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Gemeentenieuws

Op dinsdagavond 7 juli was de raadsbehandeling van de
kadernota 2021 en de jaarrekening van 2019.

15 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.
Renswoude, 15 juli 2020
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‘spannende tijden voor kleine gemeenten’

In de jaarrekening legt het college van burgemeester en
wethouders verantwoording af over de uitgaven en inkomsten
van het afgelopen jaar. De kadernota is de voorbereiding voor
de begroting, die weergeeft waar de gemeente zich op
concentreert en wat de plannen zijn. De raadsleden kunnen zo
oordelen of ze het ermee eens zijn, en indien nodig bijsturen
of wijzigingen voorstellen.
Dit zijn spannende tijden voor de kleine(re) gemeenten in Nederland.
Foto portefeuillehouder.
Niet alleen hebben wij, net als elke andere gemeente, last van de gevolgen van de coronacrisis. De komst van Covid-19 heeft maatschappelijk grote gevolgen, maar ook een
financiële impact op de gemeentekas. We doen extra uitgaven voor de diverse regelingen,
maken extra kosten om de bedrijfsvoering voort te zetten en hebben minder inkomsten. Uit
de berichtgeving blijkt dat het Rijk ons hiervoor zal compenseren, maar onduidelijk is nog
hoeveel.
In Renswoude hebben we de problematiek van tekorten op het Sociale Domein lange tijd
van ons af kunnen houden, maar zoals vrijwel iedere gemeente in Nederland hebben ook
wij zorgen over de houdbaarheid en vooral de betaalbaarheid van de huidige regelingen.
Met onze relatief kleine begroting is het ook ingewikkelder om uitschieters op te kunnen
vangen, zeker als je bedenkt dat een cliëntje in de jeugdzorg al snel meer dan
€ 100.000 per jaar kost.
Maar de allergrootste zorg is de herverdeling van het gemeentefonds. Het
gemeentefonds is de grootste inkomensbron voor gemeenten; een grote zak met geld die
het Rijk beschikbaar stelt aan haar gemeenten om de taken uit te kunnen voeren. Vanaf
2022 gaat dat geld op een andere manier verdeeld worden en voor kleine en middelgrote
gemeenten zal dit naar alle waarschijnlijkheid negatief uitpakken. Zo negatief zelfs, dat de
zelfstandigheid van gemeenten tot ongeveer 70.000 inwoners in Nederland in direct gevaar
komt. Google maar eens op ‘herverdeling gemeentefonds’, dan ziet u de vele noodkreten
vanuit het hele land.
Maar zover is het allemaal nog niet.
In Renswoude gaan we zuinig en zinnig om met gemeenschapsgeld. Dit college is
ambitieus, maar vooral als het gaat om de zelfstandigheid van ons mooie dorp. En wij zullen
alles doen wat in onze macht ligt om die zelfstandigheid te behouden, onze inwoners en
ondernemers de service te blijven bieden die ze verdienen en de saamhorigheid en
nabijheid waar wij als kleine gemeente zo groot in zijn, te bewaken.
Marieke Teunissen
Wethouder Economie en Financiën

Renswoude, 15 juli 2020

3

de heraut

Besluitenlijst gemeenteraad 7 juli 2020
Agendapunt
Voorstel
2
3
4
5

Vaststelling agenda
Vaststelling verslag
rekeningcommissie 17 juni 2020
Ingekomen stukken en
mededelingen
Voorstel inzake vaststelling van de
grondexploitatie 2020 Dorpshart
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Voorstel inzake vaststelling van de
grondexploitatie 2020 Beekweide I
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Voorstel inzake vaststelling van de
grondexploitatie 2020 Beekweide II
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Voorstel inzake vaststelling van de
grondexploitatie 2020 Taets van
Amerongenweg
Voorstel tot vaststelling van de
Jaarrekening 2019 en de daarbij
behorende begrotingswijzigingen
Voorstel tot instemming met de
afname van tijdelijk uren in 2020 bij
de Omgevingsdienst Regio Utrecht
en vaststelling van het daarbij
behorende budget
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Voorstel inzake de Kadernota 2021
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Besluit
Ongewijzigd vastgesteld.
Ongewijzigd vastgesteld.
Afdoening conform voorstel.
Conform voorstel met
algemene stemmen
vastgesteld.
Conform voorstel met
algemene stemmen
vastgesteld.
Conform voorstel met
algemene stemmen
vastgesteld.
Conform voorstel met
algemene stemmen
vastgesteld.
Conform voorstel met
algemene stemmen
vastgesteld.
Conform voorstel met
algemene stemmen
vastgesteld.
Motie M1 inzake een goede
verantwoording van uren,
ingediend door alle fracties,
met algemene stemmen
aanvaard.
Conform voorstel besloten met
8 stemmen voor (CU,
Dorpsbelang Renswoude,
VVD en CDA) en 2 stemmen
tegen (SGP).
Motie M2 inzake te beperkte
rijksmiddelen voor de
uitvoering van gemeentelijke
taken, ingediend door de VVD,
CU, Dorpsbelang Renswoude
en CDA, met algemene
stemmen aanvaard.
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Aangevraagde omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
1. Catharina Mossellaan tegenover nr. 27: maken van een uitrit; activiteit ‘maken uitweg’
(ingediend op 8 juli 2020);
2. Lijsterbeslaan 18: tijdelijke kantoorruimte in voormalige basisschool; activiteit ‘gebruik in
strijd met bestemmingsplan’ (ingediend op 9 juli 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: E. Zech,0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl
Ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunningen milieu Barneveldsestraat 40a
De omgevingsvergunningen milieu welke betrekking hebben op het perceel gelegen aan de
Barneveldsestraat 40a te Renswoude d.d. 10 mei 2011 en 29 april 2014 zijn ingetrokken.
Dit omdat er een verzoek is ingediend om deze omgevingsvergunningen milieu in te trekken
omdat er gebruik is gemaakt van een ruimte-voor-ruimte regeling (slopen bedrijfsbebouwing
en realiseren van 3 woningen).
Het ontwerpbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis te Renswoude (Dorpsstraat 4, 3927 BD). Tot 27
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.J.M. van den Heuvel, 0318 – 57 81 50/
c.van.den.heuvel@renswoude.nl
Melden van een storing aan de openbare verlichting
Als er iets mis is met één of meerdere lantaarnpalen langs de openbare weg, kunt u dit
melden via www.renswoude.nl/verlichting. Op een kaart van Renswoude kunt u aangeven
om welke lantaarnpaal het gaat. U kunt ook zien of een storing al eerder is aangemeld.
U hoeft bij deze melding geen persoonlijke gegevens door te geven, maar als u uw emailadres invult, wordt u op de hoogte gehouden van de reparatie.
Voorheen moest een storing gemeld worden bij Citytec. Vanaf begin dit jaar werkt de
gemeente samen met de firma Nobralux voor het beheer van de openbare verlichting. De
melding gaat nu naar Nobralux die opdracht voor reparatie geeft aan Citytec.
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AFSCHEID VAN DS. MAARTEN HAMEETE.

WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde
in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
•
Mts. W.G., R.M. en J.G. van de Fliert voor het adres:
Wittenoordseweg 6 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het plaatsen van een
windmolen met as-hoogte van 15 meter bij bestaande varkenshouderij.
•
Maatschap Hardeman Witvlees voor het adres:
Hopeseweg 30 en 32 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het vervangen van
een werktuigenberging. De bestaande werktuigenberging wordt gedeeltelijk gebruikt voor
kortdurende opslag van pluimveemest. In de nieuwe werktuigenberging wordt geen
pluimveemest meer opgeslagen.
Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het
is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of
beroep in te stellen.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Fysiek en Sociaal
domein in het gemeentehuis van Renswoude. U moet hiervoor een afspraak maken. met
Mw. C.J.M. van den Heuvel (0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl. Ook kunt u
contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht team
bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur), 088 – 022 50
00.
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 waarmee 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, 15 juli 2020
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Op 15 augustus 2017 werd ds. Maarten
Hameete bevestigd door ds. Donken van
de Hervormde kerk in Renswoude. Op
zondag 5 juli jl. namen de leden van de PKN
Gereformeerde Kerk Renswoude-Ederveen
na een 3 jarig dienstverband vanuit de
mobiliteitspool van de PKN, afscheid van
hun predikant ds. Maarten Hameete. In de
dienst en via online verbinding luisterden
gemeenteleden, familie en genodigden
naar de voorganger die voor de laatste
keer voorging in zijn eerste standplaats.
De liederen in de dienst werden eerst
voorgelezen door kerkenraadsleden en
daarna gespeeld op het orgel door Rein
van Leeuwen met medewerking van Judith
Plantinga op de trompet. De predikant
koos voor een lezing uit Exodus 19, de
verschijning van de Heer op de Sinai, de
tien geboden en Romeinen 12: 1-8 “ Leef
volgens de wil van God”. Na de zegen waren
er woorden ten afscheid uitgesproken door
Burgemeester Petra Doornebal en Hans
Dreschler voorzitter van de Kerkenraad.
De burgemeester vergeleek de predikant
met een reisleider, die samen opliep met
de reizigers (gemeente) op weg was. Beide
sprekers memoreerden aan de plezierige
samenwerking met de predikant die in korte
tijd zijn draai in Renswoude had gevonden.
Namens de kerkelijke gemeente werd
door de voorzitter van de kerkenraad een
rode stola (rood, de kleur van de Heilige
Geest)overhandigd waar het logo van de
Gereformeerde kerk aan de binnenkant
was aangebracht met de intredetekst uit
Mattheus 11:29.Daarna nog cadeaus in de
vorm van een liturgisch bloemstuk, boeken,
aandenkens aan de hobby’s van de predikant

en een geldboom met giften namens de
gemeente, om de toekomstige pastorie in
Leidschendam mee in te richten.
De Gereformeerde kerk nam zo afscheid van
een enthousiaste, sociale en meelevende
predikant die zich in korte tijd bijzonder
goed inwerkte zowel voor ouderen, jongeren
en kinderen in de gemeente. Een moeilijke
opdracht van de KR naar de beginnende
predikant was in 2017, om te kijken wat hij
vooral voor de jongeren in onze gemeente
kon betekenen. De balans tussen de wat
oudere gemeenteleden en de bv. 20-50
plussers en de tieners is een beetje zoek.
Hij heeft geprobeerd om met volle inzet
die groepen wat meer naar elkaar toe te
brengen. Zo is hij een bindende factor
gebleken in de gemeente. Hij organiseerde
veel, zoals, zoals Groot huisbezoeken,
avonden voor de jeugd, de jeugdclubs,
bezinningsavonden met diverse thema’s,
een avond voor iedereen waarin een grote
Bijbelquis werd gehouden. Hij speelde voor
engel tijdens de Winterwandeling, ging voor
tijdens de kerstzangdiensten in Sporthal De
Hokhorst en bij de herdenkingsbijeenkomst
voorafgaande aan de kranslegging op 4 mei.
Sportief zoals hij was deed hij mee aan de
halve marathon, waar hij onderweg te horen
kreeg: Hé, ben jij niet de dominee van de
Gereformeerde kerk? We gunnen Maarte
Hameete samen met zijn vrouw Annet een
mooie toekomst toe in zijn nieuwe gemeente
Leidschendam.
De Gereformeerde kerk heeft inmiddels
een nieuwe predikant gevonden die de
komende 4 jaar in Renswoude gaat werken,
ds. Ria Scheltens –Ritzema uit Lunteren.
Bevestiging is op 27 september a.s.
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NIEUW

GLAZEN
SCHUIFWANDEN

ZONNESCHERM ROLLUIK MARKIEZEN
SCREENS HORREN ROLGORDIJNEN
HOUTEN JALOEZIEËN PLISSEGORDIJNEN

*
*
*

*

*

*
*

*

EMPATER23@GMAIL.COM | 06 416 313 97
SPIKHORST 6 | RENSWOUDE

NIEUWS VAN DE SWO EN MANTELZORGEN VRIJWILLIGERSPUNT

klussendienst. Het Repair café start weer in
september.

DIGI CAFÉ

FORMULIERENBRIGADE

Op 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!

De
formulierenbrigade
van
SWO-SR
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!

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.

Dinsdag 21 juli en dinsdag 4 van 10.00-11.00
uur in de bibliotheek van Renswoude
Voor vragen kunt u terecht bij Rianne van
Ginkel, tel 06 5164 7525
Bij alle activiteiten en diensten houden wij
ons aan de richtlijnen van het RIVM

U bent weer van harte op dinsdag 21 juli
en 4 en 18 augustus in het Trefpunt ( in de
bibliotheek van Renswoude)

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt ab a
eg

SPREEKUUR

Heeft u vragen www.uitvaar
op het gebied tzorgsimonebeijer.nl
van wonen
zorg, welzijn, mantelzorg en vrijwilligers
werk dan bent u welkom op 21 juli van 10.0011.30 uur in de bibliotheek van Renswoude.
0318 57 44 24
Kunt u niet naar het spreekuur komen neem
• Altijd bereikbaar
dat contact op met Rianne van Ginkel 06• Ongeacht waar u
51647525
verzekerd bent
DIENSTEN

U kunt weer gebruik maken van de
vervoersdienst, knoppendienst en de
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COSTA RENSWOUDE

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

Voor overige specialisaties: bezoek onze website

Wist je al dat je in Renswoude aan het
strand kunt zitten? Costa Renswoude, Playa
del Dorpsplein om precies te zijn. Locatie
Brasserie De Kraai.

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

“Als jij niet naar een tropisch strand kunt dit
jaar, halen wij dat strand wel naar jou toe.”

NIJBORG
RIJG

De zomer maanden
met verkoeling door?
Ventilatoren in diverse
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!
10

Met een mooi bouwhekdoek (gemaakt door
Verbeek Reclame) is het uitzicht op het
bouwproject veranderd in een uitzicht op
een prachtig strandtafereel. Verder is het
aangekleed met leuke accessoires. Je waant
je echt op het strand als je op het terras van
Brasserie De Kraai zit. Lekker genieten van
een hapje en een drankje met een view. Je
krijgt direct een vakantiegevoel en dat in
eigen dorp.
Er komen nog leuke acties aan rondom
Costa Renswoude. Op de Facebookpagina
www.facebook.com/kraairenswoude
zal
daarover binnenkort meer informatie
verschijnen. Het is dus handig om de pagina
te liken.

MS COLLECTEWEEK (16-21 NOVEMBER
2020): COLLECTANTEN GEZOCHT IN
RENSWOUDE!
VAN 16 T/M 21 NOVEMBER 2020 VINDT DE LANDELIJKE
HUIS-AAN-HUISCOLLECTE VAN HET NATIONAAL
MS FONDS PLAATS. WE ZIJN HARD OP ZOEK NAAR
COLLECTANTEN IN DE GEMEENTE RENSWOUDE. HELP
JIJ ONS IN DE STRIJD TEGEN MULTIPLE SCLEROSE
(MS)?

is in het afweersysteem, wordt de laag om
de zenuwen aangevallen en beschadigd.
Hierdoor komen signalen van en naar
de hersenen niet (goed) door, waardoor
verlammingsen
uitvalsverschijnselen
optreden. In Nederland hebben 17.000
mensen MS en elk jaar komen hier zo’n
1.000 mensen bij. De eerste symptomen
treden meestal op tussen het 20e en 40e
levensjaar.
ONDERZOEK HARD NODIG

Er is nog geen oplossing voor MS.
Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat
en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek
is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds
investeert de opbrengst uit de MS collecte in
innovatieve onderzoeken naar MS.
WORD COLLECTANT

Help jij mee? Het coronavirus heeft grote
impact, ook op het Nationaal MS Fonds.
Door de maatregelen hebben we onze
fondsenwervende evenementen moeten
uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij
inkomsten mis. MS staat helaas niet stil.
Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS
moet doorgaan.
Word collectant en haal geld op voor
onderzoek naar MS. Collecteren is niet
moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. En
het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

MS is de meest invaliderende ziekte onder
jonge mensen. Het is een ziekte van het
centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis

11

de heraut
VAN DE BIEB:
HOERA , WE ZIJN WEER OPEN!

Tot 1 september op woensdagmiddag- en
avond tussen 14-20 u.
ALLE GELDENDE CORONAMAATREGELEN OP EEN RIJ:

- Kom zoveel mogelijk alleen.
- Desinfecteer je handen met de gel die
klaarstaat.
- Leen doelgericht. Bedenk vooraf wat je wilt
lenen.
- Vergeet je bibliotheekpas niet.
- Gebruik de uitleencomputers om zelf te
lenen.
- Volg altijd de aanwijzingen van het
personeel op.
- Houd 1,5 meter afstand. In de Bibliotheek
en daarbuiten.
- Blijf thuis als je verkouden bent of
griepklachten hebt. Ook als iemand bij jou
thuis koorts heeft of benauwd is.

WERKPLEKKEN MET COMPUTERS

Om de 1,5 meter te garanderen, zijn er
minder computers in gebruik dan normaal.
Om iedereen te kunnen blijven helpen,
mogen computers maximaal een uur
gebruikt worden en alleen om informatie
op te zoeken en/of te printen voor studie
of werk. Toetsenborden en muizen kunnen
worden schoongemaakt door u zelf met
sanitaire doekjes die voorradig zijn.
KRANTEN EN DE NIEUWSTE TIJDSCHRIFTEN NOG NIET

Er kan weer gebruik gemaakt worden van de
leestafels om een boek te lezen, een kopje
koffie te drinken of een praatje te maken.
Het is helaas nog niet mogelijk om kranten te
lezen of de nieuwste tijdschriften in te zien.
Dit vanwege de quarantaine van 36 uur die
tussen verschillende gebruikers moet zitten.
Kinderen mogen dus weer alleen naar de
bibliotheek komen en ouders mogen meer
dan 1 kind meenemen.
Afstandhouden en handen ontsmetten is
belangrijkste maategel.
BOEKVERKOOP

I.v.m. met alle maatregelen omtrent het
corona-virus werkt de boekverkoop deze
zomer alleen als volgt:
Voor €2,50 mag een van huis mee gebrachte
tas of doos gevuld worden met maximaal 10
materialen.
Deze kunnen uitsluitend contant en gepast
afgerekend worden er is geen wisselgeld.
Ook voor 1 boek of dvd betaald u dus €2,50.
Deze verkoop is gedurende de maanden juni,
juli en augustus of zolang het aanbod strekt.
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE

Deze worden weer door de bibliotheek
georganiseerd.
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Het zijn kleine groepen en alle RIVM
maatregelen nemen we in acht. De kosten
zijn momenteel €9,- p.p.
Er is nog plaats op dinsdagmiddag 14
of 28 juli om 14.00 u. geef u zsm op via
evandenbrink@bibliotheekzout.nl. U moet
in staat zijn trap te lopen.
MUZIEKLES IN DE BIBLIOTHEEK

Op maandag en donderdag wordt er in de
bibliotheek piano- en orgelles gegeven. Voor
jong en oud, beginners en gevorderden.
Op dinsdag en vrijdag gitaarles.
Om nu of in september te beginnen kunt u
zich opgeven bij Jeannette van ‘t Veld 0630061560 voor gitaar bij Marno Wieken tel.
06 42838117
Voor meer informatie kunt u ook kijken op
www.muziekschool-renswoude.nl

SJOELEN EN BILJARTEN

Vanaf 1 juli is het mogelijk om, met
inachtneming van alle maatregelen, weer
te biljarten en sjoelen op vrijdagmiddag
tussen 14-16 uur in de bibliotheek. De
bibliotheek is dan verder gesloten voor
het lenen van boeken. Mocht daarvoor
belangstelling zijn, laat het ons weten, het
kan alleen na aanmelding, dat is verplicht.
Bel Klaas Wijnberger tel 572006 of mail
evandenbrink@bibliotheekzout.nl
EN VERDER?

De Bibliotheek Renswoude deelt de
huisvesting. Dit betekent dat we samen
afspraken maken over onder andere
bezoekersaantallen
en
openingstijden.
Hierdoor kunnen wijzigingen optreden.
Zodra dat het geval is, melden we dit op
onze website en via social media. Indien
ontwikkelingen
aanleiding
geven
tot
beperkingen of juist verruimingen, melden
wij dit.

OPENINGSTIJDEN NA 1 SEPTEMBER UW WENSEN

Tot 1 september is vanwege de
coronaomstandigheden
de
bieb
op
woensdagmiddag en avond open. Na 1
september gaan we een beetje terug naar
normaal. Vindt u de woensdagavond echter
prettig en of heeft u andere wensen of
opmerkingen mbt de openingstijden, laat
het ons weten in de bibliotheek of via mail:
renswoude@bibliotheek.nl

Alleen samen zorgen wij ervoor dat we veilig
kunnen gebruikmaken van de Bibliotheek.
Respecteer daarom elkaars ruimte!
Heeft u vragen neemt u via mail contact met
ons op info@bibliotheekzout.nl
U kunt met uw abonnement ook andere
filialen van Zout op andere dagen bezoeken,
kijkt u voor openingstijden even op onze
website.

BOEK AAN HUIS

Mochten er mensen zijn die nog niet naar
openbare ruimtes als de bibliotheek kunnen
of willen komen, laat het ons weten, daar
brengen wij uw boeken. Bel de bibliotheek:
0318 575151 of mail renswoude@
bibliotheekzout.nl

ADRES:

de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl
tel 0318-575151
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FEEST BIJ DE WILGENHOEVE,
HOOGSTE PUNT BEREIKT
Woensdag was toch weer een bijzonde
moment, ook een feestelijk moment want
bij de realisering van “De Wilgenhoeve”
werd het hoogste punt bereikt. Uiteraard
dus ook een moment om even bij stil te
staan, een feestje te vieren. Voor Wim
en Anja van de Fliert was het ook een
bijzondere dag.
Wim van de Fliert: “Uiteraard zijn wij heel
blij en dankbaar met de vorderingen van
de bouw, die eind dit jaar of begin volgend
jaar klaar is. Trots zijn we ook op onze
medewerkers, die staan voor hun werk en
hebben het bij ons ook naar hun zin. Het
mooie is ook dat de aandacht, zorg en
inzet voor de medemens ook anderen is
opgevallen. Er wordt over gesproken en dat
geeft ook een stuk waardering voor je werk
en dat doet ook wel wat”.
De bouw van “de Wilgenhoeve” wordt
gerealiseerd door Bouwbedrijf Jan Drost
uit Lunteren. Architect is Bureau voor
Bouwkunde Liefting uit Scherpenzeel.

Wim en Anja van de Fliert gingen destijds
van start met de Zorgboerderij “Groot
Wagensveld” hun liefde en aandacht voor
hen die het zo nodig hadden bleef niet
onopgemerkt. Steeds weer opnieuw was er
belangstelling van ouders en instanties en
bij Wim en Anja kon altijd veel. Op een zeker
moment kwam ook “de Gebarenboerderij”
er bij die gerund wordt door hun dochter
Evita en haar man Jochem en wie weet
eind dit jaar ook “De Wilgenhoeve”, die dan
gerund gaat worden door Gerrelt en Marije
Bos.
Wim en Anja zijn het er over eens dat dit veel
voldoening geeft, maar tegelijkertijd zijn ze
ook dankbaar dat dit zo veel voldoening
geeft, ze dit mogen en kunnen doen. Wim:
“Het is zo fijn dat je te maken hebt met blije
mensen, dat geeft je motivatie om door te
gaan”. Anja voegt er direct aan toe: “Dit te
kunnen doen is zo mooi”. Gerrelt en Marije
Bos runnen straks “de Wilgenhoeve”
Als je aan Gerrelt en Marije Bos vraagt wat
hun taak binnen “de Wilgenhoeve” is, is hun
reactie van Gerrelt: “Marije heeft in de jeugdGGZ gewerkt als orthopedagoog en is nu
actief in de gehandicaptenzorg.

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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Ze is betrokken bij verschillende
woonlocaties waar ze meedenkt
over
zorginhoudelijke
vragen. Het streven is om
het begeleidend team te
ondersteunen om vanuit begrip
van de ander, samen te werken
met de ander en dan is echt
contact mogelijk. Gerrelt heeft
jarenlang in de ouderenzorg
gewerkt als begeleider en
locatie coordinator. Hij maakt

zich hard(t) voor goede zorg waar de
mens centraal staat. Ik heb bijna 10 jaar
in een grote organisatie gewerkt en ben
daarna overgestapt naar een organisatie
voor kleinschalig wonen. Het centraal
zetten van de mensen binnen het huidige
zorgstelsel kan heel goed op kleinschalige
woonplekken en dat enthousiasmeert!”.
Gerrelt en Marije Bos zijn straks de vaste
en stabiele gezichten op “de Wilgenhoeve”.
Vraag naar de opzet van “de Wilgenhoeve”
dan antwoordt Gerrelt: ”De Wilgenhoeve”
staat voor kleinschalig wonen, met
betrokkenheid op elkaar en vanuit het
besef dat God geeft en een ieder uniek
gemaakt heeft. Samen met ons zoontje
wonen we daar en zijn zodoende de vaste
en stabiele gezichten. De dagelijkse zorg
neem ik voor mijn rekening, samen met
enkele medewerkers”.
Het echtpaar Bos zijn mensen met een
zorghart en zij kijken enorm uit naar
het moment waarop “de Wilgenhoeve”
z’n deuren opent. Achter de schermen
zijn ze al een paar jaar bezig met de
voorbereidingen, gesprekken en papieren.
“Het is ontzettend leuk om straks met de
daadwerkelijke zorg te starten en gewoon
met de mensen samen te leven, contact
te hebben en te genieten van alles wat aan
“de Wilgenhoeve”/ons gegeven is”, zegt
Gerrelt.

Op de thans in aanbouw zijnde “de
Wilgenhoeve” zijn 7 appartementen,
een eigen plekje voor iedere bewoner
inclusief eigen tuin of balkon. Aan de
appartementen vast is het huis van
Gerrelt en Marije gebouwd. Daarnaast zijn
er gezamenlijke ruimtes, namelijk: een
gezamenlijke huiskamer, keuken, tv-kamer,
snoezelruimte, badkamer, washok en
mooie tuin. Zo kookt men met elkaar, eet
men met elkaar en kan men ’s avonds een
spelletje spelen.
In “de Wilgenhoeve” komen voornamelijk
jong volwassenen te wonen, bij de start in
de leeftijd van 18 tot 35 jaar.
Op dit moment zijn 5 plekken gevuld. Er zijn
dus nog 2 appartementen vrij! Men is in
gesprek met geïnteresseerden. “Heb je een
zorgzwaartepakket VG 3 of VG 4? Dan kun
je ons nog mailen voor een kennismaking!”,
zo legt Gerrelt uit. Wij nemen dan rustig de
tijd om kennis te maken en geven je de tijd
om na te denken of “de Wilgenhoeve” bij je
past.
Wij
overleggen
met
een
externe
behandelaar om in te schatten of een
persoon goed bij de groep zou kunnen
passen. Zo dragen we zorg voor een veilige
groepssamenstelling.
Leuk om je te ontmoeten!

Zorgdragen voor kwaliteit van leven
van de mensen staat bij hen voorop. Ze
moeten gezien worden, begrepen en een
betekenisvol leven kunnen hebben.
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Op dinsdag 23 juni 2020 kwam er een einde aan het leven van onze lieve man, vader en opa

Maarten Held

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie

Geboren 11 maart 1937

Wist u dat..
Wij middels echografie de
(meeste) klachten in beeld
kunnen brengen?

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden op zaterdag 27 juni in Utrecht.
Veel vrienden, bekenden en oud-leerlingen uit Renswoude hebben ons laten weten dat zij in gedachten
bij ons waren. Via telefoontjes, kaarten, brieven en digitale berichten zijn lieve en meelevende woorden
uitgesproken. Dit is een enorme steun voor ons in deze verdrietige tijd.
Hiervoor willen we iedereen heel hartelijk bedanken.

Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
0686870122





www.henkschuurman.nl



Willemien Held-Flier, kinderen en kleinkinderen.

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE





Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl
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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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Parkietjes
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
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Restaurant De Hof zoekt oproepkrachten!
Voor in de spoelkeuken, min. leeftijd 16 jaar
En voor de bediening, enthousiasme en ervaring
gewenst!
Voor info of sollicitaties: sebastiaan@dehof.nl

Biedt zich aan.
Huishoudelijke hulp, wie mag ik helpen voor
3 tot 4 uur per week? Werk netjes, niet rokend.
Huisdieren? Geen probleem.
06 47143678

BZA oppashulp.
Voor alle leeftijden.
Whatsapp: 06 10844593
Mijn leeftijd: 16 jaar.

Biedt zich aan.
Jongeman 18 jaar, rookt niet.
Voor normale tuinwerkzaamheden.
Info bel of app: 06 36454250

SNEL AANNEMERS V.O.F.

Verkoop Aankoop
Taxaties Woningen
n

n

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

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

Gespecialiseerd in:

* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* RENOVATIE
* ONDERHOUD
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 23 JULI
VÓÓR 19.00 UUR
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