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Gemeentenieuws

1 juli 2020

Bereikbaarheid gemeente
In verband met de maatregelen rond het coronavirus is de bereikbaarheid van de gemeente
aangepast. Waar mogelijk, werken de medewerkers vanuit huis. We doen ons best de
dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. U kunt ons op de volgende manieren
bereiken:
Burgerzaken
De afdeling Burgerzaken is beperkt open en werkt alleen op afspraak. Voor het maken van een
afspraak kunt u tussen 9.00 en 11.00 uur bellen naar 0318-578151 of 0318-578155 of mailen
naar burgerzaken@renswoude.nl.
Aangifte van geboorte en overlijden is urgent. We vragen u nadrukkelijk om een niet urgent
bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen:
• Is uw reisdocument of rijbewijs nog langer dan twee weken geldig? Dan graag uw bezoek
uitstellen.
• Ligt uw document klaar, maar is uw huidige document nog wel een aantal weken geldig?
Stel uw bezoek dan ook uit.
• Kom niet naar het gemeentehuis als u geen afspraak hebt gemaakt. Hoewel er
medewerkers aanwezig kunnen zijn, mogen zij alleen op afspraak werken om het aantal
contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Wist u dat u bepaalde zaken ook thuis via de computer kunt regelen? Zo kunt u via
www.renswoude.nl een verhuizing online doorgeven en een uittreksel digitaal aanvragen. We
vragen u om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken, zodat u niet naar het gemeentehuis
hoeft te komen.
Dorpsteam
Het Dorpsteam is alleen telefonisch of per mail bereikbaar (0318-578150/
dorpsteam@renswoude.nl ). De mail wordt dagelijks gelezen en u wordt dan zo snel mogelijk
teruggebeld. Alle huisbezoeken worden omgezet naar telefonische afspraken of verplaatst naar
een latere datum. De spreekuren bij de huisarts, scholen en bibliotheek komen de komende
periode te vervallen.
Woningbedrijf
Alleen spoedeisende reparatieverzoeken kunnen telefonisch worden doorgegeven. Alle overige
reparatieverzoeken kunt u doorgeven via de gemeentelijke website: www.renswoude.nl. Voor
vragen over huurbetalingen of -contracten kunt u contact opnemen via huur@renswoude.nl.
Ter inzage vergunningen
In publicaties verderop in deze Heraut staat dat vergunningen in het gemeentehuis kunnen
worden ingezien. Dat is nu niet het geval. De stukken zijn uiteraard wel voor iedereen
beschikbaar en het beste is om dan even contact op te nemen met de behandelend ambtenaar
die in de publicatie vermeld staat.
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Verantwoordelijkheid gaat samen met het vertrouwen waard
zijn; Vertrouwen krijg je als je verantwoordelijkheid neemt.
Na ruim 3 maanden van strikte maatregelen en opgelegde
leefregels maken we nu, op 1 juli 2020 een flinke stap op de
weg terug naar normaal. Het is bijzonder hoe in zo’n korte tijd
onze wereld op zijn kop stond. Van het sluiten van scholen,
horeca en sportgelegenheden tot het beperken, en ,in
sommige gevallen, het onmogelijk maken van ontmoetingen.
De effecten van dit voorjaar zullen vast nog heel lang na-ijlen.
Financieel, maar ook in een aantal families waar overlijdens
te betreuren zijn en/of waar mensen nog in de herstelfase
verkeren na een besmetting. Voor veel mensen voelt de versoepeling als een opluchting;
“heerlijk we mogen weer…” Andere geluiden zijn er ook van de mensen die zich zorgen
maken omdat het virus nog steeds onder ons is. Voor ons in Renswoude is het fijn de
beperkingen door Corona op ons dagelijks leven voor een groot deel opgeheven zijn en dat
we bijvoorbeeld weer mogen barbecueën met de buren. Persoonlijk wordt ik blij van het feit
dat we weer gebruik mogen maken van ons gezonde verstand, weer meer onze eigen
afwegingen kunnen maken en weer eigen verantwoordelijkheid mogen nemen ipv ons naar
de van bovenaf opgelegde maatregelen moeten voegen. Ik heb groot respect voor de
kerken die in deze lastige tijd een alternatief hebben gevonden om toch echt kerk te kunnen
zijn. Bewondering voor de creatieve oplossingen die onze horecaondernemers bedachten
om hun gasten gastvrij te bedienen. Respect voor de sportschool die de lessen buiten gaf
met onverminderd enthousiasme. We hebben nu de ervaring dat als het echt moet, wij als
samenleving de discipline kunnen opbrengen om ons zo te gedragen dat we zo’n
virusuitbraak weten te beperken. Dat geeft vertrouwen voor de aanpak van een mogelijke 2e
golf. Voor nu geldt: Met het nog steeds aanwezige virus in het achterhoofd en gezond
verstand houd je 1,5 meter afstand.
Behalve het corona-nieuws dat we op de voet volgen, is er een ander fenomeen dat onze
samenleving bezighoudt. Naar aanleiding van de dood door politiegeweld van de afroamerikaanse George Floyd is het debat rond racisme opgelaaid. Op een of andere manier
lijken de tegenstellingen groter dan ooit te zijn. Mensen hebben het gevoel dat zij niet
gehoord/gezien worden, het gevolg is dat we elkaar proberen te overschreeuwen en af te
troeven. Ik zie gepapegaai waarbij het onderscheid tussen feiten en meningen ontbreekt.
Het brengt niemand verder en een betere wereld niet dichterbij. Humor mag, ook slechte.
Je mening geven mag, maar leg het een ander niet op. Dat is nu juist het mooie van vrijheid
van meningsuiting. Probeer je zo nu en dan eens te verplaatsen in een ander, het helpt de
nuances te zien. Zet jouw knopje eens op ‘ontvangen’ in plaats van ‘zenden’.
Zullen we met elkaar zorgen dat we elkaar zien? Gun elkaar en onszelf een plek in de
samenleving. Of je nu dik, dun, zwart, wit, hetero, homo, arm, rijk, links, rechts, Christen,
Moslim of atheïst bent: jij doet er toe!
Petra Doornenbal, uw burgemeester.
Renswoude, 1 juli 2020
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Digitaal vergaderen gedurende de coronacrisis
De vergaderingen kunnen via onze website nog steeds live gevolgd worden. U was gewend dat dit
alleen met geluid kon, maar de digitale vergaderingen zullen met beeld en geluid te volgen zijn.
Bij commissievergaderingen waren wij het gewend dat initiatiefnemers of andere betrokkenen of
belanghebbenden bij vergaderpunten konden aanschuiven. Dat is nu uiteraard niet het geval. Wij
zullen zoveel mogelijk de betrokkenen persoonlijk benaderen om hun reactie schriftelijk in te laten
sturen. Indien u niet benaderd bent, maar u wilt toch meepraten, dan kunt u zich melden bij de
griffier, de heer M.H.T. Jansen via m.jansen@renswoude.nl
Spreekrecht burgers raad: Bij raadsvergaderingen staat altijd het punt ‘spreekrecht burgers’ op de
agenda. Ook deze inspraak vindt voorlopig schriftelijk plaats. Ook hiervoor kunt u zich melden bij de
griffier.

Vergadering gemeenteraad 7 juli 2020
Op dinsdag 7 juli a.s. vergadert de gemeenteraad. Deze openbare vergadering vangt aan
om 19.30 uur en kan, zoals hierboven beschreven, digitaal gevolgd worden.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag rekeningcommissie 17 juni 2020
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Raadsvoorstel inzake vaststelling grondexploitatie 2020 Dorpshart
6. Raadsvoorstel inzake vaststelling grondexploitatie 2020 Beekweide
7. Raadsvoorstel inzake vaststelling grondexploitatie 2020 Beekweide II
8. Raadsvoorstel inzake vaststelling grondexploitatie 2020 Taets van Amerongenweg
9. Concept jaarrekening 2019
10. Raadsvoorstel extra tijdelijke uren UVP 2020 ODRU
11. Raadsvoorstel kadernota 2021
12. Sluiting
Vergadering gemeenteraad 14 juli 2020
Op dinsdag 14 juli a.s. vergadert de gemeenteraad. Deze openbare vergadering vangt aan
om 19.30 uur en kan, zoals hierboven beschreven, digitaal gevolgd worden.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht burgers/ rondvraag raadsleden
4. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergaderingen 26 mei 2020
5. Ingekomen stukken en mededelingen
Hamerstukken
6. Raadsvoorstel inzake vervanging brugduiker Oude Holleweg
Debatstukken
7. Raadsvoorstel inzake wijziging legesverordening
8. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Catharina Mossellaan tegenover nr. 21
9. Raadsvoorstel inzake uitwerking scenario’s beheer openbare ruimte
10. Raadsvoorstel inzake budgettering grootonderhoud fietspad Barneveldsestraat
11. Sluiting
Renswoude, 1 juli 2020
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Tijdelijke openstelling gemeentewerf voor grofvuil op de vrijdagochtenden
Ook bij het inleveren van grofvuil houden we rekening met de maatregelen tegen het
coronavirus. Daarom is de maandelijkse openstelling van de gemeentewerf tijdelijk komen
te vervallen. De afgelopen maanden was de gemeentewerf op de donderdag- en
vrijdagochtend geopend. De komende weken is de gemeentewerf aan de Molenstraat
alleen op de vrijdagochtend geopend tussen 09.00 en 12.00 uur.
U moet zich 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.
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 op de vrijdagochtend
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
weer veranderingen in deze openstelling plaatsvinden laten wij u dat via de Heraut en onze
website weten.
Belangrijk bericht van het CAK over de eigen bijdrage Wmo
Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), betalen meestal een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,per maand en wordt geïnd door het CAK.
Door een technisch probleem in het systeem van het CAK heeft nog niet iedereen facturen
voor de eigen bijdrage ontvangen. De komende maanden verstuurt het CAK klanten die van
de Wmo gebruik maken, stap voor stap de facturen.
In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet
geleverd en daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de
eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen.
Advies aan Wmo-klanten: Reserveer geld en leg alvast € 19,- per maand opzij.
Voor meer informatie: www.hetcak.nl/wmo2020
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Ontwerp-bestemmingsplan Bekerweg 2 en 4
Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Bekerweg 2 en 4’ ligt vanaf heden gedurende zes weken ter
inzage. Dit bestemmingsplan regelt de wijziging van de Agrarische bestemming van dit
perceel in de woonbestemming. Ook de ter plaatse aanwezige rijschool wordt positief
bestemd. Een deel van de voormalige agrarische bebouwing wordt gesloopt en deze
kwaliteitswinst wordt ingezet om elders ontwikkelingen mogelijk te maken. Op de Bekerweg
2 en 4 worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast kan het plan worden ingezien bij de afdeling
Omgevingsbeheer van de gemeente(Dorpsstraat 4, Renswoude) op werkdagen tussen 9 en
12 uur.
Tot 13 augustus 2020 kan een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad. Dit kan door het indienen van een
schriftelijke reactie aan de gemeenteraad van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL te
Renswoude. Hoewel de voorkeur uitgaat naar een schriftelijke zienswijze, is het ook
mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiertoe dient u voor 13 augustus 2020
een afspraak te hebben gemaakt met mevrouw E. Zech.
Voor vragen of meer informatie: mevr.E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl
Ontwerp-bestemmingsplan Utrechtseweg 5
Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Utrechtseweg 5’ ligt vanaf heden gedurende zes weken ter
inzage. Dit bestemmingsplan voorziet in de toepassing van de ruimte-voor-ruimteprocedure. Alle voormalige agrarische bebouwing, met uitzondering van de monumentale
woning, wordt gesloopt inclusief een bijgebouw en de fundering van een tweede bijgebouw
aan het Laantje van Langelaar (tussen de Schalm en de Emminkhuizerlaan). Ook wordt de
reeds gerealiseerde natuurontwikkeling op het landgoed Engelaar bij Utrechtseweg 5
bestemd als ‘Natuur’.
Op het erf van de Utrechtseweg 5 wordt de nieuwbouw van een extra woning met
bijgebouw mogelijk gemaakt.
Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast kan het plan worden ingezien bij de afdeling
Omgevingsbeheer van de gemeente (Dorpsstraat 4, Renswoude) op werkdagen tussen 9
en 12 uur.
Tot 13 augustus 2020 kan een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad. Dit kan door het indienen van een
schriftelijke reactie aan de gemeenteraad van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL te
Renswoude. Hoewel de voorkeur uitgaat naar een schriftelijke zienswijze, is het ook
mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiertoe dient u voor 13 augustus 2020
een afspraak te hebben gemaakt met mevrouw E. Zech.
Voor vragen of meer informatie: mevr.E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl
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Aangevraagde omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
1. Barneveldsestraat 40b: bouw vrijstaande woning met aangebouwd bijgebouw; activiteit
‘bouwen’ (ingediend op 12 juni 2020).
Bovenstaande aanvraag is ingediend en wordt 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 de gemeenteRenswoude.
Voor vragen of meer informatie: mevr.E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl
Verleende omgevingsvergunningen
1. Oude Holleweg 51: vervangen kozijnen in de aangebouwde deel achter de woning;
activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 12 juni 2020);
2. Dorpsstraat 117: bouw vervangende brandweerkazerne en wijzigen uitweg; activiteiten
‘bouwen’, ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ en ‘veranderen uitweg’ (verzonden op
23 juni 2020);
3. Elzenhof 12: uitbreiden van de woning middels een kap op de garage; activiteiten
‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (verzonden op 23 juni 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: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 50/ e.zech@renswoude.nl)
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Renswoude lanceert duurzame
wijkgame
‘Samen duurzaam doen’
De gemeente Renswoude beseft dat de
verduurzaming van onze gemeente samen
moet. Bij duurzaamheid denken we al snel
aan energie, maar hieronder valt ook het
bewust omgaan met voedsel, kleding, afval,
etc. Het is voor iedereen wat anders en hoe
maak je dan samen een volgende stap?
Binnen de exploitatie van de
nieuwbouwwijk Beekweide in Renswoude
is duurzaamheid belangrijk. Er zijn bewuste keuzes gemaakt in bijvoorbeeld de toepassing
van duurzame straatverharding, LED-verlichting, aandacht voor biodiversiteit, waterberging
en -infiltratie en ook worden er 20 nul-op-de- meter woningen gerealiseerd. Vanuit de
gemeente is het initiatief genomen om duurzaamheid (nog) dichter bij de inwoners te
brengen. Via de scholen wordt er een duurzame wijkgame gelanceerd, gekoppeld aan het
fysiek zichtbaar maken in de wijk door het plaatsen van circulaire straatmeubels. Voor de
zomervakantie wordt het eerste exemplaar van de wijkgame aan CBS de Borgwal
overhandigd. Na de zomervakantie wordt de wijkgame echt gelanceerd, waarbij de kinderen
in de bovenbouw van CBS de Borgwal een spelvariant krijgen om thuis met het gezin te
gaan spelen.
Projectwethouder Marieke Teunissen: “Met dit initiatief wil de gemeente een volgende
duurzame stap maken en laten zien dat het leuk is om te werken aan een duurzaam
Renswoude. Samen met haar inwoners. De wijkgame helpt je om een overzicht te krijgen
wat je allemaal zelf kan doen en wat bij je past. Het circulaire straatmeubilair inspireert met
een duurzaam verhaal en zorgt voor plekken waar we kunnen ontmoeten en ervaringen
kunnen delen.”
De wijkgame ‘Doezaam’, wat staat voor samen duurzaam doen, is allereerst gewoon een
leuk spel om te spelen. In het spel wordt inzicht gegeven in mogelijkheden (zoals lokaal
voedsel, carpoolen, hergebruik van materialen etc.) duurzaam te doen. Spelers van het spel
kunnen kiezen welke duurzame actie bij hun past. Vervolgens worden op een online
omgeving suggesties gedaan die het nemen van de actie laagdrempelig maken. Dit kan zijn
door een verwijzing naar een lokale organisatie of een aanvraagformulier wat je nodig hebt
om iets aan te vragen.
De wijkgame wordt via de basisschool in de wijk gelanceerd. Bewustwording bij de jeugd is
immers belangrijk voor nu en de toekomst.
De gemeente heeft de wens om dit ook via de CBS de Stifthorst te lanceren in de andere
wijken in Renswoude. Er komt dan mogelijk wel een variant om zo goed mogelijk aan te
sluiten bij deze wijken, waar over het algemeen meer bestaande, oudere woningen staan.
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Ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunning milieu Oude Holleweg 46
De omgevingsvergunning milieu voor het veranderen van de inrichting op de Oude
Holleweg 46 te Renswoude d.d. 15 januari 2013 is gedeeltelijk ingetrokken. Dit omdat
gedurende meer dan drie jaar voor een gedeelte van de vergunning geen gebruik is
gemaakt door het ontbreken van een bouwvergunning en het feitelijk kleiner gerealiseerd
zijn van de stal de volledige dierbezetting niet gerealiseerd is en ook niet kan worden.
Hierdoor is de vergunning niet volledig in werking getreden.
Het ontwerpbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis te Renswoude (Dorpsstraat 4, 3927 BD). Tot 13
augustus 2020 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze tegen dit
ontwerp kenbaar te maken. Dit kan naar keuze mondeling of schriftelijk. Mondeling door
binnen de gestelde termijn een afspraak te maken met mevrouw C.J.M. van den Heuvel.
Schriftelijk door binnen de gestelde termijn uw zienswijze te sturen aan: Burgemeester en
wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.
Voor meer informatie: Mw. C. van den Heuvel, 0318 – 578150
c.van.den.heuvel@renswoude.nl
Toestemming laden en lossen consumentenvuurwerk
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat:
zij, een toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk hebben verleend aan:
•

GBV-Weco, Bobinestraat 12 in Veenendaal t.b.v. van het laden en lossen van
vuurwerk naar de locatie: P. van de Vendel, Dorpsstraat 33, 3927 BA Renswoude.
Voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 januari 2021.

De stukken met betrekking tot deze toestemming liggen ter inzage van 25 juni tot en met 6
augustus 2020. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij
de gemeente Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Het bezwaarschrift moet
binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn
ingediend.
U kunt de stukken inzien bij het gemeentehuis van Renswoude, Dorpsstraat 4 in
Renswoude. Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de
Omgevingsdienst regio Utrecht: info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid /
ontheffingen.
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Betalen leges grafrechten van graven van voor 1994
Het 10-jarig recht van de graven op de begraafplaats aan de Oude Holleweg die uitgegeven
zijn voor 1994 verloopt dit jaar. Dit betekent dat het 10-jarig recht dit jaar (2020) opnieuw
betaald moet worden.
U kunt de leges overmaken o.v.v. het grafnummer op bankrekeningnummer NL 77 BNGH
0285 0070 84 van de gemeente Renswoude.
Voor het betalen van de leges aan de balie moet u een afspraak maken.
Voor vragen of het maken van een afspraak kunnen rechthebbenden contact opnemen met
de afdeling burgerzaken: 0318-578151/578155 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 11.00
uur)
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 een toertocht van oldtimers op 19 september 2020
door onder andere de gemeente Renswoude, aangevraagd door Stichting
Sociëteitenrally (ontvangen op 5 juni 2020);
Verklaring van geen bezwaar voor het recreatief fietsevenement Meewind Koers op 11
oktober 2020 door onder andere de gemeente Renswoude, aangevraagd door
International Cycling Events (ontvangen op 5 mei 2020).

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl

Renswoude, 1 juli 2020
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ONS GENOEGEN HERVAT ORKESTREPETITIES
IN BUITENLUCHT
NU DE CORONAMAATREGELEN ZIJN VERSOEPELD,
HEEFT HARMONIEVERENIGING ONS GENOEGEN UIT
RENSWOUDE DE ORKESTREPETITIES WEER HERVAT.
NIET IN VERENIGINGSGEBOUW ’T PODIUM, MAAR
BUITEN IN DE OPENLUCHT OP ANDERHALVE METER
AFSTAND VAN ELKAAR.

Bijna drie maanden lang kon het
harmonieorkest niet repeteren. Ook
verschillende activiteiten konden niet
doorgaan. “Het solisten- en ensembles
concours, het lentekriebelconcert van onze
leerlingen en het bevrijdingsconcert van het
harmonieorkest vielen allemaal in het water”,
vertelt voorzitter Erwin Veldhuizen. “Heel
jammer uiteraard, maar wel begrijpelijk.” Nu
Nederland grip krijgt op het coronavirus en
de maatregelen worden versoepeld, heeft
Ons Genoegen toestemming gekregen
van de gemeente Renswoude om weer te
repeteren.
TWEE KLEINE ORKESTJES

Ons Genoegen volgt hierbij de richtlijnen
van het RIVM en de KNMO, de landelijke
overkoepelende muziekorganisatie.
Erwin: “Zij hebben uitgebreide instructies
gemaakt, zodat de kans op overdracht van
het coronavirus kleiner wordt en we kunnen
voldoen aan de anderhalve meter-afspraken.
Zo repeteren we niet in ons gebouw, maar
buiten op de parkeerplaats.” Omdat het
wordt afgeraden om in grote groepen samen
te komen, heeft de vereniging het orkest in
tweeën gesplitst. “Eigenlijk hebben we nu
twee kleine orkesten. Zij repeteren om de
beurt op woensdag- en donderdagavonden.”

EERSTE BUITENREPETITIE

Afgelopen week was de eerste repetitie. “En
wat was dat fijn!”, vertelt Erwin enthousiast.
“Het was ontzettend leuk om elkaar weer
te zien en om samen weer even muziek te
maken. We moeten ons door de coronacrisis
even aanpassen, maar op deze kunnen we
toch met onze passie bezig zijn.” Helaas
voor de tweede groep viel de repetitie op
donderdagavond in het water vanwege het
slechte weer.
Of Ons Genoegen voor de zomervakantie
nog een klein (buiten)concertje kan geven,
is nog onduidelijk. “We hopen natuurlijk van
wel. We hebben daarover nauw contact met
de gemeente. Voor nu repeteren we gewoon
gezamenlijk en doen we wat we het liefste
doen: samen muziek maken.”

EM Pater

NIEUW

GLAZEN
SCHUIFWANDEN

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

11

Bewoners De Kleine Meent

De Gereformeerde kerk verkoopt geen kerstde heraut
bomen dit jaar.

De volgende Heraut komt over 3 weken uit.
Inleveren dinsdag 11 december vóór 19.00 uur.
Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redaktie en
advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35

3927 DM Renswoude Tel: 0318-571432 of 06-24507413
E-mail: heraut@destudio.biz Verschijnt iedere veertien dagen
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Nadere informatie: Hedie Niemeijer via
grandcafenah@gmail.com.

GRANDCAFÉ NAH (CORONA -PROOF)
Een leuk avondje uit voor mensen met niet
aangeboren hersenletsel:

SCULPTUURLAND IS WEER GESTART

• Iedere tweede dinsdag van de maand.
Tussen 19.30 en 21.30 uur
• Eerstvolgende 14 juli 2020
• Volwassenen (uit alle windstreken) kunnen
zonder aanmelding binnenlopen.
• Locatie:
Kulturhus
De
Breehoek;
Marktstraat 59 te Scherpenzeel.
• Niet voor eigen mantelzorgers. Eventuele
chauffeurs kunnen elders in het gebouw
elkaar ontmoeten.

SCULPTUURLAND is weer gestart en is te
bezoeken tot 2 oktober, Renswoudseweg 1
te Ederveen.

ONGEDWONGEN SFEER GRANDCAFÉ NAH

Sculptuurland is een prachtige beelden
route, de route is zelfstandig te bewandelen
met een routekaart die op het terrein te
verkrijgen is, maar Roeland van de Wall
Repelaer, kunstenaar en organisator van
Sculptuurland is vaak ook aanwezig. Als
u n.a.v. het bezoek aan Sculptuurland
behoefte heeft aan een gesprek met de
maker dan kan dat; Roeland 06-25420334

Het Grandcafé vindt plaats in De Breehoek te
Scherpenzeel. De ruimte heeft een gezellige
(café) inrichting, maar door het ontbreken
muziek en gedimd licht een rustigere sfeer.
Je kunt met deelgenoten een gezellig avondje
hebben waarbij het niet alleen gaat om de
negatieve gevolgen van leven met NAH.
Het gaat om onderling contact, gezelligheid
in een gemoedelijke sfeer, eventueel met
een drankje. Vanzelfsprekend kunnen
aanwezigen zelf gespreksonderwerpen
kiezen en bepalen met wie men het gesprek
aangaat.
VOLWASSENEN (MET NAH)
MANTELZORGERS / FAMILIE

ZONDER

EIGEN

In het Grandcafé is het niet de bedoeling
dat familie en mantelzorgers aanwezig zijn.
Er vinden geen lezingen of kringgesprekken
plaats. Bezoekers geven aan het een zeer
leuk avondje uit te vinden. Zogenaamde
deelgenoten stellen: Zonder iets te moeten,
doe je “net als vroeger” contacten op in
een gezellige setting. Er wòrdt niet voor je
gepraat, je reageert zelf (of niet) op hetgeen
de ander zegt.

De beeldenroute die normaal onderdeel is
van het Cultuurland festival, gaat gelukkig
door. We gaan de bezoekperiode zelfs
verlengen dit jaar! De beeldenroute ligt in een
prachtig natuurgebied dat onderdeel is van
het terrein van MOMO theaterwerkplaats.

In deze editie van sculptuurland staat de
beleving centraal. Het thema ‘aarde’ wordt
vanuit diverse standpunten belicht; zo
kun je o.a. ervaren hoe het is om geboren
te worden, te verdwalen, je evenwicht te
houden/verliezen, een standpunt in te
nemen, je te verwonderen en los te laten, ja
ook het loslaten hoort bij onze ervaringen op
aarde. Kortom je ontdekt in deze editie van
sculptuurland aspecten van het element
‘aarde’ die je aan het denken zetten.
SCULPTUURLAND is open van maandag
tot vrijdag van 9 tot 17 uur. Exclusief de
zomervakantie van 18 juli t/m 16 augustus.
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 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

Voor overige specialisaties: bezoek onze website
 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl

De zomer maanden

NIJBORG met verkoeling door?
in diverse
RIJG Ventilatoren
soorten en maten!
IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48
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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EEN ZOMER LANG GRATIS
‘AIR-BADMINTONNEN’ OP BEACHRESORT
RENSWOUDE
Op het Beachresort Renswoude is het
voor iedereen mogelijk om in juli en
augustus te ‘air-badmintonnen’ op de
donderdagavonden. Dit is een vorm van
badminton met een verzwaarde shuttle.
Ideaal dus om buiten mee te spelen.
BEACHRESORT RENSWOUDE

Voor Sporthal de Hokhorst ligt een
omheinde zandvlakte ter grootte van 4
badmintonvelden. Deze is daar neergelegd
in coronaire door de Sportvereniging
Renswouw (SVR) voor haar leden. Dit
zgn. Beachresort is al weken in gebruik
voor de training van de volleyballers en
badmintonners. In juli en augustus mag
iedereen gebruik maken van het Beachresort
om een potje te badmintonnen. Dat kan op
de donderdagavonden, vanaf 20:00 uur is
iedereen welkom.
MATERIAAL

SVR zorgt voor speciale shuttles voor
het air-badmintonnen. Deze vorm van
badminton wordt gespeeld met een gewoon
badmintonracket. Deze zijn evt.
te leen bij de SVR. Verder wordt er
gespeeld op blote voeten of met
gympen. Net wat je prettig vindt.
AANMELDEN

Air-badmintonnen
is
voor
iedereen gratis, maar vanwege
de maatregelen rondom corona
moet je je wel aanmelden
als je wilt komen. Dat kan
door een mail te sturen naar
badmintonrenswoude@gmail.
com. En bij het Beachresort

moeten
de
aanwijzingen
van
toezichthouder worden gevolgd.

de

AFSCHEID
Beste inwoners van Renswoude. Na ruim 6
jaar ga ik jullie, als wijkagent, verlaten. Ik ga
een nieuwe uitdaging aan in onze organisatie.
Met sommige inwoners heb ik veel contact
gehad. Sommige ken ik helemaal niet. Toch
kon ik jullie altijd bereiken in persoon, via
de facebook pagina van politie Renswoude
of via de Heraut. Het rond fietsen, rijden in
het dorp ga ik missen. Ik heb veel mooie en
bijzondere momenten gehad in Renswoude.
Van heftige zaken tot grappige meldingen.
Ik heb na zitten denken hoe ik Renswoude
het beste kan omschrijven. De volgende
woorden komen dan bij mij op: betrokken,
saamhorig, ons kent ons, warm en gezellig.
Bedankt dat ik wijkagent mocht zijn van
Renswoude. Het ga jullie goed.
Vanaf as woensdag 17 juni 2020 gaat
wijkagent Anita vd Brug- Stijn Renswoude
overnemen. Anita is een fijne en betrokken
wijkagent.
Groet IJzebrand Havinga (IJH)
Wijkagent Renswoude

Heijink & Me ure

Echtscheiding

advocaten
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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NIEUWE BRANDWEERKAZERNE BEGIN 2021
GEREED
De Vrijwillige Brandweer van Renswoude
krijgt een nieuwe brandweerkazerne. Zo
vreemd is dat ook niet want de huidige
kazerne is verouderd en voldoet op diverse
punten niet meer aan de eisen des tijds
en daarnaast heeft men ook extra ruimte
nodig omdat men straks een derde voertuig
heeft.
Destijds vertelde commandant Bert van
Voorthuizen als dat de huidige kazerne te
weinig ruimte had voor bijvoorbeeld het
omkleden van de manschappen, Toen de
brandweerkazerne destijds werd betrokken
was dat al een hele verbetering, in
vergelijking met de accommodatie die men
destijds aan de Taets van Amerongenweg
had.

De huidige brandweerkazerne is des
tijds gerealiseerd in een voormalige
veevoederfabriek. Door leden van de
vrijwillige brandweer werd bij de realisering
van de nieuwe brandweerkazerne ook
de nodige zelfwerkzaamheid aan de
dag gelegd. Er moest namelijk ook het
nodige aan leidingen, buizenstelsels
etc. gesloopt worden. Toen die nieuwe
brandweerkazerne, op de hoek Oude
Holleweg/Dorpsstraat gereed was, was dat
uiteraard een hele verbetering ten opzichte
van de kazerne die men destijds aan de
Taets van Amerongenweg had. Maar ook
in brandweerland wijzigen inzichten en
komt men er achter dat met verloop van
tijd een accommodatie te wensen overlaat,
aanpassingen noodzakelijk zijn of besloten
moet worden tot de realisering van een hele
nieuwe brandweerkazerne.

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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BESLISSING NIEUWE BRANDWEERKAZERNE

Nadat de gemeenteraad besloot dat
het noodzakelijk was om een nieuwe
brandweerkazerne te realiseren moest er
gewerkt worden aan een plan van aanpak
en daarin hadden zowel de gemeente
Renswoude als de Veiligheids Regio
Utrecht hun inbreng. Dit plan werd op 4
juni 2018 ondertekend door burgemeester
Petra Doornenbal en de heer J. Hazeleger,
afdelingshoofd repressie bij de VRU. In
dat plan van aanpak is beschreven hoe
het proces om te komen tot een nieuwe
brandweerkazerne eruit ziet.
BOUWBEDRIJF OSNABRUGGE
BRANDWEERKAZERNE

BOUWT

NIEUWE

De bouw van de nieuwe brandweerkazerne
wordt gerealiseerd door Bouwbedrijf
Osnabrugge uit Scherpenzeel. Inmiddels
is de bouwvergunning aangevraagd en zal
t.z.t. de oude kazerne gesloopt worden.

Ron Pater van IRP Bouwadvies uit
Renswoude: “Om alles binnen het budget
te krijgen moesten er wat bezuinigingen
doorgevoerd worden maar dat is in goed
overleg met de verschillende partijen prima
gelukt. Daarbij hebben we de functionaliteit
van het totaal niet uit het oog verloren.
Na de sloop van de huidige kazerne zal
er meteen na de zomervakantie gestart
worden met de nieuwbouw en het ziet er
naar uit dat de nieuwe brandweerkazerne
dan in het voorjaar, net voor de
zomervakantie van 2021 gereed is”.
Ten tijde van de sloop van de huidige
kazerne wordt het brandweermaterieel
elders ondergebracht.
KREDIET BIJGESTELD

Aanvankelijk had de gemeenteraad een
krediet beschikbaar gesteld, maar dat werd
in februari 2019 naar boven bijgesteld.
Op basis van enkele nieuwe uitgangspunten
kwam men toen uit op een bedrag van
€ 1.705.736,- incl. BTW. Die bijstelling
werd veroorzaakt door enkele ruimtelijke
wijzigingen. Eén en ander had te maken
met het programma van eisen, gebaseerd
op de taken en voertuigen van het korps
Renswoude. Jarenlang heeft Renswoude
twee brandweervoertuigen gehad, maar
dat worden er straks drie en dus is er meer
ruimte nodig.

U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl

De nieuwe brandweerkazerne krijgt een
modern en eigentijds aanzien.
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VOORTGANG GROOT ONDERHOUD N224
RENSWOUDE

de bebouwde kom verbeterd en krijgt het
Grand Canal een nieuwe beschoeiing.

VANAF MAANDAGAVOND 25 MEI VOERT AANNEMER
MOURIK GROOT ASFALTONDERHOUD UIT AAN DE N224
IN RENSWOUDE, IN OPDRACHT VAN DE PROVINCIE
UTRECHT. HET GAAT OM EEN TRACÉ VAN BIJNA
VIJF KILOMETER, TUSSEN DE PROVINCIEGRENS BIJ
SCHERPENZEEL AAN DE WESTZIJDE EN DE KLOMP
AAN DE OOSTZIJDE. DE WERKZAAMHEDEN WORDEN
GEFASEERD (IN 11 FASES) UITGEVOERD EN DUREN NOG
TOT EIND AUGUSTUS.

WAT IS GEDAAN…?

Naast het vernieuwen van het asfalt, worden
er aanvullende maatregelen genomen
voor
een
betere
verkeersveiligheid
(bermverharding, extra verlichting en
reflectie voetgangersoversteekplaatsen).

www.henkschuurman.nl

In het kader van ‘werk met werk maken’
wordt ook de regenwaterriolering binnen

• De werkzaamheden aan de N224 tussen
Scherpenzeel en de rotonde Nijborg
zijn gereed. Over een lengte van 1,7
kilometer heeft de weg een nieuwe,
geluidreducerende deklaag gekregen en
er is bermverharding aangebracht.
• Ook de rotonde bij Nijborg is aangepakt
waarbij het asfalt is vervangen en het
straatwerk eromheen is vernieuwd.
Het industrieterrein is weer normaal
bereikbaar via Woudenberg.
• De rotonde bij de Barneveldsestraat is
voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag.
Provincie en Mourik bedanken de
aanwonenden in het werkvak voor het
getoonde begrip tijdens de uitvoering.

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

Voor reparatie en verkoop van
Audio / Video / Witgoed
Dorpsstraat 51
3927 BB Renswoude
0318-574758 / 746020
info@rcr-renswoude.net
www.rcr-renswoude.nl
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Vooralsnog liggen de werkzaamheden op
schema en is er geen sprake geweest van
‘onvoorziene omstandigheden’. Ook het
weer werkte over het algemeen goed mee
waardoor er geen belemmeringen zijn
geweest bij het asfalteren.
WAT IS AANSTAANDE…?

• In de week van 29 juni wordt gestart met de
werkzaamheden aan het regenwaterriool.
Deze werkzaamheden duren drie weken.
Als eerste worden de putten opengemaakt
en het riool gereinigd. Vervolgens worden
de scheuren en andere schades aan het
riool hersteld met behulp van een kous die
door het riool getrokken wordt (relinen).
Aansluitend worden de putten opnieuw
gezet en de fiets- en voetpaden weer
bestraat. Voor fietsers is er gedurende
deze drie weken een korte omleiding.
• Tussen 3 en 18 juli is Mourik bezig met de
N224 tussen de Ubbeschoterweg en de
rotonde Veenweg, waarbij ook de rotonde
zelf een opknapbeurt krijgt.
• Vanaf 20 juli is er sprake van een grote
wegafsluiting van drie weken op het
gedeelte vanaf de rotonde Veenweg tot
aan de provinciegrens aan de kant van
Veenendaal-De Klomp.
PLANNING EN INFORMATIE

De werkzaamheden duren tot en met eind
augustus en worden in 11 fases uitgevoerd.
Alle inwoners van Renswoude hebben
een faseringsboekje ontvangen met
daarin gedetailleerde informatie over de
werkzaamheden, de planning, de verkeersen bereikbaarheidsmaatregelen. Daarnaast
zijn er de volgende informatiekanalen:
• 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.
• Projectenwebsite:
Op
de
projectenwebsite
www.provincieutrecht.nl/n224renswoude vindt u alle
informatie over het project, inclusief
het faseringsboekje met daarin alle
uitvoeringsinformatie 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:
Tijdens
de
werkzaamheden 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.
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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













Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl
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INLOOPSPREEKUUR HUISELIJK GEWELD
Laagdrempelig algemene voorziening voor
de direct betrokkenen en de omstanders.

VOOR WIE

De inwoners van de gemeente Renswoude
en omliggende kleine dorpen.
WAAR

WAAROM

Geweld in de privésfeer is de omvangrijkste
geweldsvorm in onze samenleving. Huiselijk
geweld komt in alle woonplaatsen, sociaal
economische klassen en alle culturen voor. De
kans op herhaling is groot, omdat het geweld
zich letterlijk achter de voordeur afspeelt en
dus niet zichtbaar is. De betrokkenen van
huiselijk geweld vinden het vaak moeilijk om
erover te praten. Ze schamen zich, zijn bang
of ze willen hun partner of familie niet in de
problemen brengen. Ze weten vaak niet waar
ze hulp kunnen krijgen. Erover praten met
vrienden, familie of hulpverleners is meestal
de eerste stap om het geweld te stoppen.
Voor plegers van huiselijk geweld is het
helemaal niet makkelijk om erover te praten.
Zij hebben hulp nodig om het geweld te
stoppen. Schaamtegevoel en isolement gaan
gepaard met huiselijk geweld. Door er niet
over te praten lijkt het alsof het probleem niet
bestaat. In werkelijkheid blijft het probleem
hierdoor voortbestaan en de escalaties van
geweld nemen in kracht alleen maar toe.
Erger nog, mensen raken er aan gewend en
denken dat dit normaal is. De schade die de
kinderen hierdoor op kunnen lopen is enorm.

Het inloopspreekuur vindt plaats in de
ruimte van het consultatiebureau in
het gezondheidscentrum De Taets aan
de Vendelier 16-20 te Renswoude (bij
binnenkomst rechtdoor lopen) en is twee
keer per maand (1ste en 3de vrijdag van de
maand).
Data in juli: vrijdag 3 juli 13.00 uur tot 15.00
uur en vrijdag 17 juli 10.00 uur tot 12.00 uur.
Er zijn geen kosten aan verbonden. We
hanteren de 1,5 meter afstand regel tijdens
het inloopspreekuur. Het gesprek gaat om:
• Het bieden van een luisterend oor.
• Informeren naar opties en begeleiden.
•E
 ventueel samen met de inwoner bellen/
mailen naar (reguliere) hulpverlening of het
verkrijgen van de juiste informatie.
De
ervaringsdeskundige
stuurt
niet
zelfstandig door, maakt geen gebruik van de
meldcode en is geen hulpverlener.

DOEL

Met dit inloopspreekuur willen we een
bijdrage leveren aan taboedoorbreking
rondom huiselijk geweld. De inwoners van
Renswoude kunnen over het onderwerp
op een laagdrempelige manier met een
ervaringsdeskundige Jolanda praten en hun
zorgen uiten al dan niet over de eigen situatie.
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Hage Nap
Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel:
0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl

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

SNEL AANNEM

Verkoop Aankoop
Taxaties Woningen
n

n

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

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

Parkietjes

de heraut

Tuinman jonge man die niet rookt maar wel werkt!!
Om u te helpen in de tuin. Schuurtjes schuren en/of
verven kan/mag ook. Info: 0636454250

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

Jonge dame wil graag oppassen. Ga graag met
kinderen om van alle leeftijden. Huisdieren zijn geen
probleem. Tijden in overleg.
0610844593

Te koop : ca, 3 a 4 kuub stookhout, voornamelijk
essen. Hout is gedroogd, moet nog gedeeltelijk
gekloofd worden.
Euro 100,-. Tel. 06-124 83 146.

BZA huish.hulp voor 3-4 uur per week.
Heeft u het zelf te druk om alles lekker schoon en
netjes te krijgen,
dan kunt u mij bellen. Werk netjes.
0647143678.

UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude 
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