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Geachte lezer,

Graag presenteren wij het bestuursakkoord 2022-2026 van de gemeente 
Scherpenzeel. Samen met u kijken we vooruit naar nieuwe opgaven en ambities.

We vinden het van groot belang om als gemeentebestuur zo eensgezind en 
effectief mogelijk op te trekken, ook met de partijen die niet in de coalitie 
vertegenwoordigd zijn. Na de presentatie van dit akkoord vragen we de andere 
partijen daarom om ook hun bijdrage te leveren aan het te voeren beleid voor de 
komende bestuursperiode.

Alle onderwerpen die in dit akkoord aan de orde komen, sluiten aan bij onze 
langetermijnvisie. Daarin zijn onderstaande punten essentieel:
1. We blijven een zelfstandige gemeente, omdat we u op die manier het beste van 

dienst kunnen zijn. We willen bestuurlijke rust om dit waar te blijven maken.
2. De Toekomstvisie van de gemeente is voor ons een leidraad. Op hoofdlijnen 

stellen we deze na elke raadsperiode bij als nieuwe ontwikkelingen daartoe 
aanleiding geven. Hierbij zal de gehele raad worden betrokken door middel 
van een evaluatie.

3. We blijven een ondernemend dorp in het groen; we behouden dus het groene 
karakter van ons dorp bij alle toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

4. We voeren een sober en degelijk financieel beleid. Geen onnodige opsmuk, 
maar wel duurzame investeringen.

5. Om Scherpenzelers ook in de toekomst in onze gemeente te kunnen laten 
werken, ondernemen, wonen en recreëren, blijven we gestaag, maar wel 
beperkt groeien, passend bij onze schaal. De goede voorzieningen houden we 
in stand.

6. We voeren een actief grondbeleid, zodat we als gemeente goed de regie 
houden over ruimtelijke ontwikkelingen. We vermijden grote risico’s.

7. Een vitaal buitengebied is onmisbaar voor het behoud van het agrarische 
karakter en landschappelijke waarden.

8. Ons gezellige (winkel)centrum moet goed bereikbaar blijven. Een goede 
doorstroming van verkeer en voldoende parkeergelegenheid zijn hierbij een 
vereiste.

Met veel energie gaan wij met het gehele gemeentebestuur voor u aan de slag. 
Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties 
en onze regionale partners zetten we ons in voor een optimaal leefbaar 
Scherpenzeel.

Doet u mee?

GemeenteBelangen Scherpenzeel (GBS) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
H.M. (Henk) Brons    M.J. (Maarten) Zwankhuizen

https://www.scherpenzeel.nl/_flysystem/media/a-toekomstvisie-gemeente-scherpenzeel-2030.pdf
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1. Bestuur en dienstverlening
De kleine schaal van Scherpenzeel maakt het mogelijk om maatwerk 
te leveren. Dat is onze kracht. We vinden het belangrijk dat inwoners 
ervaren dat de gemeente er echt voor hen is. Omdat het soms beter is 
om de krachten te bundelen, kijken we op deelgebieden naar slimme 
samenwerkingen met regiogemeenten. 

We blijven hierin niet hangen, maar kijken 
vooruit en zien de uitdaging.
• De al ingezette versterking van onze orga-

nisatie vullen we verder in op basis van de 
uitgangspunten van de Toekomstvisie. 

• Onze medewerkers communiceren  
duidelijk, begrijpelijk en tijdig naar 
inwoners, bedrijven en instellingen.

• De openstelling van het gemeentehuis op 
maandagavond blijft gehandhaafd. We 
breiden de gemeentelijke dienstverlening 
uit met bijvoorbeeld het werken op  
afspraak en verdergaande digitalisering 
van de dienstverlening.

• De trouwe kern aan vaste medewerkers in 
de organisatie vormt een goede basis voor 
personele versterkingen en enthousiaste 
nieuwelingen.

• Sleutelfuncties laten we bij voorkeur  
invullen door vaste medewerkers die meer 
continuïteit bieden dan interimkrachten.

• Bij nieuwe aanstellingen van medewerkers 
gaat het in eerste instantie om kwaliteit in 
de breedste zin van het woord. Lokale of 
regionale verbondenheid is een pré. Verder 
zijn er geen uitsluitende voorwaarden. De 
cultuur en de schaal van onze organisatie 
bieden generalisten en jonge mensen die 
zich breed willen ontwikkelen een mooie 
betrekking.

Inkoopbeleid
Als gemeente werken we zoveel mogelijk met 
plaatselijke ondernemers. We willen dit nog 
nadrukkelijker opnemen in ons inkoopbeleid.

Zelfstandigheid en samenwerking
Scherpenzeel heeft zijn zelfstandigheid 
behouden. Nu zetten we samen de schouders 
eronder en werken we aan een bloeiende 
toekomst voor onze gemeente. We zijn ervan 
overtuigd dat de kleinschaligheid en korte 
lijnen meerwaarde hebben. De menselijke 
maat staat bij ons voorop. 
• We streven naar een goede balans tussen 

zelf doen en samenwerken met andere 
gemeenten. Dit bevordert de kwaliteit, ook 
van de eigen dienstverlening aan de burger. 

• We onderzoeken samenwerking met  
gemeenten in de regio die zoveel mogelijk 
gelijkgestemd zijn qua cultuur, houding en 
complexiteit. De voorkeur gaat hierbij uit 
naar Regio FoodValley-gemeenten, maar 
andere gemeenten sluiten we niet uit.

• Voor de bovenlokale opgaven werken we 
ook beleidsinhoudelijk samen. Naast   
Regio Foodvalley zijn ook de K80 (80  
kleine gemeenten in Nederland) en de VNG 
hierbij belangrijke partners.

• Het aantal samenwerkingspartners moet 
beperkt en beheersbaar blijven. Ook  
bestuurlijk kost samenwerken tijd.

Dienstverlening
De gemeente staat in dienst van de 
inwoners. Dat is de basis van waaruit 
bestuur en organisatie werken. Dit 
dienstverleningsmodel krijgt de komende 
periode zijn definitieve vorm. De poging tot 
een gedwongen fusie heeft diepe sporen 
achtergelaten in het gemeentehuis. 

https://www.scherpenzeel.nl/_flysystem/media/a-toekomstvisie-gemeente-scherpenzeel-2030.pdf
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• De uitwerking van deze nieuw vorm van 
onze raadscyclus geven we vorm in samen-
spraak met alle partijen en het college onder 
leiding van de griffier en de burgemeester.

Ambtsgebed
Het uitspreken van het ambtsgebed is voor 
velen in de samenleving meer dan alleen van 
symbolische waarde. Daarom houdt het de 
plaats die het nu heeft.

Communicatie 
De kernbegrippen van het proactieve 
communicatiebeleid van Scherpenzeel 
zijn: duidelijk, klantgericht, betrouwbaar, 
verbindend en tijdig. Het is belangrijk om 
dit beleid verder te integreren binnen alle 
afdelingen. Elke inwoner en ondernemer moet 
op de hoogte zijn van het gemeentebeleid en 
weten wat dit betekent. 

Financiën
We werken met een realistische begroting. 
Het uitgangspunt is dat we structurele 
uitgaven dekken door structurele inkomsten.
• We bekijken of het mogelijk is een deel 

van de algemene reserve te gebruiken 
voor waardevolle en duurzame investerin-
gen ten gunste van de gehele bevolking.

• Vanwege de ambities in de Toekomstvisie 
stijgen de gemeentelijke belastingen ook 
de komende 2 jaar meer dan trendmatig. 
We houden aan de bestaande plannen 
vast, tenzij er ruimte is in de begroting die 
een geringere stijging toelaat. 

Burgerparticipatie
De rol van de gemeentelijke overheid 
verandert: we zijn niet langer ‘beleidsmaker’ 
of ‘beleidsregisseur’, maar worden één 
van de netwerkpartners als het gaat om 
het ontwikkelen van beleid. Cocreatie met 
burgers wint aan belang. We zetten daarbij 
in op verantwoordelijkheid en eigenaarschap, 
op oplossingsgericht en integraal werken, het 
van buiten naar binnen denken én creativiteit 
en ondernemerschap.

Wijkplatforms
De wijkplatforms zijn een belangrijke schakel 
tussen gemeentehuis en samenleving. Rond 
thema’s als leefbaarheid, drugsoverlast, 
parkeerproblemen, verduurzaming en het 
behoud van groen denken we dat wijkplatforms 
een essentiële rol kunnen spelen. 
• We zetten in op een betere verbinding  

tussen de wijkplatforms, raad en college.

Raadscyclus
De huidige raadscyclus is aan verbetering toe. 
Op tijd kaders kunnen stellen, participatie 
en inhoudelijke kennisdeling zijn daarbij de 
belangrijkste verbeterpunten.
• We onderzoeken of het wenselijk is om 

een kaderstellende raadsvergadering in 
te lassen aan het begin van een nieuwe 
verordening/nieuw raadsvoorstel. Het 
college en de organisatie krijgen daarna de 
tijd om het voorstel volgens deze kaders 
verder uit te werken en dit voor te leggen 
aan de raad.

• We stellen commissies samen uit alle  
partijen in de raad, een portefeuillehouder 
en ambtelijke ondersteuning. Deze com-
missies krijgen een grotere inhoudelijk 
rol en kunnen inwoners, deskundigen en 
belanghebbende uitnodigen om mee te 
praten. In de opinieronde en in de raads-
vergadering ontstaat op deze manier meer 
politiek debat op basis van betere inhou-
delijke informatie. 

https://www.scherpenzeel.nl/_flysystem/media/a-toekomstvisie-gemeente-scherpenzeel-2030.pdf
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gen voor mensen die niet in aanmerking 
komen voor sociale huur (middenhuur).

• Daarnaast onderzoeken we of er andere 
vormen zijn om grond ter beschikking te 
stellen voor sociale woningbouw (bijvoor-
beeld vormen van pacht of kopen met 
korting). We zetten ons eigen grondbezit 
effectief in om goedkope permanente wo-
ningen te bouwen voor eigen jongeren die 
nu geen kans maken op de woningmarkt. 

• Om een goede integratie in de wijk te 
bevorderen, plaatsen we statushouders en 
immigranten verspreid over het dorp. Hier-
over maken we afspraken met Woonstede. 

• Ten slotte vraagt ook de huisvesting van het 
basisonderwijs onze aandacht. Goed overleg 
met schoolbesturen is hiervoor van groot 
belang. Als uitbreiding of vervanging op  
grotere schaal aan de orde is, houden we 
ons aan de langetermijnvisie (zie inleiding).

2. Wonen, bouwen en omgevingsbeleid 
Scherpenzeel blijft zich ontwikkelen in ruimtelijke zin. Daarbij dringen 
allerlei urgente thema’s zich op: de nieuwe Omgevingswet, de woningnood, 
de energietransitie. Het is onze ambitie om obstakels te overwinnen en op 
duurzame wijze te voorzien in de woonbehoefte van Scherpenzelers.  
Om hier echt samen de schouders onder te zetten, trekken we nauw en 
tijdig op met inwoners en gemeenteraad. 

Huisvesting
We laten zoveel mogelijk woningen en 
woningbouwprojecten ten goede komen aan 
mensen die gebonden zijn aan Scherpenzeel. 
• We stellen daarom een zelfbewoningsplicht 

in en onderzoeken of een voorkeurs- 
behandeling mogelijk is voor eigen  
inwoners of mensen die gebonden zijn 
(geweest) aan Scherpenzeel.

• We zetten blijvend in op betaalbare koop-
woningen in het dorp. Dit is belangrijk 
voor onze jongeren, jonge gezinnen en 
ouderen die willen doorstromen naar een 
andere woning. 

• Ook het bouwen van sociale huurwoningen 
laten we maximaal ten goede komen aan 
onze eigen inwoners. De nieuwe, wettelijke 
toewijzingsmogelijkheden benutten we 
maximaal.

• Op basis van de Woonvisie 2020-2030 
streven we verder naar meer huurwonin-

https://www.scherpenzeel.nl/_flysystem/media/01-woonvisie-2020-2030.pdf
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We behouden graag de regie op onze 
eigen ontwikkeling, ondanks de regionale 
verstedelijkingsstrategie. 
• We benutten kansen om gunstige ontwik-

kellocaties te kopen. Daarbij gaat het zowel 
om uitbreidings- als inbreidingslocaties.

• We ontwerpen nieuwbouwwijk De Nieuwe 
Koepel verder volgens de kaders die de 
raad heeft vastgesteld rond betaalbaarheid 
van woningen en woningcategorieën.

Fonds Dorpsontwikkeling
Ieder nieuw project op het gebied van 
ruimtelijke ontwikkeling betaalt mee aan een 
Fonds Dorpsontwikkeling. Hiermee verzorgt de 
gemeente voorzieningen van maatschappelijk 
belang, zodat het openbare gebied mooi, 
groen en praktisch ingericht blijft. 

Verkeer en vervoer 
We blijven ons inzetten voor een 
Scherpenzeel dat goed bereikbaar is. Een 
veilige verkeerssituatie staat daarbij voorop. 
• Om Scherpenzeel in de toekomst goed te 

ontsluiten, moeten we in de regio integraal 
nadenken over de toekomst van de N224.

• We zorgen voor een toekomstbestendige 
oplossing voor de ontsluiting van Zuid en 
de verkeersafwikkeling in het centrum, 
rond De Nieuwe Koepel en de nieuwe loca-
tie van de supermarkt in plan Weijdelaer.

• We optimaliseren het wegenonderhoud 
binnen en buiten de bebouwde kom.

• Verder werken we aan toekomstbestendi-
ge ov-verbindingen en verbeteren we de 
parkeermogelijkheden in woonwijken waar 
mogelijk.

Energietransitie 
De overgang naar een duurzame energie- en 
warmtevoorziening nemen we heel serieus. 
Ook de komende jaren besteden we op 
alle terreinen, op kleine en grote schaal, 
extra aandacht aan energiebesparing, 
klimaatadaptatie en duurzaamheid. 

Omgevingswet en uitwerking Omgevingsvisie 
In januari 2023 treedt de Omgevingswet 
in werking. Veel wat te maken heeft met 
de ontwikkeling en het beheer van de 
leefomgeving is dan de verantwoordelijkheid 
van de gemeente. De Omgevingsvisie 
die elke gemeente moet opstellen geeft 
hieraan mede vorm. In november 2021 is de 
Omgevingsvisie in Scherpenzeel vastgesteld 
en daarmee lopen we keurig op schema. De 
komende jaren is de uitwerking belangrijk. 
We trekken hierin nauw op met inwoners, 
bedrijven, regio en de gemeenteraad (als 
vaststeller van de Omgevingsvisie).
• Op korte termijn, maar uiterlijk voor de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet 
brengen we de gemeenteraad beter in 
positie als het gaat om de besluitvorming 
rond initiatieven die niet passen binnen de 
regels van het omgevingsplan. We  
informeren de raad vooraf over ingediende  
initiatieven en geven gelegenheid om 
kaders te stellen. In overleg met de raad 
werken we ook het adviesrecht nader uit. 

• We eisen van initiatiefnemers van nieuwe 
projecten dat ze bij hun plannen alle  
belanghebbenden betrekken, zodat er 
meer draagvlak ontstaat.

• Alle functieveranderingen in het centrum 
van ons dorp beoordelen we extra kritisch 
om de primaire functies van het centrum 
niet te verzwakken. Denk daarbij bijvoor-
beeld aan een bestemmingswijziging van 
winkel naar woonhuis, of van horeca- 
onderneming naar zorginstelling. De  
primaire functie van ons centrum mag 
door opeenvolgende veranderingen niet 
verzwakken en het winkelgebied mag niet 
verder doorbroken worden. Ook streven 
we ernaar om bestaande parkeerruimte 
zoveel mogelijk te behouden. 

Ontwikkellocaties
Scherpenzeel wil beheerst groeien. Daarom 
zetten we in op een actief grondbeleid. 

https://omgevingsvisie.scherpenzeel.nl/nl
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• Nieuwe technieken en methoden voor 
duurzame energieopwekking en warmte-
voorziening moeten plaatselijk of regionaal 
een plek krijgen. 

• De richtingen in het Regionaal Programma 
Werklocaties (RPW) over circulair bouwen 
en oplossingen voor duurzame energie 
onderschrijven we en geven we vorm op 
onze bedrijventerreinen. Denk bijvoorbeeld 
aan dakconstructies die zonnepanelen  
kunnen dragen.

• Wat betreft zonne-energie blijven we  
voorstander van kleinschalige oplossingen 
in het buitengebied, zoals verwoord in de 
Energievisie. Denk aan bestaande  
bouwvlakken en daken.

• We blijven aandacht vragen voor een  
goede elektriciteitsinfrastructuur, zodat we 
op daken een maximaal aantal  
zonnepanelen kunnen leggen.

• Grootschalige windturbines in ons  
buitengebied zijn niet passend volgens 
onze vastgestelde kaders met betrekking 
tot volksgezondheid, natuur en milieu. 
Daarmee vervalt de zoeklocatie in  
Scherpenzeel-Noord. We passen dit aan in 
de RES (Regionale Energiestrategie) en in 
de Omgevingsvisie.

 
Groennorm
In alle plannen voor ruimtelijke ontwikkeling 
is het belangrijk om concreet aan te geven 
hoeveel en welk groen wij als gemeente eisen 
in zowel de private als de publieke ruimte. 
• In de uitwerking van de Omgevingsvisie 

spreken we af welke groennorm we  
hanteren per soort ontwikkeling (nieuw-
bouw, inbreiding, verbouw/restauratie) en 
per locatie (centrum, winkelgebied,  
buitengebied, woonwijk, bedrijventerrein). 
Op deze manier blijven we ons inzetten 
voor het verbeteren van de (groen)kwali-
teit van onze woon- en leefomgeving. 

https://www.duurzaamscherpenzeel.nl/_flysystem/media/energievisie-scherpenzeel-vastgesteld.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/energietransitie/April_RES_1.0/Publieksvriendelijke_versie_RES_1.0_2021.pdf
https://omgevingsvisie.scherpenzeel.nl/nl
https://omgevingsvisie.scherpenzeel.nl/nl
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3. Ondernemen en economie 
Mensen kennen Scherpenzeel als ondernemend dorp in het groen. Omdat 
aandacht voor ondernemen ons dorp ook op de lange termijn leefbaar 
houdt, doen we er alles aan om dat zo te houden. Een vitaal en goed 
bereikbaar winkelcentrum is daarbij essentieel evenals passende activiteiten 
in ons agrarische buitengebied en ruimte voor innovatie en groei van 
Scherpenzeelse bedrijven.

Centrum
De verkeersintensiteit in ons welvarende 
land is enorm toegenomen in de afgelopen 
30 jaar. In Scherpenzeel hebben we gelukkig 
een rondweg die sluipverkeer door het dorp 
voorkomt. Dit neemt niet weg dat de druk 
op de N224 zal toenemen door grootschalige 
projecten bij buurgemeenten.  
Met buurgemeenten en de provincies 
Gelderland en Utrecht moeten we in gesprek 
om de Gelderse Vallei bereikbaar te houden 
zonder het groene karakter te verliezen.
• We betrekken de belanghebbenden en de 

deskundigen uit onze gemeente bij een 
open proces over de verkeersafwikkeling. 
Daarbij komen alle mogelijkheden zonder 
vooroordeel ter tafel.

• We houden ons centrum bereikbaar voor 
eigen inwoners, toerisme, winkel- en be-
drijfsactiviteiten. De huidige centrumroute 
biedt mogelijkheden tot forse verbetering. 

• Hoewel we deze verbeteringen praktisch 
en sober uitvoeren, staan kwaliteit en  
effectiviteit wel voorop. Het zijn belang-
rijke investeringen die bijdragen aan de 
leefbaarheid van ons dorp, ook voor de 
lange termijn.

Parkeren
Scherpenzeel blijft een ‘boodschappendorp’ 
met een gevarieerde winkelbestand, waar we 
trots op zijn. 
• Parkeren blijft gratis en parkeermogelijk-

heden breiden we zo nodig uit. We hebben 

het voornemen om de blauwe zone in te 
stellen voor de gehele week tijdens  
winkelopeningstijden. Dit geeft duidelijk-
heid en houdt het centrum en de winkels 
goed bereikbaar. 

• We zetten digitale hulpmiddelen in om  
parkeren voor een bepaalde tijd zo  
eenvoudig mogelijk (maar wel fraude- 
werend) te maken voor iedereen. Dit 
maakt handhaving gemakkelijker.

• We verstrekken op beperkte schaal (gratis) 
parkeervergunningen aan bewoners in het 
centrum. Ook dit houden we zo eenvoudig 
mogelijk op basis van eenduidig beleid 
(sticker en kenteken).

• We maken het gemakkelijker voor  
projectontwikkelaars om rondom een 
nieuw plan naar parkeermogelijkheden te 
zoeken (eventueel in samenwerking met 
de gemeente of derden).

Bedrijventerrein ’t Zwarte Land II 
Onder voorwaarden verlenen we medewerking 
aan het creëren van een nieuw bedrijventerrein 
ten zuiden van de Stationsweg. Dat is 
goed voor de werkgelegenheid en voor het 
huisvesten van grote(re) en kleinere bedrijven. 
Niet elke uitbreiding is zomaar acceptabel. We 
stellen voorwaarden aan deze ontwikkeling en 
willen helderheid over de volgende aspecten: 
• de revitalisering van bestaande bedrijven-

terreinen;
• duurzaamheid en mogelijkheden voor het 

opwekken van energie;
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Zondagsrust en rust op zondag
We handhaven het huidige beleid qua 
zondagsrust en activiteiten op zondag. 

Subsidieverordening
We stellen een nieuw subsidiebeleid op 
waarbij we het maatschappelijk belang en de 
individuele belangen van subsidieaanvragers 
beter wegen en kwantificeren. We betrekken 
de raad vooraf om de uitgangspunten en 
kaders van dit nieuwe beleid vast te stellen.

Toerisme, recreatie en monumenten
Voor toeristen is Scherpenzeel een aantrekkelijk 
dorp vanwege de centrale ligging in de Gelderse 
Vallei, de vele fiets- en wandelmogelijkheden 
en de relatief korte afstand tot steden als 
Amersfoort, Utrecht en Arnhem. 
• We versterken Heerlijk Scherpenzeel als 

het toeristisch platform dat zich richt op 
de promotie van ‘heerlijk’ wonen, werken, 
verblijven en recreëren in Scherpenzeel.

• We zijn trots op de ligging van Park Huize 
Scherpenzeel. Dat verrijkt het centrum van 
Scherpenzeel. We staan in principe posi-
tief tegenover het opgestelde masterplan 
om het gebied duurzaam te verbeteren en 
overleggen hoe wij elkaar, als gemeente en 
landgoed, kunnen versterken. 

• We waarderen de monumenten in  
Scherpenzeel en voeren de vastgestelde  
Erfgoedverordening uit. 

• de concentratie van bedrijven en de  
verkeersafwikkeling;

• de betrokkenheid en het aandeel van 
Scherpenzeelse bedrijven in het plan;

• inpassing in het landschap, in het bijzon-
der langs de centrumroute als entree van 
het dorp en aan de achterzijde in het zicht 
van de Grebbelinie;

• op- en aanmerkingen van direct  
omwonenden.

Duurzaamheid 
We stimuleren bedrijven om energie- 
maatregelen te treffen (zie ook Hoofdstuk 2). 
We zien daarbij een rol voor Omgevingsdienst 
de Vallei (OddV) om bedrijven primair te 
adviseren over de mogelijkheden. 
 
Evenementen
Door corona en andere ontwikkelingen was 
het aantal evenementen en bijeenkomsten in 
de achterliggende jaren beperkt. Het huidige 
beleid biedt voldoende mogelijkheden voor 
het organiseren van nieuwe evenementen. 
Wel streven we ernaar de aanvraag van 
vergunningen te vereenvoudigen, omdat 
aanvragers aangeven last te hebben van de 
administratieve rompslomp.
• Als de samenleving met initiatieven komt, 

moet de gemeente een positieve houding 
aannemen. 

• We onderzoeken of we de aanvraag- 
procedure voor terugkerende evenemen-
ten kunnen versoepelen, zonder tekort te 
doen aan de geldende eisen. 

• Daarnaast passen we de legesverordening 
aan voor organisaties die zonder  
winstoogmerk of met een beperkt budget 
een maatschappelijk belang dienen. 

• Evenementen in het centrum zijn klein-
schalig en houden rekening met bewoners 
en ondernemers. We houden ons aan de 
sluitingstijden en voorwaarden zoals die in 
het huidige evenementenbeleid en de APV 
zijn vastgelegd. 

https://www.heerlijkscherpenzeel.nl/
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4. Sociaal Domein
‘Naar elkaar omzien’ is een belangrijke waarde in ons dorp net zoals ‘ 
eigen verantwoordelijkheid’ en ‘zelfredzaamheid’. Om te zorgen dat 
niemand tussen wal en schip belandt, houden we de zorg betaalbaar 
en moedigen we participatie van kerken, scholen, verenigingen en 
maatschappelijke organisaties aan.

Iedereen doet mee
We zijn trots dat ‘omzien naar elkaar’ 
een vaste waarde is voor de meeste 
Scherpenzelers. Dat is belangrijk omdat 
samenleven en elkaar respecteren niet van 
bovenaf is op te leggen. We nemen stelling 
tegen racisme, discriminatie en uitsluiting en 
streven naar een warme samenleving waarin 
iedereen kan en mag meedoen. 

Speerpunten
Gemeenten hebben een heel palet aan 
verantwoordelijkheden als het gaat om 
het Sociaal Domein. Kostenbeheersing van 
het sociaal domein is belangrijk. Naast het 
centraal stellen van de behoefte van de cliënt 
moet de nadruk liggen op juiste uitvoering 
van bestaande regels.
• Huishoudelijke hulp is bedoeld voor  

mensen die dit nodig hebben en daar niet 
of nauwelijks de financiële middelen voor 
hebben. Onze inzet is erop gericht om die 
hulp vooral voor die inwoners beschikbaar 
te houden.

• We geven prioriteit aan het tegengaan van 
laaggeletterdheid. 

• Kinderen die in armoede opgroeien geven 
we extra aandacht in ons beleid. Daarbij 
hoort het actief aanbieden van mogelijk- 
heden om deel te nemen aan sportieve- en 
culturele activiteiten.

• We versterken onze sociale basisinfra- 
structuur in De Breehoek, daartoe horen 
voorzieningen als ‘De Inloop’, jeugd- 
bibliotheek, het Digicafé, Repair Café etc.

• Ondersteuning van mensen door de geza-
menlijke kerken (zoals bijvoorbeeld op het 
gebied van schuldhulpsanering) en andere 
maatschappelijke organisaties (zoals de 
Voedselbank Woudenberg/Scherpenzeel) is 
zeer waardevol en stimuleren we.

• We handhaven het Mantelzorgcompliment.
• We brengen zoveel mogelijk welzijnstaken 

onder bij lokale partijen. Nog meer dan 
nu. Stichting Welzijn en Ondersteuning 
Scherpenzeel Renswoude (SWO-sr) is een 
aansprekend voorbeeld van een dergelijke 
partij (denk onder andere aan de ouderen-
bezoeken 75+ en de Formulierenbrigade).

Arbeidsparticipatie 
Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen 
kan en mag meedoen in onze samenleving, is 
arbeidsparticipatie een speerpunt. 
• We blijven ons inzetten voor het creëren 

van leer- en werkplekken bij lokale onder-
nemers voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt (waaronder ook status-
houders). Daarbij heeft de gemeente zélf 
een voorbeeldfunctie.

• We onderzoeken de mogelijkheden tot het 
geven van prikkels, zoals regels om de 
maatschappelijke betrokkenheid te  
vergroten als opstap naar betaald werk.

Volksgezondheid 
We werken op verschillende manieren aan de 
volksgezondheid en stimuleren activiteiten 
die daarop gericht zijn. Drugs, alcohol en 
roken vormen een groot maatschappelijk 
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• We tolereren geen drugs- en alcohol- 
gebruik op straat. We geven prioriteit aan 
het tegengaan van dealen. We zetten hier-
voor de wijkagent en boa’s in, maar zien 
ook een rol voor ouders, vrijwilligers 
en wijkplatforms. Het is een gedeeld 
probleem, dat vraagt om een gedeelde 
inspanning. We stemmen daarin af met de 
veiligheidsregio’s. Een regionale aanpak 
komt het lokale beleid zeer ten goede. We 
werken daarom ook mee aan inspanningen 
van Regio Foodvalley voor een gezonde 
leefomgeving en foodsector.

• Waar nodig zetten we in op (veilig)  
cameragebruik. 

probleem, ook in Scherpenzeel.
• We streven ernaar inwoners bewuster te 

maken van de problematiek. We zetten 
daarvoor onder andere rioolwatermetingen 
in. Openheid is broodnodig, geslotenheid 
verergert de situatie.

• Verslaving gaat geen leeftijdsgroep voorbij, 
maar we realiseren ons dat onze jeugd hier 
het kwetsbaarst is. We zetten in op meer 
preventie en handhaving. Op scholen, 
verenigingen en via Jeugd in Ontwikkeling 
Scherpenzeel (JOS) en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin geven we voorlichting over 
de risico’s van verslaving.

• We onderzoeken of het IJslandse model 
van het Trimbosinstituut ‘Opgroeien in een 
Kansrijke Omgeving (OKO)’ ook in ons 
dorp toepasbaar is.
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5. Voorzieningenniveau 
Als dorp mogen we trots zijn op onze uitstekende voorzieningen, zoals het 
zwembad, de sportclubs en De Breehoek. Om Scherpenzeel aantrekkelijk 
te houden, ook voor jonge gezinnen en ouderen, blijven we ons daarvoor 
inzetten. Daarbij ontkomen we niet aan het zoeken naar een goede balans 
tussen de inzet van gemeenschapsgeld en het vragen van een eigen bijdrage 
aan gebruikers van de voorzieningen.

Breehoek 
We pakken de doorontwikkeling van  
De Breehoek, als levendige huiskamer 
van Scherpenzeel, voortvarend aan. Het 
gemeentehuis krijgt een plek in De Breehoek 
en we intensiveren en verbeteren de 
exploitatie van zalen en voorzieningen.
• Sinds de eerder genomen besluiten is de 

wereld ingrijpend veranderd. Denk aan 
corona, het nieuwe werken en gestegen 
grondstofprijzen. We streven daarom naar 
een sober en doelmatig ontwerp. Geen 
uitbreiding om extra commerciële ruimtes 
te creëren die in programmatisch opzicht 
niets toevoegen aan De Breehoek.  
Investeringen moeten niet alleen  
gerechtvaardigd worden door te  

verwachten exploitatieverbetering, maar 
moeten bovendien bijdragen aan het 
sportieve, maatschappelijke en sociaal- 
culturele aanbod van De Breehoek.

• We nemen de eigendomsconstructie onder 
de loep om deze zo efficiënt en toekomst-
bestendig mogelijk te houden en waar 
nodig aan te passen. We onderzoeken of 
de provincie wil bijdragen aan de door- 
ontwikkeling van De Breehoek.

• De bibliotheek krijgt een toegankelijke 
plek en blijft zijn oorspronkelijke functie 
behouden, met een aantrekkelijke kinder-
boekenhoek.

• Samen met de bibliotheek en andere (bij 
voorkeur lokale) partners speelt de SWO-
sr een belangrijke rol in het welzijnsnet-
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belangrijk maatschappelijk belang. We stellen 
alles in het werk om dit te behouden, samen 
met de vele vrijwilligers die veel doen voor 
hun verenigingen en daarmee voor onze 
samenleving. Dit is een grote kracht van 
Scherpenzeel. Onze kennis en ervaringen 
op dat gebied delen we ook met andere 
gemeenten.
• We maken passend beleid voor alle ver-

gelijkbare buitensportverenigingen als het 
gaat om investeringen door de gemeente 
en de wederzijdse verplichting voor het op 
orde brengen van onderhoud en exploitatie.

• Investeringen in het sportpark bekijken we 
vanuit de lange termijn.

• De verduurzaming van het sportterrein 
werken we verder uit, rekening houdend 
met de lange termijn. Denk aan zonnepa-
nelen, ledverlichting en warmtevoorziening.

• Een eventuele fusie van de voetbal- 
verenigingen wordt niet opgelegd, maar 
moet van onderaf komen, de gemeente wil 
altijd meedenken in oplossingen.

• We staan welwillend tegenover de komst 
van nieuwe vormen van sport, denk  
bijvoorbeeld aan de fietscrossbaan en  
padelbanen.  

Begraven 
Een begraafplaats met een goede aula is 
een basisvoorziening die voor iedereen 
toegankelijk moet zijn.  
• Leges hoeven niet geheel kostendekkend 

te zijn. 
• We geven prioriteit aan goed onderhoud.
• We onderzoeken welke mogelijkheden er 

zijn om verbetering van de aula te  
bespoedigen. 

• Het oude, niet meer in gebruik zijnde 
gedeelte van begraafplaats Glashorst blijft 
als begraafplaats gehandhaafd. Het onder-
houd moet op gewenst niveau blijven en 
we betrekken daar ook onze inwoners bij.

werk van Scherpenzeel. Een toegankelijke 
baliefunctie is daarbij onmisbaar. 

• We onderzoeken of het mogelijk is om 
ruimte te creëren voor kleinschalige  
bijeenkomsten en evenementen. Hier is 
behoefte aan, omdat Boschzicht als zalen-
centrum weggevallen is. 

• Horeca in De Breehoek is primair bedoeld 
voor de ondersteuning van de diverse  
culturele, sportieve en vergaderactiviteiten 
en heeft een ontmoetingsfunctie.

• Op zondagmiddag is De Breehoek open 
voor besloten indoor-activiteiten, in de 
sporthal, kleine zalen en het grand café. 
De bibliotheek en de VVV blijven op  
zondag dicht.  

 
Zwembad ‘t Willaer
Openluchtzwembad ’t Willaer is een van 
de belangrijkste sportieve (en toeristische) 
attracties van Scherpenzeel. We zijn trots op 
het zwembad en de vele vrijwilligers die zich 
met hart en ziel voor het zwembad inzetten. 
Als gemeente willen we deze voorziening 
duurzaam in stand te houden.  

Jongeren
Door corona en andere ontwikkelingen is er 
voor jongeren onder de 18 jaar minder te 
doen in Scherpenzeel. Deze groep heeft wel 
behoefte aan een locatie voor activiteiten en 
onderling contact. 
• We maken er een prioriteit van om in De 

Breehoek een multifunctionele jongeren-
ruimte in te richten, geïnspireerd door 
voorbeelden in vergelijkbare kultushus-
voorzieningen. Deze voorziening brengen 
we onder in het cultuurplan van de  
gemeente en pakken we op in samenhang 
met de andere ontwikkelingsplannen voor 
De Breehoek. 

Sportvoorzieningen:
De diversiteit aan sporten en sport-
verenigingen in Scherpenzeel heeft een 
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6. Veiligheid 
Regio Scherpenzeel wordt gezien als een veilige en fijne plek om te wonen. 
Toch zijn er ook zorgen, bijvoorbeeld over de groei van alcohol- en 
drugsoverlast en ondermijning. We zetten daarom stevig in op preventie en 
voldoende boa- en politiecapaciteit.

Politie en boa
We zorgen ervoor dat politie en boa’s in het 
dorp en buitengebied aanwezig, zichtbaar en 
gemakkelijk aanspreekbaar zijn.  
Daarnaast zetten we in op het evalueren en 
leren van handhavingszaken uit het verleden, 
om op basis daarvan beleid en communicatie 
bij te sturen.

High impact crimes 
De aanpak van high impact crimes geven 
we blijvend prioriteit, in het bijzonder 
woninginbraken en ondermijning (de 
vermenging van onder- en bovenwereld) en 
overlast in de woon- en leefomgeving.

Alcohol en drugsgebruik
Alcohol- en drugsverslaving zorgen voor 
overlast in de openbare ruimte. Naast 
aandacht vanuit politie en boa’s voor 
handhaving, geven we veel prioriteit aan 
preventie (zie hoofdstuk Sociaal Domein).

WhatsAppgroepen 
Het netwerk van WhatsAppgroepen voor 
buurtpreventie is bijna dekkend en speelt een 
belangrijke rol in preventie en opsporing. Het 
blijvend onder de aandacht brengen van deze 
groepen is belangrijk, zodat steeds meer 
inwoners zich aansluiten. 

Brandweer 
We zijn trots op onze vrijwillige (jeugd)
brandweer. We blijven monitoren of het 
regionale dekkingsplan, waarbij inzet over 
provinciegrenzen heen wordt gepleegd, 

daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht.  

Aed
We hebben een goede dekking van aed’s 
(automatische externe defibrillatoren) in 
Scherpenzeel. Het blijft een speerpunt om 
hierover goed te communiceren met de 
inwoners. Iedereen moet weten waar ze 
hangen en hoe ze werken. We gaan door met 
het steunen van het traject voor het werven 
en opleiden van burgerhulpverleners (samen 
met de EHBO Renswoude-Scherpenzeel). 

Vormgeving: Joor Design, www.joordesign.nl 
Fotografie: Larisa Landré, cover en pagina’s 5, 9, 11 en 14
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