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‘Een wereld van verschil’
Afgelopen week besefte ik mij nog maar weer eens dat er een
wereld van verschil zit tussen een maand geleden en nu.
Om een idee te geven: waar een maand geleden de
ontmoetingen plaatsvonden met een hartelijke handdruk,
ontmoeten we elkaar nu via een videoscherm of telefoon. En
als we elkaar al “live” ontmoeten, houden we anderhalve
meter afstand. Waar we ruim een maand geleden nog heerlijk
uit gingen eten, blijven we nu thuis en de uitnodigingen voor
ons 25 jarig huwelijksfeest dat gepland stond voor half mei, zijn niet verstuurd. Simpelweg
omdat we in deze tijd van contacten vermijden, dat feest niet kunnen vieren. Eerlijk gezegd
zijn dit natuurlijk slechts luxe problemen. Voor ons dan. Niet voor de horeca en niet voor de
mensen voor wie hun werk afhankelijk is van die live-ontmoetingen. En al helemaal niet
voor de mensen die rechtstreeks geraakt worden door het Corona-virus. Mensen die er ziek
van zijn. Voor de nabestaanden van de mensen die hieraan overleden zijn.
Wat voor mij begon met een virus dat zich vooral bij anderen en in andere gemeenten
manifesteerde, ging naar meldingen van Corona-virusbesmettingen in ons eigen dorp en
inmiddels over naar meldingen van corona-gerelateerde overlijdens. Dit doet wat met mij,
merk ik. Ik bel, app, mail en ontmoet mensen die bezorgd zijn, verdrietig zijn. Ik zoek naar
de juiste woorden, naar de goede acties. Ik ervaar het “ik sta met lege handen-gevoel” Ik
probeer vooruit te kijken, bezien wat de consequenties zijn voor de nabije toekomst. Op een
andere manier met de gemeenteraad vergaderen. Een andere Lintjesregen. Een
koningsdag zonder gezellige activiteiten waar we als dorp elkaar ontmoeten. Geen
Oranjefestival waar we in de grote tent samen feestvieren. Wat betekent dit voor onze 4 mei
viering waar we in Renswoude altijd naast elkaar staan om samen te herdenken?
Mensen, wat zijn we in een totaal andere wereld beland!
Ik ervaar ook eenheid en saamhorigheid. Met elkaar de schouders eronder. Wat een mooie
ervaring is dat! Houd van elkaar. Houd elkaar vast. Als het niet letterlijk kan, dan toch in elk
geval figuurlijk. Laat elkaar niet vallen. Steun elkaar. Zie de zon schijnen, ook als het even
moeilijk is. Renswoude wij kunnen dit! Alleen samen!!
Petra Doornenbal, uw burgemeester

Renswoude, 20 april 2020

2

de heraut
Bereikbaarheid gemeente
In verband met de maatregelen rond het coronavirus is de bereikbaarheid van de gemeente
aangepast. Waar mogelijk, werken de medewerkers vanuit huis. We doen ons best de
dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. U kunt ons op de volgende manieren
bereiken:
Burgerzaken:
De afdeling Burgerzaken is beperkt open en werkt alleen op afspraak. Voor het maken van een
afspraak kunt u tussen 9.00 en 11.00 uur bellen naar
0318-578151 of 0318-578155 of mailen naar burgerzaken@renswoude.nl.
Aangifte van geboorte en overlijden is urgent. We vragen u nadrukkelijk om een niet urgent
bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen:
▪ Is uw reisdocument of rijbewijs nog langer dan twee weken geldig? Dan graag uw bezoek
uitstellen.
▪ Ligt uw document klaar, maar is uw huidige document nog wel een aantal weken geldig?
Stel uw bezoek dan ook uit.
▪ Kom niet naar het gemeentehuis als u geen afspraak hebt gemaakt. Hoewel er
medewerkers aanwezig kunnen zijn, mogen zij alleen op afspraak werken om het aantal
contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Wist u dat u bepaalde zaken ook thuis via de computer kunt regelen? Zo kunt u via
www.renswoude.nl een verhuizing online doorgeven en een uittreksel digitaal aanvragen. We
vragen u om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken, zodat u niet naar het gemeentehuis
hoeft te komen.
Dorpsteam
Het Dorpsteam is alleen telefonisch of per mail bereikbaar (0318-578150 /
dorpsteam@renswoude.nl). De mail wordt dagelijks gelezen en u wordt dan zo snel mogelijk
teruggebeld. Alle huisbezoeken worden omgezet naar telefonische afspraken of verplaatst naar
een latere datum. De spreekuren bij de huisarts, scholen en bibliotheek komen de komende
periode te vervallen.
Woningbedrijf
Alleen spoedeisende reparatieverzoeken kunnen telefonisch worden doorgegeven. Alle overige
reparatieverzoeken kunt u doorgeven via de gemeentelijke website: www.renswoude.nl. Deze
verzoeken worden na 6 april in behandeling genomen.
Voor vragen over huurbetalingen of -contracten kunt u contact opnemen via
huur@renswoude.nl.
Ter inzage vergunningen
In publicaties verderop in deze Heraut staat dat vergunningen in het gemeentehuis kunnen
worden ingezien. Dat is nu niet het geval. De stukken zijn uiteraard wel voor iedereen
beschikbaar en het beste is om dan even contact op te nemen met de behandelend ambtenaar
die in de publicatie vermeld staat.
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Start spreekuur huiselijk geweld
Ervaar jij huiselijk geweld of maak jij je zorgen over huiselijk geweld tegen iemand uit je
omgeving? Maak je je zorgen over iemand uit je omgeving die mogelijk met HG te maken
heeft? Blijf er niet mee rondlopen en zoek hulp of neem iemand in vertrouwen. Help mee
het taboe dat heerst rondom huiselijk geweld te doorbreken. Huiselijk geweld is niet
normaal. Het kan iedereen overkomen.
Betrokkenen van huiselijk geweld vinden het vaak moeilijk hierover te praten.
Schaamtegevoel, de angst anderen in de problemen te brengen, de overtuiging dat het hun
eigen schuld is, het gebrek aan vertrouwen, of het niet weten waar de juiste hulp te kunnen
krijgen, speelt hierin vaak een grote rol. Toch is praten de eerste stap naar het doorbreken
van het geweld.
De realiteit laat zien dat zo’n 45% van de Nederlandse bevolking ooit in zijn/haar leven te
maken heeft gehad met een vorm van huiselijk geweld. Het kan gaan om geweld tussen
partners, tussen ouder en kind of tussen broer en zus, grootouders. Dit geweld kan fysiek,
mentaal en/of seksueel zijn. Huiselijk geweld komt voor in alle sociaaleconomische klassen,
in alle culturen en in alle woonplaatsen in Nederland. Geweld stopt nooit vanzelf!
De gemeente Renswoude start per 1 mei a.s. in samenwerking met Veilig Thuis en het
Dorpsteam een inloopspreekuur waar betrokkenen van huiselijk geweld de mogelijkheid
krijgen hun verhaal te delen met een ervaringsdeskundige. De ervaringsdeskundige is
Jolanda de Zeeuw, ervaringsdeskundige en overlever van seksueel geweld, mishandeling
en verwaarlozing:
“Mijn leven heeft diepe dalen gekend. Als kind kwam ik al in aanraking met huiselijk geweld,
mishandeling, verwaarlozing, misbruik en uithuisplaatsing. Door mijn positieve
levenshouding en het vasthouden aan de goede momenten heb ik toch de moed gevonden
om door te gaan, om hulp te zoeken, om het taboe en de stilte te doorbreken. Sterker nog,
ik heb van mijn pijn mijn kracht gemaakt waardoor ik op een liefdevolle en respectvolle
manier kan luisteren naar jou en jouw verhaal. Zie ik je op het spreekuur?”
Het inloopspreekuur is 2x keer per maand in de ruimte van het consultatiebureau in het
gezondheidscentrum De Taets aan de Vendelier 16-20 te Renswoude (bij binnenkomst
rechtdoor lopen). Het eerste inloopspreekuur is vrijdagmiddag op 1 mei 13.00 uur tot 15.00
uur. Het tweede spreekuur is op vrijdagochtend vrijdag 15 mei 10.00 uur tot 12.00 uur. Er
zijn geen kosten aan verbonden. We hanteren de 1,5 meter afstand regel tijdens het
inloopspreekuur.
Het gesprek is face-to-face. Er wordt geen verslag gemaakt van het gesprek en je hoeft
geen persoonsgegevens achter te laten. Het gesprek is vertrouwelijk en blijft tussen jou en
de ervaringsdeskundige. De gemeente kiest heel bewust voor een ervaringsdeskundige
omdat de ervaring leert dat praten met iemand die in vergelijkbare situaties heeft gezeten
naast herkenning een enorme opluchting kan zijn. Je staat niet alleen!

Renswoude, 20 april 2020
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Tijdelijke openingstelling werf voor grofvuil
Ook bij het inleveren van grofvuil moeten we rekening houden met de maatregelen tegen het
coronavirus. Daarom komt de zaterdagopenstelling van de gemeentewerf op 25 april te vervallen. In
plaats daarvan is de gemeentewerf aan de Molenstraat een aantal ochtenden geopend tussen
09.00 en 12.00 uur. U moet zich daarvoor wel van tevoren aanmelden, zodat we het aantal mensen
op het terrein kunnen beperken. Hierdoor wordt het risico voor u en onze medewerkers zo klein
mogelijk.
De gemeentewerf is op de volgende ochtenden geopend:
▪ Week 17 (20 t/m 24 april): maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Om alles in goede banen te leiden gelden de volgende regels:
▪ U moet zich minimaal 24 uur van tevoren aanmelden via 0318-578 150. Dit kan elke
werkdag tussen 9 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. Bij uw aanmelding krijgt u te horen
hoe laat u bij de gemeentewerf wordt verwacht.
▪ Het hek van de gemeentewerf is gesloten, het hek wordt voor u opengemaakt op het
moment dat u aan de beurt bent.
▪ Neem een geldig ID-bewijs mee, hier kan om gevraagd worden.
▪ Bent u te vroeg of moet u even wachten, blijf in de auto.
▪ Kom met maximaal 2 personen en zonder kinderen.
▪ Houd 1,5 meter afstand van medewerkers.
▪ Breng uw afval en verlaat het terrein direct daarna om doorstroom te houden.
▪ Heeft u gezondheidsklachten, blijf thuis! U kunt telefonisch contact opnemen voor een
nieuwe inschrijving op een ander moment.
Let op: Zonder inschrijving kunt u geen afval brengen. Er wordt geen uitzondering gemaakt.
Afhankelijk van hoe deze opstelling verloopt zal de gemeentewerf vanaf 27 april twee ochtenden in
de week geopend zijn voor het brengen van grofvuil (donderdags en vrijdags). Mocht tijdens de
openstelling blijken dat de regels niet worden nageleefd, dan kan besloten worden dat de
gemeentewerf per direct gesloten wordt.
Vervangende ophaaldag Bevrijdingsdag
Op dinsdag 5 mei 2020 (Bevrijdingsdag) zamelt ACV geen afval in. In plaats
daarvan komt ACV het afval inzamelen op een vervangende ophaaldag:
▪ Oud papier wordt op zaterdag 2 mei 2020 ingezameld i.p.v. dinsdag 5 mei
Wilt u het oud papier vóór 7.30 uur aan de weg zetten? Het kan zijn dat de vuilniswagen op een
ander tijdstip langsrijdt dan u gewend bent.
Folder afvalinzameling verspreid
Afgelopen week is de folder ‘uw afval in 2020’ huis-aan-huis verspreid in Renswoude.
Mocht u deze folder niet hebben ontvangen dan is deze te downloaden via onze
website of u kunt een mailtje (met uw naam en adres) sturen naar info@renswoude.nl,
dan krijgt u er één opgestuurd.
Dodenherdenking 4 mei
Vanwege alle corona-maatregelen kan de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei a.s. in gebruikelijke
vorm helaas geen doorgang vinden. Met betrokken partijen wordt overlegd hoe we op een gepaste
wijze toch invulling kunnen geven aan de jaarlijkse dodenherdenking. Op 21 april a.s. neemt het
kabinet een besluit of de coronamaatregelen worden verlengd of aangepast. De uitkomsten hiervan
nemen wij mee in de planvorming voor de dodenherdenking. Via de website, facebook en volgende
Heraut informeren wij u verder.
Renswoude, 20 april 2020
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Vergadering raadscommissie 21 april 2020
Op dinsdag 21 april a.s. vergadert de raadscommissie. Deze openbare vergadering vangt
aan om 19.30 uur en kan digitaal gevolgd worden via onze website.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Vaststelling agenda
Vaststelling verslag en besluitenlijst raadscommissie 4 februari 2020
Ingekomen stukken en mededelingen
Raadsvoorstel inzake ontwerpbegroting 2021 Afval Verwijdering Utrecht
Raadsvoorstel afwegingskader participatie bij grootschalige duurzame energieprojecten
Raadsvoorstel concept-bod Regionale Energiestrategie (RES), regio FoodValley
Raadsvoorstel vaststelling kantorenvisie Regio FoodValley
Raadsvoorstel inzake begroting 2021-2024 Regio FoodValley & Triple Helix
Raadvoorstel inzake jaarstukken 2019, begrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting
2021 VeiligheidsRegio Utrecht
11. Stand van zaken overige projecten
a. Regio FoodValley
b. Brandweerkazerne
c. Huisvesting gemeente
d. Beekweide
e. Bedrijventerreinen
f. Woningbedrijf
g. Duurzaamheid
h. Dorpshart
12. Rondvraag
13. Sluiting

Extra raadsvergadering 22 april 2020 inzake huisvesting gemeentehuis
Op woensdag 22 april a.s. vergadert de gemeenteraad. Deze extra openbare vergadering
vangt aan om 19.30 uur en kan digitaal gevolgd worden via onze website.
1. Opening
2. Raadsvoorstel inzake huisvesting gemeentehuis
3. Sluiting
DIGITAAL VERGADEREN GEDURENDE DE CORONACRISIS
De vergaderingen kunnen via onze website nog steeds live gevolgd worden. U was gewend
dat dit alleen met geluid kon, maar de digitale vergaderingen zullen met beeld en geluid te
volgen zijn.
Bij commissievergaderingen waren wij het gewend dat initiatiefnemers of andere
betrokkenen of belanghebbenden bij vergaderpunten konden aanschuiven. Dat is nu
uiteraard niet het geval. Wij zullen zoveel mogelijk de betrokkenen persoonlijk benaderen
om hun reactie schriftelijk in te laten sturen. Indien u niet benaderd bent, maar u wilt toch
meepraten, dan kunt u zich melden bij de griffier, de heer M.H.T. Jansen via
m.jansen@renswoude.nl.
Spreekrecht burgers raad: Bij raadsvergaderingen staat altijd het punt ‘spreekrecht burgers’
op de agenda. Ook deze inspraak vindt voorlopig schriftelijk plaats. Ook hiervoor kunt u zich
melden bij de griffier.
Renswoude, 20 april 2020
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Ontwerp-omgevingsvergunning kleine windmolen Wittenoordseweg 6
Het college van burgemeester en wethouders heeft de procedure opgestart voor het
verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleine windmolen van 15
meter hoog (tiphoogte 21 meter) achter de bebouwing op de Wittenoordseweg 6 te
Renswoude. De ontwerpomgevingsvergunning is vastgesteld en ligt vanaf vandaag ter
inzage.
De gemeenteraad heeft op 14 april jl. besloten om in te stemmen met dit plan en de vereiste
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven. Ook dit ontwerpbesluit ligt vanaf
vandaag ter inzage.
Tot 2 juni 2020 wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn of haar bedenkingen
(zienswijze) op de ontwerpbesluiten bekend te maken. Dit kunt u doen door een schriftelijke
zienswijze te sturen naar:
Burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.
Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Als u hiervan gebruikt wilt
maken, dan dient u binnen de gestelde termijn een afspraak te hebben ingepland met
mevrouw Zech via onderstaande contactgevens.
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech, 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl
Verleende omgevingsvergunning
1. Kerkstraat 14: plaatsen dakkapel in voor- en achterdakvlak woning; activiteit ‘bouwen’
(verzonden op 14 april 2020);
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 een verleende vergunning, dan
kunt u binnen 6 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, maken van een uitweg, het gebruik 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, uitvoeren van werken 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). Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt de vergunning pas in
werking nadat hierover een beslissing is genomen.
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech, 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl
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Aanvraagde omgevingsvergunningen
1. Groeperweg 9: bouw binnenrijhal; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 7 april 2020);
2. Catharina Mossellaan, even (onbebouwde) zijde: bouw vrijstaande woning met
bijgebouw; activiteiten ‘bouwen’ en ‘maken uitweg’ (ingediend op 7 april 2020);
Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en 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 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: Eveline Zech, 0318 – 57 81 62/ e.zech@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
verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben ontvangen:
ontvangstdatum verzoek:
inrichting:
adres:
betreft:

16 maart 2020
EIROEM
Nijborg 3 in Renswoude
lozen van bedrijfsafvalwater zonder geleiding door een
vetafscheider

Ter inzage
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Juridische zaken en
Vergunningverlening van de Omgevingsdienst regio Utrecht (telefoonnummer: 088 – 022 50
00).
Het verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften ligt niet ter inzage en hier is geen
bezwaar of beroep tegen mogelijk.
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:
• Grebbelounge B.V. voor het adres:
Buursteeg 2 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het ten gehore brengen
van andere muziek dan uitsluitend achtergrondmuziek.
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 – 022 50 00.
Renswoude, 20 april 2020

9

de heraut

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
beschikking tot het opleggen van (een) maatwerkvoorschrift(en) hebben afgegeven:
besluitdatum:
inrichting:
adres:
betreft:

20 april 2020
Di Tutto
Dorsplein 2 in Renswoude
lozen van bedrijfsafvalwater zonder geleiding door een
vetafscheider en slibvangput

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken
na de verzenddatum van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL
Renswoude.
Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
een handtekening;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
de gronden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan om een voorlopige voorziening worden
verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U kunt
ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via:
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden. Voor het instellen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. U wordt hierover door de rechtbank op de
hoogte gesteld.
Ter inzage
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken na datum van
verzending ter inzage bij:
- Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van
08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (na telefonisch overleg: 088 – 022 50
00);
- Gemeente Renswoude, Dorpsstraat 4, 3927 BD Renswoude.
Voor informatie over openingstijden zie de website van de gemeente.

Renswoude, 20 april 2020
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PERSBERICHT
Ede, april 2020
Gelijkwaardig samenwerken voor een duurzame toekomst
Flinke stap op weg naar een energieneutrale Regio Foodvalley
Heel Nederland werkt aan het opwekken van schone energie. Ook voor Regio
Foodvalley is de energietransitie cruciaal en urgent. Daarom ligt de lat hoog: Regio
Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn. In een concept voor een regionale
energiestrategie (RES) staat beschreven hoe de duurzame energie opgewekt zou
kunnen worden. Het document vormt de basis voor het gesprek met
volksvertegenwoordigers, inwoners, maatschappelijke partijen en ondernemers.
Op weg naar schone energie in 2030
Om een flinke stap te maken is in de concept-RES uitgewerkt hoe minimaal 0,75 TWh
opgewekt kan worden. Het voorstel is om de duurzame elektriciteit op te wekken met:
• Zonne- en windenergie: al bestaande projecten, plus bevorderen dat plannen en
projecten die al ‘in de pijplijn’ zitten snel worden uitgevoerd, net als al vastgesteld beleid
van gemeenten.
• Zonne-energie: op daken, boven parkeerterreinen, op stortplaatsen en “andere
voorkeursbestemmingen”.
• Zon op land en windenergie: zo veel mogelijk concentreren en combineren langs
snelwegen.
• In diverse “onderzoeksgebieden” is meer onderzoek, uitwerking en gesprekken met de
omgeving nodig over aanvullende mogelijkheden voor wind en zon, zowel langs
infrastructuur als op andere locaties in de regio. Deze “onderzoeksgebieden” zijn
daarom nu geen onderdeel van het concept-bod.
Daarnaast is ambitie om ieder jaar minstens 1,5% energie te besparen. Hoe meer bespaard
wordt, hoe minder opgewekt hoeft te worden.
Wat betekent dit voor Renswoude
Tot 2030 focust de RES op duurzame energie met wind en zon. Voor de toepassing hiervan
gebruiken wij de position paper als richtlijn (vastgesteld door de raad op 5 november 2019).
Dit betekent dat we bij zonne-energie kijken naar de mogelijkheden van zon op dak en op
braakliggende stukken grond. Voor windenergie vindt er een verkenning plaats naar het
zoekgebied bij de A12. We zoeken hierbij de samenwerking met omliggende gemeenten en
we letten goed op lokaal draagvlak en eigenaarschap. Ook verliezen wij andere technieken
niet uit het oog. Op weg naar de RES 1.0 wordt onderzocht welke kansen er op de langere
termijn zijn voor innovatieve technieken, zoals waterkracht, kernenergie of waterstof.
Meedenken en meedoen
De concept-RES is een voorlopige versie voor behandeling in raden, staten en algemeen
bestuur van het waterschap. Na de zomer van 2020 worden in elke gemeente de
gesprekken met inwoners, ondernemers of maatschappelijke partijen intensiever. Het gaat
dan steeds meer over concrete zoekgebieden. Daarom is het belangrijk om mee te denken
en te doen aan de volgende versie van het document: de RES 1.0. Die moet in het voorjaar
van 2021 klaar zijn. Iedere gemeente organiseert zelf het gesprek met haar inwoners. De
concept-RES is de allereerste stap in een proces waarin overheden, belangenbehartigers
en inwoners de komende jaren samen gaan optrekken.
Voor het volledige persbericht en de concept RES zie: www.resfoodvalley.nl.
Renswoude, 20 april 2020
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WE WILLEN GRAAG DINGEN WETEN OM MEE
TE KUNNEN LEVEN
Het gemeentehuis ligt er wat stil en verlaten
bij, maar iedere dag zijn er toch medewerkers
actief. Eén van de mensen die vaak in het
gemeentehuis te vinden is burgemeester
Petra Doornenbal.
Petra Doornenbal: “Ik ben daar toch
duidelijk eenzamer aan het werk dan voor
de Coronacrisis. Werken met z’n allen is toch
anders, je spreekt elkaar, beleeft dingen en
hoort ook veel meer. Nu sta je toch, een deel
van de medewerkers werkt thuis, toch verder
van elkaar en krijg je niet alles mee. Ja, het is
onwerkelijker”.
Als ik de burgemeester vraag waarom zij
kiest voor werken in het gemeentehuis is
haar reactie: “Mijn computer is belangrijk
en gezien de problematiek is werken daar
handiger dan werken thuis. Burgerzaken is
ook bemenst en zo zijn er af toe nog enkele
medewerkers”.

EM Pater

Ook beeldbellen is iets nieuws voor
zowel medewerkers als bijvoorbeeld
commissieleden. Bij dat beeldbellen,
zo legt Petra Doornenbal uit, wordt er
gewerkt in teams. “Gisteren hebben we
bijvoorbeeld getest hoe dat gaat bij een
commissievergadering.
Binnenkort
is
noodwetgeving van kracht want in feite
moet een raadsvergadering in openbaarheid
gehouden worden. Wij hebben er één gepland
staan voor 14 april. Die noodwetgeving is
binnenkort van kracht en dan je, ook via
digitale besluitvorming, een rechtgeldige
raadsvergadering houden. Bij dat systeem is
het ook mogelijk om mee te luisteren”.
Petra Doornenbal wijst er op dat bij een
dergelijke vorm van vergaderen een
burgemeester wel heel erg duidelijk moet
zijn, temeer daar er maximaal vier personen
in beeld zijn. Het is ook wel weer leuk omdat
het laat zien hoe het ook kan.
Iedere dinsdag zijn de vergaderingen van het
college van burgemeester en wethouders en
ook die worden via beeldbellen gerealiseerd.

ROLLUIK MARKIEZEN SCREENS HORREN
* ZONNESCHERM
*
*
*
ROLGORDIJNEN * HOUTEN JALOEZIEËN
*
*
* PLISSEGORDIJNEN

NIEUW

GLAZEN
SCHUIFWANDEN

EMPATER23@GMAIL.COM | 06 416 313 97
SPIKHORST 6 | RENSWOUDE
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Het zijn drukke tijden voor de burgemeesters
van alle gemeenten in Nederland. Elke
dag vergadering het Corona beleidsteam.
In Renswoude hebben daarin zitting
de burgemeester, de secretaris, de
communicatieadviseur en iemand van
sociaal domein. Petra Doornenbal, als ik om
de één of andere manier zou uitvallen, dan
is Marieke Teunissen degene die inspringt.
Ze draait ook nu al mee, dat is niet alleen
leerzaam maar geeft ook een gerust gevoel.
Petra: “Vergeet niet, er komt natuurlijk
van alles op ons af, wij moeten dan ook
een vertaalslag maken.. Ook vanuit de
Veiligheidsregio Utrecht worden wij iedere
dag bijgepraat. De crisissituatie geeft
nu grip 4 aan. Voorzitter Jan van Zanen
(burgemeester van Utrecht) voert voor de
Veiligheidsregio de noodbevelen uit. Het zijn
de burgemeester in de provincie Utrecht die
hem van informatie voorzien”.
Dat de mobiele telefoon van burgemeester
Petra Doornenbal regelmatig aan de oplader
ligt is niet zo vreemd. Er moet heel wat
gebeld worden. Petra: “We hebben ook nog
een groepsapp voor burgemeesters”.
“Ja, en natuurlijk zijn er wel eens van die
zaken waarvan je zegt, wat moeten wij daar
mee”.
Burgemeester Petra Doornenbal wijst er op
dat ook de GGD onder de Veiligheidsregio
Utrecht valt. “Daar heeft men het enorm
druk, ze hebben daar echt alle handjes
nodig”.
Pratend over de Corona situatie in
Renswoude merkt Petra Doornenbal op dat
er in Renswoude diverse mensen ziek zijn,
maar lang al die meldingen komen niet altijd
door.
De burgemeester benadrukt dat men graag
hulpvragen krijgt, ook wij willen graag weten
of we iets kunnen betkenen, willen meeleven
als dat gevraagd wordt, nodig is.

Wijzend op de inzet van het Dorpsteam stelt
burgemeester Petra Doornenbal, dat die
momenteel behoorlijk aan de bak moeten.
Er komt heel wat op hen af. Ze wijst ook op
stress in en rond huis, want ja er zijn velen die
zorgen hebben rond hun bedrijf.
Petra Doornenbal: We zijn heel erg aan het
zoeken naar wat wij kunnen bieden aan hen
die dat nodig hebben, om te laten merken
dat ze er niet alleen voor staan. Renswoude
is zo’n gemeenschap die zo sterk is, dat men
dat gezamenlijk aan kan. Kijk naar elkaar
om, laat elkaar weten als er problemen zijn.
Ondersteun elkaar dan kunnen we er met z’n
allen goed uitkomen”.

DOOSJE EITJES VOOR MEDEWERKERS
ZIEKENHUIS GELDERSE VALLEI
Wim en Anja van de Fliert van de Zorgboerderij
Groot Wagensveld aan de Barneveldsestraat
kregen donderdagavond een spontane
ingeving. Het idee was ontstaan om alle
medewerkers van het Ziekenhuis Gelderse
Vallei in Ede een doosje eitjes van de
Zorgboerderij aan te bieden.
Wim van de Fliert pakte de telefoon en wilde
weten hoeveel medewerkers er vrijdag actief
zouden zijn bij ziekenhuis “Gelderse Vallei”
Dat bleken er 2.850 te zijn. Bij dergelijke
aantallen is er weinig tijd te verspillen en zal
had men besproken wat te doen. En dus ging
men vanochtend om 9.00 uur aan de slag
en werd begonnen met het inpakken van de
doosjes eieren.
Het was een hele klus maar achteraf was het
prachtig om te doen, zo vertelt Wim van de
Fliert. Rond het middaguur was er zo’n 25
man druk bezig om de eieren in de doosjes
te stoppen en rond 14.00 uur werd de eerste
vracht eitjes van de zorgboederij bij het
ziekenhuis afgeleverd en de tweede vracht
eitjes arriveerde rond 15.00 uur.
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MOGELIJKHEDEN VOOR AFHALEN C.Q.
BEZORGEN VAN MAALTIJDEN
Zeker voor hen die zijn aangewezen op
een warme maaltijd die van elders wordt
aangeleverd was het in deze Coronaperiode
behelpen. Maar inmiddels hebben tal
van horecaondernemers een passende
oplossing gevonden, de afhaalmaaltijden c.q.
bezorging daarvan.
Na de uitbraak van Corona werd op diverse
plaatsen eerst even nagedacht, moest men
alles eerst even laten bezinken, was er overleg
over wat doen we, starten we het leveren van
maaltijden wel of niet op. Ook overleg met
medewerkers was daarbij belangrijk.
Een belrondje langs diverse horeca
ondernemers maakt duidelijk dat zij die niet
in staat zijn om zelf een warme maaltijd te
maken, die niet langer hoeven te ontberen,
want er zijn diverse mogelijkheden.

KOOP ELKE DONDERDAGMORGEN
WEER KAAS BIJ HENK SCHEER
Kom kijken voelen en proeven en
overtuig u zelf, Waarom kaas vers
van het mes altijd lekkerder is.

Henk Scheer Kaas & Zn
Stationsweg 415
3925 CD SCHERPENZEEL
M: 06-54357280
E: info@henkscheerkaas.nl
W: www.henkscheerkaas.nl

FROMAGERIE

de Jean

Servir, adorer, apprécier!
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Bij Restaurant “de Hof” is vrijdag gestart met
afhaalmaaltijden, zo vertelt een enthousiaste
Jan Egbert Bos. Die mogelijkheid is er van
donderdag tot en met zondag. Het personeel
heeft weer zin om aan de slag te gaan, we
staan te trappelen om te beginnen.
“We werken hiervoor met een beperkte
kaart die te vinden is op de website www.
dehof.nl/afhaalgerechten. Zodra we denken
aan uitbreiding, dan zullen we dat via social
media laten weten”.
“Vergeet niet dat voor ons het afhaalproces
niet nieuw is, die mogelijkheid kenden we al.
Duidelijk is geworden dat er veel vraag naar
is”.
Kijkend naar de Paasdagen wijst Jan Egbert
Bos er op dat er ook gewerkt wordt aan
Paasbrunches voor de mensen thuis.
Daniël Tulen van Brasserie “de Kraai” wijst
er op dat ook bij hem afhaalmaaltijden te
verkrijgen zijn. Wij hebben ook een vorm
van samenwerking met de gemeente

de heraut
en de Senioren Welzijns Organisatie
Scherpenzeel/Renswoude voor wat betreft
de maaltijdvoorziening aan senioren die
hierop zijn aangewezen. Voor die specifieke
groep mensen doen we dat tegen een
gereduceerd tarief. We zorgen natuurlijk
ook voor de nodige afwisseling. “Het is niet
de bedoeling dat we hieraan verdienen”,
aldus Tulen. Bij mij kan men ook terecht voor
Hollandse maaltijden, Nasi, Stamppotten,
Rijst met kip of rund, pizza’s, broodjes etc.
De maaltijden voor senioren, die daarop
zijn aangewezen, worden tussen de middag
warm bezorgd. Val je onder die kwetsbare
groep senioren, dan kunnen we zo’n maaltijd
regelen.
Ook bij Smaakidee wordt verder invulling
gegeven aan het afhalen van maaltijden.
Harold Engelen: “Voor afhalen zijn wij in het
weekend, van vrijdag tot en met zondag
open. Momenteel wordt er nog hard gewerkt
om alles online te krijgen en naar verwachting
zal dat vrijdag allemaal rond zijn”.
Als gevraagd wordt of hij ook denkt aan
bezorgen is zijn reactie: “Nee, dat is iets waar
wij niet aan denken, dan heb je echt veel
meer personeel nodig”.
Cynthia Bijmans van Lunchroom “Di Tutto”
heeft ook de mogelijkheid voor het afhalen
c.q. bezorgen van maaltijden. Cynthia: “Wij

doen dat vanaf 17.00 uur. Er is veel animo
voor, echt het is boven verwachting. Men
kan gebruikmaken van onze menukaart en
daarnaast hebben we ook een lunchkaart”.
“Wij draaien al ongeveer 1½ week” legt ze uit.
In de lunchroom treft men op een tafel ook
een collectie boeken aan. Belangstellenden
mogen die meenemen, ze zijn afkomstig van
de bibliotheek die momenteel dicht zit. Heeft
men ook wat te lezen.
Yousef Matti van Pizzeria Grillroom “San
Marco” merkt op dat nog zoveel mogelijk via
de kaart gewerkt wordt. Men kan bij ons nog
steeds bestellen en dan bezorgen wij. “Een
groot deel van de omzet is gedaald, maar
beter iets dan niets. We zijn afhankelijk van
de inwoners in het dorp en de omgeving.
Wanneer het een maand of twee duurt is het
nog te doen, maar dan wordt het toch lastig.
Vergeet niet de lasten etc. lopen wel door.
We hebben nog een voorraad, maar zijn
ook afhankelijk van de groothandel en het
mogelijk stijgen van prijzen”.
Matti geeft aan dat de omzet bepalend is om
te kunnen blijven draaien. “We zijn open op
de tijden zoals op onze kaart staat. Online
betalen is gewenst en men kan ons bereiken
onder 0318-820434, zo besluit Yousef Matti.

NIJBORG
RIJG

Stretch werkbroek
model 6241 of 6341
2-pack shirts cadeau

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48
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ALLE VESTIGINGEN VAN DE BIBLIOTHEEK
Z-O-U-T GESLOTEN TOT ZEKER 28 APRIL

vestiging van je eigen vertrouwde bieb.
www.onlinebibliotheek.nl

Naar aanleiding van de maatregelen die de
overheid op zondag 15 maart en dinsdag 31
maart aankondigde, heeft de Bibliotheek
Z-O-U-T besloten om alle vestigingen te
sluiten tot tenminste maandag 28 april. Dit
betekent dat je geen boeken kunt lenen en
ook niet in kunt leveren of activiteiten kunt
bijwonen. Uiteraard houden wij rekening
met een verlengde inlevertermijn.

In de volgende Heraut of via de Facebookblz
van Het Trefpunt Renswoude houden wij u op
de hoogte van de komende ontwikkelingen.
Bij insturen van deze copy waren de nieuwe
maatregelen van het kabinet nog niet
bekend. (14 april). Mocht er iets veranderen
in onze dienstverlening proberen wij u zsm
op de hoogste te brengen hierover.
BOEKEN BIJ DI TUTTO

Het sluiten van onze vestigingen is in lijn
met de maatregelen die de verspreiding
van het virus moeten indammen. Verder
blijven wij de adviezen van RIVM, GGD en
overheid volgen. Via deze website www.
bibliotheekzout.nl en social media houden
we je op de hoogte.
BOEKEN LENEN OOK VOOR NIET LEDEN!

Nog geen lid? De ThuisBieb biedt maximaal
100 e-books voor jong en oud. Of je nu lid
bent van de bibliotheek of niet; je kunt nu
gratis e-books lezen.
WEL LID?

Online kun je e-books en luisterboeken
lenen. De online Bibliotheek heeft meer
dan 28.000 e-books en ruim 3.600
luisterboeken, ook voor kinderen. Dat
doe je op de online Bibliotheek: de online

De bibliotheek heeft, uit nood, en als extra
service een stel afgeschreven boeken voor
jong en oud bij Di Tutto op het Dorpsplein
mogen neerzetten. Deze boeken mag
iedereen ophalen als daar behoefte aan is.
Ze hoeven niet terug naar de bibliotheek,
het zijn afgeschreven boeken. Voor de
ouderen die soms wat slechter zien staan
er ook boeken geschreven in een EXTRA
GROTE LETTER, die moeten wel retour
naar de bibliotheek, daar zit ook een briefje
in. U heeft geen lid van de bieb te zijn om
deze boeken te kunnen halen. Leuke, frisse
boeken van u zelf mag u daar eventueel ook
achterlaten. Het is niet de bedoeling dat u
uw boekenkast gaat opruimen en alles wat
u niet meer wilt bij Di Tutto achterlaat daar
is geen ruimte voor.

 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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BERENZOEKTOCHT RENSWOUDE

Verder doet de bibliotheek intussen mee
met de Berenzoektocht in Renswoude. Deze
zoektocht vindt in heel ons land plaats.
Ouders gaan met hun kinderen tot 12 jaar
oud op zoek naar Teddyberen die door het
hele dorp verspreid achter de ramen staan.
Hierbij wordt natuurlijk het advies om 1,5
m afstand te houden in acht genomen. Het
initiatief is bedacht om kinderen af te leiden
in deze coronacrisis. Het prentenboek ‘We
gaan op berenjacht’ uit 1995 van Michael
Rosen en Helen Oxenbury is de inspiratie
zijn geweest voor de actie. Ook mee doen
met kind of Beer voor het raam? Kijkt u
op de facebookbladzijde Berenzoektocht
Renswoude. Uw Beer en adres kan daar
gemeld worden.
Volgt u de Bibliotheek Zout op oa Facebook.
Lenen kan via onze website of via de Wiseapp. Voor vragen zijn wij per mail bereikbaar
op info@bibliotheekzout.nl of telefonisch op
0343-453587.
Mocht er iets veranderen in de Coronamaatregelen, is de bibliotheek van
Renswoude op dinsdag 5 mei nog wel
gesloten ivm Bevrijdingsdag.
Wij hopen van harte dat iedereen in
Renswoude gezond blijft en heel graag tot
ziens.
ADRES:

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

DIGITAAL CHRISTENUNIE RENSWOUDE
BEZOEK BIJ VAN ROEKEL HYPOTHEKEN
Op 28 maart zijn Marco van Mourik en Tijs van
Roekel virtueel op bezoek geweest bij Marco
van Roekel van Van Roekel Hypotheken.
Normaal gesproken zijn we natuurlijk fysiek
aanwezig bij de bedrijfsbezoeken, maar
u begrijpt dat dit gezien deze tijden lastig
wordt. Juist in deze tijd horen we graag hoe
het met Renswoude ondernemers gaat.
De digitale keukentafel is gelukkig ook
een prima alternatief. We moesten onze
koffie deze keer zelf verzorgen, maar de
gastvrijheid was er niet minder om. Marco
heeft ons uitgebreid meegenomen in zijn
verhaal als ondernemer. Hij gaf aan dat er
op dit moment nog veel vraag is naar zijn
ondersteuning, maar weet ook dat dit kan
veranderen gezien de onzekere tijden. Ook
liet hij ons tijdens het gesprek nog een
aantal cijfers zien om ons bij te praten over
de huidige trends binnen zijn werkveld.
Marco staat er positief in en verwacht dat
de woningmarkt nog vrij stabiel zal blijven.
Ondernemers weten in deze tijd altijd garant
te staan voor creatieve oplossingen, dit zien
we ook terug bij Van Roekel Hypotheken.
Fysieke gesprekken zijn tijdelijk vervangen
door online vergaderingen, zodat klanten
nog altijd bij hem terecht kunnen. Wel geeft
hij echt de voorkeur aan het persoonlijke
contact: ‘’Als mensen hebben we interactie
nodig om tot het beste resultaat te komen’’,
geeft hij aan. Ondanks de serieuze blikken
op de foto, was het een ontzettend leuk
gesprek. Ook in deze tijden zijn we bij onze
Renswoudenaren, juist nu. We zijn trots
op onze ondernemers en we wensen Van
Roekel Hypotheken nog veel succes de
komende jaren.
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www.henkschuurman.nl

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

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

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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ISOLEMENT LIGT SNEL OP DE LOER
Zeker voor senioren zijn het momenteel
moeilijke tijden. Ben je woonachtig in een
verzorgingstehuis, dan mag er geen bezoek
meer komen en dat is best wel even wennen.
Of beter gezegd het went nooit, het is
ongezellig, je voelt je eenzaam en dus ligt een
isolement snel op de loer zegt welzijnswerker
Rianne van Ginkel van de Stichting Welzijn en
Ondersteuning Scherpenzeel-Renswoude. Je
hebt momenteel ook te maken met mensen
die in de dagbesteding niet meer terecht
kunnen als bijvoorbeeld “de Eekhoeve” in
Veenendaal of de Zorgboerderij “de Kleine
Weide”. Ook mantelzorgers worstelen met het
probleem dat hun partner nu de hele dag thuis
is wat maakt dat zij hierin weer een nieuwe
weg moeten zoeken samen.
Bij de Stichting Welzijn en Ondersteuning
is men het meest bevreesd om de groep
kwetsbare ouderen, mensen die zelf tot niet
zoveel dingen meer in staat zijn en bijvoorbeeld
zelf geen warme maaltijd meer kunnen
bereiden en aangewezen zijn op een organisatie
die vergelijkbaar is met voorheen “Tafeltje
Dekje”. Ook om mensen die zelf niemand in
hun omgeving hebben om een maaltijd op te
warmen en hen die dan voor te zetten.
Ouderenwerker Rianne van Ginkel is blij dat
er een regeling getroffen is met Brasserie “de
Kraai” in Renswoude die bereid gevonden is
om de warme maaltijdverzorging voor z’n
rekening te nemen zodat kwetsbare ouderen
tegen een gunstig tarief voorzien worden van
een warme maaltijd. Die maaltijd wordt dan ’s
middags, warm aangeboden, bij die ouderen
die daarvoor in aanraking komen. Rianne van
Ginkel: “Het is wel de bedoeling dat, wil men
hiervoor in aanmerking komen, eerst met
SWO contact heeft gezocht. Daar bekijken we
dan of men inderdaad in de route opgenomen
moet worden”.

Voor de welzijnswerkers van de Stichting
Welzijn en Ondersteuning ScherpenzeelRenswoude zijn het drukke tijden. Rianne: “We
proberen zoveel mogelijk mensen in beeld
te krijgen om te zien wat ze eventueel nodig
hebben. Vergeet niet dat een isolement snel op
de loer ligt, want ja even boodschappen doen
of een kopje koffie drinken zitten er vaak ook al
niet meer in. Zaken als even gezellig gaan eten
in “het Huis in de Wei” in Scherpenzeel of “het
Trefpunt”in de bibliotheek in Renswoude is
allemaal verleden tijd. Ja, die coronacrisis heeft
best en flinke impact. Wij als welzijnswerkers
willen graag een luisterend oor bieden”.
Ze wijst er op dat men in de loop der jaren heel
veel situaties in beeld heeft gekregen. Samen
met de groep vrijwilligers willen we dan ook
zoveel mogelijk mensen benaderen. We willen
graag weten of het allemaal nog wel lukt en
ook de mensen gewoon hun verhaal even
laten doen.
Rianne: “Nee, in deze periode hoeven wij ons
echt niet te vervelen, er is genoeg te doen. En
ja, wij zijn er ook voor die mensen. We hebben
al gemerkt dat mensen het heel fijn vinden als
er even contact wordt opgenomen, er even
tijd is voor een gesprekje, even vriendelijk
gevraagd wordt of het allemaal nog wel lukt of
dat er bijgesprongen moet worden”.
Natuurlijk zijn er ook schrijnende gevallen,
zo stelt Rianne van Ginkel, daar hebben we
ook al mee te maken gehad. Wat ook een
probleem is dat mensen momenteel niet
opgenomen worden in verzorgingshuis “Huis
in de Wei” terwijl er situaties zijn waarvoor het
wel heel bevorderlijk zou zijn wanneer men
een plek gevonden zou hebben in een goed
tehuis. Welzijnswerker Rianne van Ginkel is
bereikbaar onder 06-51647525; Martine van
Garderen onder 06-837785854 en Astrid
Krauts onder 033-2778898.
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NATUURGEBIED HET MEEUWENKAMPJE
AFGESLOTEN TIJDENS BROEDSEIZOEN

van de Gelderse Vallei komen hier zeldzame
planten en dieren voor.

De Bilt, 2 april 2020 - Tijdens het broed
seizoen van 15 maart tot en met 15 juli is
het niet mogelijk om het natuurgebied
Meeuwenkampje, op de grens van
Veenendaal en Renswoude, te betreden.
Landschap Erfgoed Utrecht heeft in
samenwerking met Gemeente Veenendaal,
Gemeente Renswoude en Staatsbosbeheer
de toegang geblokkeerd om te voorkomen dat
de rust van vogels tijdens het broedseizoen
verstoord wordt.

Dit natuurgebied is onderdeel van de route
van het Klompenpad het Jufferpad. Eerder
werden er borden geplaatst om wandelaars
te attenderen op het broedseizoen, maar
daar werd weinig rekening mee gehouden
en het gebied werd alsnog betreden. De rust
van de bijzondere vogels in dit gebied werd
hierdoor verstoord. Daarom is besloten om
de toegang tot het gebied fysiek af te sluiten.
Na het broedseizoen, op 15 juli, wordt het
blokkadebord verwijderd en zijn wandelaars
weer welkom.

Het Meeuwenkampje wordt gezien als één
van de parels van de Gelderse Vallei en is een
beschermd natuurgebied. Door de venige
bodem, de lage ligging en de verdroging

Deze blokkade wordt vanaf nu elk jaar
geplaatst tijdens het broedseizoen. Staats
bosbeheer gaat regelmatig controleren op
overtredingen.













Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl
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NIET ALLEEN
De diaconie van de hervormde gemeente
Renswoude (Koepelkerk) heeft zich
aangemeld
op
de
landelijke
site
www.nietalleen.nl. Via deze site kunnen
mensen met een hulpvraag in contact
komen met mensen die hulp willen bieden.
Zo kunnen wij liefdevol van betekenis zijn in
ons dorp. Een hulpvraag mag iets praktisch
zijn zoals boodschappen doen, maar ook
wanneer u bijvoorbeeld graag even met
iemand wilt praten.
Voor alle hulpvragen die worden ingediend
op www.nietalleen.nl heeft de diaconie de
coördinatie bij diaken Jannis van de Hoef
neergelegd. Hij zal de eventuele vragen
doorsturen naar de vrijwilligers die zich
hebben aangemeld. Het is hartverwarmend
te zien dat veel mensen zich hebben
aangemeld om hulp te bieden.
Mensen uit onze gemeente die hulp willen
hebben kunnen dat via de website van www.
nietalleen.nl (of het landelijke nummer 0800
1322) aanvragen, maar kunnen dat ook
rechtstreeks doen door een e-mail te sturen
aan nietalleen@hervormdrenswoude.nl of
te bellen naar 06-27176550.

AVOND4DAAGSE 2020
AFGELAST
We waren al volop met de
voorbereidingen bezig voor onze
50e avond4daagse op ons mooie
dorp Renswoude. Dit veranderde
toen het coronavirus de wereld
over trok.
Wij wilden niet wachten tot de
gemeente of een overheids

instantie het ons zou verbieden, maar vonden
dat we onze eigen verantwoordelijkheid
moesten nemen. Daarom heeft het bestuur
van de avond4daagse van Renswoude
unaniem besloten om in het jaar 2020 geen
avond4daagse te organiseren.
Praktisch gezien kan er wel een vierdaagse
georganiseerd worden als op 1 juni a.s.
bekend zou worden dat het verbod niet meer
van kracht is. Alleen hebben we het over een
evenement waar 500 mensen starten bij de
sporthal, kinderen, ouders leerkrachten en
vrijwilligers staan bovenop elkaar. Stel dat de
maatschappij op 1 juni a.s. weer opstart en
we terug kunnen naar ons oude ritme. Dan
moet je je ernstig afvragen of je het risico
wil nemen om zoveel personen bij elkaar te
brengen. Zeker omdat het de verwachting
is dat het virus nog maanden bij ons is. Wij
willen niet in een situatie belandden dat we
achteraf zouden zeggen: “hadden we het
maar niet gedaan”.
We gaan ons nu richten op het jaar 2021
om er dan een heel mooi wandelfeest van
te maken. Dan halen we het “potje met vet”
weer uit de kast.
Bestuur v/d avond4daagse

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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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

Diverse soorten tuinplanten te koop.
Bloeiend en groenblijvend en bodembedekkers.
Ook bakjes met 2 of 3 plantjes, leuk als kadootje.
Zelfbediening - Kastanjelaan 41 - tel 06 4602 6348

Te huur
Carpoort
Dorpsstraat 44/6
Info 06/15558588

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt ab a
eg

monebeijer.nl

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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