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Gemeentenieuws (11 februari 2019)
Centraal telefoonnummer
De gemeente is bereikbaar via één
centraal telefoonnummer 0318 578150. Ma t/m vr: 09.00-12.00 en
14.00-16.00 uur.

Evenementenkalender
geen
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl

Collectevergunningen
Spreekuur burgemeester
geen
Elke maandag van 11.00 - 12.00 uur
in het gemeentehuis. U kunt uw
Gevonden voorwerpen
vraag/verzoek ook mailen naar:
geen
burgemeester@renswoude.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.verlorenofgevonden.nl
Op de volgende data’s is er geen
spreekuur: 11/02, 18/02, 25/03, 27/05, 10/06
Zaterdagopenstelling gemeentewerf
Op zaterdag 2 maart a.s. is de gemeentewerf geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Inwoners uit
Renswoude kunnen dan terecht voor de inzameling van elektrische apparaten, Klein
Chemisch Afval (KCA), kleding, metaal, vlakglas, steenpuin en het afhalen van zakken voor
plastic afval. Er mag ook kosteloos 1m3 grofvuil, zoals ijzer, huisraad (matras, kast, bed
e.d.), tuinafval en witgoed, aangeboden worden. Alleen voor steenpuin wordt € 25,- per m3 in
rekening gebracht. Let op: neem wel uw identiteitsbewijs mee, hier kan om gevraagd
worden.
Inloopspreekuur Taalhuis Renswoude van start
Op elke vrijdag in de oneven weken houdt het Taalhuis Renswoude een spreekuur. Het
spreekuur is van 10.00 tot 11.00 uur en wordt gehouden in de bibliotheek te Renswoude.
Het eerste spreekuur wordt gehouden op vrijdag 15 februari a.s..
Tijdens het inloopspreekuur kan iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren terecht
voor vragen. Je wordt dan geholpen met zoeken naar geschikt (les)materiaal, een
taalmaatje of taalles in de buurt. Ook taalvrijwilligers kunnen terecht voor ondersteuning en
vragen.
Wil je graag taalvrijwilliger worden? Ook dan kun je terecht en kunnen we samen kijken wat
je graag zou willen doen.
Voor meer informatie kun je mailen naar taalhuis@bibliotheekzout.nl of bellen naar
06-11645224.

Renswoude, 11 februari 2019

2

de heraut
Besluit vertrokken naar Land Onbekend
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken dat onderstaande persoon niet meer
woont op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staat.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om van de onderstaande
persoon gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land.
Geslachtsnaam en voorletters- Datum voornemen
 Feliniak, K-03-01-2019.
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes
weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.
In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:
 Uw naam ,adres, datum en ondertekening;
 Een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is;
 De reden waarom u bezwaar instelt.
Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt, kan bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een voorlopige
voorziening ingediend worden, Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres daarvoor is
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Digisterker — werken met de e-overheid
Aangifte doen bij de Belastingdienst. Een verhuizing doorgeven aan de gemeente.
Huurtoeslag aanvragen. Allemaal zaken die je steeds meer via internet regelt. Vaak is
hiervoor ook een DigiD nodig. Dit kan lastig zijn, vooral als je (nog) niet zo handig bent met
een computer en met internet. Daarom bieden de gemeenten Rhenen en Renswoude samen
met de Bibliotheek Z-O-U-T de cursus ‘Digisterker’ aan. U leert hier hoe u zaken met de
overheid via internet snel en makkelijk kunt regelen.
U leert in de cursus stap voor stap om steeds meer via internet zelf te regelen. Hoe kun je
informatie vinden bij de overheid? Maar ook, hoe kun je iets aanvragen, bijvoorbeeld een
paspoort bij de gemeente, of zorgtoeslag bij de Belastingdienst. Ook mijn.overheid.nl en de
berichtenbox komen aan bod. De cursus bestaat meestal uit 4 bijeenkomsten. Uitleg en
begeleiding gebeurt door gecertificeerde docenten. Bij de start van de cursus ontvangen
cursisten een werkboek. U kunt zich aanmelden via taalhuis@bibliotheekzout.nl. De cursus
start bij voldoende deelnemers.
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Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart 2019
Stemmen met een kiezerspas
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 en Veluwe een kiezer toegestaan is zijn/haar 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.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
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 15 maart 2019 door de kiezer zijn ingediend
bij de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 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, doch uiterlijk op dinsdag 19 maart
2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij het gemeentehuis van de gemeente waar
hij/zij op maandag 4 februari 2019 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
kiesrecht aanmelden in elk stembureau binnen de provincie en binnen de grenzen van het
waterschap.
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Stemmen bij volmacht
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 en Veluwe op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan bij
volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:
A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor
de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019, door de kiezer worden
ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari
2019 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas
is verstrekt.
4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag
4 februari 2019 als kiezer zijn geregistreerd.( voor hetzelfde waterschap/dezelfde
provincie)
5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij/zij
dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
6. 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 hem/haar 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. Tevens 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 dat 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 Bureau verkiezingen, Dorpsstraat 4,
telefoonnummer 0318-578151.
De burgemeester voornoemd, P. Doornenbal-van der Vlist
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Besluitenlijst gemeenteraad 29 januari 2019
Voorstel
Vaststelling agenda
Vaststelling verslag en besluitenlijst 11
december 2018
Ingekomen stukken en mededelingen
Voorstel tot aanpassing van de
wegsleepregeling gemeente Renswoude
Voorstel tot vaststelling van het
Bestemmingsplan Barneveldsestraat 11-11a
Voorstel inzake de Kadernota 2020
VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)
Voorstel tot instemming met het ontwerpRegionaal Risicoprofiel 2019 VRU
Voorstel tot vaststelling van het Regionaal
Integraal Veiligheidsplan (IVP) Heuvelrug 20192022

Voorstel tot vaststelling van de kaders voor het
onderzoek toekomstscenario ontwik-keling
Taets van Amerongenweg 2e fase
Voorstel tot wijziging van het woonprogramma
en vaststelling van een budget voor de realisatie
van 9 vrije sector huurwoningen aan de Taets
van Amerongenweg

Besluit
Agendapunt 10 als debatstuk
behandelen. Gewijzigd vastgesteld.
Verslag vastgesteld met tekstuele
wijziging. Besluitenlijst ongewijzigd
vastgesteld.
Afdoening conform voorstel.
Conform voorstel vastgesteld.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Conform voorstel besloten geen wensen
of bedenkingen in te dienen.
Conform voorstel met het ontwerp
regionaal risicoprofiel ingestemd zonder
wensen of bedenkingen.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Motie M1 inzake cameratoezicht,
ingediend door de VVD, met algemene
stemmen aanvaard.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.

Papierkliko laten ophalen
U heeft de papierkliko met blauwe deksel al enkele weken in gebruik. We
hopen dat deze papierkliko u bevalt en u hierdoor nog meer oud papier en
karton kunt scheiden. Mocht u deze papierkliko niet meer wensen, dan heeft
u de mogelijkheid om deze papierkliko te laten ophalen. Meld dit uiterlijk
vrijdag 22 februari a.s. bij ACV via renswoude@acv-groep.nl of bel met 0318-648160. De
papierkliko wordt, nadat deze is geleegd op woensdag 27 februari, opgehaald. Laat de
papierkliko dus na de lediging aan de weg staan. ACV haalt de kliko zo spoedig mogelijk op.
Renswoude, 11 februari 2019
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Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:
1. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het veranderen van
de kapconstructie (verhogen goot) van een deel van het bedrijfspand op het adres
Utrechtseweg 32 te Renswoude (ontvangen op 21 januari 2019);
2. Activiteit ‘bouwen’: voor het vernieuwen en vergroten/ verhogen van een autostalling op
het adres Utrechtseweg 32 te Renswoude (ontvangen op 24 januari 2019);
3. Activiteit ‘bouwen’: voor het veranderen van de gevelreclame op de gevels van de
supermarkt op het Dorpsplein 14 te Renswoude (ontvangen op 25 januari 2019);
4. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een uitbouw / erker aan de voorzijde van de
woning op het adres Van Arckelweg 11 (vanaf 4 maart Van Deylweg 11) te Renswoude
(ontvangen op 1 februari 2019);
5. Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een schutting en het realiseren van een
deurkozijn in de zijgevel van de woning op het adres Vendelier 33 te Renswoude
(ontvangen op 5 februari 2019);
6. Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een raam in de achtergevel van het
bedrijfspand op het adres Groot Overeem 9a te Renswoude (ontvangen op 5 februari
2019).
Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en zullen worden beoordeeld. Zodra hier een besluit
op is genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden
ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom
uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele
weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om een
aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten openingstijden op
afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van
Renswoude.
Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning hebben burgemeester en wethouders
de beslistermijn verlengd met ten hoogste zes weken op grond van artikel 3.9, lid 2 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:
1. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een carport achter het appartementencomplex
op de Dorpsstraat 44 te Renswoude (nieuwe uiterste beslistermijn: 16 maart 2019).
Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
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Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend:
1. Activiteit ‘gebruik in strijd met het bestemmingsplan’: voor het uitbreiden van het
kinderdagverblijf en het verminderen van caravanopslag in de bebouwing op de
Groeperweg 4 en 4b te Renswoude (ontvangen op 30 januari 2019).
Bovenstaande aanvraag is ingediend en zal worden beoordeeld. Zodra hier een
ontwerpbesluit op is genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen
een zienswijze worden ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze
publicatie dient daarom uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en
dat er binnen enkele weken of maanden een ontwerpbesluit hierover zal worden genomen
en bekendgemaakt. Om een aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of
buiten openingstijden op afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het
gemeentehuis van Renswoude.
Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is
verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:
1. Activiteit ‘bouwen’: voor het oprichten van een vrijstaande woning en het aanleggen van
een uitrit op het adres Beekweide 41 te Renswoude (verzonden op 30 januari 2019).
Genoemde omgevingsvergunning ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op
afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende vergunning, dan
kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).
Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een
bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag
na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een
houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag
na afloop van de bezwaartermijn.
Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u
bovendien 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. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
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Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvraag is
ingediend:
 Ontheffing sluitingstijden horeca/kantine tennisvereniging Dicke Rijst tot 01.00 uur op
diverse data in 2019 in verband met tennisactiviteiten en toernooien, aangevraagd door
de tennisvereniging Dicke Rijst (ontvangen op 4 februari 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
Verleende vergunning APV en bijzondere wetten
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunningen zijn
verleend:
 Ventvergunning voor de verkoop van stroopwafels van 4 t/m 16 maart 2019,
aangevraagd door St. Fondsenwerving De Schutse (verzonden op 29 januari 2019);
 Verklaring van geen bezwaar voor de fietstocht Backroads op 13 april 2019 door onder
andere de gemeente Renswoude, aangevraagd door dhr. G. Bruinsma (verzonden op
29 januari 2019);
 Verklaring van geen bezwaar voor een toertocht van oldtimer tractoren op 13 april
2019 door onder andere de gemeente Renswoude, aangevraagd door Oldtimer
Tractoren Club Achterveld (verzonden op 29 januari 2019);
 Vergunning voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden van 6 t/m 20 maart 2019
ten behoeve van een PVDA campagne, aangevraagd door Event Support Holland
(verzonden op 29 januari 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is
verleend met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure:
1. Activiteit ‘veranderen inrichting’ (milieu) ten behoeve van het opslaan/afleveren van
Adblue en stalling van containers van derden binnen de inrichting op het adres
Barneveldsestraat 16 te Renswoude.
Bovengenoemd besluit ligt vanaf 12 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage op het
gemeentehuis van Renswoude en is in te zien bij de afdeling Omgevingsbeheer op
werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op afspraak buiten openingstijden.
Belanghebbenden kunnen bij de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht,
beroep indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag dat het besluit
ter inzage is gelegd. Het indienen van een beroepschrift heeft niet tot gevolg dat de werking
Renswoude, 11 februari 2019
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van dit besluit wordt stopgezet. Een belanghebbende die dit wenst en een spoedeisend
belang heeft, kan naast het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht. Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige
voorziening zijn kosten verbonden.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Als
gedurende de beroepstermijn echter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan,
treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel, 0318 – 57 81 61 op ma,di,do /
c.van.den.heuvel@renswoude.nl
Vastgesteld bestemmingsplan Barneveldsestraat 11-11a
De gemeenteraad heeft op 29 januari 2019 het bestemmingsplan ‘Barneveldestraat 11-11a’
ongewijzigd vastgesteld.
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat er op dit perceel ook een fietsenzaak mag
worden gevestigd, naast de bedrijven die hier op grond van het bestemmingsplan
‘Bedrijventerrein’ al aanwezig mogen zijn. Verder regelt het nu vastgestelde
bestemmingsplan dat de woning op Barneveldsestraat 11a de woonbestemming krijgt.
Genoemd bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Bovendien ligt
het plan vanaf 12 februari 2019 gedurende zes weken, tijdens openingstijden, ter inzage op
de afdeling Omgevingsbeheer van de gemeente Renswoude.

-

Tot 26 maart 2019 kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan ‘Barneveldsestraat 11-11a’ bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State (AbRS, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren
heeft gebracht;
Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;
Een belanghebbende die het niet eens is met de wijzigingen die zijn doorgevoerd ten
opzichte van het ontwerpplan.
Indien beroep wordt ingesteld, dan 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 vragen of meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
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Gewijzigde wegsleepregeling gemeente Renswoude
De gemeenteraad heeft in verband met het aanwijzen van een nieuwe plaats van bewaring
van voertuigen de wegsleepregeling gewijzigd vastgesteld. Hieronder is dit besluit
weergegeven.
Er is geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar of beroep tegen dit besluit.
Voor meer informatie: Mw. S. Huisma (di en do) 0318 – 57 81 65/ s.huisma@renswoude.nl
Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in
de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
 Smaakidee voor het adres:
Barneveldsestraat 49 2, 3927 CB Renswoude. De melding heeft betrekking op het
veranderen van het bedrijf.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het
is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of
beroep in te stellen. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00
uur of op afspraak). Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/
c.van.den.heuvel@renswoude.nl Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de
Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 17.00 uur), tel: 088-0225000.
Cursussen en lezingen over opvoeden en gezondheid
De gemeente Renswoude werkt samen met de omliggende gemeenten. De inwoners van
Renswoude kunnen daarom gebruik maken van de groepscursussen en informatieve
avonden van o.a. Veens en het groepsaanbod van het CJG in Scherpenzeel. Op de volgende

websites kunt u zien wat het aanbod is: cjg.scherpenzeel.nl / www.veens-welzijn.nl

Afsluiting Kerkstraat ter hoogte van de Taets van Amerongenweg
De Gemeente Renswoude is op dit moment bezig met de herinrichting van de Taets van
Amerongenweg. Bij deze herinrichting wordt ook de riolering vervangen en wordt er een
nieuw regenwaterriool aangebracht. In dit regenwaterriool wordt het relatief schone
regenwater opgevangen en getransporteerd naar de watergangen rondom het kasteel. Om
dit water vanaf de Taets van Amerongenweg richting het kasteel te transporteren moet ook
de Kerkstraat worden doorkruist. Tijdens deze werkzaamheden is de Kerkstraat ter hoogte
van de Taets van Amerongenweg afgesloten. Omdat naast het aanleggen van deze riolering
ook de kruising wordt vernieuwd zal deze afsluiting ca. 3-4 weken gaan duren. Op 15
februari wordt gestart met de werkzaamheden, en de verwachting is dat de werkzaamheden
medio maart zijn afgerond. Door de aannemer Vink wordt een omleidingsroute ingesteld.
Renswoude, 11 februari 2019
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Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl

Bouwbedrijf Leo Verkerk
info@leoverkerk.nl
03 43 - 41 28 49

www.henkschuurman.nl

Renswoude

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE
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COLLECTE ZOA
Je moet er niet aan denken om in één
klap alles kwijt te raken. Zoals je huis, je
bezittingen of misschien zelfs een geliefde.
Toch overkomt het over de hele wereld
miljoenen mensen, als gevolg van een oorlog
of natuurramp. Jij kunt deze mensen helpen
door een uurtje te collecteren in Renswoude.
Door je in te zetten tijdens de collecteweek
kun je heel concreet iets betekenen voor
mensen in nood.

generatie op generatie inschakelt om Hem
te dienen en onze medemensen, ook binnen
Charim. Tien jaar is dan nog maar het begin!
DANKBAAR

In 2019 is de collecteweek van 24 tot en met 30
maart. Help je mee? Voor meer informatie of
om u als collectant op te geven, neem contact
op met de ZOA-coördinator van Renswoude:
Noen Lambers-Jukema, tel: 06-83521205,
e-mail: noenjukema@hotmail.com. Meer
informatie over ZOA vindt u op www.zoa.nl

Henk Prins, voorzitter van de Raad van
Bestuur van Charim memoreerde dat het goed
gaat met Charim. Hij ziet een ‘lijn omhoog’ in
de ontwikkelingen. In zijn toespraak toonde
hij zijn dankbaarheid voor de christelijke zorg
die de Charim-medewerkers bieden: ’Als ik
over 10 jaar met mijn kleinkinderen langs
een Charim-locatie loop, wil ik ze vertellen:
Hier worden mensen geholpen. Hier zijn ze
tevreden. Hier werken aardige mensen, die
begrijpen wat nodig is. Hier wonen ze prachtig
en hier hebben ze lekker te eten. Maar ook:
Hier is aandacht voor meer dan dat. Er is ook
aandacht voor de grote vragen van het leven.
Dát is zorg die verder gaat. Zorg omhoog,
omdat God voor ons zorgt.’

ZORGGROEP CHARIM VIERT 10-JARIG
BESTAAN MET DANKDIENST

OPEN MIDDAG BIJ MUZIEKSCHOOL
RENSWOUDE

VANWEGE HET 10-JARIG BESTAAN VAN ZORGGROEP
CHARIM WERD MAANDAGAVOND 4 FEBRUARI EEN
DANKDIENST GEHOUDEN IN WIJKKERK ALLER ERF TE
VEENENDAAL. DE DIENST HAD ALS THEMA: ‘DANKEN
VOOR GODS TROUW: DE GENERATIES DOOR’.

Zelf muziek maken, ontdek hoe leuk dat
is..., zegt Jeannette van ’t Veld. Om dat zelf
te ontdekken, ervaren is er op zaterdag 16
februari een open middag in de bibliotheek in
Renswoude aan de Van Reedeweg 77.
Belangstellenden zijn op 16 februari welkom
tussen 14.00 - 16.00 uur in de bibliotheek,
Van Reedeweg. Tijdens deze middag kun je
informatie over de lessen bij de muziekschool
krijgen, luisteren naar muziek, kennis maken
met de docenten en zelf een instrument
uitproberen. Kom ook, de koffie en limonade
staan klaar. Op de muziekschool Renswoude
wordt les gegeven in de volgende vakken:
piano, orgel, keyboard, zang, blokfluit, gitaar,
basgitaar, elektrische gitaar.
Voor meer informatie kijk op de website:
www.muziekschool-renswoude.nl

HELP JE MEE?

Op 31 december 2008 ontstond Zorggroep
Charim uit een fusie tussen Intrazorgplus in
Veenendaal en Zeisterwoude in Zeist. In 2019
bestaat de zorggroep dus 10 jaar! Dit vierde
zij met een dankdienst, een feestelijke avond
waar ruim 150 medewerkers, cliënten en
vrijwilligers aanwezig waren.
GENERATIE OP GENERATIE

Centraal in de dienst stond Psalm 100, een
lied van dankbaarheid aan God. Verder werd
er stilgestaan bij de toekomst en hoe God

13

de heraut

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie

Wist u dat..
Wij middels echografie de
(meeste) klachten in beeld
kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
0686870122

EM Pater
Spikhorst 6

3927 DB Renswoude
0318 - 57 13 66
empater@kpnmail.nl

Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren

Voor reparatie en verkoop van
Audio / Video / Witgoed
Dorpsstraat 51
3927 BB Renswoude
0318-574758 / 746020
info@rcr-renswoude.net
www.rcr-renswoude.nl
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KLEINE WINDMOLEN OP AGRARISCH
BEDRIJF INTERESSANT?
KOM NAAR DE INFORMATIEBIJEENKOMST
OP 21 FEBRUARI!

Wind is een schone energiebron die nooit
opraakt. Steeds meer agrariërs hebben
daarom interesse om zelf een windmolen
op hun bedrijf te plaatsen, vooral nu het
aanbod aan kleine windmolens toeneemt.
Wilt u weten of een kleine windmolen (tot 20
meter) interessant is voor uw bedrijf? Meld
u dan aan voor de informatiebijeenkomst
op donderdagavond 21 februari in Boerderij
Fortzicht te Groenekan op www.lami.nl/
agenda. Ervaringsdeskundigen en leveranciers
vertellen u over de randvoorwaarden voor een
goede businesscase en alles wat er nog meer
bij komt kijken.
VOORDELEN VAN WINDENERGIE

Belangrijk voordeel van windenergie is dat het
schoon is en veel gelijkmatiger beschikbaar dan
zon. Windmolens nemen bovendien minder ruimte
in dan zonnepanelen. Maar er zijn ook nadelen,
zoals geluid, slagschaduw of inpasbaarheid in het
landschap. Het is daarom belangrijk om u voor de
aanschaf goed te informeren.
GOEDE BUSINESSCASE

Of een kleine molen rendabel is voor
uw agrarisch bedrijf hangt af van veel
factoren. De gemiddelde windsnelheid
op uw locatie is hierbij een belangrijke.
Tijdens de bijeenkomst informeert één van
de aanwezige windmolenleveranciers u
over de randvoorwaarden voor een goede
businesscase. Hierbij komen o.a. de fysieke
plaatsing, het onderhoud, de vergunningen en
de aansluiting op het elektriciteitsnet aan bod.
ONDERZOEKSRESULTATEN

Marcel van der Voort van de WUR vertelt op

deze avond over de ervaringen met drie kleine
windmolens op hun proefveld in Lelystad. Hij
zal onder andere ingaan op het onderzoek
naar het slim integreren van verschillende
duurzame energiebronnen (Smart Grid) en de
mogelijkheden van de constructie Power as a
Service (PAAS).
IN GESPREK MET LEVERANCIERS EN
ERVARINGSDESKUNDIGEN

De bijeenkomst wordt afgesloten met een
interactief onderdeel waarin u in gesprek kunt
gaan met verschillende ervaringsdeskundigen
en windmolenleveranciers. Het volledige
programma van de bijeenkomst vindt u
binnenkort op onze website www.lami.nl
AANMELDEN

Agrariërs en andere geïnteresseerden zijn van
harte welkom op 21 februari van af 19:30 uur
op Boerderijk Fortzicht Voordorpsedijk 35 te
Groenekan! Het programma start om 20:00 uur.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,
dus meld u snel aan op www.lami.nl/agenda!
TRAJECT ENERGIENEUTRALE MELKVEEHOUDERIJ

De
informatiebijeenkomst
over
kleine
windmolens is onderdeel van het traject
Energieneutrale Melkveehouderij. In Utrecht
werken we toe naar een energieneutrale
melkveesector. De inzet is dat de sector in 2020
een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De
rest is bespaard of door de sector zelf duurzaam
opgewekt. Het traject Energieneutrale
Melkveehouderij maakt deel uit van de
Agenda Vitaal Platteland van de provincie.
De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie
O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West
werken samen aan een krachtig en vitaal
landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook
in de toekomst van kan genieten en waar
ondernemers blijvend een gezond bedrijf
kunnen runnen.
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VAN DE BIEB:

over komen vertellen op deze ochtend.
Start: 10 uur ‘s ochtends

LEZINGEN ZOUTE INVAL VOORJAAR 2019:
DINSDAGAVOND 12 FEBRUARI: WERELDOORLOG 1: DE
OERCATASTROFE VAN DE 20STE EEUW:

Op 11-11-2018 herdachten we het feit dat
100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog
eindigde. Er heersen in het begin van de
vorige eeuw grote politieke spanningen in
Europa en andere delen van de wereld. Na
de moord op de Oostenrijkse troonopvolger
Franz Ferdinand in Serajewo komt het
kruitvat tot ontploffing en vierenhalf jaar later
kijkt men tussen de puinhopen verbijsterd
terug op de volkomen zinloze vernietiging
van miljoenen mensenlevens en materieel.
Door de industriële revolutie beschikten de
deelnemende mogendheden over modern
wapentuig, terwijl de officieren vaak nog
dachten in strategieën van manoeuvres
van voetvolk en charges te paard. De lezing
probeert in kort bestek een antwoord te
vinden op de vragen naar oorsprong, verloop
en betekenis van de Eerste Wereldoorlog.
Onmiskenbaar heeft deze catastrofe zijn
stempel gedrukt op het verdere verloop van
de 20e eeuw.
Aanvang: 20.00 u.
De lezing wordt gegeven door de heer Hans
van den Berg, Germanist en rondleider op
Huize Doorn, dat na de 1e Wereldoorlog
woonhuis van de Duitse keizer Wilhelm II
was.
DINSDAGOCHTEND 12 MAART: NATUURFOTO’S VAN
REIS VS DOOR MART LENOIRE

De familie Lenoire heeft door de VS gereisd.
Ze hebben daar diverse nationale parken
bezocht. De reis ging via Yellowstone naar
Las Vegas, naar Denver. Ze schoten vele
plaatjes van de natuur daar, waar ze graag
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Alle deze lezingen zijn kosteloos, aanmelden
niet nodig.
TENTOONSTELLINGEN:

Op dit moment, tot einde februari, kunt u
de lokale kunstwerken van de Renswouse
kunstenaars die deelnemen aan de jaarlijke
kunstroute bewonderen. Meer informatie in
de volgende Heraut hierover.
RONDLEIDING KASTEEL

Het is waarschijnlijk mogelijk om in april een
rondleiding in het kasteel van Renswoude te
volgen via de bibliotheek. We hebben plek
voor 15 personen zodra de rondleiding vol
is gaan we weer een datum plannen in de
komende maanden. De rondleidingen in
februari en maart zijn al volgeboekt. Meldt u
als belangstellende aan in de bibliotheek of
via renswoude@bibliotheekzout.nl.
SAMEN ETEN

In de bibliotheek kunt u zich weer aanmelden
voor de gezamelijke maaltijd op de laatste
dinsdag van de maand, dus op 26 februari ,
waar we een lekker carpaccio van kiprollade
eten, gevolgd door een bloemkoolschotel
met gehakt en aardappelkoekjes. Daarna
een verrassingstoetje. Dit kost 10 euro
pp en aan- (en soms af-)melden is nodig.
Aanmelden tot en met 22 februari.
BOEKENWEEK 2019 (23-31 MAART)
FILM KIJKEN

Op woensdagavond 27 maart wordt in de
bibliotheek van Renswoude onder leiding van
de dames van de christelijk-maatschappelijk
vrouwenbeweging Passage de Deense
film ‘Der kommer en Dag’ vertoond voor
belangstellenden.

de heraut
“Denemarken, 1967. Wanneer hun alleenstaande moeder ernstig ziek wordt, zit er
voor de broertjes Erik en Elmer niets anders
op dan een enkeltje internaat. Meteen
is duidelijk dat de jongens een helse tijd
tegemoet gaan: de school wordt geleid door
een sadistische directeur (Mikkelsen) en
het personeel varieert van laf tot ronduit
verknipt.” Het scenario van Søren Sveistrup
(van hitserie The Killing) is gebaseerd op
ervaringen van oud-leerlingen van het
Deense
Godhavn-internaat.
Regisseur
Nielsen en zijn uitstekende cast maakten er
een sfeervolle, geloofwaardige, maar soms
haast ondraaglijk ellendige film van. (film uit
2016).

Wist u dat er elke vrijdagmiddag rummicup
of andere spelletjes gedaan worden in de
blbiotheek? Voor iedereen die dat gezellig
vindt. Kom gerust langs om 14.00 u.
Het is gratis, koffie/thee €1,Biljarten kan altijd, op dinsdag tussen 14-20
u, op woensdag en vrijdag tussen 14-17 u.
ADRES:

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

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na
te praten over deze aangrijpende film. Het
bekijken van de film, plus een drankje kost 5,deze avond. Hiervoor kunt u zich persoonlijk
aanmelden in de bibliotheek tot 20 maart, of
via email renswoude@bibliotheekzout.nl.
De film begint om 20.00 u, zaal open om
19.30 u.
DINSDAG = VOORLEESDAG

Elke dinsdag 15.45 u kunnen kinderen tussen
3 en 6 jaar weer worden voorgelezen. Het
duurt ongeveer een kwartiertje.
Bij veel verschillende leeftijden maken we
groepjes die na elkaar voor gelezen worden.
OPEN MIDDAG MUZIEKSCHOOL

Op zaterdagmiddag 16 februari tussen 14.00
u en 16.00 u zijn Marno (electrische gitaar) en
Jeannette (piano en zang) in de bibliotheek
om u te vertellen over hun muzieklessen en
u de gelegenheid te geven kennis te maken
met hun instrumenten. In hun muziekschool
zijn beginners als gevorderde leerlingen
welkom.
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LEERLINGEN VIEREN WINTER MET
SNEEUWPRETCONCERT
		

HET BEGINNERSORKEST EN HET LEERLINGENORKEST
VAN HARMONIEVERENIGING ONS GENOEGEN UIT
RENSWOUDE GAVEN VRIJDAG 25 JANUARI EEN
SNEEUWPRETCONCERT. MET SJAALS EN MUTSEN,
GLÜHWEIN EN ÉCHTE SNEEUW BUITEN WAS DE
WINTERSE PRET COMPLEET.

Onder leiding van dirigent Harry Weijkamp
brachten de beide orkesten de bezoekers
in winterse sferen. Zo speelden de
leerlingen diverse muziekstukken die
allemaal een winters thema hadden.
“De opleidingsorkesten zijn bedoeld om
leerlingen samen muziek te leren maken en ze
te laten ontdekken hoe leuk dit is om samen
te doen”, legt voorzitter Erwin Veldhuizen
uit. “Het is een mooie voorbereiding op de
doorstroming naar het harmonieorkest.”

JUBILEUM

Tijdens het concert werd ook dirigent Harry
Weijkamp in het zonnetje gezet voor zijn
12,5-jarige dirigentschap. “Er is geen orkest
zo dynamisch als ‘jouw’ opleidingsorkesten”,
vertelde voorzitter Veldhuizen. “Er wordt
heel goed muziek gemaakt en het is ook
nog eens heel gezellig. Maar er is ook altijd
wat te beleven. Soms hangt verliefdheid in
de lucht, of moet er gediscussieerd worden
over de Brexit. Dan is een leerling zijn muziek
vergeten, zijn instrument of zelfs het hele
concert. En als het echt te bont wordt, volgt
een rode kaart. Dan moet een leerling de
week erna trakteren.”
Harry is als dirigent erg nauw betrokken
bij Ons Genoegen, zo komt hij geregeld
met nieuwe ideeën om muziek interessant
te maken voor nieuwe leerlingen. “Het
beginnersorkest was een van Harry’s ideeën.

Wij zoeken het hogerop!
Vernieuwde ladders
en trappen

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

Voor overige specialisaties: bezoek onze website
 Groeperweg 19  3927 CR Renswoude  03 43 - 48 01 19  www.welin.nl
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Dat heeft goed uitgepakt, want leerlingen
kunnen nu al na drie maanden samen
spelen.” Als dank voor zijn inzet ontving
Weijkamp van de voorzitter een oorkonde
met een zilverkleurige dirigeerstok en een
fles wijn.
MUZIEK MAKEN

Ook een instrument spelen of een oude
hobby weer oppakken? Neem contact
op met de leerlingencommissie van Ons
Genoegen via lc@onsgenoegen.org. Of loop
op een woensdagavond rond 19.00 of 20.45
uur binnen in ’t Podium aan de Nijborg,
wanneer het harmonieorkest repeteert.
Kijk op www.onsgenoegen.org voor meer
informatie.

GEEN VOORJAARSBEURS IN 2019
Al 29 jaar achtereen was het gelukt, het
houden van een Voorjaarsbeurs in de
Sporthal “de Hokhorst”, een Voorjaarsbeurs
die in de loop der jaren steeds professioneler
van opzet was, steeds fraaier en daarnaast
ook met een grote verscheidenheid
aan standhouders uit allerlei branches.
Standhouders die niet alleen uit Renswoude
kwamen maar ook vanuit de regio.
De
Renswoudse
Voorjaarsbeurs,
georganiseerd door de Ondernemersvereniging Renswoude, had z’n bestaansrecht bewezen, mocht gezien worden. Met
enige regelmaat kon je bezoekers dan ook
vol lof horen praten over de Voorjaarsbeurs,
met al die standhouders en met en breed
scala aan producten c.q. diensten.
Vorig jaar waren de organisatoren er
van overtuigd dat er in 2019 weer een
Voorjaarsbeurs georganiseerd zou worden,
de 30e en dat moest dus een speciale
beurs zijn, een jubileumbeurs waarbij men,

nog meer dan andere jaren zou laten zien
waartoe men in staat was.
Maar in 2019 komt er geen 30e Voorjaarsbeurs en de beurscommissie, die jaar in jaar
uit belast was met de organisatie van deze
in de regio alom bekende beurs, hebben
hun opdracht om opnieuw een beurs te
organiseren in feite teruggegeven aan de
Ondernemersvereniging.
En dus zal er in april drie dagen lang geen
beurs te vinden zijn in de Sporthal “de
Hokhorst”, die dan na de brand in juli vorig
jaar, er eindelijk weer helemaal klaar voor
was. Een fraaie en mooiere sporthal, maar
geen feestelijke 30e Voorjaarsbeurs.
Voorzitter Cees Bos van de Ondernemersvereniging Renswoude: “Ja, ook voor ons
is het een teleurstelling. Vorig jaar waren
de reacties best positief en leek alles
er op dat we in 2019 dus opnieuw een
Voorjaarsbeurs zouden organiseren, de 30e,
een jubileumbeurs waarbij extra zou worden
uitgepakt. Het is helaas anders gelopen, zo is
ons duidelijk geworden. Kijk, je wilt natuurlijk
wel beide hallen gevuld hebben, maar er
zijn toch teveel standhouders geweest die
afgehaakt hebben en dat is gewoon heel erg
jammer”.

JAARVERGADERING PASSAGE
De jaarvergadering van Passage, afdeling
Renswoude wordt gehouden op 20 februari
in gebouw “Rehoboth” aan de Taets van
Amerongenweg, aanvang 19.30 uur.
Voor de pauze behandelt men het
huishoudelijk gedeelte en na de pauze is er
tijd voor ontspanning.
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monebeijer.nl

0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u
verzekerd bent

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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BOERDERIJENBOEK TE KOOP

		
Het jubileumboek ‘De boerderijen van
Renswoude. Eigendom en bewoning door
de eeuwen heen’ (ISBN 978-90-90313719), geschreven door Egbert Wolleswinkel,
waarvan het eerste exemplaar tijdens de
viering van het 50-jarig bestaan van ‘OudRenswoude’ aan de burgemeester werd
aangeboden, is vanaf heden te koop op de
volgende adressen:
-
Regiobibliotheek
Z-O-U-T,
locatie
Renswoude, Van Reedeweg 77, 3927 BT
Renswoude (openingstijden di. 14.00-20.00
uur, wo. en vrij. 14.00-17.00 uur)
-
Boekhandels: Primera Van Walsem te
Scherpenzeel en Veenendaal, Boekhandel
Van Kooten te Veenendaal, Boekhandel
Romijn te Barneveld (maandagochtend
gesloten) en Chr. Boekhandel De Zonnebloem
te Scherpenzeel (maandag gesloten)
- Oudheidkamer De Nieuwe Buurt, Dorpsstraat
38, 3927 BD Renswoude (alleen de laatste
zaterdag van de maand tussen 13.30-16.30 u)
Leden van ‘Oud-Renswoude’, die op 1 januari
2019 lid waren, kunnen het boek (formaat
boekblok 24 x 30 cm., linnen band met
stofomslag, 688 blz., 621 (kleuren)afb.) nog
gratis afhalen (één exemplaar per adres)
in de Oudheidkamer op de aangegeven
zaterdagmiddagen. De jubileumprijs van
€50,- geldt voor elke koper.

BELASTINGAANGIFTEN 2018
Sinds 2006 biedt Senioren Welzijns
Organisatie
Scherpenzeel/Renswoude
de mogelijkheid om door een vrijwilliger
uw inkomstenbelasting aangifte te laten
verzorgen. Ook dit jaar zal de SWO de aangifte
voor inwoners gaan verzorgen.

Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan
in de afgelopen jaren heeft het bestuur in
overleg met de vrijwilligers besloten enkele
randvoorwaarden te verbinden aan deze
gratis service. Als u een beroep doet op de
gratis service voor het verzorgen van uw
inkomstenbelasting aangifte dient u aan de
volgende voorwaarden te voldoen:
• Alleen aangifte Inkomstenbelasting.
• Uw of uw gezamenlijk bruto inkomen is niet
hoger dan € 20.000 (alleenstaande) of
€30.000,- (gehuwden/samenwonenden).
De aangifte(n) worden elektronisch met de
belastingdienst afgewikkeld. De vrijwilligers
zijn geschoold om uw aangiften te kunnen
verzorgen en hebben een geheimhouding
verplichting zodat uw privacy gewaarborgd is.
Deze service staat open t/m mei, voor het
maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met de ouderenwerker Rianne van
Ginkel, telefoon 06-5164 7525
U kunt ook langskomen op het spreekuur van
de formulierenbrigade:
In Scherpenzeel op donderdag van 10.0011.00 uur in het in Huis in de Wei aan de
Vijverlaan. In Renswoude in de even weken op
dinsdag van 10.00-11.00 uur in de bibliotheek
van Renswoude.

GEZAMENLIJK ETEN DINSDAG
26 FEBRUARI 2019
Senioren Welzijns Organisatie (SWO)
organiseert voor ouderen op dinsdag 26
februari een gezamenlijke maaltijd in het
Trefpunt, in de bibliotheek van Renswoude.
De avond begint om 17.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met ouderenwerker Rianne van
Ginkel, tel 06 5164 7525
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Hage Nap
Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel:
0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl

binnen- en buitenschilderwerk
glasweefsel-, behang- en sauswerk
beglazing
meerjarenonderhoudsplan schilderwerk

SNEL AANNEM

Verkoop Aankoop
Taxaties Woningen
n

n

Dorpsstraat 73 - 3927 BB Renswoude
Telefoon: 0318 - 572 951
Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

www.abgaasbeekmakelaardij.nl
16
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De Hooge Hoek 11
3927 GG Renswoude
Tel. 0318 - 572162
Fax 0318 - 574027
jan@snelaannemers.nl
www.snelaannemers.nl

Parkietjes

de heraut

Gezocht: lieve en betrouwbare gastouder (aan huis)
voor onze 2 schoolgaande kinderen en een baby. Het
gaat om woensdag de hele dag en vrijdagochtend.
Tel. 06-11198122

Heijink & Me ure
advocaten
Echtscheiding

Boedelscheiding

Alimentatie

Betaalbare deskundigen
Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90

De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl
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UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DINSDAG 19 FEBRUARI
VÓÓR 19.00 UUR
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