
1 / 2 

 

Aan de bewoner(s) & belanghebbende(n) van: 
Reconstructie Oranjelaan, Willem Alexanderplein,  
Stationsweg en Hoefslag 
 

 

Uw brief van -/- Ons kenmerk 1187176 

Uw kenmerk -/- Bijlage Geen 

Datum 19 november 2021 Behandeld door T. Schaap 

Onderwerp Update inloopbijeenkomsten reconstructie Oranjelaan, 

Willem Alexanderplein etc. U moet zich aanmelden 

Team Proces- en projectbegeleiding 

    

Geachte bewoner(s), belanghebbende(n), 

 

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

van de  Oranjelaan, Willem Alexanderplein, Stationsweg en Hoefslag. Beide inloopbijeenkomsten zijn 

van 15:00 tot 19:30 uur in vergader- en congrescentrum de Schakel in Nijkerk.  

 

Hierbij ontvangt u een belangrijke update over de inloopbijeenkomsten. Vanwege de 

aangescherpte coronamaatregelen moet u zich hiervoor aanmelden door een e-mail  

te sturen naar oranjelaan_omgeving@nijkerk.eu. Dit kan tot en met vrijdag 26 november. 
 

U kunt zich aanmelden voor een tijdsslot van maximaal een half uur. Dit is mogelijk tussen 15:00 en  

19:30 uur. Om u een voorbeeld te geven > eerste tijdslot is van 15:00 tot 15:30 uur, het tweede tijdslot 

is van 15:30 tot 16:00 uur, etc. Let op! Het laatste tijdslot is van 19.00 tot 19.30 uur. 
 

Er zijn drie ruimtes ingericht voor de specifieke gebieden:  

1: Oranjelaan; 

2: Stationsomgeving (= Willem Alexanderplein & Stationsweg);  

3: Hoefslag.  

Per ruimte zijn maximaal 10 personen per tijdsslot toegestaan.  
 

Wij willen u vragen in de aanmelding het volgende te vermelden: 

De datum van de bijeenkomst. Uw voor- en achternaam en het aantal personen. Wij horen graag wat 

uw eerste en tweede voorkeur qua tijdslot is. En voor wel gebied u komt (zie hierboven). Uw adres, 

telefoonnummer en mailadres kunt u ook doorgeven. Dit laatste is niet verplicht. Bij voorbaat dank. 
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Voorbeeld van een aanmelding: 

 

- Inloopbijeenkomst van 30 november; 

- Voor- en achternaam; 

- Met 1 persoon 

- 1e voorkeur: 15:00 tot 15:30 uur 

- 2e voorkeur: 17:00 tot 17:30 uur 

- Gebied: Stationsomgeving (= Willem Alexanderplein en Stationsweg) 

 

- Adres * 

- Telefoonnummer * 

- E-mailadres *    * Dit is niet verplicht om door te geven. 
 

 

Coronamaatregelen 

Het college heeft ingestemd met deze inloopbijeenkomsten. Hiervoor gelden de basisregels en de 

maatregelen die op dat moment van kracht zijn. We verzoeken u deze dan ook in acht te nemen als u 

deelneemt. Vergeet daarom niet uw vaccinatiebewijs of testbewijs mee te nemen, digitaal via de QR-

code of analoog op papier. Ook is het dragen van een mondkapje verplicht. 

 

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

Vanaf dinsdag 30 november kunt u het voorontwerp ook digitaal inzien, uw vragen stellen en/ of uw 

suggesties meegeven. Dit kan via de speciale pagina op de gemeentelijke website:  

www.nijkerk.eu/reconstructie-oranjelaan.  

U vindt hier een toelichting over de reconstructie, het projectgebied, het voorontwerp en de routekaart. 

Ook kunt u tot en met vrijdag 17 december 2021 een reactieformulier op de website invullen. 
 
Vragen 
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider  
de heer G. Duine of de projectcoördinator de heer T. Schaap van de gemeente Nijkerk. Dit kunt u 
doen door een e-mail te sturen naar oranjelaan_omgeving@nijkerk.eu. U kunt ook bellen met het 
algemene nummer van de gemeente: 14 033. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien u wellicht tijdens een van 
de inloopbijeenkomsten. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Nijkerk, 

 

 

 

 

 

Gerwin Duine 

Team Proces- en projectbegeleiding 
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