
22 september 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 (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.

Beter rondkomen:
Haal meer uit uw geld!

Wilt u uw inkomsten en uitgaven beter in balans brengen? Dan helpt 
het Geldplan ‘Beter Rondkomen’ u op weg. Met het plan zet u uw in-
komsten en uitgaven naast elkaar, en kunt u stap voor stap onderzoe-
ken waar u geld kunt besparen of extra inkomsten uit kunt halen. Het 
kost wel even tijd, maar het levert zeker geld op. Benut die kans!

Ga naar: https://www.startpuntgeldzaken.nl/nijkerk/

Beter lezen en schrijven?
Mailen voor je werk. Post van het ziekenhuis.
Helpen met huiswerk. Online betalen.

Met lezen en schrijven doe je mee. Op je werk 
en thuis. Maar voor veel mensen is lezen en 
schrijven lastig. Misschien ook wel voor jou.
Geen punt. Je kunt er iets aan doen.

Beter lezen en schrijven?*
Bel dan naar de bibliotheek 033-245 1756
of stuur een mail naar 
taalhuis@bibliotheeknijkerk.nl.
Je kunt ook een appje sturen naar 
06-8358 2821.

Bekijk ook het fi lmpje op www.nijkerk.eu/
taalhuis

* De gemeente Nijkerk werkt nauw samen 
met Taalhuis Nijkerk om laaggeletterdheid 
tegen te gaan.

Week van de pleegzorg – middagen voor gezinnen 
Van 3 tot en met 10 november is de Week 
van de Pleegzorg. In Nijkerk doen we weer 
mee aan deze week, want pleegzorg is 
ontzettend belangrijk. In onze gemeente 
worden er ongeveer 80 kinderen liefdevol 
opgevangen in een pleeggezin of een 
gezinshuis.

Uitnodiging voor 9 oktober
Voor deze gezinnen organiseert de gemeente 
samen met het Pleegoudernetwerk Nijkerk 
dit najaar twee middagen, op 9 oktober en op 
6 november. We hebben voor pleegouders, 

gezinshuisouders en hun kinderen een leuk 
en inhoudelijk programma gemaakt. Bent u 
pleegouder, maar heeft u de uitnodiging voor 
de middag van zaterdag 9 oktober nog niet 
ontvangen? Dan kunt u deze aanvragen bij 
uw pleegzorgorganisatie. U bent van harte 
welkom!

Aandacht voor pleegzorg
De laatste jaren krijgt pleegzorg steeds meer 
landelijke aandacht. Terechte aandacht! Ook 
in Nijkerk zetten we pleegouders en gezins-
huisouders in het zonnetje. Tenslotte zorgen 
zij (tijdelijk) voor een kind van een ander en 
dat is heel bijzonder. En er zijn nog altijd meer 
pleegouders nodig. Nog een reden om hier 
aandacht voor te vragen.

Ruim 139 kilo zwerfafval opgeruimd
Meer dan 100 inwoners op pad om zwerfafval op te ruimen
We kunnen terugkijken op een prachtige 
World Cleanup Day in de gemeente Nijkerk. 
Met veel mooie initiatieven. Tijdens de 
grootste wereldwijde opruimingsactie van 
het jaar – de World Cleanup Day – 
organiseerden de vrijwilligers van de Zwerf-
afvalbrigades samen met Profi le Ridder 
en Lions Nijkerk een opruimdag in de hele 
gemeente Nijkerk. 

Naast het vertrouwde zwerfafval opruimen 
ontvingen de deelnemers zwerfafval bingo-
kaarten. Hiermee werd het inzamelen van 
zwerfafval nog leuker gemaakt. Ook de 
zwerfkeitjes werden door de deelnemers vaak 
gevonden! Voor het vinden van de keitjes ont-
vingen de vinders een prijsje. Dit stimuleerde 
iedereen om nog enthousiaster zwerfafval op 

te ruimen. Ook ontvingen alle deelnemers een 
vlinderstruik van de aannemer Ter Riele. 

Iedereen bedankt!
We bedanken de zwerfafvalbrigades in Nijkerk, 
Hoevelaken en Appel/Driedorp, Lions Nijkerk, 
Profi le Ridder en de twee aannemers die werken 
voor de gemeente Nijkerk Ter Riele en Florijn 
voor hun bijdrage aan World Cleanup Day. En 
natuurlijk een bedankje aan alle enthousiaste 
vrijwilligers aan World Cleanup Day!
 
Zwerfafvalbrigades
De Zwerfafvalbrigades in de gemeente Nijkerk 
zorgen het hele jaar door voor een zo schoon 
mogelijke gemeente Nijkerk. Tijdens de World 
Cleanup Day zetten mensen over de hele we-
reld zich  samen in om de eigen leefomgeving 

zo schoon mogelijk te maken. Door mee te 
doen aan de wereldwijde opruimactie maken 
mensen het verschil! Meer informatie over de 
zwerfafvalbrigades in de gemeente Nijkerk? 
Neem contact op met Ronald van ‘t Hazeveld 
via het algemene telefoonnummer van de 
gemeente Nijkerk 14 033 of stuur een mail 
naar r.vanthazeveld@nijkerk.eu.

Foto: Mathilde Dusol



Gemeente helpt werkgevers en statushouders om elkaar te vinden 
 Tientallen Nijkerkse statushouders vinden 
jaarlijks, dankzij hulp van de gemeente, met 
succes een betaalde baan. Vaak gaat het om 
vacatures die al lang open staan en waar-
voor niemand te vinden lijkt te zijn. Door 
de begeleiding van de gemeente krijgt de 
statushouder de onmisbare extra steun en 
worden eventuele zorgen van de werkgever 
zoveel mogelijk weggenomen.

Veel werkgevers zitten te springen om 
personeel en willen ook meer diversiteit 
onder de werknemers en staan open voor 
statushouders. Er zijn ook uitdagingen om 
een statushouder aan te nemen. Statushou-
ders zijn nieuw in Nederland en hebben veel 
meegemaakt.
De gemeente helpt werkgevers en status-
houder om elkaar te vinden. De gemeente 
benadert werkgevers met openstaande 
vacatures actief. Is de werkgever bereid de 

statushouder een kans te geven, dan biedt de 
gemeente intensieve begeleiding. Als eerste 
kijkt de gemeente of er een goede match is. 
Past de statushouder, zijn of haar opleiding en 
ervaring, in principe bij de baan? Is de kans op 
succes groot?  Zo ja, dan gaat de statushouder 
een korte stage volgen en vrijblijvend voor de 
werkgever aan de slag, met behoud van uitke-
ring. De gemeente begeleidt de statushouder 
en ontzorgt de werkgever. Gaat het goed? Is er 
nog iets nodig? Het enige dat de werkgever in 
deze fase moet doen is de nieuwe medewerker 
inwerken. De ervaring leert dat veel werk-
gevers na deze begeleiding de statushouder 
graag een vaste baan aanbieden.

Wethouder Mariëlle Broekman bezoekt 
twee werkgevers
Wethouder Mariëlle Broekman heeft op
17 september twee werkgevers bezocht die 
op deze manier een statushouder een kans 

hebben gegeven. Artitec Wallebroek had een 
vacature voor inpakker. Na stage en begelei-
ding is deze baan gegaan naar een Eritrese  
man uit Hoevelaken, echtgenoot en vader van 
drie kinderen. 
Apotheek Corlaer gaf een kans aan een 
Syrische moeder met twee kinderen. Zij heeft 
in Syrië altijd in een apotheek gewerkt. Zij 
heeft met groot succes stage gelopen en een 
opleiding gevolgd. Ze heeft haar opleiding met 
succes afgerond en een contract van 1 jaar 

gekregen bij Apotheek Corlaer.
Mariëlle Broekman: “Wat is het hoopvol om 
te zien dat nieuwe Nijkerkers een mooie plek 
kunnen vinden. Dankzij werkgevers met een 
sociaal hart en hulp van de gemeente kunnen 
statushouders zelfstandig mee doen aan onze 
samenleving. Ik hoop dat er veel werkgevers 
overwegen om op deze manier iets te willen 
betekenen voor mensen. Neem dan vooral 
contact op met de gemeente om te praten 
over de mogelijkheden!”

Werkervaringsplek in Apotheek Corlaer
Apotheker Anke Barsema vertelt: 
“Een van onze medewerkers is ook vrijwil-
liger bij Vluchtelingenwerk. Zij ontmoette 
in 2019 een jonge vrouw uit Syrië, Reem.  
Reem had daar in een apotheek gewerkt 
en onze medewerker hoorde dat zij dat 
ook graag in Nederland zou willen doen. 
Vanuit de gemeente kwam de vraag of wij 
een werkervaringsplek zouden kunnen bie-
den en dat hebben we gedaan. Ik vind het 
persoonlijk heel belangrijk dat statushou-
ders mee kunnen doen in onze samenle-
ving en we goed voor hen zorgen. Wil zo’n 
werkervaringsplek een succes worden dan 
moet de statushouder er echt voor willen 
gaan en het team er ook achter staan. Dat 
bleek geen probleem, ze was in het team 
van harte welkom!  

Trots
We hebben onze Syrische collega leren 
kennen als een enthousiaste, leergierige 
en harde werker. Het is heel mooi om te 
zien hoe ze in de loop van de tijd gegroeid 
is. We zijn heel trots op haar. September 
2020 is ze begonnen met de vooropleiding 
voor apothekersassistente  en ze heeft 

inmiddels haar diploma gekregen en afge-
rond met het cijfer 8.
Zo voelt zich bij ons als deel van een fami-
lie. Tussen haar en de collega’s zijn hechte 
vriendschappen ontstaan. 

Je krijgt er veel voor terug
Reem heeft in haar tijd bij ons veel geleerd 
over de Nederlandse manier van doen. 
Taal is en blijft wel de grootste uitdaging. 
Ze kon geen baliewerk met klantcontac-
ten doen omdat haar Nederlands nog niet 
goed genoeg is. Toch kan ik het andere 
werkgevers aanraden om een statushou-
der een plek te geven. Er moet een klik zijn 
en het vraagt extra inzet van het team, 
maar je krijgt er ook veel voor terug. De 
gemeente begeleidt het heel goed. Werk-
gever én statushouder kunnen op de con-
tactpersoon van de gemeente terugvallen 
voor advies, begeleiding of bijvoorbeeld 
het regelen van cursussen.

Ik ben blij dat we dit gedaan hebben. De 
werkervaringstijd is nu voorbij, maar onze 
Syrische…, die komt er wel!”   Inmiddels 
heeft ze een contract van 1 jaar gekregen.

Op weg naar een baan bij Artitec Wallebroek
Manager Frans Geurtsen vertelt:
“ We hebben ons bedrijf in deurbeslag 
voor de internationale professionele 
markt onlangs gecentraliseerd op één 
locatie in Nijkerk. In ons nieuwe magazijn 
constateerden we een personeelstekort 
en was er onder andere een vacature voor 
inpakker. Daar reageerden helaas weinig 
mensen op en de kandidaten die reageer-
den waren ons niet serieus genoeg. Op dat 
moment werden wij door de gemeente 
benaderd met de vraag of we wellicht 
interesse hadden in een statushouder als 
nieuwe medewerker. 

Eerst wel vraagtekens
We hebben in ons bedrijf altijd wel aan-
dacht gehad voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, dus we besloten het 
een kans te geven. Na een aantal gesprek-
ken is een Eritrese man bij ons gestart voor 
een stage. Om eerlijk te zijn, wij hadden 
in het begin best onze vraagtekens. Hij 
sprak zeer beperkt Nederlands en was ook 
niet gewend aan onze manier van werken. 
Goede begeleiding op de werkplek en het 
onderdeel maken van het team bleek in 
deze situatie extra belangrijk. Na verloop 
van tijd begon dit serieus vruchten af te 

werpen. Het is een goeie kerel die zijn best 
doet om iets van zijn leven te maken, voor 
hem en zijn gezin, en daarbij ontwikkelt hij 
zich binnen ons bedrijf prima. Wij hebben 
hem ook nog een één op één taalcursus 
aangeboden, waar hij dankbaar gebruik 
van maakt. Deze cursus is maatwerk dus 
dat helpt beide partijen enorm. Ook zijn 
naaste collega’s zijn nu tevreden en mogen 
hem graag. 

Nieuwe collega
Statushouder aannemen? Onze ervaring 
is dat het van beide kanten extra energie 
en begrip vraagt en dan kan het een succes 
worden. De directe ondersteuning van de 
gemeente was daarbij onmisbaar, zoals de 
jobcoach en geregeld contact met de ac-
countmanager. Dat gaf ons in het begin de 
noodzakelijke zekerheid. De persoonlijke 
taalcursus is een heel goede stap geble-
ken; communicatie en elkaar begrijpen is 
meer dan het halve werk.
Onze Eritrese collega werkt nu zelfstandig 
aan de orders van onze grootste klanten 
en inmiddels loopt hij bij ons onder een 
rechtstreeks contract. We hebben er zeker 
geen spijt van dat we hem een kans heb-
ben gegeven en zijn heel tevreden.”

Statushouders zijn vluchtelingen die de asielprocedure doorlopen hebben en minimaal 
de komende vijf jaar in Nederland mogen blijven. Het is belangrijk dat deze mensen zo 
snel mogelijk mee doen aan onze samenleving. Dat betekent ook: werken en zorgen 
voor een eigen inkomen. Voor alle Nijkerkers met een bijstandsuitkering geldt dat men 
zo snel mogelijk aan de slag moet. De gemeente ondersteunt, waar nodig, werkzoeken-
den met een afstand tot de arbeidsmarkt.



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.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
22 september 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1862 Frans Tromplaan 28 realiseren van een erker met luifel 09-09-2021
 Hoevelaken en erfafscheiding 
2021W1506 Langestraat 9 Nijkerk verbouwen en onderhouden van een 10-09-2021
  monumentaal pand 
2021W2226 Lijsterbes 20 Nijkerk realiseren van een bodemwarmtewisselaar 13-09-2021
2021W1973 Nassaulaan 8 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel aan de 14-09-2021
  voorzijde van de woning 
2021W2089 Ohmstraat 1 Nijkerk uitbreiden van de showroom en het 13-09-2021
  verplaatsen van de entree 
2021W2110 Smitspol ong. Nijkerk bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 13-09-2021

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:
2020W3192 Voerstlaantje 2 Nijkerk bouwen van vier woningen met 14-09-2021
  bergingen en parkeervoorzieningen 

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum bekendmaking een beroep indienen. Meer in-
formatie vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina en op de website 
www.nijkerk.eu/ter-inzage onder de volledige bekendmaking.

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2079 Talmastraat 10c Nijkerkerveen realiseren van een keukenshowroom 14-09-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W2370 Blokhuizersteeg 3 Nijkerk kappen van een es 13-09-2021
2021W2361 Deuverdenseweg 1 Nijkerk aanleggen van een mestplaat en een 12-09-2021
  rijbak/paddock 
2021W2359 Deuverdenseweg 7 Nijkerk splitsen van de woning in beheerders- 10-09-2021
  woning met twee zelfstandige
  appartementen 
2021W2345 Gildenstraat 30 Nijkerk verlengen van de plaatsingsperiode 09-09-2021
  noodunit 

2021W2327 Meidoornlaan 2 Nijkerk realiseren van een inrit ten behoeve van 07-09-2021  
  parkeren in de tuin 
2021W2347 Nekkeveld 4a Nijkerk plaatsen van een antennemast 09-09-2021
2021W2357 Oosterdorpsstraat 101 mantelzorg in een bestaand bijgebouw 10-09-2021
 Hoevelaken 
2021W2367 Prinsenweg 22a Nijkerk gedeeltelijk afgraven van de tuin 13-09-2021
2021W2355 Steenbeek 11 Nijkerk vervangen van de schutting en plaatsen 13-09-2021
  van een veranda 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W1915 Barneveldseweg 137a Nijkerk plaatsen van een houtgestookte installatie 10-09-2021
2021W1903 Jan Plassensteeg 16 Nijkerk uitbreiden van de woning 08-09-2021
2021W1940 Keienweg 23a Nijkerk verbouwen van een bijgebouw 09-09-2021
2021W1925 Meinsstraat 18 Nijkerk bouwen van een overkapping aan de
  voorzijde van de garage 10-09-2021
2021W1902 Nekkeveld ong. Nijkerk plaatsen van een fundering voor een 08-09-2021
  VDF mast 
2021W1936 Westerdorpsstraat 23 wijzigen van de compartimentering 13-09-2021
 Hoevelaken 

Ontwerpbestemmingsplan Van Dijkhuizenstraat ongenummerd te 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 Van Dijkhuizenstraat 
ongenummerd te Nijkerkerveen ter inzage komt te liggen. Het bestemmingsplan regelt de bouw van 
een woning en een bijgebouw op het perceel naast Van Dijkhuizenstraat 8 in Nijkerkerveen.

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 23 september 2021 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.BP0178-0001 Via www.nijkerk.eu/ter-inzage is het ontwerpbe-
stemmingsplan 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.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang 
23 september Raadsvergadering 19.30 uur
27 september Raadscommissie 20.00 uur
30 september Inloopspreekuur 19.00 uur
30 september Beeldvorming 20.00 uur

- Burgerinitiatief Urban Sports. Tijdens de raadscommissie van 8 juli werd het burgerinitiatief-
voorstel over ‘Urban sports’ besproken. De raadscommissie adviseerde de raad het college te 
vragen met een advies aan de gemeenteraad te komen. In dit raadsvoorstel staan de onderdelen 
genoemd waar de gemeenteraad een advies van het college wenst.

 
Vooruitblik Raadscommissie 27 september
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Tijdens de Raadscommissie van donderdag 27 september spreekt de commissie over Regionale 
ruimtelijke trajecten. Een toelichting op dit onderwerp staat hiervoor bij Terugblik Beeldvorming 
16 september.

Inspreken bij de Raadscommissie?
De Raadscommissie vindt plaats via videobellen. We vragen u om vooraf uw reactie die u aan de 
Raadscommissie wilt meegeven te mailen (griffi e@nijkerk.eu). Uw reactie voor de commissie van 
27 september is gewenst voor vrijdag 24 september 10.00 uur. De inspraakreactie wordt openbaar 
gedeeld bij de stukken voor de vergadering op de website en wordt tijdens de vergadering niet 
meer voorgelezen. In een Raadscommissie is er altijd gelegenheid voor de commissieleden om 
vragen te stellen aan de inspreker. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan ontvangt u daarvoor een 
inlog en een handleiding.

Inloopspreekuur 30 september
Wilt u iets voorleggen aan enkele raadsleden? Een goed idee of een vraag? Dan kunt u zich tot 
woensdag 29 september om 10.00 uur aanmelden bij de raadsgriffi e. Er is nog niet besloten of het 
inloopspreekuur fysiek plaats vindt of via videobellen. Deze informatie ontvangt u direct na uw 
aanmelding.

Vooruitblik Beeldvorming 30 september
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Tijdens de Beeldvorming worden de raads- en commissieleden bijgepraat over de Verordening 
Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Nijkerk 2022. Ouders kunnen een beroep doen op deze 
verordening wanneer de afstand tot school te groot is of wanneer de leerling vanwege een structu-
rele beperking niet zelfstandig naar school kan reizen.  

Meekijken of deelnemen?
Er is nog niet besloten of de Beeldvorming van 30 september fysiek plaats vindt of via videobellen. 
Meekijken kan via de gemeentelijke website www.nijkerk.eu/gemeenteraad. Als u mee wilt praten 
over een onderwerp kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffi e (griffi e@nijkerk.eu). U kunt zich tot 
vrijdag 29 september 10.00 uur aanmelden. U hoort dan of wij u kunnen verwelkomen op het 
gemeentehuis of dat u de inloggegevens ontvangt voor de digitale bijeenkomst. 

Terugblik Beeldvorming en Raadscommissie 16 september
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Tijdens de Beeldvorming van donderdag 16 september werd de raad bijgepraat over drie Regionale 
ruimtelijke trajecten: De Regionale Ruimtelijke Verkenning Foodvalley, de verstedelijkingsstrategie 
Arnhem-Nijmegen Foodvalley en het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030-2040.
De raadscommissie bespreekt de voorstellen op 27 september.
Tijdens de Raadscommissie van donderdag 16 september werden de commissieleden geconsul-
teerd over het Gemeentehuis. In het Voorlopig Ontwerp zijn twee varianten uitgewerkt, met 
hierin een keuze uit drie afwerkingsniveaus. De commissie sprak een voorkeur uit, maar stelt daar-
bij wel vragen over duurzaamheid en ICT. Ook vraagt de commissie het college om meer fi nancieel 
inzicht bij de verdere uitwerking van het voorstel. Het defi nitief ontwerp van het gemeentehuis 
wordt aangeboden aan de raad voor agendering in november.

Vooruitblik Raadsvergadering 23 september
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

De volgende onderwerpen staan op de voorlopige agenda van de raadsvergadering op 23 september:
- Hondenbeleid 2021-2026 De basisafspraak in het voorstel voor het nieuwe hondenbeleid is 

dat hondenbezitters hun hond aanlijnen en de hondenpoep opruimen. Op deze afspraak gelden 
twee uitzonderingen. In de (omheinde) hondenlosloopgebieden mogen honden vrij rennen 
en spelen. En het blijft verboden voor honden op ingerichte kinderspeelplaatsen, zandbakken, 
sportplaatsen en dergelijke.

- Subsidie- en tarievenbeleid. Het nieuwe subsidie- en tarievenbeleid beoogt eenduidig en transpa-
rant te zijn, waarbij, zo veel als mogelijk, afscheid is genomen van historisch gegroeide situaties.

- Kaderstelling woningbouw Bruins Slotlaan 76 en omgeving, Nijkerk. Deze kaderstelling 
maakt het onder meer mogelijk deze locatie te herontwikkelen naar woningbouw. 

- Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf regio Amersfoort. Deze regiovisie vormt het ka-
der voor de regionale samenwerking in beschermd wonen en maatschappelijke opvang (2021-2026).

- Beeldkwaliteitsplan Buitengebied. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Bebouwing Buitengebied Gemeen-
te Nijkerk’ is een beleidsdocument met kaarten, referentiebeelden en een toelichting. Hierin 
staan spelregels voor onder andere (ver)bouwplannen aan of bij bestaande panden, bij sloop 
en nieuwbouw op bestaande agrarische kavels, zodat de bebouwing, net als de erfi nrichting, 
aansluiting vindt bij het landschap. 

- Vaststellen beleidskader actualisatie PDV-beleid Regio Foodvalley 2020-2025. De raad 
wordt voorgesteld het beleidskader in de Actualisatie PDV-beleid Regio FoodValley 2020-2025 
vast te stellen.

- Rapport rekenkamercommissie over Schuldhulpverlening. De rekenkamercommissie Vallei en 
Veluwerand heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de schuldhulpverlening zoals de 
gemeente Nijkerk die georganiseerd heeft. De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over de 
conclusies en aanbevelingen.

Column
Raadslid aan het woord

Jolanda Nijeboer-van Dijk, raadslid VVD

Gastvrij Nieuw Hulckesteijn

Grenst aan het Nijkerkernauw, wat het 
tot een aantrekkelijke plek voor diverse 
vormen van recreatie maakt. Recreatie-
gebied Nieuw Hulckesteijn is gelegen 
aan weerszijden van de Arkervaart in de 
gemeente Nijkerk. 

Ik was 17 jaar toen ik verkering kreeg met 
mijn echtgenoot. Ik had het geluk dat mijn 
schoonouders op camping Hulckesteijn voor 
bijna 40 jaar een stacaravan hadden en een 
zeilbootje. Ieder weekend ging de familie 
naar de camping en wij wilden wel mee om te 
gaan surfen, zwemmen of zeilen.

We hebben in die jaren het gebied zien ver-
pauperen maar gelukkig ook zien opbloeien.
Geweldige ondernemers hebben de ontwik-
kelingen in gang gezet met of zonder hulp van 
de gemeente. Er is een prachtig bungalow-
park met restaurant De Vuurtoren gekomen.  
Daarnaast ligt de Jachthaven De Zuidwal 
waar wij al jaren ons eigen bootje hebben en 
waar, door inzet van vrijwilligers, het aantal 
ligplaatsen is toegenomen. Het Clubhuis 
biedt een terras met zicht op het randmeer 
en prachtige zonsondergangen. 
Voor passanten die met hun boot Nijkerk 

aandoen zijn nog wel verdere ontwikkelingen 
wenselijk.

De camperplaatsen aan het strand bieden 
een uniek plekje voor natuurgenieters, met 
ook hier restaurant Strandhuys Nijkerk. 
Helaas zijn de tafels van restaurant Het Sluis-
huis wel gedekt maar zit de deur (nog) dicht. 
De ondernemers bieden naast kwaliteit ook 
gastvrijheid. Al met al een gebied waar je in 
de natuur veel kan ondernemen of juist even 
niets doet om tot rust te komen. 
De gemeenteraad heeft dit jaar een nieuwe 
visie op de Vrijetijdseconomie vastgesteld, 
waarbij de focus ook op de eigen inwoners 
ligt. Ik heb er vertrouwen in dat de gemeente 
Nijkerk met ondernemers en vrijwilligers hier 
bouwt aan een fantastisch recreatiegebied.

Reageren?
raad@nijeboer.tv

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


