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Wat gebeurt er veel tegelijk!

Gemeentenieuws 7 oktober 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:

Collectevergunningen
4 t/m 10 okt.
Nederlandse
Brandwonden Stichting
18 t/m 24 okt. Gezamenlijke inhaal
collecte Hartstichting,
Longfonds, ReumaNed.
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl

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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Terwijl ik op mijn fiets door het dorp rijd, kom ik ogen en
oren tekort. Op de Renswoudse kant van de
Ubbeschoterweg is net nieuw asfalt aangebracht, de
Dorpsstraat heeft groot onderhoud ondergaan en daar
worden nog wat puntjes op de i gezet, in het Dorpshart
verschijnt een groot appartementencomplex aan de ene
zijde en aan de andere zijde heeft de oude
brandweerkazerne plaats gemaakt voor een nieuw te
bouwen exemplaar. Aan het begin van de Oude Holleweg
is het daardoor éénrichting en op mijn route terug naar
huis zie ik overal kabelsleuven omdat er een verzwaring
van het net plaatsvindt. In mijn ooghoek zie ik de transformatie van het oude Vlastuin
Transport terrein omgevormd worden in een modern gebouw voor Verbeek Reclame en
Joop van Voorthuizen fietsen. Als ik dan langs de Oude Borgwalschool rijd, staan er
grote bouwcontainers omdat de school wordt omgevormd tot tijdelijk onderkomen van
de gemeentelijke organisatie. In Beekweide staat een grote bouwkraan en zijn de
bouwvakkers druk met de nieuwe nog op te leveren woningen. Er gebeurt en beweegt
van alles op Renswoude! Persoonlijk kijk ik uit naar de resultaten van al dat werk en
weer veilige, dichte en goed begaanbare wegen. Maar dit is nu eenmaal een fase waar
we even doorheen moeten.
Een fase waar we doorheen moeten is ook van toepassing op Covid19. Bijzonder als je
je realiseert dat we aan het begin van dit jaar nog nooit van het begrip Covid19 of
Corona gehoord hadden en het nu een heel bepalende rol speelt in onze samenleving. Er
is weer een dikke streep gehaald door activiteiten en bijeenkomsten. Het is echt niet
leuk, maar wel noodzakelijk. We doen er deze weken met elkaar een schepje bovenop
zodat we dit virus beter in bedwang kunnen krijgen. Dat is belangrijk voor onze
gezondheid en we proberen te voorkomen dat de IC’s weer vol komen te liggen en de
zorg overbelast wordt. We doen dat met elkaar. We doen dit ook in de wetenschap dat
er weer enorme offers gevraagd worden van horecaondernemers die juist een enorm
goed voorbeeld zijn van hoe je, met in achtneming van de maatregelen, toch een gastvrij
bedrijf kunt zijn. Dat zijn voor hen echt moeilijke tijden!
Voor ons als Renswoudenaren wordt het weer een tijdje afzien, maar ik hoop ook dat
het een periode wordt van omzien. Omzien naar elkaar, naar onze buren en naar de
meneer of mevrouw die best een steuntje kan gebruiken. Een praatje, een boodschap, of
wat dan ook, kan ervaren worden als een groot goed in een tijd van onzekerheid en
minder contact. Laten we de kunst beoefenen van nabijheid op gepaste afstand.

Petra Doornenbal, uw burgemeester.

Renswoude, 7 oktober 2020

3

de heraut

de heraut

Besluitenlijst gemeenteraad 29 september 2020
Agendapunt
Voorstel

Besluit

2

Vaststelling agenda

Ongewijzigd vastgesteld.
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Vaststelling verslagen en
besluitenlijsten raadsvergaderingen 7
en 14 juli 2020
Ingekomen stukken en mededelingen
Voorstel inzake
uitgangspuntennotitie governance
Regio Foodvalley
Voorstel inzake vaststelling
Strategische Agenda Regio
Foodvalley 2020-2025
Voorstel tot vaststelling van het
bestemmingsplan Bekerweg 2-4

Ongewijzigd vastgesteld.

5
6
7
8
9

Initiatiefvoorstel inzake uitvoering
draagvlakonderzoek grootschalige
duurzame energie-opwek

Afdoening conform voorstel.
Conform voorstel besloten
geen wensen of bedenkingen
kenbaar te maken.
Conform voorstel met
algemene stemmen
vastgesteld.
Conform voorstel met
algemene stemmen
vastgesteld.
Conform voorstel met
algemene stemmen
vastgesteld.

Vastgesteld bestemmingsplan Bekerweg 2 en 4
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad het
bestemmingsplan ‘Bekerweg 2 en 4’ op 29 september 2020 ongewijzigd heeft
vastgesteld.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 8 oktober 2020 zes weken ter
inzage op de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH, van de gemeente Renswoude. U
wordt verzocht een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar (zie onderaan
deze publicatie) om het bestemmingsplan in te zien. Het plan kunt u ook digitaal inzien
op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Dit bestemmingsplan regelt de wijziging van de agrarische bestemming van dit perceel in
de woonbestemming. Ook de ter plaatse aanwezige rijschool wordt positief bestemd.
Een deel van de voormalige agrarische bebouwing wordt gesloopt en deze
kwaliteitswinst wordt ingezet om elders ontwikkelingen mogelijk te maken. Op de
Bekerweg 2 en 4 worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Instellen beroep

Kunt u aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze in te
dienen, dan kunt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dit doet u
Renswoude, 7 oktober 2020
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door binnen zes weken na de terinzagelegging van het plan een beroepschrift te sturen
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving
van dit besluit zetten. Ook moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het
bestemmingsplan. Vergeet u niet uw beroepschrift te ondertekenen. Houdt u er ook
rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen

Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
1. Arnhemseweg 3: plaatsen tijdelijk paviljoen naast restaurant; activiteit ‘gebruik in
strijd met bestemmingsplan’ (verzonden op 23 september 2020);
2. Utrechtseweg 5: intern vergroten en veranderen van de woonboerderij; activiteiten
‘bouwen’, ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ en ‘veranderen monument’
(verzonden op 24 september 2020);
3. Barneveldsestraat 35: kap 9 eiken langs de oprit vanaf de Wittenoordseweg; activiteit
‘vellen houtopstand (kappen)’ (verzonden op 25 september 2020).
Genoemde omgevingsvergunningen liggen 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.

Voorlopige voorziening

Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een
voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan
alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. Houdt u er rekening mee dat u hiervoor
griffierechten moet betalen.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 50/
e.zech@renswoude.nl)

Aangevraagde omgevingsvergunningen
1. Parkeerterrein Kooiweg/ Zijde Wetering (naast A12): plaatsen 5 lichtmasten;
activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 28 september 2020);
2. Barneveldsestraat 39: renoveren schuur; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 30
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: Eveline Zech 0318 – 57 81 50/ e.zech@renswoude.nl
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Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl
Ingekomen aanvraag 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 aanvraag is
ingediend:
§ Ventvergunning voor de verkoop van oliebollen op 28 en 29 oktober 2020,
aangevraagd door de Hervormde Gemeente Renswoude (ontvangen op 22
september 2020).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
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Oplevering 14 sociale huurwoningen Beekweide
In Beekweide (fase8) aan de Leeuwerikweide worden in november 14 sociale
huurwoningen opgeleverd. Het gaat hierbij om:
• 6 eengezinswoningen met 3 slaapkamers en een zolder
• 4 benedenwoningen met 1 slaapkamer
• 4 bovenwoningen met 2 slaapkamers
Op de website www.renswoude.nl/woningbedrijf vindt u de verhuurdocumentatie van
deze woningen.
Om voor deze woningen in aanmerking te kunnen komen is het van belang dat u staat
ingeschreven bij Huiswaarts.nu. Medio oktober worden de advertenties voor deze
woningen geplaatst op de website van Huiswaarts.nu. Mocht u interesse hebben voor
één van deze woningen dan kunt u via huiswaarts.nu reageren op de voor verhuur
aangeboden woningen. Het is dus van belang dat u rond die periode huiswaarts.nu in de
gaten houdt. De advertenties staan slechts enkele dagen open voor reactie. Na de
selectie van de reacties worden de kandidaten die voor een woning in aanmerking
komen uitgenodigd om begin november de woningen te komen bekijken. Vervolgens
worden er afspraken gemaakt voor de sleuteluitgifte.
Oplevering 6 vrije sector huurwoningen Beekweide
In Beekweide (fase8) aan de Leeuwerikweide worden in november 6 vrije sector
huurwoningen, met 3 slaapkamers en een zolder opgeleverd.
Op de website www.renswoude.nl/woningbedrijf vindt u de verhuurdocumentatie van
deze woningen.
Om voor deze woningen in aanmerking te kunnen komen kunt u het inschrijfformulier op
bovengenoemde website invullen. De inschrijving staat open tot 21 oktober 12.00 uur.
Het inschrijfformulier wordt rechtstreeks via de website verzonden.
Na de selectie van de reacties worden de kandidaten die voor een woning in
aanmerking komen uitgenodigd om begin november de woningen te komen bekijken.
Vervolgens worden er afspraken gemaakt voor de sleuteluitgifte.

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!
Het inloopspreekuur is 2x keer per maand in de Huisartsenpraktijk “Renswoude”,
Vendelier 16, (bij binnenkomst rechtdoor lopen). Het eerst volgende inloopsprekuur is
op vrijdagochtend 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.
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!

Save the date: 29 oktober 2020 - Online symposium Pleegzorg
Van 28 oktober tot 4 november is de Week van de Pleegzorg. Wij nodigen u,
professionals en pleegzorgouders, van harte uit op donderdag 29 oktober voor een
online pleegzorgsymposium.
In de volgende Heraut leest u hoe u kunt deelnemen. Er is een gevarieerd middag- en
avondprogramma met verschillende workshops voor zowel professionals als
pleegzorgouders. De workshops zijn online te volgen vanuit
huis of vanaf uw werkplek. De avond wordt afgesloten met een interactieve inspirerende
sessie. Onderwerpen: o.a. trauma, loyaliteit, identiteit en regelgeving.
Noteert u het symposium alvast in uw agenda? Wij zien u graag 29 oktober !
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Besluit vertrokken naar Land Onbekend
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken dat onderstaande persoon niet
meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie Personen (BRP)
ingeschreven staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om
van de onderstaande persoon gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land.
Geslachtsnaam en voorletters- Datum voornemen
• Zabieta, A. – 30-09-2020;
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen
zes weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.
In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:
• Uw naam ,adres, datum en ondertekening;
• Een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is;
• De reden waarom u bezwaar instelt.
Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt, kan bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een
voorlopige voorziening ingediend worden, Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het
adres daarvoor is Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Besluit intrekking omgevingsvergunningen milieu Barneveldsestraat 40a
De omgevingsvergunningen milieu welke betrekking hebben op het perceel gelegen aan
de Barneveldsestraat 40a te Renswoude d.d. 10 mei 2011 en 29 april 2014 zijn
ingetrokken. Dit omdat er een verzoek is ingediend om deze omgevingsvergunningen
milieu in te trekken omdat er gebruik is gemaakt van een ruimte-voor-ruimte regeling
(slopen bedrijfsbebouwing en realiseren van 3 woningen).
.

Tegen dit besluit kan door een belanghebbende een gemotiveerd beroepschrift worden
ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes
weken met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is
bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de
naam en het adres van de indiener ervan, de dagtekening, een omschrijving van het
bestreden besluit (of een kopie ervan) en de inhoudelijke gronden van het beroepschrift.
Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt
u gelijktijdig met of na indiening van het beroepschrift een voorlopige voorziening
aanvragen. U kunt deze voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Voor het indienen van een beroepschrift of het aanvragen van een voorlopige
voorziening moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat
precies is. U kunt deze procedures ook digitaal starten bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).

Publicatie besluit tot het stellen van openbaarheidsbeperkingen
Burgemeester en wethouders van Renswoude,
gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het
Archiefbesluit 1995 en gehoord het advies van de gemeentesecretaris,
besluiten: tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van de volgende
archiefbescheiden met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer :
Burgerzaken, persoons-en archiefkaarten, periode ca 1936 -1994 en woningkaarten, tot
1 oktober 2069.
Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de hierboven aangeduide
archiefbescheiden is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande
schriftelijke toestemming van de gemeentesecretaris, die aan deze toestemming
voorwaarden kan verbinden.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de
verklaring van overbrenging van de betreffende archiefbescheiden.
Renswoude, 22 september 2020
E.M. Wagenaar, Hoofd van de afdeling bedrijfsvoering en dienstverlening van de
gemeente Renswoude.
Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van
de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij de
afdeling Burgerzaken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes
weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Gemeenteblad waarin het besluit is geplaatst.
Toelichting; Bevat in ieder geval de motivering: waarom is gekozen voor de
beperkingsgrond bij de betreffende archiefbescheiden, en op basis waarvan is de
termijn vastgesteld? Idealiter kan deze motivering worden overgenomen uit het
onderstaande verzoek om formeel advies.

Voor vragen of meer informatie: Corrine van den Heuvel 0318 – 57 81 50/
c.van.den.heuvel@renswoude.nl
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Uit sorteeranalyses blijkt: 1/3 deel restafval is nog groen afval
Groente- fruit-, etensresten en tuinafval horen in de gftcontainer. Wist u dat ongeveer 1/3 deel van ons restafval
uit groenafval bestaat? Dit blijkt uit afvalsorteeranalyses die
wij als gemeente laten doen. Bijna de helft van dit
groenafval bestaat uit etensresten. Denk aan oude kliekjes,
botjes, visresten… Best zonde, aangezien het grondstoffen
zijn voor compost en groen gas. Verzamel uw groente- fruiten etensresten eenvoudig in de keuken, daar waar u het
eten voorbereidt en de borden afruimt. Het kan daarna
direct de gft-container in.
Veel herbruikbare stoffen in restafval
Eens per jaar laat de gemeente onderzoeken wat inwoners
in de restafvalkliko doen. In een speciaal ingerichte
hal worden dan de vuilniswagens geleegd. Handmatig
wordt het afval gesorteerd. Vervolgens wordt gekeken naar welke herbruikbare stoffen
er nu nog bij het restafval belanden. Denk dan aan elektrische apparaten, textiel, pmd,
hout en ook groen afval. Door verschillende acties proberen we het aandeel
herbruikbare stoffen in het restafval zo klein mogelijk te maken. Draagt u bij aan het
laten dalen van het aandeel etensresten in het restafval?
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het
bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
bekend dat:
Zij een melding op basis van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben
ontvangen van:
• Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport B.V. voor het adres:
Barneveldsestraat 34 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het tijdelijk
in gebruik hebben van een installatie waarop het Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval van toepassing is. Het puinbreken zal plaatsvinden in de periode van 9
oktober tot 14 oktober 2020. De duur van de werkzaamheden zal maximaal vier
aaneengesloten werkdagen zijn tussen 7:00 en 19:00 uur.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld.
Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen
en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient
u eerst een afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van
08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken
met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst,
telefoon: 088 – 022 50 00.
Renswoude, 7 oktober 2020
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Denk je ook mee over sport en bewegen in Renswoude?
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Renswoude, 7 oktober 2020
Renswoude, 7 oktober 2020
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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

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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MUZIKANTEN WASSEN KLEINE 100 AUTO’S
LEDEN VAN HARMONIEVERENIGING ONS GENOEGEN
UIT RENSWOUDE HEBBEN OP ZATERDAG 26
SEPTEMBER BIJNA 100 AUTO’S GEWASSEN. MET DE
AUTOWASACTIE ZAMELDE DE VERENIGING GELD IN
VOOR DE VERENIGINGSKAS.

Door het coronavirus kon de traditionele
bloemenactie in juni niet door gaan, daarom
dat de vereniging deze actie organiseerde.
Doordat op een grote parkeerplaats de
auto’s werden gewassen, kon op een
veilige manier gewerkt worden en konden
de coronamaatregelen in acht worden
genomen.

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

COMPLETE WASSTRAAT

Op de parkeerplaats van ’t Podium had de
vereniging een complete wasstraat ingericht.
Zo werden auto’s eerst afgespoten, daarna
met de hand gewassen met biologisch
afbreekbare zeep en vervolgens weer
schoongespoten. Automobilisten die ook
de binnenkant wilden laten schoonmaken,
konden hun auto daarna nog laten uitzuigen.
In vijf uur tijd hebben de leden van Ons
Genoegen uiteindelijk bijna 100 auto’s
gewassen. De organisatiecommissie van de
autowasactie spreekt dan ook
van een groot succes.
De opbrengst van de actie wordt
gebruikt voor de organisatie van
concerten van de vereniging.

NIEUW BIJ DE
SPORTVERENIGING:
DYNAMIC TENNIS:

- Indoor racketsport met licht
materiaal. Hierdoor geschikt
voor alle leeftijden.

- De kans op blessures is klein.
- Gemakkelijk aan te leren en laagdrempelig
voor iedereen.
KOERSBAL:

- Is te vergelijken met Jeu de boule, maar dan
binnen.
- Zwaartepunt van de bal zit niet in het midden
waardoor de bal meer in een boog rolt
- Wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter,
met 2 personen met 2 teams.
- Er is geen kracht voor nodig en is daardoor
zeer geschikt voor senioren.
INFORMATIE:

Elke donderdag kunnen beide sporten
van 15:00 en 16:00 uur in de Sporthal de
Hokhorst gespeeld worden.
Alle materialen zijn aanwezig in de sporthal en
u hoeft alleen maar (binnen) sportschoenen
mee te nemen.
Kosten zijn €3,- per keer inclusief kopje
koffie/thee. Een 10-strippenkaart kaart
is ook mogelijk voor €25,- inclusief kopje
koffie/thee.
Meer info: Christianne Geerdes, secretaris
van de SV bestuur@svrenswouw.nl of 0650263612.

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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GRIEPVACCINATIE 2020
HUISARTSENPRAKTIJK RENSWOUDE
Het najaar is weer begonnen en
daarmee de voorbereidingen vanuit de
huisartsenpraktijk voor de jaarlijkse griep
vaccinatie campagne. Vanwege de huidige
situatie rondom de Covid-19 pandemie heeft
de praktijk grondig nagedacht hoe deze
vaccinatie veilig en effectief aan te gaan
bieden. Binnenkort krijgen al onze patiënten,
die voor de vaccinatie in aanmerking komen,
de uitnodiging in de bus.
Op de praktijk kunnen we de vaccinatie i.v.m
onvoldoende afstand en goede doorstroom
niet veilig vorm geven. Vanwege dit feit
hebben we gezocht naar een alternatief
en dit gevonden in ‘sporthal de Hokhorst’,
hokhorst 1 te Renswoude
De vaccinatie zal plaatsvinden op vrijdag 6
november vanaf 14:00 uur.

de heraut

De vaccinatie zal volgens schema verdeeld
worden om een lange wachtrij te voorkomen
en een snelle doorstroom te garanderen.

verkeersregelaars op.
• Er is dit jaar GEEN ruimte voor alternatieve
vaccinatie momenten

In de brief zullen de basis regels voor de
vaccinatie opgenomen worden:
• Kom alleen als je daadwerkelijk uitgenodigd
bent, en op het aangegeven tijdstip
• Houdt voldoende afstand in een eventuele
wachtrij
• Neem uw uitnodiging (en) mee
• Kom
niet
bij
luchtwegklachten,
benauwdheid of koorts
• Zorg voor makkelijke kleding zodat de
vaccinatie makkelijk toegediend kan
worden
• We willen het gebruik van mondkapjes
tijdens de vaccinatie zowel door personeel
als patiënten verplicht stellen. Dit masker
dient binnen gedragen te worden. Wilt u
zelf zorg dragen voor een masker?
• Volg te allen tijde de instructies
van de medewerkers en eventuele

ZORG VANUIT DE HUISARTSENPRAKTIJK
RENSWOUDE IN DE KOMENDE ‘ CORONA’
MAANDEN

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

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

GRATIS Fleecejack

NIJBORG t.w.v. € 59,95
RIJG Bij aankoop van een
excl. btw

Allround Jack (1148, 1100, 1107)

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48
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Een bericht voor alle patiënten van onze
praktijk (en eventueel geïnteresseerde
meelezers).
Helaas maakt het corona-virus landelijk,
en gelukkig momenteel nog in mindere
mate regionaal een sterke opleving door.
In maart en april werd de zorg, waaronder
de huisartsenzorg, overvallen door de
intensiteit van de epidemie, met als gevolg
dat de reguliere zorg helaas vrijwel tot
stilstand is gekomen. We gaan er alles
aan doen om dit scenario voor komende
maanden te voorkomen.
U mag er van uit gaan dat wij alles in het
werk stellen om u veilig te ontvangen. Zieke
werknemers zullen we actief (zelf) testen en
zij zullen geen directe patiëntencontacten
hebben totdat de uitslag bekend is.
Het kan uiteraard voorkomen dat een
of meer spreekuren toch plots uitvallen.
Daarvoor vragen wij begrip.
Daarnaast vragen wij:
• Met al uw vragen gewoon contact op
te nemen! Er zijn aanwijzingen dat het
uitstellen van zorg schadelijke effecten
heeft!
• De praktijk bij voorkeur telefonisch te
benaderen voor vragen en het maken van
afspraken
• Alléén naar de afspraak te komen.
Eventuele begeleiding/vervoer zullen we
vragen buiten (in de auto) te wachten.

• Rekening te houden en begrip te hebben
voor een langere wachttijd dan u van ons
gewenst bent. Ook voor ons is het prettig
als we uw vraag zo snel als mogelijk kunnen
oppakken
• Begrip te hebben dat de temperatuur
wellicht iets minder aangenaam is,
aangezien we regelmatig ruimtes, soms
ook tijdens een consult, zullen willen
luchten
• Een bezoek of afspraak uit te stellen
indien u klachten heeft of krijgt van ‘griep’,
‘verkoudheid’ etc. en u eerst te laten testen
door de GGD of u wellicht positief bent op
het corona virus.
• De instructies van de medewerkers
rondom het bezoek aan de praktijk en
eventuele maatregelen (kamertje apart,
mond masker, hand desinfectie) op te
volgen

PEDICURESALON FOOT FIT
Pedicure Wilma van Hunen is gediplomeerd
tot Medisch Pedicure. Dit houdt in dat u in
aanmerking kunt komen voor een vergoeding bij uw zorgverzekering voor de behandeling van de reumatische en de diabetische
voet. Uiteraard kunt u bij mij ook terecht voor
alle overige pedicurebehandelingen.
Wilt u een afspraak maken?
Wilma van Hunen is bereikbaar op:
0318-572041
Pedicuresalon Foot Fit
Beukenlaan 46,
3927 AK Renswoude
Pedicure Salon

FOOT FIT
Voor de optimale voetverzorging
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VAN DE BIEB:

Hierdoor kunnen wijzigingen optreden.
Zodra dat het geval is, melden we dit.

DE BIEB IS 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.
SPECIAAL UUR VOOR KWETSBARE EN/OF OUDERE
LEDEN

Helaas steekt het coronavirus weer vaker de
kop op, ook in de provincie Utrecht. Vanuit
de overheid zijn daarom tal van maatregelen
afgekondigd. Als Bibliotheek Z-O-U-T willen
wij kwetsbare leden graag helpen door onze
vestigingen op specifieke tijdstippen alleen
voor hen open te stellen. Vanaf dinsdag
29 september is het eerste openingsuur
gereserveerd voor ouderen (60+) en
kwetsbare personen. Uiteraard is iedereen,
jong én oud, welkom tijdens de resterende
openingsuren.
WE HANTEREN DE VOLGENDE REGELS:

• Volg de aanwijzingen van het personeel en
instructieposters op.
• Kom zoveel mogelijk alleen of anders met
andere personen uit je huishouding.
• Handen reinigen bij binnenkomst is
verplicht.
• Houd 1,5 meter onderlinge afstand.
• Gebruik van winkelmandje is verplicht,
daarmee tellen wij het aantal bezoekers.
• Bezoekersstromen buiten en binnen
worden zoveel mogelijk gescheiden, in
afstemming
met medegebruikers van
de locatie en de gemeenten.
WE VOLGEN DE ONTWIKKELINGEN

We delen op meerdere plekken huisvesting
met anderen. Dit betekent dat we samen
afspraken maken over onder andere
bezoekersaantallen
en
openingstijden.
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Als ontwikkelingen aanleiding geven tot
beperkingen of juist verruimingen, melden
wij dat zo spoedig mogelijk. Alleen samen
zorgen wij ervoor dat we de Bibliotheek
veilig kunnen gebruiken.
VINCENT VAN POORTVLIET KOMT WEER! (ZOLANG DE
CORONA-MAATREGELEN HET TOELATEN)

Op dinsdagochtend 20 oktober is Vincent
van Poortvliet weer aanwezig met een
foto presentatie over DE STICHTSE
LUSTWARANDE
“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.
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
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 inde bibliotheek, ivm de corona-
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maatregelen. Dat kan ook via renswoude@
bibliotheekzout.nl of tel. 0318 575151. Vol
is vol. Het begint om 10.00 uur en duurt
ongeveer tot 11.30 uur.
TEKENLES OP HEEL KLEINE SCHAAL (ZOLANG DE
CORONA-MAATREGELEN HET TOELATEN)

Zin om samen te schilderen of te tekenen?
Dat kan op vrijdagmiddag in de bieb onder
leiding van Riet Iprenburg. I.v.m. de Corona
maatregelen kan dit alleen in een hele kleine
groep na aanmelding.
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 euro voor koffie of thee.
Aanmelden bij Riet via 06-41694308 of
rietensteef@gmail.com

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
OPENINGSTIJDEN:

Dinsdag: 14 u. - 17 u. (14 u.-15 u. ouderen en
kwetsbaren)
Woendag: 14 u. - 20 u. (14 u.-15 u. ouderen en
kwetsbaren)
Vrijdag: 14 u. - 17 u. (14 u.-15 u. ouderen en
kwetsbaren)

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 (ZOLANG DE CORONAMAATREGELEN HET TOELATEN)

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. 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 0318575151
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VAKANTIE BIJBEL WEEK 2020
BESTE JONGENS EN MEISJES,

www.henkschuurman.nl

Helaas kan door het coronavirus ook de
Vakantie Bijbel Week niet door gaan zoals we
gewend zijn. Om tijdens de herfstvakantie
de gezellige ochtenden en middag niet
helemaal te hoeven missen gaan we op
maandag 19, dinsdag 20 en woensdag
21 oktober filmpjes online plaatsen. Het
thema dit jaar is: Duik er in! Op deze
manier kunnen we toch naar Bijbelverhalen
luisteren, liedjes zingen en knutselen. De
filmpjes zijn op de volgende sites te vinden
www.hervormdrenswoude.nl/VBW
www.
kngereformeerdekerkrenswoudeederveen.
nl en de Facebook pagina van de Vakantie
Bijbel Week Renswoude. Vanaf maandag 19
oktober staat het eerst filmpje online. Het
is nog een beetje geheim wat er allemaal
voorbij komt in de filmpje maar we kunnen
al wel verklappen dat Bram en Britt er ook
bij zijn.

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

Voor reparatie en verkoop van
Audio / Video / Witgoed
Dorpsstraat 51
3927 BB Renswoude
0318-574758 / 746020
info@rcr-renswoude.net
www.rcr-renswoude.nl
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De week voor de herfstvakantie gaan
we op school goodie bags uitdelen met
knutselspulletjes, puzzeltjes, iets te snoepen
en nog meer leuks. Op woensdag is er een
prijs te winnen met de quiz. Heb jij de filmpjes
goed bekeken en opgelet dan kan je een prijs
winnen! Hoe en wat staat op aangegeven op
het blad in het tasje. Deze tasjes worden
uitgedeeld op maandag 12 oktober in de
groepen 1 t/m 6 op basisschool De Borgwal
en De Stifthorst. Zit je nou niet op één van
deze scholen, maar wil je wel graag met ons
mee knutselen, geen probleem. De tasjes
zijn de week voor de herfstvakantie ook
af te halen bij Jolanda van den Brandhof,
Acacialaan 27.

Door het coronavirus moeten we weten
hoeveel mensen er komen, opgeven
voor de kerkdienst kan op de site van de
Hervormde kerk www.hervormdrenswoude.
nl rechts bovenin de site staat een knop
met aanmelden voor de dienst, dit kan tot
zaterdag 24 oktober 12uur. Voor vragen of
opmerkingen kun je terecht bij het volgende
mailadres vbwrenswoude@gmail.com.
We hopen jullie allemaal te zien zondag 25
oktober!
HEY TIENERS,

Ook voor jullie wordt er dit jaar wel een
tienertour georganiseerd, maar ook anders
dan we tot nu toe altijd deden. Vanwege
corona zullen we dit jaar vooral digitaal
actief zijn. In principe willen we maandag
19, dinsdag 20 en woensdag 21 oktober
’s avonds vanaf 19:15 via internet elkaar
gaan ontmoeten. Tijdens deze digitale
bijeenkomsten gaan we wel weer allemaal
leuke spellen en andere uitdagingen doen,
ook zijn er dit jaar weer leuke prijzen te
winnen.
Om hier optimaal aan mee te kunnen doen,
is het belangrijk dat je je aanmeld in de
groepsapp. Dit kan door ‘TIENER TOUR
AAN’ te sturen naar 06-12562958. (in deze
groepsapp komen alleen berichten van de
beheerders!). Vanaf de week voorafgaand
aan de herfstvakantie zullen we dagelijks
via deze weg een uitdaging plaatsen en jullie
op de hoogte houden van hoe, wat waar
we precies elkaar gaan ontmoeten in de
herfstvakantie. Tot dan!
Groetjes,
Het team van de Vakantie Bijbel Week
VBW team tiener tour

Zondag 25 oktober hebben we afsluitdienst
in de Hervormde kerk in Renswoude.
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TUSSENTIJDSE EVALUATIE
VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022
CHRISTENUNIE RENSWOUDE
Het bestuur van de ChristenUnie heeft
recent de gemeenteraadsfractie van de
ChristenUnie Renswoude verzocht om
een tussentijdse evaluatie op te stellen
van het verkiezingsprogramma 20182022. Dit verkiezingsprogramma was
mede de opmaat voor een voortreffelijk
verkiezingsresultaat in 2018. De CU werd
hierdoor de grootste partij in Renswoude.
Het verkiezingsprogramma bestond uit
een aantal thema’s zoals zo veel mogelijk
openbaarheid van politieke processen, de
verbouwing van het huidige gemeentehuis,
uitbreiding van het industrieterrein Groot
Overeem en maar liefst 85 actiepunten.
De CU vormde samen met de VVD en
Dorpsbelang Renswoude een coalitie
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waaruit een college werd gevormd om de
gemeente te besturen.
Nu is het niet ongebruikelijk in de politiek om
veel te beloven, maar ook dat veel niet wordt
of kan worden gerealiseerd. Allereerst moet
je in een coalitie compromissen sluiten en
kan je niet overal je zin krijgen. Bijvoorbeeld
v
voor het dossier Dorpshart hadden we graag
een lager gebouw of zelfs geen gebouw
gewild op het Dorpsplein, maar mede
omdat er al veel contractueel vaststond is
dat helaas niet gelukt. En natuurlijk leven
we in een dynamische wereld waar ook
onverwachte dingen gebeuren die een
grote impact kunnen hebben. Denk aan de
Corona-crisis. Ook daar moet je tussentijds
op inspelen. Reden voldoende voor het
CU bestuur om de CU fractie naar een
tussenstand te vragen.

Juridische hulp
voor het mkb
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsovernames
Arbeidsrecht
Contracten maken en beoordelen
Ondernemingsrecht
Huurrecht
Incasso’s

Neem vrijblijvend contact op met mr. M. Rebel.

adres Vendelier 81

3905 PD Veenendaal
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post Postbus 649

3900 AP Veenendaal

tel 0318 24 83 05
mail m.rebel@vanbraakjuristen.nl

Fractie en bestuur hebben de bevindingen
gedeeld. Omdat transparantie een belangrijk
CU-thema vormt willen we ook naar de
kiezers openheid geven over deze stand
van zaken op hoofdlijnen. De belangrijkste
bevindingen kunnen als volgt worden
samengevat.
1. De CU is altijd een partij geweest die
zichtbaar was in het dorp. Door Corona
hebben we nagenoeg geen bezoeken af
kunnen/willen leggen en zijn meerdere
activiteiten afgezegd. Als het weer kan,
dan ziet u ons weer! Wij willen weer graag
zichtbaar zijn door (bedrijfs)bezoeken af te
leggen en komen uiteraard graag bij u langs
als u een keer met ons in gesprek wilt.
2. Openheid voor alles was onze
verkiezingsleus. We hebben het idee dat
voortgang is geboekt op dit terrein. Het
meeste gebeurt in openbaarheid. Echter,
soms verbiedt de Wet openbaarheid bestuur
om zaken openbaar te maken of kan iets
wel openbaar gemaakt worden maar niet
meteen (bijvoorbeeld in verband met
onderhandelingen). De zoektocht is en blijft
om te bezien hoe zo veel mogelijk politieke
processen openbaar kunnen plaatsvinden
en daar zullen we ons voor blijven inzetten.
3. Er is nog een groot dossier wat deze
periode nog vorm moet krijgen en dat is de
verduurzaming van Renswoude. We willen
als Renswoude zelfvoorzienend worden in
onze energievoorziening, waarbij onze eigen
inwoners de (financiële) voordelen plukken
van de energieopbrengsten en niet een
grote energiepartij van buiten Renswoude.
Concreet denken we aan windmolens bij of
in de nabijheid van de Emminkhuizerberg.
Ook willen we particuliere huizenbezitters

en huurders helpen in het verduurzamen
van hun woning.
4. We blijven ons inzetten voor een
toekomstbestendige
en
zelfstandige
gemeente. Dit betekent dat we soms flink
(financieel) moeten investeren in onze
toekomst. Alleen zo blijft de kwaliteit van
onze dienstverlening behouden en voldoen
we aan de beloften die we gedaan hebben
tijdens de verkiezingen. We zullen dus
blijvend investeren in onze gemeente.
Het bestuur van de CU is van mening
dat een aantal belangrijke punten uit
het verkiezingsprogramma reeds zijn
gerealiseerd. Kleine maar ook grotere zaken.
Helaas zijn ook een aantal punten niet of nog
niet gerealiseerd. Meer aandacht zouden
ook die zaken moeten krijgen waarmee de
CU zich kan onderscheiden. Dit mede in
het licht bezien van een nieuw op te stellen
verkiezingsprogramma voor 2022. Want
regeren is vooruitzien!

SAMEN SOEPEN
Op dinsdag 6 oktober om 12.00 uur vind
er weer een gezellige soepmaaltijd plaats.
U bent welkom met uw eigen soepkom en
lepel en het kost maar 1 euro.
Er is wel een verschil! Aanmelden is nu
verplicht vanwege … dat begrijpt u wel.
U kunt zich opgeven bij Emy Waaijer, tel.
nummer 0318-571964. Er is plek voor max.
15 personen.
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COLLECTE WEEK BARTIMÉUS STOPT

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
GOSPELKOOR CANDELA IS WEER GESTART ♪
Gospelkoor Candela is een laagdrempelig ♪
koor met veel enthousiasme, gezelligheid ♪
♪
en onderlinge verbondenheid. Onze leden ♪
komen uit Renswoude en omliggende ♪
plaatsen. Ons repertoire bestaat uit ♪
gospels, ballads en andere liederen die ♪
♪
getuigen van Jezus Christus.
♪
We oefenen op de dinsdagavonden van ♪
20:00 tot 21:30 uur.
♪
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
♪ LOCATIE
♪ Tijdelijk repeteren we niet in Rehoboth
♪
(Renswoude), maar in Veenendaal.
♪
♪ We mogen daar gebruik maken van een
♪ prachtige locatie waar meer dan voldoende
♪ ruimte en ventilatie is om naar hartenlust te
♪ kunnen zingen.
♪
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
♪ WELKOM
CORONA
We houden ons strikt aan de corona- ♪ Heb je zin om een paar keer mee te zingen?
maatregelen die zijn gesteld door het ♪ Kom gerust en oordeel zelf of jij je thuis voelt
♪
RIVM.
♪ bij ons koor.
Dit houdt in dat we ruim voldoende ♪ Je bent van harte welkom!
afstand bewaren tot elkaar, dat iedereen ♪ Hiervoor is het nodig dat je jezelf vooraf even
een vaste plek krijgt en dat we geen pauze ♪ aanmeldt. Dit kan door een mail te sturen
♪
houden.
naar gospelkoorcandela@hotmail.com.
♪
♪ We kijken naar je uit!
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Jezus is als een licht in de wereld gekomen om de duisternis (ja, álle duisternis) te
verdrijven. Jesaja profeteerde immers van een groot licht en roept ons op om te
getuigen van Gods liefde en een licht te zijn voor anderen: ‘Sta op, word verlicht, want
uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op’ (Jesaja 60:1).
‘ I K B E N H E T L I C H T D E R W E R E L D’
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De tijden veranderen en de manier waarop
mensen goede doelen willen steunen
verandert.
Er is enorm veel bereikt, maar het is duidelijk
dat een collecte steeds minder aansluit bij
de wijze waarop mensen willen bijdragen, als
gever en als collectevrijwilliger.
Fijn dat zoveel mensen zich hebben ingezet,
maar na ruim tien jaar is het tijd om te
stoppen.
Vanzelfsprekend blijft Bartiméus zich op
andere manieren inzetten voor mensen met
een visuele beperking. Daarom gaat het
Bartiméus Fonds zich focussen op andere
activiteiten waarmee mensen kunnen
bijdragen aan ons werk.
Bijvoorbeeld door donateur te worden,
online te collecteren, een actie te starten
of scribit vrijwilliger te worden. Zo hopen
zij dan ook dat zoveel mogelijk gevers en
collectevrijwilligers betrokken blijven. Want
het werk is niet klaar. Wil je betrokken blijven
bij mensen met een visuele beperking en heb
je hierover vragen, of heb je tips voor ons?
Neem dan contact op met Linda van der
Weijden, via lvdweijden@bartimeusfonds.nl
of 030 693 50 45. Zij helpt je graag verder.
De collectanten en gevers van Renswoude
wil ik hartelijk bedanken voor hun bijdrage
in de afgelopen jaren. Ook de gemeente die
keer op keer een vergunning afgaf, heel erg
bedankt! Groeten Betsie Vlastuin

INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK IN
VEENENDAAL 2020 OPNIEUW EEN SUCCES
In september werd er traditiegetrouw
voedsel ingezameld door de drie kerken
van Renswoude voor de voedselbank in

Veenendaal. Ook in de bibliotheek kon men
spullen inleveren en op 25 en 26 september
werd er ingezameld bij de COOP. We zijn
opnieuw erg blij met het resultaat: 96
kratten vol voedsel werden er op die vrijdag
en zaterdag gevuld. De COOP zijn we heel
dankbaar voor hun bijdrage en medewerking
aan de actie. Daarnaast kwamen er vanuit de
kerken en de bibliotheek nog eens 24 kratten
en diverse tassen vol. De collectebussen
hebben € 336.90 opgeleverd.
We willen alle medewerkers vanuit de
kerken danken voor hun inzet. Ieder vanuit
Renswoude of daarbuiten die heeft geholpen
deze actie te doen slagen: heel veel dank!

STEM OP DE NAT. VERENIGING
ZONNEBLOEM RENSCHERWOUDE
TIJDENS DE RABO CLUBSUPPORT ACTIE
Dit jaar doet de Zonnebloem Renscherwoude
mee aan de Rabo Clubsupport actie. Het
zou geweldig zijn als ook onze vereniging
veel stemmen krijgt. Hoe meer stemmen,
hoe hoger de bijdrage van de Rabobank
aan onze vereniging. Iedereen die een
bankrekening heeft bij de Rabobank en ook
lid is van de Rabobank Gelderse Vallei kan
in de periode van 5 oktober tot en met 25
oktober zijn of haar stem op ons uitbrengen.
Bent u geen lid, dan kunt u lid worden via
www.rabobank.nl/particulieren/leden/lidworden. Het lidmaatschap is kosteloos en
heeft verschillende voordelen.
U kunt maximaal 2 stemmen op ons
uitbrengen. U stemt toch ook op onze
vereniging De Zonnebloem Renscherwoude.
Het bestuur van
Zonnebloem Renscherwoude
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HUBO 2.0
De 27-jarige Tom Koetsier is een nieuw
gezicht bij Hubo Renswoude. De geboren
Renswoudenaar heeft voordat hij in dienst
trad bij Hubo veel werkervaring opgedaan in
timmerfabrieken inclusief montage.
“Vanuit klanten kwam regelmatig de vraag of
wij niet een vakkundige medewerker hebben
die op korte termijn kan ondersteunen
bij klussen of die klussen zelfstandig en
alleen kan uitvoeren, bijvoorbeeld een slot
vervangen als iemand voor een dichte deur
staat, omdat hij zich heeft buitengesloten”,
zo vertelt Bart van Deelen.
Of het nu gaat om een deur afhangen, een
vloer leggen, een kozijn plaatsen, een toilet
of een zonwering ophangen, de consument
kan zich verzekeren dat er meer mogelijk is
dan alleen het product aanschaffen. Hubo
Renswoude kan de afwerking verzorgen.
Bart van Deelen: “Woonstoffering, zoals

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie
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overgordijnen ophangen, PVC vloeren
leggen, tapijt en trappen bekleden wordt
verzorgd vanuit onze Van Deelen Wonen
afdeling. En natuurlijk voor het monteren
van kasten, zowel recht toe recht aan als
echte probleemoplossers in bijvoorbeeld
een schuine hoek kunnen klanten bij ons
terecht.”
De binnendienst is voor de advisering in
de winkel zelf. Marita van Deelen gaat voor
stijladvies naar de klant thuis. Marita is up
to date met alles wat met woninginrichting
te maken heeft en momenteel volgt zij een
opleiding tot woningstylist. Marita: “Dit vind
ik erg leuk om te doen en daarom wil ik onze
huidige kennis verder uitbreiden”
Tom Koetsier merkt op dat ook het inmeten
gebeurt door hem en Bart. “Bart meer
de decoratieve kant en ik richt me op de
constructieve werkzaamheden.”
Hubo Renswoude is duidelijk verder aan het
ontwikkelen. Hubo timmert landelijk flink

Wist u dat..
Wij middels echografie de
(meeste) klachten in beeld
kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
0686870122
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aan de weg, want er komen veel nieuwe
winkels bij. En ook voor Hubo Renswoude
zal er de komende tijd weer het nodige
veranderen.
Bart van Deelen: “Wij krijgen de komende
maanden een Hubo 2.0, of anders gezegd
Hubo in de nieuwe stijl. In december is alles
klaar voor de toekomst. Daarvoor wordt de
showroom aangepakt, de nieuwe Hubo stijl
wordt overal doorgevoerd, zowel de gevel als
de binnenkant. Dan wordt van Deelen Wonen
ook zichtbaar gemaakt. Nu is er bij veel
mensen nog niet bekend dat we een woning
compleet in kunnen richten. Op meubels na
dan.”
Mooie plannen dus bij Hubo Renswoude
en de winkel is meer dan een bezoekje
waard. Inspiratie te over. Hubo Renswoude
is gevestigd aan de Beukenlaan 1a in
Renswoude.

SPORTVERENIGING RENSWOUW DOET MEE
MET RABO CLUBSUPPORT
Sportvereniging Renswouw (SVR) doet ook
dit jaar weer mee met het mooie initiatief
van de Rabobank: Rabo Clubsupport. Door
uw stem uit te brengen op de SVR beloont
de Rabobank ons met een geldbedrag.
In het verleden hebben wij al mooie dingen
gedaan met deze financiële steun. Een
voorbeeld daarvan is het starten met
Koersballen en Dynamictennissen voor
senioren op de donderdagmiddag. We
hebben een eigen koersbalmat en ballen
aan kunnen schaffen en de materialen
voor dynamictennis. Zo kan iedereen gelijk
meedoen aan deze sporten.
Stemmen op de SVR kan van 5 t/m 25
oktober
via
www.rabo-clubsupport.nl/
Gelderse-vallei/stemmen. Als lid van de
bank kun je 5 stemmen uitbrengen, waarvan
2 op de Sportvereniging!

DRIE GOEDE DOELEN BUNDELEN KRACHTEN
IN UNIEKE COLLECTE
Samen langs de deur voor een gezond hart,
longen, spieren en gewrichten
Van 12 t/m 24 oktober 2020 houden
ReumaNederland,
Longfonds
en
de
Hartstichting een unieke collecte. Door
corona konden de collectes van de drie goede
doelen in het voorjaar niet doorgaan. In de
herfstvakantie worden de bussen daarom
eenmalig gebundeld en lopen duizenden
vrijwilligers
van
ReumaNederland,
Longfonds en de Hartstichting samen
één collecte. Voor de gezondheid van alle
mensen, en speciaal voor mensen met
een hart- of vaatziekte, een reumatische
aandoening of een longziekte.
Een keer geven voor drie goede doelen
Gevers kunnen contant geld in de
collectebus doen of de QR-code op de bus
scannen. Ook is het mogelijk om een donatie
te doen op www.inhaalcollecte.nl. Veilig
collecteren op 1,5 meter afstand blijft tijdens
de gezamenlijke collecte het uitgangspunt.
De totale opbrengst van de inhaalcollecte
wordt onder de drie deelnemende goede
doelen verdeeld.
De drie goede doelen zijn blij dat door
dit gezamenlijke initiatief toch nog met
de collectebus langs de deuren kan
worden gegaan dit jaar. De collecte is
voor ReumaNederland, Longfonds en
de Hartstichting een heel belangrijke
inkomstenbron en van onschatbare waarde.
Om onderzoeken te financieren naar nieuwe
en betere behandelingen, patiënten (en hun
naasten) te helpen beter met hun ziekte te
leven en mensen te helpen voorkomen dat
ze ziek worden.

27

de heraut
BEVESTIGING- EN INTREDEDIENST DA RIA
SCHELTENS – RITZEMA
OP 27 SEPTEMBER JL. BEVESTIGDE DS. WIM
SCHELTENS - EMERITI PREDIKANT - UIT LUNTEREN
ZIJN ECHTGENOTE RIA SCHELTENS - RITZEMA
ALS AMBULANT PREDIKANT VOOR 4 JAAR IN
DE GEREFORMEERDE KERK VAN RENSWOUDEEDERVEEN.

Ria Scheltens – Ritzema werd geboren op 2
augustus 1957 in Ten Boer (GR.)Zij studeerde
aan het CSG Wessel Gansfort college en later
aan de Theologische Universiteit in Kampen.
Sinds 1998 was zij samen met echtgenoot
Wim predikant in de Gereformeerde kerk
in Lunteren. Door het emeritaat van Wim
besloten ze samen te stoppen in Lunteren
en brak er zowel voor Wim als voor Ria een





andere tijd aan. De Gereformeerde kerk
van Renswoude-Ederveen werd vacant na
het vertrek van ds. Maarten Hameete naar
Leidschendam, zo kreeg de kerkenraad de
tip om Ria Scheltens-Ritzema eens te polsen
om in een buurgemeente van Lunteren een
lege plek te gaan vullen. Nadat dit lukte van
beide kanten met grote dankbaarheid dat
dit zo snel tot een besluit kon komen, was de
komst naar Renswoude een feit.
De aanvang van de dienst die als titel mee
kreeg: “Geloof, Hoop en Liefde”, begon met
muziek.
Abba Vader gespeeld door Rein van leeuwen
op het orgel en Judith Plantinga op de
trompet. Daarna nam echtgenoot Wim het
eerste gedeelte van de liturgie voor zijn





Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl
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rekening. Na votum en groet en woorden
van geloof uit Johannes 3:16 en 17. Waar o.a.
staat: ‘Want al zo lief had God de wereld’
waren er de inleidende woorden voor de
bevestiging. Na drie vragen waar da. Ria
Scheltens -Ritzema met volle overtuiging
“ ja, van harte” op antwoorden, zong na
de zegen de gemeente haar toe”: ‘Dat ’s
HEEREN zegen op u daal’. Daarna nam zij de
liturgie over met het luisteren van het lied
”Liefde”, gezongen door Margret Spelt met
tekst en muziek van Hans kroon. De Bijbel
ging open bij Psalm 62: 6-9. Het thema
kwam uit deze psalm “Zoek rust, mijn ziel, bij
God alleen”.
Na de zegen en afsluitend orgelspel met
trompet waren er toepraken van o.a.
burgemeester Petra Doornebal, waarin
zij vertelde dat zij bij het afscheid van
ds. Hameete het voorbeeld gaf van een
reisleider van een gezelschap ( gemeente).
Woorden als voorbeeld die ze nu herhaalde,
het reisgezelschap -de gemeenteleden kregen nu een reisleidster die ook samen
oploopt met de gemeente, waarvan de
burgemeester hoopte en er op vertrouwde
dat het leiderschap als predikant van de
Gereformeerde kerk goed mocht verlopen,
Ze wenste een ieder een goede reis toe.
Namens de hervormde gemeente nam ds.
Schroten het woord en ook hij hoopt op
een goede samenwerking tussen beide
kerken. Hij gaf aan dat dit al gebeurde bij
o.a. de school en Kerkdiensten, de biden dankdagen, de dodenherdenking op
4 mei, de Evangelisatie commissie en de
werkgemeenschap rondom Veenendaal
waar ze ook samen hopen te werken. Hij
wenste de nieuwe predikant veel wijsheid en
zegen toe samen met de gemeente van de
Gereformeerde kerk Renswoude-Ederveen.

Tot slot de voorzitter van de kerkenraad dhr.
Hans Dreschler. Hij memoreerde aan het
feit dat we ons als gemeente rijk gezegend
voelen dat de nieuwe predikant op ons pad
is gekomen. Alles heeft z’n tijd volgens
Prediker en jij was er precies op tijd voor ons,
zoals ook deze gemeente zich op de juiste
tijd voor jou aandiende. Hij zag dit meer
dan een toevalligheid en heb dat eerder
een Godsgeschenk genoemd. De voorzitter
wenste de nieuwe predikant een zegenrijke
tijd als voorganger van deze gemeente toe
en we kijken uit naar de samenwerking
binnen de kerkenraad. We bidden dat onze
Heer jou en de gemeente nabij zal zijn en het
werk van ons aller handen zal zegenen, dat
de Geest jou zal leiden in je rol als herder en
voorganger.
Tor slot bedankte de nieuwe predikant
iedereen voor het organiseren van de
prachtige dienst m.n. voor alle mooie
woorden van de sprekers ook dank voor het
prachtige liturgische bloemstuk gemaakt
door Henny Westland. Ria ScheltensRitzema die blij was dat zij mocht werken
in de ‘Heerlijkheid Renswoude’, zoals
Renswoude
genoemd
mag
worden,
bedankte kerkenraad en gemeente voor het
samenwerken en het vertrouwen in haar. Tot
slot een kort dankwoord aan haar familie
en echtgenoot Wim Scheltens die haar op
ontroerende wijze mocht bevestigen.
De dienst is terug te beluisteren via
Kerkdienstgemist.nl
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Parkietjes
Hage Nap
Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel:
0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl

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

Bza tuinman 18 jaar voor normale
tuinwerkzaamheden. Ook auto wassen/uitzuigen.
0636454250 of appen.
Bza. hhhulp voor 4 uur p.week. Info 0647143678.
Bza Jonge dame 16 jaar om op uw kinderen te
passen. Bel gerust of app.
0610844593.
Gezocht:
Wie zou ons, niet rokend gezin met twee pubers en
huisdieren, elke week een paar uur willen helpen in
de huishouding?
Ons telefoonnummer 06-46837644

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

30

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

de heraut

Kringloop De Meubelmarkt in Renswoude
Geopend op:
Dinsdag
van
14:00 tot 17:00
Donderdag van
14:00 tot 17:00
Vrijdag
van
10:00 tot 18:00
Zaterdag
van
10:00 tot 12:00
Alle Kasten nu met 25% tot 50% korting
Alle glasservies 2e glas gratis
Kastanjelaan 2a te Renswoude
Opbrengst is voor de koepelkerk
Sportvereniging Renswouw hoopt op 2 van uw
stemmen tijdens de Rabo Clubsupport actie.
Stemperiode is van 5 t/m 25 oktober. Zo kunnen we
sport voor iedereen mogelijk maken.

Stevige Brabantia strijkplank, schoon. €15,Tel 0318-618244 Renswoude.

Gespecialiseerd in:

* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* RENOVATIE
* ONDERHOUD
UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude 
REDACTIE- EN ADVERTENTIEADRES: Gerbert van Donselaar, 06 - 24 50 74 13
E-MAIL: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen (woensdag)
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL 

GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 15 OKTOBER
VÓÓR 19.00 UUR
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