Gemeentenieuws (24 februari 2020)
Centraal telefoonnummer
De gemeente is bereikbaar via één
Evenementenkalender
centraal telefoonnummer:
29 februari
Openstelling oudheidkamer
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
0318 - 578150.
Ma t/m vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur.
Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de
gemeente, buiten kantooruren te bereiken, onder telefoonnummer 06-51148102.
Spreekuur burgemeester
Elke maandag van 11.00 - 12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook
mailen naar: burgemeester@renswoude.nl
Dorpsteam Renswoude
Dorpsteam Renswoude is het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen op het
gebied:
- huishoudelijke ondersteuning
- zelfstandig blijven wonen
- dagbesteding
- vervoer (in de regio)
- hulpmiddelen (o.a. rolstoel, scootmobiel)

-

relatie of echtscheiding
rouw en verlies
opvoeden en opgroeien
ontwikkel- en/ of gedragsproblemen
huiselijk geweld, verwaarlozing

Het Dorpsteam is er (gratis) voor alle inwoners, jong en oud.
Wij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0318)578150 of
per mail: dorpsteam@renswoude.nl
Inloopuren:
Elke 2e en 4e vrijdag van de maand (van 10-11 uur) in de Bibliotheek
Elke 1e dinsdag van de maand (van 11-12) in het ELGC
Op woensdagen 1x in de maand op beide basisscholen (zie nieuwsbrief van de school)
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Column

‘Herdenken & vieren’
Omdat we dit jaar herdenken dat we al 75 jaar in vrijheid
mogen samenleven in ons land, zijn we als gemeente samen
met diverse verenigingen om de tafel gegaan zodat we dit
jubileumjaar een extra feestelijk tintje kunnen geven.
Historische vereniging Oud-Renswoude, de
Oranjevereniging, de promotiecommissie,
Harmonievereniging Ons Genoegen, de bibliotheek en
Grebbelinie bezoekerscentrum bruisen van de ideeën en
onder leiding van initiatiefnemer Kees Eskes is er intussen
al een mooi overzicht van de activiteiten. Van activiteiten op
Fort aan de Buursteeg en een optocht door het dorp door oude legervoertuigen tot een
bevrijdingslunch, een fietspuzzeltocht en een bevrijdingsconcert. Voorafgaand aan de
activiteiten in de bevrijdingsweek is er een lesprogramma voor de scholen dat specifiek is
toegespitst op de bevrijding van Renswoude.
Terwijl we nu nog volop doende zijn met de voorbereidingen voor deze feestelijkheden,
beginnen de radars al te draaien voor het 700-jarig bestaan van ons dorp volgend jaar. Om
een beetje een beeld te krijgen van het feest dat werd gevierd in 1971, heb ik prachtige
foto’s gezien van de viering van 650 jaar Renswoude. Met een groepje mensen vanuit het
Renswoudse verenigings- en bedrijfsleven hebben we gebrainstormd en we gaan, middels
een voor deze gelegenheid op te richten stichting Renswoude 700 jaar, met groot
enthousiasme de voorbereidingen treffen voor een feestweek. Schrijf deze week alvast in
de agenda: 26 juni t/m 3 juli 2021. De week waarin we als dorp met zijn allen een prachtig
feest vieren ter ere van de 700ste verjaardag van Renswoude.
Petra Doornenbal
Burgemeester

www.renswoude.nl/75jaarvrijheid
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Vergadering gemeenteraad 3 maart 2020
Op dinsdag 3 maart a.s. vergadert de gemeenteraad van Renswoude. Deze openbare
vergadering vangt aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het
gemeentehuis. De agenda voor deze vergadering is:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Gesprek met de rekenkamercommissie
4. Spreekrecht burgers/ rondvraag raadsleden
5. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering van 28 januari 2020
6. Ingekomen stukken en mededelingen
Hamerstukken
7. Raadsvoorstel inzake kaderbrief GGD regio Utrecht 2021
8. Raadsvoorstel inzake kaderbrief Regio Foodvalley 2021-2024
9. Raadsvoorstel omgevingsaanvraag Bed&Breakfast in bijgebouw bij Dijkje 3
Debatstukken
10. Raadsvoorstel kader jaarlijkse huuraanpassing Woningbedrijf
11. Sluiting
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
1. Buursteeg 2: het legaliseren van een parkeerplaats bij het bezoekerscentrum;
activiteiten ‘uitvoeren werk (aanleg)’ en ‘veranderen monument’ (ingediend op 6
februari 2020);
2. Dorpsstraat 107: wijzigen van de constructie van een deel van de woning; activiteit
‘bouwen’ (ingediend op 10 februari 2020);
3. Oude Holleweg 44: veranderen van de inrichting; activiteit ‘beperkte milieutoets (OBM)’
(ingediend op 11 februari 2020);
4. Groot Overeem 25: bouw van een bedrijfspand; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 13
februari 2020);
5. Wittenoordseweg 9: aanleg van een poel; activiteit ‘uitvoeren werk’ (ingediend op 14
februari 2020).
Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld. Zodra hier een besluit op
is genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden
ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom
uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele
weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om een
aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten openingstijden op
afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van
Renswoude.
Voor vragen of meer informatie: Mevr. E Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
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Duurzame energie: Zonnepanelen en windturbines in Renswoude
Samen aan de slag met een energieneutrale Regio Foodvalley in 2050

In 2019 heeft de Rijksoverheid het Klimaatakkoord gepresenteerd.
Hierin staan maatregelen en afspraken om de CO2-uitstoot in
Nederland te verminderen. Dit gebeurt door energie besparen en
duurzame energie opwekken. Iedere gemeente heeft een energieopdracht om aan te voldoen, dus ook in Renswoude kan er
kleinschalig zon op land en kunnen er windturbines komen.
Waar deze precies komen, wordt momenteel regionaal besproken. Samen met de regio
Foodvalley werkt Renswoude aan een zogeheten “regionale energiestrategie (RES)”. Hierin
staat straks hoe wij als gemeente en regio voldoen aan onze energie-opdracht.
Uw mening is van belang. We willen u graag uitnodigen om mee te praten over de
zoekgebieden. Tevens krijgt u op deze avond meer informatie over de regionale
energiestrategie.
Datum: woensdag 11 maart
Tijdstip: Inloop vanaf 18.45. Start om 19.00-21.00
Locatie: Het Gemeentehuis
Graag vooraf aanmelden via i.bremer@renswoude.nl.
Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn
ingediend:
▪ Ventvergunning voor de verkoop van krentenbrood op 3 en 4 april 2020, aangevraagd
door de Gereformeerde Kerk Renswoude/Ederveen (ontvangen op 11 februari 2020).
▪ Evenementenvergunning voor ‘Koeien in de wei’ op 4 april 2020 op het adres
Arnhemseweg 2 te Renswoude, aangevraagd door dhr. E. Blaauwendraat (ontvangen
op 11 februari 2020);
▪ Ontheffing geluidshinder voor een bruiloftsfeest op woensdag 15 juli 2020 op het
adres Barneveldsestraat 43 te Renswoude, aangevraagd door dhr. W. van Beijnum
(ontvangen op 5 februari 2020).
▪ Verklaring van geen bezwaar voor een toertocht van oldtimer tractoren op 25 april
2020 door onder andere de gemeente Renswoude, aangevraagd door dhr. E.J.
Verschuur (ontvangen op 5 februari 2020);
▪ Verklaring van geen bezwaar voor het autorittensportevenement de Nacht van Weesp
op 9 en 10 mei 2020 door onder andere de gemeente Renswoude, aangevraagd door
Autosportvereniging De Vechtstreek (ontvangen op 4 februari 2020).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
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Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is
verleend:
▪ Verklaring van geen bezwaar voor het recreatief fietsevenement Backroads op 14
maart 2020 door onder andere de gemeente Renswoude, aangevraagd door True Grit
Cycling Productions (verzonden op 18 februari 2020).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen.
De afgelopen jaren kwamen bepaalde categorieën inwoners in aanmerking voor
automatische kwijtschelding. Voor het belastingjaar 2020 wordt GEEN automatische
kwijtschelding verleend.
Het kan dus zijn, dat u in voorgaande jaren geen belastingaanslag van de gemeente
Renswoude ontving en dit jaar wel een aanslag gemeentelijke heffingen 2020 ontvangt.
Indien u voor kwijtschelding in aanmerking denkt te komen kunt u na ontvangst van de
aanslag een verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen indienen.
Dit formulier is te downloaden via onze site of af te halen op het gemeentehuis.
Uw verzoek zal dan op de gebruikelijke wijze in behandeling worden genomen en
beoordeeld.
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