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Gemeentenieuws 4 november 2020
Collectevergunningen
Bereikbaarheid gemeente
1 t/m 7 nov
Alzheimer Nederland
In verband met de maatregelen rond het
coronavirus is de bereikbaarheid van de
8 t/m 14 nov
Het Gehandicapte Kind
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
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 / 0318-578155 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.

Van 11 t/m 13 november is het gemeentehuis gesloten vanwege de verhuizing
naar de voormalige Borgwalschool (zie enkele pagina’s verder voor meer
informatie)
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.

Stand van zaken projecten energietransitie

Een oproep in de landelijke media heeft onlangs voor verwarring
gezorgd in de gemeente Renswoude omtrent een eventueel
windtraject op of in de nabijheid van de Emminkhuizerberg. Op de
website www.RESinbeeld.nl staat dat er in Renswoude twee
windmolens gerealiseerd worden in opdracht van de gemeente
Veenendaal. Graag verhelderen wij kort wat de stand van zaken is.
Nederland is als uitvloeisel van het Klimaatakkoord onderverdeeld
in 30 regio’s. Eén van die regio’s is Regio FoodValley. Deze regio
bestaat uit de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Veenendaal,
Scherpenzeel, Rhenen en Wageningen. Elke regio, waaronder de Regio FoodValley,
moet een Regionale Energiestrategie opstellen. In deze energiestrategie worden
zoekgebieden aangegeven waar mogelijk duurzame energie kan komen. Er is een
cirkel getrokken rondom de Emminkhuizerberg (langs de A12) als zoekgebied voor
duurzame energie. Alle documenten over de regionale energiestrategie zijn openbaar
en zijn op deze website te vinden:
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie.
De gemeenteraad van Renswoude heeft een position paper vastgesteld, waarin staat
dat zij de voorkeur hebben voor windenergie boven zonnevelden. Daarnaast hebben zij
aangegeven de opties op de Emminkhuizerberg te willen verkennen. Ook heeft de
gemeenteraad voorwaarden gesteld aan energieprojecten met als doel dat de
Renswoudse samenleving zo veel mogelijk profiteert. Tot slot zal er een
burgerraadpleging plaatsvinden over hoe onze inwoners denken hoe we het beste onze
klimaatdoelstellingen kunnen behalen binnen de wettelijke (on)mogelijkheden.
We hebben verschillende keren nadrukkelijk aangegeven dat het gaat om een
zoeklocatie. Dit betekent dat (formele) inspraakmomenten met de inwoners, allerlei
onderzoeken en de ruimtelijke procedures nog doorlopen moeten worden als er een
vergunning ingediend wordt voor een concreet plan. Zover is het echter nog niet. Wel
zijn er lokale initiatiefnemers die aan de slag willen met windenergie. Binnenkort starten
zij verkennende gesprekken met de buurt. Voor de gemeente Renswoude geldt dat we
vanuit het Klimaatakkoord verplicht zijn om voor 2025 de vergunningen omtrent
duurzame energieprojecten verleend te hebben om de doelstelling uit de Klimaatwet
(50% CO2-reductie in 2030) te kunnen realiseren. Dit is een forse opgave. Daarom
kijken we ten eerste naar hoe we zo veel mogelijk daken kunnen voorzien van
zonnepanelen en verkennen we daarnaast ook de mogelijkheden voor windenergie.
Als onderdeel van deze verkennende fase heeft de gemeente Renswoude twee
bijeenkomsten georganiseerd, de laatste in maart 2020 net voor de Corona-crisis.
Daarnaast hebben we in verschillende media zoals de Heraut, Scherpenzeelse Krant
en Barneveldse Krant artikelen gepubliceerd en hebben we ons verhaal gedaan tijdens
een aflevering van RTV Utrecht. We zullen blijven communiceren zodat een ieder op de
hoogte blijft.
Sander Van ’t Foort,
Wethouder Ruimte en Duurzaamheid
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Gemeentehuis 11 t/m 13 november gesloten vanwege verhuizing
Nieuwe tijdelijke locatie voormalig Borgwalschool aan de Lijsterbeslaan 18

Besluitenlijst gemeenteraad 27 oktober 2020

Het huidige gemeentehuis wordt gerenoveerd en
verbouwd. Daarom verhuizen we in de tweede week
van november naar de voormalige Borgwalschool aan
de Lijsterbeslaan 18. Het gemeentehuis is gesloten van
11 tot en met 13 november. Op 16 november wordt de
nieuwe tijdelijke huisvesting in gebruik genomen.
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Vaststelling agenda

Ongewijzigd vastgesteld.
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Vaststelling gemeentebegroting 2021,
begroting woningbedrijf 2021 en
meerjarenramingen 2022-2024

Amendement A6 inzake taakstellend
budget Omgevingsdienst Regio
Utrecht, ingediend door de CU,
verworpen met 5 stemmen voor (CU
en CDA) en 6 stemmen tegen (VVD,
Dorpsbelang Renswoude en SGP).
Voorstel met meerderheid van
stemmen (8 stemmen voor (VVD, CU
en Dorpsbelang Renswoude) en 3
stemmen tegen (SGP en CDA))
aangenomen. Stemverklaring SGP.
Motie M4 inzake taakuitvoering
Omgevingsdienst Regio Utrecht,
ingediend door alle partijen, unaniem
aanvaard.
Motie M5 inzake begraafrechten en
exploitatie aula, ingediend door de
VVD, Dorpsbelang Renswoude en CU,
aangenomen met 8 stemmen voor
(VVD, Dorpsbelang Renswoude en
CU) en 3 stemmen tegen (CDA en
SGP).
Motie M6 inzake investeringen
reconstructie wegen, ingediend door
het CDA, unaniem aanvaard.
Motie M7 inzake nieuwbouw
gemeentewerf, ingediend door het
CDA, unaniem aanvaard.

Op 11, 12 en 13 november kunnen er geen afspraken
ingepland worden. Telefonisch, via de mail en de
website zijn we wel gewoon bereikbaar.
Het centrale telefoonnummer is 0318-578150 (09.00-16.00u).
Burgerzaken
Het is niet mogelijk om op 9 november 2020 een spoedaanvraag te doen voor
reisdocumenten en rijbewijzen. In verband met het verhuis klaarmaken van alles,
kunnen er op dinsdag 10 november geen afspraken met burgerzaken ingepland
worden.
Voor een eventuele geboorte- of overlijdensaangifte op dinsdag 10 november of vrijdag
13 november kunt u een afspraak maken via 0318-578155 (tussen 09.00 en 11.00u) of
mailen naar burgerzaken@renswoude.nl.
Dorpsteam
Het Dorpsteam is alleen telefonisch (0318-578150) of per mail
(dorpsteam@renswoude.nl) bereikbaar. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u
op.

Agendapunt

Voorstel

Besluit

Digitaal vergaderen gedurende de corona crisis
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.
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Vergadering raadscommissie 10 november 2020
Op dinsdag 10 november a.s. vergadert de raadscommissie. Deze openbare
vergadering vangt aan om 19.30 uur en kan, zoals hiervoor beschreven, digitaal
gevolgd worden. De agenda ziet er als volgt uit:
1.
Opening
2.
Vaststelling agenda
3.
Vaststelling verslag en besluitenlijst raadscommissie 6 oktober 2020
4.
Ingekomen stukken en mededelingen
5.
Raadsvoorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2020
6.
Raadsvoorstel tot vaststelling van de (belasting)tarieven voor 2021
Schorsing
Vergadering raadscommissie 12 november 2020
Op donderdag 12 november a.s. vergadert de raadscommissie. Deze openbare
vergadering vangt aan om 19.30 en kan, zoals hiervoor beschreven, digitaal gevolgd
worden. De agenda ziet er als volgt uit:
Heropening vergadering
1.
Bespreking voorontwerp-bestemmingsplan Groot Overeem II
2.
Presentatie en bespreking raadsvoorstel GRP 2021 – 2028
3.
Presentatie Integraal Beheer Openbare Ruimte
4.
Rondvraag
5.
Sluiting
Aangevraagde omgevingsvergunning
Dashorsterweg 4: gebruik deel schuur t.b.v. niet-agrarische opslag en stalling; activiteit
‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (ingediend op 15 oktober 2020).
Bovenstaande aanvraag is ingediend en wordt beoordeeld. Zodra hier een besluit op is
genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden
ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom
uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele
weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om
een aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten
openingstijden op afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het
gemeentehuis van Renswoude.
Voor vragen of meer informatie: E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
1. Van der Sevenderlaan 32: legaliseren schutting; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op
21 oktober 2020);
2. Barneveldsestraat 39: renoveren schuur; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 29
oktober 2020);
3. Meidoornlaan 38: plaatsen 2 dakkapellen in voordakvlak woning; activiteit ‘bouwen’
(verzonden op 29 oktober 2020);
4. Van Hamallaan 10: plaatsen dakkapel in voordakvlak woning; activiteit ‘bouwen’
(verzonden op 29 oktober 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 treedt in werking met ingang van de dag na
de genoemde verzenddatum. 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: E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
De beslistermijn voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning is verlengd met
maximaal 6 weken:
Kooiweg 1: plaatsen 3 vlaggenmasten/ banieren; activiteit ‘bouwen’ (nieuwe uiterste
beslistermijn: 14 januari 2020);
Voor vragen of meer informatie: E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl
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Gemeente Renswoude op zoek naar een kinderburgemeester
Renswoude zoekt, voor de periode van één
kalenderjaar, een kinderburgemeester die onze
burgemeester kan ondersteunen in haar
representatieve taak.
Wij zoeken doenertjes met een droom.
Renswoudse kinderen die niet op hun mondje
zijn gevallen en het leuk vinden om met of
namens de burgemeester de gemeente te
vertegenwoordigen bij bijeenkomsten,
herdenkingen en bijzondere ontvangsten.
Durf jij te zeggen wat je belangrijk vindt? Weet jij wat er speelt in jouw buurt en op
school? Wil jij laten horen wat kinderen te zeggen hebben? Grijp dan nu je kans en wie
weet ben jij volgend jaar de eerste kinderburgemeester van Renswoude.
Woon jij in Renswoude, zit je in groep 7 van een basisschool of school voor speciaal
onderwijs? Ben je enthousiast en niet bang om voor grote groepen mensen te staan én
kun je dan ook nog deze groep mensen toespreken? Dan ben jij de kinderburgemeester
die wij zoeken!
Vraag aan je ouders of je mag solliciteren en maak een filmpje of schrijf een brief aan
de burgemeester van Renswoude waarin je uitlegt wie je bent, wat je leuk vindt en wat
jij belangrijk vindt voor de kinderen van Renswoude. En waarom jij een goede
kinderburgemeester denkt te zijn.
Stuur je brief of filmpje voor 19 november 2020 naar secretariaat@renswoude.nl.
De brief mag ook per post, dan kun je het sturen naar gemeente Renswoude, Postbus
8, 3927 ZL Renswoude
Spreekuur huiselijk geweld – Je staat niet alleen!
Ervaar jij huiselijk geweld of maak jij je zorgen over huiselijk geweld tegen iemand uit je
omgeving? Blijf er niet mee rondlopen en zoek hulp of neem iemand in vertrouwen.
Huiselijk geweld is niet normaal. Het kan iedereen overkomen.
Het spreekuur is voor alle inwoners van Renswoude en de naburige plaatsen. Een
ervaringsdeskundige Jolanda staat je te woord. Je kunt met haar over problemen en
zorgen praten en je zorgen uiten al dan niet over de eigen situatie. De gemeente kiest
heel bewust voor een ervaringsdeskundige omdat de ervaring leert dat praten met
iemand die in vergelijkbare situaties heeft gezeten een enorme opluchting kan zijn.
Het spreekuur is 2x keer per maand telefonisch: 06 -160 23 737 op:
- vrijdag 6 november van 13.00 tot 15.00 uur
- vrijdag 20 november van 10.00 uur tot 12.00 uur
Je kunt Jolanda ook mailen: spreekuurhuiselijkgeweld@renswoude.nl
Er wordt geen verslag van het gesprek gemaakt en je hoeft geen persoonsgegevens
achter te laten. Het gesprek is vertrouwelijk en blijft tussen jou en de
ervaringsdeskundige.
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De luisterlijn
In deze tijd is het soms fijn om met iemand te praten.
Om je verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen
voor een probleem te bedenken of alleen maar
vanwege het contact. Een goed gesprek lucht enorm op. Ieder mens heeft dit weleens
nodig.
Maar misschien is het nu moeilijk een luisterend oor te vinden bij iemand uit je
omgeving. Of je zoekt een klankbord bij iemand die jou niet persoonlijk kent. Bij de
Luisterlijn kun je terecht voor een gesprek met aandacht voor jouw verhaal via telefoon,
chat of e-mail.
Voel je je boos, angstig of eenzaam? Heb je verdriet, twijfel of zorgen?
Wat je ook dwars zit, praat er over!
In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De Luisterlijn is dag
en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een
vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon.
Met dank aan ruim 1500 vrijwilligers op 28 locaties die daarvoor training en begeleiding
krijgen door deskundige beroepskrachten.
De Luisterlijn is al bijna 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die dag en nacht
emotionele ondersteuning op afstand biedt.
Contactgegevens: Bel 0900-0767 (normaal tarief)
Chat of mail: www.deluisterlijn.nl
Dorpsteam Renswoude
U kunt ook contact opnemen met het Dorpsteam Renswoude. Het Dorpsteam is
bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0318)578150 of per
mail: dorpsteam@renswoude.nl
Werkzaamheden fietspaden Barneveldsestraat in week 46 2020
Als onderdeel van grootschalig asfaltonderhoud worden door De Rooij Wegenbouw in
opdracht van de gemeente Renswoude asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd op de
fietspaden van de Barneveldsestraat tussen de grens van de bebouwde kom en de
rotonde bij Recreatiepark “De Lucht”.
Slechte plekken worden gefreesd en er wordt nieuw asfalt aangebracht. Tevens worden
boomwortels, die de huidige schade hebben veroorzaakt, weggesneden.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in week 46 van 2020.
Om uw veiligheid en die van de wegwerkers te borgen en tevens doorstroming mogelijk
te maken worden de werkzaamheden per zijde van de weg uitgevoerd waarbij
omleiding van de fietsers via de andere zijde verloopt.
We gaan er van uit dat na de werkzaamheden de fietspaden weer significant
comfortabeler te berijden zijn.
Heeft u vragen over de werkzaamheden of de planning, neem dan contact op met de
uitvoerende aannemer via onderstaand telefoonnummer of E-mailadres.
Projectcoördinator: Jan Versloot (06–39841801 / j.versloot@derooij.nl)
Renswoude, 4 november 2020
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kinderburgemeester denkt te zijn.
Houtkachels
enfilmpje
openhaarden
Stuur
je brief of
voor 19 november 2020 naar secretariaat@renswoude.nl.
Eenbrief
houtkachel
open
haard
in huis.
Hetgemeente
nadeel is Renswoude,
echter dat zij Postbus
veel
De
mag ookofper
post,
danbrengt
kun je sfeer
het sturen
naar
meer
verontreiniging
verspreiden dan andere verwarming. In huis komen door het
8,
3927
ZL Renswoude
stoken meer schadelijke stoffen in de lucht. Ook buitenshuis kunnen de schadelijke
Spreekuur huiselijk geweld – Je staat niet alleen!
stoffen in de lucht blijven hangen, vooral als het windstil is of als het mistig is.
Ervaar jij huiselijk geweld of maak jij je zorgen over huiselijk geweld tegen iemand uit je
Gezondheidsklachten door houtrook
omgeving? Blijf er niet mee rondlopen en zoek hulp of neem iemand in vertrouwen.
In huizen waar regelmatig wordt gestookt hebben vooral kinderen een groter risico op
Huiselijk geweld is niet normaal. Het kan iedereen overkomen.
luchtwegklachten. Voorbeelden zijn verkoudheid, astma, bronchitis en longontsteking.
Het spreekuur is voor alle inwoners van Renswoude en de naburige plaatsen. Een
Ook mensen met gevoelige longen of hartklachten kunnen extra klachten krijgen door
ervaringsdeskundige Jolanda staat je te woord. Je kunt met haar over problemen en
een houtkachel of open haard. De rook van een houtkachel of open haard kan ook
zorgen praten en je zorgen uiten al dan niet over de eigen situatie. De gemeente kiest
buitenshuis voor veel overlast zorgen. De houtkachel of open haard is de meest
heel bewust voor een ervaringsdeskundige omdat de ervaring leert dat praten met
genoemde bron van geurhinder in de leefomgeving. Sommige omwonenden kunnen er
iemand die in vergelijkbare situaties heeft gezeten een enorme opluchting kan zijn.
gezondheidsklachten van krijgen, zoals benauwdheid en hoestklachten. Vooral mensen
Het spreekuur is 2x keer per maand telefonisch: 06 -160 23 737 op:
met gevoelige luchtwegen, zoals mensen met astma ervaren gezondheidsklachten door
- vrijdag 6 november van 13.00 tot 15.00 uur
laaghangende rook in hun woonomgeving.
- vrijdag 20 november van 10.00 uur tot 12.00 uur
Wat kunt u zelf doen om stookhinder te verminderen?
Gebruikt
u zelf een
of open haard, of bent u van plan er één aan te
Je
kunt Jolanda
ookhoutkachel
mailen: spreekuurhuiselijkgeweld@renswoude.nl
schaffen?
Neem
dan deze
voorzorgsmaatregelen:
Er wordt geen
verslag
van het
gesprek gemaakt en je hoeft geen persoonsgegevens
achter
te laten.
gesprek
vertrouwelijk
en blijft
tussen
en de
1. Stook
alleenHet
droog
hout.isVochtig
hout brandt
niet
goed jou
en dat
geeft extra veel rook
ervaringsdeskundige.
en fijnstof.
Renswoude, 4 november 2020
Renswoude, 4 november 2020
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2. Gebruik geen geverfd/geïmpregneerd hout of spaanplaat. Bij verbranding hiervan
komen namelijk zware metalen vrij.
3. Stook geen papier of karton. Het geeft veel rook en vliegas en is daarom zelfs
verboden als brandstof.
4. Heeft u een allesbrander? Neem dit woord dan niet letterlijk: u mag er niet alles in
verbranden (geen plastic, afval, geverfd hout, enzovoorts). Gebruik ook hiervoor
enkel onbewerkt, droog en schoon hout.
5. Stook niet bij windstil of mistig weer: de rook blijft dan hangen en kan plaatselijk
veel luchtvervuiling veroorzaken. Op www.stookwijzer.nu kunt u zien wanneer u
beter niet kunt stoken.
6. Gebruik haardhout met FSC- of PEFC keurmerk.
7. Wordt het binnen te warm met de houtkachel aan? Stook dan met minder hout en
zet even een raam open. Schuif niet de luchttoevoerklep dicht (‘smoren’). Het hout
verbrandt dan niet volledig, waardoor er extra veel schadelijke stoffen ontstaan.
8. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen.
Dat zorgt voor betere verbranding en dus minder schadelijke stoffen.
9. Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open (of zet een raampje open). Het vuur
kan dan zuurstof aantrekken en de rook kan via de schoorsteen afgevoerd worden.
10. Controleer of je goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en je
ziet bijna geen rook uit de schoorsteen komen. Oranje vlammen en donkere rook
geven aan dat de verbranding niet goed is: zorg dan voor voldoende luchtaanvoer.
11. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen.
12. Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op één dag. Zo blijf je vrienden
met de buurt.

Verplicht passend toewijzen sociale huurwoningen
Vele woningzoekenden zijn aflopen maanden gewezen op nieuwbouw van sociale
huurwoningen in Beekweide waarmee in de 2e helft van oktober geadverteerd zou
worden op Huiswaarts.nu. In de praktijk blijkt nu dat lang niet iedereen kan reageren.
Ingeschrevenen op Huiswaarts.nu treffen in hun persoonlijke omgeving alleen woningen
aan die volgens de landelijk verplichte (inkomens)regels bij hun situatie passen. Dat
heet passend toewijzen. De wat duurdere woningen zijn bedoeld voor mensen met een
wat hoger inkomen. De goedkopere woningen voor mensen met een wat lager
inkomen. Dit in verband met het beperken van de Huurtoeslag en de beschikbaarheid
van woningen voor iedere inkomensgroep.
Op Huiswaarts treft u in de algemene omschrijving aan dat een gezamenlijk inkomen
maximaal € 39.055,00 mag zijn. Per woning kan de max er echter onder liggen. Dat
zorgt wellicht voor wat verwarring. Op Huiswaarts gebeurt de selectie van een
passende woning aan de hand van de volgende tabel en die moet het Woningbedrijf
Renswoude ook aanhouden:
Huishoudsamenstelling Rekenhuur (veelal netto
Verzamelinkomen 2019
huur)
1 persoon
t/m € 619,00
t/m € 23.225,00
1 persoon
€ 619,01 t/m € 737,14
€ 23.225,00 t/m € 39.055,00

Wat kunt u doen als u stookhinder ervaart?
Hinder door houtkachels komt vaak door slecht stookgedrag. Heeft u last van een open
haard of houtkachel die in de omgeving gestookt wordt? Ga dan eerst in overleg met de
stoker of schakel buurtbemiddeling in. Buurtbemiddeling is in veel Nederlandse
gemeenten aanwezig. Soms zijn een goed gesprek en een paar afspraken voldoende
om de hinder te beperken.

Renswoude, 4 november 2020
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2 personen
2 personen

t/m € 619,00
€ 619,01 t/m € 737,14

t/m €31.550,00
€ 31.551,00 t/m € 39.055,00

3 of meer personen
3 of meer personen

t/m € 663,39
€ 663,40 t/m € 737,14

t/m € 31.550,00
€ 31.551,00 t/m € 39.055,00

Mocht u niet op de door u gedroomde nieuwbouwwoning kunnen reageren/inschrijven,
dan is dit natuurlijk teleurstellend. Het Woningbedrijf Renswoude heeft echter van elk
woningtype woningen in de verschillende huurklassen. Valt u nu buiten de boot, omdat
uw inkomen te hoog of te laag is voor het woningtype? Een andere keer is het weer
andersom. Dan kunt u wel reageren maar valt een ander weer buiten de boot. We
weten dat er veel meer woningzoekenden zijn dan woningen en blijven zoeken naar
mogelijkheden om aan deze vraag tegemoet te komen.

Renswoude, 4 november 2020
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Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het
bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
bekend dat: zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Mts J.J.J. van den Brandhof en B. van den Brandhof-van Voskuilen voor het adres:
Biesbosserweg 18 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het niet meer
houden van (vlees)varkens binnen het bedrijf. Alle mestkelders onder de voormalige
varkensstallen zijn leeg en schoongemaakt. Stal J wordt nu gebruikt als opslag en
caravanstelling.
• V.O.F. de Vries Renswoude voor het adres: Emminkhuizerlaan 2 in Renswoude.
De melding heeft betrekking op het niet meer houden van (vlees)varkens binnen het
bedrijf. De voormalige varkensstal C wordt nu gebruikt als opslag. De bijbehorende
mestkelder is in gebruik voor de opslag van rundveemest van de eigen inrichting. De
voormalige varkensstallen D en E staan leeg. De bijbehorende mestkelders zijn leeg
een schoon.
• V.O.F. De Kleine Hope voor het adres: Hopeseweg 25 in Renswoude. De melding
heeft betrekking op het stoppen met het houden van varkens en schapen binnen de
inrichting. In de nieuwe, gemelde situatie worden er meer melkkoeien, vrouwelijk
jongvee en legkippen gehouden. In de voormalige varkensstal C vindt in de gemelde
situatie opslag plaats. In de voormalige varkensstal E wordt een ligboxenstal voor het
houden van 31 melkkoeien gerealiseerd. In stal F worden een ligboxenstal voor het
houden van 20 melkkoeien, strohokken voor het houden van 75 stuks jongvee en
een ruimte voor het houden van 500 legkippen gecreëerd. Verder is er op het bedrijf
een boerderijkwinkel waar producten van het eigen bedrijf worden verwerkt en
verkocht. Dit betreft zuivelproducten en ijs.
Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels
gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in
te dienen en/of beroep in te stellen.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling omgevingsbeheer
van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op
afspraak). Mw. C.J.M. van den Heuvel, 0318 – 57 81 61/
c.van.den.heuvel@renswoude.nl. Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van
de Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30
uur en van 13.30 tot 17.00 uur), tel: 088 – 022 50 00.

Renswoude, 4 november 2020
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BERICHT VAN STICHTING WELZIJN
EN ONDERSTEUNING SCHERPENZEELRENSWOUDE (SWO-SR)
Jarenlang heeft de SWO het huisorgaan c.q.
informatieblad “SWO-nieuws” 4 maal per jaar
uitgebracht en gratis kunnen bezorgen bij
inwoners van Scherpenzeel en Renswoude
die vanaf een bepaalde leeftijd (sinds 1 januari
2020 vanaf 65 jaar) daarvoor in aanmerking
kwamen.
Wij konden dit doen vanwege daarvoor
bestemde subsidie van zowel de gemeente
Scherpenzeel als de gemeente Renswoude.
We waren er trots op om, met inzet van vele
vrijwilligers en een toegewijde redactie, in een
goed uitziend en gewaardeerd blad uiting te
geven aan onze diensten en activiteiten.
Helaas hebben de beide gemeenten
aangegeven vanaf volgend jaar geen subsidie
meer te verstrekken voor het drukken van het
SWO-Nieuws.
Daarbij komt het feit dat de SWO vanwege
de AVG (wet op de privacy) geen gegevens
meer krijgt van de gemeenten over de
inwoners die 65 jaar zijn geworden en er dus
voor in aanmerking komen om een boekje
te ontvangen. Ook betekent dit dat we geen
mutaties meer kunnen verwerken zoals een
overlijden of een verhuizing.
Gezien deze ontwikkelingen heeft het bestuur
van de SWO besloten dat dit het moment
is om te stoppen met het uitgeven van het
SWO-Nieuws.
Voor iedereen vanaf 65 jaar, die gewend was
het boekje te ontvangen, is dit wellicht een
teleurstellend bericht.
In de komende tijd gaan bestuur en
welzijnswerkers zich verder beraden over de
mogelijkheden die er zijn om de inwoners van
Scherpenzeel en Renswoude op de hoogte
te stellen van de geplande bijeenkomsten,
activiteiten, kringen, andere vormen van

ontmoeting en diensten. Dit kan bijv. een
gidsje zijn, dat 1 keer per jaar uitkomt, met
daarin de reguliere activiteiten van de SWO
en contactgegevens. Er zullen berichten
geplaatst worden op de website (www.
swo-sr.nl), in de lokale en regionale huisaan-huisbladen en de e-mail steeds zal
steeds meer gebruikt gaan worden. Wilt u
een digitale nieuwsbrief en andere mailing
ontvangen? Stuur dan uw e-mailadres naar:
servicepunt@swo-sr.nl
Dit bericht is ook per brief gestuurd naar alle
inwoners die gewend waren het SWO-Nieuws
te ontvangen. Als u deze brief per abuis niet
heeft ontvangen, dan is dit bericht voor u
bedoeld.

CHRISTENUNIE RENSWOUDE OP BEZOEK
BIJ CAPELLEVEEN IT DIENSTEN
Nog voor de gedeeltelijke lockdown was
Carola Veldhuizen namens de ChristenUnie
Renswoude op bezoek bij Jan van Capelleveen,
eigenaar van Capelleveen IT Diensten BV.
Jan oefent een bijzonder beroep uit. Hij is
namelijk ethisch hacker. Ethische hackers
hebben een legale opdracht om binnen te
dringen in ICT-systemen van bedrijven met
gebruikmaking van alle mogelijke middelen
om zwakke plekken te herkennen. Soms lijkt
zijn werk net op een James Bond film, waarbij
Jan op allerlei manieren met de meest
vernuftige snufjes beveiligingssystemen
omzeilt. Ter plekke liet hij zien hoe hij
gemakkelijk een mail kan sturen, afkomstig
van het domein van het aan te vallen bedrijf.
Dit ziet er dus zeer overtuigend uit! We
hebben weer veel geleerd na ons bezoek en
vooral hoe we ons goed moeten beveiligen
tegen kwaadaardige hackers. Wij bedanken
Jan van de Capelleveen voor zijn gastvrijheid
en wensen hem veel succes bij de uitoefening
van zijn bedrijf!
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0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u
verzekerd bent
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SPIKHORST 6 | RENSWOUDE

SINTERKLAASINTOCHT 2020
Beste kinderen van Renswoude,
Sinterklaas komt over een paar weken weer
in Nederland aan! We kunnen hem alleen
dit jaar niet massaal verwelkomen op het
Kasteelplein. Reuze jammer natuurlijk, maar
het is nu niet verstandig om met veel mensen
bij elkaar te komen in deze coronatijd.
Maar zullen we er gewoon op een andere
manier een leuk feestje van maken? Wat dat
gaat worden houden we nog even geheim.
Zaterdag 14 november komt Sinterklaas
in Nederland aan en de week daarna
zullen jullie er meer van horen. Via school,
de Heraut en de Facebookpagina van de
Ondernemersvereniging Renswoude.
Graag tot dan! Groetjes van de Sinter
klaascommissie Renswoude

ONTMOETING RONDOM REUMA

Bij aankoop van 3 SLIPS de 4e SLIP
GRATIS
Bestel DEZE WEEK vast sloggi slips voor de aktieprijs
AKTIEPERIODE is van 13 november tot 13 december 2020

VAN DE PAVERT
Mode, accessoires en ondergoed
Dorpsstraat 25
3927BA Renswoude
Telefoon 0318-573023
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De SWO-Scherpenzeel-Renswoude orga
niseert een bijeenkomst voor mensen
met reuma. Wat speelt er allemaal bij een
reumatische aandoening. Dit kan gaan
over allerlei praktische zaken vanuit de
dagelijkse praktijk, tips tot hoe om te gaan
met lichamelijke beperkingen. Doelen stellen.
Hoe ga je in gesprek met hulpverleners etc.
De bijeenkomsten worden begeleid door een
ervaringsdeskundige.
Data: dinsdag 17 november, 15 december en
19 januari van 19.00 tot 21.00 uur.
Locatie: Bibliotheek Renswoude
Bijdrage kopje koffie / thee € 1,00
Aanmelden via e-mail:
servicepunt@swo-sr.nl of tel.: 033 - 2778898

Als de regels rond Corona blijven zoals ze
nu zijn kunnen de avonden, met een klein
groepje, doorgaan. Als u zich aanmeldt
krijgt u later nog een bevestiging/bericht met
informatie of de avond wel of niet doorgaat.

DE BEGROTING 2021 VAN DE GEMEENTE
RENSWOUDE
Op 27 oktober werd in de gemeenteraad de
begroting voor 2021 behandeld. Ondanks de
corona crisis staan de gemeentefinanciën
er nog steeds goed voor. Dit is van belang
voor onze zelfstandigheid op lange termijn.
Hiervoor
willen
onze
complimenten
overbrengen aan de ambtelijke organisatie en
het college van burgemeester en wethouders
- in het bijzonder wethouder financiën
Marieke Teunissen. De gemeentelijke
organisatie is versterkt en grote projecten
zoals afronding Dorpshart en verbouwing
gemeentehuis
worden
gerealiseerd.
Daarnaast zijn Beekweide 2 en Groot
Overeem 2 in voorbereiding.
Terwijl gewerkt wordt aan de toekomst van
Renswoude zal de lastenstijging volgend
jaar minimaal zijn. Dat is in vele gemeenten
om ons heen wel anders. Wel zijn er risico’s:
de kosten voor de jeugdzorg lopen op en de
bedragen die wij ontvangen vanuit het Rijk
dreigen verlaagd te worden.
Wij beseffen dat er nog lastige tijden aan
komen, vooral voor de ondernemers en
verenigingen in ons dorp. Waar mogelijk zal
de gemeente ruimte moeten hebben om
verenigingen in nood te ondersteunen. De
VVD fractie heeft een aantal voorstellen
gedaan om de gemeentefinanciën verder te
versterken, wat verder zal worden uitgewerkt
in de commissie- en raadsvergaderingen in
november en december.
Fractie VVD Renswoude
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EXTRA TOEZICHT NA VERNIELINGEN
OP SCHOOLPLEIN
HET IS NIET STOER OM MOOIE SPULLEN TE SLOPEN

“Het is fijn dat omwonenden ook reageren,
richting politie, als ze zaken waarnemen die
niet horen”, zo reageert burgemeester Petra
Doornenbal op de vernielingen rond de “De
Borgwal”. “Slopen van spullen is niet stoer en
vergeet niet dat we de kosten met z’n allen
moeten ophoesten”.
Bij de Christelijke Basisschool “De Borgwal”
heeft men te maken met vandalisme. Vandaar
dan ook dat directeur Jan Hendriksen, net
voor de herfstvakantie, de ouders hiervan
op de hoogte gesteld heeft en gewezen heeft
op de vernielingen die de laatste tijd op het
schoolplein plaatsvinden
In zijn bericht richting de ouders zegt
directeur Hendriksen: “In de afgelopen
maanden hebben we in de avonden en
weekenden veel overlast op het schoolplein,

de heraut

met het gevolg dat kunstgras op sommige
plekken weggeschroeid is, vlaggen gestolen
worden, de brievenbus afgebroken en
weggegooid wordt en urine in het fietsenhok
van de leerkrachten was te bespeuren. En
elke keer was er een enorme rotzooi op het
schoolplein. En dit is nog maar een kleine
opsomming”.
Het zal menigeen dan ook niet vreemd in de
oren klinken dat men hiervan af wil en er dus
maatregelen getroffen zijn. Zo surveilleert
de politie de laatste tijd al meer en zijn er
bordjes Verboden Toegang geplaatst om te
zorgen dat de politie ook kán ingrijpen, zowel
’s avonds als in het weekend. De conciërge
van de school heeft jongeren al regelmatig
aangesproken en van het plein gestuurd.
Ook van de zijde van de ouders wordt op hulp
gevraagd. Hendriksen: “Afgelopen zondag
kreeg ik een parroberichtje dat er jongeren op
het schoolplein waren die vuurwerk aan het
afsteken waren. Ik heb direct de politie gebeld

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

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

Illbruck Pur FM330

NIJBORG Doos van 12 stuks
RIJG Stuntprijs €OP7,50= OP per bus
(excl. BTW)

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48
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en ze hebben één jongere met vuurwerk op
het schoolplein aangetroffen en beboet”.
De vraag aan ouders is dan ook: “Ziet u na
zonsopgang mensen op het plein of ziet
u in het weekend mensen op het plein die
overlast veroorzaken, wilt u dan aan directeur
Hendriksen een bericht doen via Parro”. Het is
bedoeling om dan direct de politie in te seinen
en hopelijk kan men gezamenlijk op deze
manier dit probleem aanpakken. Mogelijk
kent u ook buurtgenoten van de school, die
iets zien. Ook zij mogen rechtstreeks contact
met de directeur opnemen. Bij voorkeur
via whatsapp op zijn mobiele nummer 0625450321.
Uiteraard wordt gehoopt dat men zo
gezamenlijk de vandalisme op en rond de
school kan aanpakken.
Voor alle duidelijkheid: “Kinderen van school
(met vriendjes) zijn voor zonsondergang van
harte welkom om op het plein te spelen, daar
is het plein ook voor bedoeld”.
“Burgemeester Petra Doornenbal: ”Helaas
klopt het dat die mooie nieuwe spullen op het
speelterrein van De Borgwal te lijden hebben
door jongeren die daar rondhangen.
De directeur heeft begin oktober contact
gezocht met de politie. Op dat moment hingen
er nog geen bordjes “Verboden toegang
voor onbevoegden”, geeft de burgemeester
aan. Die waren heel snel geregeld door de
school en ook bevestigd op de hekken. Op 11
oktober waren er weer jongeren die vuurwerk
afstaken. De politie is ter plaatse gegaan en
heeft twee bekeuringen uitgeschreven.
“Ook deze week hebben we twee meldingen
gehad. De jeugd had 1 avond een boom geveld.
Ik ben heel erg blij met de omwonenden
die de directeur bellen als er overlast is en
die belt de politie. Soms bellen mensen ook
rechtstreeks naar de politie. Prima dat zij dit
doen!”. De burgemeester zou willen dat er

een grote lamp met een bewegingsmelder
op het terrein komt, zodat iedereen kan zien
wat daar gebeurt maar dat is aan de school
zelf. Nog liever zou ik wensen dat de jongeren
die deze vernielingen aanrichten en overlast
veroorzaken wijzer worden en stoppen met
dit lompe gedrag. “Het is niet stoer om mooie
spullen te slopen. Zij verpesten het voor de
kinderen van de basisschool en voor ons
allemaal. Tenslotte moeten we met elkaar
als inwoners de kosten van die vernielingen
ophoesten” aldus burgemeester Petra
Doornenbal.

CHRISTENUNIE RENSWOUDE BEZOEKT
ELINE PLAGGENHOEF
Nog voor de Corona-crisis (in februari
2020) legde Jos Verdam namens de
ChristenUnie Renswoude een bezoek af
bij Eline Plaggenhoef. Eline is een van de
jongste ondernemers van Renswoude. Ze is
21 jaar oud en heeft een hondentrimsalon
aan de Kooiweg in Renswoude in een
oude boerderij. Eline heeft haar studie
in Barneveld afgerond en wilde snel haar
handen uit de mouwen steken door aan de
slag te gaan. Ze is daarom haar eigen bedrijf
begonnen. Als Renswouds bedrijf krijgt ze
klanten uit de hele regio. Klanten komen
niet alleen uit Renswoude, maar ook uit
Veenendaal en Woudenberg. Eline vertelde
ons hoe ze honden trimt en liet ons haar
werkruimte en werkspullen zien. Alles ziet
er erg verzorgd uit. Na ons bezoek vertelde
ze ons dat ze dat ze weinig merkt van de
Corona-crisis, aangezien honden nog steeds
getrimd moeten worden.
Wij zijn trots op jonge ondernemers zoals
Eline en kunnen iedereen met een hond
aanraden om er een keer op bezoek te gaan!
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VAN DE BIEB:
De bieb is open op dinsdagmiddag van 14.00
tot 17.00 u, of woensdagen van 14-20 uur,
(de avond openstelling is verplaatst) en op
vrijdagmiddag van 14.00-17.00 u.
EERSTE UUR: 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. Daarom 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 delen
op meerdere plekken huisvesting met
anderen. 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.
Als ontwikkelingen aanleiding geven tot
beperkingen of juist verruimingen, melden
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wij dat zo spoedig mogelijk. Alleen samen
zorgen wij ervoor dat we de Bibliotheek
veilig kunnen gebruiken.
PRIJSWINNAARS

Van de Puzzeltocht in de kinderboeken week
zijn: Voor de troostprijs: Daymian Inkenhaag,
en voor de hoofdprijs: Romy Snellen. Ze
mogen hun prijs in de bibliotheek komen
ophalen! Voorleesexpres
Renswoude - 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-OU-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.
OPEN LEESKRING TIJDENS NEDERLAND LEEST 23
NOVEMBER

Op maandagavond 23 november is er de
mogelijkheid om in de bibliotheek een
zogenaamde Open leeskringbijeenkomst
bij te wonen. Deze is bedoeld om een
keer te ervaren hoe het is om lid te zijn
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van een leeskring. Onderwerp van deze
leeskringbijeenkomst is het boek dat
centraal staat tijdens Nederland leest:
Het Zwijgen van Maria Zachea door Judith
Koelemeijer. Dit boek kan vanaf 1 november
bij de bibliotheek worden afgehaald tijdens
openingsuren.
Het is de bedoeling dat de deelnemers deze
avond dit boek dan ook gelezen hebben en
een actieve bijdrage aan de bijeenkomst
leveren.
De begeleiding van deze avond is in handen
van Leeskring De Passage uit Renswoude.
Het is niet mogelijk om hiervan lid te worden,
tenzij u Passage lid bent en mannen zijn
deze keer ook van harte uitgenodigd.
Deelname is kosteloos, afgezien van de
kosten voor een kopje koffie of thee.
Aanmelden is noodzakelijk en kan
tot 13 november via evandenbrink@
bibliotheekzout.nl of in de bibliotheek.
Aanvang: 20.00 u., verwachte eindtijd
22.00 u. Wij hopen dat ondanks de Corona
maatregelen
deze
bijeenkomst
kan
doorgaan.

het RIVM rondom corona.
Geïnteresseerd? Meld je dan aan per
mail: renswoude@bibliotheekzout.nl, per
telefoon: 0318-575151 of aan de balie van de
Bibliotheek.
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. Ivm 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
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

STOELYOGA 9 DECEMBER

Tijdens de Zoute Inval op woensdagochtend
9 december, van 10 tot 12 uur in de
Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Renswoude,
verzorgt Liesbeth Faber een gratis
kennismakingsworkshop stoelyoga.
Liesbeth gaat kort in op wat yoga is.
Daarna gaan we zelf aan de slag met
eenvoudige staande en zittende oefeningen.
Iedereen kan meedoen. Uiteraard met
inachtneming van de voorschriften van

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 .

21

de heraut

de heraut
GITAARLES IN DE BIEB

Tip van onze muziekleraar Marno Wieken:
vraag een gitaar aan de Goede Sint en
kom dan op les in de bieb op dinsdag
of vrijdag. Gratis proefles boeken? Mail
mwieken@gmail.com of bel 06-42838117
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

www.henkschuurman.nl

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)

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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echt familiebedrijf is geworden. Het unieke
aan Simone Beijer Uitvaartzorg is dat haar
organisatie een warme uitstraling heeft.
Ook schenkt ze aan allerlei doelgroepen
aandacht. Zo schreef Simone ook een
boekje voor kinderen waarvan een geliefde
is overleden. Simone Beijer gaf tijdens ons
gesprek aan dat haar werk erg dankbaar
werk is, maar ook verdrietig en soms
veeleisend. Onlangs vroegen we aan Simone
hoe het gaat in deze Corona-tijd. Simone
gaf aan dat het in de Corona-tijd soms extra
moeilijk was om afscheid te nemen, omdat
er niet veel mensen aanwezig mochten
zijn. De ChristenUnie Renswoude is onder
de indruk van hoe dit bedrijf in korte tijd
zo flink is gegroeid. En van haar nieuwe
plannen om per 1 januari 2021 op De Hooge
Hoek 4 niet alleen een kantoor, maar ook
2 24-uurs afscheidskamers te realiseren.
Waar nabestaanden een sleutel krijgen
en op iedere gewenst moment afscheid
kunnen nemen van degene die is overleden.
Wij wensen Simone, haar familie en haar
collega’s veel succes met de uitoefening van
hun bedrijf!

STICHTING ALZHEIMER NEDERLAND

CHRISTENUNIE BEZOEKT SIMONE BEIJER
UITVAARTZORG

Ook in dit rare jaar wordt er gelopen voor
stichting Alzheimer Nederland.

Nog voor de Corona-crisis bezocht Jos
Verdam van de ChristenUnie Renswoude
Simone Beijer Uitvaartzorg in haar huidige
pand op de Hooge Hoek 18. Simone Beijer
is een actieve uitvaartondernemer. De
afgelopen jaren is haar bedrijf uitzonderlijk
gegroeid en ze behoort inmiddels tot één
van de grotere regionale spelers. Haar
bedrijf telt inmiddels ook een groot team
aan personeelsleden, waaronder een aantal
leden van de familie Beijer waardoor het een

De collecte wordt gelopen in de week van
1 t/m 7 november.
Als u zelf tijd heeft om een paar straten
te lopen kunt u contact opnemen met
06 24799749.
Met vriendelijke groeten,
uw coördinator/wijkhoofd
Jantine van de Glind.
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RENSWOUDE SCHOON
Rijdt u over de Barneveldse straat dan
kunt u verrast worden door een kunstwerk
met een boodschap! Het symboliseert hoe
zwerfafval voorkomen kan worden.
Zwerfafval is al jarenlang een probleem.
Het is lelijk om te zien en berokkent
schade aan het milieu. De Nederlandse
overheid besteedt jaarlijks 250 miljoen
euro aan het verwijderen van zwerfafval.
Met name blik, plastics en peuken worden
nauwelijks afgebroken. Plastics komen
in het water terecht en vormt uiteindelijk
de plastic soep in zee. 3 Jaar geleden
ben ik begonnen met het ruimen van
zwerfafval tijdens mijn trim/wandelrondje.
De gemeente stelde een prikstok, hesje en
handschoenen beschikbaar. Het afval kan
op de gemeentewerf worden ingeleverd.
Het meeste afval bestaat uit plastic
flesjes, blikjes, koffiebekers, snoeppapier,
patatbakjes en (giftige) sigarettenpeuken.

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie
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Wist u dat..
Wij middels echografie de
(meeste) klachten in beeld
kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
0686870122

Het opruimen van zwerfafval levert vaak
positief commentaar van passanten.
Intussen is er een werkgroep “Renswoude
schoon” met 7 vrijwilligers, actief in het
wekelijks ruimen van zwerfafval. Met
zelfgemaakte karretjes en afvalzakken
van “supporter van schoon” gaan we op
pad. Intussen heeft de gemeente twee
professionele karren aangeschaft en in
bruikleen gegeven aan de werkgroep. Het
PMD kan direct worden gescheiden van
het restafval. Iedere vrijwilliger heeft zijn
eigen wijkje. Daarnaast proberen we met
twee personen de Barneveldsestraat,
Ubbeschoterweg, Veenweg, Arnhemseweg
en Utrechtseweg regelmatig van zwerfafval
te ontdoen.

Regelmatig vindt met de gemeente overleg
plaats. Belangrijke terugkomende vraag is:
‘Hoe kunnen we zwerfafval voorkomen?’
Dan zijn er nog jaarlijkse opschoonacties,
bijvoorbeeld van Passage. Zij gaan samen
met de schooljeugd aan de slag. In
Renswoude zijn ook bedrijven actief in het
ruimen van zwerfafval. Soms sluiten zij aan
bij een landelijke actiedag. Vaak horen we
van mededorpsbewoners dat zij regelmatig
zelf hun straatje en struiken rondom de
woning schoonhouden.
Hoe fijn zou het zijn als deze acties niet
meer nodig zijn! Samen moeten we
nadenken hoe we met onze mooie groene
omgeving omgaan. Tijdens buitenlessen
(van Luchtkasteel tot Dassenburcht)
maken we de schooljeugd bewust van
het afvalprobleem. De leerlingen van de
Borgwal maken wekelijks de ruimte rond
de school schoon. Het gaat om een stukje
bewustwording. Iedereen kan een bijdrage
leveren, in ieder geval door geen troep
achter te laten. Neem het mee naar je eigen
afvalbak!
Bent u betrokken bij dit probleem, heeft u
ideeën in het voorkomen van zwerfafval? Of
wilt u een praktische bijdrage leveren? De
werkgroep “Renswoude schoon” hoort het
graag.
Rob van de Bor,
coördinator “Renswoude schoon”
Tel: 06-46258523
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Parkietjes
Hage Nap
Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel:
0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl

binnen- en buitenschilderwerk
glasweefsel-, behang- en sauswerk
beglazing
meerjarenonderhoudsplan schilderwerk
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Biedt zich aan huishoudelijke hulp
1x vier uur per week
Werk netjes en goed
Bel gerust 06 47143678
Oppashulp
Voor alle leeftijden
Jongedame 16 jaar
Info? Bel 06 10844593
BZA tuinman, 18 jaar
Voor alle normale tuinwerkzaamheden
App of bel naar 06 36454250
Wie mist betonnen zittend varken??
In onze tuin achter gelaten.
Af te halen: Wilgenlaan 40

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

Gespecialiseerd in:

* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* RENOVATIE
* ONDERHOUD

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

UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude 
REDACTIE- EN ADVERTENTIEADRES: Esther Hoogstad, 0318 544 666
E-MAIL: heraut@ondernemersverenigingrenswoude.nl | Verschijnt iedere 14 dagen (woensdag)
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL 

GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 12 NOVEMBER
VÓÓR 19.00 UUR
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