
15 april 2020

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
maandag wekelijks Oranje-Nassauschool
Eijkmanplantsoen 
Elke 2e zaterdag van de maand:
Slichtenhorsterweg 63
Elke laatste zaterdag van de maand 
Vrijheidslaan 20. Van 10.00 tot 11.30 uur 
Hoevelaken
Aanstaande zaterdag 9.00-12.00 uur 
Korfbalver. Telstar, Middelaarsweg
10.00-12.00 uur B.A.K., Meerveldlaan 
(bibliotheek)
Nijkerkerveen
dinsdag t/m vrijdag wekelijks
Het plein hoek van Noortstraat /
van Dijkhuizenstraat (marktplein)

Bezorgklachten 
Geef dit door aan de BDU via tel. 
088 - 019803. Of ga naar 
www.stadnijkerk.nl en klik op ‘Bezorging’.

Adressen en openingstijden

Stadhuis Nijkerk

Bezoekadres stadhuis: Kolkstraat 27 in Nijkerk
Postadres: Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk
Telefoon: 14 033    Website: www.nijkerk.eu

De gemeente Nijkerk is telefonisch bereikbaar 
van 09.00 - 17.00 uur via het telefoonnummer 
14 033.

Milieustraat
Blekkerserf 4, Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 07.45 uur tot
12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur.
Zaterdag van 07.45 uur tot 14.00 uur.

Gemeenteloket Hoevelaken
Bezoekadres (tijdelijk gesloten)
Dorpshuis De Stuw, Brink 10c
Voor het aanvragen van producten en 
diensten kunt u een afspraak maken via 
www.nijkerk.eu of telefonisch via 14 033.

Digitale Nieuwsbrief

Wilt u als inwoner van de gemeente Nijkerk, als 
organisatie of belangstellende de digitale nieuws-
brief van de gemeente ontvangen?
Stuur een e-mail naar communicatie@nijkerk.eu.
Op dat adres ontvangt u dan wekelijks een 
nieuwsbrief.

Social Media
@samennijkerk
@gemeenteNijkerk

Hangt u op maandag 20 april 2020 ook de 
vlag uit (zonder oranje wimpel)? In deze 
bijzondere tijd staat we stil bij 75 jaar Vrijheid. 
Op 20 april 1945 zijn alle kernen in gemeente 
bevrijd. 
Meer informatie volgende week in deze krant, 
op onze website én op Social Media. 

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN STADHUIS NIJKERK 
Het stadhuis is op de volgende dagen gesloten:

Ondernemersdesk corona
De gemeente Nijkerk heeft een ondernemers-
desk corona geopend. Hier kunnen onder-
nemers en zzp’ers terecht voor informatie 
over het coronavirus. Ook kunnen zij hier 
een tijdelijke regeling voor levensonderhoud 
aanvragen of bedrijfsmatige vragen stellen 
in relatie tot de coronacrisis.

De huidige omstandigheden rondom het 
coronavirus betekenen veel voor onder-
nemers. Daarom wil de gemeente Nijkerk 
ondernemers en zzp’ers zo goed mogelijk 
begeleiden. Naast informatie over de maatre-
gelen biedt de ondernemersdesk verschillende 
contactopties. 
• Via tozo@nijkerk.eu kunnen ondernemers 

een aanvraagformulier voor de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandige onder-
nemers (Tozo) opvragen. 

• Op de website van de gemeente staat de 
laatste informatie over de Tozo en andere 
regelingen. U vindt deze informatie hier: 
www.nijkerk.eu/tozo.Ondernemers die daar 
niet het antwoord op hun vraag vinden, 
kunnen bellen. Zij kunnen op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.30 uur telefonisch 
contact opnemen mevrouw Van Bennekom, 
klantmanager Bbz. Telefoonnummer: 14 033.

• Ondernemers met vragen over de bedrijfs-
voering van hun onderneming in relatie 
tot het coronavirus kunnen mailen naar: 
economie@nijkerk.eu. 

Medewerkers van de gemeente doen hun best 
de volgende werkdag te reageren. Vanwege 
de drukte als gevolg van de coronacrisis duurt 
het wellicht iets langer dan mensen van ons 
gewend zijn.

Digitaal loket
De ondernemersdesk corona is een digitaal 
loket. Vanwege het besmettingsgevaar zijn 
de publieksbalies van de gemeente in ieder 
geval tot 28 april gesloten. Wij helpen on-
dernemers en zzp’ers graag verder via 
mail of telefoon. De ondernemersdesk
is te vinden op:
www.nijkerk.eu/ondernemersdeskcorona.

maandag 27 april :  Koningsdag
maandag 4 mei :  de dag voor Bevrijdingsdag
dinsdag 5 mei :  Bevrijdingsdag

donderdag 21 mei :  Hemelvaart
vrijdag 22 mei :  dag na Hemelvaart
maandag 1 juni :  2e Pinksterdag

Aangepaste herdenking en viering 75 jaar vrijheid in Nijkerk
In 2019 en 2020 herdenken we het beëin-
digen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar 
geleden. De geplande evenementen in het 
kader van de maand van de vrijheid (april 
2020) gaan vanwege het coronavirus niet 
door. Toch willen we deze gedenkwaardige 
herdenking niet zomaar voorbij laten gaan. 
Daarom is er een alternatief programma. 
Doet u mee?

We vieren dat we 75 jaar in vrijheid leven, in 
het besef dat we samen verantwoordelijk zijn 
om vrijheid door te geven.

Vlag uit op 20 april
Onze gemeente, met de kernen Nijkerk, 
Hoevelaken en Nijkerkerveen, werd op of rond 
20 april door de Canadezen bevrijd. Belangrijk 
om dit te blijven herdenken. Daarom vragen 
we aan alle inwoners en ondernemers van de 

gemeente Nijkerk om op maandag 20 april de 
vlag uit te hangen (zonder oranje wimpel).

Cultureluur
De culturele raad in onze gemeente heeft sa-
men met de A1 Mediagroep een plan gemaakt 
om aanbod op tv te gaan uitzenden. Dit kan 
deels ter vervanging van de activiteiten die 
voor 75 jaar vrijheid gepland stonden, maar 
het mogen ook andere culturele activiteiten 
zijn. Denk aan lezingen, open cursussen op 
het gebied van (kunst)geschiedenis, schilde-
ren, bloemschikken, koken, schrijven, dansen, 
musiceren, kortom alles dat je kunt uitleggen 
of demonstreren. 

Doet u mee?
Organisatoren leveren hiervoor zelf materiaal 
aan in de vorm van een fi lmpje of ingesproken 
diavoorstelling. Het materiaal mag niet langer 

duren dan 15 minuten. De voorkeur heeft 
5 à 10 minuten. Het materiaal wordt deskun-
dig bewerkt en tot een programma van een 
uur samengebracht. U kunt uw bijdragen via 
https://wetransfer.com/ sturen naar
cultuur@a1mediagroep.nl.  

Herdenkingen op 4- en 5 mei
Voor de herdenking op 4- en 5 mei is er een 
aangepast programma vanwege de corona-
maatregelen. Binnenkort leest u hier meer 
over op deze pagina in de krant.  

Vragen of ideeën?
Heeft u ideeën of vragen, dan horen wij die 
graag. Neem contact op met cultuurmakelaar 
Jacquelien de Jong:
cultuurmakelaar.nijkerk@gmail.com.

Het stadhuis aan de Kolkstraat is op dit moment open voor de aangifte van  geboortes en van overlijden en het aanvragen en afhalen van
reisdocumenten en  rijbewijzen, van 09.00 tot 12.30 uur. (Alleen mogelijk voor reisdocumenten/rijbewijzen die binnen één maand  verlopen).
We werken hiervoor op afspraak. U kunt bellen met 14 033 voor het maken van een afspraak. Het loket in Hoevelaken is gesloten.

Abonnees nodig voor Nijkerkse Koningsspelen live op Youtube
Vanwege corona gaan de Koningsspelen dit jaar niet 
door. Als alternatief biedt Nijkerk Sportief en Gezond 
op vrijdag 17 april van 10:00-11:30 een live versie 
van de Koningsspelen aan op YouTube. Daarvoor zijn 
minimaal 1000 abonnees nodig. Meld je aan! 

Kinderen kunnen voor de live versie van de Koningsspelen 
een stempelkaart printen en thuis anderhalf uur lang 

live meedoen met allemaal sport spelletjes en opdrach-
ten, uiteraard in oranje kleding!

Maar om deze digitale Koningsspelen mogelijk te maken 
heeft Nijkerk Sportief en Gezond dus 1000 abonnees 
nodig. Klik op onderstaande link en meld je aan! Het is 
een simpele handeling en abonnees zijn verder nergens 
aan verbonden. 



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
15 april 2020

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2020W0526 Beulekamperweg ong. aanleggen van een uitweg 07-04-2020
 t.o. nr. 17 Nijkerk 
2020W0764 Buntwal 2 Nijkerkerveen kappen van 2 essen  06-04-2020
2020W0520 Eiberlaan 35 Hoevelaken plaatsen van een extra kozijn in de zijgevel 06-04-2020
2020BM003 Galvanistraat 11b Nijkerk opleggen van een akoestisch  07-04-2020
   maatwerkvoorschrift 
2020W0197 Park Weldam 18  maken van een uitrit 07-04-2020
 Hoevelaken 
2020W0324 Schoolstraat 135 vernieuwen kap en uitbouw en plaatsen 06-04-2020
 Nijkerkerveen nieuw kozijn
2020W0555 Wallerstraat 68 Nijkerk plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak 08-04-2020
2020W0640 Winkelmanstraat ong. bouwen van 32 woningen en aanleg uitrit 07-04-2020
 Nijkerkerveen 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie hiervoor kunt u vinden onder de kop “bezwaar maken” in het groene kader. Het besluit is in 
werking getreden na verzending.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2020W0789 De Wel 7c Hoevelaken bouwen van een bedrijfspand 03-04-2020
2020W0795 Het Spaanse Leger 17  bouwen van een garage 03-04-2020
 Nijkerk 
2020W0819 Huijgenserf 2 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 08-04-2020
2020W0811 Professor Eijkmanstraat 39 afwijken van het bestemmingsplan t.b.v.  07-04-2020
 Nijkerk een schoonheidssalon 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2020W0293 Hoevelakenseweg 18 realiseren van een paardrijbak 05-04-2020
 Nijkerkerveen 

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2019M0441 Nieuwe Voorthuizerweg 30  veranderen van de activiteiten 07-04-2020
 Nijkerk 
2019M0506 Ohmstraat ong. Nijkerk oprichten en in werking hebben van een 07-04-2020
   bedrijf voor reparatie van machines 

Verkeersbesluit parkeerschijfzone Nijkerkerveen
Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:

Het instellen van een parkeerschijfzone met een parkeerduurbeperking van 1 uur door het plaatsen 
van de borden E10 en E11 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met de aanduiding ‘ma t/m 
vr 8:00 - 20:00 h za 7:00 - 18:00 h’ inclusief de bijbehorende blauwe markering conform de bij dit 
besluit behorende tekening.

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Nij-
kerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de publicatie van dit bericht worden ingediend. 
Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de website 
www.nijkerk.eu/bezwaarmaken.

Voor informatie over dit verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team Vakspecialisten. Dit 
kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening (on)zelfstandige woonruimte
en voorgevelrooilijn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Para-
pluherziening (on)zelfstandige woonruimte en voorgevelrooilijn’ met planidentifi catienummer 
NL.IMRO.0267.BP0149-0001 ter inzage komt te liggen. 

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan
Deze parapluherziening is een bestemmingsplan dat als een paraplu over andere, al geldende 
bestemmingsplannen heen hangt. Deze herziening bevat:
1. een regeling voor het splitsen van panden (meestal bestaande woningen) in (on)zelfstandige 

wooneenheden. Dit is gebaseerd op de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota ‘Wo-
ningsplitsing en kamerbewoning’, van 30 januari 2020;

2. een eenduidige defi nitie van het begrip ‘voorgevelrooilijn’ in afstemming met artikel 1 van bij-
lage II van het Besluit omgevingsrecht. Dit is nodig omdat de stedenbouwkundige voorschriften 
in de gemeentelijke bouwverordening van rechtswege zijn komen te vervallen.

Inzage 
Het ontwerp van de Parapluherziening ligt met ingang van donderdag 16 april 2020 zes weken ter 
inzage. De stukken zijn uitsluitend op afspraak in te zien in het stadhuis: Kolkstraat 27 in Nijkerk. 
Dit kan door een afspraak te maken via www.nijkerk.eu of te bellen met het algemene telefoon-
nummer 14 033.

Daarnaast is het ontwerp van de Parapluherziening online te raadplegen via de link 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0149-0001.
Dit kan ook op  www.nijkerk.eu/ruimtelijkeplannen.   

Zienswijzen
Een ieder kan binnen zes weken na datum bekendmaking een (bij voorkeur online) zienswijze 
indienen. Meer informatie vindt u onder de kop “indienen zienswijzen” in het groene kader op deze 
pagina en op de website onder de volledige bekendmaking.

Stukken inzien tijdens coronacrisis
Gedurende de coronacrisis is het gemeentehuis alleen geopend voor spoedgevallen. Het loket in 
Hoevelaken is gesloten. Indien u de Parapluherziening in wilt zien in het gemeentehuis is dit bij 
uitzondering mogelijk. U kunt in eerste instantie telefonisch of via e-mail een zienswijze indienen 
bij het Loket Bouwen, wonen en vergunningen. Mocht dit voor u niet mogelijk blijken dan kunt u 
via het 14 033 een afspraak maken en op een later moment in het gemeentehuis langskomen, in 
overleg met de medewerker van het Loket Bouwen, wonen en vergunningen.

Bekendmakingen

Stukken inzien
Wilt u stukken inzien?  Hiervoor kunt u een 
afspraak maken met de Service en Informatie, 
via telefoonnummer 14 033 of via het
e-mailadres loketbwv@nijkerk.eu.

Indienen zienswijzen tegen een 
bestemmingsplan of ontwerp 
omgevingsvergunning 
Meer informatie over het indienen van een 
zienswijze vindt u op de website via 
www.nijkerk.eu/ter-inzage.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tijdens de 
bezwaartermijn bezwaar maken bij het 
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 
Dit kan bij voorkeur online via de website 
www.nijkerk.eu/bezwaarmaken of schriftelijk. 

Indienen Beroep tegen een bestemmings-
plan, hogere grenswaarden
Beroep tegen vastgestelde bestemmings-
plannen kan ingediend worden bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Online beroep indienen kan ook via 
http://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Op die website vindt u ook een handleiding.

Indienen Beroep tegen een verleende 
uitgebreide omgevingsvergunning
Beroep tegen een verleende omgevings-
vergunning kunt u indienen bij de bestuurs-
rechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling 
bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM  
Arnhem. Online beroep indienen kan ook via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Op die website vindt u ook een handleiding. 

Voorlopige voorziening aanvragen
Het besluit blijft van kracht, ook als er be-
zwaar of beroep is ingediend. Daarom kan naast 
het indienen van een bezwaarschrift of beroep 
een verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzieningenrechter, Postbus 

9030, 6800 EM Arnhem (voor omgevings-
vergunningen)  of bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag (voor bestemmingsplannen).

Offi ciële bekendmakingen
Een aantal offi ciële bekendmakingen van 
de gemeente wordt uitsluitend online
bekend gemaakt. Zie daarvoor op 
www.offi cielebekendmakingen.nl de 
rubrieken Staatscourant en Gemeenteblad. 
Ook kunt u zich (gratis) registreren op de site 
http://overuwbuurt.overheid.nl.  
U ontvangt dan vervolgens voortaan auto-
matisch via de e-mail de Bekendmakingen die 
op uw buurt van toepassing zijn.

Kartonnen doos plat aanbieden 
Herken je dit? Je hebt nieuwe kleding of 
elektronica online besteld, blijf je zitten met 
die onhandige kartonnen dozen waarin de 
artikelen zijn verzonden... Wat doe jij ermee? 
Scheur of vouw jij de kartonnen dozen in 
kleine, compacte stukken en gooi je ze in de 
prullenbak? Zet je ze in het geheel bij schei-

dingscontainers? Of maak je er kleine stukken 
van en gooi je ze dan in de container voor oud 
papier? Dat laatste is voor iedereen het beste! 
We vragen je om de doos plat aan te bieden. 
Dit kun je bijvoorbeeld doen door de zijkanten 
naar binnen te vouwen en op de doos te gaan 
staan.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Aanvang:
16 april Raadscommissie 20.00 uur
23 april Raadsvergadering 19.30 uur

De agenda en bijbehorende stukken voor de vergaderingen staan op www.nijkerk.eu/gemeenteraad

en Energie en duurzaamheid. Uit die gesprekken zijn voorstellen gekomen. De raad wordt ge-
vraagd te besluiten welke voorstellen verder regionaal opgepakt kunnen gaan worden.

- Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019
 Een toelichting bij dit onderwerp vindt u hiervoor bij de vooruitblik op de raadscommissie van 
 16 april.
- Aanbesteding accountantsdiensten vanaf boekjaar 2021
 De overeenkomst met de huidige accountant van de gemeente loopt af. De raad wordt voorge-

steld om een nieuw aanbestedingstraject te starten.
- Wijzigen van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2020
 In de gemeente zijn een aantal camperplaatsen, deze zijn onlangs voorzien van voorzienin-

gen voor bijvoorbeeld stroom en water. Om het mogelijk te maken voor het gebruik van deze 
camperplaatsen stageld te heffen, moet in de Tarieventabel van de Legesverordening een tarief 
hiervoor worden opgenomen.

-  Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk, maart 2020
 In de APV staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. De 

Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft de Model-APV aangepast aan nieuwe wetgeving 
en jurisprudentie. De APV Nijkerk volgt het model zoveel mogelijk en er worden nu een aantal 
aanpassingen voorgesteld. 

-  Regiovisie Geweld in afhankelijkheidsrelaties
 Het voorstel is om in te stemmen met deze regionale visie voor de aanpak van huiselijk geweld. 

Het doel is om zaken eerder in beeld te krijgen, geweld duurzaam te stoppen en aandacht te 
hebben voor specifieke doelgroepen.

-  In stand houden geheimhouding van een aantal vergaderstukken m.b.t. de ontwikkeling van 
de Havenkom

 Er is een verzoek gedaan om openbaarmaking van diverse stukken over de ontwikkeling van de 
Havenkom, waaronder stukken van besloten vergaderingen van de raad. Het voorstel is om de 
geheimhouding nog in stand te laten, om de onderhandelingspositie van de betrokken partijen 
niet te schaden.

-  Rapport rekenkamercommissie Evaluatie woonvisie 2015
 De rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het woonbeleid 

van de gemeente. De raad wordt voorgesteld om de conclusies uit het onderzoek te onderschrij-
ven en het college op te dragen de aanbevelingen uit te voeren.

Live meekijken
De raadsvergadering vindt plaats via videobellen, waarbij de raadsleden vanuit huis inloggen. Door 
een tijdelijke wet is het sinds vorige week mogelijk dat de gemeenteraad via een dergelijke digitale 
vergadering besluiten neemt.
Belangstellenden kunnen de vergadering volgen via de reguliere uitzending via internet. U vindt de 
uitzending via de website van de gemeente: www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Vooruitblik Raadscommissie donderdag 16 april
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Op de agenda van deze raadscommissie staan twee onderwerpen:
Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen. In dit plan staat voor alle gemeentelijke 
gebouwen beschreven welk onderhoud er de komende jaren nodig is. Het plan is ook de onderbou-
wing voor het geld dat hiervoor in de begroting wordt opgenomen. Het beheerplan wordt eens in 
de vijf jaar geactualiseerd en het is aan de raad om deze vast te stellen.
Aanpassing van de Welstandsnota voor de snelserviceformule van de Omgevingsdienst. De 
gemeente wil een snelservice voor bepaalde vergunningaanvragen invoeren. Het idee is om te star-
ten met een beperkt aantal producten, namelijk de dakkapel en het bijgebouw, zoals een schuur 
of tuinhuis. En er is gekozen voor enkele gebieden in de gemeente, namelijk van de bestemmings-
plannen Nijkerk 1, Nijkerk 2 en Hoevelaken 2014. Om deze proef mogelijk te maken is het nodig 
om het gemeentelijk welstandsbeleid, vastgelegd in de welstandsnota, aan te passen. Voor deze 
aanvragen is dan geen advies meer nodig van de welstandscommissie.

Videobellen en live meekijken
De vergadering vindt plaats via videobellen. De deelnemers aan de vergadering loggen hierop in. 
Als inwoner kunt u de vergadering via de reguliere uitzending via internet volgen. U vindt de uit-
zending via de website van de gemeente: www.nijkerk.eu/gemeenteraad.
Om de vergadering via videobellen gestructureerd te laten verlopen, hebben de fracties vooraf 
hun bespreekpunten per agendapunt aangeleverd. Deze bespreekpunten zijn bij de agenda op de 
website gepubliceerd.

Inspreken
Vorige week is de vergadering van raadscommissie al een keer aangekondigd op deze pagina en is 
aangegeven hoe u kunt inspreken. Heeft u zich nog niet gemeld, maar wilt u toch nog inspreken? 
Neem dan contact op met de raadsgriffie, griffie@nijkerk.eu of via telefoonnummer 14 033. 

Vooruitblik Raadsvergadering donderdag 23 april
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

In deze raadsvergadering staan ook de punten op de agenda van de raadsvergadering die op 26  
maart niet is doorgegaan. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

Punten met debat:
- Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+
 In de Woonvisie staan de kaders voor het woonbeleid voor de komende jaren. De visie gaat in 

op vier thema’s: balans vraag en aanbod, wonen en zorg, alternatieve en flexibele woonvormen, 
verduurzaming woningvoorraad. Daarnaast is er een hoofdstuk met de uitgangspunten voor de 
woningbouwprogrammering. Tijdens de bespreking in de raadscommissie op 12 maart bleken er 
onder andere nog vragen te zijn over de verdeling over de diverse prijscategorieën van woningen 
en over sturingsmogelijkheden en monitoring van beleid. 

- SnelService Vergunningaanvraag en welstand
 Een toelichting op dit onderwerp vindt u hiervoor bij de vooruitblik op de raadscommissie van 
 16 april.

Naast deze punten staan er ook een aantal punten op de agenda waarover geen debat meer 
nodig is, bijvoorbeeld omdat ze voldoende zijn besproken in de raadscommissie. Het gaat om de 
volgende punten:
-  Dialooggroep voorstellen Strategische Agenda Regio Amersfoort
 In de Regio Amersfoort is met de samenleving over verschillende thema’s voor een Strategische 

Agenda gesproken. Het gaat om de thema’s Kwalitatieve woningbouw, Inclusieve arbeidsmarkt 

Meer informatie 
Kijk op www.nijkerk.eu/gemeenteraad als 
u meer wilt weten over de gemeenteraad. 
Daar vindt u onder andere de agenda’s, 
besluitenlijsten en videoverslagen, de 
contactgegevens van de raadsleden en 
informatie over meepraten en inspreken. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op 
met de raadsgriffie: tel. 14 033 of e-mail 
griffie@nijkerk.eu.


