
3 november 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 (vanaf 19 oktober weer open)
Openingstijden: op dinsdag van 13.30 - 17.00 
uur en van 18.00 uur - 20.00 uur

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.

Designerdrug 3-MMC verboden!
Sinds 28 oktober is de handel in de designer-
drug 3-MMC verboden. Vooral op de Veluwe 
werd dit middel veel gebruikt. 3-MMC is op 
straat ook wel bekend als ‘poes’ of ‘miauw’. 
Het middel kon tot voor kort via websites le-
gaal worden gekocht. Dat kan nu niet meer, 
dus zal het minder te verkrijgen worden.

Het belangrijkste effect van het verbod is 
echter het signaal wat ervan uitgaat naar 
jongeren. Velen dachten ten onrechte dat als 
het middel niet verboden is, het ook niet erg 
gevaarlijk kan zijn. Nu 3-MMC verboden is, 
verdwijnt die redenatie over deze zeer versla-
vende drugs.

Heb je vragen over 3-MMC of andere drugs? 
Kijk op www.stopdrugsnijkerk.nl.

Kom op zaterdag naar de prikbus in Nijkerk! 
GGD Gelderland-Midden komt komende 
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 deze keer zowel met het 
anssenvaccin als met het Pfi zervaccin.
Dit betekent dat:
• ook de 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 6 november, van 9.00 tot 17.30 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 6 november
van 9.00 tot 17.30 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.

Hoe(zo) sociaal?
Doe vanaf 30 november mee met de 
ontmoetingsgroep voor jongeren met ASS 
(autisme)
Ben je tussen de 12 en 18 jaar? En heb je 
ASS? Doe dan mee met de nieuwe ontmoe-
tingsgroep in de gemeente Nijkerk! De eerste 
avond is al op dinsdag 30 november! Je leert 
andere jongeren met ASS op een ontspannen 
manier kennen. Ook praat je onder begelei-
ding van twee volwassenen in een veilige sfeer 
met elkaar over waar je tegenaan kan lopen 
op het sociale vlak. Dit gebeurt aan de hand 
van bijvoorbeeld een spel, gespreksvragen of 
een fi lmpje.

Thema’s kunnen zijn:
- Hoe kan je contact maken.
- Hoe kan je vriendschappen onderhouden.
- Wat verwachten anderen van je (bv. school/

ouders).
- Hoe kan je omgaan met sociale media/app-

contacten.
- Hoe kan je grenzen aangeven of nee zeggen.

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u

een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl

Bijeenkomsten
Er zijn 8 avondbijeenkomsten in de gemeente 
Nijkerk.
Bijeenkomst 1: kennismaken en bespreken 
welke thema’s jullie belangrijk vinden.
Bijeenkomst 2 t/m 7: ontmoetingsavonden 
met thema’s.
Bijeenkomst 8: afronding en evaluatie (hier-
voor nodigen we ook je ouders/verzorgers uit).

Aanmelden
Deze ontmoetingsgroep is gratis voor 
inwoners van de gemeente Nijkerk. 
Meld je aan via  www.pitnijkerk.nl
(klik op ‘twaalf jaar & ouder’). 



Mantelzorgwaardering:
meld u vóór 1 december aan
De gemeente vindt mantelzorg erg belang-
rijk. U zorgt voor een naaste en dat is ont-
zettend waardevol. We bedanken u daarvoor 
heel hartelijk en willen u graag verrassen.

Bent u mantelzorger? Meld u dan vóór 1 de-
cember 2021 aan voor de mantelzorgwaarde-
ring: vul het formulier in op www.nijkerk.eu/
mantelzorgwaardering. Jonge mantelzorgers 
moeten de aanmelding samen met een vol-
wassene doen.

Bent u zelf degene die mantelzorg krijgt? Dan 
kunt u het formulier ook invullen voor uw 
mantelzorger.

Voor wie is de mantelzorgwaardering?
Om in aanmerking te komen voor de mantel-
zorgwaardering moet u langer dan 3 maanden 
en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg 
bieden aan iemand die in de gemeente Nijkerk 
woont. Dit is iemand met een ernstige en/of 
langdurige ziekte of een beperking. U mag de 
zorg niet geven vanuit een vrijwilligersorgani-
satie of beroepsmatig.

Jonge mantelzorgers komen in aanmerking 
voor een mantelzorgwaardering als ze tussen 
de 8 en 18 jaar zijn en thuis zorg hebben voor 
iemand in de gemeente Nijkerk. Dit is ook 
iemand met een ernstige en/of langdurige 

ziekte of een beperking, zoals vader, moeder, 
broer, zus of een inwonende opa of oma.

Vragen kunt u stellen via 
mantelzorgwaardering@nijkerk.eu 
of telefoonnummer 14 033.

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg kan om veel verschillende soorten 
zorg gaan. Denk aan persoonlijke verzorging 
(wassen, aankleden, eten en/of medicatie 
geven), begeleiding, helpen met vervoer en 
doktersbezoek, maar ook huishoudelijke en 
administratieve taken.

Ondersteuning van mantelzorgers
Sigma biedt in opdracht van de gemeente 
Nijkerk ondersteuning en informatie aan 
mantelzorgers. Ze geven advies, bijvoorbeeld 
over welke regelingen en voorzieningen er 
zijn om de zorg van mantelzorgers iets te 
verlichten. Dan kun je denken aan hulp thuis, 
zodat de mantelzorger zelf even op adem kan 
komen of er even tussenuit kan. Maar ook aan 
hulp met het invullen van allerlei formulieren. 
De consulenten van Sigma bieden daarnaast 
een luisterend oor. Wilt u meer informatie of 
heeft u vragen? Neem dan contact op met het 
Steunpunt Mantelzorg van Sigma:
mantelzorg@sigma-nijkerk.nl of 
033-247 4830.

Energiecaravan en infoavond in Rensselaer
Iedere woensdag in de maand november 
staat onze Energiecaravan in de wijk Rensse-
laer. Heeft u vragen over hoe u energie kunt 
besparen, hoe u uw woning kunt verduurza-
men en welke subsidies daarbij kunnen hel-
pen? Kom dan op 3, 10, 17 of 24 november 
tussen 13.00-17.00 uur langs. Energiecoach 
Henk Eilander helpt u graag verder.

Kom langs
De Energiecaravan staat aan de 
Frieswijkstraat. Langskomen kan zowel met 
als zonder afspraak. Voor een afspraak kunt u 
vooraf mailen naar Henk via 
henk@energieloket-nijkerk.nl.

Tournee
De Energiecaravan reist daarna door en zal 
ook andere wijken in Nijkerk bezoeken. In 
december staat de caravan iedere woensdag 
in het centrum.

Infoavond 10 november
Op 10 november is er om 20.00 uur nog een 
informatieavond in de Schakel over verduur-
zamen voor inwoners van de wijk Rensselaer. 
Kijk voor meer info op: www.duurzaam-
nijkerk.nl/info-rensselaer.

Help een kind in de gemeente Nijkerk
Van 3 t/m 10 november is de Week van de 
Pleegzorg. Iedereen met een groot hart en 
een stabiele woonsituatie kan pleegouder 
worden. Pleegzorg is ontzettend belangrijk, 
omdat voor een deel van de kinderen een 
veilig en liefdevol thuis helaas niet vanzelf-
sprekend is. Ook in Nijkerk. Dan is het fijn 
als een kind (tijdelijk) in een pleeggezin kan 
verblijven dat rust, veiligheid en liefde kan 
bieden. Een pleeggezin kan een kind voor 
een korte periode of langere tijd opvangen.

Veel pleegouders nodig
Vind je het fijn om voor kinderen te zorgen? 
Wil je je liefde delen met (nog meer) kin-
deren? Wil je je huis en je eventuele gezin 
openstellen voor het kind van anderen? Denk 
er dan eens over na om pleegouder te worden. 
Er zijn heel veel pleegouders nodig om elk kind 
de juiste, passende plek te kunnen bieden! En 
helaas zijn er momenteel meer kinderen die 
een plek nodig hebben dan pleegouders…

Soorten pleegouders
Sommige pleegouders zijn door familie of 
vrienden gevraagd om hun kind(eren) op te 
vangen. Dan ben je een ‘netwerkpleegouder’ 
en kun je  onderling afspraken maken. Maar 
je kunt je ook aanmelden bij een pleegzorg-
organisatie om pleegouder te worden 

(‘bestandspleegouder’). Je krijgt dan begelei-
ding en een vergoeding van kosten. Na het 
aanmelden doorloop je een traject. Je kan dan 
ook goed beoordelen of pleegouder worden 
echt bij je past. Overigens kun je je ook als 
netwerkpleegouder aanmelden bij een pleeg-
zorgorganisatie om vergoeding van kosten en 
begeleiding te krijgen.

Verrijkend
Het bieden van een stabiel en liefdevol thuis 
aan kinderen van anderen is verrijkend. Niet 
altijd gemakkelijk, soms zelfs enorm uitda-
gend, maar het geeft wel voldoening. Je geeft 
een kind een nieuwe kans en een periode van 
rust. En weet: de liefde, positieve aandacht en 
zorg die je geeft, ook al is het wellicht maar 
voor een korte periode, heeft enorme waarde 
voor het hele verdere leven van het kind!

Meer informatie
Over pleegouder worden en de verschillende 
pleegzorgorganisaties kun je meer informatie 
krijgen op het pleegzorgplatform:
www.pleegzorg.nl.
Wil je informatie van ervaren pleegouders ? 
Dan kun je contact opnemen met Pleegouder-
netwerk Nijkerk via het e-mailadres: 
pleegoudernetwerknijkerk@gmail.com. 

Geldplan voor ZZP-ers
Bent u ZZP’er of wilt u ZZP’er worden? Dan 
vragen geldzaken extra aandacht. Wilt u we-
ten hoe u het goed kunt regelen? Het Geld-
plan ZZP helpt u daarbij.

In het geldplan beantwoordt u in 10 minuten 
vragen over uw onderneming, leefsituatie, ad-
ministratie, inkomenssituatie en reserves. Op 
basis daarvan ziet u welke financiële risico’s u 
loopt en welke acties u kunt ondernemen. Zo 

voorkomt u problemen en vergroot u uw kans 
op succes. 

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

Als inwoner van Nijkerk kunt u gratis en 
anoniem gebruik maken van dit geldplan.

Bladkorven alleen bedoeld voor bladafval
De bladkorven zijn alleen bedoeld voor 
bladafval en niet voor ander tuinafval en/
of restafval. Dit doen we om het blad weer 
te kunnen hergebruiken/verduurzamen als 
bodemverbeteraar. Deze bodemverbeteraar 
noemen we ‘Bogashi’. 

De Bogashi strooit de gemeente in het voor-
jaar tussen de beplanting. Dit verbetert de 
structuur van de grond en remt de groei van 
het onkruid.. Dit kunnen we dus alleen ge-
bruiken als het zuiver blad is en er geen ander 
tuinafval tussen komt zoals: coniferenknipsels, 
dennennaalden, gras, takken, groente, fruit 
etc. Als er regelmatig ander afval dan blad in 
de bladkorven wordt aangetroffen zal de ge-
meente deze bladkorf in de wijk verwijderen. 

Verwijderen bladkorven
De bladkorven worden verwijderd als de bo-
men hun blad kwijt zijn. 

Storten groenafval
Waar kan ik het andere groenafval kwijt? 
Ander groenafval kunt u het hele jaar door 
gratis aanbieden bij de Milieustraat aan de 
Blekkerserf 4. Openingstijden: Maandag tot 
en met vrijdag 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. Of u kunt de gratis groene 
container gebruiken. De groene container is 
ook gratis en deze leegt de gemeente 1 x per 
3 weken. Kijk op www.nijkerk.eu/afval voor 
meer informatie over de afvalinzameling in de 
gemeente Nijkerk. 



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
3 november 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1903 Jan Plassensteeg 16 Nijkerk uitbreiden van de woning en 20-10-2021
  gebruiken bijgebouwen voor B&B 
2021W2421 Westerdorpsstraat 40 vervangen van de kozijnen en 22-10-2021
 Hoevelaken constructie aanpassen 
2021W2282 Wikke 37 Nijkerk plaatsen van een erfafscheiding 21-10-2021
2021W2311 Wittenburg 89 Nijkerk intern wijzigen van een dragende muur 22-10-2021

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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1925 Meinsstraat 18  bouwen van een overkapping aan 22-10-2021
3862 AE Nijkerk de voorzijde van de garage 

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:
2021W1807 Amersfoortseweg 51a bouwen van een opslagruimte 21-10-2021
 Nijkerkerveen 
2021W2279 Schoolstraat ong. nabij nr.70 verlagen van het hek 26-10-2021
 Nijkerkerveen 
2021W2281 Westerdorpsstraat 22c legaliseren van een dakterras 25-10-2021
 Hoevelaken 

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2227 Hogebrinkerweg 65  plaatsen van een tijdelijke woning 20-10-2021
3871 KM Hoevelaken 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W2739 Ampèrestraat 18 Nijkerk veranderen van een kantoor in 25-10-2021
  een keukenshowroom 

2021W2738 Appelsestraat 1a Nijkerk kappen van 6 bomen 25-10-2021
2021W2681 Besselmansgoed 11 Nijkerk bouwen van een aanbouw 19-10-2021
2021W2683 Bloemendaalseweg 2 Nijkerk melden van brandveilig gebruik 04-10-2021
2021W2705 Brink 31 Nijkerk plaatsen van zonnepanelen 21-10-2021
2021W2728 Bunschoterweg 60a Nijkerk aanbrengen buitengevelisolatie 24-10-2021
2021W2680 Leijenhorst 8 Hoevelaken plaatsen van een vlonder 19-10-2021
2021W2723 Nijverheidsstraat 42 Nijkerk nieuwbouw ACN 22-10-2021
2021W2682 Oosterdorpsstraat 16 kappen van 2 kastanjebomen en 20-10-2021
 Hoevelaken 5 coniferen 
2021W2685 Parklaan 23 Hoevelaken plaatsen van een dakopbouw 20-10-2021
2021W2734 Sparrenlaan 58 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 25-10-2021
2021VP780 Watergoorweg 71 Nijkerk wijziging van het bestemmingsplan 22-10-2021
2021W2715 Weldammerlaan 6 Hoevelaken kappen van 1 eik 22-10-2021

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W2271 Bruins Slotlaan 40 Nijkerk plaatsen van een erker 26-10-2021
2021W2243 Nijverheidsstraat 24 Nijkerk plaatsen van een tijdelijke telecommast 20-10-2021
2021W2301 Smitspol C 3501 Nijkerk bouwen van een bedrijfsverzamel- 26-10-2021
  gebouw fase 2 
2021W2302 Smitspol C 3501 Nijkerk bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 26-10-2021
  fase 1 

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 8 november 2021 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een 
zitting ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzittingen zijn 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:
19.00 uur   Een bezwaar inzake het plaatsen van een laadpaal aan de Dassenburcht
19.30 uur   Een bezwaarschrift inzake een wob verzoek mbt Eiberlaan 49

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 of telefonisch via het algemene nummer van de 
gemeente Nijkerk 14 033.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Juridische zaken, via het algemene
telefoonnummer 14 033. 

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.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang 
4 november Raadsvergadering (begroting) 15.00 uur
11 november Raadscommissie I 20.00 uur
11 november Raadscommissie II 20.00 uur

de verordening. De aandacht ligt hierbij op meer juridische borging van het beleid, het vergroten 
van de leesbaarheid en het opnemen van resultaten van het traject herinrichting inkoop Wmo. 
Ook wordt er een basis gelegd voor het uitvoeren van Taskforce-maatregelen, zoals een eigen 
bijdrage fi nanciële tegemoetkoming en het ophogen van het standaard tarief voor het collectief 
vervoer.   

-  Inkoop in voorliggend veld. Het voorliggend veld staat voor het totaal aan algemene voorzie-
ningen op het gebied van zorg dat beschikbaar is in de gemeente. Het gaat hierin dus om alle 
voorzieningen voor (hulp)vragen zonder indicatie zoals bijvoorbeeld bibliotheken, welzijnswerk, 
maar ook ondersteuning bij schulden en het hebben van een maatje. Het doel van de gemeente 
Nijkerk is om in de komende jaren te komen tot een resultaatgerichte inkoop binnen het voor-
liggend veld. Deze avond worden de raads- en commissieleden geconsulteerd over de Sociale 
basisinfrastructuur, het inkoopkader en het proces van de inkoop binnen het Sociaal Domein.

-  Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Elke vier jaar stelt de gemeente een 
beleidskader vast voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Dit beleidsplan geeft de koers aan 
voor de komende jaren. De raad wordt gevraagd om het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-
2025, gemeente Nijkerk vast te stellen.

Raadscommissie II vergadert in het Bedrijfsrestaurant over:
-  Economische visie gemeente Nijkerk Het college vraagt de raad om de nieuwe Economische 

Visie gemeente Nijkerk 2021 – 2030 vast te stellen als kader voor economisch beleid voor de 
komende jaren. Nijkerk is een ontwikkel- en groeigemeente en heeft deze visie nodig om de 
komende jaren bij te dragen aan een gunstig ondernemersklimaat en een brede welvaart voor 
inwoners, werknemers en ondernemers. 

-  Ontwerpbestemmingsplan Slichtenhorsterweg 67 te Nijkerk Op het perceel Slichtenhor-
sterweg 67 te Nijkerkerveen is sinds lange tijd een rundveehouderij gevestigd. In 2012 is daar 
voor de achterzijde van het perceel een vergunning verleend voor de bouw van een schuur. In en 
rondom deze schuur is vanaf 2012 de houthandel en zagerij Bouwman en Van Dijk ontstaan. Het 
bedrijf is inmiddels aan te merken als zelfstandig bedrijf en kan niet meer als een ondergeschikte 
activiteit gezien worden. Met dit bestemmingsplan kan de bestaande houtzagerij/-handel wor-
den gelegaliseerd. 

Meekijken of inspreken?
De Raadscommissies van 11 november vinden fysiek plaats in het gemeentehuis. Als u wilt
inspreken bij één van de onderwerpen kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffi e (griffi e@nijkerk.eu). 
Uw aanmelding is gewenst voor 10 november 10.00 uur. Omdat er een beperkt aantal zitplaatsen 
beschikbaar is, zijn de vergaderruimtes niet vrij toegankelijk voor publiek. Wilt u bij de bijeenkomst 
aanwezig zijn, dan vragen wij u zich vooraf per mail aan te melden bij de griffi e. Meekijken kan ook 
via de gemeentelijke website www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Terugblik Raadscommissie 28 oktober
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Tijdens de Raadscommissie van donderdag 28 oktober werden de raads- en commissieleden 
geconsulteerd over 1e Kwartaalrapportage ‘voortgang transformatie en taskforce Sociaal
Domein.’ Op 1 juli 2021 heeft de raad de motie ‘rapportage transformatie en bezuinigingen Sociaal
Domein’ aangenomen. Hiermee roept de raad het college op om over te gaan tot een meer 
concrete voortgangsrapportage over de geplande bezuinigingen en de transformatie in het Sociaal 
Domein en de daarbij behaalde resultaten en deze rapportage minimaal één keer per kwartaal aan 
de raad te verstrekken. Deze avond kregen de raads- en commissieleden een presentatie waarin de 
teamleiders binnen het Sociaal Domein werden voorgesteld en bespraken de raads- en commissiele-
den de 1e kwartaalrapportage. De commissieleden gaven aan blij te zijn een eerste kwartaalrapporta-
ge te hebben ontvangen, maar gaven ook aan meer inzicht te willen om als raad te kunnen bijsturen 
indien nodig. Zo zouden zij graag in een volgende rapportage een totaal fi nancieel overzicht en een 
managementsamenvatting zien. 

Vooruitblik Raadsvergadering 4 november
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Op de agenda van de raadsvergadering van 4 november staat de besluitvorming over de Begroting 
2022-2025. In de Begroting staat wat de gemeente de komende jaren wil bereiken, hoe ze dat 
gaat doen en hoeveel geld daarvoor nodig is. 

Live meekijken?
De vergadering vindt fysiek plaats en is openbaar, maar gelet op de huidige adviezen in verband 
met corona is er geen ruimte voor publiek in de raadzaal. U kunt de vergadering online vanaf 15.00 
uur volgen via de gemeentelijke website. www.nijkerk.eu/gemeenteraad. Volgende week blikken 
alle raadsfracties op deze pagina terug op de vergadering.

Vooruitblik Raadscommissies 11 november
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag 11 november zijn er twee raadscommissies.

Raadscommissie I vergadert in de Raadzaal over:
-  Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2021-1 Afgelopen februari heeft de raad de 

huidige verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Met die vaststelling is voor-
namelijk een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. Nu ligt er een volledige herziening van 

Column
Raadslid aan het woord

Niels Staal, raadslid VVD

Museum Nijkerk  

Nijkerk is een dynamische gemeente, waar 
veel gebeurt. Om die dynamiek in goede 
banen te leiden, moet de politiek besluiten 
nemen die onze toekomst raken. Ik denk 
bijvoorbeeld aan keuzes voor woningbouw. 

Een belangrijke randvoorwaarde voor deze 
doorontwikkeling van onze gemeente is voor 
mij behoud van kwaliteit en karakter. Met 
andere woorden, bij alles wat we realiseren wil 
ik over dertig jaar nog steeds kunnen zeggen: 
“Kijk, dit is nou typisch Nijkerk, Nijkerkerveen 
of Hoevelaken.”

De Nijkerkse historische stichtingen, zoals 
Historisch Hoefl ake en Oud Nijkerk, zijn van 
grote waarde om ons daarbij goed bij de les te 
houden als het gaat om ons erfgoed. Door hun 
niet afl atende inspanningen om ons culturele 
erfgoed te beschrijven en toegankelijk te 
maken voor een breed publiek, stellen zij ons 
in staat om bij alle dynamiek en vernieuwing 
contact te houden met onze historie. Die 
gemeenschappelijke geschiedenis is wat ons 
als Nijkerkers, Nijkerkerveners en Hoevelakers 
bewust of onbewust met elkaar verbindt. De 
focus daarop stelt ons in staat om kwalitatief 

betere keuzes te maken voor onze toekomst. 
Als recent voorbeeld denk ik aan de manier 
waarop het ontwerp voor de herontwikkeling 
van het Kerkplein, met respect voor de histori-
sche omgeving en tal van verwijzingen naar de 
Nijkerkse historie, tot stand is gekomen.

Het Museum Nijkerk is voor mij dé plek 
waar kennis en informatie over de Nijkerkse 
geschiedenis samenkomen. Ik kijk altijd weer 
uit naar de volgende tentoonstelling in het 
museum, het contact met de gastheren en 
gastvrouwen van het museum, de verhalen 
waarmee zij mij altijd weer weten te verras-
sen. Volgende week toch maar eens opnieuw 
naar de huidige tentoonstelling “Foto’s van 
Suijk.” Nog even genieten. 

Reageren?
staalniels@gmail.com

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


