
Jaargang 56  •  nr. 6  •  23 maart 2022



32

GEMEENTENIEUWS

Gemeentenieuws Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWSde  herautde  heraut

  
                                                    Renswoude, 23 maart 2022 

 

 
 
  

Bereikbaarheid gemeente 
 
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 van de gemeenteraad en de raadscommissie worden weer fysiek gehouden. 
U kunt deze ook online volgen via onze website, zowel in beeld als geluid. Kijk hiervoor op 
renswoude.nl/vergaderen. 
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht in de raad, dan kunt u zich vóór de vergadering 
telefonisch melden bij de griffie via het algemene nummer 0318-578 150. Dit geldt ook voor 
commissievergaderingen, waarin u over een specifiek onderwerp kunt meepraten. 

Collectevergunningen 
20-03 t/m 26-03 Reuma Nederland 
27-03 t/m 02-04 ZOA 
03-04 t/m 09-04 Fonds Gehandicaptensport 

Evenementen 
09-04 t/m 09-04 Voorjaarsconcert ‘t Podium 

Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl 
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Weerspiegeling 
Iedereen had zo zijn gedachtes hoe de periode na corona zou 
zijn. We konden ons leven allemaal weer oppakken en 
genieten. De oorlog in Oekraïne heeft alles veranderd. De 
Oekraïense bevolking die op de vlucht is geslagen heeft steun 
nodig. Ook zijn er grote economische gevolgen, nu en in de 
toekomst. De bevolking hier en de gemeente staan klaar om 
hulp te bieden. 
 
Juist door de recente ontwikkelingen beseffen we des te 
meer hoe kostbaar ons democratisch stelsel is en dit het 
waard is om ons daarvoor in te zetten. De 
gemeenteraadsverkiezingen zijn daarvoor een goed middel. 
Er is inmiddels een nieuwe raad gekozen die ons de komende 
4 jaar mee helpt besturen. 
 
Bijna 4 jaar ben ik nu wethouder, met een voor mij zeer passende portefeuille binnen het 
Sociaal Domein. Zorg dragen voor een goede inhoud, vorm en uitvoering in het belang van al 
onze inwoners op het gebied van onder andere Jeugdzorg, WMO, Veilig Thuis, Minimabeleid, 
Leerlingenvervoer, statushouders, schuldhulpverlening en IW4. Bij het vormen van dit beleid en 
de uiteindelijke uitvoering word ik gesteund door het team van het Sociaal Domein. Wekelijks 
overleggen we over inhoud en uitvoering, wat een extra stimulans geeft. Daarnaast is het van 
vitaal belang dat we collegiaal samenwerken met de gemeenten binnen Regio Foodvalley. 
Voor mij waren dit zeer prettige ervaringen. Je komt goed voorbereid naar de besprekingen in 
de raadscommissie en de besluitvorming tijdens de raadsvergadering. Zowel in de 
commissies als in de raad heb ik telkens grote steun gevoeld voor het te voeren beleid binnen 
het Sociaal Domein. 
 
Wanneer u deze Heraut leest zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest en is de uitslag 
bekend. We weten dan nog niet welke partijen een coalitie gaan vormen en wie de wethouders 
zullen worden. Ik zou willen dat er een soort informatieproces komt waarin de partij die het 
voortouw neemt, overleg voert met alle andere partijen, bij voorkeur onder leiding van een 
extern persoon. In de latere onderhandelingsfase is het verstandig zaken goed vast te leggen 
en een heldere portefeuilleverdeling te maken. Bij de vorming van het vorige college moest er 
soms snel worden beslist over deelname aan de coalitie én het leveren van een wethouder. 
Een professioneel proces is hierbij gewenst. 
Onze raad bestaat uit 11 zetels, 11 personen met elk hun eigen achterban, die allen aandacht 
behoeven. Oog en oor houden voor iedereen draagt uiteindelijk bij aan een betere samenleving! 
 
 
Arnout Wijs 
Wethouder Sociaal Domein 
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Besluitenlijst gemeenteraad 8 maart 2022 

Agendapunt Voorstel Besluit 
2 Vaststelling agenda Motie vreemd inzake steun Oekraïne 

als agendapunt 10a toegevoegd. 
Agenda voor het overige ongewijzigd 
vastgesteld. 

4 Vaststelling verslag en besluitenlijst van de 
openbare vergadering op 15 februari 2022 

Besluitenlijst en verslag ongewijzigd 
vastgesteld. 

5 Ingekomen stukken en mededelingen Afdoening conform voorstel. 
6 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 

Verordening bekostiging leerlingenvervoer 
gemeente Renswoude 

Met algemene stemmen conform 
voorstel vastgesteld. 

7 Raadsvoorstel tot het niet indienen van 
zienswijzen ten aanzien van de aangeboden 
Kaderbrief Valleihopper 2023-2026 

Met algemene stemmen conform 
voorstel besloten geen zienswijzen in 
te dienen. 

8 Raadsvoorstel tot beschikbaarstelling van een 
krediet ten behoeve van de realisatie van 37 
woningen in het project Taets van 
Amerongenweg fase 2 

Met algemene stemmen conform 
voorstel vastgesteld. 

9 Raadsvoorstel tot instemming met een 
subsidie voor Kringloopwinkel Renswoude 

Met algemene stemmen conform 
voorstel besloten. 

10 Initiatiefvoorstel ChristenUnie en 
Dorpsbelang Renswoude inzake 
kamergewijze verhuur 

Voorstel bij meerderheid van 
stemmen (4 stemmen voor (CU) en 6 
stemmen tegen (Dorpsbelang 
Renswoude, VVD, SGP en CDA)) 
verworpen. 
Motie M2-2022, ingediend door 
Dorpsbelang Renswoude, inzake 
opdracht aan het college voor nader 
onderzoek naar verruiming 
mogelijkheden huisvesting van o.a. 
arbeidsmigranten bij meerderheid 
van stemmen (2 stemmen voor 
(Dorpsbelang Renswoude) en 8 
stemmen tegen (CU, VVD, SGP en 
CDA)) verworpen. 

10a Motie vreemd aan de orde, ingediend door 
Dorpsbelang Renswoude, CU en CDA, inzake 
steun aan Oekraïne. 

Motie M3-2022 met algemene 
stemmen aanvaard. 
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Voornemen vertrokken naar Land Onbekend 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen 
niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 
ingeschreven staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het 
voornemen om van de onderstaande personen gegevens op te nemen van vertrek naar 
onbekend land. 
 
Geslachtsnaam en voorletters-Datum voornemen 

• van Burken, C.C.  – 09-03-2022; 
• Gönenc, S.  – 09-03-2022. 

 
Tegen dit voornemen kunt u binnen twee weken na publicatiedatum uw zienswijze 
schriftelijk kenbaar maken. Deze kunt u sturen naar gemeente Renswoude, afdeling 
Burgerzaken, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. 

 
Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2022 
In Renswoude heeft 70,9 % van de kiesgerechtigden vorige week gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om te stemmen voor de nieuwe gemeenteraad. 
De 11 raadszetels voor de periode 2022-2026 zijn als volgt verdeeld (tussen haakjes de 
uitslag van 2018): 
 

Dorpsbelang Renswoude      3 (was 2) 
SGP 3 (was 2) 
VVD 2 (was 2) 
ChristenUnie 2 (was 4) 
CDA 1 (was 1) 

 
Op onze website renswoude.nl staat het proces-verbaal van de verkiezing met de 
stemmenaantallen per kandidaat.  

 
Renswoude voor Oekraïne 
De afschuwelijke situatie in Oekraïne heeft er voor gezorgd dat vele mensen het land 
zijn ontvlucht, op zoek naar een veilige plek, waaronder Renswoude. Burgemeester 
Doornenbal heeft het voortouw genomen voor de coördinatie van het hulpaanbod en 
een team samengesteld ter ondersteuning. Na een oproep van onze burgemeester op 
9 maart voor vrijwilligers en helpende handen via Facebook, hebben vele dorpsgenoten 
hun hulp aangeboden, waarvoor dank!  
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Op zaterdag 12 maart heeft het team 
geïnteresseerde en hulpvaardige vrijwilligers 
ontvangen in het gemeentehuis om met hen 
te bespreken hoe de hulp het beste 
georganiseerd kan worden. Zo kon men 
aangeven waar men mee kan en wil helpen. 
Inmiddels zijn diverse vluchtelingen aan 
woonruimte geholpen en is er een 
ontmoetingsruimte in de Rehoboth ingericht 
waar men elkaar kan ontmoeten. Daarnaast 
is er een loods beschikbaar gesteld waar 
goederen tijdelijk opgeslagen kunnen worden en is de coördinatie tussen vraag en 
aanbod verder geregeld. 

Mocht u nu ook willen helpen, dan kunt u zich aanmelden bij de (besloten) 
Facebookgroep ‘Renswoude voor Oekraïne’. Hier komen vraag en aanbod bij elkaar. 
Daarnaast vragen wij u zich aan te melden via onze website renswoude.nl. Hier kunt u 
een formulier invullen waar u aan kunt geven op welke gebieden u hulp kunt bieden. Dit 
formulier vindt u via het nieuwsbericht-> Wat kan Renswoude doen voor Oekraïne. 
Het is belangrijk dat vraag en aanbod goed worden geregistreerd. Dit is in ieders 
belang, aangezien de Oekraïense vluchtelingen later ook hulp krijgen voor scholing, 
medische en psychische zorg en mogelijk een bijstandsuitkering. 

 
Kinderen van basisscholen in Renswoude planten bomen tijdens Boomfeestdag 
Geheel volgens traditie werden de kinderen van de basisscholen De Stifthorst en De 
Borgwal onlangs uitgenodigd om op Boomfeestdag bomen te planten in Renswoude. 
Dit jaar was groep 6 aan de beurt. 
Op woensdag 16 maart zijn de bomen gepoot 
op het Kerkpad tegenover het Rechthuis 
achter de Koepelkerk. Burgemeester 
Doornenbal en kinderburgemeester Jelte 
Bouman onthulden twee begeleidende borden 
op het Kerkpad. De borden zijn gemaakt door 
de schoolkinderen tijdens de lessen rondom 
de Boomfeestdag. Die lessen zijn gegeven 
door Rob en Ria van de Bor en hadden het 
thema “Met Bomen Werken”.    
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Verkeersbesluit laadpaal Hokhorst 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten twee parkeerplaatsen aan 
de Hokhorst te reserveren als laadpunt voor elektrische voertuigen. Dit naar aanleiding 
van diverse aanvragen uit de omgeving van de Hokhorst. Besloten is om hieraan te 
voldoen door middel van een openbaar laadpunt op een centrale plek in de wijk. Op 
deze manier kunnen toekomstige elektrische rijders uit de wijk ook gebruik maken van 
deze openbare laadpaal. De laadpaal wordt gerealiseerd op het parkeerterrein aan de 
Hokhorst ter hoogte van nummer 1. Het besluit treedt in werking zodra de 
parkeerborden (E4) met een onderbord met daarop de tekst ‘Opladen elektrische 
voertuigen’ zijn geplaatst. 
 
Genoemd verkeersbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken digitaal ter inzage, via 
onderstaande contactgegevens kunt u het document opvragen. Tot zes weken na 
bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar indienen 
door het indienen van een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift bij het College 
van Burgemeester en Wethouders (Postbus 8, 3927 ZL, Renswoude). 
 
Wanneer u bezwaar heeft ingediend en er sprake is van een spoedeisend belang, kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. 
Voor vragen of meer informatie: Mw. N. Schot via 0318 - 578 150 of n.schot@renswoude.nl. 

 

Vastgesteld wijzigingsplan Dorpsstraat 105 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de bestemming detailhandel van 
het perceel Dorpsstraat 105 te Renswoude wijzigen in een woonbestemming. 
Dit hebben zij gedaan door gebruik te maken van een wijzigingsbevoegdheid uit het 
bestemmingsplan. 
 
Het vastgestelde wijzigngsplan ligt vanaf 23 maart 2022 gedurende zes weken ter 
inzage op de afdeling Fysiek en Sociaal Domein van het gemeentehuis. U wordt 
verzocht een afspraak te maken met de heer M. Wentzel om het plan in te zien. Ook 
kan het plan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Tot en met 3 mei 2022 kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen genoemd besluit 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag) door: 
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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 het beroepschrift ook digitaal indienen via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is ook 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. 

 
Ontwerp-omgevingsvergunning veranderen van een veehouderij, Arnhemseweg 6 
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor het veranderen van een veehouderij aan de Arnhemseweg 6 te 
Renswoude.  
 
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 17 maart 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. De bekendmaking is op 17 maart 2022 op www.officielebekendmakingen.nl 
gepubliceerd. 
Iedereen kan tot en met 27 april 2022 zijn of haar zienswijze over dit ontwerpplan 
kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Renswoude. Dit kan naar keuze 
schriftelijke of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan: 
Het College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 8 
3927 ZL Renswoude 
Een mondelinge zienswijze kunt u indienen door binnen de genoemde termijn een 
afspraak te maken met de heer Wentzel.  
 
Voor meer informatie: dhr. M. Wentzel, via 0318- 578 150 of 
omgevingsvergunning@renswoude.nl 
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• Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpplan naar voren 
heeft gebracht; 

• Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest 
om zijn zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren te brengen. 

 
Indien beroep wordt ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzitter van de AbRS . Voor zowel het beroepschrift als het 
verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.  
 
Voor meer informatie: dhr. M. Wentzel, via 0318- 578 150 of 
ruimtelijkeplannen@renswoude.nl 

 
Verleende omgevingsvergunning plaatsen 8 tijdelijke woonunits, Het Binnenveld a t/m 
h (project afwijkingen besluit/uitgebreide procedure) 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben 
verleend voor het plaatsen van 8 tijdelijke woonunits aan Het Binnenveld/Vendelier in 
Renswoude. 
 
De verleende omgevingsvergunning ligt met ingang van 17 maart 2022 gedurende zes 
weken ter inzage op de afdeling Fysiek en Sociaal Domein, taakveld VTH, van de 
gemeente Renswoude. U wordt verzocht een afspraak te maken met de heer Wentzel 
om de vergunning in te zien. Het plan is ook digitaal in te zien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
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.  
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. 
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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• De Kweek 3: kappen bomen (ingediend 3 maart 2022); 
• Van der Sevenderlaan 24: vervangen schuur (ingediend 7 maart 2022); 
• De Kweek 13: plaatsen zonnepanelen (ingediend 9 maart 2022); 
• Dashorsterweg 4: bouwen nieuwbouw berging (ingediend 10 maart 2022); 

 
Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Esdoornlaan 2: wijzigen gevel en plaatsen erfafscheiding (verzonden 3 maart 

2022); 
• De Kweek 14: plaatsen zonnepanelen (verzonden 7 maart 2022); 
• De Kweek 3: kappen bomen (verzonden 8 maart 2022); 
• Taets van Amerongenweg 31 t/m 57 en 54 t/m 76: sloop woningen (gevolgen voor 

beschermde plant- en diersoorten) (verzonden 14 maart 2022). 
 

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen 
• Van Hamellaan 19: plaatsen dakkapel (ingetrokken 23 februari 2022). 

 
Geweigerde aanvraag omgevingsvergunning 
• Dorpsstraat 6: uitbreiden bijgebouw (verzonden 8 maart 2022). 

 
Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningen  
• Molenstraat 24a/De Hooge Hoek 17: vervangen bestaande bebouwing (nieuwe 

uiterste beslistermijn: 18 april 2022); 
• Barneveldsestraat 12: vervangen bering (nieuwe uiterste beslistermijn: 29 april 

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

 
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
▪ Rectificatie: Ventvergunning – verkoop stroopwafels d.d. 11 april t/m 1 mei 2022 

(ingediend 17 februari 2022);  
▪ Collectevergunning (doorlopend) – huis-aan-huis collecte Dierenbescherming d.d. 2 

t/m 8 oktober 2022 (ingediend 7 maart 2022); 
▪ Evenementenvergunning – avondvierdaagse d.d. 7 t/m 10 juni 2022 (ontvangen 11 

maart 2022); 
▪ Collectevergunning (doorlopend) – huis-aan-huis collecte Maag Lever Darm 

Stichting d.d. 2 t/m 8 oktober 2022 (ingediend 14 maart 2022). 

  
                                                    Renswoude, 23 maart 2022 

 

 
Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
▪ Ventvergunning – verkoop krentenbroden d.d. 8 en 9 april 2022, Kastanjelaan 1 

(verzonden 9 maart 2022); 
▪ Inzamelingsvergunning – textielinzameling door Stichting Salvatoriaanse Hulpactie 

d.d. april 2022 (verzonden 9 maart 2022); 
▪ Inzamelingsvergunning – textielinzameling door Stichting Aktie 68 d.d. juni 2022 

(verzonden 9 maart 2022); 
▪ Inzamelingsvergunning – textielinzameling door Stichting KOVAMO d.d. september 

2022 (verzonden 9 maart 2022); 
▪ Inzamelingsvergunning – textielinzameling door Sympany d.d. november 2022 

(verzonden 9 maart 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 
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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) 

 
 
Buitententoonstelling ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ 
Kijk niet weg, praat erover, doorbreek de cirkel en stop het geweld. Ieder jaar zijn in 
Nederland 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld 
of kindermishandeling. Helaas blijft deze problematiek vaak (lang) onzichtbaar. Dat 
komt doordat het geweld zich voornamelijk achter de voordeur afspeelt en slachtoffers 
vaak niet zelf naar buiten treden.  
 
Met de expositie ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ wil de gemeente Renswoude 
huiselijk geweld en kindermishandeling onder de aandacht brengen, een extra impuls 
geven aan het voorkomen hiervan en hopen we bij te dragen aan het herkennen en 
melden van signalen van deze vormen van geweld. De opening vindt plaats op dinsdag 
5 april om 15:00 en de buitenexpositie is tot 26 april te bezoeken op het Dorpsplein in 
Renswoude.  
 
Naast de tentoonstelling, vindt er op maandagochtend 11 april een online webinar van 
Moviera plaats over huiselijk geweld voor vrijwilligers en professionals. Op 
dinsdagavond 19 april volgt in de bibliotheek in Renswoude een lezing door Anita Wix, 
zij kan uit eigen ervaring vertellen over geweld achter de voordeur. U bent van harte 
uitgenodigd om naar de opening, het webinar en/of de lezing te komen. 
 
Voor meer informatie, kunt u de volgende websites bezoeken: 

• Informatie over de campagne, het programma van de gemeente Renswoude, 
hoe het Dorpsteam te bereiken is: www.renswoude.nl/wij-doorbreken 

• Als u zich zorgen maakt over iemand of zelf in een onveilige thuissituatie zit, 
neem contact op met Veilig Thuis: 
www.veiligthuisutrecht.nl/ik_maak_mij_zorgen/ 

• De landelijke website ‘ik vermoed huiselijk geweld’: 
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ 
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Nieuwe subsidieverordening vastgesteld 
Met ingang van 2022 is er een nieuwe subsidieverordening vastgesteld voor de 
gemeente Renswoude. In de subsidieverordening staan o.a. de procedures voor het 
indienen van, en het beslissen over subsidieaanvragen. De nieuwe verordening brengt 
voor subsidieaanvragers een aantal wijzigingen met zich mee, zo is de uiterste 
indientermijn van een subsidieaanvraag gewijzigd naar 1 juli en zijn er enkele 
wijzigingen in de onderdelen van de subsidieaanvraag.  
 
Subsidieaanvragers die hier nog niet van op de hoogte zijn gebracht, worden zo snel 
mogelijk ingelicht over het vernieuwde subsidieproces. Bij vragen kunt u contact 
opnemen met Mw. A. Mulder, via 0318-578 150 of a.mulder@renswoude.nl  

 
Gratis zakken compost tijdens de Compostweek van 26 maart tot en met 1 april 
Wist u dat uw groente-, fruit-, tuinafval + etensresten verwerkt worden tot compost? 
Omdat wij het waarderen dat veel inwoners het gft+e afval scheiden, geeft gemeente 
Renswoude haar inwoners in de Compostweek een zak compost cadeau.  
Bij een bezoek aan het afvalbrengstation ontvangt u van zaterdag 26 maart tot en met 
vrijdag 1 april gratis één zak compost. Op = op! Het afvalbrengstation in Ede is op 
maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 
16.00 uur.  
 
Bij inlevering van textiel of apparaten een tweede zak compost gratis!  
Heeft u afgedankte kleding/textiel of oude/kapotte elektrische apparaten? Lever ze in 
bij het afvalbrengstation en ontvang nog één extra gratis zak compost! Gemeente 
Renswoude steunt het werkervaringsbedrijf Road2work. Zij sorteren en demonteren 
elektrische apparaten. Kleding en textiel wordt door de Restore kringloop opgehaald en 
gesorteerd. Uw apparaten en textiel worden hergebruikt én u helpt mensen die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Goed voor mens en milieu dus. 
 
Gft+e afval wordt compost en groen gas 
Uw groente-, fruit- en tuinafval + etensresten worden bij een recyclebedrijf verwerkt tot 
groen gas en compost. Voor dit proces zijn al het groente-, fruit- en tuinafval + 
etensresten nuttig. Wist u dat nu nog ruim een derde van het restafval bestaat uit te 
composteren producten, zoals etensresten? Ook restanten van bereid voedsel, zelfs 
vleesresten, kunt u gewoon in de gft+e container doen. 
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Renswoude.  
 
Naast de tentoonstelling, vindt er op maandagochtend 11 april een online webinar van 
Moviera plaats over huiselijk geweld voor vrijwilligers en professionals. Op 
dinsdagavond 19 april volgt in de bibliotheek in Renswoude een lezing door Anita Wix, 
zij kan uit eigen ervaring vertellen over geweld achter de voordeur. U bent van harte 
uitgenodigd om naar de opening, het webinar en/of de lezing te komen. 
 
Voor meer informatie, kunt u de volgende websites bezoeken: 

• Informatie over de campagne, het programma van de gemeente Renswoude, 
hoe het Dorpsteam te bereiken is: www.renswoude.nl/wij-doorbreken 

• Als u zich zorgen maakt over iemand of zelf in een onveilige thuissituatie zit, 
neem contact op met Veilig Thuis: 
www.veiligthuisutrecht.nl/ik_maak_mij_zorgen/ 

• De landelijke website ‘ik vermoed huiselijk geweld’: 
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ 
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Informatie van het Woningbedrijf Renswoude 
Wilt u een woning huren in Renswoude? Wilt u uw grote eengezinswoning verlaten 
voor een seniorenwoning? Wilt u uw 18-jarige kind inschrijven voor een woning in 
Renswoude? Wilt u graag gelijkvloers wonen maar wel in Renswoude blijven? De 
eerste stap is een inschrijving bij Huiswaarts.nu.  
 
Huiswaarts.nu 
De woningen die beschikbaar komen in de volgende plaatsen worden geadverteerd op 
www.huiswaarts.nu: Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal, Barneveld, Scherpenzeel, 
Renswoude en Nijkerk. Voor een inschrijving bij Huiswaarts.nu betaalt u eenmalig € 
25,00, de jaarlijkse verlenging bedraagt € 10,00. 
 
Inschrijven bij Huiswaarts kan alleen digitaal. Ook het reageren op woningen kan 
alleen via de computer. Heeft u daar hulp bij nodig? Dan kunt u terecht bij de 
Trefpuntbalie van de SWO. Elke dinsdag van 14:00 tot 15:00 uur is de balie geopend in 
de bibliotheek. Voor privacygevoelige informatie is een aparte ruimte beschikbaar. 
 
Het is belangrijk dat u de juiste informatie meeneemt. Vooral uw inkomen is belangrijk, 
want dat bepaalt voor welke woningen u (en uw partner/gezin) in aanmerking komt. U 
kunt uw inkomen het beste aantonen door een Inkomensverklaring van de 
Belastingdienst van het meest recente (afgesloten) jaar op te vragen. Zowel van uzelf 
als van uw partner. Dit kan digitaal, maar ook via de belastingtelefoon: 0800-0543. 
Houdt uw Burgerservicenummer bij de hand. Als u via de belastingtelefoon dit 
document aanvraagt dan heeft u dat met ongeveer 5 werkdagen in de bus.  
 
Specifiekere vragen 
Heeft u vragen over wonen, woningen en mogelijkheden die de medewerkers van de 
balie niet kunnen beantwoorden?  
Elke eerste dinsdag van de maand is de Woonconsulent van het Woningbedrijf 
Renswoude aanwezig bij de Trefpuntbalie, voor het beantwoorden van uw vragen. Wilt 
u liever een afspraak maken? Neem dan contact op via 0318-578 150 en vraag naar 
Mw. I. Walda. 
 

 

AVONDVIERDAAGSE 7 T/M 10 JUNI 2022

Eindelijk is het weer zover!!!!
De 50ste keer dat wij de avondvierdaagse 
gaan lopen!!!
Deze zal plaats vinden van 7 tot 10 juni 2022

De voorinschrijving zal plaats vinden op 28 
mei van 11 t/m 12 uur bij de hokhorst.
Je kan dinsdagavond ook inschrijven vanaf 
17.15 uur bij de hokhorst
Wij starten die avond om 18 uur.

WIJ ZIJN DRINGEND OP ZOEK:
Naar vrijwilligers die in de organisatie van de 
avondvierdaagse zouden willen zitten. Lijkt 
het u leuk, meldt u dan aan, stuur een mailtje 
naar avond4daagserenswoude@gmail.com.
Wij nemen dan met u contact op.

Wij hebben er weer zin in, wij hopen jullie 
ook!!!!
 
Vriendelijke groet,
Ruud Hazeleger
Gerdien Verwoert

KRENTENBROODACTIE 2022

PKN Gereformeerde Kerk Renswoude/
Ederveen

I.v.m. Corona is er dit jaar helaas nog geen 
huis aan huisverkoop. Het krentenbrood is 
alleen via e-mail, website vd kerk of telefoon 
te bestellen. De bestelling moet van te voren 
dmv een overboeking betaald worden.

De broden kunnen op vrijdag 8 april van 10u 
tot 16u en/of zaterdag 9 april tussen 10u tot 
14u bij onze kerk aan de Dorpsstraat 88 in 
Renswoude afgehaald worden.

Bestellen kan vanaf nu tot en met zaterdag 
2 april.
De prijzen dit jaar zijn : 
Brood met spijs € 5,50
Brood zonder spijs € 5,-

De opbrengst gaat voor de helft naar ons 
goede doel voor dit jaar: Een Electrische 
duofiets voor de Kleine Meent in Renswoude 
en de andere helft is voor onze eigen kerk.

BESTELLEN KAN VIA:
E-mail: 
krentenbroodactierenswoude@gmail.com 
of website: www.pkngereformeerdekerk-
renswoudeederveen.nl 
of 06/sms/whatsapp: 06-23710777

U kunt het geld over maken op bankrekening: 
NL 62 RABO 0373712391 t.n.v. 
C.v.K. Gereformeerde kerk
o.v.v. Krentenbrood, naam en je bestelling

Met vriendelijke groeten,
De Krentenbroodcommissie
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Beste kiezer, 
Bedankt voor uw stem en uw vertrouwen!

En nu aan de slag, want:

'ons dorp maken we samen!'

KIEZERS BEDANKT!

DORPSBELANG RENSWOUDE

NIEUWS VAN DORPSBELANG RENSWOUDE

WAT EEN RESULTAAT!
Vol ongeloof luisterden we op 
woensdagavond 16 maart rond 22:15 uur 
naar onze burgemeester Petra Doornenbal, 
die in het gemeentehuis de uitslag van 
de gemeenteraadsverkiezingen 2022 
bekendmaakte. Dat ongeloof gold niet 
alleen voor iedereen die betrokken is bij 
Dorpsbelang Renswoude, maar voor alle 
aanwezigen daar. 

Plotseling is Dorpsbelang Renswoude de 
grootste politieke partij in ons dorp! We 
hadden allemaal wel een goed gevoel over 
onze verkiezingscampagne, maar dit???

De volgende dag begint het besef van dit 
verkiezingsresultaat een klein beetje in te 
dalen. 

Na een intensieve periode van campagne 
voeren, moeten we gelijk doorstarten naar 
het proces om te komen tot een coalitie. 
De energie van de verkiezingswinst wint 
het van het slaaptekort. Inmiddels zijn 
de eerste gesprekken gevoerd over de te 
nemen vervolgstappen. Op zaterdag 19 
maart is er het zogenaamde duidingsdebat, 
waarin we afspraken gaan maken over dat 
proces. Dorpsbelang is daar aanwezig met 
de huidige raadsleden Jan Stutvoet en Kees 
Eskes en de nieuwbenoemde raadsleden Jos 
Dirven en Kirsten Daalmeijer. Jos Dirven is de 
kandidaat wethouder namens Dorpsbelang 
Renswoude.  

Graag willen we de kiezers heel, heel, heel 
hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat 
zij ons geschonken hebben. Het legt een 
grote verantwoordelijkheid bij ons neer, 

en die pakken we graag op. Dorpsbelang 
heeft het partijprogramma in de 
verkiezingscampagne centraal gesteld. Wij 
gaan ons uiterste best doen om die idealen 
te realiseren.

Ook willen wij iedereen bedanken die ons 
geholpen heeft tijdens de campagne: 
bijvoorbeeld door het ophangen van een 
verkiezingsposter of bij het flyeren. Tenslotte 
zijn we trots op onze lijstduwers, die op een 
heel actieve manier hebben bijgedragen aan 
ons succes. Onze verkiezingsleus “Ons dorp 
maken we samen” geldt niet alleen tijdens 
de verkiezingscampagne, maar geldt wat 
ons betreft de komende 4 jaar!

Fractie Dorpsbelang Renswoude

KLAVERJASSEN EN JOKEREN

Bij de SWO (stichting welzijn en 
ondersteuning) is het al jaren mogelijk om 
wekelijks te kaarten op de dinsdagmiddag 
van 13.45 uur – 16.30 uur in het Grand café 
van de Breehoek in Scherpenzeel.

Dit seizoen wordt er nog gekaart t/m 10 mei. 
Het nieuwe seizoen start weer op de tweede 
dinsdag  in september. 

Er is nog plaats voor nieuwe mensen. U bent 
nu al welkom om eens de sfeer te proeven 
op deze gezellige en ontspannen middagen.

Voor meer informatie over o.a. de kosten 
kunt u contact opnemen met de coördinator 
Bert Leppers. Tel: 06 2078 2892
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

NAH
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, een veranderd leven. Er is een 
tijd van vóór en een tijd na het hersenletsel. 
Hersenletsel verandert mensen, 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 eerstvolgende 
bijeenkomst staat gepland op maandag 
28 maart om 19:00 uur in het Trefpunt 
(Renswoude). Wij gaan met elkaar in 
gesprek over een aantal onderwerpen naar 
aanleiding van de lezing van Hans van Dam. 
Voor meer informatie of voor andere vragen 
over NAH kunt u contact opnemen met 
Rianne van Ginkel, telefoonnummer: 06 51 
64 75 25.

SAMEN ETEN 
Gezellig samen eten! Een nieuwe activiteit 
van SWO. Iedere laatste donderdag van de 
maand om 17:30 uur (inloop 17:15 uur) in 
Sporthal De Hokhorst. Start: donderdag 31 
maart. Kosten: € 10,00 exclusief drankjes. 
Informatie en aanmelden: telefonisch bij 
Nora Koenen, tel 06 31 15 90 29 of per mail: 
trefpuntbalie@swo-sr.nl. 

CREATIEVE WORKSHOP: VERPAKKING VOOR 
PAASEITJES MAKEN
Bibliotheek Renswoude en SWO organiseren 
woensdag 6 april van 19:00 tot 20:00 uur 
in het Trefpunt (Bibliotheek Renswoude) 
een creatieve workshop voor Pasen: een 
mooie verpakking maken voor paaseitjes. 
Iedereen die creatief bezig wil zijn, is van 
harte welkom! De kosten voor de workshop 
zijn €2,- en daarnaast een bijdrage voor de 
koffie of thee. Opgeven kan vóór 1 april via 
de mail  trefpuntbalie@swo-sr.nl  of tijdens 
de openingstijden van de Trefpuntbalie, 
iedere dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur in het 
kantoor van SWO, Van Reedeweg 77.

SAMEN SOEPEN
Samen soepen is een initiatief van de 
Bibliotheek Renswoude en SWO: gezellig 
samen soep (met stokbrood) eten voor 
slechts €1,-. Start: 12 april en daarna iedere 
tweede dinsdag van de maand, van 12:00 
tot 13:00 uur, in Het Trefpunt. Neem een 
soepkom en lepel mee. Kom lekker en 
gezellig soep eten en ontmoet elkaar!

VERVOER
Heeft u vervoer nodig om bijvoorbeeld naar 
het ziekenhuis of naar een van de SWO-
activiteiten te gaan? Neem dan contact op 
met de vervoersdienst van SWO. Bel voor 
meer informatie of het aanvragen van een rit 
naar Joop Breeschoten, 06 20 82 66 09. 

AGENDA

woensdag, 23 maart   09:00 tot 09:40 uur, Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10:00 tot 12:00 uur, Ontmoetingsgroep S'zeel (De Achthoek)
 14:00 tot 16:00 uur, Sjoelen (De Achthoek)
donderdag, 24 maart 10:00 tot 11:30 uur, Digicafé S'zeel (De Breehoek)
 13:30 tot 15:30 uur, Wandelgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
 15:00 tot 16:00 uur, Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15:00 tot 16:00 uur, Koersbal (De Hokhorst)
vrijdag, 25 maart 09:30 tot 11:00 uur, Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
maandag, 28 maart 09:15 tot 11:30 uur, Bowlen (Schimmel, Woudenberg)
 09:30 tot 11:00 uur, Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
 13:30 tot 15:30 uur, Wandelgroep Renswoude (De Hokhorst)
 19:00 tot 20:30 uur, NAH-café (Trefpunt)
dinsdag, 29 maart  10:00 tot 11:30 uur,  Digicafé Renswoude  

(Bibliotheek Renswoude)
 13:45 tot 16:30 uur, Kaartclub (De Breehoek)
 14:00 tot 15:00 uur, Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
 14:30 tot 16:30 uur, Welfare SWO (Het Trefpunt)
woensdag, 30 maart 09:00 tot 09:40 uur, Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10:00 tot 12:00 uur, Ontmoetingsgroep S'zeel (De Achthoek)
donderdag, 31 maart 13:30 tot 15:30 uur, Wandelgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
 15:00 tot 16:00 uur, Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15:00 tot 16:00 uur, Koersbal (De Hokhorst)
 17:30 tot 19:00 uur, Samen eten (De Hokhorst)
vrijdag, 1 april 09:00 tot 17:00 uur,  Spreekuur CBR Rijbewijskeuring  

(Huis in de Wei)
 09:30 tot 11:00 uur, Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
maandag, 4 april 09:15 tot 11:30 uur, Bowlen (Bibliotheek Renswoude)
 09:30 tot 11:00 uur, Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
 13:30 tot 15:30 uur, Wandelgroep Renswoude (De Hokhorst)
dinsdag, 5 april 10:30 tot 12:00 uur, Ontmoetingsgroep themabijeenkomst
 13:45 tot 16:30 uur, Kaartclub (De Breehoek)
 14:00 tot 15:00 uur, Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
 14:30 tot 16:30 uur, Welfare SWO (Het Trefpunt)
woensdag, 6 april 09:00 tot 09:40 uur, Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10:00 tot 12:00 uur, Ontmoetingsgroep S'zeel (De Achthoek)
 19:00 tot 20:00 uur,  Workshop verpakking voor paaseitjes 

maken (Het Trefpunt)

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 
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STEEDS MEER TE ZIEN VAN HET NIEUWE 
DEEL VAN HET GEMEENTEHUIS

HOOGSTE PUNT BEREIKT EN DUS GING DE VLAG IN TOP
Wanneer het hoogste punt wordt bereikt is 
dat vaak het moment om stil te staan bij dat 
gedenkwaardige moment. Men hangt de vlag 
in top of gaat die hijsen en dat was ook bij de 
nieuwbouw van het gemeentehuis aan de 
Dorpsstraat het geval. Dus was het er ineens 
drukker dan normaal het geval is. Naast het 
uitvoeren van de restauratiewerken aan het 
monumentale deel van het pand is er de 
nieuwbouw, direct achter  het monumentale 
deel.
Kijk je in de nieuwe raadzaal dan staan 
daar enkele statafels klaar om de gasten te 
ontvangen en daarop een aantal fraaie glazen, 
uiteraard gevuld, want ook het glas moet even 
geheven worden vanwege de bereikte mijlpaal 
in de bouw van het gemeentehuis. Ook heeft 
projectleider Jan van Essen voor enkele 
lekkere hapjes gezorgd. En ja, tijdens zo’n 

samenzijn komt de bouw uiteraard aan bod, 
worden over en weer reacties gegeven, wordt 
vertelt over de vorderingen en wat men zoal 
heeft meegemaakt, ontdekt etc.
En als dan ook een kijkje is genomen op diverse 
pekken, zoals de bovenverdieping in het oude 
pand en de nieuw gerealiseerde ruimten n de 
nieuwbouw is het tijd om naar boven te gaan, 
naar het hoogste punt, waar de vlag gehesen 
gaat worden.
Het is wethouder Marieke Teunissen, die erg 
blij is dat men al zover is, die de vlag omhoog 
hijst. Opnieuw wordt met elkaar gesproken 
over de vorderingen etc.
Henk van den Broek van Bouwbedrijf 
Osnabrugge uit Scherpenzeel: “De gang zit 
er goed in. Ja, het voortraject heeft misschien 
wat lang geduurd, maar nu wordt er voor 
iedereen ineens veel meer zichtbaar. Op zich 
loopt het allemaal prima”.
Ten Broek geeft aan dat het allemaal 
voorspoedig loopt en kijkend naar de planning 
is hij niet bang dat die niet gehaald wordt. Op 

mijn vraag geeft Ten Broek aan dat het te 
realiseren nieuwe deel van het gemeentehuis 
in houtskeletbouw wordt uitgevoerd. 
We hebben dat in onze eigen werkplaats 
uitgevoerd, we hadden er ook tijd voor. 
Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat hij ook 
erg te spreken is over de goede onderlinge 
sfeer tussen alle betrokkenen. “Ja, zeker de 
komende dagen wordt er nog meer zichtbaar 
van de nieuwbouw”.

Bouwbegeleider Ron Pater uit Renswoude , 
die al eerder betrokken was bij het herstel van 
de sporthal De Hokhorst, na de brand, en de 
nieuwbouw van de fraaie brandweerkazerne, 
is ook tevreden over de vorderingen. “Bij de 
opstart waren er wat verrassingen bij het 
monument, maar ook die hebben we kunnen 
oplossen. Ook de coronaperiode heeft voor 
wat problemen gezorgd, ook qua levering. Met 
de houtconstructie is daardoor ook wat later 
gestart”.

Maar ook Ron Pater heeft er alle vertrouwen 
in dat de restauratie en nieuwbouw op tijd, 
dus eind oktober een feit is. “Ja, voor de Kerst 
kan de gemeente overhuizen en qua planning 
moet dat ook goed kunnen. Het mooie is ook 
dat we nog steeds binnen het budget zitten. 
Hij geeft tenslotte nog aan dat destijds vroeg 
gestart is met slopen en dus was er niet 
altijd veel vooruitgang te bespeuren, maar er 
gebeurde best veel, ook qua voorbereiding.
Projectleider Jan van Essen van de gemeente 
Renswoude, destijds nauw betrokken bij de 

nieuwe brandweerkazerne, het plein van De 
Hokhorst, de uitbreiding van De Beekweide 
etc. heeft een grote smile op zijn mond. “Ja, 
we hebben een heel traject achter de rug. In 
het begin was er enige onzekerheid omtrent 
de kosten, maar het loopt allemaal lekker. We 
hebben nog een half jaartje te gaan. En, ik maak 
me ook geen zorgen, want kijk alle materiaal is 
ingekocht en alleen het buitenterrein moeten 
we nog aanbesteden”.
Wijzend op het monumentale deel van het 
gemeentehuis wijst Van Essen er op dat het 
straks veel fraaier is, meer allure krijgt. In de 
stijlkamers kom je de oude elementen nog 
tegen. “We hebben die op een mooie manier 
kunnen gebruiken”.

In de nieuwbouw komt veel glas en dus wordt 
het opener. Ook blijkt de nodige aandacht 
besteed te zijn aan de akoestiek en ook 
klimaattechnisch is er het nodige verbeterd. 
De bestuurlijke vleugel is op de begane 
vloer te vinden terwijl de kamers van de 
wethouders straks boven te vinden zijn, 
evenals overlegruimten. “Ja, er is straks een 
veel comfortabeler gebouw, waar het echt 
fijn werken zal zijn, met in de nieuwbouw het 
ambtelijk apparaat”.
Als ik wijs op parkeermogelijkheden voor 
personeel en bezoek reageert Jan van Essen: 
“Men kan z’n auto ook parkeren op het 
routepunt. Langs de N224 (Dorpsstraat) wordt 
straks het fietspad/voetpad nog aangepast en 
wordt het ook makkelijk zo het gemeentehuis 
te bereiken”.    

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

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

 

 

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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GEKLEPPER EN GEHUPPEL

Trek ik ’s morgens de gordijnen open en ontwaar ik een dun laagje ijs op de uitbouw, word 
ik helemaal enthousiast. Dit belooft een dag met een bijna subtropische strakblauwe lucht 
en volop zon! Heerlijk na die grijze weken waarbij de regen soms urenlang aanhield! Vrijwel 
direct gooi ik mijn programma om. Moet ik nog buiten het dorp een boodschap doen, zodat 
ik er een mooi  fietstochtje aan vast kan knopen? Heb ik een klusje in de tuin of ga ik de 
buitenboel zemen? Of……..zoek ik een beschut plekje achter het huis en installeer ik me daar 
met een bak koffie en leesvoer? Dat ik menigmaal, gehuld in een dik vest met sjaal, voor 
het laatste kies, zullen mijn buren zeker beamen! Mijn man verleid ik door doodleuk aan 
te kondigen: “Koffie met koek op terras 2!” Dat werkt gegarandeerd om hem even van zijn 
werkzaamheden af te halen. 

Plagend vraagt hij dan “Zal ik onze slaapzakken meteen even pakken?” Jaren geleden wilden 
mijn ouders ook op een heldere maar behoorlijk frisse dag per se bij ons in de tuin zitten. 
Destijds nog niet zo gehard als zij hadden wij het hartstikke koud. Helaas voor ons waren 
ze met geen stok naar binnen te krijgen. Plotseling stond mijn man op, ging het huis in om 
even later terug te komen met …… onze slaapzakken. Hèhè,  eindelijk een beetje comfort! 
Sindsdien is die vraag over slaapzakken een gevleugelde kreet geworden en blijken wij toch 
aardig uit hetzelfde hout gesneden te zijn als mijn ouders. Nu bereiden ónze kinderen hun 
bezoek aan ons terdege voor en sjouwen  tassen vol vesten, dassen  en voor de zekerheid 
stevige wandelschoenen mee. Je weet het immers nooit bij die Renswoudenaren. Ze dagen 
je zomaar uit dwars door zompige weilanden te baggeren, omdat ze je zo nodig de omgeving 
willen laten zien!

IJs- en sneeuw pret in het kasteelbos zijn aan ons neus voorbijgegaan en na een fikse storm 
is de natte winter geleidelijk overgegaan in een aangename lente. Naarmate steeds meer 
krokussen, narcissen en tulpen tevoorschijn komen, lijken ook de mensen op straat vrolijker 
te worden. Als rechtgeaarde Nederlanders begroeten we elkaar met “lekker weertje, hé”? 
of “heerlijk, dat zonnetje!” Behalve uitbundige bloesembomen barst ook in de wei het leven 
los. De eerste lammetjes huppelen en springen vrolijk rond, terwijl hoog boven hen ooievaars 
statig rondzweven en met hun geklepper van zich laten horen. Mij geven die lentekriebels 
ook altijd een ‘huppelig’ gevoel!

Gauw even een appje sturen naar de kids: “Net de eerste lammetjes ontdekt en twee paar 
klepperende ooievaars gespot”! 

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut
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NIEUWS VAN CON AMORE TE RENSWOUDE

Na een lange stilte door alle 
Coronamaatregelen en lockdown-periodes 
wil zangvereniging Con Amore weer van zich 
laten horen. 

Op Tweede Paasdag, maandag 18 april  
2022, is er een Paaszangdienst georgani-
seerd in de Koepelkerk te Renswoude.  
Om 9.30 uur zal de dienst beginnen. 

U bent van harte uitgenodigd om deze 
feestelijke Paaszangdienst bij te wonen. 

De dienst zal geleid worden door Ds. 
Schroten. De muzikale omlijsting is in 
handen van Mw J. van’t Veld, dirigente van 
Con Amore. 

Dhr. R. van Leeuwen zal het koor begeleiden 
op piano en orgel. 

Er is veel ruimte voor samenzang. Ook is er 
zang samen met het koor. Het belooft een 
mooie dienst te worden. Toegang is vrij.  
Aan de uitgang zal er een collecte gehouden 
worden ter bestrijding van de onkosten. 

Mocht u zelf zin hebben om in ons koor te 
komen zingen kom gerust eens langs op 
onze repetitie op donderdagavond van 19.30 
tot 21.30 uur in Rehoboth aan de Taets van 
Amerongenweg te Renswoude. 

RENSWOUDE, BEDANKT!

De VVD Renswoude heeft bij de 
gemeenteraadsverkiezingen haar 2 zetels 
behouden dankzij 556 Renswoudse 
stemmen. Enorm bedankt aan al onze 
stemmers en iedereen die ons heeft 
gesteund! 

Dankzij jullie stemmen zullen wij ons als 
lokale VVD-ers ook de komende 4 jaar 
weer inzetten voor een toekomstbestendig 
Renswoude.

We willen Dorpsbelang Renswoude en 
ook de SGP van harte feliciteren met hun 
zetelwinst. De formatie gaat nu beginnen en 
wij wachten dit met belangstelling af. Wordt 
vervolgd, maar voor nu van harte bedankt 
voor jullie stem!

Met vriendelijke groet,
VVD Renswoude
Marieke Teunissen, Bart Bisschop, Evert 
Blaauwendraat, Erik Mandersloot, André 
van Veller, Yvonne Gerritsen-Otten, Derk 
van ’t Sant, Lisette Engelen-Germs, Gene 
Noordpool, Harold Engelen, Eric Römers, 
Steven Gietelink, Peter Walraven en Bert 
Hoek.

Van Gent, Renswoude

Logistics

32 – 40 uur

Allround Warehouse Officer

Ben jij een echte aanpakker die niet van stilzitten houdt en zoek je afwisseling in je werk?

In de functie van Allround Warehouse Officer ben je samen met je teamleden verantwoordelijk voor de 
inkomende en uitgaande goederenstroom en de administratieve verwerking daarvan. Je bent allround 
inzetbaar op de verschillende posities binnen het logistieke proces. Je komt te werken in een 
innovatief, internationaal familiebedrijf die de pluimveehouderij wereldwijd op een diervriendelijke
manier wil verduurzamen.

De hoofdtaken van de Warehouse Officer:
• Ontvangen, afhandelen, controleren en

opslaan van inkomende goederen;
• Verzamelen, controleren en gereedzetten

orders aan de hand van picklijsten, met
gebruik van reach – en/of heftruck;

• Laden en lossen van vrachtwagens met
behulp van een hef- of reachtruck;

• Administratief verwerken van de logistieke
handelingen in het daarvoor bestemde
systeem.

• Registreren van bijzonderheden t.a.v.
verrichte verplaatsingen/handelingen;

• Je denkt mee over verbeterprojecten en de
uitvoering daarvan.

Jouw profiel
• Je bent iemand die graag het initiatief

neemt om een goede prestatie neer te
zetten;

• Je neemt daarbij graag je
verantwoordelijkheid en bent een echte
aanpakker;

• Je hebt ervaring in het werken in een
magazijn;

• Daarbij ben je flexibel, stressbestendig en
bovenal een echte teamspeler.

Wat hebben wij jou te bieden?
• Een flexibele werktijdenregeling waarin je

samen met je team de werktijden mag
bepalen;

• Een grote mate van vrijheid en
verantwoordelijkheid;

• Ontwikkelingsmogelijkheden door het
volgen van relevante cursussen en
opleidingen;

• Een gedreven team met een gezellige en
informele werksfeer.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Solliciteer dan nu door je CV, met een korte
toelichting, te sturen naar
jobs@vencomaticgroup.com.

Heb je vragen over de inhoud van de vacature? 
Neem contact op met Maarten Elbers, via 
0497-517380.
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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.

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.m.v. 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.  

WOENSDAGAVOND 6 APRIL ORGANISEREN DE 
BIBLIOTHEEK EN DE SWO IN HET TREFPUNT (IN DE 
BIBLIOTHEEK) EEN CREATIEVE WORKSHOP VOOR 
PASEN:
Wat: Leuke verpakking maken voor Paas-
eitjes
Tijd: 19.00-20.00 uur
Voor wie: Iedereen, die creatief bezig wil zijn

Kosten: Gratis, alleen een bijdrage voor de 
koffie en thee.
Opgeven kan voor 1 april via de mail 
trefpuntbalie@swo-sr.nl of tijdens de 
openingstijden van de Trefpunt balie , iedere 
dinsdag van 14.00-15.00 uur in het kantoor 
van de SWO. De koffie en thee staan klaar, 
van harte welkom!

TENTOONSTELLING EN PRESENTATIE ROB EN RIA VAN 
DE BOR 'BEESTJES MET EEN MISSIE'
Dinsdagavond 12 april  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 dinsdagavond 
12 april, om half 8 in de avond, zijn beide 
weer  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.

WENS2APP
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.

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.oo

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 

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg
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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 14.00 en 15.30 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!  

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

BATAVIA '90 -  RENSWOUDE
ZATERDAG 26 MAART -  14.30 UUR

RENSWOUDE -  FC HORST
ZATERDAG 2 APRIL -  14.30 UUR

OWIOS - RENSWOUDE
ZATERDAG 9 APRIL -  14.30 UUR

WEES WELKOM IN DE GROOTSTE WOONWINKEL 
IN HET CENTRUM VAN VEENENDAAL
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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 31 MAART
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Parkietjes

Hallo, ik ben Alyssa. Ik ben 13 jaar oud bijna 14.
Ik zou graag willen oppassen op kinderen tot 7 jaar. 
Ik ben te berijken op alyssainkenhaag@gmail.com of 
een appje/smsje sturen naar 0683691437. 

 
 
Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

Wist u dat wij middels 
 echografie (bijna) alle  

klachten in beeld kunnen brengen? 

Beukenlaan 46, Renswoude 
0318-576353 

www.fysio-vallei.nl 

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Vertrouwd adres
in Renswoude

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

0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u 

verzekerd bent

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl



Solliciteren:

Denk jij dat je geschikt bent voor deze functie? Stuur 
dan een mail naar: vanbeek.renswoude@coop.nl 
of loop gerust even naar binnen.

Wat bieden wij:

•
•
•

• 
•

een leuke parttime baan voor 3 tot 12 uur per week;
werkervaring opdoen naast je studie 
prima doorgroeimogelijkheden binnen 
onze organisatie;
goede werksfeer met leuke collega’s;
afwisselende werkzaamheden;

Wij zijn opzoek naar 
zaterdag hulpkrachten

Wij zijn opzoek na een hulpkracht voor op de 
zaterdag en eventueel een avond. Als hulpkracht 
werk je op verschillende afdelingen in de 
supermarkt. Je helpt met het verwerken van de 
vracht, je  bent aanspreekpunt voor de klant.
Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor 
dat alle producten in de schappen liggen en dat de 
winkel er netjes en verzorgd uit ziet.

Wat zoeken wij:

•
•  

•

geen minimale opleiding vereist;
Je bent flexibel beschikbaar, kan eventueel ook 
in de avonden van 18.00 uur tot 20.30 uur.
je weet van aanpakken en je bent klantvriendelijk

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

hulpkracht

voor de 
zaterdag


