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Bereikbaarheid gemeente 
 
Burgerzaken:  
De afdeling Burgerzaken werkt alleen op  
afspraak. Een afspraak maakt u 
bij voorkeur via onze website of  
telefonisch via 0318-578 150. Kom niet naar 
het gemeentehuis als u geen afspraak hebt 
gemaakt. Aanwezige medewerkers mogen u 
alleen op afspraak helpen. Wij vragen 
hiervoor uw begrip.  
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 gehouden in de 
raadzaal. U kunt deze ook online volgen via onze website, zowel in beeld als geluid. Kijk 
hiervoor op www.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 
05-03 t/m 11-03 Jantje Beton 
12-03 t/m 18-03 Amnesty International 

Evenementen 
25-03 t/m 25-03 Open Huis Gemeentehuis 

Kijk voor meer informatie op 
www.renswoude.nl/ek 
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(In) Tolerantie 
De aardbeving in Turkije en Syrië maakt dat we vreselijke 
beelden en berichten zien. De impact is gigantisch; families 
zijn verscheurd, dakloos en getraumatiseerd. Het effect op 
ons is, dat we geld en goederen inzamelen om een steentje 
bij te dragen; het brengt iets goeds bij ons naar boven. 
Datzelfde wat vorig jaar in concrete daden werd omgezet 
toen er vluchtelingen uit Oekraïne bij ons kwamen. Huizen en 
harten gingen open en daardoor was er voor hen een veilige 
plek. En nu, een jaar verder, nog steeds. Nu de gemeentelijke 
organisatie weer terug is op de Dorpsstraat en de voormalige Borgwallocatie weer leeg staat, 
wordt dit gebouw momenteel geschikt gemaakt voor Oekraïense vluchtelingen.  
 
Van diverse kanten kreeg ik de vraag of ik kan uitsluiten dat er ook vluchtelingen uit andere 
delen van de wereld in de Borgwal gehuisvest zullen worden. Ik vind dat een lastige vraag. Het 
antwoord is echter niet lastig. Dat is gewoon: ja, het is een gemeentelijke opvang voor 
uitsluitend Oekraïners. Een deel hiervan verbleef het afgelopen jaar bij gastgezinnen in 
Renswoude en het resterende deel verbleef bij gastgezinnen in een buurgemeente. De opvang 
is er voor maximaal twee jaar, daarna gaan we het terrein herontwikkelen en komen er 
woningen. We zullen in de toekomst vast en zeker ook ons aandeel moeten leveren in het 
opvangen en huisvesten van vluchtelingen uit andere landen. Ook dan zullen er vragen komen 
of, hoe en waar we dat gaan doen. Wat ik lastig vind, is de zorg achter die vragen. Zorgen over 
dat er mensen komen met een islamitische achtergrond of mensen met een totaal andere 
cultuur dan de onze. Ik merk dat ik soms wat geïrriteerd raak door die zorg. Ik vind het pijnlijk 
en ook wat kortzichtig. 
 
Maar tegelijkertijd weet ik ook dat er ‘veilige-landers’ zijn. Vaak zijn dit jonge mannen uit 
Noord-Afrika, die de lange procedures in West-Europa kennen én benutten, ondanks dat zij 
weten dat hun kansen op een verblijfstatus nihil zijn. Maar zij zetten wel de boel op stelten met 
hun gedrag en frustreren de asielketen. Naar verhouding is het slechts een kleine groep van 
het totale aantal vluchtelingen maar het heeft wel een direct effect op het draagvlak voor het 
opvangen van vluchtelingen. Draagvlak dat wel echt nodig is als er meer van gemeenten 
verwacht wordt met bijvoorbeeld de spreidingswet die vluchtelingen verdeelt over alle 
gemeenten. 
 
En ja, we hebben heel veel uitdagingen op ons bordje. Woningnood, onduidelijkheid voor de 
agrariërs, wantrouwen in de overheid en wat al niet meer…. En met meer mensen per vierkante 
kilometer worden de uitdagingen er niet simpeler op. Toch zijn we in staat om met elkaar ons 
aandeel te leveren, dat hebben we het afgelopen jaar bewezen. Eerlijk en open, met oog voor 
de zorgen die er zijn en tegelijkertijd met medemenselijkheid en compassie.  
 
Petra Doornenbal, burgemeester gemeente Renswoude 
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Besluitenlijst gemeenteraad 14 februari 2023 

Agendapunt Voorstel Besluit 

2 Vaststelling agenda Moties vreemd aan de orde toegevoegd. 
Agenda voor het overige ongewijzigd 
vastgesteld. 

4 Vaststelling verslag en 
besluitenlijst van de openbare 
vergadering op 17 januari 2023 

Beide ongewijzigd vastgesteld. 

5 Ingekomen stukken en 
mededelingen 

Afdoening conform voorstel. 

6 Raadsvoorstel inzake instemming 
met de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling 
Regio Foodvalley 

Met algemene stemmen conform voorstel 
besloten. 

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van 
de Eindevaluatie Transitieplan IW4 

Met algemene stemmen conform voorstel 
vastgesteld. 

8 Raadsvoorstel tot aanwijzing leden 
Dagelijks en Algemeen Bestuur ten 
behoeve van de gemeenschappe-
lijke regeling IW4 

Met algemene stemmen conform voorstel 
besloten. 

9 Raadsvoorstel tot instemming met 
de Kaderbrief 2024-2027 Regio 
Foodvalley 

Amendement A1 inzake grens 30 %-woondeal, 
ingediend door de VVD, verworpen met 2 
stemmen voor (VVD) en 9 stemmen tegen 
(Dorpsbelang Renswoude, SGP, CU en CDA). 
Amendement A2 inzake focus Foodvalley, 
ingediend door de VVD, met algemene stemmen 
aanvaard. Daarmee is het raadsbesluit 
geamendeerd vastgesteld. 

10 Raadsvoorstel tot beschikbaar-
stelling van een extra krediet voor 
de ontwikkeling van woningbouw-
plan Taets van Amerongenweg, 
fase 2 

Met algemene stemmen conform voorstel 
besloten. 
Motie M1 inzake verkoop versnipperd bezit 
Woningbedrijf, ingediend door de VVD, 
verworpen met 3 stemmen voor (VVD en CDA) 
en 8 stemmen tegen (Dorpsbelang Renswoude, 
SGP en CU). 

11 Raadsvoorstel tot vaststelling van 
de gewijzigde Reglementen van 
Orde voor raadscommissie en raad 
gemeente Renswoude 

Met algemene stemmen conform voorstel 
vastgesteld. 

11a Motie vreemd (Dorpsbelang 
Renswoude) inzake donatie voor 
slachtoffers aardbeving Turkije en 
Syrië. 

Motie M2 bij meerderheid van stemmen 
aanvaard (8 stemmen voor (Dorpsbelang 
Renswoude, SGP en raadslid Veldhuizen (CU)) 
en 3 stemmen tegen (VVD en raadslid Van ’t 
Foort (CU)). 
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11b Motie vreemd (VVD) inzake 
Regionaal Perspectief Landelijk 
Gebied 

Stemverklaring raadslid Don namens de SGP. 
Motie M3 met algemene stemmen aanvaard. 

11c Motie vreemd (VVD) inzake 30% 
sociale huur bij Woondeal 

Motie M4 bij meerderheid van stemmen 
aanvaard (6 stemmen voor (VVD, SGP en CDA) 
en 5 stemmen tegen (Dorpsbelang Renswoude 
en CU)). 

 
Vergadering raadscommissie 7 maart 2023 
Op dinsdag 7 maart vergadert de raadscommissie. Deze openbare vergadering begint 
om 19:30 uur en kan, zoals eerder gemeld, digitaal gevolgd worden. De agenda 
hiervoor was op het moment van schrijven nog niet bekend, dus hiervoor verwijzen we 
u graag door naar onze website. 

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

V. Yanchuk - 02-02-2023 J. Hogenhout - 02-02-2023 
D. Hahan – 02-02-2023 J. Hubregtse -02-02-2023 
A. Hromysh – 02-02-2023 A. van Dijk - 09-02-2023 
N. Riabova - 14-02-2023 O. Barduk - 14-02-2023 
S. Djuric -14-02-2023  

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

 
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart 2023 
De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het bij de aanstaande 
verkiezingen van de leden van Provinciale Staten van Utrecht en van de leden van het 
Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei & Veluwe een kiezer toegestaan is 
zijn/haar/hen stem uit te brengen in een andere gemeente binnen het kiesdistrict van 
Provincie Utrecht en binnen het kiesdistrict van Waterschap Vallei en Veluwe met een 
kiezerspas of bij volmacht. Daarbij gelden de volgende bepalingen:   
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Besluitenlijst gemeenteraad 14 februari 2023 

Agendapunt Voorstel Besluit 

2 Vaststelling agenda Moties vreemd aan de orde toegevoegd. 
Agenda voor het overige ongewijzigd 
vastgesteld. 

4 Vaststelling verslag en 
besluitenlijst van de openbare 
vergadering op 17 januari 2023 

Beide ongewijzigd vastgesteld. 

5 Ingekomen stukken en 
mededelingen 

Afdoening conform voorstel. 

6 Raadsvoorstel inzake instemming 
met de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling 
Regio Foodvalley 

Met algemene stemmen conform voorstel 
besloten. 

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van 
de Eindevaluatie Transitieplan IW4 

Met algemene stemmen conform voorstel 
vastgesteld. 

8 Raadsvoorstel tot aanwijzing leden 
Dagelijks en Algemeen Bestuur ten 
behoeve van de gemeenschappe-
lijke regeling IW4 

Met algemene stemmen conform voorstel 
besloten. 

9 Raadsvoorstel tot instemming met 
de Kaderbrief 2024-2027 Regio 
Foodvalley 

Amendement A1 inzake grens 30 %-woondeal, 
ingediend door de VVD, verworpen met 2 
stemmen voor (VVD) en 9 stemmen tegen 
(Dorpsbelang Renswoude, SGP, CU en CDA). 
Amendement A2 inzake focus Foodvalley, 
ingediend door de VVD, met algemene stemmen 
aanvaard. Daarmee is het raadsbesluit 
geamendeerd vastgesteld. 

10 Raadsvoorstel tot beschikbaar-
stelling van een extra krediet voor 
de ontwikkeling van woningbouw-
plan Taets van Amerongenweg, 
fase 2 

Met algemene stemmen conform voorstel 
besloten. 
Motie M1 inzake verkoop versnipperd bezit 
Woningbedrijf, ingediend door de VVD, 
verworpen met 3 stemmen voor (VVD en CDA) 
en 8 stemmen tegen (Dorpsbelang Renswoude, 
SGP en CU). 

11 Raadsvoorstel tot vaststelling van 
de gewijzigde Reglementen van 
Orde voor raadscommissie en raad 
gemeente Renswoude 

Met algemene stemmen conform voorstel 
vastgesteld. 

11a Motie vreemd (Dorpsbelang 
Renswoude) inzake donatie voor 
slachtoffers aardbeving Turkije en 
Syrië. 

Motie M2 bij meerderheid van stemmen 
aanvaard (8 stemmen voor (Dorpsbelang 
Renswoude, SGP en raadslid Veldhuizen (CU)) 
en 3 stemmen tegen (VVD en raadslid Van ’t 
Foort (CU)). 
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Stemmen met een kiezerspas 
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK 

1) Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar 
voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de 
stemming te mogen deelnemen. 

2) Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer zijn 
ingediend bij de gemeente, waar de kiezer op maandag 30 januari 2023 als 
kiezer is geregistreerd. 

3) Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om 
bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. 

4) Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die 
daardoor wordt omgezet in een kiezerspas. 

 
B. MONDELING  VERZOEK 

1) De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, maar uiterlijk op dinsdag 
14 maart 2023, 12.00 uur de stempas over te leggen bij het gemeentehuis van 
de gemeente waar de kiezer op maandag 30 januari 2023 als kiezer is 
geregistreerd. 

2) Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om 
bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. 

3) Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. 
 
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. 
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs 
overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. 
Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van 
zijn/haar/hen kiesrecht aanmelden in elk stembureau binnen de provincie en binnen de 
grenzen van het waterschap. 
 
Stemmen bij volmacht 
A. MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG VOLMACHTBEWIJS 

1) Op het gemeentehuis zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoek-
schriften om bij volmacht te mogen stemmen. 

2) Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer 
worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar de kiezer op 
maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet 
worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt. 
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3) Degene die zich bereid heeft verklaard als 

gemachtigde op te treden, moet op 
maandag 30 januari 2023 als kiezer zijn 
geregistreerd. (voor hetzelfde 
waterschap/dezelfde provincie) 

4) Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de 
gemachtigde een volmachtbewijs. 
Hij/zij/hen dient de volmachtstem tegelijk 
met zijn eigen stem uit te brengen. 

5) Een volmachtgever is niet bevoegd de 
volmacht in te trekken of zelf aan de 
stemming deel te nemen. 

 
B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS  

1) De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is 
geregistreerd, machtigen om voor deze persoon te stemmen. 

2) De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de 
kaart door de gemachtigde medeondertekenen.  

3) De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de 
gemachtigde over.  

4) Ook moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de 
gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van 
het stembureau laten zien. De gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend 
tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, 
uitbrengen. 

5) Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met 
de dag van de stemming.  

6) Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het 
uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden 
ingetrokken. 

 
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. Nadere inlichtingen 
worden verstrekt door de afdeling Verkiezingen, Dorpsstraat 4 Renswoude, bereikbaar 
via 0318-578 150. 
 
De burgemeester voornoemd, P. Doornenbal-van der Vlist 
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Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart 2023 
De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezingen 
van de leden van Provinciale Staten van Utrecht en van de leden van het Algemeen 
Bestuur van Waterschap Vallei & Veluwe op 15 maart 2023 op onderstaande locaties 
een stembureau is gevestigd: 
 
Nr. Aanduiding stembureau Adres stembureau 
1 Gemeentehuis Dorpsstraat 4  
2 Gebouw Rehoboth Taets van Amerongenweg 80  
3 Sporthal de Hokhorst De Hokhorst 1 
 
Alle stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking en 
geopend van 7.30 tot 21.00 uur. U mag zelf bepalen in welk stembureau u uw stem 
uitbrengt. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig 
identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen! 
Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen 
mag zijn. Verdere inlichtingen worden verstrekt door de afdeling Verkiezingen, 
Dorpsstraat 4 te Renswoude, bereikbaar via 0318-578 150. 
 
Breng bewust uw stem uit. Kijk op www.kiesjouwutrecht.nl voor meer informatie over 
de Provinciale Statenverkiezingen en op www.waterschapsverkiezingen.nl voor meer 
informatie over de waterschapsverkiezingen. Op beide websites staan links naar 
stemhulpen. Wanneer u deze invult ontvangt u een advies over uw uit te brengen stem. 
 
Renswoude, 1 februari 2023, de burgemeester voornoemd, 
P. Doornenbal- van der Vlist 
 

 
 

Informatie over de gehanteerde WOZ-waarde van uw woning 
Binnenkort ontvangt u de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ per 
post of via mijnoverheid.nl. De WOZ-waarde van uw woning kan echter afwijken van uw 
verwachting. 
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De gemeente heeft de WOZ-waarden WONINGEN voor 2023 vastgesteld. Hiermee 
wordt het bedrag van de onroerende zaakbelasting (OZB) berekend. Vaak wordt 
gedacht dat een hogere huizenprijs leidt tot een net zo grote stijging van de 
onroerende zaakbelasting, maar dit is niet altijd terecht. 
Bij stijgende WOZ-waarden van WONINGEN (zoals nu) wordt het OZB-tarief verlaagd. Zo 
blijft de opbrengst voor de gemeente ongeveer hetzelfde. De gemeenteraad van 
Renswoude heeft in verband met de stijging van de WOZ-waarde het tarief naar 
beneden bijgesteld naar 0,0626 %. Dit was in 2022 0,0798 %.  
 
Waardebepaling 
Om de WOZ-waarde te bepalen, kijkt de gemeente naar verkoopprijzen van 
vergelijkbare woningen in de maanden rond de waardepeildatum. Deze datum ligt 1 
jaar vóór het belastingjaar. Voor de WOZ-waarden voor 2023 is dat dus 1 januari 2022. 
We horen en lezen dat de huizenprijzen nu niet meer hard stijgen, eerder dalen. Ook 
staan huizen iets langer te koop dan een aantal maanden terug. Echter, de vast te 
stellen WOZ-waarde loopt achter op de prijsontwikkeling op de huizenmarkt. 
 
Oververhitte markt 
Op de waardepeildatum van 1 januari 2022 was de hypotheekrente nog laag en de 
woningmarkt erg oververhit. Dat betekent dat huizen flink boven de vraagprijs werden 
verkocht. Er waren toen nog geen hoge energieprijzen en er was nog geen oorlog in 
Oekraïne. De invloed van deze ontwikkelingen ziet u dan ook nog niet terug in de WOZ-
waarde voor belastingjaar 2023. 
 
Bezwaar maken 
Bent u ondanks bovenstaande uitleg van mening dat de WOZ-waarde hoger is 
vastgesteld dan de waarde van uw woning was op 1 januari 2022, neem dan zelf 
contact op met de gemeente die met u de waarde kan bekijken. Doe dit bij voorkeur 
niet met de ‘no-cure/no-pay’ bedrijven die voor u een juridische procedure starten. Een 
door u zelf bij de gemeente ingediend verzoek kost niets en wordt sneller behandeld 
dan via een dergelijk bedrijf. U kunt hiervoor contact opnemen via 0800-02 30 081 of 
via de Digitale Belastingbalie. Deze vindt u via Renswoude.nl/belastingloket. 

 
Energieloket Renswoude – voor onafhankelijk advies 
Met ingang van het nieuwe jaar hebben wij een digitaal Energieloket geopend. Deze is 
ontstaan uit behoefte van onze inwoners voor een onafhankelijk advies over 
energiebesparing. U kunt bij het Energieloket terecht met vragen over het isoleren van 



1110

GEMEENTENIEUWS

Gemeentenieuws Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWSde  herautde  heraut

  
                                                    Renswoude, 22 februari 2023 

 

uw woning, subsidiemogelijkheden bij verduurzaming, zelf energie opwekken en 
algemene besparingsmaatregelen. Het loket is er voor zowel huurders als eigenaren. 
 
Het Energieloket Renswoude wordt verzorgd door het team van Energie Samen 
Foodvalley. Zij verzorgen het Energieloket voor nog zes gemeenten binnen Regio 
Foodvalley. Via www.energiesamenfoodvalley.nl/renswoude-eloketvraag kunt u uw 
vragen stellen. Vervolgens neemt een adviseur binnen drie werkdagen contact met u 
op. Tips over energiebesparing kunt u op de volgende websites vinden: 
 

• www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snelle-bespaartips  
• www.energiesubsidiewijzer.nl 

 
Compostweek van 25 t/m 31 maart 2023 
Wist u dat uw groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (gft+e) verwerkt worden tot 
compost en groen gas? Omdat wij het waarderen dat veel inwoners bovenstaand afval 
scheiden, geven wij u in de Compostweek, bij inlevering van uw grondstoffen of grof 
afval, een zak compost cadeau.  
 
Bij uw bezoek en op vertoon van uw afvalpas ontvangt u van 25 tot en met 31 maart 
één zak gratis compost bij het afvalbrengstation. Op = op! Heeft u afgedankt(e) 
kleding/textiel en/of oude/kapotte elektrische apparaten? Lever ze in bij het 
afvalbrengstation en ontvang nog één zak compost extra! De gemeente steunt het 
werkervaringsbedrijf Road2work. Zij sorteren en demonteren elektrische apparaten. De 
kleding en het textiel wordt door Restore Kringloop opgehaald en gesorteerd. Uw 
apparaten en textiel worden hergebruikt én zo helpt u mensen die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. Goed voor mens en milieu dus. 
 
Onze voorwaarden 

• Eén zak compost per bezoek 
• Maximaal één zak extra bij inlevering van elektrische apparaten of textiel 
• Op=op! 

 
Let op: u krijgt toegang tot het afvalbrengstation op vertoon van uw afvalpas en 
reserveringsbevestiging. Een reservering maken kost u geen afvalpunt. Bij het 
afvalbrengstation gaat er, afhankelijk van welke afvalsoort u brengt, eventueel een 
punt van uw afvalpas af.  
 
Gft+e afval wordt compost en groen gas 
Uw groente-, fruit-, tuinafval en etensresten worden bij een recyclebedrijf verwerkt tot 
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groen gas en compost. Voor dit proces zijn al het groente-, fruit-, tuinafval en 
etensresten nuttig. Ruim een derde van het restafval bestaat uit te composteren 
producten, zoals etensresten. Ook restanten van bereid voedsel, ook vleesresten, kunt 
u gewoon in de gft+e container doen.  
 
Helpt u mee de kwaliteit van compost te verhogen?  
Er zit nog steeds te veel restafval tussen het gft+e en hierdoor raakt compost vervuild. 
Door het nog beter scheiden van afval en het schoon aanbieden van gft+e, helpt u mee 
om de kwaliteit van compost te verbeteren. Goede compost houdt de bodem 
vruchtbaar en gezond. Wilt u weten welk afval er wel en niet bij het gft+e mag? Kijk 
onder ‘Welk afval waar’ op www.acv-afvalkalender.nl of in de ACV-app. 

 
 
“Heel Renswoude schoon” tijdens landelijke opschoondag 
Overal in het land wordt op 18 maart aanstaande zwerfafval opgeruimd. Ook in 
Renswoude! De werkgroep “Renswoude schoon” doet weer een beroep op vrijwilligers 
die willen helpen om ons mooie dorp zwerfafval vrij te maken.  
Tussen 10.00 en 15.00 uur gaan we aan de slag, start en eindpunt is bij Elzenhof 16. 
Hier kunt u een afvalzak, veiligheidshesje, prikstok en handschoenen ophalen en krijgt 
u (in overleg) een route toebedeeld. Met behulp van twee karren, speciaal ontworpen 
voor het opruimen van zwerfafval kan er direct al gescheiden worden ingezameld.  
De geleende materialen en de volle zakken kunnen op bovenstaand adres worden 
ingeleverd. Alle kinderen zijn welkom om mee te helpen, jonger dan tien jaar enkel 
onder begeleiding van een volwassene. Samen werken we aan een schonere wereld!  
De gemeente Renswoude stelt materialen beschikbaar en zorgt ervoor dat alle volle 
afvalzakken op de juiste plaats terechtkomen. U kunt zich aanmelden bij Rob van de 
Bor via 06-46258523 of r.van.de.bor@ziggo.nl. 

 
Ingekomen aanvragen vergunningen/meldingen APV en bijzondere wetten en 
Alcoholwet 
• Aanwezigheidsvergunning – twee kansspelautomaten Café Bar Gezellig, 

Dorpsstraat 118 te Renswoude (ingediend 27 januari 2023); 
• Standplaatsvergunning – verkoop violen Zendingscommissie Koepelkerk, 

Dorpsplein d.d. 18 maart 2023 (ingediend 23 januari 2023); 
• Evenementenvergunning – Zomerfeest, De Hokhorst 5 d.d. 3 juni 2023 (ingediend 

31 januari 2023); 
• Evenementenvergunning – Opening gemeentehuis, Dorpsstraat 4 d.d. 24 en 25  

maart 2023 (ingediend 2 februari 2023); 
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• Verklaring van geen bezwaar – Backroads fietsevenement 2023 d.d. 15 april 2023 
(ingediend 2 februari 2023). 

• Evenementenvergunning – Oranjefeest d.d. 27, 28 en 29 april 2023, 
Ubbeschoterweg (ingediend 3 februari 2023); 

• Evenementenvergunning – Bazaar Gereformeerde Kerk Renswoude d.d. 10 juni 
2023 (ingediend 6 februari 2023);  

• Evenementenvergunning – bruiloft Kerkstraat 34 d.d. 2 juni 2023 (ingediend 6 
februari 2023);  

• Ventvergunning – verkoop krentenbollen, Kastanjelaan 1 d.d. 31 maart en 1 april 
2023 (ingediend 7 februari 2023); 

• Collectevergunning (doorlopend) – huis-aan-huis collecte Reuma Nederland d.d. 20 
t/m 25 maart 2023 (ingediend 9 februari 2023); 

 
Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten 
• Aanwezigheidsvergunning – twee kansspelautomaten voor Café Bar Gezellig, 

Dorpsstraat 118 te Renswoude, (verzonden op 9 februari 2023); 
• Standplaatsvergunning – standplaats weekmarkt verkoop groente, Dorpsplein 

(verzonden 10 februari 2023); 
• Standplaatsvergunning – verkoop violen Zendingscommissie Koepelkerk, 

Dorpsplein d.d. 18 maart 2023 (verzonden 17 februari 2023); 
• Ventvergunning – verkoop krentenbollen, Kastanjelaan 1 d.d. 31 maart en 1 april 

2023 (verzonden 20 februari 2023). 
 

Voor meer informatie: mw. I. Nunumete via 0318 – 578 150 of info@renswoude.nl 
 

 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Van Hamallaan 25: plaatsen dakkapel (ingediend 6 februari 2023); 
• Utrechtseweg 13: vervangen kap en gevelwijziging (ingediend 8 februari 2023). 

 
Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Utrechtseweg 40: renoveren kozijnen (verzonden 6 februari 2023); 
• Lijsterbeslaan 18 en 20: verbouwing tijdelijke bewoning van schoolgebouw 

(verzonden 7 februari 2023); 
• Pinksterbloemweide 91, 93 en 95: verplaatsing woonwagens (verzonden 7 februari 

2023); 
• Taets van Amerongenweg (fase II): bouw woningen (verzonden 7 februari 2023);  
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• Van Hamallaan 14: plaatsen dakkapel (verzonden 10 februari 2023); 
• Van Deylweg 13: plaatsen container, schaftwagen en toilet (verzonden 17 februari 

2023). 
 
Voor meer informatie: 0318 – 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 

 
 
Notitie: 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. 

 
Heeft u de vragenlijst al aan ons verstuurd? 
Begin februari hebben wij inwoners met een Wmo- voorziening, jongeren (van 12 t/m 
23 jaar) die gebruik maken van een voorziening vanuit de Jeugdwet en ouders met 
kinderen (tot 18 jaar) die gebruik maken van jeugdhulp een brief met vragenlijst 
verstuurd. 
We stellen het erg op prijs als u, wanneer u deze brief heeft ontvangen, de vragenlijst 
invult en deze aan ons terugstuurt. Zo helpt u ons de zorg, ondersteuning en 
hulpverlening te verbeteren. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het 
invullen van de vragenlijst heeft geen enkele invloed op de zorg of ondersteuning die u 
of uw kind ontvangt. Deelname is geheel vrijwillig. Bij vragen kunt u contact opnemen 
met Mw. A. Mulder via a.mulder@renswoude.nl  

 
Column 1, de Drie Musketiers 
Iedere drie weken plannen drie mannen van 
rond de negentig jaar een etentje met elkaar in 
een Renswouds restaurant. De locatie en 
betaling worden bij toerbeurt geregeld. Ze zijn 
inmiddels bekend onder de naam: De Drie 
Musketiers. De mannen, allemaal weduwnaar, genieten van elkaars gezelschap en 
bespreken het maatschappelijk en kerkelijk leven onder het genot van een uitstekende 
maaltijd en een goed glas wijn. Ondanks hun leeftijd en het feit dat zij alleen zijn, 
ervaren ze minder eenzaamheid door elkaar op te zoeken en initiatief te tonen. Ze zijn 
blij met kleine dingen en leven met anderen mee in hun lief en leed.  
Binnenkort viert de oudste musketier zijn 92e verjaardag in een van de restaurants., 
met diverse mensen die hij zelf actief benaderd en persoonlijk uitgenodigd heeft per 
handgeschreven brief.  



1514

GEMEENTENIEUWS

Gemeentenieuws Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWSde  herautde  heraut

  
                                                    Renswoude, 22 februari 2023 

 

Een mooi voorbeeld van geven en ontvangen, uitdelen en oogsten. Op hoge leeftijd 
midden in de tijd staan met volop aandacht voor anderen. Dit kan op allerlei manieren 
en ingevuld worden met eigen mogelijkheden en middelen. Thuis een kopje koffie en 
iets lekkers met buren of kennissen waarmee je wandelt. Mooi om deze komende lente 
mee te starten! 

 
Koffietafel vanuit het Woningbedrijf 
In samenwerking met de Stichting Welzijn en Ondersteuning en de afdeling WMO 
organiseert het Woningbedrijf een gespreks-koffie-tafel over (blijven) wonen in 
Renswoude als u ouder wordt. Deze is op donderdag 9 maart om 10.00 uur in de 
bibliotheek. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

De onderwerpen die o.a. aan bod komen 
- Woning aanpassingen  
- Verzorgingshuis 
- Mantelzorgwoning 
- Hulp(middelen) 
- Verhuizen naar een  senioren-huurwoning: 

o Inschrijven bij Huiswaarts 
o Urgentiemogelijkheden 
o WMO – indicatie 

 
U kunt zich aanmelden via  
- info@swo-sr.nl 
- Rianne van Ginkel, 06-51647525  
- Aan de balie van de bibliotheek 

 
 

Uitnodiging voor inwoners, 
belangstellenden en iedereen die zich 

betrokken voelt bij de gemeente 
Renswoude: 
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“KRINGLOOP RENSWOUDE” AAN DE 
MOLENSTRAAT 1 JAAR IN BEDRIJF:

Met dankbaarheid en verwondering mogen 
we terug kijken op het jaar 2022. De 
kringloopwinkel heeft zich ontwikkeld tot 
een vast onderdeel van het maatschappelijk 
gebeuren in Renswoude. Met 27 vrijwilligers 
die zich belangeloos inzetten hebben we een 
heel mooi jaar achter de rug. We willen hier 
ook iedereen bedanken die mooie spullen 
heeft geleverd en de gang naar de kringloop 
regelmatig heeft gemaakt. Op deze manier 
kunnen we het onderhoud van de Koepelkerk  
blijven ondersteunen.
En kwaliteit loont, blijkt maar weer. We 
krijgen veel complimenten over ons aanbod 
en hoe netjes de winkel eruitziet. 
Eenmalige actie: van woensdag 1 t/m 
zaterdag 4 maart zijn de inkomsten bestemd 
zijn voor het aardbevingsgebied in Syrië en 
Turkije. Dus een extra stimulans om in die 
week uw inkoopjes te komen doen.  
Met vriendelijke groet, 
Dirk Jan Bac, voorzitter van werkgroep 
“Kringloop Renswoude”.

OEKRAINEHULP VANAF DORPSSTRAAT 74

Het is gelukt om vanaf begin januari jl. dankzij 
de medewerking van twee Renswoudse 
ondernemers, opnieuw onze hulp aan 
Oekraïne voort te zetten vanaf Dorpsstraat 
74. U heeft ons op het nieuwe adres gevonden, 
binnen 6 weken is de lading compleet voor 
vertrek, hopelijk opnieuw naar Kiev.
Intens dankbaar voor opnieuw een grote 
inzameling van Food, kleding, generatoren, 
elektrische straalkacheltjes, dekens, 
slaapzakken en dekbedden.  Blij met de 
onmisbare hulp van Ben Schmidt van 
‘Woudenberg helpt Oekraïne’, die opnieuw 
dit humanitaire transport regelt en ons helpt. 

Dankbaar dat er financiële hulp kwam van 
opnieuw kerken o.a. uit Maarn, Maarsbergen 
en Renswoude waar food voor is gekocht 
en dat er ook geld beschikbaar kwam voor 
het transport. Dank vooral aan  Maria, 
Alla, Svetlana en Anastasia, vier dappere 
Oekraïense vrouwen die met hun hulp, zo een 
steentje bijdroegen voor hun vaderland.
Dat betekent voor nu, dat we tijdelijke 
gaan stoppen met het inzamelen van 
hulpgoederen. We gaan ons richten op dit 
zesde transport om dat veilig in Oekraïne 
te krijgen. Op 16 februari van 18.00-20.00 
uur en op 18 februari van 10.00-13.00 uur 
is het voorlopig de laatste gelegenheid om 
uw spullen te brengen, o.v.b. gaan we op 25 
maart a.s. weer van start met het inzamelen 
van hulpgoederen.

Namens de werkgroep ‘Renswoude helpt 
Oekraïne”, Dank, dank u allen.
Hage Nap en Henny van Ommeren.

STATIEGELD ACTIE COOP

De statiegeld actie in het vierde kwartaal 
2022 voor een bijdrage aanschaf  Duo 
Fiets Kleine Meent in Renswoude heeft het 
geweldige bedrag van € 1014,60 opgebracht.
Hiervoor willen wij alle goede gevers van 
statiegeld flessen hartelijk bedanken. Ook 
voor de onmisbare medewerking van de 
COOP hartelijk dank.

Zo zien wij het komende fiets seizoen met 
vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de bewoners Kleine Meent
Bea van Doeland - Jansen, team leidster
Gert van de Hoef, vrijwilliger
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TWEE CHRISTENUNIE-KANDIDATEN UIT 
RENSWOUDE OP DE KIESLIJST VOOR 
WATERSCHAP VALLEI & VELUWE EN 
PROVINCIALE STATEN UTRECHT

VOOR DE KOMENDE VERKIEZINGEN OP 15 MAART 
2023 STAAT JOS VERDAM OP PLEK 7 OP DE LIJST VAN 
DE CHRISTENUNIE VOOR HET WATERSCHAP VALLEI & 
VELUWE. CAROLA VELDHUIZEN STAAT OP PLEK 10 
OP DE CHRISTENUNIE-LIJST VOOR DE PROVINCIALE 
STATEN VAN UTRECHT.

Jos Verdam is agrariër en was van 2018 tot 
2022 raadslid in Renswoude en merkte dat 
de ligging van de gemeente soms voordelen 
maar soms ook nadelen met zich meebrengt.
Verdam: ‘Als agrariër zijn we het gewend 
dat er veel op ons afkomt en dat zal de 
komende jaren niet minder worden. Denk 
aan de toekomstige woningbouw die 
gepland is binnen de Gelderse Vallei maar 
ook de droogtebestrijding en tegelijkertijd 
het omgaan met de extreme hoeveelheden 
water dat er in korte tijd valt. Dit is niet alleen 
een uitdaging voor de natuur maar ook voor 
de agrarische sector. Het waterschap zal 
hierin de juiste beslissingen moeten nemen 
om te zorgen voor een gezonde natuur en 
een toekomstbestendige agrarische sector. 
Ik vind het belangrijk om Renswoude en het 
gebied waar het in ligt te vertegenwoordigen 
binnen het Waterschap.’

Carola Veldhuizen zit in haar tweede 
termijn als raadslid in Renswoude namens 
de ChristenUnie. Zij ziet dat veel lokale 
uitdagingen voortvloeien uit de beslissingen 
en opdrachten van de landelijke overheid.
Veldhuizen: Het is soms alsof er gezegd 
wordt: ‘Lokale overheid, regel het maar en 
het liefst ook op korte termijn.’ Ik zie het op 
het gebied van jeugdzorg, duurzaamheid, 
landbouw, natuur en woningbouw. In veel 

van die gevallen speelt de provinciale politiek 
ook een belangrijke rol maar de meeste 
mensen weten dat helemaal niet. Met mijn 
kandidaatschap wil ik de afstand tussen de 
lokale en provinciale politiek verkleinen. Dat 
klinkt ambitieus en dat is het ergens ook wel. 
Maar als wij willen dat er provinciaal goede 
keuzes gemaakt worden zullen wij als lokale 
fracties onze input moeten leveren.’ 
De Provincie Utrecht vertegenwoordigt een 
mix van steden en dorpen. Wat voor een stad 
geldt, speelt mogelijk niet voor een dorp. De 
Provincie Utrecht pleit op meerdere gebieden 
voor een gebiedsgerichte aanpak. Hierin 
is de samenwerking tussen de provincie 
en het waterschap van essentieel belang. 
Door kandidaatstelling op beide lijsten 
wordt gestreefd de belangen van onze 
gemeente binnen de Provincie Utrecht en het 
Waterschap onder de aandacht te brengen. 
De verkiezingen zijn op woensdag 15 maart. De 
stembureaus zijn open van 7:30 uur tot 21:00 
uur. Er kunnen ook bijzondere of mobiele 
stembureaus zijn met andere openingstijden.

TROTS OP RENSWOUDE!

Wat kunnen we trots zijn op ons kleine dorp.
Klein van stuk, maar erg vrijgevig. Onze 
enthousiaste collectanten hebben dit jaar € 
2.317,67 opgehaald voor gezonde hersenen 
voor iedereen. Namens de Hersenstichting 
willen wij al onze collectanten en alle inwoners 
van Renswoude hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage.

Ook de lieve mensen in het buitengebied. 
Namens Sjanie bedankt voor de goede 
gesprekken en het bakje koffie.
Wij kunnen elk jaar weer nieuwe collectanten 
gebruiken, dus meld je aan. 06-27515595 of 
via hersenstichting.nl
Sjanie en Brigitte

•Erf- en Sierbestra�ng •Zand- en Grindhandel  •Grondwerk en Riolering
•Shovel- en Kraanverhuur  Transportwerkzaamheden  • Vuil- en Opslagcontainers

Wij zoeken versterking!!
Herken jij jezelf in de volgende punten?

   • Je zoekt een zaterdagbaan en/of 
      vakan�ewerk.
   • Je bent 15 jaar of ouder.
   • Je houdt van een leuke werksfeer.
   • Je vindt dat inzet goed beloond moet              
      worden.
   • Je houdt van afwisseling in je werk.

Reageer dan via een app/telefoontje: 
06-22198490 of stuur een mail naar: 
cees@ceesboonzaaijer.nl

We horen graag van je !

Groot Overeem 11, 
3927 GH Renswoude
Tel. 0318 - 57 33 53
www.ceesboonzaaijer.nl

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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Houd ook de social media van Bibliotheek 
Z-O-U-T in de gaten. Iedere week komt er 
een verrassende boekentip langs. Vorig jaar 
wonnen Thomas van Grinsven & Rutger 
Vink met hun boek De magische halsband 
de Kinderjury 2022 in de leeftijdscategorie 
6 t/m 9 jaar. In de categorie 10 t/m 12 jaar 
won Kevin Hassing met Mus & kapitein 
Kwaadbaard en de koers naar de Kraken. 
Tijdens de Stemweken stemden maar liefst 
52.448 kinderen op hun favoriete boek van 
vorig jaar.
Leuk om te weten; Thirza Zandsteeg was de 
winnares van de Speurtocht voor peuters en 
kleuters!

BETER LEREN OMGAAN MET EEN COMPUTER OF 
TABLET? LEREN APPEN? DAT KAN MET KLIK&TIK.
WAT LEER JE BIJ DEZE CURSUS?
In onze samenleving worden digitale 
vaardigheden steeds belangrijker. Steeds 
meer zaken moet je via de computer en 
internet regelen. Denk maar aan bankzaken, 
de belastingaangifte, werk zoeken of spullen 
kopen. Als je geen of heel weinig kennis 
van de computer hebt en internet iets 
onbekends voor je is, dan is deze cursus Klik 
& Tik voor jou. Je kunt kiezen uit verschillende 
cursussen van oefenen.nl die je los of achter 
elkaar kunt volgen. Je hebt de keuze om de 
cursus zelfstandig of met begeleiding in de 
Bibliotheek te volgen. Je gaat zelf aan de slag 
en er zijn mensen om je te helpen. Met een 
eigen inlogcode kun je thuis verder oefenen. 
Voor elk cursus die je succesvol hebt 
afgerond, krijgt je een certificaat.
Welke computer? Oefenen.nl kun je doen op 
een vaste computer, laptop of op een tablet. 
We gaan er van uit dat je een eigen laptop of 
tablet mee neemt (bruikleen-pc is beperkt 
mogelijk). De bibliotheek wil kijken of er 
belangstelling voor deze cursus is, heeft u dus 

interesse mee te doen, laat het ons weten. 
Info@bibliotheekzout.nl of in de bibliotheek 
van Renswoude.

VERDER:
Elke maandagochtend Creatieve Inloop in de 
bibliotheek door de SWO (9.30-11.00 uur).
Elke dinsdagmiddag Welfare van de SWO in 
de bibliotheek (14.30-16.30 uur).
Elke vrijdagochtend Taalcafe (9.30-11.00 uur)
Op on-even wekenweek Digi-cafe in de 
bibliotheek 10.00-11.30 uur.

EN WE ZIJN OP ZOEK NAAR:
•  mensen die graag met elkaar willen biljarten. 

Misschien kunnen we dan 'paren’ samen 
stellen. Meldt u aan als u het leuk vindt om 
tijdens openingsuren te komen. Dat is op 
dinsdag en vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur, 
en op woensdag tussen 14.00 en 20.00 uur.

•  naar mensen die graag een spelletje doen op 
vrijdagmiddag. We hebben 2 dames die dat 
heel gezellig vinden.

•  is in de bibliotheek de puzzelbibliotheek 
gevestigd, waar u zonder lid te zijn gewoon en 
puzzel kunt halen of brengen. Op dit moment 
zoeken we nog puzzels van 500 stukjes.

De bibliotheek verkoopt bijzondere 
ansichtkaarten het hele jaar. Van de 
Koepelkerk, het kasteel en (het oude) 
gemeentehuis, maar ook veel handgemaakte 
kaarten door diverse kunstenaars in ons dorp.

Gevonden voorwerpen: in de bibliotheek zijn 
2 brillen blijven liggen!

ADRES: 
de Bibliotheek van Renswoude
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl 
Tel 0318-575151

VAN EN IN DE BIEB! 

In de bibliotheek is ook Het Trefpunt 
gevestigd. Hier organiseren de bibliotheek 
of SWO soms alleen, soms gezamenlijk 
activiteiten.
 
VOORLEZEN
Elke woensdagmiddag wordt er voorgelezen 
aan de jongste  kinderen om 15.00 uur. Ook 
de ouders of grootouders zijn van harte 
welkom voor een lekker kopje koffie en thee.

TENTOONSTELLING
In de maanden februari en maart exposeert 
Antonina Prysioshnenko met haar 
schilderijen in onze bibliotheek. Zij is gevlucht 
met haar zoontje en moeder uit Oekraïne. 
Haar schilderijen zijn gedeeltelijk in Oekraïne 
gemaakt en gedeeltelijk in Renswoude. Via, via 
heeft zij kunnen regelen dat haar schilderijen 
naar Nederland vervoerd konden worden. 
Antonina werkte in Kiev als leerkracht op 
een school en gaf o.a. les in psychologie en 
creatieve vakken. Antonina heeft al heel wat 
schilderijen tijdens haar verblijf in Renswoude 
gemaakt. Het schilderen geeft haar troost 
en rust. De schilderijen zijn te koop. De 
opbrengst hiervan stuurt ze naar vrienden 
in Oekraïne die daarvoor kunnen kopen waar 
behoefte aan is. De prijzen van de werken zijn 
bekend bij de bibliothecaresse.

RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE
Bij voldoende deelname  is er op  dinsdag 28 
februari  weer een rondleiding in het kasteel. 
Kinderen ook welkom. Bij belangstelling  
hiervoor graag aanmelden en u kunt mee 
doen na bevestiging dat er plaats voor 
u is. De kosten zijn ¤9,- p.p. Het duurt 
ongeveer 5 kwartier. Mailt u evandenbrink@
bibliotheekzout.nl of kom langs in de 

bibliotheek om mee te mogen. Er is beperkt 
aantal deelnemers mogelijk. Er moeten 1 of 
2 trappen worden gelopen tijdens dit bezoek 
dat ongeveer 5 kwartier duurt.

CREATIEVE AVOND WOENSDAG 1 MAART
Aan het begin van de lentemaand, op 1 
maart, kunt u een ganzenei beschilderen met 
acrylverf. Dat kan naar eigen idee bijvoorbeeld 
met bloemen, dieren of een landschapje, 
maar ook met stippen of welbekende 
eiversieringen.
Tip: zoek zelf een voorbeeld dat u aanspreekt 
en neem dat mee. Er komt een voorbeeld in de 
bibliotheek te hangen. Als het af is krijgt het ei 
nog een ophanglintje. Meedoen? Opgeven 
in de bibliotheek of via mail: renswoude@
bibliotheekzout.nl. Vol =vol. We starten 
die avond om 19 uur. Eigen bijdrage is €5,- 
inclusief koffie of thee. We kijken er naar uit!

SAMEN SOEPEN  14 MAART (EN IEDERE TWEEDE 
DINSDAG VAN DE MAAND TUSSEN 12 EN 13 UUR)
Samen soepen is leuk, lekker en levert zoveel 
meer op dan soep! Het nodigt u uit om 
samen te ‘soepen’: anderen ontmoeten, leren 
kennen en met elkaar in gesprek gaan onder 
het genot van een kop lekkere soep met 
stokbrood. Neem een soepkom en lepel mee.
Het kost ¤1,-. en aanmelden in niet nodig.

KINDERJURY: DE LEESWEKEN ZIJN WEER BEGONNEN!
Tijdens de Kinderjury Leesweken zijn alle 
kinderen van 6 t/m 12 jaar in Nederland de 
baas. Je mag dan stemmen op jouw favoriete 
boek! De Kinderjury begon op woensdag 
8 februari met de leesweken. Tijdens deze 
leesweken lees je zoveel mogelijk boeken. 
Vervolgens kies je het beste boek en stem je 
via de stembussen in de Bibliotheek of vanaf 
maandag 10 april via  kinderjury.nl. Het boek 
met de meeste stemmen wint de Kinderjury.
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Hubo Van Deelen
Beukenlaan 1-A - 3927 AJ Renswoude - Tel: 0318-572317
E-mail: info@huborenswoude.nl - hubo.nl 

Raamdecoratie

  PLISSÉ

  VERTICALE JALOEZIEËN

  DUETTE

Jouw raam- 
decoratie in  
3 stappen

1  Kies je functie
  Decoratief

  Verduisterend 
  Zonwerend
  Isolerend

2  Kies je stijl
  Plissé of Duette 

  Rolgordijnen
  Multishade
  Vouwgordijnen
  Horizontale of verticale jaloezieën

3  Kies voor gemak
   De Hubo vakman verzorgt  

het inmeten en de montage
  voor je.

  Tip 
  Denk ook aan horren.
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LANGS DE LIJN

Zaterdag: voor veel mensen de sportdag bij uitstek! Loop ik op de Beekweide, dan hoor ik 
geroep en gejuich van supporters en spelers op het voetbalveld. Stiekem denk ik dan ‘Ha, 
daar ben ik van af!’, na de vele jaren dat onze twee zoons enthousiast voetbalden bij Roda 
Leusden en onze dochter in Woudenberg. Vanzelfsprekend reden wij, als het onze beurt 
was, hun teams naar Spakenburg, Baarn en Hoevelaken wanneer ze uit moesten spelen en 
stonden we bij menige thuiswedstrijd langs de lijn, puffend van de hitte of rillend van de kou. 
Voor een sportbarbaar zoals ik maakten een bakkie koffie en gesprekken met andere 
ouders het nog een béétje aantrekkelijk. Maar oh, wat heb ik veel doelpunten gemist! Een 
paar vaders waren soms zo attent mij te waarschuwen wanneer míjn kind op het doel 
afrende.  Precies op tijd zag ik de bal het net invliegen en kon ik daarna oprecht zeggen ‘Wat 
maakte jij een mooi doelpunt, zeg!’
 
Grandioos mis ging het bij die ene wedstrijd van mijn dochter. Eraan gewend dat haar 
moeder regelmatig een doelpunt miste, had ze dít nooit kunnen verwachten. Terwijl er 
van alles op het veld gebeurde, stond ik te genieten in het zonnetje, zag de prachtige 
wolkenluchten, bewonderde een vogeltje, en verbaasde me over de wat lang uitgevallen 
korte broek van de scheidsrechter. Zonder oplettende vaders in mijn buurt miste ik niet één 
maar zeven doelpunten! Aan haar eigen voetballende kinderen vertelt ze maar wat graag 
over die topprestatie van oma! 
De sfeer vind ik heus wel gezellig, maar voor een wedstrijd loop ik niet bepaald warm en van 
die ingewikkelde buitenspelregel snap ik geen bal.
Weet je wat ik soms wel mis? Dat speciale sfeertje tijdens een of ander kampioenschap, 
als de hele kamer versierd werd met Ajax-sjaals en oranje attributen. Voorzichtig -  ‘niet 
in het beeld lopen, mam’ - zette ik sinas en chips neer om verder mijn eigen gang te 
gaan. Vanachter mijn strijkplank zag ik tijdens zo’n voetbaluitzending opeens een 
prachtig doelpunt. ‘Jaaaaaah!’ juichte ik uitgelaten, als enige(!),  waarop mijn zoons me 
stomverbaasd aankeken en koeltjes opmerkten ‘Mam, dat was de herhaling!’ 

Je zou toch denken dat ik door al die ervaringen wijzer geworden ben. Niet dus!
Vanochtend stond ik weer eens in Leusden langs de lijn om bij een kleinzoon te kijken. 
Vroegere buurmeisjes, die nu als moeders hun kids aanmoedigden, herkenden mij en 
knoopten gezellig een praatje aan. Dag doelpunten! Op het laatste nippertje zag ik het been 
van mijn kleinzoon uitschieten waardoor hij scoorde. ‘Leuk oma dat je gekeken hebt ’, zei hij 
na afloop glunderend.
Pfff, kwam ik daar even goed van af!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut

 

 

 

     IJzersterk in plaatwerk 
Het adres voor: 

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

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

 

 

 

 

  

FOOT FIT
Pedicure Salon Renswoude

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46 
3927 AK Renswoude 

0318-572041
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SWO AGENDA

Woensdag 22 feb 09.00-9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
 14.00-16.00 uur: Sjoelen (De Achthoek)
 19.00-21.00 uur: Bingoavond (Bibliotheek Renswoude)
Donderdag 23 feb 10.00-11.30 uur: Digicafé Scherpenzeel (De Breehoek)
 14.00-16.00 uur: Samen creatief (De Achthoek)
 15.00-16.00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15.00-16.00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
Vrijdag 24 feb 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
  17.00-18.45 uur: Samen eten Scherpenzeel  

(Grand Café in De Breehoek)
Maandag 27 feb  13.30-14.30 uur: Loopgroep korte afstand Renswoude; bij droog weer 

(De Hokhorst)
  13.30-15.30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer  

(De Hokhorst)
Dinsdag 28 feb 10.00-11.30 uur: Digicafé Renswoude (Bibliotheek Renswoude)
 13.45-16.30 uur: Kaartclub (De Breehoek)
 14.00-15.00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
 14.30-16.30 uur: Welfare SWO (Bibliotheek Renswoude)
Woensdag 1 mrt 09.00-9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
  19.00-20.30 uur: Creatieve workshop ganzenei beschilderen 

(Bibliotheek Renswoude)
Donderdag 2 mrt 15.00-16.00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15.00-16.00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
Vrijdag 3 mrt 4.00-16.00 uur: Repaircafé (De Breehoek)  
Maandag 6 mrt 09.15-11.30 uur: Bowlen (Schimmel, Woudenberg)
 09.30-11.00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
  13.30-14.30 uur: Loopgroep korte afstand Renswoude; bij droog weer 

(De Hokhorst)
  13.30-15.30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer  

(De Hokhorst)
Dinsdag 7 mrt 13.45-16.30 uur: Kaartclub (De Breehoek)
 14.00-15.00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
 14.30-16.30 uur: Welfare SWO (Bibliotheek Renswoude)
Woensdag 8 mrt 09.00-9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)

 

 

  

 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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DORPSBELANG RENSWOUDE

ENERGIELOKET
Sinds vorig jaar hebben we allemaal te maken 
met torenhoge energieprijzen als gevolg van 
de Oekraïne oorlog en de boycot van Rusland. 
Onze Rijksoverheid probeert de gevolgen voor 
ons te beperken door allerlei maatregelen, zoals 
een energietoeslag in november en december 
2022, een eenmalige tegemoetkoming voor 
huishoudens met een laag inkomen, korting 
op de BTW en een prijsplafond voor de gas- en 
stroomprijs in 2023. We proberen allemaal de 
energiekosten te drukken door de thermostaat 
een graadje lager te zetten en andere adviezen 
op te volgen. Om ons heen zien we steeds meer 
zonnepanelen op daken van agrarische schuren 
en bedrijven, maar zeker ook op de daken van 
onze woningen. Renswoude is daarmee koploper 
in de provincie Utrecht. Het aantal zonnepanelen 
per huishouden ging bij ons van 0,32 in 2016 naar 
2,21 in 2021; bijna 7 keer zoveel! En in 2022 zijn 
er weer veel zonnepanelen toegevoegd aan dit 
aantal. Behalve het (zelf) opwekken van energie 
helpt het ook om energie te besparen door uw huis 
te isoleren (dak, muren, glas en vloer). Immers 
energie die u niet gebruikt, hoeft u ook niet (duur) te 
betalen. Op veel maatregelen om energieverbruik 
te beperken is het mogelijk om subsidie aan te 
vragen. Sommige mensen vinden het een sport 
om dat zelf allemaal uit te pluizen; voor anderen 
is het een enorme uitdaging. Als inwoner van 
Renswoude kunt u vanaf 1 februari 2023 gebruik 
maken van een energieloket. Omringende 
gemeenten bieden deze dienstverlening al langer 
aan. Dorpsbelang heeft jaren gepleit voor een 
energieloket; voor ons was dit een speerpunt 
in ons verkiezingsprogramma en het heeft ook 
een prominente plaats in het coalitieakkoord. 
We zijn blij dat u nu gebruik kunt maken van het 
energieloket. Dit loket heeft een digitale ingang 
via www.energiesamenfoodvalley.nl/renswoude-
eloketvraag. Dorpsbelang ziet graag dat er, voor 

mensen die minder digitaal vaardig zijn, naast de 
digitale ingang ook andere mogelijkheden zijn om 
advies in te winnen en in contact te komen met 
het energieloket. We bevelen dit energieloket van 
harte bij u aan: maak er gebruik van en houd zo uw 
energieverbruik (en -kosten) laag. 

WINDTURBINES 
Het zal u niet ontgaan zijn, dat er in 2021 veel 
te doen was rondom de windturbines op de 
Emminkhuizerberg. De meerderheid van 
de Renswoudse gemeenteraad is, evenals 
buurgemeente Veenendaal, tegen het plaatsen 
van grote windturbines. De wijk Veenendaal-west 
ligt slechts 500 meter van de Emminkhuizerberg 
af en bij inwoners van Overberg en omwonenden 
in Renswoude is er geen draagvlak voor de 
plaatsing van windturbines.  De provincie Utrecht 
heeft in 2022 aan alle gemeenten gevraagd 
om te onderzoeken waar windturbines op het 
grondgebied van de gemeente kunnen worden 
geplaatst. Als gemeenten daarmee onvoldoende 
vorderingen maken, dreigt de provincie de 
regie op plaatsing over te nemen. Dat is recent 
gebeurd. De onderzoeken, die door de provincie 
worden opgestart richten zich op het effect van 
windturbines op geluid, gezondheid en natuur. 
Ook de zoeklocatie op de Emminkhuizerberg is 
daarbij in beeld bij de provincie.  Op 15 maart zijn 
er verkiezingen voor de provinciale staten. Dat zijn 
normaal gesproken niet de meest aansprekende 
verkiezingen en de opkomst is vaak laag. Toch 
willen we u erop wijzen, dat er wat te kiezen is 
wat van invloed is op onze directe leefomgeving: 
wel/geen windmolens, stikstofcrisis, etc. De 
uitslag van deze verkiezingen heeft effect op onze 
directe omgeving. Als lokale partij geven wij geen 
stemadvies, maar we verwijzen u graag naar de 
stemwijzer (www.stemwijzer.nl). Zo kunt u de 
juiste keuze maken voor uw directe leefomgeving. 

Fractie Dorpsbelang Renswoude
info@dorpsbelangrenswoude.nl

GROOT INSLAAN=
EXTRA VOORDEEL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 20 februari t/m 26 februari 2023. Week 08. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Pepsi of 7UP
2 fl essen à 1500 ml

combineren mogelijk

1+1 GRATIS*

4.60

2.30
_

_
5.02

2.51

Alle Ben & Jerry’s 
of Magnum pints

2 pints à 400-465 ml
combineren mogelijk

1+1 GRATIS*

 10.90

 5.45
_

_
 17.98

 8.99

1+1

6.58

3.29
_

_
6.98

3.49

Verse fi jne/grove 
rookworst of 

kip rookworst
combineren mogelijk

1+1 GRATIS*

1+1 GRATIS*

Jan en Daily Chef 
po� ertjes

zak 335 gram of zak 50/75 stuks
combineren mogelijk

5.02

2.51
_

_
7.98

3.99

Alle Knorr 
wereldgerechten 
of groentepasta’s

2 pakken à 139-529 gram 
combineren mogelijk

1+1 GRATIS*

6.28

3.14
_

_
11.52

5.76

Arla Skyr 
2 bekers à 450 gram

combineren mogelijk

1+1 GRATIS*

 4.18

 2.09
_

_
 4.80

 2.40

1

4.78

2.39
_

_
5.02

2.51

Alle Healthy 
People of 

Appelsientje 
gekoeld 

2 stuks
combineren mogelijk

1+1 GRATIS*

Molenbrood vloerbroden
2 hele broden
combineren mogelijk

5.38

6.18 4.99
2 STUKS

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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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 2 MAART
FOTO OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Wie heeft er nog plaatjes van het Coopboek over?
Ik kom ze graag ophalen. 
Ans van den Hurk Sportparklaan 5 Renswoude 
Tel 0318-618244 

Promotie commissie Renswoude zoekt 
tuinliefhebbers voor De OpenTuinendag 2023 
voor kleine tuinen (1dag). Inl. bij Metta Siemons 
tel.0648922876 na 17 uur.

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

Zaterdag 25 februari is er weer de maandelijkse oud 
papier inzameling, tussen 9 en 12 uur naast gebouw 
Rehoboth.

Ook in Renswoude wonen misschien wel meer 
dan honderd mensen die zelden uitgaan. Dit 
door hersenletsel, autisme, een burn-out, 
hoogsensitiviteit of gehoorproblemen. Doordat 
zij prikkelgevoelig zijn, is de horeca te druk.  
Woensdagavond 1 maart is Bar Gezellig een Chillcafé. 
De muziek staat uit  en daardoor is het minder 
lawaaierig. Ken jij ook iemand die weinig uitgaat?  
Kom samen naar het Chillcafé! Natuurlijk kun je 
alleen komen, het is sowieso gezellig en er is altijd 
wel iemand om mee te praten. 
Woensdag 1 maart is iedereen vanaf 19 uur welkom  
in het  bar gezellige Chillcafé.

Gezocht: Schoonmaker trappenhuis.
Voor in ons appartementen complex, watersnipweide 
64 t/m 74, zijn wij op zoek naar een schoonmaker 
die ons trappenhuis schoon wil maken. Het gaat 
om een keer per twee weken, gemiddeld twee uur.  
Werkzaamheden zijn hal stofzuigen en dweilen, trap 
stofzuigen, ramen lappen en alle stofvrij maken. 
Bedrag per uur en tijden zijn in overleg. Heb jij 
interesse, stuur dan een mail naar 
marlien-schuttenbeld@hotmail.com

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg

 
 
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



Bel ons: 0318-511143            Hoogstraat 20 in Veenendaal            Open: Di t/m Za 

Benieuwd naar onze nieuwe collectie? Kom dan langs in de winkel of bekijk 
de producten op onze vernieuwde website www.vanwoerdenwonen.nl.

NIEUWE
COLLECTIE

• PERSOONLIJKE AANDACHT 
• HOGE KWALITEIT
• UITSTEKENDE SERVICE
• GRATIS INTERIEURADVIES
• 3D ONTWERP
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