedenislessen kreeg. Mijn examenjaar had “Amerika van na 
de Tweede Wereldoorlog tot nu” als thema. De koude oorlog, de 
verhouding van de westerse wereld met de Sovjet-Unie en alle 
opvolgers, de wapenwedloop en de diverse leiders werden door 
mij bestudeerd. 
  
“Je moet geschiedenis kennen en het heden begrijpen om te 
voorkomen dat we fouten maken in de toekomst” was zo’n 
gevleugelde uitspraak van de docent die me bij is gebleven. Maar 
dat lijkt nu wel heel ingewikkeld te worden omdat we te maken 
hebben met een hele onvoorspelbare Russische leider die in de afgelopen jaren alles gedaan 
heeft om de tegenmachten en tegenkrachten weg te organiseren. Als tegenmacht wegvalt, 
neemt de macht automatisch toe. Ook misbruik maken van macht ligt dan direct op de loer. 
Als  er dan toch tegenspraak komt, wordt dat zonder te hoeven uitleggen uit de weg geruimd.  
 
En zo komen de dictators bovendrijven. Zo ook deze Russische. Poetin wil terug naar de 
grenzen zoals deze vroeger waren bij de Sovjet-Unie. En dat hij daarvoor het naastgelegen 
Oekraïne binnenvalt dat  gaat de westerse wereld te ver. Enerzijds omdat het land een 
democratisch gekozen regering heeft, maar ook omdat Oekraïne de NAVO landen scheidt van 
de Russen. En omdat de NAVO landen zien dat deze leider niet handelt zoals zijn voorgangers 
voor wie een status-quo voldoende was en dat zowel Oost als West zich realiseerden dat een 
oorlog starten voor beide partijen onverstandig en nadelig was.  
Deze leider is anders. Deze leider lijkt veel elementen te hebben van een andere leider die in de 
jaren 30 van de vorige eeuw droomde van een grote uitbreiding van zijn Rijk. En dat had grote 
gevolgen met ongelofelijk veel leed, onderdrukking en doden. Om die reden ben ik persoonlijk 
wel blij dat de NAVO landen alert zijn en reageren. Maar ik vind het ook ontzettend spannend. 
En verdrietig.  
 
Vandaag had ik 2 gedachten: 
1. Niet gedacht dat ik zo snel na (is het al na?) Corona zou denken dat ik die spanning en 
polarisatie door (de aanpak van) Corona zou relativeren….. 
2. leve de vele tegengeluiden, veelkleurige invalshoeken en oppositie in Nederland! 
 
Zulke heftige gebeurtenissen verbinden ook. Er komt een bijzondere energie in ons boven. 
Gelukkig maar. Ik zie mensen die hun handen uit de mouwen steken en hun hart openstellen  
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voor de vluchtelingen en voor de mensen die niet kunnen vluchten uit de Oekraïne. De 
oproep om te uiten dat we als Nederland en als gemeenten solidair zijn met Oekraïne 
is mooi.  
Tegelijkertijd hoor ik veel ongeruste mensen om mij heen. Deze spanning geeft veel 
onzekerheid. Voor veel huishoudens wordt het lastiger om alles financieel rond te 
kunnen krijgen. De gasprijzen stijgen. Benzine wordt elke dag duurder. De 
boodschappen ook. In spannende tijden als deze, kunnen we meer doen dan onze 
ongerustheid en verontwaardiging uiten. We kunnen naar elkaar omzien en er voor 
elkaar zijn. En, mits aanwezig, onze overvloed delen… 
 
Hartelijke groet, 
Petra Doornenbal, burgemeester  

 
Gemeenteraad verkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 14, 15 en 16 maart 2022 te 
houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Renswoude maakt 
bekend, dat het centraal stembureau op 21 maart 2022 om 10.00 uur, een zitting zal 
houden te Renswoude waarin de opnieuw vastgestelde uitslag van de verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente gehouden op 14, 15 en 16 maart 2022 
zal worden bekendgemaakt. Deze zitting is voor kiezers toegankelijk. 
 
Plaats  
 
Datum 
 

: 
 
: 
 

Renswoude 
 
2 maart 2022 

De voorzitter voornoemd, 
 
P. Doornenbal-van der Vlist 

Wanner u deze openbare zitting wilt bijwonen (kan ook digitaal) dan kunt u contact 
opnemen met de afdeling Burgerzaken   

 
Duiding verkiezingsuitslag Renswoude 19 maart 2022 om 10:00 uur 
Op 16 maart zal de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen officieus bekend 
worden gemaakt, nadat de stembussen gesloten zijn. De vijf politieke partijen weten 
dan hoeveel zetels zij in de gemeenteraad hebben de komende raadsperiode. Om de 
uitslag met elkaar te delen is besloten om op zaterdag 19 maart 2022 om 10.00 uur 
een openbaar duidingsdebat met elkaar te voeren. In dat debat zullen alle partijen 
terugkijken op de verkiezingscampagne en aangeven welke rol zij voor zichzelf zien in 
het kader van de coalitiebesprekingen. 
Het debat vindt plaats in het gemeentehuis, maar is voor inwoners live te volgen via 
een live stream. Kijk daarvoor op www.renswoude.nl. 
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Aanvragen van een vervangende stempas 
De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het volgende van toepassing is: 
Om overal binnen de gemeente Renswoude te kunnen stemmen heeft u een stempas 
ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de 
stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de 
stempas niet vergeet mee te nemen naar het stembureau. Mocht u uw stempas 
kwijtraken dan kunt u op twee manieren een vervangende stempas aanvragen: 
 
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK 
1. 
2. 

Met een schriftelijk verzoek kunt u een vervangende stempas aanvragen. 
De gemeente waar de kiezer op de dag van de kandidaatstelling (31 januari 
2022) als kiezer is geregistreerd is moet het verzoekschrift uiterlijk op vrijdag 11 
maart 2022 om 17:00 uur hebben ontvangen. 

B. MONDELING VERZOEK 
 In plaats van een schriftelijk verzoek te doen, kunt u bij afdeling Burgerzaken in 

persoon mondeling een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk 
vrijdag 11 maart 2022 om 17:00 uur. 
 

Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet meer 
stemmen; dit kan alleen met de nieuwe stempas. 
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee 
(bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen 
aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het 
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Nadere informatie wordt 
verstrekt door de afdeling Dienstverlening van de gemeente Renswoude. 

Plaats: Renswoude                                 De burgemeester voornoemd, 
Datum: 2 maart 2022                              P. Doornenbal-van der Vlist 

 
Op afspraak bij Burgerzaken 
Ondanks dat de coronacrisis niet meer de boventoon voert tijdens de dagelijkse 
werkzaamheden binnen de gemeente Renswoude, is er een aantal maatregelen 
blijvend van kracht met betrekking tot de afdeling Burgerzaken. Het werken op 
afspraak heeft na twee jaar aangepaste dienstverlening zijn voordelen voor ons als 
gemeente bewezen. Tijdens de afspraak zijn onze medewerkers in de gelegenheid om 
u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, daarbuiten helaas niet. Wij willen u dan 
ook verzoeken niet vrijblijvend langs het gemeentehuis te komen, maar hiervoor een 
afspraak te maken. Dit kan eenvoudig via www.renswoude.nl of 0318-578 150.  
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Extra regentonnen helpen Renswoude om water op te vangen. Actie Regenton 
Renswoude succesvol van start!  
Dankzij een initiatief van de gemeente komen er veel regentonnen bij in Renswoude. 
Inwoners kunnen met een financiële bijdrage van de gemeente, een regenton kopen bij 
de Hubo in Renswoude. 
De regentonnen vangen het regenwater in Renswoude op, helpen overbelasting van 
het riool tijdens hevige regenbuien voorkomen en bezorgen iedereen een mooie 
voorraad water om de tuin te besproeien. Een regenton vangt gemiddeld 125 liter 
water op per maand. Hiermee is een groot deel van het sproeien te doen met water uit 
de regenton. 

“We hebben de hulp van 
onze inwoners hard 
nodig” zegt drijvende 
kracht achter dit 
initiatief, wethouder 
Marieke Teunissen. “De 
regenton zorgt er voor 
dat het riool minder 
belast wordt en hierdoor 
is er minder kans op 
overstroming. De 
ondergelopen weilanden 
en gebieden in 
Renswoude na de 
regenbuien van 21 
februari laten zien hoe 
belangrijk dit voor ons 
dorp is. Bovendien 
bespaart een regenton kostbaar drinkwater.” 

Bart van Deelen van Hubo Renswoude vertelt dat er al flinke vraag is naar regentonnen 
naar aanleiding van de actie. Hij heeft regentonnen in verschillende formaten op 
voorraad. Smalle, hoge regentonnen voor huizen die minder ruimte hebben, en bredere 
regentonnen voor de wat grotere tuinen.  

Deze actie loopt nog tot 30 juni aanstaande. 

 
  

                                                    Renswoude, 9 maart 2022 
 

Ontwerpbestemmingsplan Parallelweg 1 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parallelweg 1’ ligt vanaf heden gedurende zes weken 
ter inzage. Dit bestemmingsplan regelt de wijziging van de woonbestemming van dit 
perceel in bestemming met gedeeltelijk wonen, wonen met agrarisch hobbybedrijf en 
agrarisch. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u het plan wilt inzien op het gemeentehuis kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de heer M. Wentzel.  
 
Tot en met 19 april 2022 kan iedereen zijn of haar zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad. Dit kan door het 
indienen van een schriftelijke reactie aan de gemeenteraad van Renswoude, Postbus 8, 
3927 ZL te Renswoude. Hoewel de voorkeur uitgaat naar een schriftelijke zienswijze, is 
het ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiertoe dient u een 
afspraak te maken met de heer Wentzel.  
Voor vragen of meer informatie: dhr. M. Wentzel via 0318 - 578 150 of 
ruimtelijkeplannen@renswoude.nl 

 
Ontwerpbestemmingsplan Wittenoordseweg 11 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wittenoordseweg 11’ ligt vanaf heden gedurende zes 
weken ter inzage. Dit bestemmingsplan wijzigt de grenzen van de woonbestemming. 
Omdat het bestemmingsplan niet in overeenstemming is met de huidige situatie wordt 
het bestemmingsplan voor dit perceel herzien. De nieuwe begrenzing komt overeen 
met de verharding van het perceel en de grenzen van het Natuur Netwerk Nederland.  
 
Het ontwerpbestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u het plan wilt inzien op het gemeentehuis kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de heer M. Wentzel.  
 
Tot en met 19 april 2022 kan een ieder zijn of haar zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad. Dit kan door het 
indienen van een schriftelijke reactie aan de gemeenteraad van Renswoude, Postbus 8, 
3927 ZL te Renswoude. Hoewel de voorkeur uitgaat naar een schriftelijke zienswijze, is 
het ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiertoe dient u een 
afspraak te maken met de heer Wentzel.  
Voor vragen of meer informatie: dhr. M. Wentzel via 0318 - 578 150 of 
ruimtelijkeplannen@renswoude.nl 
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Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Verklaring van geen bezwaar – opstijgen paramotor in 2022, Oude Holleweg 56 

(verzonden 15 februari 2022); 
• Verklaring van geen bezwaar – fietstocht Backroads d.d. 12 maart 2022 (verzonden 

24 februari 2022); 
• Tijdelijke ontheffing sluitingstijd – tennisvereniging Dicke Rijst op diverse data in 

2022 (verzonden 25 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: 
 
- 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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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Utrechtseweg nabij 3: bouw nieuwbouwwoning (ingediend 17 februari 2022); 
• Catharina Mossellaan nabij 6: bouwen nieuwbouwwoning (ingediend 18 februari 

2022); 
• Biesbosserweg 5: vervangen schuur (ingediend 21 februari 2022); 
• Schalm 10: vervangen schuur (ingediend 24 februari 2022); 
• Duyst van Voorhoutweg 10: bouwen erker (ingediend 28 februari 2022); 
• Utrechtseweg 10g: kappen bomen (ingediend 1 maart 2022); 
• Elzenhof 19: plaatsen dakkapel (ingediend 1 maart 2022); 
• Groot Overeem 21: uitbreiden bedrijfspand (ingedeind 2 maart 2022); 
• De Hooge Hoek 12: wijzigen gevel en vergroten uitrit (ingediend 2 maart 2022). 
 
Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Utrechtseweg 10b: uitbreiden bedrijfspand (verzonden 23 februari 2022). 
 
Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningen  
• Esdoornlaan 2: wijzigen gevel en plaatsen erfafscheiding (nieuwe uiterste 

beslistermijn: 13 april 2022). 
 
Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 

 
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Ventvergunning – verkoop stroopwafels d.d. 15 t/m 17 mei 2022 (ingediend 17 

februari 2022); 
• Verklaring van geen bezwaar – recreatieve fietstoertocht d.d. 27 maart 2022 

(ingediend 17 februari 2022); 
• Evenementenvergunning – evenement ‘Koeien in de wei’, Arnhemseweg 2 d.d. 9 

april 2022 (ingediend 22 februari 2022); 
• Melding evenement – open(ings)dag Joop van Voorthuizen Fietsen, 

Barneveldsestraat 13 d.d. 12 maart 2022 (ingediend 23 februari 2022); 
• Evenementenvergunning – evenement Worship Renswoude, De Hokhorst 1 d.d. 14 

mei 2022 (ontvangen 24 februari 2022); 
• Standplaatsvergunning – campagne Dorpsbelang Renswoude, Dorpsplein d.d. 12 

maart 2022 (ontvangen 25 februari 2022); 
• Evenementenvergunning – evenement ‘Romijn Opel Meeting’, weiland aan de 

Utrechtseweg d.d. 28 mei 2022 (ontvangen 1 maart 2022); 
• Standplaatsvergunning – campagne VVD Renswoude, Dorpsplein d.d. 12 maart 

2022 (ontvangen 2 maart 2022).   
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- 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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                                                    Renswoude, 9 maart 2022 

 

 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 07 maart t/m 13 maart 2022. Week 10. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

 +  GRATIS*

 Dreft hand-
afwas, Antikal, 

Ambi Pur of 
Swi� er 

 2 stuks
combineren mogelijk 

 3.98

 1.99
_

_
 32.98

 16.49

    Vergeer 
gesneden kaas
3 pakjes à 175/200 gram 

 combineren mogelijk 

 8.67

 10.17 4.99
3 STUKS 

 10

2 STUKS2 STUKS2

 Mona  pudding 
2 bekers à 450 ml 

 combineren mogelijk 

 2.98

 3.58  2.49

 Trots van Coop 
 Authentieke 

Coburger ham, 
achterham, oven-
gebakken kipfi let, 

ovengebakken 
ham of landham

 100 gram vers verpakt 

achterham, oven-
gebakken kipfi let, 

 2.45

 2.70   .99

  Alle Vivera 
vleesvervangers

 per pak 

 2.39  3.29

0.99

2 STUKS 

Grillburger pak 4 stuks 

Gemengd  gehakt naturel pak 500 gram 

Half om half gehaktbal pak 4 stuks

Pangasiusfi let citroen/dille per pak 

Gerookte makreel per pak 
 combineren mogelijk 

 5.35

 9.845.-

Gerookte makreel 

 +  GRATIS*

    Alle Healthy People of 
Appelsientje  gekoeld

 2 stuks 
combineren mogelijk 

 1.98

 0.99
_

_
 4.38

 2.19

 Coop croissants 
 combineren mogelijk 

 1.50

 1.98   .-  
2 STUKS 

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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VALT ER IETS TE KIEZEN?

Het kan u niet ontgaan zijn dat er over een 
paar dagen gemeenteraadsverkiezingen 
gehouden worden. De grote vraag is dan of 
er wat te kiezen valt. 

Degene die dat kunt beoordelen bent u 
zelf. We hebben de afgelopen jaren een 
paar bijzondere zaken meegemaakt 
in de gemeentelijke politiek. Grootse 
verkiezingsbeloftes over de invulling van 
het Dorpshart zijn niet waargemaakt; het 
tegenovergestelde is uitgevoerd! Zonder 
problemen is het bijna honderd jaar oude 
achterste stuk van het gemeentehuis 
overgegeven aan de sloop met een 
kostenpost van ruim € 4.000.000 voor de 
verbouwing en is het Dorpshart voorzien 
van een gebouw van vier hoog en leegstand. 
Mede hierdoor zijn de kosten voor de 
gemeente duidelijk gestegen, en moesten 
grote leningen worden afgesloten.  Politiek 
ambities ten koste van de belastingbetaler. 
Ook klimaatdoelstellingen zijn beantwoord 
met grote plannen die niet haalbaar bleken 
te zijn en eveneens weinig rekening hielden 
met de bewoners. 

De SGP staat voor realistische en principiële 
politiek. Een veiliger Dorpsstraat staat 
hoog op het verlanglijstje. Een rondweg 
zou dit probleem oplossen, maar heeft 
ook nadelen: aantasting van het landschap 
rondom Renswoude en financieel is dat 
nu eenmaal een lastige puzzel. Daarom 
zijn we voorstander om te kijken naar 
snelheidsverlaging naar 30 km/uur en het 
omleiden van vrachtverkeer.
Een wel doordacht en vooral haalbaar plan 
om de energietransitie vorm te geven, en 
dus niet 15 jaar eerder energieneutraal willen 

zijn dan de landelijke doelstelling, hoort 
bij openheid en betaalbaarheid. Politiek 
dagdromen is dan geen optie.
We zijn tegen verdere verhoging van de 
kosten per inwoner. Het ligt voor de hand 
dat naast de sterk oplopende inflatie, de 
(oorlogs)ontwikkelingen in Oekraïne de 
kosten voor ons allemaal zullen verhogen. 
Dat heeft ook invloed op wat we als inwoners 
samen moeten betalen aan leningen en 
andere verplichtingen. Daarnaast is voor 
de zelfstandigheid van ons dorp, zoals 
we kunnen weten, een gezonde financiële 
positie juist van groot belang.

Kortom, betrouwbare politiek past niet 
bij overspannen beloftes, verwijzen naar 
regeltjes die er niet zouden moeten zijn, 
maar bij ‘doen wat we zeggen’ en geen draai 
laten zien na de verkiezingen. We willen geen 
groenere grasvelden beloven als we vooraf 
al weten dat het niet kan. Op elk dossier 
moeten we gewoon het complete en eerlijke 
verhaal vertellen. 

We spannen ons in voor woonruimte voor 
iedereen, waarbij het eigen karakter van 
ons dorp wordt behouden en we kijken naar 
toekomstige ontwikkelingen. En dat doen we 
samen en met oog voor alle inwoners. Dat is 
het doel van de SGP.

U kunt dus het verschil maken. Laat uw stem 
horen op 14,15 of 16 maart!

SGP fractie Renswoude
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12 MAART OPEN(INGS)DAG 
JOOP VAN VOORTHUIZEN FIETSEN

Net iets meer dan een jaar geleden trokken wij 
in ons nieuwe pand met 2200m2 fietsplezier 
aan de Barneveldsestraat 13 in Renswoude. 
Wij zijn ontzettend blij met het eindresultaat 
en willen dat graag aan iedereen laten 
zien. Door alle maatregelen was een echte 
opening nog niet mogelijk en hebben wij 
dat moeten uitstellen. Velen uit Renswoude 
en omgeving zijn al bij ons binnen geweest 
maar nu de versoepelingen zo ver zijn, willen 
wij u uitnodigen om zaterdag 12 maart naar 
onze winkel te komen voor onze open(ings)
dag.

Deze dag geven wij zelf rondleidingen en 
leggen de gedachte achter de opbouw 
en inrichting van ons pand uit. Daarnaast 
vertellen wij u graag over ons uitgebreide 
assortiment zodat wij u in de toekomst nog 
beter kunnen helpen. Naast onze eigen 
rondleidingen zijn verschillende leveranciers 
aanwezig die meer vertellen over hun 
producten maar ook al uw vragen hierover 
kunnen beantwoorden tussen 10.00 en 
16.00uur. Komt u ook?

Alles staat in het teken van kennismaken, 
oriënteren en testen! Bevalt de fiets? Dan 
plannen we graag een afspraak in op een 
later tijdstip met een van onze specialisten. 
Met een afspraak bent u altijd verzekerd van 
persoonlijk en uitgebreid advies op maat.

LANDELIJKE OPSCHOONDAG 19 MAART 
“HEEL RENSWOUDE SCHOON” 

De werkgroep “Renswoude schoon” doet 
weer een beroep op vrijwilligers die willen 
helpen om ons mooie dorp zwerfafval vrij te 
maken. 

Tussen 10 en 15 uur gaan we aan de slag. De 
start en eindpunt is op Elzenhof 16. Hier kunt 
u een afvalzak, veiligheidshesje, prikstok 
en handschoenen ophalen en krijgt u (in 
overleg) een route toe bedeeld. De geleende 
materialen en de volle zakken kunnen hier 
weer worden ingeleverd. 

Kinderen mogen ook meehelpen. Jonge 
kinderen tot en met 10 jaar samen met een 
volwassen begeleider. 

Iedere dorpsbewoner die de eigen straat 
schoon houdt, fijn dank u wel daarvoor. 
Iedereen die zijn afval netjes in kliko’s en 
prullenbakken stopt, hou vol! Samen werken 
we aan een schonere wereld! 

De gemeente Renswoude verleent 
medewerking en stelt materialen 
beschikbaar en draagt er zorg voor dat 
alle volle zakken op de juiste plaats terecht 
komen. Met behulp van 2 karren, speciaal 
ontworpen voor het opruimen van zwerfafval 
kan er direct al gescheiden worden 
ingezameld. 

U kunt zich aanmelden bij: 
Rob van de Bor: tel: 06-46258523 of 
via de mail: r.van.de.bor@ziggo.nl

  VAN 10.00 TOT 16.00 UUR 
  WORKSHOPS EN VRAGEN STELLEN AAN PRODUCTEXPERTS VAN VERSCHILLENDE MERKEN 

  RONDLEIDINGEN DOOR ONZE NIEUWE SHOWROOM, WERKPLAATS EN MAGAZIJN

JOOPFIETSEN.NL

NIEUWE LOCATIE OP RENSWOUDE  
BARNEVELDSESTRAAT 13

OPEN(INGS)DAG!

 2200 M2 FIETS- EN SCOOTERPLEZIER! 

VERSCHILLENDE DEMO EN TEST (E)BIKES, FIETSEN & (E)SCOOTERS AANWEZIG!!  

ZATERDAG 12 MAART 
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WAAROM VVD STEMMEN?
 
Weet u al op welke partij u gaat stemmen op 
14, 15 of 16 maart? De Renswoudse VVD is 
lokaal betrokken, met een landelijk netwerk. 
Wij onderscheiden ons op de volgende 
punten:
- de woningnood heeft bij ons prioriteit. We 
willen het bouwtempo verhogen om zowel 
jong als oud een plek te kunnen bieden in 
Renswoude. 
-  verkeersveiligheid. De VVD heeft voor 
elkaar gekregen dat de verkeersveiligheid bij 
basisschool de Stifthorst aanzienlijk wordt 
verbeterd en dat het pad naast de voetbal 
verlicht gaat worden. Ook zetten wij ons 
onvermoeibaar in voor een veiliger N224 en 
verbetering van de situatie in de wijken. Een 
rondweg staat hoog op ons verlanglijstje, 
maar wij willen geen loze beloftes maken 
en in de tussentijd vooral veel bereiken met 
kleinere, maar meer haalbare maatregelen 
in de dorpskern. 

-  realisme qua duurzaamheid. In plaats van 
enorme windmolens en zonneweides op 
landbouwgrond moet worden ingezet op 
nieuwe technieken en zonnepanelen op 
(bedrijfs)daken. De VVD heeft zich als geen 
ander ingezet om de overhaaste komst van 
windmolens in Renswoude tegen te gaan. Wij 
zeggen: geen draagvlak, geen windmolens.

Neem een kijkje op  renswoude.vvd.nl  voor 
een overzicht van  al onze standpunten en 
onze kundige en betrokken Renswoudse 
VVD’ers, die zich met uw steun en stem de 
komende jaren weer gaan inzetten voor een 
nóg beter Renswoude!

Marieke Teunissen en Bart Bisschop
Namens de Renswoudse VVD

Renswoude
blijft goed
wordt beter.

#1 "Samen voor Renswoude"

kies

Marieke Teunissen
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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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

HERSTART VAN ACTIVITEITEN
Sjoelen, bowlen, Welfare SWO en de 
Trefpuntbalie gaan vanaf deze maand weer 
van start. Kijk in de agenda voor de data en 
ons verdere activiteitenaanbod. 

FORMULIERENBRIGADE HELPT BIJ IB-AANGIFTE
De vrijwilligers van de Formulierenbrigade 
staan voor u klaar, zeker in de maanden 
maart en april waarin de belastingaangifte 
moet worden ingevuld. Inwoners vanaf 23 
jaar, die voldoen aan de inkomensgrenzen*, 
kunnen gebruikmaken van de hulp bij de IB-
aangifte.

Wilt u meer weten? Kunt u hulp gebruiken bij 
het invullen van uw belastingaangifte? 
Bel of mail ons!

* De inkomensgrenzen zijn: alleenstaanden 
max. € 24.000,- bruto per jaar; echtparen/
samenwonenden max. € 34.000,- bruto 
per jaar.

NAH CAFÉ
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is elke 
afwijking of beschadiging van de hersenen 
die na de geboorte is ontstaan. Hersenletsel 
kan verschillende oorzaken hebben, maar 
leidt altijd tot een breuk in de levenslijn. Door 
deze breuk is er sprake van een veranderd 
leven. Er is een tijd van vóór en een tijd na het 
hersenletsel. 
Hersenletsel verandert mensen, bijna 
niemand wordt weer precies zoals hij of zij 
was. Hersenletsel zet levens van getroffenen 
en hun naasten op hun kop. Rondom het 
netwerk van NAH is er een NAH café met 
bijeenkomsten voor lotgenoten en voor 
mensen, die in hun omgeving te maken 
hebben met NAH. 

De volgende bijeenkomsten staan gepland: 
Maandag 28 maart om 19.00 uur in het 
Trefpunt (bibliotheek van Renswoude) 
Wij gaan met elkaar in gesprek over een 
aantal onderwerpen nav de lezing van Hans 
van Dam. Voor meer informatie of hebt u 
andere vragen over NAH dan kunt u contact 
opnemen met Rianne van Ginkel, tel 06-
51647525

SAMEN ETEN
Wat: Samen eten is een nieuwe activiteit, 
gezellig samen eten met elkaar
Waar: Sporthal de Hokhorst
Wanneer: Start donderdag 31 maart, daarna 
laatste donderdag van de maand om 17.00 
uur.
Kosten: € 10,00 exclusief drankjes
Informatie en aanmelden: op dinsdag 22 

AGENDA
Woensdag, 9 maart:  09:00 tot 09:40, Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10:00 tot 12:00, Ontmoetingsgroep S'zeel  (De Achthoek)
 14:00 tot 16:00, Sjoelen (De Achthoek)
Donderdag, 10 maart: 10:00 tot 11:30, Digicafé S'zeel (De Breehoek)
 13:30 tot 15:30, Wandelgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
 15:00 tot 16:00, Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15:00 tot 16:00, Koersbal (De Hokhorst)
Vrijdag, 11 maart: 09:30 tot 11:00, Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag, 14 maart: 09:15 tot 11:30, Bowlen (Schimmel, Woudenberg)
 09:30 tot 11:00, Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
 13:30 tot 15:30, Wandelgroep Renswoude (De Hokhorst)
Dinsdag, 15 maart: 10:00 tot 11:30, Digicafé Renswoude (Bibliotheek Renswoude)
 13:45 tot 16:30, Kaartclub (De Breehoek)
 14:00 tot 15:00, Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
 14:30 tot 16:30, Welfare SWO (Het Trefpunt)
Woensdag, 16 maart: 09:00 tot 09:40, Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10:00 tot 12:00, Ontmoetingsgroep S'zeel (De Achthoek)
Donderdag, 17 maart: 13:30 tot 15:30, Wandelgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
 15:00 tot 16:00, Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15:00 tot 16:00, Koersbal (De Hokhorst)
Vrijdag, 18 maart: 09:30 tot 11:00, Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag, 21 maart: 09:15 tot 11:30, Bowlen (Bibliotheek Renswoude)
 09:30 tot 11:00, Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
 13:30 tot 15:30, Wandelgroep Renswoude (De Hokhorst)
Dinsdag, 22 maart: 13:45 tot 16:30, Kaartclub (De Breehoek)
 14:00 tot 15:00, Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude) 
 opgeven Samen eten 
 14:30 tot 16:30, Welfare SWO (Trefpunt)
Woensdag, 23 maart: 09:00 tot 09:40, Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10:00 tot 12:00, Ontmoetingsgroep S'zeel (De Achthoek)
 14:00 tot 16:00, Sjoelen (De Achthoek)

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg

maart van 14.00-15.00 uur in de bibliotheek 
of  telefonisch tot maandag 28 maart bij 
Nora Koenen, tel 06 31159029  en per mail:  
trefpuntbalie@swo-sr.nl  

VERVOER
Heeft u vervoer nodig van de SWO voor 
bijvoorbeeld naar het ziekenhuis  of naar een 

van de activiteiten te gaan?
Bel voor meer informatie een aanmelden 
naar  Joop Breeschoten T 06 20 82 66 09
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

WWW.VVRENSWOUDE.NL

LELYSTAD '67 -  RENSWOUDE
ZATERDAG 19 MAART -  14.30 UUR

BATAVIA '90 -  RENSWOUDE
ZATERDAG 26 MAART -  15.00 UUR

RENSWOUDE -  FC HORST
ZATERDAG 2 APRIL -  14.30 UUR
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Echte kraaien 
houden nooit hun 

snavel
VVier jaar geleden beloofden we het. Openheid voor alles. En 
vier jaar lang brachten we dat in de praktijk. Als echte kraaien 
houden we nooit onze snavel. De belangen van Renswoude 
vragen om openheid. En om daadkracht. Ergens voor staan en 
de daad bij het woord voegen. Dat is niet altijd makkelijk – 
maar het is de enige manier om écht verandering te brengen in 
Renswoude. Om iets te doen aan de woningnood. Te zorgen 
voorvoor jeugd en ouderen. Te genieten van het sociale leven. Op te 
trekken met boeren en ondernemers. Geef ons daarom je 
stem. Dan gaat er iets gebeuren.

MEER WONINGEN VOOR RENSWOUDE? 
GRAAG MINDER BELOFTES EN MEER DADEN

Het is u hopelijk niet ontgaan. De 
ChristenUnie Renswoude voert deze keer 
campagne onder de titel ‘Daden tellen’. Dat 
doen wij omdat wij een partij van daden zijn. 
Stilstand betekent achteruitgang. Wij willen 
juist vooruit met Renswoude. We zien veel 
mooie beloftes over meer woningen en het 
oplossen van de woningnood in Renswoude. 
Deze beloftes zijn mooi, maar wij zien graag 
meer daden.

Zo dienden wij al op 13 juli 2021 een voorstel 
in bij de gemeenteraad van Renswoude 
voor meer woningen. Nog ruim voor de 
verkiezingen. Hierin gaven wij meer ruimte 
aan Renswoudenaren om kamergewijs te 
verhuren, zoals dat heet. Dit betekent dat 
woningeigenaren in Renswoude met extra 
kamers en voldoende parkeergelegenheden 
de ruimte kregen om een deel van 
de kamers te verhuren. Vooral in het 
buitengebied, maar ook meerdere woningen 
in de bebouwde kom zijn hiervoor uitermate 
geschikt. Dit zorgt er voor dat jongeren 
in Renswoude eerst als starter tegen een 
redelijke prijs een appartement kunnen 
huren om vervolgens na een paar jaar een 
volgende stap te kunnen zetten naar een 
grotere woning. Tot onze grote verbazing 
kreeg dit initiatief van de ChristenUnie geen 
steun. Van geen enkele partij. Zeker voor 
wie roept het woningmarktprobleem op te 
lossen, is dit een gemiste kans. Natuurlijk 
was onze oplossing niet een oplossing voor 
alle woningzoekenden in Renswoude, maar 
ons voorstel zou op zijn minst onze jeugd 
een plek hebben kunnen geven. Evenals 
mensen die net te weinig verdienen voor een 
koopwoning, maar te veel voor een sociale 
huurwoning. Het had ook boeren in het 

buitengebied, die het financieel vaak al lastig 
hebben, de mogelijkheid kunnen bieden om 
extra inkomsten te genereren. Een mooie 
win-winoplossing. 

Laten we ook kijken naar wat er al 
gerealiseerd is: de sociale huurwoningen 
aan de Taets van Amerongenweg en de 
koop- en huurwoningen in Beekweide I. 
Onze wethouder was destijds (mede-)
verantwoordelijk voor de realisering 
van deze bouw. Wij vinden het echter 
misplaatst om het succesvol realiseren van 
woningbouw toe te schrijven aan één partij. 
Dergelijke borstklopperij past niet in een 
gemeente waarin geen enkele partij een 
politieke meerderheid heeft. Je hebt altijd de 
ander nodig. Woningbouw realiseren doen 
we dus samen. Daar heeft de ChristenUnie 
een mooie bijdrage aan geleverd.

Tot slot benadrukken we graag dat de 
hele discussie rondom het voorrang 
verlenen aan vluchtelingen in Renswoude 
feitelijk nergens over gaat. Van de 200 
woningen van Beekweide II dienen 
ongeveer maar twee gezinswoningen naar 
vluchtelingen te gaan. Dat is 1%. Volgens 
de vluchtelingenorganisatie van de VN 
wordt 85% van alle vluchtelingen in de 
regio opgevangen. Dat heeft ook voor ons 
de voorkeur. Maar als er dan mensen zijn 
die door oorlog naar ons land komen en 
geen enkele plek meer hebben, dan vinden 
wij het niet meer dan normaal dat wij als 
zeer welvarend land ruimte bieden voor 
deze mensen – ook in Renswoude. De 
ChristenUnie is er voor iedereen.
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natuur en een groot buitengebied met 
een kleinschalig landschap. Dat willen we 
koesteren en behouden. Behalve dat we zelf 
kunnen genieten van ons dorp, zullen ook 
steeds meer toeristen en recreanten de weg 
naar ons dorp vinden. Dat is weer goed voor 
onze ondernemers. 

100 WONINGEN OF …
In de raadsvergadering van 15 februari is de 
woonvisie “Samen op Renswou” vastgesteld. 
Er is daarbij een amendement ingediend dat 
het college opdraagt om 100 woningen per 
jaar te bouwen. VVD en CU (samen goed 
voor 6 stemmen, een meerderheid van de 
raad) hebben voorgestemd. SGP, CDA en 
Dorpsbelang (samen 5 stemmen) stemden 
tegen. Het amendement is dus aangenomen 
met een krappe meerderheid, die er na de 
verkiezingen weer anders uit kan zien. De 
visie van Dorpsbelang is om jaarlijks 25-40 
woningen te bouwen, voornamelijk voor 
de eigen inwoners. De formele wetgeving 
schrijft voor, dat maximaal 30% van de 
te bouwen woningen aan eigen inwoners 
mag worden toegewezen. Er zijn echter 
mogelijkheden om meer woningen toe te 
wijzen aan de lokale bevolking. Verschillende 
gemeenten maken daar nu al gebruik van. 
Dorpsbelang wil dat Renswoude dat ook 
doet. Dorpsbelang Renswoude wil plan 
Beekweide II (191 woningen) in 5-6 jaar 
volbouwen. Er moet nog planontwikkeling 
plaatsvinden voor een volgend plan, dat 
duurt jaren (gemiddeld 10 jaar). Als je 100 
woningen per jaar bouwt in Beekweide II is dit 
plan in 2-3 jaar vol. Daarna kan er, behalve op 
wat kleine inbreidingslocaties na, jarenlang 
niet meer gebouwd worden. Dat vinden wij 
niet acceptabel; ook dan zijn er namelijk 
inwoners die woonwensen hebben. 
Zoals gezegd kan de stemverhouding in 
de raad er na de verkiezingen anders uit 

zien. U kunt dus met uw stem bepalen of u 
kiest voor de bouw van 100 woningen per 
jaar of voor een meer geleidelijke groei van 
ons dorp. Dorpsbelang kiest voor een lange 
termijn oplossing, waarbij jaarlijks woningen 
gebouwd worden. Zo kunnen de inwoners 
van Renswoude over een langere periode 
maximaal profiteren van nieuwbouw en van 
betaalbare woningen (nieuwbouwwoningen 
worden meestal voor een vaste en lagere 
prijs aangeboden, dan bestaande woningen).

SOCIALE BETROKKENHEID
Renswoude is de kleinste zelfstandige 
gemeente van de provincie Utrecht. Onze 
kernwaarden zijn sociale betrokkenheid en 
actieve ondernemingszin. 
In Renswoude zien we naar elkaar om; 
dat zie je terug in kerken, mantelzorg, 
welzijnsactiviteiten, verenigingsleven, maar 
ook bij evenementen. Veel vrijwilligers en 
sponsors staan klaar om bij te dragen aan die 
gemeenschapszin. 
Dorpsbelang streeft een samenleving na, 
waarbij normen en waarden belangrijk zijn 
evenals respect voor ieders mening. Dit alles 
maakt, dat onze inwoners trots zijn op ons 
dorp en zich daarvoor willen inzetten. Dat 
gevoel willen wij vasthouden. Ook dat is voor 
ons een stip op de horizon.

STEMOPROEP
Kijk voor het volledige partijprogramma 
van Dorpsbelang Renswoude op onze 
website: www.dorpsbelangrenswoude.nl. 
Via de Heraut hebben we u de afgelopen 
weken geïnformeerd over de belangrijkste 
onderwerpen uit ons programma. Onze 
oproep is om u goed te (laten) informeren. 
En heeft u uw keuze gemaakt? Ga stemmen 
op 14, 15 en 16 maart. Wat ons betreft op lijst 
4: Dorpsbelang Renswoude.

NIEUWS VAN DORPSBELANG RENSWOUDE

WAT VOOR DORP WILLEN WE ZIJN?
De wereld rolt van de ene crisis (Corona) 
in de andere (de recente en trieste 
ontwikkelingen in Oekraïne). Tegelijkertijd 
wordt ons gevraagd of wij willen nadenken 
over de toekomst van Renswoude. Op 14, 
15 en 16 maart mag u stemmen voor de 
gemeenteraad. Er zijn inwoners die al jaren 
op dezelfde partij stemmen en er zijn mensen 
die op een bekende stemmen. Dorpsbelang 
is van mening dat het partijprogramma 
belangrijk is en bepalend moet zijn voor uw 
keuze. Wij nodigen u uit om onze flyer te lezen 
die op zaterdag 12 maart in uw brievenbus 
valt. Als u nog meer wil weten over ons 
programma, dan kunt u de volledige versie 
van het programma vinden op onze website. 
De fractie van Dorpsbelang zal zich maximaal 
inzetten om de komende raadsperiode (4 
jaar) deze plannen om te zetten in resultaten.
In ons partijprogramma hebben wij de eerste 
paragraaf ‘Wat voor dorp willen wij zijn?’ 

genoemd. Wij beschrijven in die paragraaf 
hoe wij Renswoude in de toekomst zien. Wij 
richten ons daarbij niet op de korte termijn, 
maar schetsen een stip aan de horizon.

In onze visie moet Renswoude zijn dorpse 
karakter behouden: landelijk, kleinschalig en 
geen hoogbouw. Wij willen onderdeel zijn van 
de ‘groene longen’ tussen de ons omringende 
stedelijke gebieden. Die stedelijke gebieden 
zijn Ede/Veenendaal en Amersfoort. Deze 
steden hebben de komende jaren enorme 
uitdagingen op het terrein van woningbouw. 
Ook in Renswoude zal gebouwd moeten 
worden, maar Dorpsbelang wil vooral bouwen 
voor de eigen inwoners. Onze bijdrage 
aan de regio FoodValley is om een groene 
buffer te zijn met rust en ruimte tussen de 
stedelijke gebieden. Daarvoor moet je een 
aantrekkelijk dorp zijn met een landelijk 
buitengebied. Wij denken dat Renswoude 
daarvoor alle ingrediënten heeft, zoals 
veel cultuurhistorie (kasteel, Grand Canal, 
Nieuwe Buurt, koepelkerk, Grebbelinie), 
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Kijk voor ons verkiezingsprogramma op
www.dorpsbelangrenswoude.nl 

Dorpsbelang Renswoude

Lijst
4 

Ons dorp maken we samen

100 woningen per jaar bouwen in Renswoude?
Wij denken dat het anders moet. 

Lees ons artikel elders in deze Heraut. 

BAZAAR

Afgelopen jaren zijn er veel vrijwilligers en 
blokhoofden die ons hebben geholpen met 
de bazaar. Wij zijn daar erg blij mee! 

Ook dit jaar hebben wij veel blokhoofden en 
vrijwilligers nodig. Wij willen alle blokhoofden 
en vrijwilligers vragen om op 24 maart om 
20.00 uur in Rehoboth te komen. 
We willen samen na gaan denken over de 
bazaar van afgelopen jaar, en voor dit jaar. 
Nieuwe ideeën samen te bespreken.
Koffie en thee staan klaar. 
Hopelijk zien we jullie daar.

Groetjes de Bazaar commissie.
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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.

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

HENNIE BLAAUWENDRAAT
Ook  zijn  de werken van Hennie Blaauwendraat 
te zien en te koop in de vitrinekasten van de 
bibliotheek. Hennie, (geboren op 30 april 
1976), is al wereldberoemd in Renswoude en 
omstreken. Zij illustreert digitaal kleurrijke en 
vrolijk afbeeldingen in haar typische stijl. 
Zij maakt banners en werken in opdracht 
zoals voor de folder van het Leugthenpad en 
kleurboeken die oa bij de Coop te kop zijn.

Al bijna 3 jaar verstuurd Hennie om de drie 
dagen een illustratie naar degenen die lid zijn 
van haar Wens2app. Via de bieb hier hiervoor 
een speciale actie.
Degenen die haar werk al kennen, en 
diegenen die er nog kennis mee willen maken 
zijn de komende weken van harte welkom in 
de bibliotheek om van alles te bewonderen 
en eventueel aan te schaffen.

LEZING ANDALUSIË, EEN MOORSE ERFENIS  OP 16 
MAART IS HELAAS GEANNULEERD WEGENS DE 
CORONA OMSTANDIGHEDEN EN DE LEEFTIJD VAN DE 
SPREKER, HOPELIJK LUKT HET WEL IN HET NAJAAR.

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.  

ONLINE VOORLEESFILMPJES VIA DE BIEB 
Voorleesfilmpjes zijn goed voor de 
taalontwikkeling van kinderen én heel 
handig als je zelf even geen zin of tijd hebt. 
De Bibliotheek heeft verschillende digitale 
prentenboeken en voorleesfilmpjes. Voor 
sommige filmpjes moet je wel even inloggen 
met je (gratis) Bibliotheekaccount.  Hoe vind 
je deze digitale boeken op onze website?
Ga naar www.bibliotheekzout.nl, kies de 
knop jeugd en Jongeren, kies voor de leeftijd 
0-6 jaar, kies Voorleesfilmpjes. De mooiste 
digitale Prentenboeken). Daar vindt u links 
naar oa Bereslim, en de Voorleeshoek.

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

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. Het begint om 15.00 
uur.

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 9 e pp.  In maart  zijn de  
rondleidingen vol, in april is het bij voldoende 
aanmeldingen (minimaal 8) mogelijk op 

dinsdag 12 of 26 april, deze gaan  door als 
minimale aantal aanmeldingen 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.

ZOUTE INVAL VRIJDAGMIDDAG
Elke vrijdag tussen 14 u en 15.30 u 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 uur, op woensdag tussen 14-20 uur.
Let op, dus niet meer op dinsdagavond! 

De bibliotheek is open, tijdens de gebruikelijke 
openingsuren, dus ook op woensdagavond 
tot 20.00 uur.

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl 
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Renswoude
WINDMOLENS HET JUISTE ANTWOORD 
VOOR RENSWOUDE?
 
De VVD Renswoude vindt van niet! Bijna 
hadden er twee enorme industriële 
windmolens in Renswoude gestaan. De VVD 
heeft steeds vastgehouden aan de gemaakte 
afspraken: vóór zoiets ingrijpends gebeurt, 
moet er draagvlak voor zijn in het dorp. Te veel 
mensen zijn tegen de komst van die enorme 
windturbines, en het kan ook anders. Om dan 
je zin door te willen drijven met windmolens, 
kan niet de bedoeling zijn. 

Duidelijk is dat er slagen gemaakt moeten 
worden in de energietransitie. Renswoude kan 
en mag niet achterover leunen. Maar er is heel 
veel te bereiken op andere manieren. Door 
zonnepanelen op (bedrijfs)daken te leggen 
en gebruik te maken van nieuwe technieken 
voor bijvoorbeeld slimme opslag van energie, 
waterstof en kernenergie. Bovendien is er 
veel te winnen door energieverbruik terug te 

dringen: wat je niet gebruikt, hoeft ook niet te 
worden opgewekt tenslotte.

Na het vertrek van de CU-wethouder heeft onze 
wethouder Marieke Teunissen de portefeuille 
Duurzaamheid overgenomen. Zij heeft werk 
gemaakt van de alternatieven en is bezig met 
de provincie Utrecht voor een zonnelint langs 
de A12, maar ook maatregelen dichter bij huis: 
duurzaamheid meenemen in alle plannen voor 
woningbouw en bedrijventerreinen, plannen 
voor woningisolatie en het stimuleren van 
opvang van hemelwater met regentonnen, 
om maar een paar voorbeelden te noemen.

Windmolens in Renswoude het juiste 
antwoord voor de energietransitie? De 
Renswoudse VVD vindt van niet.

Bart Bisschop en Erik Mandersloot
Namens de Renswoudse VVD

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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Ivon van Bussel - Hospitalitylocatie Glundr

“Glasvezelinternet 
zorgt voor een 

stabiele verbinding 
ons bedrijf!”

gavoorglasvezel.nl/renswoude

Meld je 
aan voor 

2 april
2022

Sluit een abonnement af bij een van onderstaande telecomaanbieders.

GLASVEZELINTERNET OP DE 
BEDRIJVENTERREINEN IN RENSWOUDE

Zoals jullie wellicht hebben gelezen is 
DELTA Fiber Netwerk een campagne 
gestart om ondernemers en bewoners 
van de bedrijventerreinen in Renswoude 
enthousiast te maken voor glasvezelinternet. 
Steeds meer ondernemers maken 
gebruik van de cloud en wisselen steeds 
grotere bestanden uit. Daarom is een 
goede connectiviteit van groot belang 
voor nu en in de toekomst. De huidige 
technieken (coax en adsl) hebben beperkte 
capaciteit. De adsl-infrastructuur wordt 
op termijn volledig uitgefaseerd. In een 
aantal gebieden is de dienstverlening op 
het zogenaamde ‘kopernetwerk’ zelfs 
al gestopt. Glasvezeltechniek met haar 
oneindige capaciteit is daarentegen 
toekomstbestending. 

Het glasvezelbedrijf heeft als doel om bij 
voldoende aanmeldingen het gehele terrein 
te voorzien van glasvezelinfrastructuur. 
Glasvezelinternet maakt de bedrijven-
terreinen klaar voor de toekomst. Een 
goede internetinfrastructuur maakt het voor 
bedrijven interessant om zich te 
vestigen en ook de waarde van het 
terrein zal omhoog gaan. Wij zien 
daarom dit initiatief als een mooie 
kans om het bedrijventerrein te 
upgraden en meer business en 
werkgelegenheid te creëren voor 
Renswoude en omgeving. 

Bij dit initiatief hebben behalve 
twee landelijke ook zes lokale 
telecomaanbieders zich aan-
gesloten. Dit geeft de campagne 
een lokale stempel: een mooie 
stimulans voor ondernemend 

Renswoude. Laten we er met z’n allen 
voor gaan om voldoende aanmeldingen te 
verkrijgen. Een mooie kans die we niet aan 
ons voorbij moeten laten gaan. 

Wil je meer informatie over zakelijk glasvezel 
in Renswoude? Neem contact op met: 
Thomas Vernee, projectmanager DELTA 
Fiber Netwerk: 06 58 08 00 58   

ONS GENOEGEN GEEFT 
VOORJAARSCONCERT

Harmonievereniging Ons Genoegen uit 
Renswoude geeft op zaterdag 9 april een 
voorjaarsconcert in gebouw ’t Podium aan 
de Nijborg 2 in Renswoude. Het harmonie- 
en het leerlingenorkest treden deze avond 
op. Op het programma staan onder andere 
‘Jazz Suite’ van Dmitri Shostakovich, 
‘Michael Jackson: King of Pop’ gearrangeerd 
door Frank Bernaerts en ‘Perfect’ van Ed 
Sheeran. Het concert begint om 20.00 uur, 
de zaal is om 19.30 uur open. Kaarten kosten 
¤ 5,- voor volwassenen en kinderen vanaf 12 
jaar. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar 
binnen. Kaarten zijn voorafgaand aan het 
concert verkrijgbaar aan de deur.
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DE BIEB ALS BUURTHUIS

Wat valt er veel te beleven in onze bieb! Geen saaie, chique universiteits- of 
schoolbibliotheek, nee, onze bieb heeft behalve boeken ook legpuzzels en staat bol van 
gezellige en culturele activiteiten voor alle leeftijden, van taalcafé tot lezingen en exposities. 
Regelmatig zijn er complete schoolklassen te gast om deel te nemen aan een of ander 
educatief project. Iedere  woensdagmiddag is er een voorleesuurtje in een gezellig hoekje 
vol felgekleurde kussens. Echt een aanrader! Als begeleider of ouder hoef je je beslist niet te 
vervelen, want stiekem meeluisteren is ook leuk!
Als kind snuffelde  ik graag rond in de bieb. Grinnikend noem ik in gesprekken met onze 
kleinkinderen soms een paar titels die ik me nog van die kleine meisjestijd kan herinneren. 
‘Goudelsje’ en ‘Marieke bakt pannenkoeken’ …….  niet direct titels waarbij zij enthousiast 
uitroepen “Oh ja, die willen wij óók lezen!” Zou het toch door dat laatste boek komen dat 
onze oudste dochter ‘Marieke’ heet? Ze is inderdaad goed in pannenkoeken bakken!

Als opa en oma duiken we dikwijls met de kids op de bank om voor te lezen. De kleintjes 
kruipen knus op schoot, de grotere kinderen hangen half op of tegen ons aan. Ze vinden het 
prachtig, vooral als het een verhaal is met veel humor en chaos zoals ‘Kietel nooit een tijger’ 
van Pamela Butchart en de serie over  ‘Opa Jan’ van Marius van Dokkum. 
Toen De Voorleesexpress in Renswoude begon, heb ik me meteen aangemeld. Inmiddels ben 
ik in het derde gezin actief. Zo leuk om kinderen, en als het enigszins kan ook hun ouders, 
enthousiast te maken voor allerlei soorten boeken én voor de bieb!

Zijn senioren trouwens ook niet te porren om voorgelezen te worden, bijv. uit werk van 
Simon Carmiggelt of Toon Hermans? Dat zou prima passen in de agenda van de SWO met 
activiteiten zoals schilderen, handwerken en spelletjes.  Kom je op vrijdagmiddag de bieb 
binnen, dan gonst het van de gezelligheid rond een of ander oer-Hollands spel. De vrijwilligers 
hebben altijd tijd voor een belangstellend gesprek en zorgen natuurlijk voor koffie of thee 
met iets lekkers erbij.
Zie ik twee oudere heren bezig met de robuust uitgevoerde senioruitvoering van Rummikub, 
moet ik onwillekeurig denken aan ons eigen spelletje met gammele standaards, die we 
overeind houden door een stukje papier rond de houdertjes te proppen. Ondanks dat foefje 
duvelt de hele zaak regelmatig om, waardoor we alles opnieuw moeten ordenen. Geen 
probleem , wel flink irritant als het om de haverklap gebeurt. 
Kom op, zeg, als pas gepensioneerden hoeven wij toch zeker nog niet te geloven aan zo’n 
seniorenuitvoering?

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut
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HALLO SPORTIEVELING!

Kom jij dinsdagavond 22 maart een 
keer vrijblijvend tennissen? Je kunt dan 
ontdekken hoe leuk tennis is! Inloop is vanaf 
19:30 uur en we beginnen 20:00 uur. Er is 
altijd iemand om met jou te spelen. Natuurlijk 
mag je ook iemand meenemen.Geen racket? 
Geen probleem, er liggen rackets klaar die jij 
kunt gebruiken.   Als je op de site van "Dicke 
Rijst"kijkt, dan zul je zien dat het wel heel 
aantrekkelijk is om lid te worden. Ook voor 
kinderen zijn er heel voordelige aanbiedingen.
Zit je al (net) op tennis, maar ken je nog niet 
zoveel mensen? Kom dan vooral ook op deze 
avond. Zo leer je nieuwe mensen kennen!
We heten je van harte welkom!

Groeten vanuit de tennisvereniging 
"Dicke Rijst"

ACTIEF AAN DE SLAG VOOR EEN VEILIGERE 
DORPSSTRAAT
 
De politieke partijen in Renswoude zijn 
opgeroepen om ideeën aan te leveren voor 
verbetering van de verkeersveiligheid op 
de Dorpsstraat, de N224. Daarom is de 
Renswoudse VVD al meerdere zaterdagen 
de bewoners aan de Dorpsstraat langs 
gegaan om hen te vragen hoe zij de situatie 
ervaren en of zij suggesties hebben voor 
verbetering. Want wie kan dat beter dan de 
mensen die aan de Dorpsstraat wonen en/
of werken?

Afgelopen zaterdag was de fractievoorzitter 
van de VVD van Provinciale Staten Utrecht 
André  van Schie, op onze uitnodiging, in 
Renswoude om de bewoners te spreken. 
Dat leverde mooie gesprekken op! Van 
Schie heeft nu een nog beter beeld van de 
verkeers(on!)veiligheid op onze Dorpsstraat 

en neemt dat mee terug naar de provincie.

De vrijwilligers van de VVD hebben alle 
opmerkingen van de afgelopen weken 
genoteerd. We kregen al vele goede 
suggesties mee. Bijvoorbeeld dat controles 
overdag niet werken. Zo is er in 2021 
weliswaar 97 maal gecontroleerd door de 
politie, maar vooral ’s avonds verandert de 
Dorpsstraat in een racebaan. Het overzicht 
van alle opmerkingen en bieden we 
binnenkort aan aan het college van B&W.

Iedereen bedankt voor de goede ideeën 
en fijne gesprekken. Met elkaar maken 
we Renswoude een nóg betere plek om te 
wonen!

Evert Blaauwendraat en André van Veller
Namens de Renswoudse VVD

 
 
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
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UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude  GEWIJZIGDE UITERSTE
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Parkietjes

Op zaterdag 12 maart 2022 vanag 10:30 is iedereen 
welkom op onze mini garage verkoop. Op onze oprit 
(Eikenlaan 7 Renswoude) zullen wij aanwezig zijn 
voor het verkopen van o.a. boeken, kleding, kleine 
meubels en van alles en nog wat. 
Tot dan!

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

Voor het boek. 700 Renswoude heb ik nog veel 
plaatjes over. Vraag maar wat u nodig heeft. 
Ik heb nog een leeg boek over, voor wie 
belangstelling heeft. 
Ans van den Hurk Sportparklaan 5 in Renswoude t. 
0318-618244



WEES WELKOM IN DE GROOTSTE WOONWINKEL 
IN HET CENTRUM VAN VEENENDAAL


