
Bewoners Huis in de Wei verrast met orgelmuziek

SCHERPENZEEL ,,We zagen op dinsdag 7 april vele enthousiaste gezichten achter ramen,op balkons en op gepaste afstand van elkaar op 
straat. De bewoners van zorginstellingen en woongroepen genoten van de vrolijke muziek van het draaiorgel van Joop Budding.”, aldus 
de Rotary Scherpenzeel-Woudenberg. Uiteraard deden ze ook Het Huis in de Wei aan, waar de ouderen op hun balkonnetjes genoten van 
de orgelmuziek. p 22

‘Hef zelfstandige gemeente op’
Oppositie 
benadert 
provincie
SCHERPENZEEL De politieke ver-
deeldheid over de toekomst van 
Scherpenzeel is opnieuw opgelaaid 
door een brief van de fractievoorzit-
ters van de oppositiepartijen CDA, 
CU en PRO Scherpenzeel aan de 
leden van de Provinciale Staten 
(PS) van Gelderland. Daarin leggen 
zij uit waarom zij vinden dat de ge-
meente Scherpenzeel moet worden 
opgeheven. Ook vragen zij de pro-
vincie om de besluitvorming hier-
omtrent prioriteit te geven en deze 
niet te laten vertragen door welke 
(corona)crisis dan ook.
 
Scherpenzeel heeft van Gedepu-
teerde Staten (GS) tot de Kadernota, 
die rond juni moet verschijnen, de 
tijd gekregen om aan te tonen dat het 
in staat is een zelfstandige gemeen-
te te blijven. Het college is daarmee 
momenteel druk aan de slag. Ook 
is er regelmatig tussentijds over-
leg met de provincie, waarover de 
raad (in beslotenheid) wordt geïn-
formeerd. Parallel hieraan verkent 
Gedeputeerde Staten de bestuurlij-
ke opties voor het eventueel starten 
van een Arhi-procedure, oftewel 
gedwongen herindeling.
Om Provinciale Staten over dit 

proces bij te praten, heeft GS een 
Statenbrief verzonden. Deze brief 
zal naar verwachting in de verga-
dering van PS op 15 april aan de 
orde komen. Daarbij ligt ook een 
reactie van het college, waarin het 
laat weten dat het zelfstandigheid 
niet ziet als een doel op zich, maar 
als de beste manier om regie te hou-
den over het eigen voorzieningen-
niveau en de dienstverlening aan 
de samenleving. Verder geeft het 
college aan hoe het bezig is met de 
versterking van de ambtelijke – be-
stuurlijk – en regionale kracht. Deze 
nadrukkelijke bereidheid om hierin 
te investeren, noemt het college een 
‘radicale koerswijziging ten opzich-
te van het verleden’. Daarom vraagt 
het PS om een ‘onbevooroordeelde 
frisse blik’, waarbij niet zozeer de 
focus op het verleden ligt, maar de 
ingezette koerswijziging op haar 
merites alsmede aan de hand van 
de binnenkort te verschijnen Ka-
dernota wordt beoordeeld.
 
FRISSE BLIK Die ‘frisse blik’ behoeft 
het college in elk geval niet te ver-
wachten van oppositiepartijen PRO, 
CU en CDA, zo is de Statenleden in-
middels duidelijk gemaakt met een 
lijvig epistel waarin de oppositie 
bijna een smeekbede doet om de ge-
meente Scherpenzeel zo snel moge-
lijk op te heffen. Zelfstandigheid is 
naar hun mening niet in het belang 

van inwoners, bedrijven en maat-
schappelijke organisaties, omdat de 
daarvoor noodzakelijke investerin-
gen volgens hen ten koste gaan van 
voorzieningen, zoals de bibliotheek, 
en de financiële draagkracht van de 
inwoners. Verder laten de drie par-
tijen weten geen enkel vertrouwen 
te hebben in de aanpak van het 
college van de bestuurskracht van 
Scherpenzeel, waarover de provin-
cie zich volgens hen terecht zorgen 
maakt vanwege het niveau van het 
debat in de raad, het gebrek aan 
lange-termijnvisie bij raad en col-
lege, een reactieve ambtelijke orga-
nisatie, ‘twijfelachtige zaken’ op het 
gebied van integriteit en behoorlijk 
bestuur et cetera. Ook voormalig 
burgemeester Ben Visser is volgens 
hen stukgelopen in zijn pogingen 
daar wat aan te doen.
 
ONZEKERHEID De oppositiepartijen 
zeggen het jammer te dat de provin-
cie de definitieve besluitvorming 
over de toekomst van Scherpenzeel 
een paar maanden heeft uitgesteld 
om het college de kans te geven 
om de zelfstandige toekomst van 
Scherpenzeel te onderbouwen. ,,Dit 
betekent dat de onzekerheid voor 
onze inwoners en voor onze mede-
werkers blijft voortbestaan tot na 
het verschijnen van de kadernota.’’

p 3

Fractievoorzitters GBS en SGP kunnen 
er met hun verstand niet bij dat CDA, 
CU en PRO brief aan Provinciale 
Staten hebben gestuurd. p 3

‘Metamorfose’

,,Noem het gerust een metamorfose. En dat 
gewoon in een partytent. Geweldig toch?’’, 
aldus de eigenares van een Porsche. De 
tweeling Mart en Coen Goudzwaard wast 
auto’s bij hun ouderlijk huis in Renswoude. 

p 7
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Het weer in 
onze regio door 
Dick Scheer

SCHERPENZEEL Paaszon-
dag werd het met veel 
zon 24 graden en dit was 
wederom een dagrecord 
voor onze regio, maar 
jammergenoeg kwam op 
Paasmaandag het kwik 
met een straffe noorden-
wind niet boven de 10 
graden uit. Regen viel er 
op beide dagen maar een 
paar druppels. Sommige 
waarnemers hebben aan 
het eind van de zondag-
middag nog onweer op 
afstand gehoord. Ook 
vandaag werd het met de 
matige noordenwind 
nauwelijks 10 graden.
Gelukkig komt er 
verandering in, want 
hogedrukgebieden 
blijven deze week invloed 
houden op het weer-
beeld. Zo kunnen we elke 
dag op droog en zonnig 
weer rekenen met 
middagtemperaturen die 
oplopen van 15 graden 
op de woensdag naar 20 
graden op de
zondag.Wel zal er op 
zondag iets regen gaan 
vallen, maar die nattig-
heid kan de natuur 
alweer heel goed 
gebruiken op de droge 
bovengrond.
 

Tijdelijke markt 
bij De Breehoek 
slaat aan
SCHERPENZEEL De tijdelij-
ke verplaatsing van de 
weekmarkt naar de 
parkeerplaats van De 
Breehoek blijkt een groot 
succes. ,,Ik hoor alleen 
maar enthousiaste 
reacties van iedereen. Dit 
is een echte ‘mart’. Maar 
het weer zit vandaag 

natuurlijk ook mee’’, zegt 
de man van de gemeente 
die woensdag toezicht 
houdt bij de entree van 
de locatie.
De gemeente besloot tot 
deze tijdelijke verplaat-
sing van de weekmarkt 
om meer ruimte te 
creëren voor kraamhou-
ders en publiek vanwege 
de voorschriften in 
verband met de corona-
crisis. Daardoor was op de 
markt in het centrum de 
laatste weken alleen nog 
maar plaats voor 
kraamhouders die 
voedsel verkopen. Op de 
locatie bij De Breehoek 
konden ook de andere 
ondernemers die normaal 
gesproken in Scherpen-
zeel op de markt staan 
weer terugkeren. ,,Dat 
wordt echt enorm 
gewaardeerd’’, zegt 
wethouder Gerard van 
Deelen die woensdag ook 
zijn ronde deed over de 
weekmarkt bij De 
Breehoek.
 ,,Het zijn echt moeilijke 
tijden voor kraamhou-
ders, omdat veel markten 
gesloten of deels gesloten 
zijn door de coronacrisis. 
Het is mooi dat wij als 
gemeente Scherpenzeel 
wat voor hen kunnen 
doen door de markt te 
verplaatsen naar een 
locatie waar plek is voor 
iedereen en ook het 
publiek veilig inkopen kan 
doen. Iedereen is er echt 
blij mee’’, aldus Van 
Deelen die net als de 
toezichthouder vaak de 
opmerking ‘houden zo’, 
hoorde op de markt. ,,Dat 
is niet aan de orde, want 
het betreft wat ons 
betreft echt een tijdelijke 
verplaatsing. Een echte 
marktverplaatsing is iets 
waar ook de onderne-
mers in het centrum in 
gehoord moeten worden. 
Die zijn daar denk ik niet 
erg enthousiast van. Maar 
iedereen begrijpt dat 
deze actie nodig was. 
Zolang het door de 
coronamaatregelen nodig 
is blijft de markt dan ook 
op de parkeerplaats van 
De Breehoek.’’

 


