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Gemeentenieuws (1 juli 2019)
Centraal telefoonnummer
De gemeente is bereikbaar via één
centraal telefoonnummer 0318 578150. Ma t/m vr: 09.00-12.00 en
14.00-16.00 uur.

Evenementenkalender
6 juli
Van Gent Zomeravondconcert,
Kasteelplein
7 juli
Grebbe-Vallei wandeltocht
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl

Geen spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester gaat in de maanden juli en augustus niet door. Indien
u de burgemeester toch graag wilt spreken, dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat via 0318- 578156. Er wordt dan een afspraak ingepland.
GEEN SPOEDAANVRAGEN REISDOCUMENTEN OP 16 EN 17 JULI
I.v.m. een technische aanpassing van het reisdocumentensysteem is het niet mogelijk om
op 16 en 17 juli een spoedaanvraag voor een reisdocument te doen.
Er kunnen op deze twee dagen wel reisdocumenten aangevraagd worden met de
standaard leveringstermijn van 5 werkdagen, alleen de spoedprocedure (levering de
volgende dag) is niet mogelijk.
Eikenprocessierups in Renswoude
In heel Nederland is er op dit moment in meer of mindere mate overlast van de
eikenprocessierups. Ook in Renswoude zijn ze aanwezig en geven de rupsen overlast. De
brandhaartjes kunnen onder andere jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en
luchtwegen veroorzaken. Daarom bestrijden we ze. De bomen waar we de rupsen hebben
aangetroffen worden gemarkeerd met een rood-wit lint.
Heeft u een boom met de eikenprocessierups gezien die niet gemarkeerd is, maar wel
gemarkeerd zou moeten zijn? Geef dit dan door via het meldingsformulier op de
gemeentelijke website www.renswoude.nl of via het telefoonnummer 0318-578150.
Open Monumentendag – Reserveer 14 september van 11.00 – 16.00 uur in uw agenda!
Op zaterdag 14 september 2019 organiseert de gemeente Renswoude samen met de
Historische Vereniging Oud Renswoude de Open Monumentendag. Het belooft een dag te
worden voor jong en oud. De monumenten die geopend zijn, zijn de Oudheidkamer,
Dorpsstraat 40 en de Koepelkerk. Ook de tuin van ‘Het Witte Huisje’ aan de Dorpsstraat 1 is
open voor publiek en op het kasteelplein komen Oud Hollandse Spellen. Verder kunt u
denken aan kunst, maquettes van het kasteel en de koepelkerk, een oude jeep,
oldtimertractors en onder andere een quiz. Een uitgebreid programma met alle activiteiten
volgt via De Heraut en onze website www.renswoude.nl
Renswoude, 1 juli 2019

2

de heraut
Gaat u op vakantie? Voorkom dan woninginbraak
De vakantieperiode is in aantocht. Een fijne tijd
om er even tussenuit te gaan. Het is ook een tijd
waarin inbrekers vaak toeslaan. Het is vaak
eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan
de bewoners voor langere tijd weg zijn;
uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu
gesloten zijn en nooit een lampje aan. Het advies is dus: geef het huis een bewoonde
indruk. Vergeet niet dat inbrekers meegaan met hun tijd. Ze zien niet alleen aan uw
woning of u thuis bent, maar ze zijn ook te vinden op het internet. Ook daar moet u
zichzelf beschermen.
Tips om woninginbraak te voorkomen
Als u zelf preventiemaatregelen neemt, heeft u minder kans op een woninginbraak.

Doe alsof u thuis bent. Ruim het huis niet extra op, maar laat bijvoorbeeld bekers en
borden op het aanrecht en de eettafel achter. Zorg dat iemand de post opruimt en
dat er een auto op de oprit staat. Gebruik tijdschakelaars op uw verlichting.

Maak het de inbreker moeilijk. Goed hang- en sluitwerk is belangrijk. Zorg dat u altijd
alles goed afsluit. Ook als u maar even weg bent. Laat geen opstapjes zoals kliko’s
en ladders buiten staan. Plaats bijvoorbeeld buitenlampen met een
bewegingssensor. Inbrekers werken niet graag op een verlichte plek.

Leg waardevolle spullen of autosleutels uit het zicht van voorbijgangers. Plak geen
briefje op de deur dat u er even niet bent. Hang geen adreslabel aan uw sleutel.
Verstop geen sleutel buiten uw huis. Deurmatten en bloempotten zijn geen geheime
plaatsen.

Toch ingebroken of een poging gedaan? Doe altijd aangifte. De politie kan dan een
onderzoek instellen en gerichter surveilleren. Met uw aangifte kan een aangehouden
verdachte mogelijk vervolgd worden. U kunt aangifte doen via de website van de
politie (www.politie.nl) of door een afspraak te maken via 0900 – 8844.

Kijk voor meer informatie en preventietips op de website www.politiekeurmerk.nl
Om inbrekers op heterdaad te kunnen betrappen, heeft de politie uw hulp nodig. Bel altijd
112 als u in uw buurt iets verdachts ziet of hoort. Let op personen die niet in uw buurt
thuishoren en die bijzonder veel aandacht hebben voor de huizen of de omgeving. Noteer
hoe ze eruit zien. En noteer ook het merk, type en kenteken van hun voertuigen.

Renswoude, 1 juli 2019

3

de heraut
Vergadering gemeenteraad
Op dinsdag 9 juli a.s. vergadert de gemeenteraad van Renswoude. Deze openbare
vergadering vangt aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het
gemeentehuis. De agenda voor deze vergadering is:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht burgers / rondvraag raadsleden
4. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering d.d. 28 mei 2019
5. Vaststelling verslag rekeningcommissie d.d. 6 juni 2019
6. Ingekomen stukken en mededelingen
Hamerstukken
7. Voorstel tot het indienen van een zienswijze inzake het transitieplan, het jaarrapport
2018 en de begroting 2020 IW4
8. Voorstel tot vaststelling van de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2019
9. Voorstel tot vaststelling van de 2e tussenrapportage 2019
Debatstukken
10.Voorstel tot vaststelling van een krediet voor de bouw van 20 huurwoningen in
Beekweide fase 8
11.Voorstel tot bespreking van de regiodeal Regio FoodValley
12.Voorstel om kennis te nemen van de kadernota 2020
13.Sluiting
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:
1. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een vervangend verdeelstation/
transformatorhuis achter de brandweerkazerne op het adres Dorpsstraat 117 te
Renswoude (ontvangen op 12 juni 2019);
2. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een loods op de Oude Holleweg 55 te
Renswoude (ontvangen op 14 juni 2019).
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: Eveline Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
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Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is
verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:
1. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘veranderen beschermd monument’: voor het bouwen van een
tuinkamer achter de woning op het adres Dorpsstraat 65 te Renswoude.(verzonden op
26 juni 2019).
Genoemde omgevingsvergunning ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op
afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende vergunning, dan
kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).
Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een
bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag
na de genoemde verzenddatum. Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van
spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvraag is
ingediend:
 Verklaring van geen bezwaar voor de toertocht Giro di KiKa op zaterdag 31 augustus a.s.
door o.a. de gemeente Renswoude, aangevraagd door International Cycling.
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
Verleende vergunning APV en bijzondere wetten
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is
verleend:
 Verklaring van geen bezwaar voor de Grebbe-Vallei wandeltocht op zaterdag 6 juli a.s.
door o.a. de gemeente Renswoude, aangevraagd door St. Recreatie Veluwe & Vallei
(verzonden op 19 juni 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl

Renswoude, 1 juli 2019
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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 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben
ontvangen van:
 Grondverzetbedrijf Bert van den Brink voor het adres:
Groot Overeem 1 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het tijdelijk in gebruik
hebben van een installatie waarop het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van
toepassing is. Het puinbreken zal plaatsvinden in de periode van 3 juli tot 30 september
2019. De duur van de werkzaamheden zal maximaal 2 aaneengesloten werkdagen zijn
tussen 7:00 en 19:00 uur.
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. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel
van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht,
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met
een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst,
telefoon 088 – 022 50 00.
Heeft u zich al aangemeld voor de Buurtpreventie
via WhatsApp?
Samen zorgen we voor een veilige woon- en
leefomgeving. Er is steeds vaker behoefte aan
onderlinge communicatie tussen buurtbewoners.
Een goed voorbeeld daarvan zijn WhatsAppgroepen. Via WhatsApp houden bewoners in hun
eigen buurt een extra oogje in het zeil.
WhatsApp-groepen in Renswoude kunnen goed werken tegen allerlei vormen van
criminaliteit en overlast. Daarnaast geeft dit een verbetering van de saamhorigheid in de
wijk en het verhoogt het veiligheidsgevoel bij veel bewoners.
Het invoeren van WhatsApp groepen in Renswoude betreft een burgerinitiatief dat de
gemeente en de politie van harte ondersteunt. Aanmelden voor deelname aan
buurtpreventie via WhatsApp kan via: www.renswoude.nl/buurtpreventie
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Werkzaamheden Vitens vanaf half augustus
Half augustus 2019 start Vitens met werkzaamheden aan de drinkwaterleiding in de
dorpskern van Renswoude. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind april 2020.
De werkzaamheden worden verricht aan beide zijden van de Dorpsstraat en de noordzijde
van de Utrechtseweg. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een nieuwe
drinkwaterleiding, het overzetten van de huisaansluitingen op de nieuwe leiding en het
verwijderen van de oude waterleiding. Firma Van den Heuvel voert de werkzaamheden in
opdracht van Vitens uit.
Hinder en bereikbaarheid
De werkzaamheden geven hinder omdat er trottoirs opengebroken moeten worden. Alle
panden blijven bereikbaar, al dan niet met tijdelijke voorzieningen (loopplanken).Langs het
tracé worden aggregaten geplaatst die periodiek geluidhinder kunnen veroorzaken.
Informatiebrief voor aanwonenden
Aanwonenden worden rechtstreeks geïnformeerd door Vitens over de gedetailleerde
planning, fasering, bereikbaarheid en aanvullende maatregelen.
Op www.waterstoring.nl kunt u de actuele werkzaamheden van Vitens volgen en eventuele
storingen melden.
Overige werkzaamheden in en om Renswoude
De werkzaamheden van Vitens zijn afgestemd met de overige werkzaamheden die voor
Renswoude op de planning staan. Het gaat daarbij om:
 Werkzaamheden van netbeheerder Stedin (vernieuwen van middenspanning kabels,
planning nog niet bekend)
 Werkzaamheden aan de riolering (vanaf het voorjaar van 2020, in opdracht van de
provincie Utrecht)
 Groot asfaltonderhoud en aanleg van extra fietsvoorzieningen (in het 2e en 3e
kwartaal van 2020, in opdracht van de provincie Utrecht).
Informatievoorziening
Via de Heraut zullen we u regelmatig informeren over de voortgang van de
werkzaamheden. Voorafgaande aan het groot onderhoud in 2020 zal de provincie ook
andere kanalen inzetten om bewoners en weggebruikers tijdig te informeren over de
verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid.
Met vragen of voor meer informatie kunt u terecht bij info@provincie-utrecht.nl
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DINSDAG 2 JULI START ONZE OPRUIMING

DAMESKLEDING

50 % KORTING

(Met uitzondering van de basis en nieuwe collectie )

Onze openingstijden zijn

Maandag GESLOTEN
Dinsdag

9.00-12.30 uur 13.30-17.00 uur

Woensdag 9.00-12.30 uur 13.30-17.00 uur
Donderdag 9.00-12.30 uur 13.30-17.00 uur
Vrijdag

9.00-12.30 uur 13.30-17.00 uur
Zaterdag GESLOTEN

i.v.m. onze VAKANTIE zijn wij gesloten van
Dinsdag 30 Juli tm. Vrijdag 23 augustus

MODEHUIS VAN DE PAVERT
Dorpsstraat 25 Renswoude Tel. 0318 573023
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SCHITTEREND EN GOEDBEZOCHT
JUBILEUMCONCERT CON AMORE
Op 15 juni gaf Con Amore haar
jubileumconcert in de Koepelkerk in
Renswoude. Het koor bestaat dit jaar 60
jaar. En dat wilden ze vieren! Velen kwamen
luisteren en de kerk was bijna vol. Er was
stevig gerepeteerd en er werd een groots
concert neergezet. Er werkte een orkest mee
van strijkers, (natuur) trompetten, pauken
en piano. Tijdens het openingsstuk “Laetatus
Sum” van Haydn werd de toon gezet. Zuiver
en met veel energie! De aanwezigen zaten
direct rechtop in de banken!
Ook werd het “O For the wings of a dove”
uit “Hear my Prayer” van Mendelssohn
uitgevoerd. De solo werd gezongen door
de dirigente Jeannette van t Veld. Iedereen
werd meegevoerd op de vleugels van de
duif....
Een aantal solistische werken van o.a. fluit
en later trompet en ook sopraan gaven het
concert een extra cachet.
Er kwamen diverse werken voorbij waarin
het koor veelzijdig van zich liet horen.
De avond werd besloten met het feestelijke
“Lob und Preis dem Hern für seine grosse
Werke” van Bach.
Con Amore ziet terug op een zeer geslaagde
avond.
Con Amore is zeker van plan meer van zich
te laten horen! Er zijn alweer nieuwe plannen
gemaakt en u hoort daar binnenkort meer
van.
Bent u enthousiast geworden? Wilt u
meezingen? Kom gerust vrijblijvend naar
een repetitie op donderdagavond om 19.30
uur in Rehoboth. Na de zomerstop beginnen
de repetities weer op 5 september.

CHRISTENUNIE OP BEZOEK BIJ
BOUWKUNDIG ONTWERPBUREAU HENK
SCHUURMAN
Onlangs bezochten Carola Veldhuizen en
Marco van Mourik namens de ChristenUnie
Renswoude Bouwkundig Ontwerpbureau
Henk Schuurman aan de Dorpsstraat 18 in
Renswoude. Eigenaar Henk Schuurman heeft
met zijn ontwerpbureau allerlei opdrachten
gerealiseerd op het gebied van nieuwbouw
en verbouw voor woningbouw, utiliteit en
restauratie. Verschillende mooie projecten
zijn te vinden op zijn website: http://
www.henkschuurman.nl. Eigenaar Henk
vertelde dat zijn bureau is gespecialiseerd in
planontwikkeling, ontwerp, planuitwerking
en bouwbegeleiding. Al met al was het een
interessant bezoek en wensen we Henk
Schuurman veel succes met zijn bedrijf!

ONS GENOEGEN TE GAST IN EDERVEEN
Harmonieverenging Ons Genoegen uit
Renswoude heeft op zaterdag 22 juni een
optreden gegeven in Ederveen. Het orkest,
onder leiding van Chris Kok, was daar op
uitnodiging van Muziekvereniging Irene
uit Ederveen. Het Ederveense orkest was
in 2016 te gast in Renswoude om samen
met Ons Genoegen bij Kasteel Renswoude
een concert te geven. Helaas werkte het
weer toen niet mee, waardoor het concert
verplaatst werd naar ’t Podium. Irene
Ederveen vond het een leuk idee om nu Ons
Genoegen uit te nodigen. Dit keer werkte
het weer wel mee en traden beide orkesten
op in een sfeervol ingerichte kasteeltuin.
Onder het genot van een zomers zonnetje
en een lekker drankje konden bezoekers
genieten van live muziek. De avond werd
afgesloten door de band Apple Jazz.
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Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie

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

EM Pater
Spikhorst 6

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

Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren

Voor reparatie en verkoop van
Audio / Video / Witgoed
Dorpsstraat 51
3927 BB Renswoude
0318-574758 / 746020
info@rcr-renswoude.net
www.rcr-renswoude.nl
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BRANDHOF PETSWALK 2019 GAAT WEER VAN
START

medewekster van Brandhof en kan helpen
met al uw vragen over honden.

OP ZATERDAG 6 JULI ORGANISEERT DIERENWINKEL
BRANDHOF DIER EN RUITER IN VEENENDAAL VOOR
HET VIJFDE JAAR DE BRANDHOF PETSWALK
2019 HONDENWANDELING OVER DE PRACHTIGE
GREBBELINIE.

Brandhof dier en ruiter is een grootschalige
dierenwinkel met een uitgebreid assortiment
diervoeding en -benodigdheden, een
grote ruitersportafdeling en een eigen
dierenkliniek. De winkel is gevestigd aan de
Kooiweg 4a in Veenendaal/ Renswoude. Kijk
ook op www.brandhofdierenruiter.nl

Wandel samen met uw hond mee met de
Brandhof PetsWalk hondenwandeling die
om 09.45 uur start bij Brandhof dier & ruiter,
Kooiweg 4a in Veenendaal/Renswoude. De
wandeling begint met de honden aangelijnd.
In ongeveer 20 minuten wandelt u met de
groep naar een prachtig afgezet terrein met
heuvels en veel waterpartijen. De honden
mogen hier los om te ravotten, rennen en
spelen. Alleen sociale honden die goed
overweg kunnen met andere honden mogen
los gelaten worden.
Na het loslopen van de honden gaan we op
kosten van Brandhof een drankje drinken
(koffie/thee/fris) bij het naastgelegen
restaurant. Rond 10.45 uur loopt u samen
met de rest van de groep terug naar
Brandhof dier & ruiter, waar iedereen rond
11.15 uur zal arriveren.
Meld u aan voor de Brandhof PetsWalk 2019
hondenwandeling door een mail te sturen
naar
liesbeth@brandhofdierenruiter.nl.
Deelname is gratis en geheel op eigen risico.
Kortom, trek op zaterdag 6 juli uw
wandelschoenen aan, loop mee met de
Brandhof PetsWalk hondenwandeling. De
wandeling zal begeleid worden door Tatjana
Fellinger en Renee Leenders.
Tatjana is gediplomeerd honden trainster
en geeft ook puppy- en hondentrainingen
bij Brandhof. Renee Leenders is een ervaren

DIGI CAFÉ
Vanaf 1 januari is het tablet café verder
gegaan onder de naam digi café.
Iedere dinsdagochtend in de even weken
van 10.00 - 11.30 uur organiseert de SWO
samen een Digicafe, in samenwerking met
SeniorWeb Scherpenzeel. Heeft u een iPad
of andere tablet en vindt u het leuk om met
elkaar uw ervaringen uit te wisselen? Kom
dan langs in ons Digi Café!
In het Digicafé kunt u op een ongedwongen
manier elkaar ontmoeten en ontdekken.
Vrijwilligers van Seniorweb en andere
bezoekers geven u leuke en handige tips
om meer uit uw tablet te halen, bijvoorbeeld
het downloaden van leuke of handige apps.
Neem uw eigen tablet mee!
Daarnaast kunt u ook hulp inroepen bij het
downloaden van e-books van de bibliotheek
of het aanmaken van een account. Neem
uw wachtwoorden en eventueel u laptop of
e-reader mee.
In de maanden juli en augustus is er geen
Digi Café. U bent weer van harte op 3
september in het Trefpunt (in de bibliotheek
van Renswoude).
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START V

WOENSDAG 10 JU

LOCATIE: GEMEENTEHUIS RE

VAN

€269.

V.O

Bel voor meer informatie:
0318 - 572951

WWW.
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1 VRIJSTAANDE WONING
4 HOEKWONINGEN
5 MIDDENWONINGEN

VERKOOP

ULI 2019 VAN 19.00 - 20.30 UUR

ENSWOUDE

•

DORPSSTRAAT 4 TE RENSWOUDE

NAF

.500,-

O.N.

BEEKWEIDE .NL
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TUINKRING PASSAGE
Woensdag 10 juli a.s. gaan we ’s morgens
naar de tuin Achter de Heg in Zeist en
s’ middags naar de St. Hubertushof in
Leusden.

Parkietjes

Achter de Heg is een 600m² tuin met borders
Bewoners
en personeel
van De
Meent
op
kleur, hostahofje,
moesen Kleine
kruidentuin,
bedanken de Gereformeerde Kerk voor het
en boomgaard met oude appelrassen. In
herfstbloemstuk dat zij mochten ontvangen uit
deze tuin gaan we ook lunchen.
handen van Gert v.d. Hoef
Bewoners De Kleine Meent
Daarna bezoeken we de St. Hubertushof, een
tuin van 5000m² met tuinkamers, kleurrijke

borders en mooie zichtlijnen, aangepast aan
de omgeving.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf het
Kerkplein en komen daar rond 16.00 uur
terug. De totale kosten voor entree’s,
Te koop: Donkerbruin
sta-oplunch
stoel (met
rondleidingen,
koffielederen
met koek,
en
2 motoren + sta-op hulp) i.z.g.s.; Groen leder
vervoer bedragen € 21,00.
Bankstel (2 1/2 zits) i.z.g.s. voor de prijs van
€75,00. Info (na 18.00 uur) 0318 - 57 29 30
Opgeven vóór woensdag 8 juli bij Hennie
Verbeek
tel. 0342-412191.
Ook geen
niet leden
De Gereformeerde
kerk verkoopt
kerstvan
Passage
zijn welkom.
bomen
dit jaar.

Parkietjes

De volgende Heraut komt over 3 weken uit.
Inleveren
dinsdag
11 december
19.00 uur.
 gas  water 
elektra  sanitair
 riolering
 verwarmingvóór
 dakbedekking
Voor overige specialisaties:
bezoek
onze website
Uitgave: Ondernemersvereniging
Renswoude
Redaktie
en
advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35

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

3927 DM Renswoude Tel: 0318-571432 of 06-24507413
E-mail: heraut@destudio.biz Verschijnt iedere veertien dagen

14

de heraut
SAMEN BOUWEN AAN RENSWOUDE
Dit was de slogan, waarmee de
coalitiepartijen het artikel in de Heraut
over de besluitvorming in de raad over de
verbouwing van het gemeentehuis, afsloten.
Wij zijn blij te zien dat deze verkiezingsslogan
van het CDA bij hen aanslaat, maar het CDA
bedoelde hiermee toch echt wat anders. Wij
bouwen ook graag samen aan Renswoude,
zoals u altijd van ons gewend bent
geweest, maar dan op een verantwoorde
en doordachte wijze. Wij zijn ons er van
bewust dat in de raad en in het college soms
moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.
Met betrekking tot de besluitvorming
rond het gemeentehuis vindt het CDA het
belangrijk dat er een werkplek voor onze
ambtenaren en het college van B&W wordt
gecreëerd, welke voldoet aan alle eisen en
voorwaarden van deze tijd. Daarbij is van
groot belang dat de meest economische en
dus financieel verantwoorde keuze wordt
gemaakt. Het gemeenschapsgeld kan maar
één keer worden uitgegeven!
Het bedrag dat nu door de deskundigen
van het college wordt genoemd van rond
de € 4.000.000,- is niet niks voor een
gemeente als Renswoude, al suggereren
de coalitiepartijen wat anders. Het zijn bijna
grootstedelijke ambities van deze coalitie.
Het flink interen op de algemene reserves
om het Gemeentehuis op Dorpsstraat 4 te
houden, is voor het CDA niet de juiste keuze.
Een klein voorbeeld: In het voorstel van de
oppositie is de lening voor de gemeente 2
tot 3 miljoen lager. Om aan de keuze van
deze coalitie te kunnen voldoen, ligt er nu
het voorstel om structureel de OZB met 1%
per jaar extra te verhogen buiten de reeds
vastgestelde 1,5% om! Ondanks dat de
coalitie aangeeft dat de andere opties voor

het gemeentehuis gelijkwaardig zijn in de
kosten, zien wij dit toch echt anders.
Het CDA is nog steeds benieuwd waarom het
college en de coalitiepartijen blijven denken
dat € 4.000.000,- economischer is dan de
€ 800.000,- in het voorstel van de oppositie.
We willen hier graag uitleg over en een
gesprek van het college met de ontwikkelaar
van het Dorpshart is op z’n plaats.
Er staan nog diverse andere grote projecten
en investeringen voor de gemeente op de
agenda. Denk hierbij aan onder andere
het verbeteren van het fietspad aan de
Barneveldsestraat, de Gemeentewerf en
Beekweide 2. Gezien dit feit is het belangrijk
om na te denken hoe het gemeenschapsgeld
wordt uitgegeven. Het vooruitschuiven
naar de volgende raadsperiode van
besluitvorming over andere noodzakelijke
grote investeringen is ons inziens de onjuiste
keuze. Door andere keuzes te maken inzake
het dossier gemeentehuis, hoeft hiervoor
niet zo’n grote aanspraak gedaan te worden
op de algemene reserves en kunnen ook de
overige noodzakelijke investeringen gedaan
worden en projecten worden afgerond.
Het CDA maakt zich dan ook grote zorgen
hoe er met het gemeenschapsgeld wordt
omgegaan door de huidige coalitie en het
college. Wij zullen dit in de raad kritisch
blijven volgen.

GEZAMENLIJK ETEN DINSDAG 30 JULI 2019
Senioren Welzijns Organisatie (SWO)
organiseert voor ouderen op dinsdag 30 juli
een gezamenlijke maaltijd in het Trefpunt,
in de bibliotheek van Renswoude. De avond
begint om 17.00 uur. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met ouderenwerker
Rianne van Ginkel, tel 06 5164 7525.
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SUCCESVOLLE BIJEENKOMST
CHRISTENUNIE OVER ASBEST EN
VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEBOUWING
Op maandag 3 juni organiseerde de
ChristenUnie Renswoude in De Rehoboth
een bijeenkomst over asbest en vrijkomende
agrarische bebouwing (VAB). Hans Hubers
van Gebiedscoöperatie O-Gen vertelde eerst
over de uitdagingen waarvoor we staan als
het gaat over VAB, de grote hoeveelheid
agrariërs waarvan men verwacht dat ze
zullen stoppen, en de initiatieven die de
regio ontplooit om een oplossing voor deze
problematiek te vinden. Prof. dr. Ira Helsloot
van Stichting Crisislab reflecteerde op de
uitdagingen in de asbestwereld. Hij sprak
over het wetsvoorstel verwijdering van
asbest en asbesthoudende producten dat
een dag later sneuvelde in de Eerste Kamer.
Beide sprekers werden aangevuld door
lokale agrariërs die uit hun eigen praktijk hun
ervaringen deelden. Jos Verdam, agrariër en
raadslid voor de ChristenUnie: “Het was een

interessante avond met thema’s die actueel
en zeer relevant zijn voor Renswoudse
boeren. We organiseren graag in de toekomst
meer van dit soort bijeenkomsten.”
Heeft u als lokale agrariër ideeën voor
een volgende bijeenkomst? Laat het ons
dan weten door een mail te sturen naar:
verdam@comveeweb.nl.

FIETSVIERDAAGSE ALLUREPARK DE LUCHT
12 t/m 16 augustus, in de omgeving van
Renswoude kunt u heerlijk fietsen.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
fietst u tochten van 25, 40 of 60 km tussen
de bossen en weilanden aan de rand van de
Utrechtse Heuvelrug en op de Veluwe.
Voor 4 dagen fietsen betaalt u bij 3 weken
van te voren opgeven € 11,00,- p.p.
Na die tijd € 12,50 p.p.
Wilt u 1 dag fietsen dan betaalt u € 3,50 p.p.
En u kunt ook dineren en/of een
lunchpakketje meekrijgen, kijk op www.
delucht.com voor alle mogelijkeheden.

FORMULIERENBRIGADE
De
formulierenbrigade
van
SWOSR helpt inwoners bij het invullen van
formulieren voor het aanvragen van
inkomensondersteunende voorzieningen.
De vrijwilligers geven uitleg bijv. over de
gegevens die nodig zijn om de voorziening
aan te vragen, en helpen bij het invullen van
het aanvraagformulier. Aan deze service zijn
geen kosten verbonden. Als u niet naar ons
toe kan komen, komen wij bij u!
Dinsdag 9 juli van 10.00-11.00 uur in de
bibliotheek van Renswoude. Voor vragen
kunt u terecht bij Rianne van Ginkel, tel 06
5164 7525
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BERICHTEN VAN DE WIJKAGENT
PAS OP, WORDT GEEN SLACHTOFFER OF
MEDEPLICHTIGE:
De afgelopen weken zien we in Veenendaal
en omgeving een toename van oplichting
met internetaankopen.
De methode die de boeven gebruiken is als
volgt:
-Via internet, bijvoorbeeld Marktplaats,
koopt men iets, een mobiele telefoon, een
computer, dure merkkleding of verzin het
maar.
-Men laat de verkoper het pakje opsturen
naar een adres waar de bewoners van niets
weten. Vaak zijn dit oudere mensen, dat zijn
namelijk makkelijke slachtoffers…..
-Via track & trace (pakketje volg systeem in
normaal Nederlands) weten de boeven exact
waar en wanneer het pakketje is bezorgd.
-Vervolgens komen ze aan de deur
van de nietsvermoedende bewoners/
pakketontvangers met een smoes over
‘per ongeluk verkeerd geadresseerd’ en
proberen dan het pakje in handen te krijgen.
-Ondertussen komt de verkoper erachter
dat hij niet betaald is. Hoe dat werkt vertellen
we u deze keer niet, om andere slechterikken
die onze Facebookpagina óók
volgen, niet wijzer te maken dan
ze al zijn.
Maar de verkoper is boos. En
waar gaat hij/zij verhaal halen?
Precies: op het bezorgadres.
Besluit u, als in eerste instantie
onschuldige ontvanger, het pakje
te houden, want wat is nu leuker
dan een gratis mobiele telefoon
of dure jas, dan doet zich het
volgende probleem aan:
In het onderzoek naar deze

oplichting komen we bij u uit. En aangezien
het track & trace een wettig en overtuigend
bewijsmiddel is gaat u uiteindelijk toch
betalen voor de spullen……
Mocht u een pakje krijgen waarvan u zeker
weet dat u het niet besteld heeft? Laat het
lekker dicht en bel ons op 0900-8844 en we
komen het ophalen.
Staan er een paar boeven voor de deur die
om het pakketje vragen? Bel dan 112!
Met vriendelijke groet,
Uw wijkagent IJzebrand Havinga
IJzebrand.Havinga@politie.nl

OPENLUCHTDIENST IN KASTEELBOS
De Interkerkelijke Evangelisatiecommissie
houdt op zondag 7 Juli om 14.30 uur een
openluchtdienst in het kasteelbos van
Renswoude. De spreker voor die middag zal
zijn Coen Nuijten met als thema ‘Lifeguard
Jesus’. Muzikale medewerking wordt
verzorgd door de band Recall. Bij regen wordt
de dienst verplaats naar de Koepelkerk. Wij
hopen u/jou te ontmoeten! Neemt u zelf een
stoel of kleed mee?

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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www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl













Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl
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OP BEZOEK BIJ DI TUTTO
Sedert 1 maart 2016 is Di Tutto gevestigd
aan het Dorpsplein 2 in ons Dorpshart. De
naam Di Tutto, dat betekent “van alles wat”,
doet de menukaart en de activiteiten bij Di
Tutto inmiddels alle eer aan. De passie voor
Italië is nog steeds terug te vinden in de
zaak, echter is het assortiment van broodjes
op de lunchkaart zodanig uitgebreid dat er
voor iedereen wat wils te vinden is. Denk
hierbij aan het overheerlijke broodje brie, het
broodje met de beef bacon burger, etc.
De echte koffieliefhebber kan zeker terecht
bij Di Tutto. De koffie van Manetti staat
aangeschreven als zeer smaakvol en is er
in diverse specialiteiten verkrijgbaar. Bij de
koffie is er huisgemaakte cake verkrijgbaar,
canolli’s of bonbons van Venchi. Voor de
borrel zijn er o.a. overheerlijke Italiaanse
bieren verkrijgbaar, zoals Birra Moretti en
Peroni, maar schenken zij ook de diverse
Nederlandse bieren, zoals Hertog Jan of een
heerlijk fluitje Heineken van de tap. U kunt
hiervan genieten aan de bar in onze gezellige
en sfeervolle zaak of op het terras.
Velen hebben de weg al gevonden naar Di
Tutto voor het Italiaanse ijs. In de ijsvitrine
is er een wisselend assortiment beschikbaar
en hiervoor hoeft u maar € 1,00 per bol hoeft
te betalen!
Op donderdag, vrijdag en zaterdag is Di
Tutto ook geopend in de avonduren. Ook
in de avond kunt u heerlijk eten. Naast de
gerechten op de lunchkaart, kunt op de
menukaart ook gerechten vinden zoals
diverse pizza’s, pasta’s, salades en bijv. de
aardappels met gehaktballen.
Inmiddels staat Di Tutto ook bekend om

de diverse evenementen die zij hebben
georganiseerd, zoals de diverse proeverijen
en de vrijdagmiddagborrel. Een groot aantal
inwoners van Renswoude hebben hier
inmiddels aan deelgenomen. Interesse, volgt
u Di Tutto dan via facebook!
Wist u dat u in Di Tutto ook terecht kunt
voor uw feestje tot maximaal 50 personen.
Denk hierbij aan een verjaardagsfeest,
jubileumfeest, maar ook voor uw bedrijfs
borrel.
Duidelijk is dat Di Tutto een aanwinst is voor
het dorpshart in Renswoude! Ga dat zelf
ervaren!

RECREATIE VOLLEYBALCOMPETITIE
In de Sporthal “de Hokhorst” gaat men
komend seizoen starten met een recreatie
volleybalcompetitie.
Deze competitie zal gespeeld worden op de
vrijdagavonden in de maanden september
en oktober.
Voor wie die competitie bestemd is? Die
is bestemd voor verenigingen, bedrijven,
vrienden, families, straten etc. Er is
nog plek voor heren teams en dames
teams. De organisatoren gaan bij deze
recreatie volleybalcompetitie uit van 6
wedstrijdavonden in september en oktober
(eventueel nog op vrijdag 1 november).
Inschrijven hiervoor kan via: info@
dehokhorst.nl Dat inschrijven kan tot 7 juli
en vergeet niet: Vol is vol.
Voor inlichtingen en telefonisch contact:
Sporthal de Hokhorst; 0318 573092 of mail
naar info@dehokhorst.nl.
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ZONNEBLOEMGASTEN NAAR DIERENPARK
AMERSFOORT

www.henkschuurman.nl

De afdeling RenScherWoude van de
Zonnebloem gaat op vrijdag 26 juli met de
Zonnebloemgasten naar de Dierentuin in
Amersfoort.
Kersverse geboortes, vogels die uit hun ei
kruipen of dieren die naar het park verhuizen.
Leef mee met de dieren en blijf op de hoogte
van alle nieuwtjes uit het dierenpark. Breng een
bezoekje aan de Kroonmaki’s op Apeneiland!
Wie weet klimmen de Maki’s dan wel boven
jouw hoofd over je heen. In het wild komen de
Kroonmaki’s alleen op het Afrikaanse eiland
Madagaskar voor enz. er is heel veel te zien!!
Wil je ook mee naar Dierenpark Amersfoort.
De deelnemers verzamelen om 10.15 uur bij
de Dierentuin. Barchman Wuytierslaan 224 in
Amersfoort.
Is iedereen eenmaal gearriveerd dan drinkt
men eerst koffie met elkaar om daarna het
park te gaan bekijken.

Het is de bedoeling dat er tussen 12.30 – 13.30
uur de lunch gebruikt wordt.
Na de lunch gaat men weer verder het park
en de dieren bekijken. Het is de bedoeling om
rond 15.30 uur weer naar huis te gaan.
De kosten voor dit uitje zijn € 20,00 incl.
entree en koffie en lunch.
U mag het bedrag contant betalen bij
aanmelding maar u kan het ook overmaken op
bankrekening: NL74RABO0372 4795 96 t.n.v.
Zonnebloem afd. RenScherWoude.
Let op: uw betaling is tevens uw inschrijving
en moet voor 15 juli binnen zijn.
U kunt zich tot 15 juli 2019 aanmelden en graag
bij één van de onderstaande vrijwilligers. Voor
Renswoude: Annet Eskes, Spikhorst 10; voor
Scherpenzeel: Dicky Vernig, Lijsterbeslaan
17 en voor Woudenberg: Erna Zandee, Frans
Halslaan 9. Als u met een vrijwilliger meerijdt
wilt u dan € 2,00 betalen aan de vrijwilliger
voor de onkosten!!!

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

Bouwbedrijf Leo Verkerk
info@leoverkerk.nl
03 43 - 41 28 49
Renswoude
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ERVAAR HET BOERENLEVEN TIJDENS DE
BOEREN BELEVING
In het weekeinde van 28, 29 en 30 juni
organiseert Boert Bewust een landelijk
evenement met als titel “De Boeren Beleving;
ervaar het selfie! In alle Boert Bewuststreken worden activiteiten georganiseerd.
In de Kromme Rijn stellen Eveline en Jacob
Westeneng (Plattelandwinkel De Achterdijk
in Bunnik) en Martine Wismeijer (landwinkel
de Hooierij in de Bilt) tijdens deze “Boeren
Beleving” de deuren van hun bedrijf open en
organiseren ze diverse activiteiten. Kom je
ook?
Vrijdag 28 juni en zaterdag 29 juni kun
je van 9.30 - 17.00 uur terecht in de
boomgaard bij Eveline en Jacob Westeneng
(Plattelandwinkel de Achterdijk, Achterdijk
25 in Bunnik). Kom kersen eten in de
boomgaard en geniet van een lekker glaasje
sap.
Zondag 30 juni ben je van 11.00 – 16.00
uur harte welkom in de hoogstam
kersenboomgaard op de kruising N229/
N410 in Odijk. Daar kun je zelf kersen
komen plukken en daarna genieten van
versgebakken (streekeigen) pannenkoeken
en een lekker streeksapje.
Zaterdag 29 juni organiseert Martine
Wismeijer
(landwinkel
de
Hooierij,
Universiteitsweg 1 in de Bilt) verschillende
workshops en kun je genieten van een
heerlijke (streekeigen) lunch.
Beide deelnemende bedrijven willen graag
laten zien waar het voedsel vandaan komt en
hoe ze daar met veel zorg aan werken. Het
is mooi om hierover met mensen in gesprek
te komen. Ze vinden het leuk om vragen te

krijgen van mensen en willen graag laten zien
hoe het op hun bedrijf gaat. Voor de kinderen
is er een speurtocht en een selfiewedstrijd,
waarbij leuke prijzen te winnen zijn.
Bekijk
alle
activiteiten
op
www.
krommerijnboertenteeltbewust.nl. Daar kun
je ook lezen op welke manier je aan kunt
melden voor deze activiteiten.

MUZIKANT ONS GENOEGEN GESLAAGD
VOOR PRAKTIJKEXAMEN
Klarinettist Walter van der Ham van
harmonievereniging
Ons
Genoegen
Renswoude deed op zaterdag 15 juni
praktijkexamen. De muzikant speelde vier
verschillende werken voor een jury. De jury
was erg onder de indruk van de toon van
de klarinettist, zo omschreven ze deze als
‘mooi’ en ‘stevig’. Met 47,5 punten is Walter
geslaagd voor zijn C-diploma.

SWO NIEUWS
Door veranderingen in de wet op de privacy
mogen gemeente geen persoonsgegevens
meer verstrekken uit hun bestand.
Voor de SWO betekent dit dat wij voor de
bezorging van het SWO nieuws in Renswoude
geen nieuwe gegevens hebben voor 2018.
Wij vragen u het volgende: bent u op 1 januari
2018 65 jaar en ouder , bent u verhuisd
binnen de gemeente Renswoude en wilt u
graag het SWO nieuws ontvangen?
Als u uw gegevens aan ons doorgeeft dan
krijgt u het SWO nieuws thuisbezorgd. U kunt
uw gegevens doorgeven bij het Servicepunt
van de SWO nieuws op dinsdag van 13.0016.00 uur, woensdag en donderdag van
13.00-15.00 uur of telefonisch tijdens
openingstijden 033-2778898.
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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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Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten?
Na een telefoontje wil ik ze bij u ophalen.
0628449019
Wil mevrouw Veldhuizen de gordijnen op komen
halen bij Hennie van Voorst? Alvast hartelijk dank!
Dorpsstraat 74, 3927 BE Renswoude, 0318 571 348
Heeft u de verkeerde jas meegenomen uit Rehoboth
bij de inloopavond over verkeer in Beekweide? Graag
omruilen Gruttoweide 13. Tel. 0318-571986
Gezocht, hulp in de huishouding die goed
zelfstandig kan werken, voor ca 3 uur in de week,
buiten de schoolvakanties om. Fam. Dorrestijn,
dorrestijntaaldj@gmail.com of 0683842635.

GEZOCHT: INTERIEURVERZORGSTER
Let jij op details, en vind jij het belangrijk dat onze
gasten in een blinkend chalet kunnen verblijven en
dat onze kampeergasten in een schoon toiletgebouw
komen?
Solliciteer dan bij Allurepark De Lucht.
Voor komend seizoen zoeken we iemand, die
op maandag en/of vrijdagmorgen helpt met de
schoonmaak van de toiletten en de chalets.
Voor de weekenden zoeken wij ook nog hulp voor de
schoonmaak van de toiletten.
Mail even je CV naar info@delucht.com of bel tussen
10.00 en 16.00 naar 0342-412877 en vraag naar
Henny Vonk

Gratis af te halen:
74 stuks beton tuintegels (rood) 50x50 cm.
Gerdy van Zanten: 06-24366726

UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude REDACTIE- EN 
ADVERTENTIEADRES: Gerbert van Donselaar, 06 - 24 50 74 13
E-MAIL: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen
FOTO’S OMSLAG: JACOB STRUIJK 

UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DINSDAG 9 JULI
VÓÓR 19.00 UUR

23

