
1 december 2021

Nieuws & informatie

Oud Papier
Nijkerk
Maandag wekelijks Oranje-Nassauschool
Eijkmanplantsoen 
Iedere 2e zaterdag van de maand oud papier en 
oud ijzer bij Maranathakerk, 
Henri Nouwenstraat 14, 3863 HV Nijkerk

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 telefoon-
nummer 088 - 0109803. Of ga naar 
www.stadnijkerk.nl en klik op 
‘Krant gemist’.

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 t/m vrijdag 7.45-12.30 uur
en 13.00-16.30 uur. Zaterdag 7.45-14.00 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
Gemeente Nijkerk
@gemeenteNijkerk

Container niet geleegd?

Is uw container op de vaste ophaal dag niet 
geleegd? Bel dan met (0800) 8890 988.

Reparaties aan de riolering in de gemeente Nijkerk
Op 30 november is de fi rma Van Gurp gestart met het uitvoeren van 
reparaties aan het hoofdriool van de gemeente Nijkerk. Op basis van 
eerder uitgevoerde rioolinspecties zijn reparaties noodzakelijk om de 
kwaliteit van de riolering op het gewenste niveau te houden. De werk-
zaamheden zullen tot eind van dit jaar duren.

Als de werkzaamheden bij u in de straat uitgevoerd worden kan het zijn 
dat u even niet met de auto bij uw woning kunt komen of er wordt door 

de werknemers gevraagd om uw auto  te verplaatsen om de werkzaam-
heden uit te kunnen voeren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Heeft u vragen hebben over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact 
opnemen via het algemene telefoonnummer van de gemeente Nijkerk 
14 033 en vragen naar Dennis Goes of Jan Meerkerk van team operatio-
neel beheer.

Sportmedaille behaald in 2021? Laat het ons dan weten 
Heb je in 2021 een medaille behaald bij een 
offi cieel Nederlands-, Europees- of wereld-
kampioenschap? Of ken je misschien zo’n 
topper? Meld hem/ haar of jezelf dan voor
20 december aan bij de gemeente. 

De gemeente heeft zelf helaas geen overzicht 
van de medaillewinnaars. Daarom hebben wij 
jouw hulp nodig. Begin 2022 willen wij alle 
medaillewinnaars die in de gemeente Nijkerk 
wonen in het zonnetje zetten. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de geldende corona-
maatregelen. 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: 
sportkampioen@nijkerk.eu.
Vermeld hierbij de volgende informatie van de 
sporter: 
•	 naam,	adres,	woonplaats,	
•	 geboortedatum,	
•	 e-mailadres,	
•	 om	welke	sport	het	gaat,	
•	 de	datum	van	het	kampioenschap,	
•	 of	het	een	Nederlands-,	Europees-,	wereld-

kampioenschap betreft 
•	 of	het	kampioenschap	alleen	of	met	een	

team is behaald. 
Wanneer de medaillewinnaar verbonden is aan 
een vereniging, geef dan ook de naam van deze 

vereniging door. Wij stellen het op prijs als je 
daarnaast ook nog wat achtergrondinformatie 
geeft. Je kunt denken aan: de motivatie van de 
sporter, hoelang de sporter deze sport al beoe-
fent of hoe bijzonder de prestatie is.  

Let op: Het moet bij nationale kampioenschap-
pen wel gaan om een wedstrijd die is gehouden 
onder auspiciën van een door het NOC*NSF 
erkende bond of door een sportvereniging 
die is aangesloten bij een bond die erkend is. 
Ook moet de sportvereniging of topsportor-
ganisatie waarbij de sporter is aangesloten lid 
zijn van een organisatie die is aangesloten bij 
NOC*NSF.

Kom op zaterdag naar de prikbus in Nijkerk!
GGD Gelderland-Midden komt aanstaande 
zaterdag weer met een vaccinatiebus naar 
de gemeente Nijkerk. De inwoners die dat 
willen kunnen op deze manier direct, dichtbij 
en gratis gevaccineerd worden. In de bus 
vaccineren ze zowel met het Janssenvaccin 
als met het Pfi zervaccin.

Dit betekent dat:
•	 ook	jongeren	een	prik	kunnen	komen	halen	
•	 volwassenen	vanaf	18	jaar	kunnen	kiezen	

tussen het Janssenvaccin en het Pfi zervaccin
•	 iedereen	die	al	een	1e	Pfi	zer	prik	heeft	gehad	

ook welkom is, mits de 21 dagen na de 1e 
prik verstreken zijn.

Wanneer? Zaterdag 4 december, van 11.00 
tot 17.00 uur

Waar? Molenplein, Nijkerk
Voor wie? Iedereen vanaf 12 jaar is welkom 

voor een vaccinatie. Voor jon-
geren onder de 16 heeft het de 
voorkeur dat een van de ouders 
meekomt. Een afspraak is niet 
nodig. 

In de bus zijn mensen ook welkom met hun 
vragen over corona of vaccineren. 

Zaterdag 4 december
van 11.00 tot 17.00 uur - Molenplein, Nijkerk

Het is belangrijk dat bezoekers hun ID-bewijs meenemen en een mondkapje dragen in de bus.

Op www.ggdgm.nl/vaccinatiebus vindt u meer informatie over vaccinatiebus.

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u

een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
1 december 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2388 Beatrixstraat 20a Nijkerk verhuren van het pand 17-11-2021
2021W0703 Brandweg 3 Nijkerk verbouwen van de boerderij 23-11-2021
2021W2728 Bunschoterweg 60a Nijkerk aanbrengen van buitengevelisolatie 18-11-2021
2021W2183 Hoevelakerveenweg 8 wijzigen van de maatvoering van de 17-11-2021
 Hoevelaken aangebrachte verharding 
2021W2762 Sloep 17 Nijkerk plaatsen van een overkapping/ 23-11-2021
  erfafscheiding 
2021W2220 Wolfsesteeg 4 Nijkerkerveen vervangen van een garage/berging 18-11-2021

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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1605 Kerkepad 3 Hoevelaken brandveilig gebruiken van pand 18-11-2021

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum bekendmaking een beroep indienen. Meer 
informatie vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina. 

Ingetrokken omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
NI2009NR513 Korte Holk 7 Nijkerk nieuwe, het gehele bedrijf omvattende,  17-11-2021
  revisievergunning 
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:
2021W2987 Barneveldseweg Nijkerk kappen van 13 bomen 23-11-2021
2021W2966 Eiberlaan 1 Hoevelaken verbouwen en uitbreiden van de woning 19-11-2021
  en het plaatsen van een dakkapel 
2021W2940 Havenstraat 6b Nijkerk inkorten van de carport en het 17-11-2021
  legaliseren van bouwwerken 
2021W2929 Het Spaanse Leger bouwnr. wijzigen van de situering van een te 16-11-2021
 B3-01 Nijkerk bouwen garage 
2021W2928 Jan Tijmensteeg Het Spaanse  aanbrengen van een persriool onder 16-11-2021
 Leger Nijkerk de N301 
2021W2949 Kleine Vos 4 Nijkerk verkopen van bier en wijn via de webshop 18-11-2021
2021W2988 Kolkstraat 10 Nijkerk plaatsen van nieuwe kozijnen en reclame 23-11-2021
2021W2948 Oosterdorpsstraat 2 plaatsen van 3 reclame uitingen 18-11-2021
 Hoevelaken 
2021W2950 Ottoborrengoed 36 plaatsen van een dakkapel 18-11-2021
 Hoevelaken 
2021W2964 Oude Barneveldseweg 90 realiseren van een B&B in het bijgebouw 19-11-2021
 Nijkerk 

Bekendmakingen

Stukken inzien
Wilt u stukken inzien? Hiervoor kunt u 
contact opnemen met team Service en 
Informatie via telefoonnummer 14 033 of 
via het email adres loketbwv@nijkerk.eu. De 
stukken kunnen digitaal aan u worden toege-
zonden. Ook is het mogelijk om een afspraak 
te maken waarin de stukken nader worden 
toegelicht. 

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/bezwaar-maken 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 uitge-
breide 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).

Officiële bekendmakingen
Een aantal officiële bekendmakingen van 
de gemeente wordt uitsluitend online
bekend gemaakt. Zie daarvoor op 
www.officielebekendmakingen.nl de 
rubriek 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.

Gerrit van de Berg isoleerde zijn jaren
’70 woning
Al sinds 1973 wonen Gerrit en Tilly van 
de Berg in Paasbos. Hun kinderen zijn er 
opgegroeid en uitgevlogen. En nog steeds 
woont het echtpaar er prettig en comforta-
bel. Sterker nog, steeds comfortabeler. Ze 
hebben in de loop der jaren het huis goed 
onderhouden én verbeteringen aangebracht, 
waaronder goede isolatie. Fijn voor henzelf, 
maar ze doen het ook voor het klimaat. “We 
willen onze ecologische voetafdruk namelijk 
klein houden.” 

Een lekker warm huis
“Isolatie is de mantel van je huis. Die wil je 
goed houden om het lekker warm te hebben,” 
vertelt Gerrit van de Berg. Daarom heeft hij 

zijn jaren ’70-woning steeds comfortabeler en 
tegelijkertijd duurzamer gemaakt.

Lees het hele verhaal
Wilt u weten hoe echtpaar Van de Berg dit 
heeft aangepakt? Lees hun verhaal op: 
www.duurzaam-nijkerk.nl/de-isolatie-van-gerrit

Het Geldplan Werkloosheid, de start bij dreigende werkloosheid!
Het zijn turbulente tijden; door de coronacrisis hebben veel men-
sen te maken met (dreigende) werkloosheid.  
Om bij (dreigende) werkloosheid te voorkomen dat u in geldpro-
blemen komt, helpt het geldplan werkloosheid om overzicht te 
krijgen van uw huidige situatie én die van uw financiële situatie 
na werkloosheid. Ook biedt het inzicht in hoe u uw inkomsten 
kunt vergroten en op uitgaven kunt besparen. 

Zo worden betalingsachterstanden en financiële stress voorko-
men. Dat maakt het zoeken naar een nieuwe baan makkelijker.

Inwoners van de gemeente Nijkerk kunnen gratis en anoniem ge-
bruik maken van het geldplan Werkloosheid. Beantwoord vragen 
over uw situatie, en er verschijnt een persoonlijk actieplan. 

Maak gebruik van het geldplan!
Ga naar: https://www.startpuntgeldzaken.nl/nijkerk/

Energiecaravan op Het Plein in centrum
De Energiecaravan van het Energieloket 
Nijkerk reist weer rond. En op woensdag 1, 
8 en 15 december staat hij in de middag op 
Het Plein in het centrum. 

Gratis advies over verduurzamen
Heeft u vragen over hoe u energie kunt 
besparen, hoe u uw woning kunt verduurzamen 
en welke subsidies daarbij kunnen helpen? Kom 
dan tussen 13.00-17.00 uur langs. 
Henk Eilander, adviseur van het Energieloket, 
helpt u graag verder!
Langskomen kan zowel met als zonder af-
spraak. Voor een afspraak kunt u vooraf 
mailen naar henk@energieloket-nijkerk.nl.

Ophalen Energiebespaarbox
Heeft u als huurder de Energiebespaarvoucher 
aangevraagd? Dan kunt u deze bij de Energie-
caravan inruilen voor de Energiebespaarbox. 
Dit kan ook in de Klimaatkamer (achter de 
Stuw) in Hoevelaken. Elke donderdagmiddag 
van 13.00 tot 17.00 uur en elke vrijdagmiddag 
van 13.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer info op 
www.duurzaam-nijkerk.nl.



2021W2952 Parklaan 33 Hoevelaken bouwen van een dakopbouw met 18-11-2021
  2 dakkapellen 
2021W2945 Schoenlapperweg 2 Nijkerk beperkte milieutoets 18-11-2021
2021W2939 Van Dijkhuizenstraat 47 plaatsen en wijzigen van dakkapellen 17-11-2021
 Nijkerkerveen 
2021W2982 Veenwal 8b Hoevelaken bouwen van een woning met bijgebouw 22-11-2021
2021W2962 Wittenburg 36 Nijkerk Plaatsen van een dakopbouw 19-11-2021

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W2405 Olevoortseweg 8 Nijkerk plaatsen van een pre-mantelzorgwoning 18-11-2021
2021W2427 Riddererf 22 Nijkerk intern verbouwen van het bedrijfspand 18-11-2021

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
Nijkerkse Ontheffing Molenplein en Plein 25 november 25-11-2021
Ondernemersvereniging  plaatsen in Nijkerk t/m 30 december
 kerstbomen  2021

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.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, herziening 
Nieuwe Kerkstraat 14 Nijkerkerveen
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 ‘Buitengebied Nijkerk 
2017, herziening Nieuwe Kerkstraat 14 Nijkerkerveen’ ter inzage komt te liggen. Het bestemmings-
plan voorziet in het vergroten van het bestemmingsvlak met de bestemming ‘Wonen’. Hiermee komt 
een bestaand bijgebouw binnen het bestemmingsvlak te liggen en worden uitbreidingsmogelijkhe-
den gecreëerd op een ruimtelijk passende locatie.

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 2 december 2021 gedurende zes 
weken ter inzage. 
De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak. Dit kan bij 
voorkeur via https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoonnummer 14-033.

Daarnaast is het bestemmingsplan online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0181-0001 Via www.nijkerk.eu/ter-inzage is het 
ontwerpbestemmingsplan eveneens te raadplegen.   

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

Online hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 6 december 2021 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een 
zitting ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzittingen zijn in prin-
cipe openbaar. Wel is het mogelijk dat – al dan niet op verzoek van de indiener van het bezwaar – een 
hoorzitting alsnog achter gesloten deuren wordt gehouden.

De openbare agenda is als volgt:
20.00 uur Een drietal bezwaarschriften inzake een omgevingsvergunning voor het realiseren 

van een uitrit aan de Julianalaan 43 te Hoevelaken

20.30 uur Een bezwaarschrift inzake een geweigerde omgevingsvergunning ten behoeve van 
legalisatie verharding van een pad aan de Hoevelakerveenweg 8

21.00 uur Een bezwaarschrift inzake een geweigerde omgevingsvergunning Aurelia 1 voor het 
maken van een oprit

Wilt u als toehoorder bij een zitting aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden bij mevrouw
D. Wisselo via het e-mail adres d.wisselo@nijkerk.eu. Belt u liever? Neem dan contact op met het
algemene nummer van de gemeente Nijkerk 14 033. U kunt dit nummer ook bellen als u meer
informatie wilt, vraag naar een collega van team Juridische Zaken.

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Kardinaal 
Alfrinklaan in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

besluit:
•	 Het	instellen	van	een	gehandicaptenparkeerplaats	op	kenteken	door	het	plaatsen	van	het	bord	

E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met bijbehorend onderbord met daarop het kenteken van het 
voertuig dat in gebruik is bij aanvrager op de locatie Kardinaal Alfrinklaan ter hoogte van huis-
nummer 119 in Nijkerk;

•	 Dit	besluit	vervalt	op	het	moment	dat	de	gebruiker	van	de	gehandicaptenparkeerplaats	verhuist	
of daar geen gebruik meer van maakt of kan maken.

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

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

Ontwerp-bestemmingsplan Herziening Van Dijkhuizenstraat 50
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 ontwerp-bestemmingsplan ‘Herziening Van Dijk-
huizenstraat 50’ ter inzage komt te liggen. In het bestemmingsplan ‘Herziening Van Dijkhuizenstraat 
50’ wordt de realisatie mogelijk gemaakt van één woning op een grondstuk ten oosten van de woning 
Van Dijkhuizenstraat 48 in Nijkerkerveen. Op die locatie bevindt zich nu de moestuin van de eigenaar 
van Van Dijkhuizenstraat 48. 

Inzage 
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 2 december 2021 tot en met woens-
dag 12 januari 2022 (zes weken) ter inzage. Het ontwerp-bestemmingsplan is digitaal te raadplegen 
op de site www.ruimtelijkeplannen.nl via de link https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/
view?planidn=NL.IMRO.0267.BPO184-0001 en via www.nijkerk.eu/ter-inzage . Ook zijn de stukken 
in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak. Dit kan bij voorkeur via 
https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoonnummer 14 033.

Zienswijzen 
Tijdens de periode dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder naar keuze online, 
schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen. Op de website 
van de gemeente Nijkerk vindt u een online formulier onder de publicatie van het ontwerpplan. Het 
schriftelijk indienen van een zienswijze kan bij de Gemeenteraad van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA 
Nijkerk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens werkdagen tussen 10.00 en 
12.00 uur contact opnemen met het team Planvorming. Via het algemene telefoonnummer 14 033.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang 
2 december Inloopspreekuur raad (online) 19.00 uur
2 december Raadscommissie I 20.00 uur
9 december Raadscommissie I en II 20.00 uur

ter bespreking voor aan de raadscommissie. Begin volgend jaar zal de verordening met daarin de 
taken van de adviescommissie voorgelegd worden voor besluitvorming aan de gemeenteraad. 

- 2e Bestuursrapportage 2021. Via de bestuursrapportage informeert het college de raad over 
de (verwachte) afwijkingen in de begrotingsuitvoering van 2021. Het gaat over de eerste negen 
maanden van 2021 met een doorkijk naar de rest van het jaar en de komende jaren. Het college 
vraagt de raad ook om het beheerplan openbare verlichting en het beheerplan straatmeubilair 
en verkeersvoorzieningen vast te stellen. Voor de jaren 2022-2025 verwacht het college een 
lager tekort dan gemeld in de Voorjaarnota. 

Vooruitblik Raadscommissies 9 december
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Commissie I spreekt over: 
-  Bestemmingsplan Slichtenhorsterweg 14 en Slichtenhorsterweg ten noordwesten van 

nummer 14. Het college vraagt de raad om dit bestemmingsplan vast te stellen. De bedrijfsbe-
stemming verandert in een woonbestemming, er mag een extra woning gebouwd worden op het 
perceel nummer 14 en ook aan de Slichtenhorsterweg ten noordwesten van nummer 14. 

-  Kaderstelling Poort naar Hoevelaken. Het college vraagt de raad om woningbouw mogelijk te 
maken op de hoek van de Koninginneweg en de Westerdorpsstraat in Hoevelaken. Het gaat om 
maximaal 47 woningen waarvan 21 woningen sociale huur. Het nog uit te werken plan gaat uit 
van een appartementengebouw met kap van maximaal vijf lagen. En woningbouw die afl oopt 
tot twee lagen met kap aan de zijde van de Westerdorpsstraat en het Mulderslaantje zodat er 
een passende overgang komt naar omliggende bebouwing. Als de raad instemt met deze kaders, 
zal de initiatiefnemer als vervolgstap in het planproces overleggen met omwonenden.

-  Nota Parkeernormen Het college vraagt de raad om de Nota parkeernormen 2021 vast te stel-
len. Hierin staan voor de gemeente Nijkerk per gebied en per functie de parkeernormen op basis 
van de huidige landelijke normen.

Commissie II spreekt over Transitievisie Warmte Nijkerk
De Transitievisie Warmte Nijkerk gaat over de manier waarop we huizen, kantoren en andere 
gebouwen in onze gemeente kunnen gaan verwarmen zonder aardgas. 
Om energie te besparen stelt het college voor om in te zetten op isoleren en zuinig omgaan met 
energie. Daarnaast stelt het college manieren voor om zonder aardgas te verwarmen. Bijvoorbeeld 
met warmtepompen of warmtenetten in wijken. Ook wil het college meer energie duurzaam 
opwekken in Nijkerk. De inzet is om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de transitie en deze 
voor iedereen betaalbaar te houden. 

Meekijken of Inspreken?
De online vergadering meekijken of achteraf bekijken kan zoals altijd via de website van de
gemeente (Nijkerk.eu/gemeenteraad). U hoeft zich daar dus niet voor aan te melden.
Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda van de commissievergadering staat? 
Meldt u dan uiterlijk de dag voor de vergadering (woensdagochtend 10 uur) aan bij de raadsgriffi e via 
griffi e@nijkerk.eu. U ontvangt dan alle informatie om in te loggen bij de vergadering en zo nodig 
ook uitleg over online vergaderen.

Terugblik Raadsvergadering 25 november
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Tijdens de raadsvergadering maakte de heer Bokkers (CDA)  gebruik van het vragenuurtje en stelde 
vragen over de procedure inspraak Notitie Reikwijdte en Detailniveau Duurzame Verbinding A28. 
Hij gaf aan dat het voor de bewoners pas laat duidelijk werd dat dit onderzoek naar een locatie voor 
windmolens plaatsvond. Zij hebben daardoor niet tijdig een zienswijze kunnen indienen. De vraag 
aan de wethouder was of de termijn verlengd kon worden. Wethouder Dijksterhuis gaf aan dat dat 
niet mogelijk is maar dat alle vragen die nog binnenkomen beantwoord zullen worden en worden 
meegenomen in het vervolg. Enkele andere fracties vroegen ook om goed overleg met omwonenden 
en betrokkenheid van hen bij het onderzoek. De wethouder heeft aangegeven dit op te pakken.

Daarna stonden twee onderwerpen met debat op de agenda:
- Ontwerpbestemmingsplan Slichtenhorsterweg 67 te Nijkerk. Op dit perceel is vanaf 2012 

houthandel en zagerij Bouwman en Van Dijk ontstaan. Inmiddels kan het niet meer als onder-
geschikte activiteit worden gezien. Met dit bestemmingsplan kan de bestaande situatie worden 
gelegaliseerd. De raadsleden stelden nog vragen aan de wethouder over de juridische onder-
bouwing van het plan, de procedure en over handhaving. Ook werd gesproken over de aanleg 
van een aarden wal waarvoor dan nog een gewijzigd bestemmingsplan nodig is. Na de discussie 
stemden alle fracties in met het voorstel.

- Verzoek tot versterking kapitaalstructuur Alliander N.V. De gemeente Nijkerk is aandeelhouder 
van Alliander. Alliander heeft de aandeelhouders gevraagd om in te schrijven op een obligatielening 
zodat Alliander kan investeren. De raadsleden stelden nog vragen over het moment van 
aanbieden van dit voorstel en over de risico’s van de lening. De raad stemde in met het voorstel.

Onderstaande onderwerpen stonden zonder debat op de agenda:
- Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning. De raad stelde deze verordening vast. 
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025. Dit beleidsplan geeft de koers aan voor de
 komende jaren. De raad stelde het dit beleidsplan vast.
- Economische visie gemeente Nijkerk 2021-2025. Deze visie is het kader voor het economische 

beleid van de gemeente. De raad stelde de gewijzigde visie vast. De belangrijkste wijziging is dat 
het plan geldt voor de periode 2021-2025 en niet zoals eerder gemeld tot 2030.

- Belastingverordeningen 2022. De raad stelde deze verordening vast.

U kunt de vergadering nog terugkijken via de gemeentelijke website: www.Nijkerk.eu/gemeenteraad

Vooruitblik Raadscommissie 2 december
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Tijdens deze online bijeenkomst staan er twee onderwerpen op de agenda:
-  Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. Gemeenten zijn onder de nieuwe Omge-

vingswet verplicht een adviescommissie in te stellen die minimaal adviseert over aanvragen voor 
een omgevingsvergunning voor rijksmonumenten. Daarnaast kan de gemeenteraad aangeven dat de 
commissie ook advies moet geven over andere zaken. Op 2 december legt het college drie varianten 

Column
Raadslid aan het woord

Linda de Wals, raadslid PRO21

Oost west, thuis best…
Deze foto is in mijn woonkamer, thuis. Mijn 
meest belangrijke plek in Hoevelaken. Daar 
zat ik ook de column ‘Raadslid aan het 
woord’ te schrijven. ’s Nachts, want ik was 

het even vergeten. Terwijl ik bezig was, ging 
de mobiele telefoon van mijn echtgenoot. 
Zijn moeder was gevallen en de alarmcentrale 
belde. Ze kon niet meer zelf opstaan. Dichtbij 
bleek niemand bereikbaar. Als ik niet wakker 
was geweest, had ik de telefoon waarschijnlijk 
niet gehoord. Het was misschien wel voorzie-
nigheid. Een snelle actie was dus nodig. Maar 
‘snel’ bleek nog ruim een half uur rijden te zijn. 
Eigenlijk kan mijn schoonmoeder niet meer 
zelfstandig wonen. Maar ze peinst er niet over 
om haar huis te verlaten. Dat is voor haar de 
meest bijzondere plek in háár woonplaats. En 
ik denk aan alle mensen in dezelfde situatie. 
Die noodgedwongen hun eigen huis moeten 
verlaten. Dat wil toch eigenlijk niemand?  

In onze samenleving wordt soms erg de na-
druk gelegd op ‘participatie’. 

Mijn schoonmoeder vertaalt dat als: “ik mag 
niet afhankelijk zijn. Ik moet bijdragen.” Maar 
wat nu als je dat (tijdelijk) niet meer kunt. Of 
niet mag? Wat zou dat dan met je doen?

En dan denk ik: was om hulp vragen en hulp 
krijgen maar vanzelfsprekend. Onze maat-
schappij is daar niet meer op ingericht. Dat 
vind ik jammer. Als we onze bijzondere plek, 
ons ‘thuis’ moeten verlaten, dan hopen we 
toch op een nieuwe bijzondere plek. Eén waar 
hulp dichtbij is, als we vallen bijvoorbeeld. Eén 
waar we ons gewaardeerd weten, gewoon om-
dat we mensen zijn. Ook al kunnen of mogen 
we niet zoveel. Die wens spreek ik graag uit in 
deze laatste column als raadslid. 

Reageren?
linda@pro21.nl

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 raadsgriffi e:
tel. 14 033 of e-mail griffi e@nijkerk.eu.

@RaadNijkerk

GemeenteraadNijkerk


