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Gemeentenieuws

6 mei 2020

De corona maatregelen maken ons lenig
Koningsdag 2020 was anders, de enthousiaste vrijwilligers van de Oranjevereniging
zorgden met hun kaartenactie en de tompoezen dat we het feestelijk thuis konden beleven.
De kerken en verenigingen die elk jaar vormgeven aan de herdenkingsplechtigheid hebben
een mooi waardevol alternatief tot stand gebracht waarbij we als Renswoude toch met
elkaar verbonden konden zijn.
75 jaar Bevrijding had een prachtig programma, maar die leggen we weer even terug in de
la voor een later moment.
In het dagelijkse leven op Renswoude zie ik nog veel meer dingen die anders zijn. Wat mij
vooral opvalt is de flexibiliteit van u allen en de (het lijkt wel aangeboren) vindingrijkheid van
onze ondernemers.
De drive-thru van De Hof, de ontbijt-, lunch— en dinerboxen van De Dennen, het afhaalpunt
voor boeken van de bibliotheek in Di Tutto, de heerlijke thuismogelijkheden van Smaakidee
en de afhaalpunten in De Kraai en het zwaantje; iedereen past zijn werkzaamheden aan en
werkt volgens de voorwaarden. Het zal voor de ondernemers zeker niet gemakkelijk zijn,
maar wat heb ik een groot respect voor de wijze waarop zij er het beste van proberen te
maken! Laten we proberen onze ondernemers te steunen waar we kunnen.
De mensen met de contact-beroepen moeten nog geduld hebben, ik hoop van harte dat het
straks niet te laat is. Langzaam maar zeker zullen we er aan moeten wennen dat dit een
nieuwe werkelijkheid is: we houden afstand en zijn ons bewust van de mogelijke
aanwezigheid van een virus dat nog niet onder controle is. Nog steeds worden mensen
getroffen door het virus en zijn mensen er erg ziek door. Dat maakt dat we alert moeten
blijven.
Gelukkig gaan de kinderen weer starten op school en mag de jeugd weer wat sporten in
groepsverband. We vragen veel van onze leerkrachten en sportbegeleiders, dat realiseer ik.
Maar wat ontzettend fijn dat de scholen en de verenigingen die veerkracht tonen en al zo
snel in de meedenk-houding zijn hoe we dit met elkaar tot stand kunnen brengen!
Weet u, hoe ingewikkeld deze tijd ook is, ik ben enorm trots op ons dorp dat we in staat zijn
om ook in deze tijd veerkracht te tonen.
Renswoude, Ik maak een diepe buiging, petje af!!!
Petra Doornenbal
Uw burgemeester.
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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.
Na jarenlang met veel plezier en toewijding te hebben gewerkt als Jeugdconsulent binnen
het Dorpsteam, gaat Hanneke Demmer ons helaas verlaten. We hopen z.s.m. een goede
opvolging te hebben gevonden en wensen Hanneke veel geluk met haar nieuwe baan!
Woningbedrijf
Alleen spoedeisende reparatieverzoeken kunnen telefonisch worden doorgegeven. Alle
overige reparatieverzoeken kunt u doorgeven via de gemeentelijke website:
www.renswoude.nl. 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.
Renswoude, 6 mei 2020
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Tijdelijke openingstelling gemeentewerf voor grofvuil
Ook bij het inleveren van grofvuil moeten we rekening houden met de maatregelen tegen
het coronavirus.
Daarom komt de maandelijkse openstelling van de gemeentewerf tijdelijk te vervallen. In
plaats daarvan is de werf aan de Molenstraat de komende periode elke donderdag- en
vrijdagochtend geopend tussen 9 en 12 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.
Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, is de werf niet geopend.
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 09.00 en 16.00 uur. 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 is de gemeentewerf de genoemde twee
ochtenden in de week geopend voor het brengen van grofvuil. Als tijdens de openstelling
blijkt dat de regels niet worden nageleefd, dan kan besloten worden de gemeentewerf per
direct te sluiten. Als er veranderingen in deze openstelling plaatsvinden laten wij u dat via
de Heraut en onze website weten.
Aanvraag leerlingenvervoer nieuw schooljaar voor 1 juni
Heeft u een (pleeg)kind dat komend schooljaar 2020-2021 gebruik maakt (of gaat maken)
van leerlingenvervoer, dan moet u een (nieuwe) aanvraag doen bij de gemeente. Ook als
uw kind dit schooljaar al gebruik maakt van leerlingenvervoer. Regel uw aanvraag voor het
leerlingenvervoer van uw (pleeg)kind vóór 1 juni. Dan bent u verzekerd van (aangepast)
vervoer voor uw kind bij de start van het nieuwe schooljaar. Na 1 juni indienen kan
betekenen dat uw kind de eerste schoolweken niet mee kan met het (aangepast) vervoer. U
moet dan zelf voor deze eerste weken een oplossing vinden voor het vervoer van uw kind
naar de onderwijslocatie.
Voor vragen of meer informatie: Henriëtte Davelaar (0318 – 57 8150 /
h.davelaar@renswoude.nl / ma-di-do)

Renswoude, 6 mei 2020
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Besluitenlijst gemeenteraad 14 april 2020
Agendapunt
2
4
5
6
7

8
9
10

11

Voorstel
Vaststelling agenda
Vaststelling verslag en besluitenlijst
vergadering 3 maart 2020
Ingekomen stukken en mededelingen
Voorstel inzake benoeming
plaatsvervangend griffier
Voorstel inzake subsidie-aanvraag
scouting Scherpenzeel

Voorstel tot vaststelling van de
Voorjaarsnota 2020
Voorstel tot vaststelling van een krediet
voor de reconstructie van de
Biesbosserweg
Voorstel tot afgifte van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen inzake
bouw kleine windmolen
Wittenoordseweg 6
Voorstel tot ongegrondverklaring
zienswijze en vaststelling
bestemmingsplan Emminkhuizerlaan 8

Besluit
Ongewijzigd vastgesteld.
Ongewijzigd vastgesteld.
Afdoening conform voorstel.
Conform voorstel met algemene
stemmen besloten.
Bij meerderheid van stemmen (8
stemmen voor (CU, Dorpsbelang
Renswoude, SGP en CDA) en 2
stemmen tegen (VVD) conform
voorstel besloten.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Conform voorstel met algemene
stemmen besloten.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.

Besluitenlijst gemeenteraad 22 april 2020
Agendapunt
Voorstel
2
Voorstel tot beschikbaarstelling van een
krediet voor de ver-/nieuwbouw van het
gemeentehuis

Besluit
Amendement A2, ingediend door
het CDA, bij meerderheid van
stemmen (1 stem voor (CDA) en
10 stemmen tegen (CU,
Dorpsbelang Renswoude, VVD en
SGP)) verworpen.
Voorstel bij meerderheid van
stemmen (8 stemmen voor (CU,
Dorpsbelang Renswoude en VVD)
en 3 stemmen tegen (SGP en
CDA)) aangenomen.
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Gemeenteraad stelt benodigd budget beschikbaar voor renovatie en verbouwing
gemeentehuis
Op woensdagvond 22 april 2020 heeft de gemeenteraad besloten om het benodigde budget
voor de renovatie en verbouwing van het huidige gemeentehuis beschikbaar te stellen. Het
winnende ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis kan nu verder uitgewerkt worden en de
verdere voorbereidingen voor de realisatie kunnen opgepakt worden.
Naast het benodigde krediet van € 3.890.000,- heeft de gemeenteraad ook een extra
bedrag beschikbaar gesteld van € 204.000,- om het gebouw NOM (nul-op-de-meter i.v.m.
duurzaamheid) te maken. Het krediet is opgebouwd uit verschillende posten zoals de
restauratie en verduurzaming van het monument, de bouwkosten van het nieuwe gedeelte,
de inrichting van de buitenruimte en parkeren, tijdelijke huisvesting en verhuiskosten,
sloopkosten, installaties, onderzoeken (zoals milieukundig, flora-fauna, stikstof, bodem,
bouwhistorisch, etc), projectmanagement, leges, honoraria, post onvoorzien enz. Het
nieuwe gemeentehuis wordt duurzaam gebouwd, conform niveau NOM.
Tijdens de selectieprocedure hebben wij 46 reactieformulieren van inwoners en 21
reactieformulieren van het personeel ontvangen. In deze formulieren zijn veel
aandachtspunten en opmerkingen meegegeven en daarvoor zeggen wij u dank. Deze
waardevolle informatie is verwerkt in verslagen en vertrouwelijk verstrekt aan de
selectiecommissie architect en de gemeenteraad. De selectiecommissie heeft de drie
plannen beoordeeld op vele onderwerpen, zoals financiële uitwerking, aansluiting van het
ontwerp bij het huisvestingsconcept, de stedenbouwkundige randvoorwaarden,
duurzaamheidseisen, parkeeroplossingen, inpassing van en respect voor het monument.
Wij zijn blij u te melden dat er een winnaar uit de selectieprocedure is gekomen: Zecc
Architecten. De tweede plaats was voor het ontwerp van Atelier Pro Architecten en als
derde is geëindigd Korfker Architecten.
Op 29 april 2020 is de voorlopige gunning aan Zecc Architecten verstrekt. Als er binnen 7
kalenderdagen geen kort geding op het selectieproces wordt ingediend, kan de definitieve
gunning worden verstrekt en kan het ontwerpproces verder ter hand worden genomen om
het winnende ontwerp uit te werken. Tijdens dit ontwerpproces betrekken wij alle
stakeholders en inwoners door middel van een inloopbijeenkomst en/of digitaal via de
gemeentelijke website.
Medio september 2020 wordt de omgevingsaanvraag ingediend en de
aanbestedingsprocedure voor de bouwkundige uitvoering wordt medio november 2020
gestart.
Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met projectleider Bas de Groot,
tel.: 06-83665336

Renswoude, 6 mei 2020
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Voornemen vertrokken naar Land Onbekend
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken dat onderstaande perso(o)n(en)
niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basisadministratie Personen (BRP)
ingeschreven staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om
van de onderstaande perso(o)n(en) gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend
land.
Geslachtsnaam en voorletters-Datum voornemen
• D. Bagiński –09-04-2020
• J.A. Rojas Trakzel – 30-04-2020
Tegen het voornemen kunt u binnen twee weken na publicatiedatum uw zienswijze
schriftelijk kenbaar maken. Dit kan naar gemeente Renswoude, afdeling Burgerzaken,
Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.
Wilt u mede-eigenaar worden van zonnepanelen in Renswoude?
De afgelopen maanden heeft ValleiEnergie de opwek projecten 'zonne-energie in
Renswoude’ voorbereid. Twee inwoners van Renswoude aan de Kooiweg en
Barneveldsestraat hebben daken van hun gebouwen beschikbaar gesteld, om voor
Renswoude en omgeving lokale en duurzame energie op te wekken. In het najaar verwacht
ValleiEnergie op beide locaties circa 600 zonnepanelen op de daken te kunnen leggen.
Wilt u ook meedoen aan dit project? Dan kunt u voor deze twee locaties ValleiEnergieDelen
aanschaffen. Eén ValleiEnergieDeel kost € 120 en wekt op jaarbasis ± 100 kWh op*. Wilt u
weten hoeveel ValleiEnergieDelen u nodig heeft voor uw volledige stroomverbruik, dan kunt
u dat eenvoudig berekenen. Deel uw jaarlijks verbruik door 100 en rond dit bedrag af naar
beneden.
De aanmelding voor beide projecten is 29 april van start gegaan. Voor meer informatie of
om u aan te melden voor ValleiEnergieDelen, kunt u terecht op de website:
www.valleienergie.nl/renswoude.
* De daadwerkelijke opbrengst is afhankelijk van het aantal zonuren en kan per jaar
variëren.
NB: beleggen voor deze projecten vindt plaats buiten AFM-toezicht

Renswoude, 6 mei 2020
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Reconstructie Biesbosserweg
De verharding van de Biesbosserweg heeft het einde van de levensduur bereikt en moet
daarom worden vervangen. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is er een
contract gesloten met aannemer De Rooij uit Utrecht die voor de gemeente Renswoude de
reconstructie realiseert. Bij deze werkzaamheden wordt de totale verharding van de weg
verwijderd, wordt de fundering aangepast en wordt er een nieuwe asfaltverharding
aangebracht. Naast deze verharding worden in de bermen de bestaande grasbetonstenen
zoveel mogelijk vervangen door bermbeton.
Bereikbaarheid en communicatie
In verband met de huidige situatie rondom de Covid-19 is het houden van een
informatieavond niet mogelijk en is er gezocht naar alternatieven. Door de aannemer is
aangegeven voorafgaande aan de werkzaamheden met alle aanwonenden contact op te
zullen nemen om de werkzaamheden met hen af te stemmen. Tijdens de werkzaamheden
is de Biesbosserweg afgesloten voor al het (doorgaande) verkeer. Nadrukkelijk is
gesproken over de aanwezigheid van de agrarische bedrijven die de bereikbaarheid in
verband met de aan- en afvoer van voer, mest en overige producten geborgd moeten zien.
In de plannen van de aannemer is rekening gehouden met deze noodzakelijke
bereikbaarheid.
Door de aannemer is bij de directe omgeving een flyer bezorgd met daarin gedetailleerde
informatie over de werkzaamheden, de fasering en de bijbehorende planning. Een afschrift
van deze flyer is tevens in deze Heraut opgenomen. Voor een optimale communicatie
tijdens de uitvoering werkt de aannemer of met een whatsappgroep met de directe
belanghebbenden of met de Bouwapp. Door middel van deze middelen is de directe
communicatie geborgd.
Planning en fasering
De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd om de overlast ten gevolge van de
werkzaamheden te beperken. In deze fases wordt er weer gewerkt met kleinere deelfases
om de bereikbaarheid te kunnen borgen. De verwachting is dat de werkzaamheden medio
mei zullen worden opgestart en begin juli 2020 worden afgerond. In deze planning is ook
rekening gehouden met de werkzaamheden aan de N224 om zo Renswoude als dorp goed
bereikbaar te houden.
Contact
Wij begrijpen dat er naar aanleiding van dit bericht vragen zullen zijn. Deze vragen kunnen
door de aanwonenden in de één op één gesprekken worden gesteld aan de aannemer.
Voor overige vragen kunt u zich melden bij de toezichthouder op het project, dhr. A
Notenboom. Hij is bereikbaar via het volgende e-mailadres: anotenboom@infraplus.nl
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Vastgesteld bestemmingsplan Emminkhuizerlaan 8
De gemeenteraad heeft op 14 april 2020 het bestemmingsplan ‘Emminkhuizerlaan 8’
ongewijzigd vastgesteld.
Dit bestemmingsplan regelt de volgende ontwikkelingen op het perceel Emminkhuizerlaan 8
te Renswoude in afwijking van het geldende bestemmingsplan:
• Vergroting bouwvlak ten behoeve van het agrarisch bedrijf;
• Splitsing van de monumentale boerderijwoning.
Genoemd bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Bovendien ligt
het plan vanaf heden gedurende zes weken, tijdens openingstijden, ter inzage op de
afdeling Omgevingsbeheer van de gemeente Renswoude.
Tot 19 juni 2020 kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan ‘Emminkhuizerlaan 8’ 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 50 / e.zech@renswoude.nl
Aangevraagde omgevingsvergunningen
1. Utrechtseweg 5: verbouw en intern vergroten woning; activiteiten ‘bouwen’ en
‘veranderen monument’ (ingediend op 28 april 2020);
2. Elzenhof 12: plaatsen van een kap op de garage; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 29
april 2020);
3. Wittenoordseweg 9: aanleg waterpoel; activiteit ‘uitvoeren werk’ (ingediend op 29 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 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 50 / e.zech@renswoude.nl
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Verleende omgevingsvergunningen
1. Beukenlaan 3: bouw erker aan voorgevel woning; activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in
strijd met bestemmingsplan’ (verzonden op 22 april 2020);
2. De Hooge Hoek 12: veranderen inrichting; activiteit ‘milieuneutraal veranderen
inrichting’ (verzonden op 24 april 2020);
3. Dorpsstraat 128: uitbreiden woning; activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met
bestemmingsplan’ (verzonden op 1 mei 2020).
Genoemde omgevingsvergunningen liggen 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: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 50 / 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
beschikking tot het opleggen van (een) maatwerkvoorschrift(en) hebben afgegeven:
besluitdatum: 4 mei 2020
inrichting:
EIROEM
adres:
Nijborg 3 in Renswoude
betreft:
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.
Renswoude, 6 mei 2020
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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, mede
in verband met aangepaste werkwijze door de coronacrisis);
- Gemeente Renswoude, Dorpsstraat 4, 3927 BD Renswoude.
Afvalbakken voor hondenpoep geplaatst
Hondenpoep zorgt, net als zwerfafval, voor een vies straatbeeld en
is ergernis nummer één in Nederland. Ook in de gemeente
Renswoude is hondenpoep een grote bron van ergernis. Bovendien
is hondenpoep behalve vies en onhygiënisch, in bepaalde gevallen
ook een risico voor de gezondheid.
Om de opruimplicht van hondenpoep te stimuleren zijn er op meerdere plekken in
Renswoude speciale afvalbakken geplaatst.
Dus als u de hond uit laat, neem dan een (plastic)zakje mee, zodat u de hondenpoep kunt
opruimen en in de afvalbak kunt gooien. Geen excuus meer om de hondenpoep te laten
liggen!
De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) controleren op de opruimplicht en
aanlijnplicht.

Renswoude, 6 mei 2020
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FIETSTOCHTEN KIJKEN BIJ DE BOER
AFGELAST
De fietstochten van Kijken bij de Boer gaan dit
jaar helaas niet door. Dit naar aanleiding van de
landelijke persconferentie op 24 april over de
coronamaatregelen. Dat er geen evenementen
mogen plaatsvinden voor 1 september, zet
ook een streep door de vier fietstochten die
dit jaar in augustus zouden plaatsvinden. De
organisatie van Kijken bij de Boer steekt in
2021 weer graag de handen uit de mouwen om
opnieuw prachtige fietstochten te organiseren
langs de boerderijen in de omgeving van Ede,
Nijkerk, Barneveld en Woudenberg. Tot dan!

DORPSBELANG RENSWOUDE VERZOEKT
OM GEMEENTELIJKE PUBLICATIES HERAUT
BURGERLIJKE STAND TE HEROVERWEGEN
In de raadsvergadering van 10 december
2019 hebben wij gevraagd of de publicaties
burgerlijke stand niet terug konden komen in

de Heraut. Het gaat om geboorten, overlijden
en huwelijken. Niet vanwege nieuwsgierigheid
maar puur uit medeleven zodat je kunt lezen
of er een geboorte, overlijden of huwelijk is
geweest. Nu worden inwoners erdoor verrast.
Dit werd onderzocht. In de raadsvergadering
van 3 maart kwam een memo als antwoord. Wij
hebben enigszins teleurgesteld gereageerd op
de conclusie: “geen publicaties meer”. Reden:
Niet voldoen aan eisen AVG, wat o.a. inhoudt
dat een toestemming als die is verleent ook
weer ingetrokken moet kunnen worden. Dat
kan niet volgens het college. Er zit nu eenmaal
tijd tussen inzending en publicatie en STEL
dat iemand zijn toestemming weer intrekt.
Dan riskeert de gemeente een boete van
€20.500,-. De burgemeester gaf als optie dat
iedereen vrij was om een bericht zoals hier
bedoelt wordt naar de Heraut te sturen.
Zo zien we maar dat Europese wetgeving erg
ver van een gemeenschap als Renswoude
verwijderd is. Zeker in deze tijd is soms het niet
weten van een overlijden pijnlijk.

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt ab a
eg

www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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WIL JIJ OOK WEER BUITEN SPORTEN?

VOOR DE JEUGD TOT EN MET 12 JAAR ZIJN DE
TRAININGEN WEER BEGONNEN. WIJ HOPEN DAT DE
OUDERE JEUGD OOK SNEL WEER KAN VOETBALLEN.
BEN JE GEEN LID MAAR WIL JE DE KOMENDE WEKEN
OOK EENS MEETRAINEN, DAT KAN NU.
STUUR EEN MAIL MET NAAM EN LEEFTIJD AAN
ACTIVITEITEN@VVRENSWOUDE.NL EN WIJ NEMEN
CONTACT MET JE OP.
MOED
L
HOUD
UDE.N
O
W
S
N
.VVRE
WWW
STERK
N
E
M
A
S

INWONERS VAN RENSWOUDE
WIJ WILLEN JULLIE GRAAG EEN EEN ROOD HART
ONDER DE RIEM STEKEN IN DEZE MOEILIJKE TIJD EN
HOPELIJK ZIEN WE ELKAAR SNEL WEER

14

de heraut
BESLISSING RENOVATIE EN HERBOUW
GEMEENTELIJKE HUISVESTING
DE GEMEENTERAAD HEEFT TIJDENS EEN SPECIALE
GEMEENTERAADSVERGADERING OP 22 APRIL
BESLOTEN OM DE GEMEENTELIJK HUISVESTING
TE RENOVEREN EN HERBOUWEN. NA JARENLANG
PLANNEN MAKEN EN PRATEN HEEFT DE COALITIE VAN
CU, VVD EN DORPSBELANG HET BESLUIT GENOMEN
OM DE PROBLEMEN RONDOM DE GEMEENTELIJKE
HUISVESTING AAN TE PAKKEN. RENSWOUDE KRIJGT
DAARMEE EEN GEMEENTEHUIS, DAT AAN DE EISEN
VOLDOET, ZOALS GOEDE TOEGANKELIJKHEID (OOK
VOOR MINDER MOBIELE BEZOEKERS), MEER PRIVACY
IN DE PUBLIEKE RUIMTE EN GOEDE EN VOLDOENDE
WERKPLEKKEN VOOR DE MEDEWERKERS.

CU, VVD en Dorpsbelang Renswoude
zijn blij dat de beslissing om het huidige
gemeentehuis te verbouwen eindelijk
genomen is. Het rijksmonument wordt
grondig
gerenoveerd, de
bestaande
aanbouwen worden gesloopt en er komt
een nieuw gebouw voor terug. Na een lange
en intensieve voorbereiding was de raad aan
zet om een Go of NoGo besluit te nemen. Na
een vergadering van bijna twee uur waar
alle voors en tegens op tafel kwamen gaf
de coalitie groen licht om door te gaan en
de procedure verder door te starten. Wij
betreuren het dat CDA en SGP zich niet
konden vinden in dit “GO” besluit. De coalitie
van CU, VVD en Dorpsbelang vonden dat
er een beslissing moest vallen en dat is
gebeurd. De raad stelde een budget van 4
miljoen euro beschikbaar. Deze kosten zijn
al opgenomen in de meerjarenbegroting
2020-2023. Dat betekent dat de lasten voor
de inwoners door dit besluit niet stijgen.
Onze ambtenaren en ons bestuur krijgen
voldoende en moderne werkplekken
en
voldoende
overlegruimtes.
Het
historische pand wordt gerenoveerd (hard

nodig door achterstallig onderhoud) en
behoudt een belangrijke functie met een
prominente uitstraling. Het gemeentehuis
zal gebouwd en gerenoveerd worden
door Zecc architecten. In hun plan is ook
een mooie en veilige parkeeroplossing
opgenomen. Renswoude krijgt hiermee een
gemeentehuis waar we trots op kunnen zijn
en waarmee we zelfverzekerd de toekomst
in kunnen.
Christen Unie,
Renswoude

VVD

en

Dorpsbelang

BLOEMENZAAD
Door het Corona virus zijn we allemaal
(noodgedwongen) meer op ons eigen huis
aangewezen. We proberen er thuis allemaal
het beste van te maken. Zo besteden veel
mensen extra aandacht aan huis en tuin.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in sporthal
de Hokhorst heeft Dorpsbelang zakjes
met bloemzaden uitgedeeld. Het was onze
bedoeling om daarmee de biodiversiteit
van planten en bloemen in Renswoude te
vergroten, om vogels en insecten een goede
leefomgeving te bieden.
We hopen dat u de zakjes bloemenzaad
goed bewaard heeft. Het is nu een prima tijd
om te zaaien. Al na een paar dagen komt dit
zaad op en (als het goed is) heeft u binnen
een paar weken een divers bloemenbed in
uw tuin.
En als we door het corona-virus toch thuis
zitten, kunnen we daar genieten van allerlei
bloemen, vogels en insecten. Goed voor
onze leefomgeving.
We wensen u allen in deze corona-tijd een
goede gezondheid toe; pas op uzelf en op
elkaar; hou vol!
Dorpsbelang Renswoude
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Parkietjes

Parkietjes

Bewoners en personeel van De Kleine Meent
bedanken de Gereformeerde Kerk voor het
herfstbloemstuk dat zij mochten ontvangen uit
handen van Gert v.d. Hoef
Bewoners De Kleine Meent

Te koop: Donkerbruin lederen sta-op stoel (met
2 motoren + sta-op hulp) i.z.g.s.; Groen leder
Bankstel (2 1/2 zits) i.z.g.s. voor de prijs van
€75,00. Info (na 18.00 uur) 0318 - 57 29 30
De Gereformeerde kerk verkoopt geen kerstbomen dit jaar.
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VAN DE BIEB

BOEKEN LENEN OOK VOOR NIET LEDEN!

Nog steeds geldt dat naar aanleiding van
de maatregelen die de overheid op zondag
15 maart aankondigde, heeft de Bibliotheek
Z-O-U-T besloten om alle vestigingen per
direct te sluiten tot en met ten minste
dinsdag 19 mei. Dit betekent dat je geen
boeken meer kunt lenen, maar ook niet in
kunt leveren. Uiteraard houden wij rekening
met een verlengde inlevertermijn.

WEL LID?

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, Facebook
en Twitter houden we je op de hoogte van
eventuele wijzigingen.
TOCH BOEKEN LENEN?

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.

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
vestiging van je eigen vertrouwde bieb.
www.onlinebibliotheek.nl
In de volgende Heraut of via de Facebook 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).

Via de online Bibliotheek kun je e-books
en luisterboeken lenen. Er zijn nu extra
luisterboeken voor leden én niet-leden. De
online Bibliotheek heeft meer dan 28.000
e-books en ruim 3.600 luisterboeken.

Mocht er iets veranderen in onze
dienstverlening proberen wij u zsm op de
hoogste te brengen hierover.

VERLENGDE INLEVERTERMIJN

Wij hopen van harte dat iedereen in
Renswoude gezond blijft en heel graag tot
ziens, maar zeker ook voor hun ouders!

Voor alle bibliotheken zijn materialen met
inleverdata tussen 1 maart 2020 en 14 april
2020 verlengd tot 13 mei 2020. Je kunt je
boeken inleveren als we weer open zijn.
ALLE ACTIVITEITEN GEANNULEERD

Vanwege het coronavirus zijn tot 1 juni ook
alle activiteiten in de vestigingen van de
Bibliotheek Z-O-U-T geannuleerd.

ADRES:

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

VRAGEN?

Voor vragen zijn wij per mail bereikbaar op
info@bibliotheekzout.nl of telefonisch op
0343-453587.
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GEBIEDSCOÖPERATIE O-GEN STOPT HAAR
ACTIVITEITEN
Dit najaar stopt Gebiedscoöperatie O-gen
met haar activiteiten: de werkorganisatie
wordt afgebouwd en de leden van de
coöperatie gaan zich beraden over
een nieuwe, toekomstige manier van
samenwerken. In de ruim zes jaar dat
Gebiedscoöperatie O-gen actief is geweest,
zijn zo’n 350 projecten gerealiseerd die
hebben bijgedragen aan de ontwikkeling
van het landelijk gebied. Het is opmerkelijk
dat O-gen juist in deze tijd stopt met haar
activiteiten. ‘De opgaven voor het landelijk
gebied zijn momenteel groter dan ooit, maar
de wijze van samenwerken in het gebied
is veranderd’, aldus Gerard van Santen,
directeur bestuurder bij Gebiedscoöperatie
O-gen.

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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Gebiedscoöperatie O-gen is in 2014
opgericht als samenwerkingsverband in
het landelijk gebied van de Gelderse Vallei,
de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme
Rijnstreek. Het is de rechtsopvolger van
de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei
(SVGV). ‘We zijn in 2014 gestart met een
nieuwe manier van samenwerken in het
gebied, waarbij de krachten van publieke
en private partijen werden gebundeld. In
coöperatief verband werden opgaven en
projecten voor het buitengebied opgepakt’,
aldus Gerard van Santen. Deze werkwijze
bleek succesvol. In de afgelopen jaren zijn
veel resultaten behaald, zoals grondruil
voor de inrichting van natuurgebieden,
investeringen in duurzame landbouw,
glasvezel in het buitengebied, de aanleg
van het eerste zonneveld, het Grebbelinie
Bezoekerscentrum en de start van
insectenkweek voor pluimveehouders in
kader van eiwittransitie.

de heraut
Ruim twee jaar geleden kwam de lange,
intensieve
samenwerking
met
de
provincie Utrecht onder druk te staan naar
aanleiding van een binnen de provincie
ontstaan juridisch vraagstuk over de
rechtmatigheid van de samenwerking
tussen beide organisaties. Hoewel er
geen
feitelijke
onjuistheden
werden
geconstateerd, wilde de provincie Utrecht
de samenwerking met Gebiedscoöperatie
O-gen fundamenteel anders vormgeven.
Organisatieadviesbureau Berenschot werd
ingeschakeld om een nieuw, duurzaam
samenwerkingsmodel te ontwikkelen. In
de afgelopen periode is geprobeerd om
samen met de provincie Utrecht het model
van Berenschot voldoende robuust en
toekomstbestendig inhoud te geven. Dat is
helaas niet gelukt. ‘Het is teleurstellend dat
we zo lang met elkaar hebben gesproken en
het proces zo zorgvuldig hebben doorlopen
en er uiteindelijk zo’n mager resultaat
uit voortkomt’, aldus Jan Wolleswinkel,
voorzitter van de Gebiedsraad van O-gen.
De uitkomst van de gesprekken met
de provincie Utrecht is te gering om te
kunnen zorgen voor continuïteit voor
Gebiedscoöperatie
O-gen.
Zeker
in
combinatie met het feit dat de provincie
Gelderland zich op afstand houdt en de
gemeenten wel bereid zijn te investeren in de
ontwikkeling van het landelijk gebied, maar
daar op korte termijn de financiële middelen
niet voor hebben. De unieke waarde van
O-gen is gelegen in de krachtenbundeling
van haar 280 leden, haar grote netwerk en
specialistische gebiedskennis. Dit kan alleen
bestaan bij voldoende inhoud en omvang in
de uitvoeringsactiviteiten en daar is op dit
moment onvoldoende politiek en financieel
draagvlak voor.

De leden van Gebiedscoöperatie O-gen gaan
zich, onder aanvoering van de Gebiedsraad,
bezinnen over een nieuwe manier van
onderling samenwerking. ‘We gaan ons
beraden over hoe we de kracht van deze
mooie coöperatie voor de toekomst kunnen
benutten. Het is zeer spijtig dat we afscheid
moeten nemen van ons werkkapitaal,
namelijk de twaalf kundige en betrokken
medewerkers’, aldus Dirk-Siert Schoonman,
lid van de Gebiedsraad en Heemraad van
het Waterschap Vallei en Veluwe.
De werkorganisatie zal haar lopende
projecten en activiteiten nog uitvoeren
tot het najaar van 2020 en vervolgens
overdragen. Ondanks de teleurstelling over
de beëindiging van haar activiteiten, is er
ook trots op wat er de afgelopen jaren is
bereikt. ‘Samen met onze leden en onze
samenwerkingspartners hebben we veel
gerealiseerd. Als ik door het gebied wandel,
fiets of rijd dan zie ik talloze plekken waar we
het landelijk gebied vitaler hebben gemaakt.
Daar ben ik enorm trots op!’, aldus Gerard
van Santen.

U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl
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PLANNING GROOT ONDERHOUD N224
RENSWOUDE
VANAF 25 MEI TOT EN MET 28 AUGUSTUS 2020
VOERT
AANNEMER
MOURIK
INFRA
GROOT
ASFALTONDERHOUD UIT AAN DE UTRECHTSEWEG/
DORPSSTRAAT (N224) IN RENSWOUDE IN OPDRACHT
VAN DE PROVINCIE UTRECHT.

Naast het groot onderhoud wordt een
aantal werkzaamheden meegenomen. Het
gaat daarbij om:
• Het aanbrengen van bermverharding
buiten de bebouwde kom.
• Maatregelen
voor
een
betere
verkeersveiligheid:
- Het aanbrengen van een dubbele
doorgetrokken
streep
tussen
de
oostelijke komgrens en de Veenweg;
-H
 et
verduidelijken
van
de
voorrangssituatie bij de zijwegen
‘Het Binnenveld’, ‘Kastanjelaan’ en
‘Kerkstraat’;
-H
 et verbeteren van de zichtbaarheid
van de voetgangersoversteekplaatsen
binnen de bebouwde kom.
• Het plaatsen van extra fietsenrekken bij de
haltes ‘Barneveldsestraat’ en ‘Kerkstraat’.
• Reparaties aan de riolering.

UITVOERING IN 11 FASES

De werkzaamheden worden in 11 fases
uitgevoerd, waarbij steeds een ander
gedeelte van de weg aan de beurt is.
Op die manier komt de bereikbaarheid
van aan- en omwonenden het minst in
de knel. De aannemer neemt tijdens de
werkzaamheden uiteraard alle voorzorgsen veiligheidsmaatregelen in acht die
noodzakelijk zijn in deze coronatijd.
Op 25 mei 2020 start fase 1. Deze duurt
t/m 2 juni. De aannemer werkt dan op
doordeweekse avonden en nachten (tussen
20:00 uur ’s avonds en 05:30 uur de
volgende ochtend) aan het weggedeelte
tussen Scherpenzeel en de rotonde bij
Nijborg. Het verkeer wordt in die periode
omgeleid via De Klomp en de A12 of via
Barneveld en de A30. Buiten de werktijden
en in het weekend is de weg open.
Aansluitend worden er ook werkzaamheden
uitgevoerd aan de rotonde bij Nijborg. Deze
werkzaamheden vinden in 3 weekenden
plaats, waarbij er van vrijdagavond 20:00
uur tot zaterdagavond 24:00 uur gewerkt
wordt. Meer informatie over de planning
en de verkeersmaatregelen van deze en de
overige fases is te vinden op www.provincieutrecht.nl/n224renswoude

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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GROTE WEGAFSLUITINGEN IN JULI EN AUGUSTUS

Vanaf half juli is er sprake van een grote
wegafsluiting tussen de Veenweg en de
gemeentegrens aan de oostzijde richting De
Klomp, dit duurt 3 weken.
Vanaf de tweede week van augustus
moet u rekening houden met een
grote wegafsluiting binnen de kom van
Renswoude, dit duurt ook 3 weken, tot eind
augustus. Het gaat om een afsluiting tussen
de westelijke grens van de bebouwde
kom en de rotonde Barneveldsestraat
en vanaf de rotonde Barneveldsestraat
richting de Ubbeschoterweg. De rotonde
Barneveldsestraat blijft dan wel open en
voetgangers en fietsers kunnen het werkvak
passeren.
INFORMATIEVOORZIENING

• De Heraut: Via de Heraut informeert de
provincie u regelmatig over de planning
en de voortgang van de werkzaamheden
en de gevolgen voor het verkeer en de
omgeving.
• Bewonersbrieven: Als er nieuws te melden
is over de uitvoering, krijgen de direct
aanwonenden een brief daarover.
• Projectenwebsite: Op de projecten
website
www.provincie-utrecht.nl/
n224renswoude
vindt
u
een
faseringsboekje met daarin alle uit
voeringsinformatie over de planning, de
werkzaamheden, de verkeersmaatregelen
en de bereikbaarheid.
• Bouwapp: Actuele informatie over het
project is ook te vinden in de Bouwapp.
Deze app is gratis te downloaden op uw
telefoon vanuit de App Store (voor iPhone)
of vanuit de Play Store (voor Android).
In de Bouwapp kunt u zoeken naar het
project N224 Renswoude.
• Borden, tekstkarren en nieuwsberichten:
Waar nodig plaatsen we ook borden

langs de weg om verkeersmaatregelen
aan te kondigen en we maken nieuwsen twitterberichten om zoveel mogelijk
weggebruikers te bereiken.
• Mailbox: Uw vragen/opmerkingen of
klachten kunt u mailen naar N224@
mourik.com.
• Kantoor op locatie: Vanaf 11 mei 2020
heeft Mourik een tijdelijk kantoor op
locatie. Als u vragen of klachten heeft over
de uitvoering of gewoon geïnteresseerd
bent in het project, bent u van harte
welkom op het adres Utrechtseweg 6 in
Renswoude. Ook hier worden, voor ieders
veiligheid, alle op dat moment geldende
coronamaatregelen strikt nageleefd!
• Calamiteitennummer: Voor spoedeisende
zaken tijdens de uitvoering kunt u bellen
naar het calamiteitennummer van Mourik,
telefoon: 06 22 50 24 33.

EM Pater

NIEUW

GLAZEN
SCHUIFWANDEN

* ZONNESCHERM
* ROLLUIK
* MARKIEZEN
SCREENS HORREN
ROLGORDIJNEN
*
*
*
* HOUTEN JALOEZIEËN * PLISSEGORDIJNEN
EMPATER23@GMAIL.COM | 06 416 313 97
SPIKHORST 6 | RENSWOUDE
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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

 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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ZWEMBAD SCHERPENZEEL MAG
VEILIG OPEN!
In overleg met de gemeente is besloten
dat het verwarmde openlucht zwembad ’t
Willaer in Scherpenzeel veilig open mag.
Voorlopig alleen voor de jeugd van 8 tot en
met 12 jaar met een zwemdiploma. Alle
voorbereidingen worden gestart om rond
het pinksterweekend van 1 juni voor deze
groep op een veilige manier open te gaan.
Het bestuur en vrijwilligers werken hard
aan het bedenken van oplossingen en het
beantwoorden van de vragen die er nog zijn.
Wel is duidelijk dat de zwemlessen dit jaar
helaas niet door kunnen gaan.

verbouwing is gereed. Iedereen stond in
de startblokken om de inrichting van de
moderne ontvangstruimte, de kiosk en het
zonnige terras af te ronden en te laten zien
aan de bezoekers. “Maar daar bedenken we
nog wel een oplossing voor”, zegt Elmar van
Krimpen. Om veilig open te kunnen, moet
duidelijk zijn hoeveel bezoekers er naar
binnen mogen, hoelang ze mogen blijven en
wat de toegang kost? Door de onzekerheid
ligt het niet voor de hand dat mensen een
abonnement willen aanschaffen. Wel is zeker
dat dit zwemseizoen de zwemlessen niet
door gaan. Het seizoen is te kort en contact
tussen leerlingen en het zwembad personeel
is onvermijdelijk. Ook evenementen zoals de
zwemvierdaagse gaan dit seizoen niet door.

EEN EERSTE STAP NAAR MEER?

Op dinsdag 21 april maakte de overheid
bekend dat de basisscholen weer in stappen
open mogen. Dat bracht het bestuur van
zwembad ’t Willaer op het idee of zij ook wat
voor deze groep kan betekenen. Voorzitter
Elmar van Krimpen: “Ook de gemeente
omarmde dit idee. Zeker nu voor veel gezinnen
een vakantie er waarschijnlijk ook niet in zit”.
De afweging was dat de groep min of meer
zelfstandig, zonder begeleiding een bezoek
kan brengen aan het zwembad. Daarom is
gekozen om te starten met de leeftijdsgroep
van 8 tot en met 12 jaar. Uiteraard in het bezit
van een zwemdiploma en onder toezicht van
het zwembadpersoneel. Maar om de kans
op besmetting te beperken, kunnen ouders
niet mee naar binnen. Afhankelijk van de
mogelijkheden denkt het bestuur ook na om
in een latere fase ook de baantjeszwemmer,
weer de mogelijkheid te bieden op een veilige
manier fit te blijven.

ALLE HULP IS WELKOM

Door de omstandigheden heeft het zwembad,
behalve bedrijfsleidster Dianne Ankone,
geen personeel kunnen werven en in dienst
kunnen nemen. Ook kassa personeel is nog
nodig. Op www.zwembadscherpenzeel.nl
staan de vacatures en antwoorden op meer
vragen.

NOG VEEL VRAGEN

Vrijwilligers en bestuur weten dat het twee
weken duurt om het bad te vullen. Ook de
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HOE GEZOND IS UW PORTEMONNEE IN DEZE
CORONATIJD? EEN SCHULDHULPMAATJE
KAN OOK U HELPEN.
De corona-uitbraak zorgt voor veel
onzekerheid in nagenoeg alle gezinnen.
Zorgen over de eigen gezondheid, maar zeker
ook over mensen in je naaste omgeving,
vooral als zij tot de risicogroep behoren.
Daarnaast zijn er veel financiële zorgen. Bijna
niemand ontkomt eraan: horeca, kappers,
ZZP’ers, maar ook mensen in loondienst die
thuis zitten.
De meeste mensen zijn niet goed
voorbereid op een crisis als deze. Uit cijfers
van het Nibud (Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting) blijkt, dat 17% van de
huishoudens geen spaarrekening heeft

en 20% heeft niet meer dan € 1000,- aan
spaargeld. Een terugval in inkomen is soms
al een forse tik. Veel huishoudens hebben
nu al iedere maand moeite om de eindjes
aan elkaar te knopen. Als deze crisissituatie
langer duurt, zullen meer mensen in de
betalingsproblemen komen.
MENSEN MAKEN DOOR STRESS ONHANDIGE KEUZES

Wat is de reactie van veel mensen, als zij
financiële zorgen krijgen? Zij verstijven. Ze
zijn als konijnen die plots in de koplampen
kijken van een auto die op ze afkomt. Ze doen
niets en worden overreden. Of ze maken door
de stress onhandige keuzes. Ze maken hun
post niet meer open en steken ‘de kop in het
zand’. Of zij gaan bezuinigen op de verkeerde
posten.













Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl
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ADVIES

Ga uw financiën op een rijtje zetten, zeker
nu in deze crisistijd. Het inkomen kan
lager worden, kosten kunnen stijgen of
wellicht bij sommige posten afnemen.
Juist in deze periode kunnen de financiën
afwijken. Bijvoorbeeld door de sociale
onthouding of het thuiswerken, minder
kosten voor openbaar vervoer of auto. Maak
opnieuw een overzicht van uw inkomsten
en uitgaven. Zet de vaste lasten op een rij
(o.a. huur, hypotheek, energie, belastingen,
abonnementen), uw reserveringsuitgaven
(o.a. kleding, apparaten, onderhoud huis
en tuin) en uw huishoudelijke uitgaven
(supermarkt, drogisterij, cadeautjes etc.).
Daarnaast is het verstandig per maand
rekening te houden met extra uitgaven zoals
de reparatie van een wasmachine of auto.
Trek alle uitgaven van de inkomsten af. U
ziet dan hoeveel u per maand tekort komt of
overhoudt. Zo heeft u een goed inzicht in uw
persoonlijke financiën.

- Uitstel van hypotheekbetaling.
- Geen huisuitzettingen bij betalings
problemen.
- Drinkwater wordt niet afgesloten bij
betalingsproblemen.
- Noodmaatregel Overbrugging Werk
gelegenheid.
- Noodpakket voor banen en economie.
- Corona en je zorgverzekering.
- Laptop voor thuisonderwijs.
- Internet voor schoolkinderen.
Uitgebreide informatie met links over
deze onderwerpen kunt u vinden op
www.idhschuldhulp.nl.
• Wacht niet af en trek op tijd aan de bel!
Kunt u een rekening nu niet betalen, vraag
dan direct uitstel van betaling of een
betalingsregeling aan.
• Vraag hulp als u er zelf niet uitkomt.
•O
 p geldfit.nl krijgt u persoonlijk advies over
uw financiële situatie.
•N
 eem contact op met IDH Schuldhulp als u
persoonlijke hulp van een maatje wilt.

TREF MAATREGELEN

Ziet u dat u maandelijks een tekort heeft en
dat u inteert op uw spaargeld? Neem dan
al uw uitgaven onder de loep en kijk wat er
minder kan. Misschien overstappen naar
een goedkopere energieleverancier? Of toch
maar dat abonnement op het tijdschrift
opzeggen? Maak uw keuzes en wees streng
voor uzelf als het nodig is. Maak budgetten
voor bijvoorbeeld uitgaven voor kleding en
huishoudelijke uitgaven.
TIPS

• Breng direct uw financiën in kaart zodat u
weet hoe u er nu voorstaat.
• Lees over de maatregelen die de overheid
en organisatie genomen hebben i.v.m.
de coronacrisis en kijk of die op u van
toepassing zijn, o.a.:

Laten we de handen ineenslaan om elkaar
te helpen bij het bestrijden van deze
coronacrisis, zowel voor onze persoonlijke
gezondheid als onze financiën. Wat betreft
de gezondheid van uw portemonnee staat
IDH Schuldhulp graag voor u klaar om u
hierbij te begeleiden. We helpen iedereen die
financieel dreigt vast te lopen en graag een
beter overzicht wil hebben. Onze maatjes
bieden een luisterend oor, brengen structuur
aan en geven inzicht in de mogelijkheden.
Samen lukt ‘t!
CONTACT OPNEMEN MET IDH SCHULDHULP?

Telefoon: 06-30207868
E-mail: info@idhschuldhulp.nl
Website: www.idhschuldhulp.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
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Gezocht huish werk/Schoonmaak Kantoor
(per 1 september 2020)
Voor de dinsdag en vrijdag ochtenden, 6 tot 8 uur in
de week. In loondienst, graag!!!
Ervaring in de schoonmaak en eventueel
referenties!!!!
U kunt mij bereiken op telefoonnummer
0318- 300931. (spreek graag uw naam en
telefoonnummer in en ik bel u zsm op)
Kom uit Renswoude.

Onder het mom van “weggooien kan altijd nog”:
hierbij wellicht iets voor de knutselaar:
Inkjetprinter: HP All-in one->papiertransport
mechanisme werkt niet lekker meer. Print nog wel
Computer speakers: Philips. 4 bureauspeakers + 1
bas box. Geeft geluid. Echter kraakt zo nu en dan
wat. Gratis af te halen. Interesse? Bel: 06-29561953

BZA tuinman, jongeman 18 jaar.
Voor alle normale tuinwerkzaamheden.
Schuur/tuinhek verven ook mogelijk.
Info: 06 36454250
Bied zich aan, jongedame 16 jaar.
Om op te passen wanneer u het schikt.
Hou van kinderen, huisdieren zijn geen
probleem.
Bel gerust 06 10844593

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

UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude 
REDACTIE- EN ADVERTENTIEADRES: Gerbert van Donselaar, 06 - 24 50 74 13
E-MAIL: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen (woensdag)
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL 

GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 14 MEI
VÓÓR 19.00 UUR
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