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de heraut
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de heraut




&YVKIV^EOIRXMNHIRW^SQIVTIVMSHIFITIVOXKISTIRH
-RHITIVMSHIZERNYPMXSXIRQIX
EYKYWXYWMWLIXRMIXQSKIPMNOIIR
EJWTVEEOFYMXIRHIVIKYPMIVI
STIRMRKWXMNHIRXIQEOIRQIX
&YVKIV^EOIR3SOMWHIEJHIPMRK’s
QMHHEKWXIPIJSRMWGLRMIXFIVIMOFEEV



&IVIMOFEEVLIMHKIQIIRXI
'SPPIGXIZIVKYRRMRKIR
-RZIVFERHQIXHIGSVSRE
:VMNITIVMSHI
QEEXVIKIPIRMWHIFIVIMOFEEVLIMHZER 
/MNOZSSVQIIVMRJSVQEXMIST[[[VIRW[SYHIRP
HIKIQIIRXIEERKITEWX3R^I
QIHI[IVOIVW[IVOIR^SZIIPQSKIPMNOZERYMXLYMW;IHSIRSRWFIWXHIHMIRWXZIVPIRMRK^SKSIH
QSKIPMNOHSSVXIPEXIRKEER9OYRXSRWSTHIZSPKIRHIQERMIVIRFIVIMOIR

&YVKIV^EOIR
(IEJHIPMRK&YVKIV^EOIRMWFITIVOXSTIRIR[IVOXEPPIIRSTEJWTVEEO:SSVLIXQEOIRZERIIR
EJWTVEEOOYRXYXYWWIRIRYYVFIPPIRREEVSJQEMPIRREEV
FYVKIV^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(SVTWXIEQMWXIPIJSRMWGLSJTIVQEMPFIVIMOFEEVZME
HSVTWXIEQ$VIRW[SYHIRP (IQEMP[SVHXHEKIPMNOWKIPI^IRIRY[SVHXHER^SWRIPQSKIPMNO
XIVYKKIFIPH ^MIFIVMGLXZIVHIVSTZSSVQIIVMRJSVQEXMISZIVLIX(SVTWXIEQ 

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

7XSVMRKWHMIRWXKIQIIRXI
&MN^IIVHVMRKIRHITVSFPIQIRSTLIXKIFMIHZERHISTIRFEVIVYMQXIMWHIWXSVMRKWHMIRWXZER
HIKIQIIRXIFYMXIROERXSSVYVIRXIFIVIMOIRZME

(MKMXEEPZIVKEHIVIRKIHYVIRHIHIGSVSREGVMWMW
(IZIVKEHIVMRKIROYRRIRZMELXXTWVIRW[SYHIVEEHWMRJSVQEXMIRPPMZIKIZSPKH[SVHIR^S[IP
FIIPHEPWKIPYMH&MNGSQQMWWMIZIVKEHIVMRKIR[EVIR[MNLIXKI[IRHHEXMRMXMEXMIJRIQIVWSJ
ERHIVIFIXVSOOIRIRSJFIPERKLIFFIRHIRFMNZIVKEHIVTYRXIROSRHIREERWGLYMZIR(EXMWRY
YMXIVEEVHRMIXLIXKIZEP;MN^YPPIR^SZIIPQSKIPMNOHIFIXVSOOIRIRTIVWSSRPMNOFIREHIVIRSQ
LYRVIEGXMIWGLVMJXIPMNOMRXIPEXIRWXYVIR-RHMIRYRMIXFIREHIVHFIRXQEEVY[MPXXSGL
QIITVEXIRHEROYRXY^MGLQIPHIRFMNHIKVMJJMIVHILIIV1,8.ERWIRZME
QNERWIR$VIRW[SYHIRP

:ERQEERHEKXSXIRQIXZVMNHEK
OYRXYSTEJWTVEEOXYWWIRIR
YYVXIVIGLXEERHIFEPMIZER
LIXKIQIIRXILYMWZSSVY[TEWTSSVX
VMNFI[MNWYMXXVIOWIPEERKMJXIZER
KIFSSVXIIR^SZSSVX
:MESR^I[IFWMXIOYRXYIIRKVSSXEERXEP^EOIR^IPJVIKIPIR1IXKIFVYMOZERM(IEPIR
(MKM(LSIJXYFMNZSSVFIIPHRMIXREEVLIXKIQIIRXILYMWXIOSQIRZSSVIIRYMXXVIOWIP3SO
Y[ZIVLYM^MRKREEVIIREHVIWMR6IRW[SYHIOYRXYLMIVHSSVKIZIR(IMRJSVQEXMI
HEEVSZIVZMRHXYZMELIX^SIOWGLIVQSJZMEHITEKMREZSSVMR[SRIVW



/MRHIVFYVKIQIIWXIV(EERXNI/PYXWKEEXHITPERRIRZSSVHIEJVSRHMRKZERLIX
(SVTWTPIMRSRXLYPPIR
3THSRHIVHEKEYKYWXYWSQYYV^EPSR^IOMRHIVFYVKIQIIWXIV(EERXNI
/PYXWWEQIRQIX[IXLSYHIV%VRSYX;MNWHITPERRIRSRXLYPPIRZSSVHIEJVSRHMRKZERLIX
(SVTWTPIMR,IXRSKFVEEOPMKKIRHIHIIPZERLIX(SVTWTPIMR[SVHXMRKIVMGLXQIXKVSIR
KIPIKIRLIMHXSXSRXQSIXIRʤRIIRWTIIPKIPIKIRLIMHZSSVOMRHIVIRXSXNEEV

)V[SVHIREPXIVREXMIZIRKITVIWIRXIIVH[EEVSTHIHMVIGXSQ[SRIRHIRIRSZIVMKI
MR[SRIVWZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHIOYRRIRVIEKIVIR(IZSSVOIYVZSSVHIKI[IRWXI
YMXZSIVMRKOERZMEHI[IFWMXIZERHIKIQIIRXI[SVHIREERKIKIZIR
(ITPERRIR[SVHIRKIXSSRHSTHIVEQIRZERʤʤRZERHIRSKPIIKWXEERHI
[MROIPTERHIRKVIR^IRHEERLIX(SVTWTPIMR(ISRXLYPPMRKZMRHXHEEVSSOTPEEXW;I
LSTIRHEXYXMNHIRWSJREHISRXLYPPMRKHITPERRIRFIOMNOXIRY[VIEGXMIMRWXYYVXHMXOER
XSXYMXIVPMNOEYKYWXYW2EHMIHEXYQ[SVHXMRHI,IVEYXFIOIRHKIQEEOX[IPOTPER
[SVHXYMXKIZSIVH
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0IXST&IPERKVMNOIMRJSVQEXMIMR^EOIEERZVEKIRVIMWHSGYQIRXIR
:ER[IKIHIMRXVSHYGXMIZERIIRRMIY[QSHIP2IHIVPERHWI-HIRXMXIMXWOEEVXMWLIXRMIX
QSKIPMNOSQZERZVMNHEKNYPMXQQEERHEKEYKYWXYWVIMWHSGYQIRXIR
EERXIZVEKIRIRYMXXIVIMOIR3SOMWLIXRMIXQSKIPMNOSQHSRHIVHEKNYPMIIR
WTSIHEERZVEEKXIHSIRZSSVIIRVIMWHSGYQIRX
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de heraut
&IWPYMXIRPMNWXKIQIIRXIVEEHNYPM

%KIRHETYRX

:EWXWXIPPMRKEKIRHE



:EWXWXIPPMRKZIVWPEKIRFIWPYMXIRPMNWX
VEEHWZIVKEHIVMRKNYRM



-RKIOSQIRWXYOOIRIRQIHIHIPMRKIR



6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRK
TEVETPYFIWXIQQMRKWTPERTEVOIVIR
[SRMRKWTPMXWMRKIROEQIVKI[MN^IZIVLYYV











E
F





:SSVWXIP



de heraut

6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRK
FIWXIQQMRKWTPER9XVIGLXWI[IK–
PERHKSIH)RKIPEEV
6EEHWZSSVWXIPMR^EOIXSIOSQWX
EJZEPMR^EQIPMRK6IRW[SYHI
6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI
KVSRHI\TPSMXEXMI&IIO[IMHI
6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI
KVSRHI\TPSMXEXMI&IIO[IMHI--
6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI
KVSRHI\TPSMXEXMI8EIXWZER%QIVSRKIR[IK
6EEHWZSSVWXIPXSXSTIRMRKIRZEWXWXIPPMRKZER
HIKVSRHI\TPSMXEXMI+VSSX3ZIVIIQ--
6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKIREJWPYMXMRK
ZERHIKVSRHI\TPSMXEXMI(SVTWLEVX
6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI
:SSVNEEVWRSXE
6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI
/EHIVRSXE
1SXMIZVIIQHEERHISVHIMR^EOIWXIYR
FSIVIR+IPHIVWI:EPPIM '9 
1SXMIZVIIQHEERHISVHIMR^EOIZSPOWXYMRIR
'9 



-RJSVQEXMIMR^EOIZVMNIMRPSSTZEGGMREXMIMR7TSVXLEPHI,SOLSVWX
-RWTSVXLEP(I,SOLSVWX[SVHXIPOIHMRWHEKMRHISGLXIRHSTEJWTVEEOHSSV++(VIKMS9XVIGLX
KIZEGGMRIIVH:ERYYVXSXYYVOERMIHIVIIRHMIMREERQIVOMRKOSQXZSSVHIIIVWXI
ZEGGMREXMISSO^SRHIVEJWTVEEOFMRRIRPSTIR
)V[SVHXKI[IVOXZSPKIRWLIXST!STTVMRGMTI2IIQNITEWTSSVXMHIRXMXIMXWOEEVXSJVMNFI[MNWQII

&IWPYMX
%KIRHETYRXIREIRF
XSIKIZSIKHQIXQSXMIWZVIIQHEER
HISVHIZERHI'9MR^EOIWXIYR
FSIVIRIRZSPOWXYMRIR
:IVWPEKQIXXIOWXYIPIEERTEWWMRKIR
ZEWXKIWXIPH&IWPYMXIRPMNWXSRKI[MN^MKH
ZEWXKIWXIPH
%JHSIRMRKGSRJSVQZSSVWXIP

(IZVMNIMRPSSTKIPHXEPPIIRZSSVTIVWSRIRHMIRSKKIIRZEGGMREXMILIFFIRKILEH)IRX[IIHI
TVMOSTZVMNIMRPSSTFEWMWMWRMIXQSKIPMNO
%PWNIXMNHIRWHI^IZVMNIMRPSST[SVHXKIZEGGMRIIVH[SVHXIVQIXIIRIIREJWTVEEOKIQEEOXZSSV
HIX[IIHIZEGGMREXMI(MIEJWTVEEOMWHERQMRMQEEP[IOIRPEXIV
;EEV7TSVXLEP(I,SOLSVWX
8MNHWXMT)POIHMRWHEKQMHHEKZERXSXYYV

%QIRHIQIRX%MRKIHMIRHHSSVHI
'9MR^EOIZIVVYMQMRKZERHI
QSKIPMNOLIHIRZSSVOEQIVKI[MN^I
ZIVLYYVIR[SRMRKWTPMXWMRKZIV[SVTIR
QIXWXIQQIRZSSV '9 IR
WXIQQIRXIKIR ::((SVTWFIPERK
6IRW[SYHI7+4IR'(% 
&IWXIQQMRKWTPERGSRJSVQZSSVWXIP
FMNQIIVHIVLIMHZERWXIQQIR 
WXIQQIRZSSV ::((SVTWFIPERK
6IRW[SYHI7+4IR'(% IR
WXIQQIRXIKIR '9 ZEWXKIWXIPH
&IWXIQQMRKWTPERGSRJSVQZSSVWXIP
FMNQIIVHIVLIMHZERWXIQQIR 
WXIQQIRZSSV '9::(7+4IR'(% 
IRWXIQQIRXIKIR (SVTWFIPERK
6IRW[SYHI ZEWXKIWXIPH
1IXEPKIQIRIWXIQQIRGSRJSVQ
ZSSVWXIPFIWPSXIR
1IXEPKIQIRIWXIQQIRGSRJSVQ
ZSSVWXIPZEWXKIWXIPH
1IXEPKIQIRIWXIQQIRGSRJSVQ
ZSSVWXIPZEWXKIWXIPH
1IXEPKIQIRIWXIQQIRGSRJSVQ
ZSSVWXIPZEWXKIWXIPH
1IXEPKIQIRIWXIQQIRGSRJSVQ
ZSSVWXIPZEWXKIWXIPH
1IXEPKIQIRIWXIQQIRGSRJSVQ
ZSSVWXIPZEWXKIWXIPH
1IXEPKIQIRIWXIQQIRGSRJSVQ
ZSSVWXIPZEWXKIWXIPH
1IXEPKIQIRIWXIQQIRGSRJSVQ
ZSSVWXIPZEWXKIWXIPH
1SXMI1QIXEPKIQIRIWXIQQIR
EERZEEVH
1SXMI1MRKIXVSOOIR

2EEVEERPIMHMRKZERFSZIRWXEERHILIIJX[IXLSYHIV%VRSYX;MNWZER7SGMEPI>EOIR
:SPOWLYMWZIWXMRK 7TSVXHMRWHEKNYPMIIRFI^SIOKIFVEGLXEERHIZEGGMREXMIPSGEXMI7MRHW
NYPMMWWTSVXLEP(I,SOLSVWXMIHIVIHMRWHEKLIXHIGSVZER++(VIKMS9XVIGLXZSSVZEGGMREXMI
-RQMHHIPW^MNRIVEPLSRHIVHIRTVMOOIRKI^IXIRHEEVOSQIRRYHITVMOOIRSTZVMNIMRPSSTFEWMW
FMN
;IXLSYHIV;MNWKEJEERLIXFIPERKVMNOXIZMRHIRHEXZEGGMREXMIWSTIIR^SPEEKHVIQTIPMKI
QERMIV[SVHIREERKIFSHIRSQ^SLIXGSVSREZMVYWSRHIVGSRXVSPIXILSYHIR%PWFPMNOZER
[EEVHIVMRKREQIRWHIKIQIIRXI6IRW[SYHIKEJLMNEERHIEER[I^MKIQIHI[IVOIVWZERHI
++(VIKMS9XVIGLXIIRHSSWNIFSRFSRW

%ERPIKKILERHMGETXIRTEVOIIVTPEEXW
,IXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZER6IRW[SYHILIIJXFIWPSXIRIIR
KILERHMGETXIRTEVOIIVTPEEXWSTOIRXIOIRXIVIEPMWIVIREERHI:ER6IIHI[IKXIVLSSKXIZERLIX
ETTEVXIQIRXIRGSQTPI\XQ&IPERKLIFFIRHIRZERHMXFIWPYMXOYRRIRIIRWGLVMJXIPMNO
SRHIVXIOIRHIRKIQSXMZIIVHFI^[EEVWGLVMJXMRHMIRIRFMNLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR
[IXLSYHIVWZER6IRW[SYHI4SWXFYW>06IRW[SYHI(MXQSIXYKIHEERLIFFIRFMRRIR
^IW[IOIRRENYPM
:SSVZVEKIROYRXYGSRXEGXSTRIQIRQIXQIZVSY[%ZER6SSMNIR>MNMWFIVIMOFEEVZME
SJHSVTWXIEQ$VIRW[SYHIRP



:EWXKIWXIPHFIWXIQQMRKWTPER4EVETPYLIV^MIRMRKTEVOIVIR[SRMRKWTPMXWMRKIROEQIVKI[MN^I
ZIVLYYV
&YVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWQEOIRFIOIRHHEXHIKIQIIRXIVEEHLIXFIWXIQQMRKWTPER
‘4EVETPYLIV^MIRMRKTEVOIVIR[SRMRKWTPMXWMRKIROEQIVKI[MN^IZIVLYYV’ op 1NYPMLIIJX
ZEWXKIWXIPH

8IVMR^EKI
,IXZEWXKIWXIPHIFIWXIQQMRKWTPERPMKXQIXMRKERKZERNYPM^IW[IOIRXIVMR^EKISTHI
EJHIPMRK*]WMIO(SQIMRXEEOZIPH:8,ZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHI9[SVHXZIV^SGLXIIR
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de heraut

EJWTVEEOXIQEOIRQIXHIFILERHIPIRHEQFXIREEV ^MISRHIVEERHI^ITYFPMGEXMI SQLIX
FIWXIQQMRKWTPERMRXI^MIR
,IXTPEROYRXYSSOHMKMXEEPMR^MIRST[[[VYMQXIPMNOITPERRIRRP

;EEVKEEXLIXFIWXIQQMRKWTPERSZIV#
,IXFIWXIQQMRKWTPERFIZEXIIRSZIVOSITIPIRHIVIKIPMRKZSSVTEVOIVIR[SRMRKWTPMXWMRKIR
OEQIVKI[MN^IZIVLYYVMRHIKILIPIKIQIIRXI6IRW[SYHI(IFIWXEERHI4EVOIIVRSXEIRHI
FIPIMHWVIKIPWZSSVHIVIKYPIVMRKZER[SRMRKWTPMXWMRKIROEQIVKI[MN^IZIVLYYV[SVHIRQIXHMX
FIWXIQQMRKWTPERZIVEROIVHMRLIXVYMQXIPMNOIFIPIMHZERHIKIQIIRXI

-RWXIPPIRFIVSIT
/YRXYEERXSRIRHEXYVIHIPMNOIV[MNWRMIXMRWXEEXFIRXKI[IIWXSQIIR^MIRW[MN^IMRXIHMIRIR
REEVEERPIMHMRKZERLIXSRX[IVTTPERHEROYRXYFIVSITMRWXIPPIRXIKIRLIXZEWXKIWXIPHI
FIWXIQQMRKWTPER(MXHSIXYHSSVFMRRIR^IW[IOIRREHIXIVMR^EKIPIKKMRKZERLIXTPERIIR
FIVSITWGLVMJXXIWXYVIREERHI%JHIPMRK&IWXYYVWVIGLXWTVEEOZERHI6EEHZER7XEXI4SWXFYW
)%MR(IR,EEK9QSIXMRY[FIVSITWGLVMJXY[REEQIREHVIWHIHEXYQIRIIR
SQWGLVMNZMRKZERHMXFIWPYMX^IXXIR3SOQSIXYEERKIZIR[EEVSQYLIXRMIXIIRWFIRXQIXLIX
FIWXIQQMRKWTPER:IVKIIXYRMIXY[FIVSITWGLVMJXXISRHIVXIOIRIR,SYHXYIVSSOVIOIRMRK
QIIHEXYLMIVZSSVKVMJJMIVIGLXIRQSIXFIXEPIR

:SSVPSTMKIZSSV^MIRMRK
7SQWOYRXYRMIX[EGLXIRSTHIYMXWTVEEOSTY[FIVSITWGLVMJX9OYRXHERSQIIRZSSVPSTMKI
ZSSV^MIRMRKZVEKIRFMNHIZSSV^MIRMRKIRVIGLXIVZERHI%JHIPMRK&IWXYYVWVIGLXWTVEEOZERHI
6EEHZER7XEXI4SWXFYW)%(IR,EEK(EXOEREPPIIREPWYIIRFIVSITWGLVMJXLIIJX
MRKIHMIRH,SYHXYIVVIOIRMRKQIIHEXYLMIVZSSVKVMJJMIVIGLXIRQSIXFIXEPIR

-R[IVOMRKXVIHMRK
,IXFIWXIQQMRKWTPERXVIIHXMR[IVOMRKREEJPSSTZERHIFIVSITWXIVQMNR%PWIVIIRZIV^SIOSQ
ZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMWMRKIHMIRHHERXVIIHXLIXFIWXIQQMRKWTPERRMIXMR[IVOMRKZSSVHEXST
HEXZIV^SIOMWFIWPMWX
:SSVZVEKIRSJQIIVMRJSVQEXMI(LV1.ERWIRZME–SJ
SQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP



:EWXKIWXIPHFIWXIQQMRKWTPER9XVIGLXWI[IK PERHKSIH)RKIPEEV 
&YVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWQEOIRFIOIRHHEXHIKIQIIRXIVEEHLIXFIWXIQQMRKWTPER
‘9XVIGLXWI[IKPERHKSIH)RKIPEEV’ op 1NYPMLIIJXZEWXKIWXIPH

8IVMR^EKI
,IXZEWXKIWXIPHIFIWXIQQMRKWTPERPMKXQIXMRKERKZERNYPM^IW[IOIRXIVMR^EKISTHI
EJHIPMRK*]WMIO(SQIMRXEEOZIPH:8,ZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHI9[SVHXZIV^SGLXIIR
EJWTVEEOXIQEOIRQIXHIFILERHIPIRHEQFXIREEV ^MISRHIVEERHI^ITYFPMGEXMI SQLIX
FIWXIQQMRKWTPERMRXI^MIR
,IXTPEROYRXYSSOHMKMXEEPMR^MIRST[[[VYMQXIPMNOITPERRIRRP
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;EEVKEEXLIXFIWXIQQMRKWTPERSZIV#

,IXFIWXIQQMRKWTPERVIKIPXHI[MN^MKMRKZERHIFestemming
‘AgrErisch’ naar ‘Wonen’ en de

VIEPMWEXMIZERIIRI\XVE[SRMRKREWPSSTZERZSSVQEPMKIEKVEVMWGLIFIFSY[MRKMRLIXOEHIV
;EEVKEEXLIXFIWXIQQMRKWTPERSZIV#
ZERHIVYMQXIZSSVVYMQXIVIKIPMRK
,IXFIWXIQQMRKWTPERVIKIPXHI[MN^MKMRKZERHIFestemming ‘AgrErisch’ naar ‘Wonen’ en de
VIEPMWEXMIZERIIRI\XVE[SRMRKREWPSSTZERZSSVQEPMKIEKVEVMWGLIFIFSY[MRKMRLIXOEHIV
-RWXIPPIRFIVSIT
ZERHIVYMQXIZSSVVYMQXIVIKIPMRK
/YRXYEERXSRIRHEXYVIHIPMNOIV[MNWRMIXMRWXEEXFIRXKI[IIWXSQIIR^MIRW[MN^IMRXIHMIRIR

REEVEERPIMHMRKZERLIXSRX[IVTTPERHEROYRXYFIVSITMRWXIPPIRXIKIRLIXZEWXKIWXIPHI
-RWXIPPIRFIVSIT
FIWXIQQMRKWTPER(MXHSIXYHSSVFMRRIR^IW[IOIRREHIXIVMR^EKIPIKKMRKZERLIXTPERIIR
/YRXYEERXSRIRHEXYVIHIPMNOIV[MNWRMIXMRWXEEXFIRXKI[IIWXSQIIR^MIRW[MN^IMRXIHMIRIR
FIVSITWGLVMJXXIWXYVIREERHI%JHIPMRK&IWXYYVWVIGLXWTVEEOZERHI6EEHZER7XEXI4SWXFYW
REEVEERPIMHMRKZERLIXSRX[IVTTPERHEROYRXYFIVSITMRWXIPPIRXIKIRLIXZEWXKIWXIPHI
)%(IR,EEK9QSIXMRY[FIVSITWGLVMJXY[REEQIREHVIWHIHEXYQIRIIR
FIWXIQQMRKWTPER(MXHSIXYHSSVFMRRIR^IW[IOIRREHIXIVMR^EKIPIKKMRKZERLIXTPERIIR
SQWGLVMNZMRKZERHMXFIWPYMX^IXXIR3SOQSIXYEERKIZIR[EEVSQYLIXRMIXIIRWFIRXQIXLIX
FIVSITWGLVMJXXIWXYVIREERHI%JHIPMRK&IWXYYVWVIGLXWTVEEOZERHI6EEHZER7XEXI4SWXFYW
FIWXIQQMRKWTPER:IVKIIXYRMIXY[FIVSITWGLVMJXXISRHIVXIOIRIR,SYHXYIVSSOVIOIRMRK
)%(IR,EEK9QSIXMRY[FIVSITWGLVMJXY[REEQIREHVIWHIHEXYQIRIIR
QIIHEXYLMIVZSSVKVMJJMIVIGLXIRQSIXFIXEPIR
SQWGLVMNZMRKZERHMXFIWPYMX^IXXIR3SOQSIXYEERKIZIR[EEVSQYLIXRMIXIIRWFIRXQIXLIX
FIWXIQQMRKWTPER:IVKIIXYRMIXY[FIVSITWGLVMJXXISRHIVXIOIRIR,SYHXYIVSSOVIOIRMRK
:SSVPSTMKIZSSV^MIRMRK
QIIHEXYLMIVZSSVKVMJJMIVIGLXIRQSIXFIXEPIR
7SQWOYRXYRMIX[EGLXIRSTHIYMXWTVEEOSTY[FIVSITWGLVMJX9OYRXHERSQIIRZSSVPSTMKI

ZSSV^MIRMRKZVEKIRFMNHIZSSV^MIRMRKIRVIGLXIVZERHI%JHIPMRK&IWXYYVWVIGLXWTVEEOZERHI
:SSVPSTMKIZSSV^MIRMRK
6EEHZER7XEXI4SWXFYW)%(IR,EEK(EXOEREPPIIREPWYIIRFIVSITWGLVMJXLIIJX
7SQWOYRXYRMIX[EGLXIRSTHIYMXWTVEEOSTY[FIVSITWGLVMJX9OYRXHERSQIIRZSSVPSTMKI
MRKIHMIRH,SYHXYIVVIOIRMRKQIIHEXYLMIVZSSVKVMJJMIVIGLXIRQSIXFIXEPIR
ZSSV^MIRMRKZVEKIRFMNHIZSSV^MIRMRKIRVIGLXIVZERHI%JHIPMRK&IWXYYVWVIGLXWTVEEOZERHI
6EEHZER7XEXI4SWXFYW)%(IR,EEK(EXOEREPPIIREPWYIIRFIVSITWGLVMJXLIIJX
-R[IVOMRKXVIHMRK
MRKIHMIRH,SYHXYIVVIOIRMRKQIIHEXYLMIVZSSVKVMJJMIVIGLXIRQSIXFIXEPIR
,IXFIWXIQQMRKWTPERXVIIHXMR[IVOMRKREEJPSSTZERHIFIVSITWXIVQMNR%PWIVIIRZIV^SIOSQ

ZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMWMRKIHMIRHHERXVIIHXLIXFIWXIQQMRKWTPERRMIXMR[IVOMRKZSSVHEXST
-R[IVOMRKXVIHMRK
HEXZIV^SIOMWFIWPMWX
,IXFIWXIQQMRKWTPERXVIIHXMR[IVOMRKREEJPSSTZERHIFIVSITWXIVQMNR%PWIVIIRZIV^SIOSQ
 ZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMWMRKIHMIRHHERXVIIHXLIXFIWXIQQMRKWTPERRMIXMR[IVOMRKZSSVHEXST
:SSVZVEKIRSJQIIVMRJSVQEXMI(LV1.ERWIRZME–IRSJ
HEXZIV^SIOMWFIWPMWX
 SQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP
:SSVZVEKIRSJQIIVMRJSVQEXMI(LV1.ERWIRZME–IRSJ
SQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP
:IVPIIRHISQKIZMRKWZIVKYRRMRK/EWXERNIPEERE TVSNIGXEJ[MNOMRKIRFIWPYMXYMXKIFVIMHI
TVSGIHYVI


&YVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWQEOIRFIOIRHHEX^MNIIRSQKIZMRKWZIVKYRRMRKLIFFIRZIVPIIRH
:IVPIIRHISQKIZMRKWZIVKYRRMRK/EWXERNIPEERE TVSNIGXEJ[MNOMRKIRFIWPYMXYMXKIFVIMHI
ZSSVLIXFSY[IRZERIIRETTEVXIQIRXIRGSQTPI\EERHI/EWXERNIPEEREMR6IRW[SYHI
TVSGIHYVI 
&YVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWQEOIRFIOIRHHEX^MNIIRSQKIZMRKWZIVKYRRMRKLIFFIRZIVPIIRH
8IVMR^EKI
ZSSVLIXFSY[IRZERIIRETTEVXIQIRXIRGSQTPI\EERHI/EWXERNIPEEREMR6IRW[SYHI
(IZIVPIIRHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKPMKXQIXMRKERKZERNYPMKIHYVIRHI^IW[IOIRXIV

MR^EKISTHIEJHIPMRK*]WMIOIR7SGMEEP(SQIMRXEEOZIPH:8,ZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHI9
8IVMR^EKI
[SVHXZIV^SGLXIIREJWTVEEOXIQEOIRQIXHILIIV1;IRX^IPSQHIZIVKYRRMRKMRXI^MIR,IX
(IZIVPIIRHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKPMKXQIXMRKERKZERNYPMKIHYVIRHI^IW[IOIRXIV
TPERMWSSOHMKMXEEPMRXI^MIRZME[[[VYMQXIPMNOITPERRIRRP
MR^EKISTHIEJHIPMRK*]WMIOIR7SGMEEP(SQIMRXEEOZIPH:8,ZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHI9
[SVHXZIV^SGLXIIREJWTVEEOXIQEOIRQIXHILIIV1;IRX^IPSQHIZIVKYRRMRKMRXI^MIR,IX
-R[IVOMRKXVIHMRK
TPERMWSSOHMKMXEEPMRXI^MIRZME[[[VYMQXIPMNOITPERRIRRP
(I^IZIVKYRRMRKXVIIHXMR[IVOMRKREEJPSSTZERHIFIVSITWXIVQMNR%PWIVIIRZIV^SIOSQ

ZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMWMRKIHMIRHHERXVIIHXLIXFIWPYMXRMIXMR[IVOMRKZSSVHEXSTHEX
-R[IVOMRKXVIHMRK
ZIV^SIOMWFIWPMWX
(I^IZIVKYRRMRKXVIIHXMR[IVOMRKREEJPSSTZERHIFIVSITWXIVQMNR%PWIVIIRZIV^SIOSQ
ZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMWMRKIHMIRHHERXVIIHXLIXFIWPYMXRMIXMR[IVOMRKZSSVHEXSTHEX

ZIV^SIOMWFIWPMWX

6IRW[SYHINYPM
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de heraut

de heraut


&IRXYLIXRMIXIIRWQIXHMXFIWPYMX#(EROYRXYSJIIRERHIVIFIPERKLIFFIRHIFMRRIR^IW
[IOIRREZIV^IRHHEXYQZERLIXFIWPYMXIIRKIQSXMZIIVHFIVSITWGLVMJXWXYVIREERHIVIGLXFERO
&IRXYLIXRMIXIIRWQIXHMXFIWPYMX#(EROYRXYSJIIRERHIVIFIPERKLIFFIRHIFMRRIR^IW
1MHHIR2IHIVPERHEJHIPMRKFIWXYYVWVIGLX4SWXFYW(%XI9XVIGLX
[IOIRREZIV^IRHHEXYQZERLIXFIWPYMXIIRKIQSXMZIIVHFIVSITWGLVMJXWXYVIREERHIVIGLXFERO

1MHHIR2IHIVPERHEJHIPMRKFIWXYYVWVIGLX4SWXFYW(%XI9XVIGLX
-RLIXFIVSITWGLVMJXZIVQIPHXYLIXZSPKIRHI
• Y[REEQEHVIWHEXYQIRSRHIVXIOIRMRK
-RLIXFIVSITWGLVMJXZIVQIPHXYLIXZSPKIRHI
IIRSQWGLVMNZMRKZERLIXFIWPYMX[EEVLIXFIVSITWGLVMJXXIKIRKIVMGLXMW YOYRX
• Y[REEQEHVIWHEXYQIRSRHIVXIOIRMRK
FMNZSSVFIIPHHIHEXYQIRLIXOIRQIVOZERHI^IFVMIJZIVQIPHIRSJIIROSTMI
• IIRSQWGLVMNZMRKZERLIXFIWPYMX[EEVLIXFIVSITWGLVMJXXIKIRKIVMGLXMW
YOYRX
QIIWXYVIR 
FMNZSSVFIIPHHIHEXYQIRLIXOIRQIVOZERHI^IFVMIJZIVQIPHIRSJIIROSTMI
• QIIWXYVIR
HIVIHIR[EEVSQYFIVSITMRWXIPX

 • HIVIHIR[EEVSQYFIVSITMRWXIPX
:SSVPSTMKIZSSV^MIRMRK
)IRFIVSITWGLVMJXWGLSVXHI[IVOMRKZERHMXFIWPYMXRMIXST%PWYHEX[MPXIRYWTSIHIMWIRH
:SSVPSTMKIZSSV^MIRMRK
FIPERKLIFXOERFMNHIZSSV^MIRMRKIRVIGLXIVZERHIVIGLXFERO1MHHIR2IHIVPERHIIRZIV^SIO
)IRFIVSITWGLVMJXWGLSVXHI[IVOMRKZERHMXFIWPYMXRMIXST%PWYHEX[MPXIRYWTSIHIMWIRH
SQIIRZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMRKIHMIRH[SVHIR
FIPERKLIFXOERFMNHIZSSV^MIRMRKIRVIGLXIVZERHIVIGLXFERO1MHHIR2IHIVPERHIIRZIV^SIO

SQIIRZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMRKIHMIRH[SVHIR
(MKMXEEPMRHMIRIR
9OYRXSSOHMKMXEEPLIXFIVSITWGLVMJXMRHMIRIRZMELXXTPSOIXVIGLXWTVEEORPFIWXYYVWVIGLX
(MKMXEEPMRHMIRIR
,MIVZSSVQSIXYMRPSKKIRQIX(MKM(3THI^IWMXIMWXIZIRWQIIVMRJSVQEXMIXIZMRHIR
9OYRXSSOHMKMXEEPLIXFIVSITWGLVMJXMRHMIRIRZMELXXTPSOIXVIGLXWTVEEORPFIWXYYVWVIGLX
,MIVZSSVQSIXYMRPSKKIRQIX(MKM(3THI^IWMXIMWXIZIRWQIIVMRJSVQEXMIXIZMRHIR
/SWXIRIRQIIVMRJSVQEXMI
>S[IPZSSVLIXMRWXIPPIRZERFIVSITEPWIIRZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKFIRXYKVMJJMIVIGLX
/SWXIRIRQIIVMRJSVQEXMI
ZIVWGLYPHMKH
>S[IPZSSVLIXMRWXIPPIRZERFIVSITEPWIIRZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKFIRXYKVMJJMIVIGLX
:MEHI[IFWMXI[[[VMNOWSZIVLIMHRPMWHIFVSGLYVI&I^[EEVIRFIVSITXIKIRIIRFIWPMWWMRK
ZIVWGLYPHMKH
ZERHISZIVLIMHXIHS[RPSEHIR
:MEHI[IFWMXI[[[VMNOWSZIVLIMHRPMWHIFVSGLYVI&I^[EEVIRFIVSITXIKIRIIRFIWPMWWMRK
ZERHISZIVLIMHXIHS[RPSEHIR
:SSVQIIVMRJSVQEXMIHLV1;IRX^IPZMESJSQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP
:SSVQIIVMRJSVQEXMIHLV1;IRX^IPZMESJSQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP

:EWXKIWXIPHFIWPYMXLSKIVI[EEVHIR;IXKIPYMHLMRHIV3QKIZMRKWZIVKYRRMRK/EWXERNIPEERE

6IRW[SYHI
:EWXKIWXIPHFIWPYMXLSKIVI[EEVHIR;IXKIPYMHLMRHIV3QKIZMRKWZIVKYRRMRK/EWXERNIPEERE
&YVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHIQEOIRFIOIRHHEX^MNST
6IRW[SYHI
NYPMLIXFIWPYMXLSKIVI[EEVHIRZSSVHIOmgevingsvergunning
‘KastanjelEERE
&YVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHIQEOIRFIOIRHHEX^MNST
Renswoude’LIFFIRZEWXKIWXIPH,IXZEWXKIWXIPHIFIWPYMXLSKIVI[EEVHIRIRHIFMNFILSVIRHI
NYPMLIXFIWPYMXLSKIVI[EEVHIRZSSVHIOmgevingsvergunning ‘KastanjelEERE
WXYOOIRPMKKIRZERHSRHIVHEKNYPMXSXIRQIXHSRHIVHEKWITXIQFIVXIVMR^EKI
Renswoude’LIFFIRZEWXKIWXIPH,IXZEWXKIWXIPHIFIWPYMXLSKIVI[EEVHIRIRHIFMNFILSVIRHI
WXYOOIRPMKKIRZERHSRHIVHEKNYPMXSXIRQIXHSRHIVHEKWITXIQFIVXIVMR^EKI
(SIPFIWPYMXLSKIVI[EEVHIR

(ISQKIZMRKWZIVKYRRMRKZSSV^MIXMRHIVIEPMWEXMIZERX[EEPJETTEVXIQIRXIREERHI
(SIPFIWPYMXLSKIVI[EEVHIR
/EWXERNIPEEREMR6IRW[SYHI,IXFIWXEERHIFIHVMNJWTERHSTLIXTIVGIIP^EP[SVHIRKIWPSSTX
(ISQKIZMRKWZIVKYRRMRKZSSV^MIXMRHIVIEPMWEXMIZERX[EEPJETTEVXIQIRXIREERHI
3QHEXHIEERZVEEKSQKIZMRKWZIVKYRRMRKRMIXFMRRIRLIXKIPHIRHIFIWXIQQMRKWTPERTEWXIR
/EWXERNIPEEREMR6IRW[SYHI,IXFIWXEERHIFIHVMNJWTERHSTLIXTIVGIIP^EP[SVHIRKIWPSSTX
HIFSY[ZERKIPYMHWKIZSIPMKIFIWXIQQMRKIRQSKIPMNOQEEOXQSIXLIXTPEREERHI;IX
3QHEXHIEERZVEEKSQKIZMRKWZIVKYRRMRKRMIXFMRRIRLIXKIPHIRHIFIWXIQQMRKWTPERTEWXIR
KIPYMHLMRHIVZSPHSIR,MIVZSSVMWIIREOSIWXMWGLSRHIV^SIOYMXKIZSIVHREEVHIKIPYMHWFIPEWXMRK
HIFSY[ZERKIPYMHWKIZSIPMKIFIWXIQQMRKIRQSKIPMNOQEEOXQSIXLIXTPEREERHI;IX
STHIKIZIPW9MXHMXSRHIV^SIOFPMNOXHEXLIXKIPYMHWRMZIEYSTHIKIZIPWZER^IWETTEVXIQIRXIR
KIPYMHLMRHIVZSPHSIR,MIVZSSVMWIIREOSIWXMWGLSRHIV^SIOYMXKIZSIVHREEVHIKIPYMHWFIPEWXMRK
ZER[IKILIX[IKZIVOIIVSTHI(SVTWWXVEEX 2 LSKIVMWHERHI[IXXIPMNOIZSSVOIYVW[EEVHI
STHIKIZIPW9MXHMXSRHIV^SIOFPMNOXHEXLIXKIPYMHWRMZIEYSTHIKIZIPWZER^IWETTEVXIQIRXIR
HMIZERYMXHI;IXKIPYMHLMRHIVQSIX[SVHIRREKIWXVIIJH(I;IXKIPYMHLMRHIVFMIHXHI
ZER[IKILIX[IKZIVOIIVSTHI(SVTWWXVEEX
2 LSKIVMWHERHI[IXXIPMNOIZSSVOIYVW[EEVHI
HMIZERYMXHI;IXKIPYMHLMRHIVQSIX[SVHIRREKIWXVIIJH(I;IXKIPYMHLMRHIVFMIHXHI
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QSKIPMNOLIMHSQSRHIVZSSV[EEVHIRSRXLIJJMRKXIZIVPIRIRZERHI^IZSSVOIYVW[EEVHIIR
LSKIVI[EEVHIRXSIXIWXEERSTHIKIZIPWZERHIETTEVXIQIRXIR,IXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIV
IR[IXLSYHIVWLIIJXZSSVLIXTPERKIFVYMOKIQEEOXZERHI^IQSKIPMNOLIMHIRLIXFIWPYMXLSKIVI
[EEVHIRSZIVIIROSQWXMKLIXSRX[IVTFIWPYMXZEWXKIWXIPH

-R^MIRWXYOOIR
,IXZEWXKIWXIPHIFIWPYMXLSKIVI[EEVHIRIRHIFMNFILSVIRHIWXYOOIROYRXYFMRRIRHI
KIRSIQHIXIVQMNRMR^MIRFMNLIXKIQIIRXILYMWMR6IRW[SYHI:ER[IKIHIQEEXVIKIPIRXIKIR
ZIVWTVIMHMRKZERLIXGSVSREZMVYWMWLIXKIQIIRXILYMWFITIVOXKISTIRHIR^MNRHIHSGYQIRXIR
IROIPSTEJWTVEEOQIXHITPERFILERHIPEEV HLV1;IRX^IP MRXI^MIR&IPLMIVZSSVQIXLIX
EPKIQIRIRYQQIV

-RWXIPPIRFIVSIT
&IPERKLIFFIRHIROYRRIRFMRRIRHIFIVSITWXIVQMNRHI^IMWKIPMNOEERHIKIRSIQHIXIVQMNR
WGLVMJXIPMNOFIVSITMRWXIPPIRXIKIRLIXZEWXKIWXIPHIFIWPYMXLSKIVI[EEVHIR&IVSITOYRXY
MRWXIPPIRFMNHI%JHIPMRK&IWXYYVWVIGLXWTVEEOZERHI6EEHZER7XEXI4SWXFYW)%
W+VEZIRLEKISRHIVHYMHIPMNOIZIVQIPHMRKZERY[REEQIREHVIWEPWQIHILIXOIRQIVOZERLIX
FIXVIJJIRHIFIWPYMXLSKIVI[EEVHIR:SSVLIXMRWXIPPIRZERFIVSIT^MNRKVMJJMIVIGLXIR
ZIVWGLYPHMKH9OYRXHI^IKVMJJMIVIGLXIRZMRHIRST[[[VEEHZERWXEXIRP

-R[IVOMRKXVIHIRFIWPYMX
,IXFIWPYMXXVIIHXMR[IVOMRKʤʤRHEKREEJPSSTZERHIFIVSITWXIVQMNR
:SSVQIIVMRJSVQEXMI3QKIZMRKWHMIRWXVIKMS9XVIGLX 1[&.EIU\ ZME





-RKIOSQIREERZVEKIRZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
(IFYVKIQIIWXIVLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHI
MIHIVZSSV^SZIVFIZSIKHQEOIRFIOIRHHEXSTKVSRHZERHI%PKIQIRI4PEEXWIPMNOI:IVSVHIRMRK
6IRW[SYHIIRFMN^SRHIVI[IXXIRHIZSPKIRHIEERZVEKIR^MNRMRKIHMIRH
▪ )ZIRIQIRXIRZIVKYRRMRKZSSVHISTIRMRKSTIRHEKZERHIFVERH[IIVOE^IVRIST
SOXSFIVEERKIZVEEKHHSSV&VERH[IIV6IRW[SYHI SRXZERKIRSTNYPM 
▪ 1IPHMRKFYYVXFEVFIGYIEERHI7TSVXTEVOPEERSTEYKYWXYW SRXZERKIRSTNYPM
 
▪ 1IPHMRKFYYVXFEVFIGYIEERHI8YVIPYYV[IMHISTNYPM SRXZERKIRSTNYPM
 

:SSVQIIVMRJSVQEXMIQ[78WERKSJWXWERK$VIRW[SYHIRP


+I[IMKIVHIZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
(IFYVKIQIIWXIVLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHI
MIHIVZSSV^SZIVFIZSIKHQEOIRFIOIRHHEXSTKVSRHZERHI%PKIQIRI4PEEXWIPMNOI
:IVSVHIRMRK6IRW[SYHIIRFMN^SRHIVI[IXXIRHIZSPKIRHIZIVKYRRMRKMWKI[IMKIVH
▪ 3RXLIJJMRKZIVOIIVWVIKIPWIRXIOIRWZSSVFI^SVKMRKIRMR6IRW[SYHIEERKIZVEEKHHSSV
/VMW/VEW(IPMZIV] ZIV^SRHIRSTNYPM 
:SSVQIIVMRJSVQEXMIQ[78WERKSJWXWERK$VIRW[SYHIRP
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%ERZYPPIRHIMRJSVQEXMISZIV(SVTWXIEQ6IRW[SYHI
%ERZYPPIRHIMRJSVQEXMISZIV(SVTWXIEQ6IRW[SYHI
(SVTWXIEQ6IRW[SYHIMWLIXIIVWXIEERWTVIIOTYRXZSSVZVEKIRSJTVSFPIQIRSTLIXKIFMIH
(SVTWXIEQ6IRW[SYHIMWLIXIIVWXIEERWTVIIOTYRXZSSVZVEKIRSJTVSFPIQIRSTLIXKIFMIH
ZER
ZER

LYMWLSYHIPMNOISRHIVWXIYRMRK 

VIPEXMISJIGLXWGLIMHMRK
LYMWLSYHIPMNOISRHIVWXIYRMRK


VIPEXMISJIGLXWGLIMHMRK
^IPJWXERHMKFPMNZIR[SRIR
VSY[IRZIVPMIW 

^IPJWXERHMKFPMNZIR[SRIR


VSY[IRZIVPMIW


HEKFIWXIHMRK 

STZSIHIRIRSTKVSIMIR
HEKFIWXIHMRK
 



STZSIHIRIRSTKVSIMIR
ZIVZSIV MRHIVIKMS
SRX[MOOIPIRSJKIHVEKWTVSFPIQIR
ZIVZSIV
MRHIVIKMS



SRX[MOOIPIRSJKIHVEKWTVSFPIQIR
LYPTQMHHIPIR
SEVSPWXSIPWGSSXQSFMIP
 
LYMWIPMNOKI[IPHZIV[EEVPS^MRK
LYPTQMHHIPIR
SEVSPWXSIPWGSSXQSFMIP  
LYMWIPMNOKI[IPHZIV[EEVPS^MRK

,IX(SVTWXIEQMWIV KVEXMW ZSSVEPPIMR[SRIVWNSRKIRSYH
,IX(SVTWXIEQMWIV
KVEXMW ZSSVEPPIMR[SRIVWNSRKIRSYH
;MN^MNRFIVIMOFEEVZMELIXEPKIQIRIXIPIJSSRRYQQIVZERHIKIQIIRXI
 SJZME
;MN^MNRFIVIMOFEEVZMELIXEPKIQIRIXIPIJSSRRYQQIVZERHIKIQIIRXI
 SJZME
HSVTWXIEQ$VIRW[SYHIRP
HSVTWXIEQ$VIRW[SYHIRP

-RPSSTYVIR
-RPSSTYVIR
-RHIIZIR[IOIRSTZVMNHEK ZERYYV MRHI&MFPMSXLIIO
-RHIIZIR[IOIRSTZVMNHEK
ZERYYV MRHI&MFPMSXLIIO
:EREJWITXIQFIV
:EREJWITXIQFIV
)POIIHMRWHEKZERHIQEERH ZERYYV MRLIX)0+' )IVWXIPMNRW
I
)POI
HMRWHEKZERHIQEERH
ZERYYV MRLIX)0+' )IVWXIPMNRW
+I^SRHLIMHWGIRXVYQ

+I^SRHLIMHWGIRXVYQ

3T[SIRWHEKIR\TIVQEERHSTFIMHIFEWMWWGLSPIR
^MIRMIY[WFVMIJZERHIWGLSSP 
3T[SIRWHEKIR\TIVQEERHSTFIMHIFEWMWWGLSPIR ^MIRMIY[WFVMIJZERHIWGLSSP 

%ERKIZVEEKHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
 1SPIRWXVEEXSTVMGLXIRZERIIROVMRKPSST[MROIl op het perceel; activiteit ‘afwijken
bestemmingsplan’ (ontvangen op 13 juli 2021);


(SVTWWXVEEX/EWXIIPFSW6IRW[SYHIOETTIRZERFSQIREGXMviteit ‘kappen’ (ontvangen
STNYPM 



(SVTWWXVEEXErenoveren van de kap; activiteiten ‘aanpassen mSRument’ en ‘bouwen’
SRXZERKIRSTNYPM 



(I,SSKI,SIOEverbouwen bedrijfspand; activiteit ‘bouwen’ (ontvangen op 20 juli
 

&SZIRWXEERHIEERZVEKIR^MNRMRKIHMIRHIR[SVHIRFISSVHIIPH>SHVELMIVIIRFIWPYMXSTMW
KIRSQIR^EPHMX[SVHIRKITYFPMGIIVHMRHI,IVEYXIROERLMIVXIKIRFI^[EEV[SVHIRMRKIHMIRH
(EXMWSTHMXQSQIRXHYWRSKRMIXQSKIPMNO(I^ITYFPMGEXMIHMIRXHEEVSQYMXWPYMXIRHSQYXI
MRJSVQIVIRHEXIVIIREERZVEEKMWMRKIHMIRHIRHEXIVFMRRIRIROIPI[IOIRSJQEERHIRIIR
FIWPYMXLMIVSZIV^EP[SVHIRKIRSQIRIRFIOIRHKIQEEOX3QIIREERZVEEKMRXI^MIROYRXIIR
EJWTVEEOQEOIRQIXHIEJHIPMRK*]WMIO(SQIMRXEEOZIPH:8,ZERLIXKIQIIRXILYMWZER
6IRW[SYHI

:SSVQIIVMRJSVQEXMISJSQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP



:IVPIIRHIVIKYPMIVISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
 %VRLIQWI[IKOETTIRFSQIRactiviteit ‘OETTIR’ ZIV^SRHIRSTNYPM 


3YHI,SPPI[IKZIVZERKIRSYHIHYMOIVSZIVHI1YRRMOIRFIIO; activiteit ‘bouwen’
ZIV^SRHIRSTNYPM 



9FFIWGLSXIV[IKverbouwen van de woonboerderij; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 16
NYPM 



(EWLSVWXIV[IKKIFVYMOEKVEVMWGLKIFSY[XFZWXEPPMRK; activiteit ‘afwijken
bestemmingsplan’ (veV^SRHIRSTNYPM 

+IRSIQHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIRPMKKIRZSSVIIRMIHIVXIVMR^EKISTHIEJHIPMRK*]WMIOIR
7SGMEEP(SQIMRXEEOZIPH:8,ZERLIXKIQIIRXILYMWZER6IRW[SYHI STEJWTVEEO &IRXY
FIPERKLIFFIRHIRLIIJXYFI^[EEVXIKIRIIRZIVPIIRHIZIVKYRRMRKHEROYRXYFMRRIR[IOIR
REHIZIV^IRHHEXYQIVZERIIRWGLVMJXIPMNOFI^[EEVMRHMIRIRFMNLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR
[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHI 4SWXFYW>0MR6IRW[SYHI 
)IRSQKIZMRKWZIVKYRRMRKZSSVLIXFSY[IRXVIIHXMR[IVOMRKQIXMRKERKZERHIHEKREHI
KIRSIQHIZIV^IRHHEXYQ-RHMIRYFI^[EEVLIIJXMRKIHMIRHIRIVWTVEOIMWZERIIR
WTSIHIMWIRHFIPERKOYRXYFSZIRHMIRIIRZIV^SIOSQIIRZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMRHMIRIRFMN
HIZSSV^MIRMRKIRVIGLXIVZERHI6IGLXFERO1MHHIR2IHIVPERH %JHIPMRK&IWXYYVWVIGLX4SWXFYW
(%9XVIGLX ;ERRIIVIIRZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMWEERKIZVEEKHXVIIHXHI
ZIVKYRRMRKTEWMR[IVOMRKREHEXLMIVSZIVIIRFIWPMWWMRKMWKIRSQIR

:SSVQIIVMRJSVQEXMISJSQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP
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'PMʦRXIVZEVMRKWSRHIV^SIO;QSIR.IYKH[IX
'PMʦRXIVZEVMRKWSRHIV^SIO;QSIR.IYKH[IX

(IKIQIIRXI6IRW[SYHIZSIVXHMXNEEVIIRGPMʦRXIVZEVMRKWSRHIV^SIOYMXSRHIVMR[SRIVWHMI
(IKIQIIRXI6IRW[SYHIZSIVXHMXNEEVIIRGPMʦRXIVZEVMRKWSRHIV^SIOYMXSRHIVMR[SRIVWHMI
KIFVYMOQEOIRZER^SVKSJZSSV^MIRMRKIRSTKVSRHZERHI;QSIRHI.IYKH[IX
KIFVYMOQEOIRZER^SVKSJZSSV^MIRMRKIRSTKVSRHZERHI;QSIRHI.IYKH[IX

(IKIQIIRXI6IRW[SYHIMWZIVERX[SSVHIPMNOZSSVHIYMXZSIVMRKZERHI;IXQEEXWGLETTIPMNOI
(IKIQIIRXI6IRW[SYHIMWZIVERX[SSVHIPMNOZSSVHIYMXZSIVMRKZERHI;IXQEEXWGLETTIPMNOI
SRHIVWXIYRMRK
;QS IRHI.IYKH[IX,IXMWZSSVHIKIQIIRXIFIPERKVMNOSQXI[IXIR[EX
SRHIVWXIYRMRK ;QS IRHI.IYKH[IX,IXMWZSSVHIKIQIIRXIFIPERKVMNOSQXI[IXIR[EX
QIRWIRZMRHIRZERHILYPTIRSRHIVWXIYRMRKHMI^MNMRLIFFIRSRXZERKIR(SSVLIX
QIRWIRZMRHIRZERHILYPTIRSRHIVWXIYRMRKHMI^MNMRLIFFIRSRXZERKIR(SSVLIX
MRZYPPIRZERHIZVEKIRPMNWXLIPTXYSRWHI^SVKSRHIVWXIYRMRKIRLYPTZIVPIRMRKXIZIVFIXIVIR
MRZYPPIRZERHIZVEKIRPMNWXLIPTXYSRWHI^SVKSRHIVWXIYRMRKIRLYPTZIVPIRMRKXIZIVFIXIVIR

-RHMIRYKIFVYMOQEEOXZERIIR;QSZSSV^MIRMRKSRXZERKXYHI^I[IIOIIRFVMIJQIXHIZVEEK
-RHMIRYKIFVYMOQEEOXZERIIR;QSZSSV^MIRMRKSRXZERKXYHI^I[IIOIIRFVMIJQIXHIZVEEK
SJY[MPXHIIPRIQIREERHMXSRHIV^SIO;IWXIPPIRLIXIVKSTTVMNW[ERRIIVYHIZVEKIRPMNWXMRZYPX
SJY[MPXHIIPRIQIREERHMXSRHIV^SIO;IWXIPPIRLIXIVKSTTVMNW[ERRIIVYHIZVEKIRPMNWXMRZYPX
IRHI^IZʭʭVEYKYWXYWXIVYKWXYYVX,IIJXYMRKIFVYMOKIQEEOXZERIIR;QS
IRHI^IZʭʭVEYKYWXYWXIVYKWXYYVX,IIJXYMRKIFVYMOKIQEEOXZERIIR;QS
ZSSV^MIRMRKQEEVLIIJXYKIIRFVMIJSRXZERKIRIR[MPXY[IPQII[IVOIREERLIXSRHIV^SIO#
ZSSV^MIRMRKQEEVLIIJXYKIIRFVMIJSRXZERKIRIR[MPXY[IPQII[IVOIREERLIXSRHIV^SIO#
(EROYRXYGSRXEGXSTRIQIRQIX1[%1YPHIVZMEEQYPHIV$VIRW[SYHIRP
(EROYRXYGSRXEGXSTRIQIRQIX1[%1YPHIVZMEEQYPHIV$VIRW[SYHIRP

-RWITXIQFIV[SVHXHIFVMIJQIXZVEKIRPMNWXZIVWXYYVHREEVNSRKIVIR ZERXQNEEV HMI
-RWITXIQFIV[SVHXHIFVMIJQIXZVEKIRPMNWXZIVWXYYVHREEVNSRKIVIR ZERXQNEEV
HMI
KIFVYMOQEOIRZERIIRZSSV^MIRMRKZERYMXHI.IYKH[IXIRREEVSYHIVWQIXOMRHIVIR
XSX
KIFVYMOQEOIRZERIIRZSSV^MIRMRKZERYMXHI.IYKH[IXIRREEVSYHIVWQIXOMRHIVIR
XSX
NEEV
HMIKIFVYMOQEOIRZERNIYKHLYPT
NEEV HMIKIFVYMOQEOIRZERNIYKHLYPT







6IRW[SYHINYPM
6IRW[SYHINYPM
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,IVMRRIVMRK3OXSFIVWXEEXMRLIXXIOIRZER6IRW[SYHIZSSVIPOEEV
,IVMRRIVMRK3OXSFIVWXEEXMRLIXXIOIRZER6IRW[SYHIZSSVIPOEEV

:IIPQIRWIRZSIPIR^MGL[IPIIRWEPPIIRIRLIFFIRLIXKIZSIP^MGLRMIXZIVFSRHIRXIZSIPIR
:IIPQIRWIRZSIPIR^MGL[IPIIRWEPPIIRIRLIFFIRLIXKIZSIP^MGLRMIXZIVFSRHIRXIZSIPIR
3QIIR^EEQLIMHXIKIRXIKEERIRWEQIRZIVFMRHMRKXI^SIOIRMWHIkopgroep ‘Renswoude
3QIIR^EEQLIMHXIKIRXIKEERIRWEQIRZIVFMRHMRKXI^SIOIRMWHIkopgroep
‘Renswoude
voor elkaar’ opKIVMGLX(IQEERHSOXSFIV^IXXIR[MNMRLIXXIOIRZERZIVFMRHMRKHSSV
voor
elkaar’ opKIVMGLX(IQEERHSOXSFIV^IXXIR[MNMRLIXXIOIRZERZIVFMRHMRKHSSV
ZIVWGLMPPIRHIEGXMZMXIMXIRXISVKERMWIVIRIRMRMXMEXMIZIRSTXI^IXXIR
ZIVWGLMPPIRHIEGXMZMXIMXIRXISVKERMWIVIRIRMRMXMEXMIZIRSTXI^IXXIR

-RMWLIXEGXMITVSKVEQQE‘)ʤRXIKIRIIR^EEQLIMH’KIPERGIIVHHSSVQMRMWXIV,YKSHI
-RMWLIXEGXMITVSKVEQQE‘)ʤRXIKIRIIR^EEQLIMH’KIPERGIIVHHSSVQMRMWXIV,YKSHI
.SRKI :;7 SQHIXVIRHZERIIR^EEQLIMHSRHIVSYHIVIRXIHSSVFVIOIR(IKIQIIRXI
.SRKI
:;7 SQHIXVIRHZERIIR^EEQLIMHSRHIVSYHIVIRXIHSSVFVIOIR(IKIQIIRXI
6IRW[SYHILIIJX^MGLSSOEERKIWPSXIRFMNHMXTVSKVEQQE
6IRW[SYHILIIJX^MGLSSOEERKIWPSXIRFMNHMXTVSKVEQQE
3QLIXPSOEPITPERYMXXI[IVOIRMWIIROopgroep opgericht, met als naam “6IRW[SYHIZSSV
3QLIXPSOEPITPERYMXXI[IVOIRMWIIROopgroep
opgericht, met als naam “6IRW[SYHIZSSV
IPOEEV.” De kSTKVSITFIWXEEXYMXZIVXIKIR[SSVHMKIVWZERZIVWGLMPPIRHISVKERMWEXMIWMR
IPOEEV.”
De kSTKVSITFIWXEEXYMXZIVXIKIR[SSVHMKIVWZERZIVWGLMPPIRHISVKERMWEXMIWMR
6IRW[SYHI^SEPW7;3&YYVXKI^MRRIR8EEPLYMW6IRW[SYHIIRHIKIQIIRXI
6IRW[SYHI^SEPW7;3&YYVXKI^MRRIR8EEPLYMW6IRW[SYHIIRHIKIQIIRXI

-RSOXSFIV[SVHIRIVZIVWGLMPPIRHIEGXMZMXIMXIRKISVKERMWIIVHZSSVMR[SRIVWZER6IRW[SYHI
-RSOXSFIV[SVHIRIVZIVWGLMPPIRHIEGXMZMXIMXIRKISVKERMWIIVHZSSVMR[SRIVWZER6IRW[SYHI
^S[IPZSSVNSRKEPWZSSVSYH>S[SVHXMRWEQIR[IVOMRKQIX:IVIRMKMRK3YH6IRW[SYHIIIR
^S[IPZSSVNSRKEPWZSSVSYH>S[SVHXMRWEQIR[IVOMRKQIX:IVIRMKMRK3YH6IRW[SYHIIIR
JMPQZIVXSSRHMRHIFMFPMSXLIIOZMRHIRIVWTSVXMIZIEGXMZMXIMXIRIRIIRPI^MRKTPEEXW[SVHXIVIIR
JMPQZIVXSSRHMRHIFMFPMSXLIIOZMRHIRIVWTSVXMIZIEGXMZMXIMXIRIRIIRPI^MRKTPEEXW[SVHXIVIIR
JMPQEZSRHZSSVNSRKIVIRKISVKERMWIIVHIR[SVHIRFIWXEERHIMRMXMEXMIZIR^SEPW‘7EQIR+I^IPPMK’
JMPQEZSRHZSSVNSRKIVIRKISVKERMWIIVHIR[SVHIRFIWXEERHIMRMXMEXMIZIR^SEPW‘7EQIR+I^IPPMK’
[IIVSTKITEOX
[IIVSTKITEOX

(ITVIGMI^ITPERRMRKIREGXMZMXIMXIRHIPIR[MNSTIIRPEXIVQSQIRXQIXY[MNLSTIRYXI^MIRMR
(ITVIGMI^ITPERRMRKIREGXMZMXIMXIRHIPIR[MNSTIIRPEXIVQSQIRXQIXY[MNLSTIRYXI^MIRMR
SOXSFIV
SOXSFIV


3TFEWMWZERLIXTIVGIRXEKIZERLIXMROSQIRHEXYMXKIKIZIRQSIX[SVHIREERRSSH^EOIPMNOI
[SSROSWXIR[SVHXFITEEPHSJYrecht
heeft op de ‘lage TONK’ van € of de ‘hoge TONK’
3TFEWMWZERLIXTIVGIRXEKIZERLIXMROSQIRHEXYMXKIKIZIRQSIX[SVHIREERRSSH^EOIPMNOI
van € 9OYRXHIVIKIPMRKXSXIRQIXWITXIQFIVEERZVEKIRZMESR^I[IFWMXI
[SSROSWXIR[SVHXFITEEPHSJYrecht
heeft op de ‘lage TONK’ van € of de ‘hoge TONK’
+IQIIRXI:IIRIRHEEPZSIVXHI^IVIKIPMRKZSSVHIMR[SRIVWZER6IRW[SYHIYMX3T
van € 9OYRXHIVIKIPMRKXSXIRQIXWITXIQFIVEERZVEKIRZMESR^I[IFWMXI
[[[ZIIRIRHEEPRPXSROZMRHXYQIIVMRJSVQEXMISZIV832/IRHIZSSV[EEVHIR
+IQIIRXI:IIRIRHEEPZSIVXHI^IVIKIPMRKZSSVHIMR[SRIVWZER6IRW[SYHIYMX3T
[[[ZIIRIRHEEPRPXSROZMRHXYQIIVMRJSVQEXMISZIV832/IRHIZSSV[EEVHIR

+IQIIRXITSPMXMIO6IRW[SYHI,SI[IVOXHEXIMKIRPMNO#

&IRNMNKIʪRXIVIWWIIVHMRTSPMXMIOSJFIRNMNHEXRSKRMIXQEEV^SYNIHEEVQIIVSZIV[MPPIR[IXIR#
+IQIIRXITSPMXMIO6IRW[SYHI,SI[IVOXHEXIMKIRPMNO#
(ERMWHIFMNIIROSQWXHMI[ISTEYKYWXYWSVKERMWIVIRQMWWGLMIRMIXWZSSVNSY
&IRNMNKIʪRXIVIWWIIVHMRTSPMXMIOSJFIRNMNHEXRSKRMIXQEEV^SYNIHEEVQIIVSZIV[MPPIR[IXIR#
(ERMWHIFMNIIROSQWXHMI[ISTEYKYWXYWSVKERMWIVIRQMWWGLMIRMIXWZSSVNSY
(SIP,IXMRLIXOEHIVZERHIOSQIRHIKIQIIRXIVEEHWZIVOMI^MRKIRZIVKVSXIRZERHIMRXIVIWWI

ZERHIFI[SRIVWZER6IRW[SYHIMRHIKIQIIRXITSPMXMIO
(SIP,IXMRLIXOEHIVZERHIOSQIRHIKIQIIRXIVEEHWZIVOMI^MRKIRZIVKVSXIRZERHIMRXIVIWWI
-RQEEVXZMRHIRHIZIVOMI^MRKIRTPEEXWZSSVHIKIQIIRXIVEEH(ER[SVHIRSR^IPSOEPI
ZERHIFI[SRIVWZER6IRW[SYHIMRHIKIQIIRXITSPMXMIO
ZSPOWZIVXIKIR[SSVHMKIVW[IIVKIOS^IR(ILYMHMKITSPMXMIOITEVXMNIRMR6IRW[SYHI^MNR
-RQEEVXZMRHIRHIZIVOMI^MRKIRTPEEXWZSSVHIKIQIIRXIVEEH(ER[SVHIRSR^IPSOEPI
ZSPOWZIVXIKIR[SSVHMKIVW[IIVKIOS^IR(ILYMHMKITSPMXMIOITEVXMNIRMR6IRW[SYHI^MNR
'(%

'LVMWXIR9RMI
'(%
(SVTWFIPERK6IRW[SYHI
'LVMWXIR9RMI
7+4
(SVTWFIPERK6IRW[SYHI
::(
7+4
::(
3SORMIY[ITEVXMNIROYRRIR^MGLQIPHIRSQQIIXIHSIREERHIZIVOMI^MRKIR

;EXHSIXIIRKIQIIRXI^SEPIRLSIMWHEXEPPIQEEPKISVKERMWIIVH#(EEVSZIVKEEXHI
3SORMIY[ITEVXMNIROYRRIR^MGLQIPHIRSQQIIXIHSIREERHIZIVOMI^MRKIR
FMNIIROSQWXSTEYKYWXYWSQYYVMRLIXXMNHIPMNOIKIQIIRXILYMWEERHI
;EXHSIXIIRKIQIIRXI^SEPIRLSIMWHEXEPPIQEEPKISVKERMWIIVH#(EEVSZIVKEEXHI
0MNWXIVFIWPEER
FMNIIROSQWXSTEYKYWXYWSQYYVMRLIXXMNHIPMNOIKIQIIRXILYMWEERHI
3RHIV[IVTIRHMIEERHISVHIOSQIR^MNRSRHIV
0MNWXIVFIWPEER
ERHIVI
3RHIV[IVTIRHMIEERHISVHIOSQIR^MNRSRHIV
ERHIVI
 • ,SI[IVOXTSPMXMIO PERHIPMNOTVSZMRGMEEP
PSOEEP #
• ,SI[IVOXTSPMXMIO
PERHIPMNOTVSZMRGMEEP
• PSOEEP
;IPOIFIWXYYVWSVKERIR^MNRIVMRIIR
#
KIQIIRXIIR[EXMWLYRVSP#
• ;IPOIFIWXYYVWSVKERIR^MNRIVMRIIR
• KIQIIRXIIR[EXMWLYRVSP#
,SI^MXLIXQIXHIKIQIIRXIJMRERGMʦR#
,SIOSQXFIPIMHXSXWXERH#
• ,SI^MXLIXQIXHIKIQIIRXIJMRERGMʦR#
 • ,SIOSQXFIPIMHXSXWXERH#
,IFNIMRXIVIWWIQIPHNIHEREER(EXOERHSSV
IIRFIVMGLXXIWXYVIREERQNERWIR$VIRW[SYHIRP
,IFNIMRXIVIWWIQIPHNIHEREER(EXOERHSSV

IIRFIVMGLXXIWXYVIREERQNERWIR$VIRW[SYHIRP
1IHIREQIRWHILYMHMKITEVXMNZSSV^MXXIVWZER
6IRW[SYHI 
1IHIREQIRWHILYMHMKITEVXMNZSSV^MXXIVWZER

6IRW[SYHI

4IXVE(SSVRIRFEP
&YVKIQIIWXIV
4IXVE(SSVRIRFEP

&YVKIQIIWXIV


*MRERGMʦPILYPTZSSVMR[SRIVWHMI[SSROSWXIRRMIXOYRRIRFIXEPIR832/
*MRERGMʦPILYPTZSSVMR[SRIVWHMI[SSROSWXIRRMIXOYRRIRFIXEPIR832/
/YRXYSTHMXQSQIRXY[[SSROSWXIRRMIXFIXEPIR#)ROSQXHMXHSSVHEXY[MROSQIRQMRHIVMW
/YRXYSTHMXQSQIRXY[[SSROSWXIRRMIXFIXEPIR#)ROSQXHMXHSSVHEXY[MROSQIRQMRHIVMW
KI[SVHIRZER[IKIHIGSVSREGVMWMW#(EROYRXYKIFVYMOQEOIRZERHI832/VIKIPMRK(I
KI[SVHIRZER[IKIHIGSVSREGVMWMW#(EROYRXYKIFVYMOQEOIRZERHI832/VIKIPMRK(I
EERZVEEKXIVQMNRMWZIVPIRKHXSXSOXSFIVHEEVREEWXMWLIXFIHVEKZERHIZIVKSIHMRK
EERZVEEKXIVQMNRMWZIVPIRKHXSXSOXSFIVHEEVREEWXMWLIXFIHVEKZERHIZIVKSIHMRK
ZIVLSSKH
ZIVLSSKH
;SSROSWXIR^MNRQIIWXEPHIKVSSXWXIOSWXIRTSWXMRIIRLYMWLSYHIR(IPERHIPMNOIVIKIPMRK
;SSROSWXIR^MNRQIIWXEPHIKVSSXWXIOSWXIRTSWXMRIIRLYMWLSYHIR(IPERHIPMNOIVIKIPMRK
8MNHIPMNOI3RHIVWXIYRMRK2SSH^EOIPMNOI/SWXIR
832/ FMIHXJMRERGMʦPISRHIVWXIYRMRKEER
8MNHIPMNOI3RHIVWXIYRMRK2SSH^EOIPMNOI/SWXIR 832/ FMIHXJMRERGMʦPISRHIVWXIYRMRKEER
MIHIVIIRHMIFMNZSSVFIIPHLYYVL]TSXLIIOIPIOXVMGMXIMX[EXIVIRKEWXMNHIPMNORMIXOERFIXEPIR
MIHIVIIRHMIFMNZSSVFIIPHLYYVL]TSXLIIOIPIOXVMGMXIMX[EXIVIRKEWXMNHIPMNORMIXOERFIXEPIR
2MIXEPPIIRSRHIVRIQIVWOYRRIRIVEERWTVEEOSTQEOIR(IVIKIPMRKMWSSOZSSV[IVORIQIVW
2MIXEPPIIRSRHIVRIQIVWOYRRIRIVEERWTVEEOSTQEOIR(IVIKIPMRKMWSSOZSSV[IVORIQIVW
IR^IPJWXERHMKIRHMIHSSVHIGSVSREQEEXVIKIPIRLYRFEERSJSTHVEGLXIR^MNRO[MNXKIVEEOX
IR^IPJWXERHMKIRHMIHSSVHIGSVSREQEEXVIKIPIRLYRFEERSJSTHVEGLXIR^MNRO[MNXKIVEEOX
(I832/MWIVSQQIRWIRXILIPTIRHMIRMIXMREERQIVOMRKO[EQIRZSSVIIVHIVI
(I832/MWIVSQQIRWIRXILIPTIRHMIRMIXMREERQIVOMRKO[EQIRZSSVIIVHIVI
WXIYRQEEXVIKIPIRSJHMISRHEROWERHIVIVIKIPMRKIRRSKWXIIHWXI[IMRMKMROSQWXIRLIFFIR
WXIYRQEEXVIKIPIRSJHMISRHEROWERHIVIVIKIPMRKIRRSKWXIIHWXI[IMRMKMROSQWXIRLIFFIR
SQ[SSROSWXIRXIFIXEPIR
SQ[SSROSWXIRXIFIXEPIR

-REERQIVOMRKOSQIRZSSV832/
-REERQIVOMRKOSQIRZSSV832/
3QKIFVYMOXIQSKIRQEOIRZERHI832/VIKIPMRKQSIXHIXIVYKZEPMRMROSQWXIRXIRQMRWXI
3QKIFVYMOXIQSKIRQEOIRZERHI832/VIKIPMRKQSIXHIXIVYKZEPMRMROSQWXIRXIRQMRWXI

^MNRKIVIOIRHSZIVHIQEERHNERYEVMXIRST^MGLXIZERNERYEVM3SOQSIXY[
 ^MNRKIVIOIRHSZIVHIQEERHNERYEVMXIRST^MGLXIZERNERYEVM3SOQSIXY[
vermogen
lager zijn dan € 1ZSSVKILY[HIRWEQIR[SRIRHIRIREPPIIRWXEERHI
vermogen
zijnisdan
€ 1ZSSVKILY[HIRWEQIR[SRIRHIRIREPPIIRWXEERHI
ouders.
Ditlager
bedrag
€ ZSSVIIREPPIIRWXEERHI
ouders. Dit bedrag is € ZSSVIIREPPIIRWXEERHI
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JAARVERSLAG ACV 2020:
VAN VITAAL BELANG
Het jaar 2020 was voor ACV, zoals voor vele
anderen, een uitdagend jaar. ACV heeft zich
moeten aanpassen aan de omstandigheden
en is proactief meebewogen met de
veranderende omgeving. In het onlangs
goedgekeurde jaarverslag is te lezen hoe
ACV dit heeft gedaan en wat dit van de
organisatie heeft gevraagd.
Blijven bewegen, dat deed ACV in 2020 door
te blijven werken vanuit haar kernwaarden
en ambities. Het jaar 2020 ging vliegend
van start met het inzamelen van bijna 3.500

14

bomen in januari, een nieuw cao-akkoord
in februari en het aangemerkt worden als
vitale sector in maart. Deze fantastische
erkenning bracht ook de nodige risico’s
met zich mee. De medewerkers van de
afdeling Grondstoffenbeheer moesten ook
tijdens de lockdown ervoor zorgen dat de
afvalinzameling vanzelfsprekend doorging.
Naast het proactief meebewegen en ervoor
zorgen dat de risico’s zo beperkt mogelijk
bleven, stond ook inclusiviteit hoog in
de lijst van prioriteiten. “We willen een
bedrijf zijn dat vooral ook mensen die op
enige afstand staan van de arbeidsmarkt
perspectief biedt”, aldus Harm Winkeler,
algemeen directeur van ACV.

15
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BEHEER OPENBARE RUIMTE

Ondanks de bijzondere omstandigheden als
gevolg van de coronacrisis, is de afdeling
BOR er toch in geslaagd om haar werk te
blijven doen. Er kan teruggeblikt worden
op een succesvol jaar. Naast de huidige
opzet, is het SamenWerkBedrijf(SWB) met
ingang van 2020 geheel opgenomen in de
afdeling BOR. SWB is een initiatief van de
gemeente Ede, Werkkracht en ACV om
arbeidsplaatsen te bieden aan mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt (MAAtjes).
Het streven naar inclusiviteit kreeg deels
hierdoor een extra impuls en een stevige
plek binnen ACV.
RESTORE KRINGLOOP

Ook Restore heeft last gehad van de
coronacrisis. Er was een daling in
de hoeveelheid meubels die werden
ingezameld en de stijging in het percentage
restafval. Het gaat hierbij om circa 42 ton
meer restafval. De winkels kregen te maken
met aangepaste openingstijden, toegang
beperkende maatregelen en de lockdowns
waarin Restore tijdelijk de winkels moesten

sluiten. Restore ging niet bij de pakken
neerzitten en opende haar eigen webwinkel
en werd later ook succesvol op Marktplaats.
Ondanks de coronacrisis heeft Restore
evenveel goederen ingezameld als in 2019.
Dat kwam met name door een verhoogde
hoeveelheid
ingezamelde
textiel
en
metalen.
INNOVATIEKRACHT

Een resultaat van de pandemie was dat de
drukte op de afvalbrengstations toenam.
Hierdoor ontstond er een onveilige
verkeerssituatie bij het afvalbrengstation
in de gemeente Veenendaal. Een oplossing
hiervoor was het introduceren van een
reserveringssysteem voor bezoekers van
het afvalbrengstation. Hierdoor werd de
drukte verspreid, kwamen bezoekers altijd
aan de beurt en was er geen sprake meer
van een onveilige verkeerssituatie.
Het jaar 2020 stond voor ACV in het
teken van haar medewerkers en haar
klanten. Van vitaal belang, maar ook zeker
vanzelfsprekend in de buurt.

U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl
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VAN DE BIEB:

BOEK AAN HUIS

DE BIBLIOTHEEK IS TOT EIND AUGUSTUS VANWEGE
‘DE GROTE VAKANTIE’ OP WOENSDAGEN VAN
14-20 UUR, EN OP VRIJDAGMIDDAG VAN 14.00-17.00 U.
GEOPEND. OP DINSDAGMIDDAG TIJDELIJK NIET.

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

Tot einde van de zomervakantie is er weer
verkoop afgeschreven boeken achterin de
bibliotheek. Alle boeken kosten 0,50 c.

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid

En er is..Schilderles OP HEEL KLEINE SCHAAL
Zin om samen te schilderen? Dat kan op
vrijdagmiddag in de bieb onder leiding van
Marianne Voorthuizen. 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.

Zomer - Actie

NIJBORG 154-delige
RIJG gereedschapswagen
nu tijdelijk voor
€ 325,- (excl. BTW)

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

De tijden zijn tussen 14.00 en 15.30 uur.
Kosten 2 euro voor koffie of thee. Neem iets
mee om OP te schilderen, wij zorgen voor de
rest.
Aanmelden via de bibliotheek is noodzaak.
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE
DEZE WORDEN WEER DOOR DE BIBLIOTHEEK
GEORGANISEERD. Let op: U moet in staat zijn

trap te lopen.
Het zijn kleine groepen en alle RIVM
maatregelen nemen we in acht. De kosten
zijn momenteel 10 e pp.
Er is nog plaats op dinsdagmiddag 24
augustus om 14.00 u. Geef u zsm op via
evandenbrink@bibliotheekzout.nl.
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Alleen samen zorgen wij ervoor dat we veilig
kunnen gebruikmaken van de Bibliotheek.
Respecteer daarom elkaars ruimte en blijf
afstand houden!
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.
PUZZELBIBLIOTHEEK

De bibliotheek wil graag legpuzzels gaan
uitlenen. Dit omdat veel puzzelaars vaak
op zoek zijn na nieuwe puzzels om te gaan
leggen en na 1 x ook klaar zijn met hun eigen
puzzel. We gaan dat kosteloos doen, u hoeft
zelfs geen lid te zijn van de bibliotheek. Eerst
moeten we natuurlijk legpuzzels hebben.
Heeft u deze in huis en wilt die beschikbaar
stellen kunt u ze bij ons inleveren.
Het lenen gaat beginnen vanaf 31 augustus.
Vanaf nu kunt u legpuzzels, compleet en
de dozen in redelijke staat afgeven bij de
bibliotheek. En over poosje kunt u dan ook
puzzels komen lenen!
Ook kinderpuzzels welkom.
ADRES: de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl
tel. 0318-575151
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ACTIEDAG LIGHT FOR THE CHILDREN

FOOT FIT

IJzersterk in plaatwerk

Pedicure Salon Renswoude

Het adres voor:
Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46
3927 AK Renswoude
0318-572041

-

Knipwerk
Kantwerk
Cortenstaal
Gepersonaliseerde vuurkorven
Stalen plinten

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

De actiedag op zaterdag 3 juli was een
groot succes. 75 mensen namen deel aan
de hap- en trapfietstocht. Ook waren er
mensen die rechtstreeks naar de eindlocatie kwamen om daar deel te nemen aan de
activiteiten en/of Gijsbertha en Jac-Louis
te kunnen ontmoeten. We zijn als bestuur
verrast door de warme belangstelling van
zoveel mensen uit ons dorp. Dit deed ons
bijzonder goed. We willen daarom een
ieder hartelijk bedanken voor zijn aanwezigheid, meeleven en bijdrage. De totale
opbrengst was € 1444,84. Voor meer info
zie: www.lightforthechildrennederland.nl

☀😎🌻 VAKANTIE 🌻😎☀
Wij gaan genieten van onze
vakantie en zijn daarom gesloten
vanaf 2 augustus t/m 22 augustus
UITVERKOOP PLANTEN
50% KORTING
VANAF VRIJDAG 30 JULI
OP=OP
Wij wensen iedereen
een fijne zomervakantie toe
De bloemenmeisjes

TUINKRING PASSAGE
Woensdagmiddag 11 augustus a.s. gaat
de Tuinkring van Passage naar de grote,
gevarieerde boerderijtuin De Boschhoeve
in Wolfheze. Deze tuin heeft verschillende
borders op kleur, een kruidentuin, een
decoratieve moestuin, een boomgaard en
een pluktuin zodat het mogelijk is om met
een boeket bloemen thuis te komen. Ook
is er een kwekerij met een assortiment dat
bestaat uit stoere en makkelijke planten.
In de bij de boerderij gelegen grote
landbouwschuur is een tuinwinkel, een
brocanteafdeling en een theeschenkerij
gehuisvest, waar
na bezichtiging
nog iets
www.uitvaar
tzorgsimonebeijer.nl
genuttigd wordt.
Deze tuin was op 16 juli jl. ook in het t.v.
programma Binnenste Buiten te zien.
Vertrek om 13.00 uur vanaf het Kerkplein.
Thuiskomst rond 16.00 uur. De kosten
incl. vervoer bedragen €10,00. Leden van
Passage maar ook niet-leden zijn van harte
welkom.
Opgeven uiterlijk 9 augustus bij Hennie
Verbeek tel. 0342-412191.
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0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u
verzekerd bent

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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Kringloop De Meubelmarkt in Renswoude
Kastanjelaan 2A Renswoude
Geopend op:
Maandag t/m Donderdag van 10:00 tot 17:00
Vrijdag
10:00 tot 17:00
Zaterdag
10:00 tot 16:00

Alle meubels kasten, bedden, Enz. 25%
Alle glasservies 2e glas gratis
Boeken en cd`s 10 stuks voor 5 euro

tot 50% korting

Wij hanteren de coronaregels in de winkel
Kastanjelaan 2a te Renswoude
Opbrengst is voor de koepelkerk
Koffie of thee + gebak €2.50
Kom snel kijken grote

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie
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OPRUIMING

Wist u dat wij middels
echografie (bijna) alle
klachten in beeld kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
www.fysio-vallei.nl
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“DURF JIJ VREEMD TE GAAN” VALT NIET
BIJ IEDEREEN IN DE SMAAK

GROEP 8 VAN DE BORGWAL KNALLEND DE
SCHOOL UIT

[RENSWOUDE] Niet iedereen is even blij
met de reclameborden die in deze regio
ineens bij lantaarnpalen langs wegen te
vinden zijn.

[RENSWOUDE] Voor de leerlingen van
groep 8 van de Christelijke Basisschool
“De Borgwal” zat het schooljaar, maar ook
verblijft op “De Borgwal” er vrijdagmiddag op. Voor de school was een fraaie
huifkar verschenen met een spandoek met
daarop een duidelijke tekst. Groep 8 wilde
knallend de school verlaten en dat is best
aardig gelukt. Met die huifkar werd eerst
een ritje door het dorp gemaakt en werd al
de nodige aandacht getrokken. Ja, het zal
menigeen niet zijn ontgaan dat leerlingen
bezig waren met een afscheidsfeestje van
school.Om 17.00 uur werden de leerlingen
verwacht voor een diner met de meester
en zo’n twee uur later zaten ze in de huifkar
voor hun “feestronde” door het dorp. Na
dat rondje door het dorp arriveerden ze
op de plek waar voor hen een ‘eindfeest’ in
Ibiza-style georganiseerd was.
De avond werd rond 23.00 uur afgesloten
met een vuurwerkshow. Niet alleen de
avond werd hiermee afgesloten, maar ook
de jaren op “De Borgwal”, kortom “Groep 8
knallend de school uit”!

De tekst is duidelijk “Durf jij vreemd te
gaan” maar die reclamecampagne valt
niet bij iedereen in de smaak. De één rijdt
er langs en denkt, wat is de bedoeling van
de reclame uiting terwijl de ander duidelijk
veel meer moeite heeft met deze reclameuiting. Inmiddels is al wel bekend dat de
reclamecampagne is gestart door de RegioFoodValley, die actief is in de gemeenten Renswoude, Veenendaal, Rhenen, Ede,
Barneveld, Scherpenzeel, Wageningen
en Nijkerk. De misschien toch voor deze
regio wat gewaagde slogan zet op diverse
plaatsen de gemoederen in beweging en
vandaar ook dat men inmiddels op tal van
plaatsen de woorden “vreemd te gaan”
heeft afgeplakt met karton en tape. Voordeel voor de reclamecampagne is nu wel
dat daar waar sommigen er nu klakkeloos
langs reden er nu veel meer aandacht voor
komt. Ook via de media die daar aandacht
aan besteden. Doel van de
reclamecampagne is om onderwijs beter te laten aansluiten op
vragen van de toekomst. Ook
heeft die ten doel het imago
van technische beroepen te
verbeteren. Of dat via deze
reclamecampagne gaat lukken
is de vraag, vast staat wel dat er
meer gepraat gaat worden over
de reclameborden en wordt
misschien juist nu het doel
wel extra in de belangstelling
gebracht.
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FIETSTOCHT EN PICKNICK,
‘KIJKEN BIJ DE BOER’

de veebedrijven zijn ook een eierpakstation, loonwerkbedrijf en boerderijwinkel in
de route opgenomen.

er ergens iets los dan zijn zulke mensen
natuurlijk bij uitstek degene die je daarvoor
als senior kunt vragen.

ZOMERSE FIETSROUTE LANGS AGRARISCHE BEDRIJVEN MET ONDERWEG INFORMATIE DOOR HET
SCANNEN VAN QR-CODES

TOT BESLUIT

Wanneer u dan ook een beroep wilt doen
op de klussendienst van SWO dan kunt
u daarvoor contact opnemen met
Mieneke den Hartog, tel.06-57128688
maar u kunt ook mailen naar haar man
tdenhartog@hetnet.nl. Dan komt het altijd
goed en wordt er iets geregeld. In de coronatijd heeft de klussendienst ook stilgelegen, maar komt alles weer op gang.
Ook de bij de klussendienst kan men
natuurlijk ook vrijwilligers heel goed gebruiken, dus als u technisch aangelegd bent
en best wel eens voor senioren, die om uw
hulp verlegen zitten, iets wilt doen dan kunt
u zich daarvoor ook bij Mieneke of haar
man Teun aanmelden.
Een goede vrijwilliger is altijd van harte welkom. Misschien denkt u ook aan hulp voor
in de tuin, omdat de klussendienst die taak
eerder ook ter hand heeft genomen. Maar
dat is op dit moment een probleem.
Mieneke den Hartog: “Op dit moment gaat
dat echter niet lukken, om de eenvoudige
reden dat we momenteel te weinig tuinvrijwilligers hebben om te schoffelen, snoeien,
gras maaien, plantjes planten of verpotten,
onkruid verwijderen etc. We zouden dat
graag anders zien en daarom zijn we dan
ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers hiervoor. Je moet dan denken aan onderhoud
in kleine tuinen”.
Een gesprek met Mieneke toont aan dat de
vrijwilligers van de klussendienst voor tal
van karweitjes ingezet worden. Dat gebeurt
natuurlijk in Scherpenzeel en in Renswoude. In elke gemeente kan men terugvallen
op een drietal personen.
Wat doet men zoal? Mieneke: “Die klussen
zijn velerlei. Je kunt dan denken aan bij-

Jaarlijks organiseert LTO fietstochten voor
belangstellenden. Dit jaar zijn deze anders
vormgegeven vanwege Corona. Van 19 juli
tot 3 september is het mogelijk om gratis
drie verschillende fietsroutes te downloaden op www.kijkenbijdeboer.nl. De boerderijen zijn niet fysiek te bezoeken. Maak
digitaal kennis met de boerderijen door de
QR-code op het informatiebord aan de weg
te scannen. De fietstochten zijn ongeveer
25 kilometer lang en geschikt voor alle
leeftijden!
OP 29, 30 EN 31 JULI ORGANISEREN VALLEI BOERT
BEWUST EN LTO GELDERSE VALLEI IN SAMENWERKING MET HAAR LEDEN DEZE FIETSTOCHT MET ALS
EXTRA ACTIVITEIT EEN PICKNICK IN SCHERPENZEEL, NIJKERK EN HARSKAMP. Op drie van deze

bedrijven wordt lunch, ijs en een drankje
aangeboden. Aanmelden en afrekenen
via de website van Vallei Boert Bewust
is verplicht. deelname kost €15,- en voor
kinderen €5,-. Jonge kinderen die geen gebruik maken van een lunchpakketje mogen
gratis mee.
Deelnemers mogen tussen 10.00 en 11.00
uur beginnen op de startlocatie. Onderweg
wordt er koffie, lunch en een ijsje aangeboden op verschillende locaties. Neem zelf
een kleedje mee voor de lunch. De fietstocht en de picknick voert langs verschillende agrarische bedrijven, met melkvee,
legpluimvee en varkens. ook zijn de bedrijven met opfokleghennen, scharrelkuikens,
kalveren en vleesvee van de partij. Naast
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‘Boeren en tuinders organiseren deze
zomer op vele plekken in Nederland activiteiten voor iedereen, van jong tot oud. Met
deze activiteiten zoeken boeren en tuinders op een positieve manier de verbinding
met de samenleving.’
Deze zomereditie is een initiatief van LTO
Noord, Boert Bewust, ZLTO en Team Agro
NL. Boeren en tuinders zorgen dagelijks
voor ons eten en drinken en dat we kunnen
genieten van bloemen en planten in en
rondom het huis. Zij werken aan het landschap, een mooie groene leefomgeving,
versterking van biodiversiteit en duurzame
energie én bieden recreatiemogelijkheden
aan voor plezier in eigen land en omgeving.
De picknick en fietstocht wordt mede
mogelijk gemaakt door Rabobank en Unive.

HEEL WAT KARWEITJES KNAPT
DE KLUSSENDIENST VAN SWO OP
[RENSWOUDE] Iedereen heeft wel eens
een klusje wat gedaan moet worden. Je
kunt daar dan een familielid, vriend of misschien zelfs je buurman wel voor vragen.
Maar niet iedereen is in de gelegenheid om
dat te doen. Je bent soms wel eens op een
ander aangewezen. Dan is het natuurlijk
wel heel fijn dat er een klussendienst is.
Bij de Stichting Welzijn en Ondersteuning
Scherpenzeel-Renswoude heeft men zo’n
klussendienst. En ja, wil je een beroep doen
op die klussendienst, moet er bijvoorbeeld
een schilderijtje opgehangen worden, zit

voorbeeld het ophangen van gordijnrails of
een schilderij, maar ook het vervangen van
een lamp als dat nodig is of iets vastmaken
wat los zit, denk aan een kastdeurtje of een
plankje”.
Het komt er in feite op neer dat de mensen
voor tal van klussen inzetbaar zijn.
De vrijwilligers ervaren het realiseren
van zo’n klus als iets moois want je hebt
altijd te maken met blije mensen die het
fijn vinden dat de klus geklaard is, het
probleem wat ze hadden verholpen is. En
dat is natuurlijk niet zo gek want niets is
vervelender dan het probleem van een
niet werkende lamp of een kapot rekje of
deurtje.
Op de vraag hoe dat inschakelen van de
klussendienst gaat geeft Mieneke den
Hartog aan dat wil men graag dat een vrijwilligers wordt ingezet, men die hulp moet
regelen via de coördinator. Dat is degene
die de naam van de aanvrager noteert en
ook het probleem wat opgelost moet worden. Naar aanleiding daarvan zal dan een
vrijwilliger contact met u opnemen om een
afspraak met u te maken.
Mieneke: “Opzet is altijd om te proberen
om de betreffende klus zo vlot mogelijk
op te lossen zodat het probleem voor de
betreffende senior zo snel mogelijk tot het
verleden behoort”.
Kijkend naar de kosten hoeft u het daarvoor niet te laten, want u betaalt slechts
€ 1,-- per kwartier en daarnaast betaalt u
ook voor het materiaal dat aangeschaft
moet worden om het probleem te verhelpen. Een beroep op de klussendienst of u
aanmelden als vrijwilliger? Neem dan even
contact op met Mieneke den Hartog, tel.
06 57 12 86 88 of mail naar:
tdenhartog@hetnet.nl.
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Parkietjes
Hage Nap
Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel:
0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl

binnen- en buitenschilderwerk
glasweefsel-, behang- en sauswerk
beglazing
meerjarenonderhoudsplan schilderwerk
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Jannie en Wim de Jong bedanken iedereen voor het
medeleven wat wij mochten ontvangen in coronatijd,
ons ziekbed en ons 60 jarige huwelijksjubileum.
Wat fijn dat er zo met ons wordt meegeleefd.
Heel hartelijk dank voor dit alles.
WARNING !!
Voor alle weggebruikersen bewoners langs de
rijbaan...
Beruchte fietssnoeier ROBIN v V te V-W eo
krijgt 1e rijles vanaf 15/7 tussen 13.00 en 13.13 uur
om de week.
BLIJF BINNEN!!
Te herkennen aan roodwitte stok, zwarte bril en
op top L(ink) gevolgd door rode en gele auto met
zwaailicht.
NIET BENADEREN!!
(geldt ook voor zijn 2ling zusje C v V inzake paarden
en ezels)

Van het Coop boek Renswoude 700 jaar
Heb ik nog veel plaatjes over.
Graag een afspraak maken als u nog wat mist.
Ans van den Hurk, Sportparklaan 5, Renswoude
T. 0318-618244
Bied zich aan: hulp voor in de huishouding.
Leeftijd 21! Ik werk al ruim 3 jaar met plezier in de
huishouding en zoek voor om de week op woensdag
ochtend nog een adresje. Tel: 0619854341

SNEL AANNEMERS V.O.F.

Biedt zich aan als oppashulp voor alle leeftijden.
Jongedame, 17 jaar. Met ervaring.
Bel gerust voor info. 06 10844593

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
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Gespecialiseerd in:
Te Koop:
Mobiele airco De’Longhi Pinguino PAC N82 ECO
* NIEUWBOUW
Volledig met slangen,
afstandsbediening,
documentatie, etc. Weinig gebruikt en in zeer
* VERBOUW
goede staat. Overbodig
geworden na installatie split
airconditioning. Gekocht zomer 2020 voor € 573,81 * RENOVATIE
Vraagprijs € 200,=
Contact: 06-23717201

16-12-20 09:56

GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 5 AUGUSTUS
VÓÓR 19.00 UUR
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Douwe Egberts
aroma rood of décafé

6
MA X NT
PER KLA

snelfiltermaling, bonen,
koffiepads of oploskoffie
2 pakken à 500 gram, zakken à 54 stuks
of potten à 200 gram
combineren mogelijk

JA AR
HE T HELE
BA AR
VERKRIJG

Hollandse kersen
of aardbeien

2 STUKS
9.56
12.78

BOEREN

6.98
7.98
VAN
NEDERLANDSE

Coop borrelhapjes of
buitenlandse kazen

2 STUKS

NEDERLANDSE

8.99

N DE
ENNEN AA
TE HERK STICKER
5.3 VOOR

2 bakken à 400 gram
combineren mogelijk

VAN

BOEREN

4.99

Verse worst fijn/grof,
magere grillburger
of zalmburger

combineren mogelijk

2 pakken à 160-400 gram
of 4 stuks
combineren mogelijk

3 STUKS

2 STUKS

5.67

10.

50

5.-

5.78
7.00

5.49

VAN

Beemster
gesneden kaas

NEDERLANDSE
BOEREN

2 pakjes à 150 gram
combineren mogelijk

Almhof kwark

2 STUKS

bak 500 gram

*
RTING
O
K
%
0
3

1.25

_

4.50
6.08

2.05

0.87 _ 1.44

Alle
Fruity King
smoothies

4 STUKS

fles 250-750 ml

*

RTING
30% KO 0. _ 2.
99

09

0.69 _ 1.46

3.99

Coop appelflappen of kersencarrees
combineren mogelijk

3.56

2.2

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 26 juli t/m 01 augustus 2021. Week 30. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

