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Aan de bewoner(s) & belanghebbende(n) van: 
 
 

 

Uw brief van -/- Ons kenmerk 1187176 

Uw kenmerk -/- Bijlage Geen 

Datum 26 oktober 2021 Behandeld door T. Schaap 

Onderwerp Uitnodiging voor de inloopbijeenkomsten van de 

reconstructie Oranjelaan, Willem Alexanderplein etc. 

Team Proces- en projectbegeleiding 

    

Geachte bewoner(s), belanghebbende(n), 

 

In deze brief wordt u uitgenodigd voor de inloopbijeenkomsten van de reconstructie:  

Oranjelaan, Willem Alexanderplein, Stationsweg en Hoefslag.  

 

Een aantal weken geleden heeft u van ons een informatie brief ontvangen over deze reconstructie. 

Hierin stond de aanleiding van het project (van een maximale snelheid van 50km/uur naar 30km/uur, 

verkeersveiligheid verbeteren en verduurzaming), het proces, informatie over de onderzoeken, 

informatie over de inloopbijeenkomsten, het projectgebied en de routekaart. Deze informatie is ook 

terug te vinden op de website pagina van de gemeente Nijkerk, zie hieronder in het blauw de link. 

 

 

Uitnodiging inloopbijeenkomsten op dinsdag 30 november en donderdag 2 december 

 

Op dinsdag 30 november en donderdag 2 december zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd van 

15:00 tot 21:00 in de Schakel. U kunt hier het voorontwerp inzien, uw vragen stellen en/ of uw 

suggesties meegeven. Wij zullen uw suggesties analyseren en waar nodig het voorontwerp hierop 

aanpassen. 
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Liever digitaal het ontwerp inzien, uw vragen stellen en/ of uw suggesties meegeven? 

U kunt ook digitaal het voorontwerp inzien, uw vragen stellen en/ of uw suggesties meegeven. Dit kan 

via de website pagina van de gemeente Nijkerk:  

https://www.nijkerk.eu/reconstructie-oranjelaan.  

U vindt op deze pagina: een toelichting over de reconstructie, het projectgebied, het voorontwerp, de 

routekaart en een reactieformulier welke u kunt invullen. Dit is mogelijk tot en met vrijdag 17 

december. 

 

Vervolgproces 
Om te komen tot een passend ontwerp, waarin bewoners en bedrijven betrokken zijn, worden de 

volgende stappen doorlopen:  

• Na de inloopbijeenkomsten en de digitale reactieperiode (tot en met vrijdag 17 december) 

worden uw suggesties geanalyseerd en wanneer mogelijk wordt het ontwerp hierop 

aangepast en verder uitgewerkt tot het concept Definitief Ontwerp; 

• Na verdere detaillering van het ontwerp, wordt het concept Definitief Ontwerp opnieuw aan u 

voorgelegd in de formele inspraak. Na het doorlopen van de formele inspraak wordt het 

ontwerp afgerond en volgt de uitvoering van de reconstructie. Voor aanvang van de 

werkzaamheden krijgt u inzicht in het uitvoeringsplan welke tijdens de reconstructie 

gehanteerd gaat worden.  

 
Vergader- en congrescentrum de Schakel 
De Schakel ligt aan de Oranjelaan 10, aan de westkant van het centrum van Nijkerk, op loopafstand 
van Jumbo Veltink. U kunt het goed te voet, met de fiets en het openbaar vervoer bereiken. Ook is het 
mogelijk om met de auto te komen. De Schakel heeft een eigen parkeerplaats met een beperkt aantal 
parkeerplaatsen. Mocht de parkeerplaats van de Schakel volstaan met geparkeerde auto´s dan kunt u 
uitwijken naar de parkeerplaats naast het NS-station of de Oosterpoort onder het Molenplein. 
 
Corona maatregelen 
Gezien de ontwikkelingen van toenemende versoepelingen rondom corona, heeft het college 
ingestemd met deze inloopbijeenkomst. Hiervoor hanteren we de geldende maatregelen die op dat 
moment van kracht zijn. We verzoeken u deze dan ook in acht te nemen als u deelneemt.  
 
Vragen 
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Dan kunt u deze stellen aan de projectleider G. Duine 
of de projectcoördinator T. Schaap van de gemeente Nijkerk. Dit kunt u doen door een e-mail te 
sturen via gemeente@nijkerk.eu of te bellen met het algemene nummer van de gemeente 14 033. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien u wellicht tijdens de 
inloopbijeenkomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Nijkerk, 

 

 

 

 

 

Gerwin Duine 

Team Proces- en projectbegeleiding 

https://www.nijkerk.eu/reconstructie-oranjelaan
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