
Notulen leden vergadering Plaatselijk belang  Scherpenzeel, 
Munnekeburen en Spanga. 

Plaatselijk Belang Scherpenzeel – Munnekeburen – Spanga Notulen Ledenvergadering 
Woensdag 23 maart 2016  

1: Opening  Gerard opent de vergadering.   

2: Vaststellen vergadering.  Er zijn investering PB Glasbak toegevoegd aan de agenda.  Kano 
route toevoegen dit wordt aangevraagd door de heer Zijlstra.  

3: Notulen jaarlijkse vergadering.  De kanoroute onderhouden zou te duur zijn. SBB geeft dit aan. 
Hier komen we op terug. De notulen en het jaarverslag zijn verder goed gekeurd.   

4: Verslag penningmeester Het is goed bevonden door de kascommissie.  Geen vragen erover. 
Harry Olthof en Jelle Benedictus geven aan dat ze het een goed rapport vonden. Komend jaar 
bestaat de kascommissie uit: Harry Olthof en Anja Dragt.  

5: Bestuursverkiezingen.  Renske Tjeerdsma is er bij gekomen, vertegenwoordigd Spanga. 
Sippie Schaap wordt d.m.v. een bloemetje bedankt. Ze geeft aan dat ze het met heel veel plezier 
heeft gedaan.   

6: Mededelingen bestuur.  Koningsdag.  In en rondom et Proeme Nust  wordt er een vrijmarkt 
gehouden.  Glasbak.  Pb geeft aan dat de plaats van de glasbak in Scherpenzeel niet wenselijk 
is. Wat vinden de leden ervan? De leden geven aan dat de plaats van het Polderhuus te ver weg 
is. Namens de groencommissie is er destijds aangegeven dat er op de parkeerplek een 
gezamenlijke plek is voor luiers ed.  Onderzoek om er 1 in Munnekeburen en 1 in Scherpenzeel 
neer te zetten. Wethouder Jack Jongbloed geeft aan dat we eerst even moeten aankijken en 
ervaren. De gemeente luistert naar de suggesties van het PB.  Investering PB.  Aangegeven dat 
er geld in kas is en dat er mogelijkheden zijn om het dorpsaanzicht te verfraaien. We vragen 
tijdens de rondvraag wat de leden ervan vinden.  Schoonmaakavond.  14 april schoonmaken 
vanaf half 7. Iedereen is welkom om zijn/ haar steentje bij te dragen. Speeltuin 
Munnekeburen.  In contact met Peter Ernst en gemeente. Alle partijen zijn positief gestemd. 
Wordt vervolgd. Landhuizen Scherpenzeel.  We houden ons bezig om dit tegen te gaan. Meer 
nieuws, dan komen we er op terug.  Dorpenvisie.  Er zijn 5 thema's waarop de dorpenvisie wordt 
geschreven. Het wordt op dit moment uitgeschreven. We zullen dit hopelijk voor de zomer 
uitbrengen.    

Kanoroute.  Het waterschap werkt mee om de kanoroute te handhaven. Er zijn 3 steigers die 
nodig aan onderhoud toe zijn. Mocht er een ongeluk plaats vinden, dan is de eigenaar daarvan 
verantwoordelijk. Het was een geschenk van de ruilverkaveling destijds. Hij is in 1998/1999 
aanlegt. Het doel was de Rottige Meenthe verbinden met de Scheene en het water in 
Echtenerbrug. De route staat zelfs in een Duits kano route boekje.  Het loont misschien om te 
onderzoeken van wie het geschenk was. En wat er toen is afgesproken  

Rondvraag.  Paula vd Laan: Er zijn niet genoeg parkeerplekken. Leontina geeft aan dat je kunt 
kijken naar de situatie die er is. Dat er geen gebruik gemaakt wordt van de parkeervakken. Margo 
en Paula geven aan dat dit niet klopt. Omdat er per huishouden steeds meer auto's komen, is er 
een parkeer probleem, maar dit is niet de verantwoording van de gemeente. Spreek elkaar erop 
aan, het moet veilig zijn. Er is nu een opdracht om structuur te controleren en bij de echte 
excessen kan er een bekeuring volgen.  Het strookje bij de bejaardenwoningen aan de Grindweg: 
Is het mogelijk om hier een parkeerstrook te creëren? De politie geeft aan dat dit niet hun taak is. 
Van wie zijn de parkeerplaatsen bij de kerk? Peter Ernst geeft aan dat ze van de kerk. Misschien 
kan er een bord bij? Parkeren van ... Tot .... Wij als PB gaan met de gemeente nog eens om 
tafel.  Wij weten dat het een probleem is, maar wij kunnen er zelf niets aan doen. Idee om er een 
regel van te maken om bijvoorbeeld allemaal aan de rechterkant te parkeren?  Thea Stornebrink: 
De boom bij de kerk is dood. Landschapsbeheer zou deze kappen, maar is niet gebeurd. Dit is 
van de kerk zelf, dit gaat dus buiten PB SMS om.  Gretha Ernst: Wie is er eigenlijk op tegen dat 
die landhuizen worden gebouwd? Dit is in de ledenvergadering een aantal jaren terug besproken, 
daarnaast is het een karakteristiek doorkijkje en beschermd dorpsgezicht.   



Alie geeft nog even aan dat er stickers van de snelheden zijn, dat er een actie is van "Ik wil je 
zien!"  

Pauze.   

Terug komen op de rondvraag: Over de kanoroute: Terugkoppeling naar SBB en de 
gebruikersgroep. SBB heeft het waarschijnlijk  aangelegd. We geven aan dat er moet onderzocht 
worden wat het gaat kosten en wat de gemaakte afspraken waren.  Waarom maken ze van deze 
lange steigers? Korte steigers voldoen ook prima.   

Parkeren zie hierboven.   

Investering: Waar moeten wij als PB in investeren?  - Goede verlichting. Bij BV ook bij de haltes 
van de buurtbus.  - En daarnaast verfraaien van aanzicht is goedgekeurd. Jelle Benedictus geeft 
nog aan: geld steken in een project is goed, maar bekijk ook wat het onderhoud op langere 
termijn is.   

Woord aan Leontina en Niek.  Niek den Hollander geeft aan wat het programma is dat gaat over 
de WhatsApp buurtpreventie.  Wat is het? Hoe werkt het? Rollen. Inzet gemeente. Doelen zijn 
criminaliteit te verlagen, overlast verminderen, de sociale cohesie vergroten.  De WhatsApp 
betekent nog niet dat je zelf geen verantwoordelijkheid meer hoeft te nemen! Het geeft een 
preventieve werking, dieven zien de stickers, en weten dan dat er goed wordt opgelet.  

Hopelijk daalt de inbraak aantallen. PB kan de dorpen indelen in sectoren, vanuit daar kan een 
beheerder komen. De beheerders zitten ook weer met elkaar in een app en geven signalen aan 
elkaar door.   

Acties van PB:  Sectoren verdelen.  Per sector een beheerder zoeken. Vanuit de gemeente zijn 
er middelen: flyers, stickers en een straatbordje. Er is op dit moment 1 actieve groep in 
Scherpenzeel.   

Leontina Koehoorn Cijfers Het gaat goed in dit gebied. Er waren in 2015, 16 incidenten. Er is een 
daling qua inbraken. Wel zijn er meldingen van parkeeroverlast.  De app groep bevat nu 16 
personen. Maar wat zet je op de app? Verdacht gedrag, wat is dat? Vaak gaat het om 
gelegenheidsinbraken. Dieven komen binnen door bijvoorbeeld een open raam. Leontina verteld 
over de beveiligingsdriehoek: menselijke maatregelen, technische maatregelen en 
organisatorische maatregelen. Bekend zijn in eigen buurt. Wat afwijkt, zou moeten 
opvallen.  Gedrag, norm van de wijk en tijdstip, dit veroorzaakt een onderbuik gevoel en maakt 
dat de situatie verdacht is.  Wat doet u? Waarnemen, aanspreken, 112 bellen en op de app groep 
zetten. Wat kun je doen? De persoon uit de anonimiteit halen, vriendelijk 
aanspreken.  Signalement doorgeven, looprichting.  Kenteken.  Wanneer bel je 112? 
Levensbedreigende situaties en verdachte situaties die nu plaats vinden.  0900 8844 bij de 
overige meldingen. 

 


