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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 24 mei 2022 
Aanvang 09.00 uur 
 
Aanwezig: 
De voorzitter : G.D. Renkema, burgemeester 
De wethouders : N. Aboyaakoub, H.L. Dijksterhuis, W. Oosterwijk, M. Broekman 
De secretaris : D.J. van Huizen 
 
Afwezig: 
De wethouder :  
 
 
1. Collegevoorstel Vaststellen raadsvoorstel tot wijzigen van de Bouwverordening 2007 en de 

Erfgoedverordening en het voordragen van de nieuwe leden van de Adviescommissie 
Omgevingskwaliteit 
P: Planvorming 
Het college: 

1. stelt de raad voor de wijziging van de Bouwverordening 2007 en de Erfgoedverordening vast 
te stellen; 

2. draagt de leden van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit voor aan de raad. 
Zaaknummer: 1278902 
(aangepast besluit college 10 mei 2022)  
 

2. Collegevoorstel Informeren Raad Financiële effecten begrotingswijzigingen t/m april 2022 
P: Financiën 
Het college: 

1. neemt kennis van het overzicht per 30 april 2022 met daarin opgenomen de vastgestelde 
begrotingswijzigingen; 

2. stelt de raadsinformatiebrief inzake de financiële effecten begrotingswijzigingen t/m 30 april 
2022 vast. 

Zaaknummer: 1284002 
 
3. Collegevoorstel Definitief ontwerp herinrichting Frieswijkstraat te Nijkerk 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. stemt in met de gemaakte keuzes/ afwegingen naar aanleiding van de opmerkingen vanuit de 
inloopbijeenkomst voor omwonenden en stelt het definitief ontwerp voor de herinrichting 
Frieswijkstraat te Nijkerk vast;  

2. stelt de omwonenden hiervan in kennis door middel van een bewonersbrief. 
Zaaknummer: 1261461 

 
4. Collegevoorstel Uitbreiding bedrijfsbestemming Bunschoterweg 39 

P: Planvorming 
Het college: 

1. verleent in principe en onder voorwaarden planologische medewerking aan de uitbreiding van 
de bestemming bedrijf –niet agrarisch  ten behoeve van het uitbreiden van de 
parkeergelegenheid op het perceel Bunschoterweg 39; 

2. stelt de brief aan de initiatiefnemer vast. 
Zaaknummer: 1215448 

 
  



 

 
Openbare besluitenlijst collegevergadering 24 mei 2022 Pagina 2 

5. Collegevoorstel Weldammerlaan 6 Functieverandering met extra woning 
P: Teamnaam 
Het college: 

1. stemt in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 11e wijziging 
Weldammerlaan 6;  

2. legt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage;  
3. informeert de initiatiefnemer via de bijgevoegde antwoordbrief. 
Zaaknummer: 1238073 

 
 
Aldus vastgesteld op 7 juni 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


