Jaargang 54 / nr. 19 / 23 september 2020

de heraut

Gemeentenieuws 23 september 2020
Collectevergunningen
Bereikbaarheid gemeente
20 t/m 26/09
HandicapNL
In verband met de maatregelen rond
27/09 t/m 3/10
Dierenbescherming
het coronavirus is de bereikbaarheid
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
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 / 0318578155 of mailen naar burgerzaken@renswoude.nl.
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:
www.renswoude.nl/reparatie. Voor vragen over huurbetalingen of -contracten kunt u
contact opnemen via huur@renswoude.nl.
Ter inzage vergunningen
In de publicaties verderop in deze Heraut staat dat vergunningen in het gemeentehuis
kunnen worden ingezien. Dat is nu niet het geval. De stukken zijn uiteraard wel voor
iedereen beschikbaar en het beste is om dan even contact op te nemen met de
behandelend ambtenaar die in de publicatie vermeld staat.
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Niet leuk, wel nodig.
Terwijl ik dit schrijf, komen er verontrustende berichten binnen. De regio’s rond
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben te maken met een zeer zorgelijke stijging
waar het gaat om het aantal Covid 19 besmettingen. Er in onze Utrechtse
Veiligheidsregio ook reden om ons zorgen te maken. Het aantal geregistreerde
besmettingen van de afgelopen week is hoger dan in maart en in april. Natuurlijk is het
zo dat in die weken er minder getest en dus ook minder geregistreerd werd, maar
daarmee is de zorg niet weg. In tegendeel. We zien in de cijfers terug dat de mensen
die extra kwetsbaar zijn vanwege hun leeftijd of gezondheid zich goed houden aan de
maatregelen; afstand houden, handen wassen en thuisblijven als zij zich niet lekker
voelen. Maar ondanks dat zien we dat het virus omgekeerd evenredig is met het gedrag
van de samenleving ten aanzien van de maatregelen. Met andere woorden: thuis, op
het werk, op school en in de horeca willen mensen de maatregelen niet meer naleven.
Het zal ongetwijfeld leiden tot weer verscherping van toezicht en handhaving en wellicht
tot nog meer restricties in ons dagelijks leven. Niet leuk, wel nodig.
Ik maak me erg veel zorgen om de jongeren. Temeer omdat meer dan 30%! van de
besmette personen horen in de leeftijdscategorie 17-27 jarigen. En hoewel ik snap dat
je graag samen gezellig met je vrienden bent, en je wellicht zelf niet zoveel zult lijden
aan het virus als je besmet bent, hoop ik wel dat je je realiseert dat jij degene kunt zijn
die iemand met een brozere gezondheid enorm in de problemen kunt brengen. Vandaar
dat ik een beroep op jou doe: denk na, gebruik je verstand en houd afstand. Was je
handen vaker en blijf op je stoel zitten in het café , de kantine of wherever.
Voor Renswoude betekenen deze ontwikkelingen op de kortere termijn dat we geen
toestemming kunnen geven aan de Lampegiet optocht. Sinterklaas komt natuurlijk
gewoon naar ons land, maar omdat ook hij ernstig rekening houdt met de maatregelen
zal dat dit jaar niet met een grootse intocht gepaard gaan. Ook die beperkingen zijn niet
leuk, maar onvermijdelijk. Om die reden vraag ik ieders medewerking daarbij. Laten we
samen proberen om ondanks deze lastige voorwaarden, toch gewoon de mooie dingen
te doen, te zien en te ervaren. Let een beetje op elkaar en blijf gezond!
Uw burgemeester, Petra Doornenbal

Gesprek met burgemeester op afspraak
Sinds de uitbraak van het corona-virus is het wekelijkse spreekuur van de
burgemeester komen te vervallen. Het spreekuur was elke maandag tussen 11.0012.00 uur in het gemeentehuis. Dit wekelijkse spreekuur komt niet meer terug, voortaan
kunnen de inwoners via het secretariaat een afspraak inplannen met de burgemeester.
Dit kan via 0318-578156 of secretariaat@renswoude.nl
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Column
‘Ondernemend Renswoude’
In september 2019 ben ik begonnen met het bezoeken van
verschillende bedrijven in Renswoude. Als wethouder Economie
vind ik het heel belangrijk om te weten wat er leeft en speelt bij
onze ondernemers, en natuurlijk wil ik ook graag horen wat goed
gaat en wat beter kan in de relatie met de gemeente.
Samen met Gerda van de Pol, onze medewerker op het gebied
van economie, bezoek ik wekelijks op de woensdagochtend twee
bedrijven. En ik moet zeggen: wat is dat geweldig leuk! Natuurlijk
weet ik best dat Renswoudenaren graag en hard werken. Maar daarnaast heb ik ook
zoveel creativiteit gezien. Zoals bijvoorbeeld bij Asfalt-Onderhoud: Henk-Jan Diepeveen
is continu bezig met het bedenken en ontwikkelen van technieken voor onderhoud van
asfaltwegen, met oersterke en duurzame oplossingen tot gevolg. Als enige in Nederland
is Asfalt-Onderhoud in staat om asfalt 100% te recyclen. Of Wilco Janssen van
Waterwel, die systemen levert voor werkelijk schítterende zwembaden en
(zwem)vijvers, maar zijn liefde voor de agrarische wereld trouw blijft door ook voor die
sector duurzame watersystemen te realiseren.
Onder de indruk was ik ook van de ambachtelijke maar tegelijkertijd moderne manier
van werken bij Timmerfabriek Vermeer, Autospuiterij Van Gent en Van Leijen, De
Nijborg, Pater Installatietechniek, WE-Metal…
En wist u dat Bikers Best, de Goldwing(onderdelen)-dealer, beschikt over een heus
museum? Liefhebbers van over de hele wereld worden gastvrij ontvangen door Karin
en John de Weerdt, die een prachtige zaak hebben opgebouwd aan de Hooge Hoek.
Leuk weetje: in Renswoude zijn circa 700 (!) bedrijven gevestigd. Dat is, zeker in
verhouding met ons inwoneraantal, echt heel veel. Zoveel bedrijven en zoveel bevlogen
ondernemers. Dat maakt mij als wethouder, maar natuurlijk ook gewoon als
Renswoudse, harstikke trots.
Helaas voelt ook ondernemend Renswoude de effecten van de corona-crisis. Sommige
sectoren, zoals de horeca, zijn ongenadig hard geraakt door de landelijke maatregelen
om het virus eronder te krijgen. Maar zelfs bij die -soms echt zwaar getroffenondernemers, stond ik versteld van hun veerkracht, van het optimisme, van de
weigering om het hoofd te laten hangen. Mij past een diepe, diepe buiging.
Marieke Teunissen
Wethouder Economie en Financiën
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Digitaal vergaderen gedurende de coronacrisis
De vergaderingen kunnen via onze website nog steeds live gevolgd worden. U was gewend dat
dit alleen met geluid kon, maar de digitale vergaderingen zullen met beeld en geluid te volgen
zijn.
Bij commissievergaderingen waren wij het gewend dat initiatiefnemers of andere betrokkenen of
belanghebbenden bij vergaderpunten konden aanschuiven. Dat is nu uiteraard niet het geval.
Wij zullen zoveel mogelijk de betrokkenen persoonlijk benaderen om hun reactie schriftelijk in te
laten sturen. Indien u niet benaderd bent, maar u wilt toch meepraten, dan kunt u zich melden
bij de griffier, de heer M.H.T. Jansen via m.jansen@renswoude.nl
Spreekrecht burgers raad: Bij raadsvergaderingen staat altijd het punt ‘spreekrecht burgers’ op
de agenda. Ook deze inspraak vindt voorlopig schriftelijk plaats. Ook hiervoor kunt u zich
melden bij de griffier.

Vergadering gemeenteraad 29 september 2020
Op dinsdag 29 september a.s. vergadert de gemeenteraad. Deze openbare vergadering
vangt aan om 19.30 uur en kan, zoals hierboven beschreven, digitaal gevolgd worden.
1.
2.
3.
4.

Opening
Vaststelling agenda
Spreekrecht burgers/ rondvraag raadsleden
Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergaderingen 7 en 14 juli
2020
5. Ingekomen stukken en mededelingen
Hamerstukken
6. Raadsvoorstel inzake uitgangspuntennotitie governance Regio Foodvalley
7. Raadsvoorstel vaststelling van de Strategische agenda Regio Foodvalley 20202025
Debatstukken
8. Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan Bekerweg 2 en 4
9. Initiatiefvoorstel inzake uitvoering draagvlakonderzoek grootschalige duurzame
energie-opwek
10. Sluiting
Werkzaamheden Ubbeschoterweg op 28 en 29 september 2020
Als onderdeel van grootschalig asfaltonderhoud gaat De Rooij Wegenbouw in opdracht
van de gemeente Renswoude het asfalt vervangen van de Ubbeschoterweg tussen
Overbosch en het Dickerijsterlaantje. Op dit gedeelte wordt de deklaag gefreesd en
wordt een nieuwe deklaag aangebracht.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op maandag 28 en dinsdag 29 september 2020.
Om uw veiligheid en die van de wegwerkers te borgen, wordt de Ubbeschoterweg
tijdens de werkzaamheden afgesloten voor al het verkeer. Er wordt een omleiding
ingesteld.
Heeft u vragen over de werkzaamheden of de planning, neem dan graag contact op
met de uitvoerende aannemer via onderstaand telefoonnummer of E-mailadres.
Projectcoördinator: Jan Versloot (06–39841801 / j.versloot@derooij.nl)
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Aangevraagde omgevingsvergunningen
1. Dorpsstraat 96 en 96a: verbreden van de uitritten; activiteit ‘veranderen uitweg’
(ingediend op 4 september 2020);
2. Barneveldsestraat 35 (uitrit Wittenoordseweg): kap 9 eiken langs de oprit;
activiteit ‘kappen bomen’ (ingediend op 8 september 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: Mevr. E. Zech, 0318 – 578150 /e.zech@renswoude.nl

Stand van zaken nieuw gemeentehuis Renswoude.
Afgelopen week heeft de stuurgroep van de gemeente Renswoude besloten het
voorlopig ontwerp van het nieuwe gemeentehuis vast te stellen. Daardoor kan Zecc
architecten verder met de uitwerking van het definitieve ontwerp.
Het voorlopig ontwerp is een uitwerking van het eerder gepresenteerde schetsontwerp
waarmee de architect de prijsvraag heeft gewonnen. Het voorlopig ontwerp maakt
duidelijk dat het gewenste programma incl. installaties in het nieuw ontwerp ingepast
kan worden. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het schetsontwerp zijn o.a.
dat de vloeren ten opzichte van het monumentale deel gelijkvloers zijn geworden zodat
beide bouwlagen voor minder validen te gebruiken zijn. Tevens is de verdieping van de
nieuwe aanbouw door middel van een glazen corridor verbonden met de verdieping van
het monumentale deel.
Het voorlopig ontwerp is op de website van de gemeente Renswoude te bekijken.
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft op het voorlopig ontwerp dan kunt u contact
opnemen met de heer B. de Groot, 0683665336 of per email
bas@vanvlietbouwmanagement.nl.

Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
1. Eikenlaan 25: realiseren veranda; activiteit ‘gebruik in strijd met het
bestemmingsplan’ (verzonden op 16 september 2020).
Genoemde omgevingsvergunning ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Fysiek
domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van Renswoude (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: Mevr. E. Zech, 0318 – 578150 /e.zech@renswoude.nl
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Namens de Stuurgroep Renswoude,
J.C. van Essen
Projectleider
Verkeersbesluit uitbreiden blauwe zone parkeerterrein Vendelier
Het college van B&W heeft op 1 september een verkeersbesluit genomen ten behoeve
van het uitbreiden van de blauwe zone van het parkeerterrein gelegen aan de
Vendelier.
Bij de gemeente zijn meerder signalen binnengekomen dat het parkeerterrein dichtbij
de opstelplaats van de winkelwagentjes en aan de zijde van de nieuwe
appartementengebouwen, Vinkenborg en Vendelier, langdurig wordt geparkeerd terwijl
de parkeerplekken grenzend aan de achtertuinen van de woningen aan de Taets van
Amerongenweg en Baron Jan Karelhof deels ongebruikt blijven. Dit houdt in dat kort
bezoekers voor de supermarkt en overige winkels alsmede het eerstelijns
gezondheidscentrum (ELGC) weinig gebruik kunnen maken van de parkeerplekken
dicht bij deze voorzieningen. Derhalve is besloten om de bestaande blauwe zone op de
Vendelier uit te breiden met 20 parkeerplaatsen.
Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen binnen zes weken na de dag
waarop het besluit is gepubliceerd.
Voor vragen of meer informatie: Dhr. Rozemeijer, 0318 – 57 81 50 /
b.rozemeijer@renswoude.nl
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Inloopspreekuur huiselijk geweld
Ervaar jij huiselijk geweld of maak jij je zorgen over huiselijk geweld tegen iemand uit je
omgeving? Maak je je zorgen over iemand uit je omgeving die mogelijk met HG te
maken heeft? Blijf er niet mee rondlopen en zoek hulp of neem iemand in vertrouwen.
Help mee het taboe dat heerst rondom huiselijk geweld te doorbreken. Huiselijk geweld
is niet normaal. Het kan iedereen overkomen.
Betrokkenen van huiselijk geweld vinden het vaak moeilijk hierover te praten.
Schaamtegevoel, de angst anderen in de problemen te brengen, de overtuiging dat het
hun eigen schuld is, het gebrek aan vertrouwen, of het niet weten waar de juiste hulp te
kunnen krijgen, speelt hierin vaak een grote rol. Toch is praten de eerste stap naar het
doorbreken van het geweld.
De realiteit laat zien dat zo’n 45% van de Nederlandse bevolking ooit in zijn/haar leven
te maken heeft gehad met een vorm van huiselijk geweld. Het kan gaan om geweld
tussen partners, tussen ouder en kind of tussen broer en zus, grootouders. Dit geweld
kan fysiek, mentaal en/of seksueel zijn. Huiselijk geweld komt voor in alle
sociaaleconomische klassen, in alle culturen en in alle woonplaatsen in Nederland.
Geweld stopt nooit vanzelf!

Circulaire straatmeubilair in Beekweide
Renswoude heeft duurzaamheid hoog in het vaandel
staan. Voor de zomervakantie is het spel ‘Doezaam’
gelanceerd via CBS de Borgwal en begin oktober starten
de werkzaamheden voor het plaatsen van circulaire
straatmeubilair. Op drie locaties in Beekweide worden
elementen geplaatst: een wijkwall, een picknicktafel en
een 2-tal geschakelde zonnestoelen. Per locatie is gekeken hoe het element qua
ontwerp en functionaliteit aansluit. De omwonenden van de locaties hebben hierover
een brief ontvangen.
Voor de locaties en een afbeelding van de elementen kunt u op de gemeentelijke
website kijken www.renswoude.nl
De met name zitelementen zijn volledig circulair en gemaakt van onder andere oude
stalroosterlatten uit de omgeving. Op de elementen en op de website (www.air3plus.nl)
wordt hier meer over verteld. Op deze elementen wordt door middel van een te scannen
QR code iets verteld over een duurzaamheidsthema en een verbinding gelegd met
Doezaam (www.doezaam.nl) om zelf actie te ondernemen.

Het inloopspreekuur is 2x keer per maand in de Huisartsenpraktijk “Renswoude”,
Vendelier 16, (bij binnenkomst rechtdoor lopen). Het inloopspreekuur is vrijdagmiddag
op 2 oktober 13.00 uur tot 15.00 uur en op vrijdagochtend vrijdag 16 oktober 10.00
uur tot 12.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. We hanteren de 1,5 meter
afstand-regel tijdens het inloopspreekuur.

Samen tegen Eenzaamheid

Het gesprek is face-to-face. Er wordt geen verslag gemaakt van het gesprek en je hoeft
geen persoonsgegevens achter te laten. Het gesprek is vertrouwelijk en blijft tussen jou
en de ervaringsdeskundige. De gemeente kiest heel bewust voor een
ervaringsdeskundige omdat de ervaring leert dat praten met iemand die in vergelijkbare
situaties heeft gezeten naast herkenning een enorme opluchting kan zijn. Je staat niet
alleen!
Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem is het onafhankelijke
meldpunt waar je anoniem informatie geeft over
criminaliteit. Denk hierbij aan de productie van
synthetische drugs, hennepkwekerijen, overvallen,
brandstichting of wapen- en mensenhandel. Heb jij
informatie over criminele activiteiten? Bel M. via
0800-7000.
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke
organisatie en géén onderdeel van de politie.

Eenzaamheid is een steeds groter wordend probleem in onze samenleving en raakt ons
allemaal. Het corona- virus heeft dat afgelopen tijd ook extra in het licht gebracht. In
Renswoude is 33% van de inwoners matig tot zeer ernstig eenzaam. Eenzaamheid
heeft gevolgen voor gezondheid, welbevinden en meedoen in de samenleving. Dit
maakt eenzaamheid een urgent probleem. In Renswoude zijn gelukkig meerdere
initiatieven, en zetten inwoners zelf, samen met professionals, zich in voor veel sociale
activiteiten en onderlinge steun. Het is goed om samen te bekijken wat eenzaamheid
betekent, welke activiteiten we hier allemaal al in bieden en zo ook met elkaar te kijken
wat we kunnen versterken.
Voor het breed overleg op 6 oktober zijn verschillende partners, professionals,
initiatieven en organisaties in Renswoude uitgenodigd. De bijeenkomst is bedoeld om
elkaar weer te ontmoeten, elkaar te inspireren en te kijken waar je (nog meer) kunt
samenwerken. Rode draad is het onderwerp eenzaamheid, de gevolgen ervan en hoe
we het kunnen verminderen.
Wilt u meer informatie over dit thema of het breed overleg dan kunt u contact opnemen
met Diana Grudzinska: d.grudzinska@renswoude.nl tel. 0318 - 578 150.
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Gemeente Renswoude vindt het thema eenzaamheid belangrijk en wil daar graag
aandacht aan besteden. Daarom organiseert zij op 6 oktober - in de week van
eenzaamheid - een breed overleg met verschillende partners om met elkaar te
bespreken wat er nog meer gedaan kan worden om eenzaamheid te verminderen.
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DIGI CAFÉ
Iedere dinsdagochtend in de even weken
van 10.00 - 11.30 uur organiseert de SWO
samen een Digicafe, in samenwerking met
SeniorWeb Scherpenzeel. Heeft u een iPad
of andere tablet en vindt u het leuk om met
elkaar uw ervaringen uit te wisselen? Kom
dan langs in ons Digi Café!
In het Digicafé kunt u op een ongedwongen
manier elkaar ontmoeten en ontdekken.
Vrijwilligers van Seniorweb en andere
bezoekers geven u leuke en handige tips
om meer uit uw tablet te halen, bijvoorbeeld
het downloaden van leuke of handige apps.
Neem uw eigen tablet mee!
Daarnaast kunt u ook hulp inroepen bij het
downloaden van e-books van de bibliotheek
of het aanmaken van een account. Neem
uw wachtwoorden en eventueel u laptop of
e-reader mee.
U bent weer van harte op dinsdag 29
september in het Trefpunt (in de bibliotheek
van Renswoude)

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

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

JEUGDCLUB “IMMANUËL” VAN DE
KOEPELKERK GAAT WEER VAN START!
Hallo jongens en meisjes! Wij hebben er
weer zin in, jullie ook?

gehouden in gebouw Rehoboth en zijn voor
alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Ben
jij nieuwsgierig geworden, en lijkt het je leuk
?Je bent van harte welkom op de volgende
tijden:
Maandagavond van 17:45 – 18:45 uur.
(kinderen groep 5) 26 oktober 1e keer
Dinsdagavond van 17:45 – 18:45 uur.
(kinderen groep 4) 27 oktober 1e keer
Dinsdagavond van 18:45 - 20:00 uur.
(kinderen groep 7) 27 oktober 1e keer
Woensdagavond van 18:30 -19:45 uur.
(kinderen groep 6) 28 oktober 1e keer
Vrijdagavond van 19:30 – 21:00 uur.
(kinderen groep 8 en het 1e van het
voortgezet onderwijs)
De vrijdagavond club is 1x per 2 weken. Dit
is in de even weken. De eerste vrijdagavond
club is op 30 oktober.
Kun jij de avond van jouw groep niet, dan
ben je ook van harte welkom op een andere
avond een groep hoger of lager.
Zondag 18 oktober is de startdienst in de
Koepelkerk. De dienst begint om 9:30 uur.
Meekijken kan digitaal via www.hervormdrenswoude.nl. Wil je meer weten? Bel of mail
naar Jan van de Heetkamp 06-11426794
Janvandeheetkamp@gmail.com

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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www.henkschuurman.nl

Jeugdclub “Immanuël” van de Koepelkerk
gaat weer van start! De clubs worden

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING
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EM Pater
r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt a
ba
eg

NIEUW

GLAZEN
SCHUIFWANDEN

monebeijer.nl

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

* ZONNESCHERM
* ROLLUIK
* MARKIEZEN
SCREENS HORREN
ROLGORDIJNEN
*
*
*
* HOUTEN JALOEZIEËN * PLISSEGORDIJNEN

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

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

OPTOCHT LAMPENGIETERSAVOND
RENSWOUDE GAAT NIET DOOR
De afgelopen weken is er veel overleg
geweest tussen organiserende partijen,
Veiligheidsregio Utrecht en de gemeente
Renswoude. Met een aantal aanpassingen
en aanscherpingen in de regels was blijven
organiseren
van
Lampengietersavond
met optocht mogelijk. Maar een van de
voorwaarde was dat de toename van het
aantal besmettingen beperkt zou blijven.
Ondertussen weten we allemaal wat de
situatie rondom het aantal besmettingen is
en daarmee zal de optocht op 28 september
niet plaats vinden. Kans op besmettingen is
te hoog en daarom onverstandig om door
te laten gaan. Met het organiserende team
kijken we nog naar alternatieven maar
daarover meer via onze online kanalen.

VOORLEESEXPRESS
KOOP ELKE DONDERDAGMORGEN
WEER KAAS BIJ HENK SCHEER
Kom kijken voelen en proeven en
overtuig u zelf, Waarom kaas vers
van het mes altijd lekkerder is.

Henk Scheer Kaas & Zn
Stationsweg 415
3925 CD SCHERPENZEEL
M: 06-54357280
E: info@henkscheerkaas.nl
W: www.henkscheerkaas.nl

FROMAGERIE

de Jean

Servir, adorer, apprécier!
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Gezinnen uit Renswoude met kinderen in
de leeftijd van 2 - 8 jaar die hulp kunnen
gebruiken bij taal en lezen kunnen sinds
kort terecht bij de VoorleesExpress. Bij
de VoorleesExpress komt een vrijwilliger
20 weken lang bij een gezin thuis om te
ondersteunen bij taal en lezen.
Samen lezen, kletsen, zingen
of spelletjes doen met het hele
gezin om te laten zien hoe je
op een makkelijke manier taal
en lezen kunt stimuleren. De
VoorleesExpress
Renswoude
is een samenwerking van de
Bibliotheek Z-O-U-T en de
Gemeente Rensoude. We werken
samen aan een preventief
passend
taalaanbod
voor
gezinnen. Taal is de sleutel naar

meedoen, leren en ontwikkelen. Ken je een
gezin dat gebruik zou willen maken van de
VoorleesExpress? Of ben je een vrijwilliger
die graag een gezin wil helpen? Neem
dan contact op met de projectleider via
voorleesexpress@bibliotheekzout.nl.

VACATURE RODE KRUIS
De afdeling Veenendaal/Renswoude van Het
Rode Kruis is voor het bestuur op zoek naar
een secretaris. Samen met de voorzitter
en de penningmeester geef je vorm aan
het dagelijks bestuur en behartig je de
belangen van het Rode Kruis in Veenendaal/
Renswoude.
Ben jij de persoon die graag secretariële
werkzaamheden
verricht,
bestuurlijke
ervaring op wil doen en een warm hart
heeft voor mensen en het werk van het
Rode Kruis, dan hebben we jou nodig.
Bezoek onze website (www.rodekruis.nl/
veenendaal) eens en indien je belangstelling
hebt reageer dan gerust. Informatie is te
verkrijgen bij Martin Elbertsen (voorzitter)
via email: melbertsen@rodekruis.nl of tel.:
06-27389308

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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VAN DE BIEB:
DE BIEB IS WEER ‘GEWOON’ 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. Kindereen
mogen weer kleuren, spelen en gamen
Ook gaan de boeken niet meer in quarantaine.
Verder mogen er nog geen tijdschriften of
kranten ter plekke gelezen worden. Maar
iedereen mag wel 20 boeken voor 6 weken
meenemen!

Kinderen mogen dus weer alleen naar de
bibliotheek komen en ouders mogen meer
dan 1 kind meenemen.
Afstandhouden en handen ontsmetten is
belangrijkste maategel.

Op dinsdagochtend 20 oktober is Vincent
van Poortvliet weer aanwezig met een
foto presentatie over DE STICHTSE
LUSTWARANDE

ALLE, NOG STEEDS, 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.

In de presentatie volgen we de lijn Rhenen Amerongen – Leersum - Doorn – Driebergen
–Zeist – De Bilt en maken (bij voldoende
tijd) nog een excursie naar Renswoude en
Scherpenzeel.
De kern van de presentatie vormen de
negentiende-eeuwse buitenhuizen, maar
omdat er ook verder zoveel moois te zien is
staan we ook stil bij o.m.:
Kasteel Amerongen
De kerk te Doorn
Sparrendaal in Driebergen
Slot Zeist
Kerk en Kasteel Renswoude

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.
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TEKENLES OP HEEL KLEINE SCHAAL

Zin om samen te schilderen of te tekenen?
Dat kan op vrijdagmiddag in de bieb onder
leiding van Riet Iprenburg. Ivm de Corona
maatregelen kan dit alleen in een hele kleine
groep na aanmelding.

VINCENT VAN POORTVLIET KOMT WEER!

“De Stichtse Lustwarande”, dat werd de
verzamelnaam voor de vele buitenhuizen en
kastelen op de zuidflank van de Utrechtse
Heuvelrug, veelal gebouwd in de 19e eeuw
en omringd door fraaie landschapsparken.

WERKPLEKKEN MET COMPUTERS

de heraut

De locaties zijn veelal prachtig gelegen. Ik heb
geprobeerd ook de natuurlijke schoonheid
van de omgeving in mijn opnamen mee te
nemen.
Wilt u hierbij aanwezig zijn dan opgeven in de
bibliotheek, i.v.m. de corona-maatregelen. Dat
kan ook via renswoude@bibliotheekzout.nl of
tel. 0318 575151. Vol is vol. Het begint om 10.00
u en duurt ongeveer tot 11.30 u.

Het gaat er niet om dat u ervaring heeft,
maar dat u samen gezellig bezig bent en wat
handige tips mee krijgt.
De tijden zijn tussen 14.00 en 15.30 uur.
Kosten €1,- voor koffie of thee. Aanmelden
bij Riet via 06-41694308 of rietensteef@
gmail.com
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE

Deze worden weer door de bibliotheek
georganiseerd. Let op: U moet in staat zijn
trap te lopen.
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 29
september om 14.00 u. Geef u z.s.m. op via
evandenbrink@bibliotheekzout.nl. Speciaal
op verzoek van enkele ouders is er ook in
de herfstvakantie op dinsdagmiddag 20
oktober een rondleiding, ook dit is een kleine
groep dus snel opgeven.

biljarten en sjoelen op vrijdagmiddag tussen
14-16 uur in de bibliotheek. Een 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.

BOEK AAN HUIS

ADRES:

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

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

SJOELEN EN BILJARTEN

Vanaf 1 september het mogelijk om, met
inachtneming van alle maatregelen, weer te
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handen van Gert v.d. Hoef
Bewoners De Kleine Meent

€75,00. Info (na 18.00 uur) 0318 - 57 29 30
De Gereformeerde kerk verkoopt geen kerstde heraut
bomen dit jaar.

de heraut
EXPOSITIE IN DE BIBLIOTHEEK
SEPTEMBER-OKTOBER:

Ik hoop dat U veel plezier beleeft aan mijn
werk.

Deze is te bezoeken tijdens de openingsuren,
De exposante stelt zich aan u voor:

Voor contact kunt u bellen 0317616254, zie
website www.hettyaanderand.nl
P.S. schildersdoeken mogen altijd op zicht
meegenomen worden, om te zien of iets echt
past in de omgeving.

Mijn naam is Hetty Ramakers, geboren 1946
te Hoorn. Nu woon ik sinds 45 jaar reeds in
Rhenen.

v

Zo’n elf jaar geleden ben ik door de kunstroute
beginnen te schilderen bij Evelien v. Os,
atelier “de Laarse Berg”in Rhenen. Daarna
volgde ik lessen en workshops bij o.a. Jack
v.d. Dungen , Jochina v. Kruistum, workshops
gietschilderen in Amersfoort. Schilderen doe
ik nog steeds bij Evelien en Jack.

De volgende Heraut komt over 3 weken uit.
Inleveren dinsdag 11 december vóór 19.00 uur.

Juridische hulp
voor het mkb

Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redaktie en
advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35

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

Bedrijfsovernames
Arbeidsrecht
Contracten maken en beoordelen
Ondernemingsrecht
Huurrecht
Incasso’s

Neem vrijblijvend contact op met mr. M. Rebel.

adres Vendelier 81

3905 PD Veenendaal

16

post Postbus 649

3900 AP Veenendaal

tel 0318 24 83 05
mail m.rebel@vanbraakjuristen.nl
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Het liefst schilder ik abstract, multimedia,
gemengde technieken en gebruik ik de
acrylverf pasteus. Tijdens het schilderen
ontstaat een idee wat het gaat worden of heb
ik een idee van buitenaf gekregen. Opzet en
toeval zijn vaak nauw met elkaar verweven.
Kleuren worden in loop van het schilderij
steeds meer op elkaar afgestemd, evenals
de vorm(en) van de vaak toegevoegde Multi
media. Door steeds te blijven experimenteren
en met interesse andere kunstenaars te
blijven volgen, verbreed ik mijn kennis.
Het schilderen is inmiddels een echte passie
voor me geworden. Het maakt de geest vrij en
geeft ontzettend veel plezier tijdens het bezig
zijn met een doek en verf. Workshop, lessen,
bezoeken van exposities, blijven noodzakelijk
om je te blijven ontwikkelen en vernieuwen.
Inmiddels heb ik geëxposeerd bij o.a. Het
Paviljoenhotel, haast ieder jaar bij het
Medisch Centrum, de Vlam, de Tollenkanp,
Ka-Art en oude Raadhuis tijdens kunstroutes.

STEMMEN OP SWO-SR
SWO-SR doet mee aan Rabo ClubSupport.
Via deze actie geeft de Rabobank als
coöperatieve bank ieder jaar een deel van
haar winst aan verenigingen door het hele
land zodat zij kunnen blijven doen wat ze
nu al doen. Het enige wat leden van de bank
moeten doen, is stemmen vanaf 5 oktober
op de SWO-SR!
DOEL

De SWO-SR zet zich in voor het welzijn van
inwoners van Renswoude en Scherpenzeel
Met de opbrengst van de Rabo ClubSupport
wil de SWO-SR materialen kopen om
activiteiten uit te voeren in het Trefpunt (in
de bibliotheek van Renswoude) .
SPELREGELS

De bank heeft geen aandeelhouders, maar
leden. En alleen leden van de Rabobank
kunnen stemmen op de Rabo ClubSupport.
Heb je een rekening bij de Rabobank, dan
kun je gemakkelijk lid worden. Vervolgens
kun je vijf stemmen uitbrengen. Je kunt
maximaal twee stemmen uitbrengen op één
vereniging/stichting.
Stemmen kan t/m 25 oktober via www.raboclubsupport.nl/gelderse-vallei/stemmen.
Nog geen lid van de Rabobank? Ga dan eerst
naar
www.rabo-clubsupport.nl/geldersevallei/lid-worden.
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STEM OP OUD-RENSWOUDE TIJDENS
DE RABO CLUBSUPPORT ACTIE
Net als vorig jaar doet historische vereniging
Oud Renswoude ook dit jaar weer mee
aan de Rabo ClubSupport actie. Het zou
geweldig zijn als we weer veel stemmen
krijgen. Hoe meer stemmen namelijk, hoe
hoger de bijdrage van de Rabobank aan onze
vereniging.
Iedereen die een bankrekening heeft bij de
Rabobank én lid is van Rabobank Gelderse
Vallei kan in de periode van 5 tot en met 25
oktober zijn of haar stem op ons uitbrengen.
Als het goed is heeft u daarover bericht
gekregen van de Rabobank.
Heeft u geen bericht ontvangen, wordt dan
snel alsnog lid van Rabobank Gelderse
Vallei via www.rabobank.nl/particulieren/
leden/lid-worden. Het lidmaatschap heeft
verschillende voordelen.
U stemt toch ook weer op onze vereniging?
U kunt maximaal 2 stemmen op ons
uitbrengen. Alvast hartelijk dank en met
vriendelijke groet,
Het bestuur van Oud-Renswoude

WAT IS NAH?
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is elke
afwijking of beschadiging van de hersenen
die na de geboorte is ontstaan. Hersenletsel
kan verschillende oorzaken hebben, maar
leidt altijd tot een breuk in de levenslijn. Door
deze breuk is er sprake van een veranderd
leven. Er is een tijd van vóór en een tijd na
het hersenletsel.
Hersenletsel verandert mensen, bijna
niemand wordt weer precies zoals hij of zij
was. Hersenletsel zet levens van getroffenen
en hun naasten op hun kop.
Mantelzorgpunt organiseert 6 keer per jaar
bijeenkomsten in het NAH café
I.v.m. Corona gaat de geplande lezing van
Hans van Dam niet door op maandag 28
september.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Rianne van Ginkel, tel 0651647525

U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl
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GEZOCHT:
ENTHOUSIASTE BESTUURSLEDEN
(UIT RENSWOUDE)

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

Als bestuur van Stichting Welzijn en
Ondersteuning (SWO-sr) voor kwetsbare
burgers (voornamelijk ouderen), in Scherp
enzeel en Renswoude, zoeken wij twee
collega bestuurders.
DE FUNCTIE

Elk van de bestuursleden heeft een
aantal verantwoordelijkheden voor werkzaamheden binnen de stichting. Een
belangrijk accent voor één van de nieuwe
bestuursleden zal liggen op PR en
communicatie zowel intern als extern. Het
bestuur vergadert 9 tot 10 maal per jaar. De
stichting heeft een ANBI-status.
HET PROFIEL













Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl
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Wij zijn op zoek naar bestuursleden die
vooral enthousiast en betrokken zijn bij
onze doelstelling en activiteiten. En die
verantwoordelijkheid willen nemen om
zijn/haar taak uit te voeren. Ervaring met
bestuurswerk is een pré maar niet per
definitie noodzakelijk.
Gezien de samenstelling van ons bestuur
zoeken wij, voor een redelijke verdeling
van vertegenwoordiging, bewust belang
stellenden die woonachtig zijn in Renswoude
REAGEREN

Als je naar aanleiding van bovenstaande
omschrijving enthousiast bent geworden,
stuur dan een korte motivatiebrief naar onze
voorzitter of secretaris. Voorzitter: Henk
van Hoevelaken voorzitter@swo-sr.nl of
secretaris: Sybille van Tellingen secretaris@
swo-sr.nl. Telefonische informatie via
0614594189.

VERLIES EN ROUW VRAGEN AANDACHT!
Verlies komt op verschillende manieren
en vaak op een onverwacht moment voor.
Een dierbare overlijdt, je komt in een
echtscheiding, je verliest een deel van je
gezondheid, je raakt je baan kwijt.
Verlies hoort bij het leven, het kan van
het ene op het andere moment je leven
ingrijpend veranderen. Verlies verwerken
en aanvaarden kost tijd en heeft aandacht
nodig.
Na verlies komt een periode van rouw.
Iedereen rouwt op een eigen manier en
iedereen ervaart die rouw op een eigen
manier. Soms lijkt het alsof je de enige bent
die daar last van heeft. Je kunt bijvoorbeeld
gevoelens van verdriet en eenzaamheid
accepteren, terwijl je sterke emoties als
woede of agressie juist niet durft te laten
zien. Je neemt afscheid van het leven zoals
het was en waar je aan gehecht was.
Rouw is de achterkant van liefde. Een
rouwproces hoort bij een ingrijpend verlies.
Rouw is persoonlijk en voor iedereen anders.
Heeft u vragen of heeft u een luisterend
oor nodig of wilt u anderen ontmoeten met
vergelijkbare vragen?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Liesbeth Bouman
tel 06 -30149978 of Rianne van Ginkel, tel
06-51647525
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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

de heraut

BZA. om op te passen. Ik ben j. dame van16 jaar. Rook
niet, hoor graag. 0610844593.

Gratis af te halen : Wit Siergrint ( 5 kuub)
tel. 0650585942

Bied zich aan, jonge man 18 jaar om uw tuin schoon
te houden. Verven /schuren van de schuur is geen
probleem.
0636454250 appen kan/mag ook.

Gratis af te halen
Betontegels 30x30 tegels, glad en ruw, ongeveer 150
stuks
Grindtegels 50x50 ongeveer 40 stuks
Grindtegels 60x40 ongeveer 80 stuks
Siertegels 20x60 ongeveer 120 stuks
06-53225951

Wie mag ik helpen voor 3-4 uur in de week?
Hoekjes/kantjes/randjes alles wordt meegenomen.
Bel gerust voor info. 0647143678.
Stemt u ook op Oud-Renswoude tijdens de Rabo
ClubSupport actie?
U kunt in de periode van 5 t/m 25 oktober maximaal
2 stemmen op ons uitbrengen.
Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Het bestuur van Oud-Renswoude

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
16

22

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

Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten?
Gespecialiseerd
na een telefoontje
of appje kom ik ze in:
bij u ophalen
0628449019

* 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 1 OKTOBER
VÓÓR 19.00 UUR
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COMMERCIEEL TECHNISCH

MEDEWERKER
WIJ
BIEDEN

GEZOCHT

WIJ
VRAGEN

Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten.
Je adviseert en begeleidt de verkoop van
bevestigingsmaterialen, hand- en elektrische
gereedschappen, pbm’s en werk- en bedrijfskleding. Je bent gemotiveerd en flexibel. Herken
je jezelf in dit profiel? Reageer dan snel!

NIJBORG RIJG staat borg voor kwaliteit in ijzerwaren, gereedschappen en bedrijfskleding.
Collegialiteit, een prima werksfeer en goede
voorzieningen zijn kenmerkend voor ons bedrijf.

REAGEER!
Kom langs of mail je reactie
aan Henri Wolswinkel:
henri@nijborgrijg.nl
Meer informatie? Bel 0318 57 81 48
of bezoek www.nijborgrijg.nl

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

