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1EXMKY[WRIPLIMH

,IXMW^o’nFIPERKVMNOSRHIV[IVT:IVOIIVWZIMPMKLIMH
Ik geloof niet dat er iemand in Renswoude is die daar niets ‘van vindt’,
[ERX[ILIFFIRIVQIX^MNREPPIRHEKIPMNOWQIIXIQEOIR

1MNRKVSSXWXI^SVKEPWTSVXIJIYMPPILSYHIV:IVOIIVIR1SFMPMXIMXMWHI
(SVTWWXVEEX3JIMKIRPMNO^SYMOQSIXIR^IKKIRHI2
;ERXLSI[IPHI^IWXVEEXIVZSSV^SVKXHEX[MNEPWHSVTKSIHFIVIMOFEEV
^MNRMWLIXEPWYLIXQMNZVEEKXvolkomen onwenselijk dat zo’n drukke
TVSZMRGMEPI[IKSRWHSVTH[EVWHSSVWRMNHX,IXMWIIRHVYOFIVIHIR
[IKIV[SVHXZEEOXILEVHKIVIHIRIR^IOIVXMNHIRWHIHSROIVIYVIRMW
LIX SZIV ^MGLXRMIXKSIH(EX^SVKXZSSVKIZEEVPMNOIWMXYEXMIW

:SSVSRWMWHITVSZMRGMI9XVIGLXEPWIMKIREEVZERLIX6IRW[SYHWIHIIPZERHI2LIX
^SKIREEQHI‘FIZSIKHKI^EK’>MNKEERSZIVHIMRVMGLXMRKIRLIXSRHIVLSYHZERHI[IKIR^MNR
HEEVSQSRWEERWTVIIOTYRX)RVIOIRQEEVHEXMOHMXSRHIV[IVTZEEOXIVWTVEOIFVIRK,IXPMIJWX
^SYMO^MIRHEXHITVSZMRGMIIIRVSRH[IKEERPIKXSQSRWHSVTLIIR(EX^SYHIZIMPMKLIMHIR
PIIJFEEVLIMHIRSVQXIRKSIHIOSQIR1EEV^S’n weg is vreselijk duur IR6IRW[SYHILIIJXHMI
tientallen miljoenen euro’s ook niet op de plank liggen)RLSI[IPMOZERQIRMRKFIRHEXHI
ZIMPMKLIMHZERSR^IMR[SRIVWRMIXQEKEJLERKIRZERKIPHMWIRMKVIEPMWQILMIV[IPFIPERKVMNO
+IPYOOMKLIFFIR[IIIRKSIHIVIPEXMIQIXHITVSZMRGMIIRLIIJXHIKIHITYXIIVHI^MGL
KIGSQQMXIIVHEERLIXKI^EQIRPMNOIFIPERKZERIIRZIMPMK6IRW[SYHI:SSVPSTMKHYWRSKKIIR
SQPIKKMRKZERHI2QEEV[IFPMNZIRSRZIVQMRHIVHSRWFIWXHSIRZSSVIIRZIMPMKIVI
ZIVOIIVWWMXYEXMI

3TZIIPERHIVITPIOOIRMRLIXHSVTPEEXHIZIVOIIVWZIMPMKLIMHSSOVIKIPQEXMKXI[IRWIRSZIV
:EEO[SVHXIV XI LEVHKIVIHIRST[IKIR[EEVHEXLIPIQEEPRMIXOERIRQEK(IKIQIIRXIMW
aan zet om de weginrichting zo te maken dat de snelheid ‘eruit gehaald’ [SVHX1EEVIV^MXIIR
QE\MQYQEERLIXEERXEPWRIPLIMHWFITIVOIRHIQEEXVIKIPIR^SEPW[IKZIVWQEPPMRKIRIR
HVIQTIPWHMINIOYRXXVIJJIR;I[MPPIRMQQIVWSSOHEXHILYPTHMIRWXIRSRWRSKOYRRIR
FIVIMOIR(I6IRW[SYHWIFVERH[IIVMWEPXMNHWYTIVWRIPXIVTPEEXWIQEEVIIREQFYPERGIQSIX
ZERZIVHIV[IKOSQIR-IHIVSFWXEOIPMRHIWXVEXIRFIXIOIRXOSWXFEEVXMNHWZIVPMIW)RXMNHOER
HERZERPIZIRWFIPERK^MNR

-O[MPHEEVSQLIIPKVEEKRSKQEEPWIIRSTVSITHSIRQEXMKY[WRIPLIMH;EEVNIOQLQEK
VMNHIRMWOQLSSOKSIHXIHSIR[EXZIIPZIMPMKIVIREERKIREQIVZSSVHIZSIXKERKIVWIR
JMIXWIVWMW)RWTVIIOIPOEEVZSSVEPEER2MIXMIHIVIIRMW^MGLEPXMNHFI[YWXZER[EXLMNSJ^MN
XI[IIKFVIRKXQIXLIXVMNKIHVEK)RQSGLXYRSKIIRKSIHIWYKKIWXMILIFFIRZSSVIIR
QEEXVIKIPHMIHIKIQIIRXIOERXVIJJIRSQLIXZIMPMKIVXIQEOIRWGLVSSQHERRMIXSRWHEXXI
PEXIR[IXIR:SSVIIRZIMPMK6IRW[SYHI^MNR[IQIXSRWEPPIREER^IX


1EVMIOI8IYRMWWIR
;IXLSYHIV)GSRSQMIIR*MRERGMʦR


+IQIIRXIRMIY[WNYRM


&IVIMOFEEVLIMHKIQIIRXI


'SPPIGXIZIVKYRRMRKIR
-RZIVFERHQIXHIGSVSRE
4V&IVRLEVH'YPXYYVJSRHW
QEEXVIKIPIRMWHIFIVIMOFEEVLIMHZER XQ
XQ
)TMPITWMI20
HIKIQIIRXIEERKITEWX3R^I
6SHI/VYMW
QIHI[IVOIVW[IVOIR^SZIIPQSKIPMNO XQ
/MNOZSSVQIIVMRJSVQEXMIST[[[VIRW[SYHIRP
ZERYMXLYMW;IHSIRSRWFIWXHI
HMIRWXZIVPIRMRK^SKSIHQSKIPMNOHSSVXIPEXIRKEER9OYRXSRWSTHIZSPKIRHIQERMIVIR
FIVIMOIR

&YVKIV^EOIR
(IEJHIPMRK&YVKIV^EOIRMWFITIVOXSTIRIR[IVOXEPPIIRSTEJWTVEEO:SSVLIXQEOIRZERIIR
EJWTVEEOOYRXYXYWWIRIRYYVFIPPIRREEVSJQEMPIR
REEVFYVKIV^EOIR$VIRW[SYHIRP
/SQRMIXREEVLIXKIQIIRXILYMWEPWYKIIREJWTVEEOLIFXKIQEEOX,SI[IPIVQIHI[IVOIVW
EER[I^MKOYRRIR^MNRQSKIR^MNEPPIIRSTEJWTVEEO[IVOIRSQLIXEERXEPGSRXEGXQSQIRXIR
^SZIIPQSKIPMNOXIFITIVOIR;MNZVEKIRY[FIKVMTLMIVZSSV
;MWXYHEXYFITEEPHI^EOIRSSOXLYMWZMEHIGSQTYXIVOYRXVIKIPIR#>SOYRXYZME
[[[VIRW[SYHIRPIIRZIVLYM^MRKSRPMRIHSSVKIZIRIRIIRYMXXVIOWIPHMKMXEEPEERZVEKIR;I
ZVEKIRYSQLMIV^SZIIPQSKIPMNOKIFVYMOZERXIQEOIR^SHEXYRMIXREEVLIXKIQIIRXILYMW
LSIJXXIOSQIR

(SVTWXIEQ
,IX(SVTWXIEQMWEPPIIRXIPIJSRMWGLSJTIVQEMPFIVIMOFEEV 
HSVTWXIEQ$VIRW[SYHIRP (IQEMP[SVHXHEKIPMNOWKIPI^IRIRY[SVHXHER^SWRIPQSKIPMNO
XIVYKKIFIPH

;SRMRKFIHVMNJ
%PPIIRWTSIHIMWIRHIVITEVEXMIZIV^SIOIROYRRIRXIPIJSRMWGL[SVHIRHSSVKIKIZIR%PPISZIVMKI
VITEVEXMIZIV^SIOIROYRXYHSSVKIZIRZMEHIKIQIIRXIPMNOI[IFWMXI
[[[VIRW[SYHIRPVITEVEXMI:SSVZVEKIRSZIVLYYVFIXEPMRKIRSJGSRXVEGXIROYRXYGSRXEGX
STRIQIRZMELYYV$VIRW[SYHIRP

(MKMXEEPZIVKEHIVIRKIHYVIRHIHIGSVSREGVMWMW
(IZIVKEHIVMRKIROYRRIRZMESR^I[IFWMXI [[[VIRW[SYHIRP PMZIKIZSPKH[SVHIR^S[IP
HQZKIPYMHEPWFIIPH&MNGSQQMWWMIZIVKEHIVMRKIR[EVIR[MNLIXKI[IRHHEXMRMXMEXMIJRIQIVW
SJERHIVIFIXVSOOIRIRSJFIPERKLIFFIRHIRFMNZIVKEHIVTYRXIROSRHIREERWGLYMZIR(EXMWRY
YMXIVEEVHRMIXLIXKIZEP;MN^YPPIR^SZIIPQSKIPMNOHIFIXVSOOIRIRTIVWSSRPMNOFIREHIVIRSQ
LYRVIEGXMIWGLVMJXIPMNOMRXIPEXIRWXYVIR-RHMIRYRMIXFIREHIVHFIRXQEEVY[MPXXSGL
QIITVEXIRHEROYRXY^MGLQIPHIRFMNHIKVMJJMIVHILIIV1,8.ERWIRZME
QNERWIR$VIRW[SYHIRP
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)\XVEGSQQMWWMIZIVKEHIVMRKNYRM
)\XVEGSQQMWWMIZIVKEHIVMRKNYRM
3THMRWHEKNYRMZMRHXIIRI\XVEGSQQMWWMIZIVKEHIVMRKTPEEXWMR^EOIHIZEWXWXIPPMRK
3THMRWHEKNYRMZMRHXIIRI\XVEGSQQMWWMIZIVKEHIVMRKTPEEXWMR^EOIHIZEWXWXIPPMRK
ZERHI6IKMSREPI)RIVKMI7XVEXIKMI 6)7 (I^ISTIRFEVIZIVKEHIVMRKZERKXEERSQ
ZERHI6IKMSREPI)RIVKMI7XVEXIKMI
6)7 (I^ISTIRFEVIZIVKEHIVMRKZERKXEERSQ
YYVIROER^SEPWLMIVZSSVFIWGLVIZIRHMKMXEEPKIZSPKH[SVHIR
YYVIROER^SEPWLMIVZSSVFIWGLVIZIRHMKMXEEPKIZSPKH[SVHIR

%KIRHE
%KIRHE

 3TIRMRK

3TIRMRK
 :EWXWXIPPMRKEKIRHE

 :EWXWXIPPMRKEKIRHE
-RKIOSQIRWXYOOIRIRQIHIHIPMRKIR

 -RKIOSQIRWXYOOIRIRQIHIHIPMRKIR
:SSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRK6IKMSREPI)RIVKMI7XVEXIKMI 6)7 

6)7 
 :SSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRK6IKMSREPI)RIVKMI7XVEXIKMI
6SRHZVEEK

 6SRHZVEEK
7PYMXMRK
 
 7PYMXMRK

 


8IVYKFPMOMRJSVQEXMIFMNIIROSQWXIR6IKMSREPI)RIVKMIWXVEXIKMIIRZIVZSPK
8IVYKFPMOMRJSVQEXMIFMNIIROSQWXIR6IKMSREPI)RIVKMIWXVEXIKMIIRZIVZSPK
3THSRHIVHEKQIMIR[SIRWHEKQIM[EVIRIVX[IISRPMRIMRJSVQEXMI
3THSRHIVHEKQIMIR[SIRWHEKQIM[EVIRIVX[IISRPMRIMRJSVQEXMI
FMNIIROSQWXIRSZIVHI6IKMSREPI)RIVKMIWXVEXIKMI
6)7 &IMHIEZSRHIR[IVHIRKSIH
FMNIIROSQWXIRSZIVHI6IKMSREPI)RIVKMIWXVEXIKMI
6)7 &IMHIEZSRHIR[IVHIRKSIH
FI^SGLXSSOHSSVMR[SRIVWYMXSR^IFYYVKIQIIRXIR-RXSXEEPLIFFIR[ISRKIZIIV
FI^SGLXSSOHSSVMR[SRIVWYMXSR^IFYYVKIQIIRXIR-RXSXEEPLIFFIR[ISRKIZIIV
HIIPRIQIVW
HMKMXEEP QSKIRSRXZERKIR
HIIPRIQIVW
HMKMXEEP QSKIRSRXZERKIR

;ILIFFIRLIXKILEHSZIVHI6)7ZER6IKMS*SSHZEPPI]HIKIZSPKIRZSSVLIX
;ILIFFIRLIXKILEHSZIVHI6)7ZER6IKMS*SSHZEPPI]HIKIZSPKIRZSSVLIX
WXVSSQRIX[IVOIRHIYMX[IVOMRKZERHI6)7MR6IRW[SYHI(EEVREEWXMWIVYMXKIFVIMH
WXVSSQRIX[IVOIRHIYMX[IVOMRKZERHI6)7MR6IRW[SYHI(EEVREEWXMWIVYMXKIFVIMH
KIWTVSOIRSZIVHIQSKIPMNOIOSQWXZER[MRHQSPIRWMRHIKIQIIRXI
KIWTVSOIRSZIVHIQSKIPMNOIOSQWXZER[MRHQSPIRWMRHIKIQIIRXI

;MPXYHIFMNIIROSQWXIRXIVYKOMNOIR#(EROERHEXZME[[[VIRW[SYHIRPSRHIVLIX
;MPXYHIFMNIIROSQWXIRXIVYKOMNOIR#(EROERHEXZME[[[VIRW[SYHIRPSRHIVLIX
kopje ‘inwoners’ "6)73SOOYRXYLMIVHIERX[SSVHIRXIVYKPI^IRSTHIZVEKIRHMI
kopje
‘inwoners’ "6)73SOOYRXYLMIVHIERX[SSVHIRXIVYKPI^IRSTHIZVEKIRHMI
KIWXIPH^MNR
KIWXIPH^MNR

;MPXYLIXTVSGIWVSRHSQHI6)7FPMNZIRZSPKIR#(ER^MNRHIZSPKIRHIHEXEFIPERKVMNO
;MPXYLIXTVSGIWVSRHSQHI6)7FPMNZIRZSPKIR#(ER^MNRHIZSPKIRHIHEXEFIPERKVMNO
 NYRMVEEHWGSQQMWWMI ZSSVEKIRHE^MILMIVFSZIR 
 NYRMVEEHWGSQQMWWMI ZSSVEKIRHE^MILMIVFSZIR 
 NYRMVEEHWZIVKEHIVMRKXMNHIRWHI^IEZSRHRIIQXHIVEEHIIRFIWPYMXSZIVHI
 NYRMVEEHWZIVKEHIVMRKXMNHIRWHI^IEZSRHRIIQXHIVEEHIIRFIWPYMXSZIVHI
6)7)VMWVYMQXIZSSVMRWTVEEO
6)7)VMWVYMQXIZSSVMRWTVEEO
 NYPMMRJSVQEXMIFMNIIROSQWXXMNHIRWHI^IEZSRH[MPPIR[IYMRJSVQIVIRSZIV
 NYPMMRJSVQEXMIFMNIIROSQWXXMNHIRWHI^IEZSRH[MPPIR[IYMRJSVQIVIRSZIV
LIXFIWPYMXHEXHIVEEHRIIQXSZIVHI6)7;EXFIXIOIRXHMXFIWPYMXZSSV
LIXFIWPYMXHEXHIVEEHRIIQXSZIVHI6)7;EXFIXIOIRXHMXFIWPYMXZSSV
6IRW[SYHIIRZSSVHIIZIRXYIPIOSQWXZER[MRHQSPIRW#:SSVEPWRSKKEER[I
6IRW[SYHIIRZSSVHIIZIRXYIPIOSQWXZER[MRHQSPIRW#:SSVEPWRSKKEER[I
IVZERYMXHEXHI^IFMNIIROSQWXSSOSRPMRI^EPTPEEXWZMRHIR%ERQIPHIRLMIVZSSV
IVZERYMXHEXHI^IFMNIIROSQWXSSOSRPMRI^EPTPEEXWZMRHIR%ERQIPHIRLMIVZSSV
OEREPZMEMFVIQIV$VIRW[SYHIRP
OEREPZMEMFVIQIV$VIRW[SYHIRP
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328;)64&)78)11-2+740%2&)(6-.:)28)66)-2+63383:)6))1--
(IKIQIIRXI6IRW[SYHIMWZSSVRIQIRWLIXFIHVMNZIRXIVVIMRYMXXIFVIMHIR(I^I
YMXFVIMHMRK^EPTPEEXWZMRHIREERHI[IWX^MNHIZERLIXLYMHMKIFIHVMNZIRXIVVIMR+VSSX
3ZIVIIQ +VSSX3ZIVIIQ-- 







,IXZSSVSRX[IVTFIWXIQQMRKWTPERLIIJXVIIHWMRLIXOEHIVZERHIMRWTVEEOZIVSVHIRMRK
XIVZMWMIKIPIKIR(IEGLXMRWTVEEOVIEGXMIWSTHMXZSSVSRX[IVT^MNRHSSVLIXGSPPIKIZER
& ;FIERX[SSVH)IREERXEPVIEGXMIWLIIJXKIPIMHXSXEERTEWWMRKIRXIRST^MGLXIZER
LIXZSSVSRX[IVT(I^I^MNRZIV[IVOXMRLIXRYZSSVPMKKIRHISRX[IVTTPER(EEVREEWX^MNR
IVRSKIIREERXEPSRHIV^SIOIRXSIKIZSIKH[EEVSRHIVHI[EXIVXSIXW,IXSRX[IVTTPER
PMKXQIXMRKERKZERQSVKIR NYRM KIHYVIRHI^IW[IOIRHIVLEPZIXSXNYPM
XIVMR^EKIMRLIXOEHIVZEREVXMOIPZERHI;IXVYMQXIPMNOISVHIRMRK(IWXYOOIR
^MNRHMKMXEEPXIVEEHTPIKIRST[[[VYMQXIPMNOITPERRIRRPIROYRRIRSTEJWTVEEO 
 [SVHIRMRKI^MIRMRLIXXMNHIPMNOIKIQIIRXILYMWEERHI0MNWXIVFIWPEERXI
6IRW[SYHI

,MIVREEWXQEOIRFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZER6IRW[SYHIFIOIRHSTQEEVX
IIRWIPIGXMIFIWPYMXXILIFFIRKIRSQIRSTFEWMWZERLIXEVGLISPSKMWGLSRHIV^SIO
IRWIPIGXMIEHZMIWZERFYVIEY:IWXMKMEMRLSYHIRHIHEXIVFMNHIZSSVKIRSQIR
[IVO^EEQLIHIRMRLIXTPERKIFMIHKIIRVIOIRMRKLSIJXXI[SVHIRKILSYHIRQIX
EVGLISPSKMWGLI[EEVHIR(IYMXOSQWXIRZERLIXEVGLISPSKMWGLSRHIV^SIO^MNRZIV[IVOX
MRLIXSRX[IVTFIWXIQQMRKWTPER

+IHYVIRHIHIKIRSIQHIXIVQMNRZER^IW[IOIROERIIRMIHIVIIR^MIRW[MN^IQIX
FIXVIOOMRKXSXLIXSRX[IVTTPERMRHMIRIRFMNHIKIQIIRXIVEEHZER6IRW[SYHI4SWXFYW
>06IRW[SYHI
:SSVMRPMGLXMRKIRSJZVEKIROYRXYGSRXEGXSTRIQIRQIXHILIIV1.ERWIRZERHI
EJHIPMRK*]WMIO(SQIMR QNERWIR$VIRW[SYHIRP 
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de heraut
-RKIOSQIREERZVEKIRZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
(IFYVKIQIIWXIVLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI
6IRW[SYHIMIHIVZSSV^SZIVFIZSIKHQEOIRFIOIRHHEXSTKVSRHZERHI%PKIQIRI
4PEEXWIPMNOI:IVSVHIRMRK6IRW[SYHIIRFMN^SRHIVI[IXXIRHIZSPKIRHIEERZVEKIR^MNR
MRKIHMIRH
▪ :IVOPEVMRKZERKIIRFI^[EEVZSSVHIOEEVXPIIWVMX4EVO7I]WX6EPP]HSSVSRHIV
ERHIVI6IRW[SYHISTZVMNHEKNYPMEERKIZVEEKHHSSV8IR)ZIRXW
SRXZERKIRSTQIM 
▪ 'SPPIGXIZIVKYRRMRK HSSVPSTIRH ZSSVLIXLYMWEERLYMWGSPPIGXIVIRZSSV/;*
/EROIVFIWXVMNHMRKZERXQWITXIQFIV SRXZERKIRSTETVMP 

:SSVQIIVMRJSVQEXMIQ[78WERKSJWXWERK$VIRW[SYHIRP


:IVPIIRHIZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
(IFYVKIQIIWXIVLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI
6IRW[SYHIMIHIVZSSV^SZIVFIZSIKHQEOIRFIOIRHHEXSTKVSRHZERHI%PKIQIRI
4PEEXWIPMNOI:IVSVHIRMRK6IRW[SYHIIRFMN^SRHIVI[IXXIRHIZSPKIRHIZIVKYRRMRKMW
ZIVPIIRH
▪ :IRXZIVKYRRMRKZSSVHIZIVOSSTZERPSXIRSTQIMEERKIZVEEKHHSSV
7GSYXMRK7GLIVTIR^IIPIS ZIV^SRHIRSTQIM 

:SSVQIIVMRJSVQEXMIQ[78WERKSJWXWERK$VIRW[SYHIRP




8IVMR^EKIPIKKMRKSRX[IVTFIWPYMXLSKIVI[EEVHIR;IXKIPYMHLMRHIV
3QKIZMRKWZIVKYRRMRK/EWXERNIPEERE6IRW[SYHI
&YVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHIQEOIRFIOIRHHEXLIX
SRX[IVTFIWPYMXLSKIVI[EEVHIRZSSVHI3QKIZMRKWZIVKYRRMRK‘/EWXERNIPEERE
6IRW[SYHI’IRHIFMNFILSVIRHIWXYOOIRZER[SIRWHEKNYRMXSXIRQIXHMRWHEK
NYPMXIVMR^EKIPMKKIR

(SIPFIWPYMXLSKIVI[EEVHIR
(ISQKIZMRKWZIVKYRRMRKZSSV^MIXMRHIVIEPMWEXMIZERX[EEPJETTEVXIQIRXIREERHI
/EWXERNIPEEREMR6IRW[SYHI,IXFIWXEERHIFIHVMNJWTERHSTLIXTIVGIIP^EP[SVHIR
KIWPSSTX3QHEXHIEERZVEEKSQKIZMRKWZIVKYRRMRKRMIXFMRRIRLIXKIPHIRHI
FIWXIQQMRKWTPERTEWXIRHIFSY[ZERKIPYMHWKIZSIPMKIFIWXIQQMRKIRQSKIPMNO
QEEOXQSIXLIXTPEREERHI;IXKIPYMHLMRHIVZSPHSIR,MIVZSSVMWIIREOSIWXMWGL
SRHIV^SIOYMXKIZSIVHREEVHIKIPYMHWFIPEWXMRKSTHIKIZIPW9MXHMXSRHIV^SIOFPMNOXHEX
LIXKIPYMHWRMZIEYSTHIKIZIPWZER^IWETTEVXIQIRXIRZER[IKILIX[IKZIVOIIVSTHI
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(SVTWWXVEEX 2 LSKIVMWHERHI[IXXIPMNOIZSSVOIYVW[EEVHIHMIZERYMXHI;IX
KIPYMHLMRHIVQSIX[SVHIRREKIWXVIIJH(I;IXKIPYMHLMRHIVFMIHXHIQSKIPMNOLIMHSQ
SRHIVZSSV[EEVHIRSRXLIJJMRKXIZIVPIRIRZERHI^IZSSVOIYVW[EEVHIIRLSKIVI
[EEVHIRXSIXIWXEERSTHIKIZIPWZERHIETTEVXIQIRXIR,IXGSPPIKIZER
FYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVW[MPZSSVLIXTPERKIFVYMOQEOIRZERHI^IQSKIPMNOLIMHIR
LIIJXLIXSRX[IVTZERLIXFIWPYMXLSKIVI[EEVHIRSTKIWXIPH

-R^MIRWXYOOIR
,IXSRX[IVTFIWPYMXLSKIVI[EEVHIRIRHIFMNFILSVIRHIWXYOOIROYRXYFMRRIRHI
KIRSIQHIXIVQMNRMR^MIRFMNLIXKIQIIRXILYMW0MNWXIVFIWPEERMR6IRW[SYHI
:ER[IKIHIQEEXVIKIPIRXIKIRZIVWTVIMHMRKZERLIXGSVSREZMVYWMWLIXKIQIIRXILYMW
FITIVOXKISTIRHIR^MNRHIHSGYQIRXIRIROIPSTEJWTVEEOQIXHITPERFILERHIPEEV
HLV1;IRX^IP MRXI^MIR&IPLMIVZSSVQIXLIXEPKIQIRIRYQQIV

-RHMIRIR^MIRW[MN^IR
3TKVSRHZERHI;IXKIPYMHLMRHIVOYRRIRFIPERKLIFFIRHIRFMRRIRHIKIRSIQHI
XIVQMNR^MIRW[MN^IRXIKIRLIXSRX[IVTFIWPYMXLSKIVI[EEVHIRMRHMIRIR&IRXY
FIPERKLIFFIRHI#)RFIRXYLIXRMIXIIRWQIXHMXSRX[IVTFIWPYMX#(EROYRXYIIR
KIQSXMZIIVHIFVMIJLMIVSZIVWXYVIREER'SPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZER
HIKIQIIRXI6IRW[SYHITE3QKIZMRKWHMIRWXVIKMS9XVIGLX4SWXFYW0'
9XVIGLXSRHIVHYMHIPMNOIZIVQIPHMRKZERY[REEQY[EHVIWIR^EEORYQQIV
>

:SSVMRJSVQEXMI3QKIZMRKWHMIRWXVIKMS9XVIGLX QIZV&.EIU\ 

-REERQIVOMRKOSQIRZSSV832/
3QKIFVYMOXIQSKIRQEOIRZERHI832/VIKIPMRKQSIXHIXIVYKZEPMRMROSQWXIRXIR
QMRWXI ^MNRKIVIOIRHSZIVHIQEERHNERYEVMXIRST^MGLXIZERNERYEVM
3SOQSIXY[vermogen lager zijn dan € 1ZSSVKILY[HIRWEQIR[SRIRHIRIR
EPPIIRWXEERde ouders. Dit bedrag is € ZSSVIIREPPIIRWXEERHI
3TFEWMWZERLIXTIVGIRXEKIZERLIXMROSQIRHEXYMXKIKIZIRQSIX[SVHIREER
RSSH^EOIPMNOI[SSROSWXIR[SVHXFITEEPHSJYrecht heeft op de ‘lage TONK’ van €
of de ‘hoge TONK’ van € 9OYRXHIVIKIPMRKXSXIRQIXNYRM
EERZVEKIRZMESR^I[IFWMXI+IQIIRXI:IIRIRHEEPZSIVXHI^IVIKIPMRKZSSVHI
MR[SRIVWZER6IRW[SYHIYMX3T[[[ZIIRIRHEEPRPXSROZMRHXYQIIVMRJSVQEXMISZIV
832/IRHIZSSV[EEVHIR


*MRERGMʦPILYPTZSSVMR[SRIVWHMI[SSROSWXIRRMIXOYRRIRFIXEPIR832/
/YRXYSTHMXQSQIRXY[[SSROSWXIRRMIXFIXEPIR#)ROSQXHMXHSSVHEXY[MROSQIR
QMRHIVMWKI[SVHIRZER[IKIHIGSVSREGVMWMW#(EROYRXYWMRHWQEERHEKETVMP
KIFVYMOQEOIRZERHI832/VIKIPMRK
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4VSFPIQIRQIXY[FYVIR#&YYVXFIQMHHIPMRKLIPTX

;SSROSWXIR^MNRQIIWXEPHIKVSSXWXIOSWXIRTSWXMRIIRLYMWLSYHIR(IPERHIPMNOI
VIKIPMRK8MNHIPMNOI3RHIVWXIYRMRK2SSH^EOIPMNOI/SWXIR 832/ FMIHXJMRERGMʦPI
SRHIVWXIYRMRKEERMIHIVIIRHMIFMNZSSVFIIPHLYYVL]TSXLIIOIPIOXVMGMXIMX[EXIVIRKEW
XMNHIPMNORMIXOERFIXEPIR2MIXEPPIIRSRHIVRIQIVWOYRRIRIVEERWTVEEOSTQEOIR(I
VIKIPMRKMWSSOZSSV[IVORIQIVWIR^IPJWXERHMKIRHMIHSSVHIGSVSREQEEXVIKIPIRLYR
FEERSJSTHVEGLXIR^MNRO[MNXKIVEEOX
(I832/MWIVSQQIRWIRXILIPTIRHMIRMIXMREERQIVOMRKO[EQIRZSSVIIVHIVI
WXIYRQEEXVIKIPIRSJHMISRHEROWERHIVVIKIPMRKIRRSKWXIIHWXI[IMRMKMROSQWXIR
LIFFIRSQ[SSROSWXIRXIFIXEPIR




%ERPIKKILERHMGETXIRTEVOIIVTPEEXW
,IXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZER6IRW[SYHILIIJXFIWPSXIRIIR
KILERHMGETXIRTEVOIIVTPEEXWSTOIRXIOIREERXIPIKKIRFMNLIXETTEVXIQIRXIRGSQTPI\
EERHI3YHI,SPPI[IK,IXFIXVIJXHITEVOIIVTPEEXWEERHI3YHI,SPPI[IKHMILIX
HMGLXWXFMNHIMRKERKZERLIXRMIY[IETTEVXIQIRXIRGSQTPI\EERLIX(SVTWTPIMRMW
KIWMXYIIVH
:SSVZVEKIROYRXYSTQEERHEKHMRWHEKIRHSRHIVHEKSGLXIRHGSRXEGXSTRIQIRQIX
QIZVSY[)1SSRIRZME9OYRXSSOIIRIQEMPWXYVIRREEV
IQSSRIR$VIRW[SYHIRP
&IPERKLIFFIRHIRZERHMXFIWPYMXOYRRIRIIRWGLVMJXIPMNOSRHIVXIOIRHIRKIQSXMZIIVH
FI^[EEVWGLVMJXMRHMIRIRFMNLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZER
6IRW[SYHI4SWXFYW>06IRW[SYHI(MXQSIXYKIHEERLIFFIRFMRRIR^IW
[IOIRRENYRM


&YYVXTVSFPIQIROYRRIRLIX[SSRTPI^MIVIRSVQZIVWXSVIR7SQWLIFFIRQIRWIRPEWX
ZERHIFYVIRFMNZSSVFIIPHHSSVLEVHIQY^MIOFPEJJIRHILSRHIRSJHSSVVSX^SSM
4VSFIIVIIVWXQIXIPOEEVXITVEXIR%PWWEQIRTVEXIRRMIXPYOXSJIIRKIWTVIORMIXW
STPSWXOERFYYVXFIQMHHIPMRKYMXOSQWXFMIHIR
;MN^MNRYKVEEKZERHMIRWX,IXHSIPZERFYYVXFIQMHHIPMRKMWLIXGSRXEGXLIVWXIPPIRQIX
Y[FYVIR^SHEX[SRIR[IIVTVIXXMKMW+SIHSTKIPIMHIFYYVXFIQMHHIPEEVWLIPTIRYIR
Y[FYVIRSQWEQIRXITVEXIRSZIVSTPSWWMRKIR




6IRW[SYHINYRM
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,SIHSIR[IHEX#
9QIPHXY[SZIVPEWXEERFYYVXFIQMHHIPMRK(IFYYVXFIQMHHIPEEVWQEOIRZIVZSPKIRW
IIREJWTVEEOSQFMNYXLYMWPERKWXIOSQIRIRRIQIRHIXMNHSQREEVY[ZIVLEEPXI
PYMWXIVIR(EEVREKEER^MNREEVY[FYVIR[ERX^MNLSVIRSSOKVEEKLYROERXZERLIX
ZIVLEEP%PWHIFYVIRQIXYMRKIWTVIO[MPPIRHERKEER[MNIIRFIQMHHIPMRKWKIWTVIO
VIKIPIR(MXKI^EQIRPMNOIKIWTVIOZMRHXTPEEXWMRIIRFYYVXLYMWSJSTIIRERHIVI
RIYXVEPIPSGEXMI
1IXSR^ILYPTOYRXYWEQIRHMRKIRYMXTVEXIRIRKSIHIEJWTVEOIRQEOIR
(IFIQMHHIPEEVWLIPTIRQIXHMXKIWTVIO>MN^MNRRIYXVEEPSRTEVXMNHMKIRLIFFIRIIR
KILIMQLSYHMRKWTPMGLX
)IRTEEV[IOIRRELIXFIQMHHIPMRKWKIWTVIOFIPPIR[MNFIMHIFYVIRSTSQXILSVIRSJ
HIKIQEEOXIEJWTVEOIRKSIH^MNRZIVPSTIR%PWHMXRMIXKSIHMWKIKEERHEROMNOIR[I
[EXIVRSKQSKIPMNOMW^SHEXYFIMHIRJMNROYRX[SRIR&YYVXFIQMHHIPMRKMWOSWXIPSSW
:SSVQIIVMRJSVQEXMISJLIXEERQIPHIRZERIIRSZIVPEWXWMXYEXMIOYRXYGSRXEGX
STRIQIRZMEFYYVXFIQMHHIPMRK$ZIIRW[IP^MNRRPSJ

ONDERNEMERSACTIE:
ORGELWERK - KOEPELKERK



,SRHIREERKIPMNRHIRLSRHIRTSITMRHIWTIGMEPIEJZEPFEOOIR
:SSVZIIPQIRWIRMWIIRLSRHFIPERKVMNOKI^IPWGLET
8IKIPMNOIVXMNH[SVHXIVRSKWXIIHWSZIVPEWXIVZEVIRHSSV
PSWPSTIRHILSRHIRIRLSRHIRTSIT;MN[MPPIRHEEVSQEPPI
LSRHIRFI^MXXIVWSTRMIY[STVSITIRSQFMNLIXYMXPEXIRZERHI
LSRHHILSRHEERKIPMNRHXILSYHIRIRHILSRHIRTSITSTXI
VYMQIR:SSVHILSRHIRTSIT^MNRIVSTHMZIVWITPIOOIRMR6IRW[SYHIWTIGMEPI
EJZEPFEOOIRKITPEEXWX;ERRIIVYHILSRHYMXPEEXRIIQHERIIR TPEWXMG ^EONIQII
[EEVQIIYHILSRHIRTSITOYRXSTVYMQIRIRMRHIEJZEPFEOOYRXKSSMIR

‘Een hondenkakje hoort in een poepzakje in het daarvoor bestemde afvalbakje’

(IFYMXIngewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) controleren op de opruimIR
EERPMNRTPMGLX
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Graag willen we u blijvend betrekken bij een
plan in één van de meest aansprekende
gebouwen van ons dorp: de Koepelkerk. Al
eeuwen lang bepaald dit architectonische
gebouw (architect Jacob van Campen)
samen met het kasteel een belangrijk
aanzicht van Renswoude.
Als onderdeel van het interieur neemt het
pijporgel een grote plaats in. Helaas is dit
orgel nu in slechte staat en ook historisch
gezien een samenvoeging van veel
gebruikte materialen. Daarnaast is het orgel
in de vorige eeuw ook nog verplaatst naar
een krappe ruimte boven de kansel.



In de Heraut van vorige maand hebt u al
kunnen lezen hoe er de laatste jaren gewerkt
is aan een ambitieus plan om een stuk
historie te doen herleven. In een prachtige
brochure wordt de geschiedenis getoond en

uitgelegd hoe dit plan tot stand gekomen is.
In enkele weken tijd zijn er al door zeer veel
gemeenteleden bijdragen gedaan om dit
plan te realiseren. Al ruim de helft van de
benodigde half miljoen euro is toegezegd.
Waarvoor onze zeer hartelijke dank!
Maar we zijn er nog niet. We willen daarom
iedereen vragen om dit plan te steunen. We
hopen samen met alle inwoners, bedrijven
en fondsen de Koepelkerk van binnen en
van buiten voor de komende generaties te
bewaren. De komende weken zal er onder
alle bedrijven en ondernemers van ons dorp
een sponsoringsactie gehouden worden. U,
als ondernemer, krijgt daarvan bericht. Van
harte aanbevolen!
Als u dit project ook wilt steunen, maar nog
niet in de gelegenheid bent geweest, kijk dan
op: www.hervormdrenswoude.nl/orgelwerk,
of maak uw bijdrage over op : NL96 RABO
0355 1191 10 t.n.v. Herv. Gem. Renswoude.
Voor vragen: cvk@hervormdrenswoude.nl
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TUINKRING PASSAGE

FIETSEN MET PASSAGE

Woensdag 9 juni a.s. gaat de tuinkring van
Passage de prachtige Tuin van Schelven in
Terschuur bekijken. Deze landelijk gelegen
tuin van 4000m² werd aangelegd in 2005
rond een rietgedekt huis. Een tuin met rechte
lijnen en vakken ingevuld met borders. Bij
het terras staan rozen en verderop ligt een
natuurlijk ogende vijver met uitzicht op de
weilanden. Ook is er nog een kruidentuintje,
een kleine boomgaard en een gemengd
bosje. Het wordt een corona-proof uitje!

Wij gaan weer fietsen maar dan in een
aangepaste vorm, n.l. twee groepen van
maximaal 20 personen per groep.

Vertrek per auto om 13.00 uur vanaf gebouw
Rehoboth De kosten, inclusief vervoer
bedragen € 7,00.

U kunt zich hiervoor tot en met 14
juni telefonisch aanmelden bij Hennie
Robbertsen, tel. 0648445081. Wij hopen op
goed fietsweer, anders wordt het een week
uitgesteld.

Opgeven uiterlijk maandag 9 juni bij Hennie
Verbeek tel. 0342-412191. Niet-leden zijn
ook welkom om mee te gaan.

Datum: woensdag 16 juni, s’ middags om
14.00 uur en ‘s avonds om 19.00 uur, de start
is vanaf gebouw Rehoboth.
Let op! Voor deelname is opgeven verplicht,
waar u tegelijk uw keuze voor de middag of
de avond door kan geven.

Met vriendelijke fietsgroeten van Hennie,
Jennie, Mineke en Dikkie.

HOOFD, HART EN HANDEN (HHH)
Ook dit jaar hopen we weer een
drivethru-bbq te organiseren t.b.v. de
voedselpakketten voor gezinnen in Kosovo
die door de coronapandemie extra hard
getroffen worden.
Heerlijke
broodjes
worst,
broodjes
hamburger of kipsaté zijn op zaterdag 5 juni
tussen 4 uur ’s middags en half 8 ‘s avonds
bij gebouw Rehoboth aan de Kerkstraat op
te halen. Een broodje hamburger/worst kost
€ 3,00, 2 stokjes sate met stokbrood kosten
€ 4,00. Graag de bestelling vooraf doorgeven
aan Jan Evers via mail jan@garage-evers.nl
of mobiel 0653892935.

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid

Meer informatie over HHH of over deze actie
is te vinden op www.hervormdrenswoude.nl
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NOG 190 NIEUWE WONINGEN IN DE
BEEKWEIDE
De woningbouwmogelijkheden in Rens
woude raken langzaam maar zeker op.
De laatste grote woningbouwfase werd
gerealiseerd in De Beekweide I. Maar
ook in Renswoude is steeds behoefte
aan nieuwe woningen en dus is het
gemeentebestuur dan op zoek naar
nieuwe woningbouwmogelijkheden. Vele
jaren geleden werd het terrein van
Doest, zoals het in de volksmond heette,
aangekocht en werd toen al gedacht aan de
woningbouwmogelijkheden op dat terrein.
Het gemeentebestuur is inmiddels al
druk bezig met het ontwikkelen van
een nieuwe woonwijk en spreekt dan
ook al van De Beekweide II. De nieuw te
bouwen woningen komen te liggen aan de
noordkant van de gemeente, ten westen
van de huidige woningen in De Beekweide
I, aangrenzend aan de Meidoornlaan en de
Barneveldsestraat.
Op die nieuwe woningbouwlocatie zouden
zo’n 190 nieuwe woningen, net als in de
vorige fase, van verschillende woningtypen,
kunnen worden gebouwd.
OVERLEG WAS NOODZAKELIJK,
KIJKEN WAT MOGELIJK WAS

De mogelijkheid tot bouwen in De
Beekweide heeft in de beginjaren voor de
nodige besprekingen en overleg geleid
omdat er wel enige hordes genomen
moest worden. Zo was er overleg met
de provincie tot hoever die rode contour
gerealiseerd mocht worden en uiteindelijk
werd bepaald dat de beek de grens was en
tot zover mocht de nieuwbouw gerealiseerd
worden. Daarnaast had de gemeente ook te
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maken met de wel bekende “stankcirkels”,
die veroorzaakt werden door agrarische
bedrijven en dus moest men ook met enkele
agrariërs aan de slag om te kijken hoe men
ook deze problematiek tot een goed einde
kon brengen. Er werden afspraken gemaakt
en regelingen getroffen en zo kon destijds
gestart worden met de woningbouw, vanaf
het Dickerijsterlaantje tot aan de beek. Nu
dan die eerste fase vol gebouwd is en men
toch weer een nieuwe fase wil realiseren is
het De Beekweide II waar dus op termijn 190
nieuwe woningen moeten verrijzen.
Spreek je bewoners van woningen in eerder
gerealiseerde fases van De Beekweide I dan
hoor je dat men erg te spreken is over de
verscheidenheid aan woningbouwtypen,
maar daarnaast ook over de wegenaanleg,
parkeergelegenheid, de ruimte, het groen
en speelgelegenheden voor de jeugd. Ja, De
Beekweide I is een mooie woonwijk, waar
het goed wonen is.
PLAN TER VISIE

Op dit moment ligt het voorontwerp
van het bestemmingsplan ter visie en
kunnen
belanghebbenden
inspraakreacties
indienen. Jan
van
Essen
van de gemeente: “We hopen vlak
voor de zomervakantie het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
Dan kunnen belanghebbende zienswijzen
indienen. We streven er naar om in november
dit jaar het bestemmingsplan vast te
stellen zodat er dit jaar een onherroepelijk
bestemmingsplan kan ontstaan. Maar dat
kan alleen als niemand een bezwaar- en
beroepsprocedure opstart. Pas bij een
onherroepelijk bestemmingsplan kan er
gestart worden met het bouwrijp maken van
het plangebied. Indien men een bezwaar/
beroepsprocedure opstart dan kan er maar

de heraut
zo een half jaar tot een jaar vertraging
ontstaan”.
Of er bezwaren worden ingediend is nog
moeilijk te voorspellen. Het opstellen van dit
plan is tot stand gekomen in samenwerking
met een klankbordgroep. Daarbij zijn
ook omwonenden betrokken en enkele
inwoners die er mogelijk straks komen te
wonen. Van Essen: “Zo’n klankbordgroep
vergroot het draagvlak en verkleint de kans
op bezwaren, maar uitsluiten kunnen we ze
uiteraard niet. Daarnaast zijn er ook diverse
stakeholders (grondeigenaren en huurders)
bij deze ontwikkeling betrokken. We kunnen
niet uitsluiten dat zij bezwaren tegen deze
ontwikkeling hebben”.
Jan van Essen legt uit dat er in Beekweide
II diverse grondeigenaren zijn die
woningen gaan ontwikkelen. Dit is anders
dan Beekweide I waar de gemeente de
kavels ontwikkelde en een ontwikkelaar of
architect erbij betrok. De architectkeuze
staat vrij. Iedere architect moet zich wel
houden aan het BKP. Ook de aannemer(s)
die de woningen gaan bouwen zijn nog niet
bepaald. Elke ontwikkelaar is vrij om zijn
eigen aannemer te selecteren.
De woningen die in Beekweide II ontwikkeld
moeten worden zijn bedacht op basis van
een woningmarktonderzoek dat vertaald
is naar een volkshuisvestelijk programma.

Dat programma is terug te vinden in het
stedenbouwkundige plan. De behoefte
zit vooral in het goedkope en middeldure
segment. Primair geldt een goedkoop (tot
€ 220.000,-), midden (tot € 340.000,-) en
duur (boven de € 340.000,-) woningtype. De
exacte koopprijzen worden pas bepaald als
een woningontwerp en aannemer bekend
is. “Opzet is om Beekweide II gefaseerd
in maximaal 5 jaar te ontwikkelen. Door
tijdens verkoopmomenten vooral lokaal te
adverteren vergroot je de kans de woningen
aan Renswoudse inwoners te verkopen,
maar je kunt niet uitsluiten dan mensen
van buiten Renswoude een woning kopen”,
aldus Van Essen.
Wie meer wil weten over het steden
bouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan
(BKP) dat hiervoor is opgesteld, die kan
hiervoor het beste kijken op de website van
de gemeente. Daar tref je ook zaken als: o.a.
de kavels, de woningtypes, de doelgroepen,
de groen-, water- en wegenstructuur aan de
orde. Hoe de woningen ontworpen moeten
worden en aan welke randvoorwaarden deze
woningen moeten voldoen is bepaald in het
BKP. Ook de overige ruimtelijke kwaliteit
van de wijk ligt in dit BKP vast. Iedere
architect of ontwerper die op enig moment
een woning in dit plan wil gaan ontwerpen,
is verplicht zich aan dit BKP te houden. De
welstand toetst vervolgens of het ontwerp
aan dit BKP voldoet.

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

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

U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl
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SWO NIEUWS MEI 2021

NIEUW

GLAZEN
SCHUIFWANDEN

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt a
ba
eg

www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl

0318 57 44 24

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

• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u
verzekerd bent

EMPATER23@GMAIL.COM | 06 416 313 97

www.henkschuurman.nl

SPIKHORST 6 | RENSWOUDE

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv

(IN) ACTIE

WEBINAR VERLIES EN ROUW

Het is u vast niet ontgaan: in de week van 15 tot
21 mei stond SWO volop in de schijnwerpers.
In de krant, op het nieuws bij XON (tv-kanaal
en website) en ‘live’ op de weekmarkten in
Scherpenzeel en Renswoude was aandacht
voor onze vernieuwde organisatie en nieuwe
huisstijl.

Maandagavond 31 mei organiseren SWO en
Algemeen Maatschappelijk Werk van Santé
Partners een online bijeenkomst met als
thema Verlies en rouw. Neem contact met
ons op als u hieraan wilt deelnemen.

Zoals het er nu naar uitziet - kunt u/kunnen
wij als SWO de komende tijd weer in actie
komen. Weken-, maandenlang hebben wij
hierop gewacht en naar uitgekeken: groen
licht voor het opstarten van activiteiten en
mogelijkheden voor ontmoeting.
Als de coronamaatregelen inderdaad verder
worden versoepeld, kunnen wij weer plannen
gaan maken. Via Facebook en de agenda op
onze website (www.SWO-sr.nl) houden wij
u op de hoogte. Wij hopen u snel weer te
ontmoeten!

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

In de actieweek deelden wij op de markt een
flyer uit, met daarop een overzicht van onze
diensten en activiteiten. Neem contact met
ons op als u de flyer nog niet heeft, maar wel
graag zou ontvangen.
JAARVERSLAG 2020

Tijdelijk: De Makita tafel
kwaliteit machines tegen
scherpe prijzen! OP=OP

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48
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Nu sprake is van het versoepelen van
de coronamaatregelen bekijken wij de
mogelijkheden om activiteiten weer te
starten. Op onze website kunt u de agenda
vinden. Dit is een handig en actueel overzicht
van alles wat SWO organiseert.
TERUGBLIK ACTIEWEEK
OP DE MARKT

Wij kijken terug op een geslaagde actieweek!
SWO was een week lang volop in de
publiciteit. Op de weekmarkt - woensdag in
Scherpenzeel en donderdag in Renswoude
- was veel belangstelling en dat leidde tot
mooie ontmoetingen en fijne gesprekken.

SWO-FLYER

WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

NIJBORG
RIJG

OPSTARTEN ACTIVITEITEN/AGENDA

In het jaarverslag 2020 leest u een terugblik
op het afgelopen kalenderjaar. U kunt het
verslag inzien en lezen op onze website
www.swo-sr.nl/jaarverslagen

Op de markt deelden wij naast onze flyer
ook een kaart uit, waarmee u zich bij ons
bekend kunt maken. Het is voor ons handig
als wij over uw gegevens beschikken,
zeker wanneer u bezoek bij bijzondere
gelegenheden, zoals jubilea, of huisbezoek
75+ op prijs stelt. Ook via onze website kunt
u zich hiervoor aanmelden.

VALPREVENTIE

Het thema valpreventie, op de website Zorg
voor Beter, is vernieuwd. In de brochure “Blijf
overeind” leest u alles over het voorkomen
van een val. www.zorgvoorbeter.nl
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SWO NIEUWS MEI 2021 (VERVOLG)
WINNAAR WINACTIE

IJzersterk in plaatwerk

FOOT FIT

Pedicure Salon Renswoude

Het adres voor:
-

Knipwerk
Kantwerk
Cortenstaal
Gepersonaliseerde vuurkorven
Stalen plinten

Barneveldsestraat 17-b, Renswoude
06-42748438 www.burgtmetaal.nl

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46
3927 AK Renswoude
0318-572041

Om de actieweek extra feestelijk te maken,
gaven wij een heerlijke slagroomtaart uiteraard met ons nieuwe logo erop - weg.
Het enige wat u daarvoor moest doen, was
de vraag: “hoeveel vrijwilligers zetten zich in
voor SWO?” goed beantwoorden.
Via onze website en Facebookpagina werd
flink geraden. Ook op de markten was er
gelegenheid aan de prijsvraag deel te nemen.
Henk van Amerongen uit Scherpenzeel
noemde het juiste aantal vrijwilligers. Tosca
van Bussel, bestuurslid van SWO, zocht hem
op en overhandigde hem zijn prijs.

website of neem contact op met Rianne
van Ginkel, 06 51 64 75 25, wanneer u meer
wilt weten over de dienstverlening van het
Mantelzorgpunt of wanneer u een beroep
wilt doen op onze ondersteuning.
Wij staan voor u klaar!
METERKASTKAART “IN GEVAL VAN NOOD”

Een handig hulpmiddel wanneer zich
calamiteiten voordoen. Met een blik op
de meterkastkaart weten hulpdiensten
wie ze moeten waarschuwen. Vanaf 1 juni
ontvangt u bij huisbezoek 75+ de kaart van
de vrijwilliger die bij u langskomt.
Bent u jonger dan 75 of heeft u net huisbezoek
gehad en wilt u onze (gratis) meterkastkaart
ontvangen? Neem dan contact met ons op.

IN VOOR MANTELZORG-THUIS
INTERVIEW

In voor mantelzorg-thuis is een 3-jarig
programma (eind 2018 gestart) van
Movisie en Vilans dat zich inzet voor een
betere ondersteuning van mantelzorgers.
De gemeente Renswoude nam deel aan
dit programma. Het doel was tweeledig.
Enerzijds om mantelzorgers in balans te
krijgen en te houden, anderzijds om bruggen
te bouwen tussen organisaties onderling en
tussen mantelzorgers en organisaties.
In voor Mantelzorg-thuis ging nu - na afloop
van het project - in gesprek met Rianne van
Ginkel, welzijnswerker en projectleider, en
met Pauline Dirven-Meijer, oud-huisarts in
Renswoude, over hoe zij het project hebben
ervaren. Het volledige interview kunt u
lezen op de website van In voor mantelzorg:
www.invoormantelzorg.NL
Hoewel het project is afgerond, krijgen
activiteiten een vervolg in het - al eerder
opgerichte - Mantelzorgpunt. Bezoek onze
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VERRASSINGSTASSEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN

VAN DE BIEB!
ZELF WEER BOEKEN UITZOEKEN!

Vijf maanden lang hebben we onze leners
moeten missen. Een veel te lange tijd als je
het ons vraagt. We zijn dus blij dat we u weer
mogen ontvangen.
Vanaf donderdag 20 mei is de bieb weer
open voor inleveren, uitzoeken en lenen.
Gebruik van de werkplekken, publiekspc’s
en leestafel kan voorlopig nog niet.
Maatregelen
blijven
nodig
om
de
verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan. Zo zijn wij verplicht om iedereen te
registreren die de Bibliotheek bezoekt. Ook
mandjes en mondkapjes zijn verplicht voor
alle bezoekers.
Dus tijdens de normale openingstijden
(dinsdag en vrijdag van 14-17 u., woensdagen
14-20 u.) bent u van harte welkom in de
bibliotheek!

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie
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Het blijft ook mogelijk verrassingspakketten
aan te vragen. De bibliotheekmedewerker
stelt dan een tas met boeken e.d samen
rondom bepaald genre.. Dit kan voor
volwassen lezers, voor jongeren en de jeugd.
Of in grote letters.
Extra speciaal is er voor kinderen tot 4 jaar
de leuke Voorleestas, en voor de beginnende
lezertjes is er de Verrassingstas groep 3!
Leest u meer hierover op onze website,
waar u ook een formulier in kunt vullen.
Langskomen, bellen of mailen mag ook.
DE VOORLEESEXPRES VRIJWILLIGERS GEZOCHT

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.
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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 Renswoude. 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.
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
RONDLEIDING KASTEEL RENSWOUDE IN JUNI

Wist u dat wij middels
echografie (bijna) alle
klachten in beeld kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
www.fysio-vallei.nl

Alle corona-maatregelen worden in acht
genomen en mondkapje ie verplicht. De
kosten zijn 10 e pp, kinderen idem.
U kunt alleen mee doen na aanmelding en
bevestiging hiervan. Mailt u evandenbrink@
bibliotheekzout.nl
Andere activiteiten in de bibliotheek liggen
voorlopig stil.
Wilt u altijd op de hoogte blijven van het
laatste nieuws en de activiteiten van de
Bibliotheek Z-O-U-T? Meld u zich dan h aan
voor de algemene nieuwsbrief en/of de
nieuwsbrieven van educatie of Cultuurhuizen
via onze website.
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

Omdat de maatregelen zijn
versoepeld zijn kleinschalige
rondleidingen aan het Kasteel
in Renswoude weer mogelijk.
Hierbij wordt ook trapgelopen.
Een unieke gelegenheid om het
fraaie kasteel van binnen te
bewonderen door een van de
inwoners van het kasteel. Wilt
u hier aan mee doen kan dat
uitsluitend op afspraak en wel op
dinsdagmiddag 8 of 15 juni.
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MONUMENTALE DEEL GEMEENTEHUIS
STAAT NOG OVEREIND
Momenteel wordt door de Fam. Cees
Boonzaaijer de laatste hand gelegd aan het
afvoeren van de restanten van het destijds
aangebouwde deel van het gemeentehuis.
Het monumentale pand staat nog fier
overeind en ja als straks die laatste restanten
van de aanbouw verdwenen zijn kan gestart
worden met de nieuwbouw, vast aan het
monumentale deel dat ook een grondige
opknapbeurt te wachten staat.
Eind maart was het wethouder Marieke
Teunissen die het startsein gaf voor de
sloop, aan actie die bedacht was door
projectmanager Bas de Groot samen
met Cees Boonzaaijer. Men druk op de
knop stuurde Marieke Teunissen toen de
sloopkogel richting de houten fractiekamer,
die er het eerst aan moest geloven en na
enkele ferme dreunen ook aan geloven
moest.
Voor Marieke was het best wel even genieten
toen die ruim 2000 kg wegende sloopkogel
de symbolische start was van de sloop van
het gemeentehuis.
Als projectwethouder is Marieke Teunissen
bijzonder trots op de inzet van diverse
betrokkenen. “Ik denk dan aan o.a. de
gemeenteraad, het college van B&W,
de medewerkers van de gemeente, de
projectmanagers Bram, Bas en Jan, Ron
Pater, Zecc Architecten, Boonzaaijer,
de
monumentencommissie
en
de
omwonenden”. Meteen voegt ze er aan toe
“Ik hoop dat ik niemand vergeet. Duidelijk
is wel: dankzij hen zijn we zover gekomen.
Dat geeft heel veel vertrouwen voor de
toekomst!”.
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Kijkend naar de hele proceduregang
die gevolgd moest worden zegt Marieke
Teunissen: “Na jaren gesteggel en gedoe
heeft de gemeenteraad de knoop in 2019
doorgehakt: het monumentale pand aan
de Dorpsstraat moest in eigendom van de
gemeente blijven en dienst blijven doen
als gemeentehuis. Daarvoor is het wel
noodzakelijk dat het monumentale gedeelte
grondig gerenoveerd wordt (de huidige
staat gaat inmiddels richting ‘erbarmelijk’,
en nu het achterste gedeelte en de raadzaal
gesloopt zijn kan er gewerkt worden aan een
compact en doelmatig pand, waar we tot in
lengte van jaren mee vooruit kunnen en dat
recht doet aan het monument”.
Waar de Renswoudse wethouder ook
heel blij mee was, was het feit dat de
Renswoudse aannemer Cees Boonzaaijer,
als beste uit de aanbesteding kwam om
de sloop te doen. Want wat Boonzaaijer
doet, doet hij goed”. Kijkend naar die eerste
fase, waarin de raad de locatiekeuze voor
het gemeentehuis heeft gemaakt, zijn we
fantastisch bijgestaan door de heer Bram
Quaak van bureau Quadraat uit Veenendaal.
Deze tweede fase is Bas de Groot van Van
Vliet Bouwmanagement uit Barendrecht
onze -zeer kundige- steun en toeverlaat.
Samen met onze eigen Jan van Essen vormt
hij een gouden duo!, zo merkt ze op.
De architect is de laatste weken heel
druk geweest met het afronden van het
Technisch Ontwerp. De bestekstukken met
daarin alle technische details en tekeningen
zijn gereed gemaakt.
Het eerste deel van de nationale
aanbesteding, de zogenoemde voor
selectie, is eind februari afgerond en dat
heeft ertoe geleid dat er 4 aannemers
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zijn geselecteerd die aan de definitieve
aanbestedingsprocedure
mogen
deel
nemen. Het voordeel van deze werkwijze
is dat we al redelijk vroeg in het proces
partijen hebben kunnen selecteren die
aantoonbaar over de juiste papieren en
referenties beschikken om de combi
restauratie-monument-plus-nieuwbouw
goed uit te kunnen voeren. Wij vinden het
heel belangrijk dat één hoofdaannemer het
gehele installatie- en bouwkundige werk uit
gaat voeren, zodat we bij tegenslagen niet in
een situatie belanden waarbij partijen naar
elkaar gaan wijzen.

aantoonbaar in goede handen zijn, wordt de
laagste inschrijver de winnaar. De definitieve
gunning kan dan, ijs en weder dienende, eind
juni worden verstrekt waarna begonnen kan
worden met de renovatie en nieuwbouw van
het gemeentehuis”.
NIEUWBOUW

Het nieuw te realiseren deel van het
Renswoudse gemeentehuis krijgt een
entree die gesitueerd is aan de kant van de
Ubbeschoterweg. Het gebouw krijgt een
moderne, frisse uitstraling. Voor die totale
operatie is een bedrag van zo’n € 4 miljoen
uitgetrokken.

Begin april is het tweede deel van de
aanbesteding gestart en de vier aannemers
zijn ongetwijfeld nu hard aan het werk om
hun prijsaanbieding voor te bereiden. Er is
sprake van verschillende tussenstappen
waarbij de aannemers verduidelijkende
vragen kunnen stellen. Daar volgt dan
iedere keer een Nota van Inlichtingen op.
Daarna dienen de vier partijen een plan
van aanpak in, voorzien van verklaringen en
onderbouwingen, en nog weer later volgt
het financiële deel van de inschrijvingen.
Marieke Teunissen: “Ik vind het een
ontzettend boeiend proces! Dit is natuurlijk
niet bepaald mijn dagelijks werk of de
specialisatie van een wethouder, dus je
kunt je voorstellen dat ik heel blij ben dat wij
zo’n kundig team hebben dat de touwtjes
strak in handen heeft en de voortgang
nauwgezet bewaakt. Op donderdagmiddag
3 juni hopen we alle enveloppen te kunnen
openen om kennis te kunnen nemen van de
inschrijfprijzen. Omdat we aan de voorkant
helder hebben gemaakt hoe alles precies
moet worden en wat het kwaliteitsniveau
moet zijn, én omdat we vier partijen hebben
geselecteerd bij wie de werkzaamheden
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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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Ik ben op zoek naar iemand die ons wekelijks een
ochtend of middag komt helpen in het huishouden.
Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben bel
dan 06 - 39210946
Biedt zich aan als oppashulp voor alle leeftijden
Jongedame, 17 jaar. Met ervaring.
Bel gerust om de tijden met elkaar door te nemen.
06 10844593
Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten?
na een telefoontje of appje kom ik ze bij u ophalen
0628449019
Te koop aangeboden prima Quinny Freestyle Kinder/
wandelwagen combinatie geheel compleet met
adapters, reiswieg, hoeslakentje, laken+dekentje,
Regenhoes, insectennet en wintervoetenzak.
Gemakkelijk inklapbaar. Compleet slecht € 50,Telefoon: 0681712978

SNEL AANNEMERS V.O.F.

In de bibliotheek staat een grote tafel, ovaalvormig,
zeker twee meter lang. Gratis af te halen tijdens
openingsuren.Gespecialiseerd in:

Vertrouwd adres
in Renswoude

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

Dorpsstraat 73 - 3927 BB Renswoude
Telefoon: 0318 - 572 951 / 06 - 53 247 26716
Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

1

Te koop 2 mooie Koeka ledikantdekentjes 95x150cm.
1x paars, 1x wit Samen slechts € 10,Tevens heel mooi dubbel (aan 2 kanten te gebruiken)
ledikantlaken 120x140cm.
Donker rose gestipt/donker rose geruit. Slechts € 5,Telefoon 0681712978

* RENOVATIE
* ONDERHOUD
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 

www.abgaasbeekmakelaardij.nl
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NIEUWBOUW
Wie o wie! Wie*heeft
voor mij een stuk grond van c.a
50 m2 te huur om te gebruiken als groente tuin
* VERBOUW
Tel. 06 49 88 5802

Gert en Ria van Beek (Oude Holleweg 38, 3927 CM)
op 10 juni 50 jaar getrouwd, gefeliciteerd!

16-12-20 09:56

GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 10 JUNI
VÓÓR 19.00 UUR
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Coop
borrelhapjes

Alle Magnum
2 pakken à 3-10 stuks of
bekers à 330-440 ml
combineren mogelijk

2 STUKS

5.78
11.98

5.-

Coca-Cola,
Fanta of Sprite

combineren mogelijk

ALTIJD

3 STUKS

5.67
10.50

Verse zalmfilet op
of zonder huid

fles 1000 ml

1.
1.95

29

1.-

5.per 100 gram

1.69

2.
2.62

00

Alle wokgroenten
2 zakken à 400 gram
combineren mogelijk

2 STUKS

3.
5.58
78

3.-

CoolBest sappen,
Fruitontbijt of
Smoothie
2 pakken à 1000 ml of
flessen à 330/750 ml
m.u.v. sappen à 330 ml
combineren mogelijk

2 STUKS

3.18
4.18

3.-

Melkunie vla
pak 1000 ml

1.
1.89
27

1.-

Coop
appelflappen of
kersencarrees
combineren mogelijk

4 STUKS

3.56

2.-

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 31 mei t/m 06 juni 2021. Week 22.

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

