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                                                    Renswoude, 12 augustus 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. 
 

Woningbedrijf  
Alleen spoedeisende reparatieverzoeken kunnen telefonisch worden doorgegeven. Alle overige 
reparatieverzoeken kunt u doorgeven via de gemeentelijke website: 
http://www.renswoude.nl/reparatie. 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. 

Gemeentenieuws (12 augustus 2020)   

  
                                                    Renswoude, 12 augustus 2020 

 

 
De Nederlandse corona-maatregelen: 
basisregels voor iedereen 
De controle over het coronavirus die we sinds 
maart hebben bereikt, moeten we met elkaar 
zien vast te houden. Dit lukt alleen met 
de basisregels die voor iedereen gelden: 
▪ blijf bij klachten thuis en laat u testen; 
▪ houd 1,5 meter afstand van anderen; 
▪ was vaak uw handen en hoest en nies in uw 

elleboog;  
▪ vermijd drukte: 

o werk zoveel mogelijk thuis; 
o ga weg als het druk is; 
o reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

 
Ga je met het mooie weer het terras op of 
samen met vrienden naar het park of het strand? Vermijd drukke plekken en houd 1,5 
meter afstand. Heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen. Je kunt 7 dagen per 
week tussen 8 – 20 uur een afspraak maken. Bel naar 0800-1202. Iedere dag kun je 
gebeld worden voor de uitslag, ook in het weekend. 
 

 
 

Alleen samen houden we het 
coronavirus onder controle. 

 
Kijk voor actuele informatie op: 

www.rivm.nl 
www.rijkoverheid.nl 

www.ggdru.nl  
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                                                    Renswoude, 12 augustus 2020 

 

Inloopspreekuur huiselijk geweld  
Laagdrempelig algemene voorziening voor de direct betrokkenen en de omstanders.  
 

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.  
 

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 ervaringsdeskundige Jolanda praten en hun zorgen uiten 
al dan niet over de eigen situatie. 
 

Voor wie: De inwoners van de gemeente Renswoude en omliggende kleine dorpen.  
 

Waar 
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).  Het 
eerst volgende spreekuur staat gepland op: vrijdag 21 augustus 10.00 - 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.  
• Eventueel 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.  

  
                                                    Renswoude, 12 augustus 2020 

 

 
Ingekomen aanvragen 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 aanvragen zijn 
ingediend: 
▪ Tijdelijke standplaatsvergunning op het Dorpsplein voor een inzamelingsactie voor 

de Voedselbank op 25 en 26 september 2020, aangevraagd door de gezamenlijke 
kerken Renswoude (ontvangen op 21 juli 2020); 

▪ Standplaatsvergunning voor de verkoop van bloemen op het Dorpsplein, 
aangevraagd door RM Flowers (ontvangen op 20 juli 2020) 

▪ Melding buurtbarbecue Van Rijnesteinlaan op zaterdag 5 september 2020 
(ontvangen op 14 juli 2020); 

▪ Melding buurtbarbecue Gruttoweide op zaterdag 29 augustus 2020 (ontvangen op 13 
juli 2020); 

▪ Melding buurtfeest Meidoornlaan op zaterdag 12 september a.s. (ontvangen op 1 juli 
2020); 

▪ Verklaring van geen bezwaar voor 3FM Serious Request The Lifeline op 22 en 23 
december 2020 door onder andere de gemeente Renswoude, aangevraagd door 
NPO Directie Audio (ontvangen op 13 mei 2020). 

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl  
 
Verleende vergunning APV en bijzondere wetten 
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is 
verleend: 

▪ Collectevergunning voor het huis aan huis collecteren voor Kerk in Actie van 29 
november t/m 5 december 2020 in de gemeente Renswoude (verzonden op 6 
augustus 2020); 

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl   
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Voornemen vertrokken naar Land Onbekend 
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken  is gebleken dat onderstaande personen 
niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisadministratie Personen (BRP) 
ingeschreven staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het 
voornemen om van de onderstaande personen gegevens op te nemen van vertrek naar 
onbekend land. 
 

Geslachtsnaam en voorletters-Datum voornemen 
• A. van de Fliert – 05-08-2020 
• M.W.L. van de Fliert – 05-08-2020 
• J.C.A.A. van de Fliert – 05-08-2020 
• W. van de Fliert-van Doesburg – 05-08-2020 

 

Tegen het voornemen kunt u binnen twee weken na publicatiedatum uw zienswijze 
schriftelijk kenbaar maken. Dit kan naar gemeente Renswoude, afdeling Burgerzaken, 
Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. 
 
 
 
 

  
                                                    Renswoude, 12 augustus 2020 

 

 
 

Aangevraagde omgevingsvergunning  
1) Oude Holleweg 38a: verbouw woning, maken aanbouw en plaatsen dakkapellen; 

activiteiten ‘veranderen monument’ en ‘bouwen’ (ingediend op 31 juli 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 het 
gemeentehuis van Renswoude. 
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (0318 – 57 81 50/ e.zech@renswoude.nl) 
 
 
Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
1) Hopeseweg 32: bouw vervangende werktuigenberging ; activiteit ‘bouwen’ 

(verzonden op 29 juli 2020); 
2) Schalm, t.h.v. nr. 11: accentueren van een versperring in de berm en plaatsen 

informatiebord; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 31 juli 2020). 
Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling 
Fysiek domein, taakveld VTH 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 (0318 – 57 81 50/ e.zech@renswoude.nl) 
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ORGANISATIES UIT ZORG EN WELZIJN 
RENSWOUDE GAAN ONDERSTEUNING 
MANTELZORGERS VERBETEREN

Verschillende organisaties in zorg en welzijn 
uit Renswoude slaan de handen ineen om 
de ondersteuning van mantelzorgers te 
verbeteren, zo vertelt Rianne van Ginkel, 
welzijnswerker bij de Senioren Welzijns 
Organisatie Scherpenzeel/Renswoude.                   
Ze doen dat in het kader van het landelijke 
programma In voor Mantelzorg-thuis. De 
organisaties starten twee experimenten. 
Een voor het verbeteren van de lokale 
samenwerking tussen beroepskrachten en 
organisaties en een voor het bieden van 
positieve energie aan mantelzorgers, zodat 
zij hun veerkracht behouden.                                                                 

WAARDEREND ONDERZOEKEN                                                                                                                         
‘In het programma werken we met de 
methode van waarderend onderzoeken. Dat 
betekent dat we vooral kijken naar wat al 
goed gaat en hoe we dat kunnen uitbreiden. 
Met de experimenten testen we in de 
praktijk wat werkt’, legt projectleider Rianne 
van Ginkel uit.  Binnen het ene experiment 
‘bruggenbouwen’ gaan medewerkers uit 
de organisaties Icare, Vitras, gemeente 
Renswoude en SWO-SR aan de slag om 
de lokale samenwerking te versterken. 
Verschillende activiteiten dragen bij 
aan het inventariseren van betrokken 
beroepskrachten, het elkaar eenvoudiger 
weten te vinden en beter met elkaar gaan 
samenwerken. In het andere experiment 
‘veerkracht’ wordt het huidige aanbod 
van ondersteuning in kaart gebracht en 
proberen we dit op verschillende manieren 
bij mantelzorgers onder de aandacht te 
brengen.

IN VOOR MANTELZORG- THUIS                                                                                                                          
In voor mantelzorg- thuis wil een betere 
ondersteuning van mantelzorgers van 
ouderen in de thuissituatie. Er wordt gewerkt 
aan een goede lokale samenwerking tussen 
zorg, welzijn en gemeente. En aan meer 
samenwerking tussen beroepskrachten en 
mantelzorgers en vrijwilligers. In 11 regio’s 
zijn verschillende organisaties aan de slag 
met deze vraagstukkenpassend bij hun 
lokale praktijk. In Renswoude wordt gewerkt 
aan een betere balans van mantelzorgers en 
is er speciale aandacht voor mantelzorgers 
met NAH en mantelzorgers van wie de 
naaste 24-uurs zorg nodig heeft. Het traject 
is gestart in september 2019 en loopt tot en 
met het voorjaar van 2021 . De begeleiding 
is in handen van Movisie en Vilans.

Rianne van Ginkel: “De deelnemende 
organisaties zijn: Mantelzorgers; de 
gemeente Renswoude; de WMO- adviesraad; 
Opella thuiszorg; Vitras wijkverpleging; 
Icare; de Dorpsteams; Schuilplaats PKN en 
Curadomi Leliezorggroep. Initiatiefnemer 
en projectleider is SWO- Scherpenzeel/
Renswoude”                                                                                                   

Het Steunpunt mantelzorg- en 
vrijwilligerswerk Renswoude gaat 
verder onder de naam mantelzorg- en 
vrijwilligerspunt en is onderdeel van de 
Stichting Welzijn en Ondersteuning   (SWO-
SR). Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de projectleider Rianne 
van Ginkel, tel 06-51647525 of per mail 
r.vanginkel@swo-sr.nl

EM Pater

* ZONNESCHERM * ROLLUIK * MARKIEZEN

* SCREENS * HORREN * ROLGORDIJNEN
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EMPATER23@GMAIL.COM | 06 416 313 97
SPIKHORST 6 | RENSWOUDE

0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u 
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

Dorpsstraat 51

3927 BB Renswoude

     0318-574758 / 746020

        info@rcr-renswoude.net

      www.rcr-renswoude.nl

Voor reparatie en verkoop van

Audio / Video / Witgoed
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 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 ddee  JJeeaann  
       Servir, adorer, apprécier! 

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

NIJBORG
RIJG

De zomer maanden 
met verkoeling door?
Ventilatoren in diverse 
soorten en maten!

VOLLEYBAL EN FLES DRANK ALS BLIJK 
VAN WAARDERING

Op de afsluitende BBQ van de afdeling 
volleybal van de Sportvereniging 
“Renswouw” hebben Maarten Bouman, 
voorzitter van de SV Renswouw en Hans 
Veldhuizen Teus Lagerweij bedankt voor zijn 
inzet. De firma Lagerweij werd bedankt, zo 
legt Maarten Bouman uit, omdat zij ons met 
de aanleg en de faciliteiten voor onze tijdelijke 
sportlocatie - op het parkeerterrein voor het 
sportcafé van de sporthal -  op een mooie 
manier hebben geholpen. Teus Lagerweij 
heeft, als dank aan de firma Lagerweij, een 
mooi flesje drank en een S.V. Renswouw 
volleybal als extra blijk van waardering van 
de SVR in ontvangst genomen. Hij kreeg 
één en ander aangeboden uit handen van 
voorzitter Maarten Bouman en ‘mister 
volleybal’ Hans Veldhuizen.

De aanleiding om te komen tot de aanleg van 
het beachveld was voor ons een duidelijke 
zaak, zo vertelt SV Renswouw voorzitter 
Maarten Bouman. “In de periode medio mei 
tot aan juli de was er nog geen zaalsport 
mogelijk. Buitensporten was (weliswaar 
met de nodige aanvullende regels en 
protocollen) wel mogelijk binnen de regels 
van de sportbonden en het RIVM.

Omdat we in die tijd (net als iedereen) al even 
geparkeerd stonden, qua mogelijkheden 
om trainingen aan te kunnen bieden aan de 
leden; was de animo om wat te gaan doen 
ruimschoots aanwezig”.

Voor de SV Renswouw dat al een duidelijke 
ervaring heeft opgebouwd met het jaarlijkse 
beach-volley toernooi, was dit al snel een 

optie welke vanuit de vereniging werd 
aangedragen als alternatief voor het ‘binnen 
sporten’. 

Bouman: “Met de firma Lagerweij (die 
jaarlijks ons al van dienst zijn bij het 
beachvolleybal toernooi) konden we 
gelukkig snel schakelen. Voor het zand 
wisten we ze al te vinden en aangezien zij 
ook beschikken over mooie opties voor 
tijdelijke hekwerken, konden we uiteindelijk 
een mooie afgebakende buitensportruimte 
creëren”.

Voor alle afdelingen/sporten onder de vlag 
van de SV Renswouw is door een aparte 
commissie bekeken wat men in welke vorm 
de leden precies kon aanbieden. Uiteindelijk 
hebben de volleyballers en badmintonners 
het ‘strand’ veelvuldig kunnen gebruiken 
om in ieder geval weer actief aan de slag te 
kunnen.

Diverse teams hebben op deze manier, een 
aantal weken, de nodige trainingsarbeid 
in het zand kunnen verrichten Voor de 
gymnasten binnen de SV Renswouw had 
men een mooie uitwijklocatie gevonden op 
een grasveld nabij de sporthal.

Inmiddels is ook de voor de leden van de 
SV Renswouw de zomerstop aangebroken 
en kan men gaan uitkijken naar medio 
augustus wanneer de SV Renswouw als 
zaalsportvereniging ook daadwerkelijk weer 
in de sporthal zal kunnen gaan sporten.

 

 

  

 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:

HOERA , WE ZIJN WEER OPEN! 
Tot 1 september op woensdagmiddag- en 
avond tussen 14-20 u.

OPENINGSTIJDEN NA 1 SEPTEMBER 
Als alles goed gaat in ons land in de bibliotheek 
na 1 september weer vaker open.
Dat is op dinsdagmiddag van 14.00 tot 
17.00 u, of woensdagen van 14-20 uur, (dus 
de avond openstelling is verplaatst) en op 
vrijdagmiddag van 14.00-17.00 u

MODE-AVOND IN DE BIBLIOTHEEK! (1 OF 8 SEPTEMBER)
Omdat we kleine groepen willen werken is 
er op 2 dinsdagavonden in september de 
mogelijkheid mee te doen aan de volgende 
workshop door Wilma Bouwman  van Kleur 
en kledingadvies te Veenendaal over Stijl- 
en pasvormpersoonlijkheid. Vorig jaar was 
Wilma ook te gast met lezing voer kleurtypen.

LUISTER NAAR DE STEM VAN JOUW HART EN ZIE -! WIE 
JIJ BENT! 
Tijdens deze avond gaan we m.b.v. de door 
jou meegebrachte (oude en/of nieuwe) 
modetijdschrijften een moodboard/collage 
maken. Zo gaan we ontdekken en bespreken 
jouw stijl- en pasvormpersoonlijkheid. Immers 
een positief eigen-wijze stijl in combinatie met 
jouw lichaamsvorm (bv O, A, 8, H, Y of X) 
spreekt duidelijke taal. Kijk nu eens in de 
spiegel en zie jij jouw figuur-pasvorm(en)? 
Welke letter past (of combinatie) weerspiegelt 
jouw lichaamsvorm?

Vaak heb je een mix van stijlen, al is we wel een 
basis stijl die de daaronder liggende stijlen 
beïnvloedt. Als je je bewust bent van jouw 
figuurtype en welke stijlen jou uniek maken, 
dan is jouw aankleding een weerspiegeling 
van je identiteit. It’s YOU. Het interessante 

aan kleding is nog altijd de vrouw die het 
draagt!

Deelnemers kunnen kiezen uit de avond 
op 1 of 8 september. Meedoen kost €5, 
uitsluitend  na aanmeldin g in de bibliotheek 
of via renswoude@bibliotheekzout.nl
De groep wordt niet groter dan 10 personen. 
Vol =vol Aanvang 20.00 u. Meldt  u snel aan 
met naam en telefoonnummer en aantal 
personen. Zelf tijdschriften meenenemen 
mag, er zijn ook bladen aanwezig in de bieb.

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 
Ivm 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. Het zijn kleine groepen 
en alle RIVM maatregelen nemen we in 
acht. De kosten zijn momenteel €9,- pp. 
Er is nog plaats op  dinsdagmiddag 25 
augustus  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 06-30061560 voor 
gitaar bij Marno Wieken tel. 06 42838117 
Voor meer informatie kunt u ook kijken op 
www.muziekschool-renswoude.nl

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
 
SJOELEN EN BILJARTEN
Vanaf 1 september het mogelijk om, met 
inachtneming van alle maatregelen, weer te 
biljarten en sjoelen op vrijdagmiddag tussen 
14-16 uur  in de bibliotheek. Eeen kopje 
koffie drinken mag ook. Mocht daarvoor 
belangstelling zijn, laat het ons weten, het 
kan alleen na aanmelding tel 572006 of 
mail evandenbrink@bibliotheekzout.nl of  
0318-575151

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.

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.

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

Graag willen we u laten weten dat we helaas 
onze najaarsvergadering in september 
niet door laten gaan. Dit in verband met de 
corona maatregelen en de onzekerheid die 
er nog is rondom het virus. 

Toch willen we onze vrijwillige thuishulp wel 
bij u onder de aandacht brengen. Binnen 
de gestelde maatregelen is er nog best 
wat mogelijk. Onze vrijwilligers uit het dorp 
willen er graag voor u zijn. Denk hierbij aan 
het ontlasten van een mantelzorger, of er 
voor u zijn wanneer u zich eenzaam voelt.  
Misschien wilt u wel een keer naar buiten 
maar ziet u het alleen niet zo zitten. Wij 
denken graag met u mee en zoeken naar 
mogelijkheden. Het telefoon nummer van de 
thuishulp Renswoude is: (06) 29 29 71 19

Ook is er altijd nog de landelijke advies lijn 
van de NPV.  Tel Nr: (0318) 54 78 88
Mensen nemen contact op met de NPV-

Advieslijn met medisch-ethische vragen 
over onder meer: Zwanger worden, of zijn, 
orgaandonatie, dementie, eenzaamheid, 
reanimatie, euthanasie, corona. 
Als u met vragen worstelt, het graag eens 
wilt bespreken met een onafhankelijke 
professional. Kunt u hen 24 uur per dag 
bereiken. 

GEMEENTEPERSONEEL VERHUIST 
TIJDELIJK NAAR OUDE BORGWALSCHOOL

Er wordt hard gewerkt aan de plannen 
voor het nieuwe gemeentehuis. En als 
burgemeester Petra Doornenbal gevraagd 
wordt of het huidige plan voor de uitbreiding 
etc. al gereed is, is haar reactie: “Het plan 
voor het vernieuwde gemeentehuis aan de 
Dorpsstraat ligt er, we weten welke indeling 
het wordt en hoe het er in grote lijnen uit gaat 
zien. Onze projectleider en bouwkundigen 
zijn nu aan de slag met de fine tuning van 
zowel het nieuwe aan te bouwen deel als 
voor de renovatie van het monumentale 
gedeelte. Die fine tuning  is nodig om het 
geheel aan te kunnen bieden aan bouwers 
die willen meedoen met de aanbesteding”.
In verband met de realisering van de 
nieuwbouw van het gemeentehuis moest 
ook gezocht worden naar een tijdelijk 
onderkomen voor het personeel en ook 
daarvoor is inmiddels een oplossing 
gevonden. De gemeentelijke organisatie 
verhuist naar de oude Borgwalschool aan de 
Lijsterbeslaan.

“We hopen dat dit na de herfstvakantie 
kan. We zijn hiervoor wel afhankelijk 
van de bedrijven die de noodzakelijke 
aanpassingen maken in de oude school 
om het geschikt te maken voor de tijdelijke 
gemeentehuisfunctie”, zo zegt burgemeester 
Petra Doornenbal.

Om dit gebouw geschikt te maken voor de 
functie van “tijdelijk” gemeentehuis moeten 
de nodige aanpassingen verricht worden.
Dat is zeker, denk bijvoorbeeld aan de balie 
voor burgerzaken, aan de raadszaal, aan 
de toegankelijkheid voor mindervaliden en 
spreekruimten, vertelt Petra Doornenbal. 
Wethouder Marieke Teunissen is daar 
namens het college nauw bij betrokken 
en geeft daar heel duidelijke signalen af, 
dat we alleen wat sobere en de hoogst 
noodzakelijke aanpassingen willen. Het gaat 
tenslotte maar over een tijdelijke periode.
De oude Borgwalschool heeft toen het pand 
leeg stond een aantal tijdelijke bewoners 
gehad.

De burgemeester legt uit dat de mensen 
die er hebben gewoond er niet meer wonen 
zodra de bouwers starten. Deze “antikraak” 
bewoning was voor een korte periode en dat 
de tijdelijke bewoners op korte termijn weer 
moeten vertrekken, was hen bekend.

Wordt de burgemeester gevraagd of de 
gemeenteraad straks ook gaat vergaderen 
in de oude Borgwalschool, dan is de reactie 
van Petra Doornenbal: ‘’Dat klopt, het 
fijne aan de oude Borgwal is dat er een 
eigen afzonderlijke ruimte is 
voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad. Er is een aparte 
ingang, toilet en keukenblok en 
een ruimte die geschikt is voor 
fractievergaderingen. Bovendien 
is de ruimte groot genoeg om 
te vergaderen als voltallige raad 
met in acht neming van 1,5 meter 
afstand”.

Er wordt rekening mee gehouden 
dat die tijdelijke huisvesting 
ongeveer 2 jaar gebruikt zal 

moeten worden. Petra Doornenbal: “Maar we 
zijn daarvoor afhankelijk van de voortgang 
van de bouw van het gemeentehuis aan de 
Dorpsstraat”.

Over een feestelijke opening van de 
nieuwbouw van het gemeentehuis heeft 
men het nog niet gehad. De burgemeester 
denkt dat het sowieso voor de medewerkers 
als een feestje ervaren zal worden dat men 
in een goed passende huisvesting komt 
en dat er aan de huidige eisen voor een 
gemeentehuis voldaan wordt.

BRANDWEERKAZERNE
Wanneer de huidige brandweerkazerne aan 
de Dorpsstraat gesloopt wordt, is nog niet 
bekend. Burgemeester Petra Doornenbal 
zegt daarover: “Dat is afhankelijk van 
mogelijke bezwaren die kunnen worden 
ingediend tegen de bouw van de nieuwe 
kazerne. In het meeste gunstige geval, 
kunnen we al heel snel starten met de sloop. 
Zodra de sloop van de oude kazerne klaar 
is, willen we de bouw van de nieuwe kazerne 
starten” .

Boedelscheiding

Betaalbare deskundigen

De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl

Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90

H ijink & M ure
a d v o c t e na

e e

AlimentatieEchtscheiding
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i n l o o p  t r a i n e r s  e n  l e i d e r s

o n t v a n g s t  ( n i e u w e )  s p e l e r s

s t a r t  t r a i n i n g  d e e l  1

p a u z e

s t a r t  t r a i n i n g  d e e l  2

a f s l u i t i n g  o p e n  d a g

s a m e n k o m s t  t r a i n e r s  e n  l e i d e r s

w o o r d j e  j e u g d v o o r z i t t e r

b i j p r a t e n  e n  h a m b u r g e r s

a f s l u i t i n g  

0 9 . 0 0  u u r

0 9 . 4 5  u u r

1 0 . 0 0  u u r

1 0 . 4 5  u u r

1 1 . 0 0  u u r

1 1 . 4 5  u u r

1 2 . 1 5  u u r

1 2 . 3 0  u u r

1 3 . 0 0  u u r

1 4 . 3 0  u u r

PROGRAMMA
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WWW.VVRENSWOUDE .NL

  

  

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

Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

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

kunnen brengen? 
Beukenlaan 46, Renswoude 

0318-576353 0686870122 
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UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude  GEWIJZIGDE UITERSTE
REDACTIE- EN ADVERTENTIEADRES: Gerbert van Donselaar, 06 - 24 50 74 13 INLEVERDATUM KOPIJ:
E-MAIL: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen (woensdag) DONDERDAG 20 AUGUSTUS
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Hallo, ik ben Marinde(13) van Binsbergen en ik zoek 
een bijbaantje voor de zaterdag met dieren.
Heeft u of weet u een dierenopvang/
dierenverzorgpraktijk/boerderij die hulp 
kan gebruiken, dan graag een reactie naar 
marindevanbinsbergen@gmail.com

Bza HHH voor 1 x per week 3-4 uur. 
Werk netjes en goed. Info 0647143678.

Bij wie mag ik komen oppassen. Leeftijden spelen 
geen rol.
Heeft u huisdieren, geen probleem. Rook niet en mijn 
leeftijd is 16 jaar.
Bel gerust 0610844593.

Bza voor tuin-terras-auto wassen/uitzuigen. Ik ben 
18 jaar en wil u graag helpen om de tuin of uw auto 
netjes te maken of te houden.
Hou van aanpakken, hoor graag.
Afspreken kan via bellen of whatsapp: 06 36454250.

Cees en Celia v.d. Pol, jullie hebben bij mij een 
envelop met inhoud door de bus gedaan. Hij was 
duidelijk niet voor mij bestemd.
Bel a.u.b. naar 0648241025 Dan kun je hem op komen 
halen.

Kringloopwinkel Renswoude is wel bereikbaar.
Geopend dinsdag 14:00 uur tot 17:00 uur, donderdag 
14:00 tot 17:00 uur, vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur, 
en zaterdag van 10:00 uur tot 12:00 uur.

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Verkoop nAankoop
Taxaties nWoningen
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SNEL AANNEMERS V.O.F.

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

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




