
2 februari 2022

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. 

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
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.

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl

Stembureaus met voldoende ruimte
De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 
woensdag 16 maart. De gemeente is voor 
deze gemeenteraadsverkiezing weer op zoek 
gegaan naar locaties waar de stembureaus 
ingericht kunnen worden. Daarbij is vanwege 
de coronapandemie en de maatregelen extra 
gelet op voldoende ruimte. Zodat u als kiezers 
1,5 meter afstand kunt houden van elkaar. 

 

De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 
uur. U kunt op veel locaties in de gemeente 
terecht. Alle stembureaus zijn toegankelijk 
voor mindervaliden. Op het stembureau 
Dependance Stadhuis is de kandidatenlijst in 
braille beschikbaar. 

Vervroegd stemmen
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn al 
enkele stembureaus open voor vervroegd 

stemmen. Vervroegd stemmen bevordert de 
spreiding van de kiezers. U kunt door deze 
extra dagen om te stemmen, beter uw eigen 
moment kiezen. Op deze dagen zijn onder-
staande stembureaus geopend van ’s ochtends 
07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Vervroegd stemmen kan in:
- Dependance Stadhuis, Nijkerk 
- Kerkelijk centrum de Verbinding, Nijkerk
- De Voorpost, Nijkerkerveen
- Dorpshuis De Stuw, Hoevelaken

Digitale informatiebijeenkomst over concept gebiedsvisie Paasbos
Woensdag 16 februari 2022 van 20.00 tot 21.15 uur

Op 26 oktober 2019 was het Paasbosfes-
tival. De opgehaalde wensen en ideeën 
van bewoners en ondernemers voor het 
centrumgebied zijn nu vertaald in een eerste 

versie van de gebiedsvisie. Tijdens en na de 
informatiebijeenkomst horen we graag of 
we op de goede weg zijn. 

U kunt zich tot 10 februari aanmelden via 
www.nijkerk.eu/paasbos. Hier staat ook meer 
achtergrondinformatie zoals de concept 
gebiedsvisie.

Gratis led-lampen voor huurders
Huurt u een huis? En heeft u nog niet de 
Energiebespaarbox aangevraagd? Zonde! 
Want u krijgt dan gratis een doos met led-
lampen, radiatorfolie, tochtstrips, een timer 
en een waterbespaarder voor de douche. 
Allemaal producten om energie mee te 
besparen. En wanneer u energie bespaart, 
bespaart u ook geld!

Aanvragen
U kunt de Energiebespaarbox op verschillende 
manieren aanvragen. Via de website 
www.duurzaam-nijkerk.nl. Maar het kan ook 
via ons Energieloket. Die is bereikbaar via 
06 – 1202 3968 of mail naar
henk@energieloket-nijkerk.nl.

Aanvragen via de website
Stap 1: 
Ga naar www.duurzaam-nijkerk.nl/
energiebespaarvoucher

Stap 2:
Klik op de button ‘Ik huur een woning’.
Stap 3:
Klik op de button ‘Energiebespaarvoucher 
huurder aanvragen’.
Stap 4:
Vul uw gegevens in.
Stap 5: 
U krijgt de voucher per e-mail toegestuurd. 
Niet gekregen? Check dan even uw spam-box.
Stap 6: 
Voucher binnen? Dan kunt u deze op donder-
dagmiddag of vrijdagmiddag inwisselen bij 
de Klimaatkamer. Die staat bij De Stuw op de 
Brink in Hoevelaken.

Waar kunt u stemmen op 16 maart

Nijkerk
Dependance Stadhuis, Kolkstraat 27
Woonzorgcentrum De Pol, Vetkamp 85
De Schakel, Oranjelaan 10
Kruiskerk, Venestraat 44
Kerkelijk centrum de Verbinding, 
Zijdevlinder 180
Sporthal Watergoor (2 stembureaus),
Watergoorweg 44
Opstandingskerk, Hoefslag 132
Scouting Nijkerk, Bunschoterweg 29 b
’t Koetshuis, Spoorstraat 34
De Fontein, ds. Kuypersstraat 2
Sporthal Strijland (2 stembureaus), 
Grieglaan2

Vervolg Nijkerk
Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk, 
Jan Steenhof 53
De Kruyf Mechanisatie B.V., 
Appelsestraat 4 c

Nijkerkerveen
Sporthal De Baggelaar, Westerveenstraat 44
De Voorpost, Nieuwe Kerkstraat 81

Hoevelaken
Woonzorgcentrum De Stoutenborgh,
Sportweg 23
Verenigingsgebouw Rehoboth,
Smalle Streek 4
Dorpshuis De Stuw (2 stembureaus),
De Brink 10
Sporthal Ridderspoor, Ridderspoor 2



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
2 februari 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W3309 Aalscholverlaan 1 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 21-1-2022
2021W2739 Ampèrestraat 18x Nijkerk veranderen van een kantoor in een 25-1-2022
  keukenshowroom 
2021W3187 Ampèrestraat 19l Nijkerk verplaatsen van de brandscheiding 21-1-2022
2021W2833 Berencamperweg 4 Nijkerk plaatsen van een nieuwe luifel en 20-1-2022
  upgrade van alle gevels 
2021W3161 Braam 12 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 21-1-2022
2021W1818 Brink 41 Nijkerk uitbreiden van de woning 24-1-2022
2021W3170 De Boomgaard 33 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 21-1-2022
2021W3181 Drs. W. van Royenstraat 11 plaatsen van twee dakkapellen 20-1-2022
 Hoevelaken 
2021W3189 Heribertlaan 7 Hoevelaken verbouwen en uitbreiden van de woning 24-1-2022
2021W2658 Schoolstraat 44a kappen van 11 bomen 21-1-2022
 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.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0070 Klaarwaterweg 13 legalisatie cateringbedrijf 20-1-2022
 Nijkerkerveen 
2021W2437 Laakweg 4 Nijkerkerveen bouwen van een woning 24-1-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W0160 Beurtschipper 1a Nijkerk verbouwen van het bedrijfspand 21-1-2022
2022W0154 Beurtschipper 22 Nijkerk bouwen van een magazijn 20-1-2022
2022W0149 Boterbloem 16 Nijkerk bouwen van een dakopbouw op de garage 19-1-2022
2022W0141 Julianalaan 44 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 19-1-2022
2022W0168 Professor Eijkmanstraat 29 bouwen van een aanbouw en het slopen 21-1-2022
 Nijkerk van de schuur 
2022W0171 Schoenlapperweg 2a Nijkerk vergroten van het bijgebouw 21-1-2022
2022W0152 Zijdevlinder 99 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 20-1-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W3044 Bulderweg 9 Nijkerk realiseren Pre-Mantelzorgwoning 24-1-2022
2021W2005 Bunschoterweg 50 Nijkerk realiseren van een verkooppunt voor 24-1-2022
  agrarische producten 
2021W3062 Hoefslag 12 Nijkerk aanleggen van een uitrit 25-1-2022
2021W3019 Margrietlaan 27 Hoevelaken bouwen van een erker 20-1-2022

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 
toegezonden. 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/terinzage.

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 bestemmingsplan,
hogere grenswaarden
Beroep tegen vastgestelde bestemmings-
plannen kunt u indienen 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 omgevingsvergunningen) of bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak 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.

Gratis training ‘Bij Kameleon thuis’ – 
voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar
Soms gebeurt er iets in uw gezin en weet uw 
kind niet zo goed wat hij of zij daar mee kan. 
Denk aan ruzies, een scheiding, iemand die 
al een tijdje ziek is of spanningen die ergens 
anders door ontstaan. Veel kinderen kunnen 
hier niet mee omgaan of denken zelfs dat 
het hun schuld is.

De training ‘Bij Kameleon thuis’ leert kinderen 
dat ze niet de enige zijn bij wie er thuis iets 
aan de hand is. In de groep leren ze spelen-
derwijs omgaan met emoties. Ze kunnen er 
ervaringen delen en een extra steuntje in de 
rug krijgen. Dit helpt hen om te gaan met de 
situatie thuis.

Wat leren de kinderen?
•	 Waar	de	spanningen	vandaan	komen.
•	 Gevoelens	herkennen.
•	 Zeggen	wat	ze	denken	en	voelen.
•	 Hun	grenzen	aangeven.

Dit alles doen ze samen met de handpop 
Kamil de Kameleon. De trainers doen oefenin-
gen, spelletjes, vertellen verhalen en gaan met 
de kinderen knutselen.
 
Voor wie?
De training is voor kinderen van 4 tot en 
met 8 jaar en is gratis voor inwoners van de 
gemeente Nijkerk.

Meer informatie en aanmelden
Voor de kinderen bestaat de training uit 
9 bijeenkomsten. Voor u als ouder zijn er 
2 (verplichte) bijeenkomsten waarin u uitleg 
krijgt over de invloed van spanning en stress 
bij de kinderen. Ook krijgt u handvatten voor 
hoe u daar het beste mee om kan gaan. Na 
afloop van de training voeren de trainers 
eindgesprekken.

De 9 trainingen voor kinderen zijn op 
donderdagmiddag van 15.30-17.00 uur. De 
2 bijeenkomsten voor u als ouder zijn op 
donderdagavond van 19.00-20.30 uur. Alle 
bijeenkomsten zijn in de Maranathaschool 
(Grieglaan 4, 3862 GV in Nijkerk). 

De training start op 7 april 2022. Meld u 
aan via www.pitnijkerk.nl (klik op ‘Vier tot 
twaalf jaar’).

Hulp bij financiële problemen
Lukt het u niet meer om zelf uw financiën goed te regelen? Is het steeds moeilijker om uit 
te komen met uw inkomen, blijven er rekeningen liggen? 

Vraag dan tijdig om hulp. Het is belangrijk dat u aan de slag gaat met uw financiën.
Niks doen verergert het probleem in snel tempo. U kunt gratis hulp vragen bij:

•	 SchuldHulpMaatje	Nijkerk:	Een	vrijwilliger	(maatje)	helpt	u	om	grip	op	uw	eigen	geld	
te krijgen en te houden. Uw maatje steunt u mentaal en leert hoe u ook in de toekomst 
uw financiën gezond kan houden. U krijgt weer rust.

 Contact: 06-57835460 of schuldhulpmaatje@nijkerksdiaconaalberaad.nl;

•	 Humanitas	thuisadministratie:	Een	vrijwilliger	helpt	u	bij	het	ordenen	van	uw	
 administratie, het regelen van automatische betalingen, het bijhouden van post en 

bankoverschrijvingen en dergelijke. Ook bij het aanvragen van regelingen, bijvoorbeeld 
huurtoeslag wordt geholpen.

 Contact: 06-16961071 of g.vandesteege@gmail.com;

•	 Sigma	Formulierenhulp:	Heeft	u	alleen	hulp	nodig	bij	het	begrijpen	en	invullen	van	
formulieren? Of bij het aanvragen van een voorziening of uitkering? De medewerkers 
en vrijwilligers van Sigma kunnen u daarbij helpen. 

 Contact:  033-2474830 of www.sigma-nijkerk.nl/formulierenhulp/.

Heeft u schulden? PLANgroep voert voor de gemeente Nijkerk de schuldhulpverlening 
uit, als dat kan gewoon op het Stadhuis. Voor meer informatie en aanmelding:
https://webloket.plangroep.nl/nijkerk/ of mail naar nijkerk@plangroep.nl 



Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 7 februari 2022 houdt de commissie voor de 
behandeling van bezwaarschriften een zitting ter behandeling 
van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzitting 
is in principe 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 bezwaarschrift inzake een verleende 
 omgevingsvergunning voor het wijzigen van
 reclame uitingen bij Tinq station aan de Hoefslag 2

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.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum 
3 februari Inloopspreekuur 19.00 uur
3 februari Raadscommissie (besloten) 20.00 uur
10 februari Raadscommissie I (deels besloten) en Raadscommissie II 20.00 uur
14 februari Raadscommissie I en II 20.00 uur

Vooruitblik besloten Raadscommissie 3 februari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

De raad heeft een voorstel van het college ontvangen over de Financiële kaderstelling bouwplan 
Kerkplein, Nijkerk. Dit voorstel heeft een aantal bijlagen. Voor de bijlage met een juridisch advies 
over de exploitatie van 95 openbare parkeerplaatsen in het bouwplan Kerkplein geldt geheim-
houding. Tijdens deze raadscommissie hebben de commissieleden de gelegenheid om technische 
vragen te stellen over deze geheime bijlage.

Vooruitblik Raadscommissies I en II 10 februari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Op donderdag 10 februari bespreekt raadscommissie I het voorstel Financiële kaderstelling 
bouwplan Kerkplein, Nijkerk. Vanaf 20.00 uur eerst in beslotenheid over het juridische advies bij 
de exploitatie van de parkeerplaatsen (zie toelichting commissie 3 februari). Aansluitend 
(waarschijnlijk 21.30 uur) is er een openbare raadscommissie waar ook inspreken mogelijk is. 

Raadscommissie II vergadert over diverse regionale zaken. Op de agenda:
- Kaderbrief 2023 Omgevingsdienst De Vallei. Omgevingsdienst de Vallei is een samenwer-

kingsverband van vijf gemeenten voor vergunningverlening.
- Kaderbrief Valleihopper 2023 – 2026. De Valleihopper is een samenwerkingsverband van acht 

gemeenten voor aanvullend openbaar vervoer.
- Regiovisie Jeugdhulp FoodValley. De gemeenten in de regio FoodValley werken samen om 

goede en betaalbare hulp voor jeugdigen, ouders en gezin te kunnen blijven aanbieden. 
- Kaderbrief Regio Foodvalley. Regio Foodvalley is de samenwerking tussen acht gemeenten. 
 De kaderbrief gaat over de kosten van het regiokantoor en van de programma’s.

Vooruitblik Raadscommissies I en II 14 februari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Maandag 14 februari vergadert raadscommissie I vanaf 20.00 uur over:
-  Verordening op de Adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Nijkerk.
-  Adviesrecht gemeenteraad onder de Omgevingswet. Deze twee voorstellen gaan over nood-

zakelijke voorbereidingen om een soepele overgang naar de Omgevingswet mogelijk te maken. 

Raadscommissie II spreekt vanaf 20.00 uur naar verwachting over de Doorontwikkeling van de 
gemeentelijke organisatie. Het is een consulterende bijeenkomst waar het college de raad enkele 
vragen voorlegt. 

Meer informatie? Inspreken?
Op de website: www.Nijkerk.eu/gemeenteraad vindt u alle vergaderstukken. Wilt u inspreken? 
Wij ontvangen uw bericht graag uiterlijk de dag voor de vergadering om 10.00 uur ’s ochtends via 
griffi e@nijkerk.eu

Terugblik Raadsvergadering 27 januari
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Donderdag 27 januari vergaderde de gemeenteraad. Twee raadsleden maakten gebruik van het 
vragenuurtje aan het begin van de vergadering.
De heer Veldhuizen (CDA) vroeg of de gemeente nog een jaar geld wil beschikbaar wil stellen voor 
het project bloemrijke akkerranden. In november 2020 werd besloten dat dit project eindig was 
maar omdat de hele raad achter dit verzoek staat, zal wethouder Oosterwijk op korte termijn een 
voorstel doen aan de raad.
Mevrouw Nijeboer (VVD) stelde vragen over de uitwerking van de motie Individuele Studietoeslag. 
Wethouder Aboyaakoub beantwoordde de vragen en gaf aan dat het college nog een voorstel 
hierover aan de raad voorlegt. 

Het agendapunt Defi nitief ontwerp en kredietaanvraag nieuw gemeentehuis stond daarna op 
de agenda. In de raadscommissie van 20 april gaven de raadsleden al aan dat het wat hen betreft 
zonder debat in de raad behandeld kon worden. Dat betekent dat er niet meer over de verbouwing 
en kosten van het nieuwe gemeentehuis werd gesproken in de raadsvergadering van afgelopen 
donderdag. Alle fracties stemden in met het voorstel. Burgemeester Renkema gaf aan dat dit 
besluit weer een belangrijke mijlpaal is in de realisatie van het nieuwe gemeentehuis

Daarna sprak de raad over de Tweede kaderstelling dorpshuis Hoevelaken. Dit voorstel werd al 
besproken in de raadscommissie van 20 januari. Tijdens de raadsvergadering gaven de raadsleden 
aan dat Hoevelaken een bruisend hart verdient. Er werd nog aandacht gevraagd voor onder andere 
de huisvesting van de eerstelijnszorg, gemeentelijke dienstverlening in het gemeenteloket, overleg 
met alle betrokkenen, gunning van de horecafunctie, de locatie en fi nanciële haalbaarheid.
De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Het volgende agendapunt was Kaderstelling woningbouw en openen grondexploitatie Deelplan 
3 Nijkerkerveen. De raadsleden vroegen, net als in de raadscommissie van 20 januari, aandacht 
voor bijvoorbeeld het waterplan en verkeersplan maar ook voor de verdeelsleutel sociale huur en 
sociale koop. Ook vroegen raadsleden om goede communicatie tussen de gemeente en de inspre-
kers en andere betrokkenen en de leesbaarheid van de stukken. Wethouder Oosterwijk gaf aan dat 
het opstellen van het bestemmingsplan de volgende stap is na de kaderstelling. Dan is er opnieuw 
aandacht voor alle gestelde vragen. Alle raadsleden stemden in met het voorstel.

Motie zelftesten
Mevrouw Van de Weijer (CDA) was van plan om een motie in te dienen met de vraag of er voor 
mensen met weinig geld, gratis zelftesten geregeld konden worden. Net voor de vergadering werd 
bekend dat er landelijk een besluit is genomen over dit onderwerp. Vanaf half februari kunnen 
gemeenten bij de rijksoverheid materialen aanvragen en beschikbaar stellen in hun gemeente. 
De motie werd daarom nog toegelicht maar niet meer ingediend.

Vergadering terugkijken? Dat kan via www.Nijkerk.eu/gemeenteraad.

Instrumenten van de gemeenteraad

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

De leden van de gemeenteraad vertegen-
woordigen de inwoners van de gemeente. 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, 
laten de stemmers weten wie van de kan-
didaten er in de raad moeten komen. De 
verkiezingen zijn op 16 maart. Vanwege de 
coronamaatregelen zijn enkele stembureaus 
ook al open op 14 en 15 maart. Zo zijn er 
meer mogelijkheden om een rustig moment 
te kiezen om te gaan stemmen. 

De gemeenteraad beslist over de grote 
lijnen van het beleid en controleert of het 
college van burgemeester en wethouders 
het beleid goed uitvoert. Hoe kunnen raads-
leden dat doen? Welke instrumenten zijn er 
voor hen?

Vragen stellen
Raadsleden kunnen vragen stellen aan het 
college. Dat kan mondeling aan het begin 
van de raadsvergadering in het vragenuurtje. 
Dat gebeurde vorige week donderdag ook. 
Maar raadsleden kunnen ook schriftelijke 
vragen stellen over onderwerpen waarvoor 
het college verantwoordelijk is.

Motie indienen
Tijdens een raadsvergadering kunnen 
raadsleden ook een motie indienen. Dat is een 
korte verklaring over een onderwerp waarmee 
een raadslid een oordeel, wens of verzoek 
uitspreekt. Hoewel een motie niet bindend is, 
heeft het wel politiek betekenis.  Want als de 
meerderheid van de raad de motie steunt, ligt 
er wel een belangrijke uitspraak van de raad.

Amendement
Raadsleden hebben ook het recht van amen-
dement. Dat betekent dat zij een wijziging
voorstellen op een voorgesteld besluit. Als 
de meerderheid van de raad dit amendement 
steunt, wordt het raadsbesluit gewijzigd 
vastgesteld. 

En zo zijn er diverse instrumenten waardoor 
de raad zijn werk kan doen. Opkomen voor 
het algemeen belang van de inwoners van 
de gemeente.


