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Gemeentenieuws (29 juli 2019)
Evenementenkalender
Centraal telefoonnummer
27/30 juli
Openstelling
De gemeente is bereikbaar via
6/13/20/27/31 augustus
Oudheidskamer
één centraal telefoonnummer
30 juli 6/13/27 augustus
Openstelling Koepelkerk
0318 - 578150. Ma t/m vr:
31-8 t/m 1-9
Kunstroute weekend
09.00-12.00 en 14.00-16.00.
Renswoude
Storingsdienst gemeente: Voor
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
zeer dringende problemen is de
storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken, onder telefoonnummer
06-51148102.
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.
Vakantieperiode
Tijdens de vakantieperiode 29 juli 2019 t/m 30 augustus 2019 is de afdeling Burgerzaken
geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur. Het is tijdens deze periode niet mogelijk om een
afspraak te maken buiten de openingstijden.
Nog 2 vrije sector huurwoningen beschikbaar in plan Taets van Amerongen
Bent u geïnteresseerd in een sfeervolle eengezinswoning?
Dan hebben wij ook voor u goed nieuws! Van de 5 eengezinswoningen aan de Van Deylweg
zijn er nog 2 beschikbaar. Wij nodigen u van harte uit om deze eengezinswoningen van de
binnenkant te bewonderen op de kijkmiddag die staat gepland op: vrijdag 2 augustus van
15.00 uur tot 16.30 uur. De kale huurprijs van deze
woningen bedragen € 910,- en 915,- per maand, excl.
de energieprestatievergoeding van € 70,00. Voor
meer informatie verwijzen wij u graag naar de
website van de gemeente: www.renswoude.nl onder
het tabblad “huurwoningen” vindt u de
verhuurdocumentatie vrije sector huurwoningen
Taets van Amerongen. Wilt u graag in aanmerking komen voor deze sfeervolle
eengezinswoning? Dan kunt u op de kijkmiddag op vrijdag 2 augustus het
inschrijfformulier, die in de woningen beschikbaar zijn, invullen en deze uiterlijk 7 augustus
12:00 uur inleveren bij de balie van het gemeentehuis of via b.rozemeijer@renswoude.nl
Wanneer er meerdere inschrijvers zijn, wordt er binnen één week een loting verricht door de
notaris. Iedereen heeft dus gelijke kansen. De verhuur vindt plaats vanaf 16 augustus.
Renswoude, 29 juli 2019
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ZATERDAG 14 SEPTEMBER | OPEN MONUMENTENDAG RENSWOUDE
EEN DAG VOOR JONG EN OUD!
Dorpsstraat 3, Kasteel Renswoude
Altijd al eens een kijkje in het kasteel willen nemen? Nu kan het! De keuken en blauwe
salon worden tentoongesteld zodat u kunt zien hoe men hier vroeger leefde. Op het
kasteelplein kan jong en oud genieten van oud-Hollandse spellen. Hoeveel punten scoor jij
met ringwerpen of stokkenvangen? En kun jij hoepelen en fietsen op een velocipède (een
oude fiets met één groot en één klein wiel)? Bij slecht weer worden deze spellen verplaatst
naar Verenigingsgebouw Rehoboth, Taets van Amerongenweg 80.
Kerkstraat 3, Koepelkerk en kerkplein
Tijdens Open Monumentendag zal de heer P. van den Hoek zijn maquette van het kasteel
laten zien. Inmiddels is hij bezig met een gedetailleerde maquette van de Koepelkerk. Ook
deze maquette is tijdens Open Monumentendag te zien in de Koepelkerk. Verder worden er
rondleidingen gegeven in en rond de koepelkerk en kunnen u en jij de toren beklimmen. In
de consistorie van de Koepelkerk staan diverse kunstwerken van Renswoudse
kunstenaars. Ook dit past in het thema plezier, want het maken van kunst is al een
eeuwenoude vorm van vermaak en plezier. Op het kerkplein staan oldtimertractors, een
oude ingerichte woonwagen, enkele oude klassieke auto’s en een oude jeep. Ook is er een
draaiorgel op een oude kinderwagen.
Dorpsstraat 40, Boerderijwoning
Deze woning wordt in de volksmond 'boerderijtje' genoemd. Het exacte bouwjaar van dit
boerderijtje is niet bekend, maar volgens overlevering ouder dan de Nieuwe Buurt, waarvan
het oudste blok het jaartal 1773 draagt. Achter de woning staat een schuurberg. Deze was
in het begin van deze eeuw bij vele dorpshuizen te vinden. Er heeft onder andere een
kuiper, een klompenmaker en een veldwachter in gewoond. Van 1890 tot 1925 was er een
bakkerij gevestigd. Vanaf 1936 tot in de jaren 80 deed de woning dienst als boerderij en
stonden er koeien en varkens in de schuurberg. De huidige bewoner, de heer J.E. de Vries
stelt zijn woning en schuur open voor publiek.
Dorpsstraat 38, Oudheidkamer
De oudheidkamer is gevestigd in een van de woningen van de Nieuwe Buurt. Deze
schilderachtige woningen met de huisnummer 16 t/m 38 werden tussen 1773 en 1780
gebouwd voor personeel van het kasteel. In de oudheidkamer is o.a. het volgende te zien:
een authentiek ingerichte huiskamer, een uitgebreide ‘oude’ mutsenverzameling, een kast
vol met kinderkleding gedragen door de opgroeiende baronnen van kasteel Renswoude,
keukengerei uit vroegere tijden, oude gebruiksvoorwerpen, verzameling kleding en
ondergoed uit vervlogen tijd en een vitrinekast met archeologische vondsten. Voor de
kinderen is er een quiz samengesteld. Als je ook de oud-Hollandse spellen op het
kasteelplein speelt kun je kans maken op een mooie prijs!
Renswoude, 29 juli 2019
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Dorpsstraat 1a, ‘Het Witte Huisje’
In de noordoostelijke hoek van het Kasteel Park Renswoude vinden we 2 rijksmonumenten,
de oude timmermansschuur daterend uit 1859, thans in gebruik als woonhuis en bekend
als ‘Het Witte Huisje’, en de uit ca. 1800 daterende restanten van de oude kasteel
moestuinmuur. Na de herinrichting van het kasteelpark rond 1800 was hier de moestuin
van het kasteel gesitueerd, die de kasteelbewoners voorzag van groente, fruit en bloemen.
Op het in verval geraakte perceel rond het woonhuis is in 2005 een klassieke siertuin
aangelegd, ingevuld met cottage gardenborders. De tuinmuur is in 1985 deels opnieuw
opgetrokken, evenals een koude bak. Sinds 2017 is de familie Wingelaar eigenaar van ‘Het
Witte Huisje’. Zij hebben de borders opnieuw in cottage garden stijl beplant en de
moestuin weer in gebruik genomen. Voor de Open Monumenten Dag 2019 stelt de familie
Wingelaar de tuinen open voor publiek.
Parkeren van auto’s kan uitsluitend op de openbare parkeerplaats bij Routepunt De
Grebbelinie en/of het gemeentehuis. Vanaf daar is het 500 meter lopen naar ‘Het Witte
Huisje’ (er mag dus niet in het kasteelpark geparkeerd worden). Fietsen kunnen wel in het
park, net buiten de tuin in het eikenlaantje gestald worden. Honden worden niet toegelaten
in de tuin.
Toekomstige bewoners van Beekweide gezocht voor klankbordgroep
Eerder deze maand hebben wij een oproep gedaan voor deelnemers van een
klankbordgroep. Deze mensen mogen meedenken over de inrichting van de nieuwe
woonwijk Beekweide II. Een aantal mensen heeft zich hiervoor al opgegeven. We zoeken
nu nog vooral mensen die misschien zelf wel in de nieuwe wijk willen wonen.
Heeft u belangstelling voor de nieuwe wijk en wilt u er graag over meedenken? Vul dan het
reactieformulier Beekweide II op onze website in.
U kunt zich nog aanmelden voor de klankbordgroep tot 12 augustus 2019.
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:
 Evenementenvergunning voor de Dorps Run Renswoude op zaterdag 2 november
2019, aangevraagd door de St. Dorps Run Renswoude (ontvangen op 22 juli 2019);
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl

Renswoude, 29 juli 2019
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Verleende vergunningen 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 wielerwedstrijd de Amersfoortse Groeistad
Klassieker op zaterdag 7 september 2019 door o.a. de gemeente Renswoude,
aangevraagd door Wielervereniging Eemland (verzonden op 23 juli 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:
1. Activiteit ‘bouwen’: voor het uitbreiden van het bedrijfspand op het adres Molenstraat 18
te Renswoude (ontvangen op 2 juli 2019);
2. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een overkapping op het balkon van de woning
op het adres Watersnipweide 70 te Renswoude (ontvangen op 3 juli 2019);
3. Voor het uitbreiden van het bedrijfsverzamelgebouw op Groot Overeem 9a, achter
Utrechtseweg 24 te Renswoude (ontvangen op 16 juli 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
Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is
verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:
1. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een vervangende agrarische schuur op het
adres Biesbosserweg 9 te Renswoude (verzonden op 19 juli 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).

Renswoude, 29 juli 2019
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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.
Een
omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een
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voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,
WET MILIEUBEHEER
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde
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Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht
6 team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur),
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VVD RENSWOUDE VRAAGT AANDACHT
VOOR VERKEERSVEILIGHEID
Tijdens de raadsvergadering van 9 juli hebben
VVD raadsleden Bert Hoek en Bart Bisschop,
samen met coalitiepartijen Dorpsbelang
Renswoude en ChristenUnie Renswoude, een
voorstel ingediend om extra maatregelen te
nemen op het gebied van verkeersveiligheid:
1. Inzet politie / handhaving snelheid in de
30km zones; 2. Ontmoedig sluipverkeer, onder
andere op Beekweide wat nu als doorgaande
route wordt gebruikt; 3. De gemeente gaat al
maatregelen nemen in de wijk Beekweide ivm
de aanleg van Beekweide 2, maar denk ook aan
andere punten bijv. Kastanjelaan en andere
plekken in de 30 km zones, waar praktisch
geen drempels meer liggen en ook geregeld te
hard gereden wordt; 4. Zorg voor een tweede
parkeerplek bij de Borgwal aan de overkant
van het bruggetje zodat de verkeersdruk
op de Kastanjelaan/Sportparklaan wordt
verminderd.
Deze oproepen kregen de steun van de
volledige Raad (met dank aan CDA Renswoude
en SGP Renswoude). Het college gaf aan
deze voorstellen waarschijnlijk ook te kunnen
uitvoeren. Wij hopen dat deze maatregelen
zullen leiden tot minder overlast en een
verbeterde veiligheid, maar we zullen dit
natuurlijk op de voet blijven volgen!
Daarnaast heeft de gemeente onderzoek
laten uitvoeren naar een derde ontsluiting op
Beekweide. Op basis van een advies van een
verkeerskundige is besloten die momenteel
niet te realiseren. Wel komt er t.z.t. een extra
ontsluiting vanaf Beekweide 2 (richting de
Meidoornlaan), zo werd aangegeven tijdens
een informatie bijeenkomst op 19 juni jl. Bij
deze uitkomst leggen we ons voor nu neer,

maar we zijn nog niet volledig overtuigd van
de redenering die werd gehanteerd, namelijk
dat het wegprofiel nog geschikt is voor de
verkeersdruk. Niet het wegprofiel maar de
verkeersveiligheid en de leefbaarheid van het
dorp zijn volgens ons doorslaggevend. Daarom
willen we volgend jaar nog eens metingen laten
verrichten om te bekijken of de verkeersdruk
en de snelheid dan zijn afgenomen.
VVD Renswoude

NIEUW BIJ BRANDHOF DIER EN RUITER: DE
PETS ACADEMY HONDENSCHOOL!
Vanaf 2 september 2019 kun je op
de Kooiweg 4 bij de Pets Academy
hondenschool verschillende cursussen
volgen. Zo is er voor iedere leeftijd en ieder
ras een passende training zoals de Puppy
cursus / Vervolg 1 / Vervolg 2.
Op maandag, dinsdag en donderdag worden
trainingen gegeven. De eerste les is van
18:30 tot 19:15 uur en de tweede les is van
19:30 tot 20:15 uur.
Tijdens en na de les is er voldoende ruimte
om vragen te stellen.
De lessen worden gegeven in kleine groepen
van maximaal 6 honden. De cursus bestaat
uit 10 lessen voor € 140.
• Aanmelden kan via
hondenschool@brandhofdierenruiter.nl
• Exacte startdata en tijd in overleg
De
cursussen
van
Pets
Academy
Hondenschool worden verzorgd door een
gecertificeerd Kynologisch instructeur.
Kijk voor meer informatie op:
www.brandhofdierenruiter.nl/
pets-academy-hondenschool
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Parkietjes

Parkietjes

Bewoners en personeel van De Kleine Meent Te koop: Donkerbruin lederen sta-op stoel (met
bedanken de Gereformeerde Kerk voor het 2 motoren + sta-op hulp) i.z.g.s.; Groen leder
herfstbloemstuk dat zij mochten ontvangen uit Bankstel (2 1/2 zits) i.z.g.s. voor de prijs van
handen van Gert v.d. Hoef Utrechtseweg 18 3927
€75,00.
Info (na 18.00 uur) 0318 - 57 29 30
AV Renswoude
Bewoners De Kleine Meentinfo@vangentonline.nl www.vangentonline.nl
De Gereformeerde kerk verkoopt geen kerstbomen dit jaar.
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ZOMERACTIVITEITEN BIJ FORT AAN DE
BUURSTEEG

kan via het aanmeldformulier of stuur een mail
naar info@grebbeliniebezoekerscentrum.nl.

Een dagje uit op het Fort wordt een hele
belevenis met onze zomerse activiteiten. Hou
www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl in de
gaten voor het actuele programma. Een greep
uit de agenda:

NAZOMERWORKSHOP TOSCAANSE HUIZEN
SCHILDEREN

Zaterdag 27 en zondag 28 juli trainen reenactors
op het Fort. Zij brengende geschiedenis van
de Tachtigjarige oorlog tot leven en trainen de
vaardigheden die nodig waren in die tijd. Op
27 juli bouwen de reenactors van het O’Neill
Regiment hun tent op en op 28 juli trainen ze
in de ochtend tussen 11:00 en 12:45 en in de
middag tussen 13:30 en 16:00.

In de oktober geniet u nog even van de
nazomer tijdens een workshop schilderen.
In drie avonden werken deelnemers aan een
schilderij van Toscaanse huizen. De workshop
vindt plaats in het bezoekerscentrum, onder
leiding van kunstenares Suzanne Visscher. De
schilderijen mogen uiteraard mee naar huis! De
workshop is op drie woensdagavonden (2, 9 en
16 oktober) van 19:30 tot 21:30. Kosten: €90
per persoon (incl. materiaal, koffie en thee)
Graag kleren aandoen die vies mogen worden.
Graag aanmelden met een mail naar info@
grebbeliniebezoekerscentrum.nl.

RONDLEIDING

SPONTANE BEZOEKERS

Op zondag 4 augustus en zondag 1 september
om 14:00 kunt u aansluiten bij een open
rondleiding. Eén van onze gidsen neemt
u mee over het fort en vertelt u over deze
plaats in de Grebbelinie. Bij nat weer: doe
stevige schoenen aan die vies mogen worden.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar
info@grebbeliniebezoekerscentrum.nl Kosten:
€5 per persoon.

Naast deze geplande activiteiten, hebben we
voor spontane bezoekers wat in petto. Kinderen
van 3 t/m 9 jaar kunnen Fortepad Het Dappere
Soldaatje doorlopen. De route is uitgezet langs
tien soldatenpaaltjes. Bij elk paaltje hoort een
opdracht. Wie alle opdrachten met succes
uitvoert, komt met naam in het Dappere
Soldatenboek van het Fort aan de Buursteeg.
Vraag bij de balie van het bezoekerscentrum
naar de opdrachten. Ouders/oppas en andere
begeleiders mogen natuurlijk ook meedoen.
Kosten: €2,50 per kind.
Voor groepen kinderen van 8 t/m 12 jaar
hebben we een actief kennisspel dat ze in
teams uitvoeren. Het team dat het snelst de
antwoorden op alle vragen heeft gevonden,
wint!
Voor jong en oud hebben we speeltassen
te huur met buitenspeelgoed. Voor €2 per
tas speelt u Kubb, voetbal, touwtrekken,
Levend Stratego op het veld. Ook verhuren
we schildersezels met schilderspullen, om zelf
creatief aan de slag te gaan op het fort.

BELEEF DE TACHTIGJARIGE OORLOG

CREATIEVE WORKSHOP FANTASIEVOGEL MAKEN

Op 13 augustus gaan kinderen (t/m 16 jaar)
creatief aan de slag met hout. Onder leiding
van kunstenares Suzanne Visscher maken
kinderen een beeld van een lepelaar. Met hout,
spijkers en hamers maken ze een een eigen
kunstwerk dat natuurlijk mee naar huis mag!
Suzanne Visscher is kunstenares en maakt
schilderijen, (tuin)beelden, meubelen en
woonaccesoires. De workshop is van 14:00 tot
16:00 en kost €20 per kind (incl. materiaal en
limonade). Graag stevige schoenen en kleren
aandoen die vies mogen worden. Aanmelden
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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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IVN WANDELING IN KASTEELPARK
RENSWOUDE

gaven elkaar op het gemeentehuis van
Renswoude het “ja” woord.

Op dinsdagmiddag 23 juli, 30 juli en 6
augustus kunt u met het IVN (Vereniging
voor natuureducatie en duurzaamheid,
afdelingen Ede en Veenendaal) wandelen
in de schaduw van de oude bomen in het
kasteel park van Renswoude.

Aansluitend aan de voltrekking van
het burgerlijk huwelijk werden bruid en
bruidegom meegenomen naar Supermarkt
Coöp. in Renswoude want daar wachtte hen
een verrassing. De broers en zussen van de
bruidegom hadden er namelijk voor gezorgd
dat het bruidspaar in 1 minuut tijd het
winkelwagentje zo vol mogelijk mocht zien
te krijgen. Bas en Marinka gingen dus samen
1 minuut gratis winkelen, een hectische
operatie want ja, wat pak je wel en wat niet.
Een groot spandoek bij de supermarkt,
met daarop de tekst “Jullie horen vaak
geld rinkelen. Daarom nu 1 minuut gratis
winkelen” maakte duidelijk wat voor Bas en
Marinka de bedoeling was.

Over dit kasteel en het omliggende park valt
veel te vertellen. Ooit waren er in Nederland
wel 6000 historische buitenplaatsen, nu
zijn er nog een kleine 600 over. Mooi dat
we hier nog steeds van mogen genieten.
Voor kinderen zijn er kleine opdrachtjes te
doen. Deze middag is ook de Koepelkerk
en één van de kasteelhuisjes (ingericht als
Oudheidkamer) open voor bezichtiging.
Van tevoren aanmelden is niet nodig.
Vertrek om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats
aan de Dorpsstraat bij de rotonde schuin
tegenover het kasteel. De wandeling (ca 1,5
uur) eindigt bij de Koepelkerk.
De gids is Ria van de Bor (tel. 0318 - 573489)

BRUIDSPAAR MOCHT 1 MINUUT GRATIS
WINKELEN

En dan samen door de winkel heen, maar
je hebt maar 1 minuut de tijd. Voor Bas en
Marinka misschien wel iets te kort want het
winkelwagentje had veel voller gekund.
’s Middags werd het kerkelijk huwelijk
ingezegend in de kerk in Ede terwijl de
feestelijke dag werd afgesloten met een leuk,
gezellig bruiloftsfeest.

Vrijdag was het voor Bas van Leeuwen uit
Leersum en Marinka van Blijderveen uit
Renswoude een heel bijzondere dag. Ze

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

Voor overige specialisaties: bezoek onze website
 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl
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VAN DE BIEB:
OPENINGSTIJDEN DEZE ZOMER: NIEUW!

In de grote vakantie (van 22 juli tot 31
augustus) is de bibliotheek op dinsdag
open van 14-20 u. Ook is de bibliotheek
op vrijdagmiddag open van 14-17 u. Op
woensdagmiddag is de bibliotheek dicht.
Als extra service is het ook mogelijk om
deze zes weken om ZATERDAGOCHTEND
boeken te ruilen. Dan is de bibliotheek alleen
bemand door een vrijwilliger, dus er kan geen
pasje gemaakt of vragen beantwoord. In
de vakantie mogen er 15 boeken of andere
media geleend worden voor langere tijd.
ER is ook verkoop afgeschreven boeken en
andere materialen tijdens openingsuren van
de bibliotheek. De boekverkoop duurt zolang
er boeken zijn en uiterlijk tot eind augustus.
E-BOOKS IN DE
VOLWASSENEN

ZOMER

VOOR

JEUGD

EN

Lekker lezen in de vakantie? Met de
VakantieBieb-app neem je meer dan 50
e-books overal met je mee. Er is van alles wat:
spanning, chicklit, literatuur en informatief.
De VakantieBieb is vanaf 1 juni geopend voor
kinderen en jongeren. Op 1 juli komen de
e-books voor volwassenen erbij. Alvast veel
leesplezier! Zie www.bibliotheekzout.nl

U krijgt altijd via een mail een bevestiging
van uw reservering, zo niet dan is uw mail
niet goed aangekomen. Antwoord kan enige
dagen duren.
SAMEN ETEN

In de bibliotheek kunt u zich weer aanmelden
voor de gezamelijke maaltijd op de laatste
dinsdag van de maand, dus op 27 augustus.
Aan- (en soms af-)melden is nodig.
Aanmelden tot en met 23 augustus.
SAMEN SOEPEN

Elke tweede dinsdag van de maand bent u,
met uw eigen soepkom en lepel welkom voor
een gezellige soepmaaltijd. Het kost maar 1e
en is voor iedereen toegankelijk! Elke maand
weer een heerlijk soepje te proeven tijdens
een gezellige lunch. In augustus is dat op de
13de!
TAAL-CAFE

Iedere vrijdagmorgen muv “de grote
vakantie” is er in de bibliotheek gelegenheid
voor de vluchtelingen die dat nuttig en
gezellig vinden het Taal-cafe te bezoeken. We
beginnen om 9.30 u. en eindigen om 11.00 u.
Onder het genot van een kopje koffie of
thee wordt over tal van onderwerpen in
het nederlands gesproken. Er worden ook
taalspelletjes gedaan en af en toe maken we
een excursie. Het begint weer in september.

RONDLEIDING KASTEEL

Het is nog heel beperkt mogelijk om
op dinsdagmiddag 27 augustus of op
17 september een rondleiding in het
kasteel van Renswoude te volgen via de
bibliotheek. U kunt zich als belangstellende
aan in de bibliotheek of via renswoude@
bibliotheekzout.nl. De afspraak is dat degene
die zich hebben aangemeld zich om 13.45
u bij de bibliotheek melden. Kosten 7 e. pp.
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INLOOPSPREEKUUR TAALHUIS

Ook in augustus zal het Taalhuis Renswoude
tijdens de oneven weken spreekuur
houden in de Bibliotheek Renswoude. Het
inloopspreekuur is vrijdag van 10 tot 11 uur.
De data zijn 16 en 30 aug.
Tijdens het inloopspreekuur kan iedereen
die de Nederlandse taal beter wil leren

de heraut
terecht voor vragen. Je word dan geholpen
met zoeken naar geschikt (les)materiaal,
een taalmaatje of taalles in de buurt.
Ook taalvrijwilligers kunnen terecht voor
ondersteuning en vragen. Dit staat los van
het Taal-cafe.
Wil je graag taalvrijwilliger worden? Ook dan
kun je terecht en kunnen we samen kijken
wat je graag zou willen doen.
Voor meer informatie kun je mailen
naar: taalhuis@bibliotheekzout.nl of bellen:
0611645224
RUMMICUP EN SJOELEN

Wist u dat er elke vrijdagmiddag rummicup
of andere spelletjes gedaan worden in de
blbiotheek? Voor iedereen die dat gezellig
vindt. Kom gerust langs om 14.00 u.
Het is gratis, koffie/thee €1,Biljarten kan altijd, op dinsdag tussen 14-20
u, op woensdag en vrijdag tussen 14-17 u.
Sommige mensen willen ook graag sjoelen.
Mocht u dat ook willen meldt u zich bij de
bibliotheek dan kunnen we een groepje
vormen.
DIGI-CAFE:

Even weken, aanvang 10.00 u. Niet in juli of
augustus.

te weinig geld is voor voetbal, muziekles,
dans, judo, theater, zwemmen of een andere
sportieve of creatieve les.
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen.
Aanvragen voor een bijdrage worden
gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld
een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal
wijkteam of schuldhulpverlener Ouders
kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen
voor een bijdrage worden gedaan door een
intermediair.
Meer informatie tijdens de muzieklessen
op dinsdag- en vrijdagmiddag na de
zomervakantie of bij de bibliotheek
medewerker.
ADRES:

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

Zijn er misschien mensen die lego hebben
voor kinderen die de bibliotheek bezoeken?
We zouden graag een speeltafel met lego
voor alle leeftijden in de bibliotheek hebben
staan en er zou veel gebruik van gemaakt
worden.
ZOMEROPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK:

MUZIEKLES MET SUBSIDIE.

In de bibliotheek wordt oa gitaarles
gegeven. Mocht uw kind daaraan graag
willen deelnemen maar ontbreken u
daartoe de middelen is dat onder bepaalde
voorwaarden, gesubsidieerd mogelijk.

Van 22 juli tot 30 septermber is de bibliotheek
gesloten op woensdagmiddag en open op
zaterdagochtend.

Hiervoor is het Jeugdfons Sport& cultuur,
deze betaalt de contributie/het lesgeld voor
kinderen en jongeren uit gezinnen waar
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www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl

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

www.henkschuurman.nl

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

Onze openingstijden zijn in
de vakantie ongewijzigd!

Fijne vakantie!
14

de heraut
TUINKRING PASSAGE
Op woensdagmorgen 14 augustus a.s. gaan
we naar de Beukenhof in Barneveld. Een
grote, prachtige tuin met daarin allerlei
soorten borders, een hosta- en schaduwtuin,
een grassenwand en nog veel meer. Laat je
verrassen! De kosten bedragen € 6,00.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf het
Kerkplein.
Opgeven voor maandag 12 augustus bij
Hennie Verbeek tel. 0342-412191. Ook nietleden van Passage zijn welkom.

BOWLEN
Op Maandag 2 September begint
het BOWLING seizoen van de SWO
Scherpenzeel en Renswoude. De bowling
club komt een keer in de 14 dagen bijeen en
u kunt meedoen!
Houd u van bowlen en wilt u vrijblijvend
kennis maken, kom dan op maandag 2
september naar Restaurant Schimmel te
Woudenberg.
Wij beginnen om 9.30 uur t/m 11.30 uur er
zijn in totaal 18 morgens, de kosten voor het
hele seizoen bedragen € 45,00 per persoon
inclusief koffie/thee.

bijeenkomst vind plaats in de Breehoek van
10.00-12.00 uur
Voor de leden zijn de cultuurkring is deze
bijeenkomst gratis, niet leden betalen
€ 10,00.
Wilt u lid worden of wilt u meer informatie
over deze kring dan kunt u contact opnemen
met Rianne van Ginkel, telefoonnummer
06-51647525

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

Voor meer informatie kunt u bellen naar:
Rien Groeneveld Tel.033 2772303.

LEZING OVER ANDALUSIË
Op dinsdag 20 augustus zal Nelly
Spanjersberg,
kunsthistoricus,
een
lezing geven over de kunst en cultuur van
Andalusië in Spanje. Zij zal aan de hand van
vele afbeeldingen een levendig beeld geven
van dit prachtige natuurgebied met steden
als Cordoba, Sevilla, Granada en Cadiz. De
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WAAR OF NIET WAAR IN RENSWOUDE
Je zou bijna denken dat de volgende
gemeenteraadsverkiezingen alweer voor de
deur staan. De discussie rondom de keuze
voor de locatie van het nieuwe gemeentehuis
ontlokt menig politieke partij om een publieke
reactie in een poging nu al kiezers te winnen.
Het is niet de gewoonte van Dorpsbelang
Renswoude om te reageren via de media,
maar als er nieuws wordt gepubliceerd dat
volgens ons niet juist is, vraagt dat om een
reactie.
Zowel SGP als CDA zoeken de media op om
hun voorstel voor een nieuw gemeentehuis
in het Dorpshart uit de vorige collegeperiode
weer eens op te poetsen en stellen dan
steevast de vraag waarom de keuze voor
een nieuw gemeentehuis, dat gesteund

werd door de coalitiepartijen CU, VVD en
Dorpsbelang, 4 miljoen moet kosten, terwijl
SGP en CDA één en ander zouden kunnen
realiseren voor 8 ton. Als het zo simpel was,
dan waren we het snel eens met elkaar.
Tijdens de gemeenteraad van 28 mei
is het raadsvoorstel besproken voor
een locatieanalyse van de toekomstige
gemeentelijke huisvesting, kortom, wat is de
beste locatie voor het gemeentehuis. Voor alle
relevante locaties is een kostenvergelijking
gemaakt op basis van hetzelfde pakket aan
eisen voor een nieuw gemeentehuis. Het
zal u niet verbazen, dat de globale raming
van kosten voor alle locaties niet erg veel
afwijkt van elkaar; de kostenramingen lopen
uiteen van € 3,2 miljoen tot € 4,9 miljoen.
Zowel Dorpsstraat 4 als locatie Dorpshart
zitten in de middenmoot qua kosten: € 3,9

Groot Overeem 11, 3927 GH Renswoude
Tel. 0318 - 57 33 53
info@ceesboonzaaijer.nl

www.ceesboonzaaijer.nl

Dagelijks geopend voor het storten
van afval en het afhalen van zand.
(Maandag-vrijdag 07:00-17:00 uur. Zaterdag 07:00-13:00 uur.)

• Erf- en Sierbestrating • Zand- en Grindhandel • Grondwerk en Riolering
• Shovel- en Kraanverhuur • Transportwerkzaamheden • Vuil- en Opslagcontainers
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miljoen voor Dorpsstraat 4 en € 3,5 miljoen
voor het Dorpshart. Alle bedragen zijn incl.
verhuiskosten en evt. tijdelijke huisvesting.
Het definitieve bedrag zal pas bekend zijn, als
er een contract met een aannemer getekend
wordt. Ook het pakket aan eisen zal de
komende periode nog tegen het licht worden
gehouden, omdat de coalitie partijen zinnig
en zuinig met gemeenschapsgeld omgaan.
De
belangrijkste
vraag
voor
het
huishoudboekje van de gemeente is: wat zijn
in de komende jaren de lasten voor een nieuw
gemeentehuis? Daarvoor moeten we kijken
naar de regelgeving (BBV – Besluit Begroting
en Verantwoording). Deze schrijft voor dat het
volledige bedrag van een investering dient te
worden afgeschreven over een vastgestelde
termijn. In de meerjarenbegroting is hiervoor
vanaf 2022 € 140.000,- begroot over een
termijn van 40 jaar. Het bedrag van die
investering mag niet worden verrekend met
éénmalige baten, zoals de verkoop van het
huidige gemeentehuis en de bibliotheek.
En daar zit nu net het verschil met de
publicaties van SGP en CDA. Zij noemen een
bedrag van € 800.000,- en suggereren dat
dit het bedrag is dat we op de begroting van
de gemeente zullen terugzien. Volgens onze
informatie is dat NIET het geval en dient ook
voor het Dorpshart het volledige bedrag van
de investering (in de kostenvergelijking rond
de € 3,5 miljoen) te worden afgeschreven
over een periode van 40 jaar.
SGP en CDA suggereren verder, dat we
met de verkoop van Dorpsstraat 4 en de
bibliotheek projecten als de renovatie van de
Barneveldsestraat kunnen financieren. Maar
ook hier is de BBV-regelgeving van toepassing
en ook de volledige investering van dit soort
projecten moet worden afgeschreven over
een vastgestelde termijn. We zullen dus

keuzes moeten maken en prioriteiten stellen,
want we kunnen eenvoudigweg niet alle
projecten in hetzelfde jaar starten.
Zoals gezegd, heeft het niet de voorkeur van
Dorpsbelang Renswoude om discussie te
voeren in de media. Maar wij willen wel graag
dat iedereen juist geïnformeerd is. We hebben
ons te houden aan geldende regelgeving en
dan ontlopen de jaarlijkse lasten voor een
nieuw gemeentehuis elkaar niet veel; of die
nu in het Dorpshart staat of op Dorpsstraat
4. In hun vroege verkiezingsretoriek rekenen
SGP en CDA zich rijk, maar zij hanteren,
volgens ons, niet de juiste regels.
Dorpsbelang heeft samen met haar
coalitiepartners CU en VVD, een locatiekeuze
gemaakt en gaan samen de volgende
stappen nemen met het doel, eindelijk een
functioneel gemeentehuis te realiseren dat
voldoet een de eisen van deze tijd.
Jan Stutvoet en Kees Eskes
Dorpsbelang Renswoude
Reacties? Stuur een email naar:
dorpsbelangrenswoude@gmail.com

ORANJEFONDS
Het Oranjefonds bedankt collectanten die
de deuren langs gegaan zijn voor een gift.
Totaal heeft dit mooie bedrag van €1664.72
opgebracht daarvan is de helft €832.36 voor
de Veluwse wens ambulance. Deze collecte
is door de christelijke maatschappelijke
vrouwenbeweging georganiseerd.
Alle collectanten en gevers hatelijk dank
voor jullie bijdrage!
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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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Medewerkers gezocht:
Voor de vrijdagavond en zaterdag zijn we op zoek
naar medewerkers voor de kantine.
Ben je 15 jaar of ouder en heb je interesse? Bel 0318
573092 of mail naar info@dehokhorst.nl

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

Zomer yoga in Yoga de Tuinkamer.
De lessen zijn op de maandagen 5, 12 en 19 augustus
van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Voor info mailen naar elskeevers@gmail.com.
Ik ben Naomi en ik ben 13 jaar.
Ik ben op zoek naar een verzorgpony (paard) .
Maar wel in de buurt van Renswoude.
Ik heb ervaring met paarden.
Ik rijd ook paard op de manege.
Als u iets heeft bel dan naar het
nummer 0640176038.

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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