
29 juni 2022

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks Oranje-Nassauschool
Eijkmanplantsoen 
Elke tweede 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: 033 - 247 22 22
Website: www.nijkerk.eu

De gemeente Nijkerk is telefonisch bereikbaar 
van 09.00 - 17.00 uur via het telefoonnummer 
033 - 247 22 22.

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 
033 - 247 22 22.

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 ophaaldag niet 
geleegd? Bel dan met (0800) 8890 988.

Geldplan ‘Bijna 18’
Vanaf je 18e mag je van alles wat 
je eerst niet mocht: zelfstandig 
autorijden, een telefoonabonne-
ment afsluiten, studiefi nanciering 
of toeslagen aanvragen. En je 
moet ook van alles. Denk aan een 
zorgverzekering afsluiten of aan 
boetes en leningen zelf betalen.

Je kunt nu eenvoudig via het Geldplan ‘Bijna 18’ bekijken wat er geregeld moet worden vóór 
je 18e verjaardag en wat er daarna nog meer verandert op fi nancieel gebied. Het geldplan 
geeft inzicht in alles wat je zelf moet regelen, inkomsten en uitgaven, lasten en kosten tijdig 
betalen en sparen.

Regel de zaken op tijd, dan ga je onbezorgd de 
toekomst tegemoet!
Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl

Nieuwe wethouders stellen zichzelf voor
Vanaf eind mei is het nieuwe college van burgemeester 
en wethouders gestart. Drie van de vier wethouders zijn 
nieuwe gezichten binnen het college. Met een korte 
videoboodschap stellen de wethouders zichzelf voor. 
Deze videoboodschap kunt u terugvinden op onze
website: https://www.nijkerk.eu/samenstelling-
college-van-bw

De wethouders hopen u vaak tegen te komen in Nijkerk, 
Nijkerkerveen, Hoevelaken of in het buitengebied van onze 
mooie gemeente!

Inloopbijeenkomst Skatepark Corlaer in Nijkerk
Spelen en bewegen, dát mag wel wat span-
nender, vinden veel jongeren in de gemeente 
Nijkerk. Dit brengt de gemeente onder an-
dere in praktijk door de skatebaan in Corlaer 
te vervangen. Woont u in de buurt en wilt u 
mee praten? Dan bent u van harte welkom bij 
de inloopbijeenkomst op 6 juli aanstaande.

In 2021 vroegen initiatiefnemers in de gemeente 
Nijkerk aandacht voor actieve en uitdagende 
sporten in de openbare buitenruimte. Zij stelden 
onder andere voor om een nieuwe, kwalitatief 
goede faciliteit voor skaters, BMX’ers en 
stuntsteppers aan te leggen. Het vervangen van 

het skatepark Corlaer is één van de projecten die 
gemeente uitvoert. 

Het skatepark in Corlaer is aan vervanging toe. 
De asfaltondergrond voldoet niet meer aan 
de huidige eisen en zijn de skate-elementen 
aan het eind van hun levensduur. Verder heeft 
de interesse van de doelgroep zich verbreed. 
Zo zijn er behalve skateboarders en BMX-ers 
tegenwoordig ook veel steppers te vinden. 

Wilt u meepraten over het skatepark
Medewerkers van SkateOn en de gemeente 
Nijkerk beantwoorden uw vragen op woensdag 

6 juli aanstaande. De inloopbijeenkomst vindt 
plaats tussen 16:00 uur tot 18:00 uur. U bent 
van harte welkom bij Scouting Nijkerk aan de 
Bunschoterweg 29b. De bijeenkomst is voor 
jongeren én volwassenen en u hoeft zich niet 
aan te melden. 

Kunt u hierbij niet aanwezig zijn? 
Maar heeft u wel vragen en 
of opmerkingen? Dan kunt u 
het beste een e-mail sturen 
naar Corlaer@skateon.nl
Graag hierbij vermelden 
SKO1032 Nijkerk Corlaer.

Gratis tuinplanten in ruil voor uw tuintegels!
Doe mee aan de tuintegel-inruilactie van de 
Klimaatkamer! Wanneer u tegels uit uw tuin 
via ons inlevert, krijgt u hier een waarde-
bon voor. Deze bon kunt u bij Zorgkwekerij 
Harcohof inruilen voor vaste tuinplanten. En 
daar krijgt u ook nog een zak tuinaarde bij!

Meer groen
Minder tuintegels, meer planten in de tuin. 
Dat is het doel van deze actie. Bestrating 

zorgt namelijk niet alleen voor hittestress bij 
warme dagen (doordat steen warmte lang 
vasthoudt). Maar levert ook problemen op bij 
hevige regenbuien. Doordat het water niet in 
de bodem kan zakken. Bovendien zijn planten 
supernuttig, omdat ze CO₂ absorberen.

Tegels inleveren
Om tegels in te leveren kunt u contact 
opnemen met onze Regenwateradviseur 

Renée Kleijn via 06 – 48 51 88 93. Zij maakt 
vervolgens een afspraak met u, wanneer de 
tegels bij u worden opgehaald.

Meer info
Kijk voor de spelregels en voorwaarden van 
deze actie op www.duurzaam-nijkerk.nl/
tuintegel-inruilactie.

Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 wettelijk 
verplicht op elke verdieping. Benieuwd waar 
rookmelders in jouw huis moeten hangen? 
Doe de check https://www.rookmelders.nl



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
29 juni 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0829 Buntwal 19 Nijkerkerveen bouwen van een bijgebouw, nieuw besluit 09-06-2022
2022W1101 Koppertjesland 4 Hoevelaken realiseren van een dakopbouw op 21-06-2022
  de woning 
2022W1158 Koppertjesland 5 Hoevelaken plaatsen van een dakopbouw 21-06-2022
2022W1051 Oosterdorpsstraat 5 wijzigen van de beglazing en 20-06-2022
 Hoevelaken vernieuwen van het dak 
2022W1147 Stoutenburgerlaan 23 weghalen en bouwen van een overkapping 17-06-2022
 Hoevelaken 

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.

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W3031 Voorthuizerweg 8 Nijkerk verbouwen van de boerderij, 15-06-2022
  het plaatsen van een veranda en
  het veranderen van de uitweg 

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

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0443 Barneveldseweg 182 Nijkerk brandveilig gebruik van de school 16-06-2022

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. 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W1435 Dammersbeek 45 Nijkerk bouwen van een blokhut 16-06-2022
2022W1448 De Veenslag 9 Hoevelaken verbouwen en uitbreiden van de woning 17-06-2022
2022W1432 Gildenstraat 51 Nijkerk verwijderen van een pijp boven de sloot 16-06-2022
2022W1412 Hoevelakerveenweg 8 bouwen in afwijking van vergunning 15-06-2022
 Hoevelaken 
2022W1464 Hulckesteijn 3 Nijkerk tijdelijk huisvesten van Oekraïners 20-06-2022
2022W1465 Langestraat 43 Nijkerk plaatsen van een zonnepaneel 20-06-2022
2022W1417 Mauritslaan 11 Hoevelaken plaatsen van een erker en entree 15-06-2022
2022W1419 Mauritslaan 13 Hoevelaken plaatsen van een erker en entree 15-06-2022

2022W1431 Molenplein 15 Nijkerk plaatsen van een condensor 16-06-2022
2022W1420 Nijverheidsstraat 33 Nijkerk bouwen van een bedrijfshal 15-06-2022
2022W1408 Sportweg 4 Hoevelaken vervangen van de erfafscheidingen 14-06-2022
2022W1407 Sportweg 4 Hoevelaken wijzigen van de gevel 14-06-2022
2022W1414 Torenstraat 10 Nijkerk verbouwen van de bakkerij naar 15-06-2022
  een woning 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W0976 Luxoolseweg 24a Nijkerk bouwen van een hal 16-06-2022

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
Chez Naghmeh  Alcoholwetvergunning  Nieuwstraat 8 in Nijkerk  21-06-2022 21-06-2022
Chez Naghmeh  Vrijstelling exploitatie- Nieuwstraat 8 in Nijkerk 21-06-2022 21-06-2022
 vergunning  

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.

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022M0206 De Driest 14  Nijkerk oprichten en in werking hebben 21-06-2022
  van een bedrijf voor parketvloeren 

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen
Rembrandtlaan in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elek-
trische voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief 
onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord 
OB504 (pijlaanduiding) op de locatie Rembrandtlaan ter hoogte van huisnummer 83 in 
Nijkerk.
In verband met de ervaren parkeerdruk zal in eerste instantie slechts één van de twee 

parkeervakken daadwerkelijk als laadplek wordt bebord. Op het tweede parkeervak kan dan worden 
geladen, maar mag ook worden geparkeerd door (niet-elektrische) auto’s. Pas bij gebleken behoefte 
zal ook het tweede vak worden bebord.

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 
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 033 247 22 22 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Bekendmakingen

Stukken inzien
Wilt u stukken inzien? Hiervoor kunt u contact 
opnemen met team Service en Informatie via 
telefoonnummer 033 - 247 22 22 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 
https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/.
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
Alle officiële bekendmakingen van 
de gemeente worden uitsluitend online
bekend gemaakt. Zie daarvoor op 
www.officielebekendmakingen.nl de 
rubriek Gemeenteblad.
Ook kunt u zich (gratis) registreren op de site 
https://www.overheid.nl/ 
berichten-over-uw-buurt.  
U ontvangt dan vervolgens voortaan auto-
matisch via de e-mail de Bekendmakingen die 
op uw buurt van toepassing zijn.

Is de papiercontainer in uw wijk niet beschikbaar of vol? U kunt oud papier en grote hoeveelheden karton ook bij de Milieustraat inleveren. 

De Milieustraat is centraal voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk aan de Blekkerserf 4 in Nijkerk. De Milieustraat is open: 
• Maandag tot en met vrijdag van 07.45 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. 
• Zaterdag van 07.45 uur tot 14.00 uur.

Meer informatie leest u op onze website: https://www.nijkerk.eu/afval



Ontwerpbestemmingsplan Gemeente Nijkerk 2022, veegplan
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 Gemeente Nijkerk 
2022, veegplan ter inzage komt te liggen. 

In 2014 is de gemeente gestart met een nieuwe systematiek van bestemmingsplannen maken. Het 
betreft het werken met bestemmingsplannen waarin niet slechts één ruimtelijke ontwikkeling opge-
nomen wordt, maar meerdere te bestemmen locaties worden opgenomen. Hierdoor hoeft slechts 
eenmaal een bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden om meerdere locaties te bestemmen.
Inmiddels zijn er voor de kernen en bedrijventerreinen in de gemeente verschillende vergunningen 
verleend, waarvan het wenselijk is om deze te verwerken in één van de bestemmingsplannen voor 
de kernen en bedrijventerreinen in de gemeente Nijkerk. Daarnaast is in de praktijk gebleken dat er 
kleinere tekstcorrecties of andere aanpassingen wenselijk zijn. En tenslotte zijn er enkele locaties 
waar de bestemming niet meer correct is omdat het bedrijf er gestopt is of waar sprake is van een 
ontwikkeling. Deze aanpassingen zijn in het ‘Ontwerpbestemmingsplan Gemeente Nijkerk 2022, 
veegplan’ verwerkt.

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 30 juni 2022 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 033 247 22 22.

Daarnaast is het bestemmingsplan online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0182-0001 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.

Vooraankondiging bestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg , Nijkerk
Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maakt het college van burge-
meester en wethouders van de Gemeente Nijkerk bekend dat het een bestemmingsplan voorbereidt 
voor woningbouw aan de Oude Barneveldseweg. 

Beschrijving van het plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan
Het gebied wordt globaal begrensd aan de oostzijde door de Oude Barneveldseweg, de noordzijde 
van de bestaande bebouwing Nautilus, de westzijde de groen- en waterstrook van Hazelaarshof/
Hulshof en de zuidzijde de achterste bebouwing van de kantoren aan de Paasbosweg. Zie ook bij-
gaand kaartje met de grens van het plangebied.

Grens plangebied bestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg

Doel van het plan is er in de komende jaren circa 165 woningen te bouwen. In het woningbouwpro-
gramma wordt extra aandacht besteed aan de woningbehoefte van starters en
senioren. Zo dient 10% van de woningen in het bijzonder geschikt te zijn voor senioren.
Het kinderdagverblijf Prokino blijft in het gebied. 

Bij de ontwikkeling van het nieuwe woningbouwplan wordt rekening gehouden met de belangen van 
omwonenden. Dit gebeurt onder meer door een groenblauwe bufferzone tussen het plangebied en 
de bestaande bebouwing aan de westzijde (de Hazelaarshof) te creëren. 

Reageren op het plan?
In de voorbereiding op het ontwerpbestemmingsplan hebben omwonenden en belanghebbenden al 
diverse keren gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van het woningbouwplan. 

Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. Zodra de planvoorbereidingen gereed zijn, wordt 
het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit is naar verwachting in september 2022. 
De kennisgeving daarvan en wijze waarop u dan kunt reageren wordt onder andere bekend gemaakt 
op de gemeentepagina van de Stad Nijkerk en op de website ‘https://zoek.officielebekendmakingen.nl’.
 
Op deze vooraankondiging kunt u nog geen zienswijze naar voren brengen. Ook kunnen onafhanke-
lijke instanties nu nog geen advies uitbrengen. Tijdens de planologische procedure biedt de gemeente 
u de mogelijkheid een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan en beroep in te 
stellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. 

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt op contact opnemen met de Publiekswinkel 
via telefoonnummer 033 247 22 22.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
30 juni Beeldvormende bijeenkomst 20.00 uur Bedrijfsrestaurant
30 juni Raadscommissie 21.00 uur Raadzaal

in te stemmen met voorgestelde wijzigingen. De raad besprak de voorjaarsnota en stelde nog 
vragen over onder andere het personeelsbeleid, integrale afweging van projecten, het gemis van 
bericht over de meicirculaire van de rijksoverheid en wat dat betekent voor Nijkerk, en over de 
onzekerheid van bijdrages van het rijk vanaf 2026. Wethouder Audrey Rohen deed de toezegging 
om de analyse van de meicirculaire zo spoedig mogelijk aan de raad aan te bieden. Wethouder 
René Windhouwer deed de toezegging om in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van speel-
boerderij de Torteltuin.

 Tijdens dit agendapunt werden ook moties ingediend: 
 Marina Lanting-van Rhee (ChristenUnie-SGP) diende een motie in over burgerparticipatie. Joost 

van Wijnen (ChristenUnie-SGP) diende een motie in over een Pumptrackbaan en over een ‘Mo-
tiemarkt’. Na bespreking werden deze moties ingetrokken. Wethouder René Windhouwer deed 
de toezegging om de oproep voor een pumptrackbaan mee te nemen bij het opstellen van het 
speelruimteplan en in het gesprek met de initiatiefnemers ‘urban sports’. 

 Niels Staal (VVD) diende een amendement in om de voorgestelde wijziging in de begroting 
2022 over het Paashuis aan te passen. Het gaat om nieuw beleid en daarom moet er eerst een 
voorstel over het plan aan de raad voorgelegd worden. De raad stemde in met deze wijziging. 

U kunt de vergadering nog terugkijken via de website van de gemeente Nijkerk: 
Nijkerk.eu/gemeenteraad 

Vooruitblik Beeldvorming op 30 juni: gemeentelijke ombudsman
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Donderdagavond 30 juni is er een informatiebijeenkomst voor raadsleden, commissieleden en be-
langstellenden over de gemeentelijke ombudsman. De bijeenkomst is van 20.00 tot 20.45 uur in het 
bedrijfsrestaurant van het stadhuis. U bent van harte welkom!
In 2017 hebben de gemeenteraden van Bunschoten, Nijkerk en Putten besloten om een gezamenlijke 
ombudsman aan te stellen, de heer William Maassen. Tijdens de bijeenkomst vertelt hij over zijn werk 
en blikt hij terug op het jaarverslag over 2021. Dit werd in januari aan het college en de gemeenteraad 
aangeboden. Na de toelichting is er gelegenheid om vragen te stellen.

Vooruitblik Raadscommissie op 30 juni: verstedelijkingsstrategie
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag 30 juni vanaf 21.00 uur staat de behandeling verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-
Foodvalley op de agenda. Het is een consultatie. Het college vraagt aan de raadscommissie of zij haar 
mening wil geven over de beschreven opgaven voor de gebiedsuitwerking. De verstedelijkingsstrategie 
Arnhem-Nijmegen-Foodvalley bestaat uit acht deelgebieden met opgaven voor leefomgeving, mobili-
teit, economie en wonen. Meer informatie vindt u op de pagina vergaderingen en vergaderstukken van 
de gemeenteraad op Nijkerk.eu/gemeenteraad

U bent van harte welkom bij de vergadering. Wilt u inspreken? Meldt u zich dan vóór de vergadering 
bij de raadsgriffie (griffie@nijkerk.eu) of via telefoonnummer (033) 247 22 22. U ontvangt dan meer 
informatie.

Terugblik Raadsvergadering 23 juni
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Op 23 juni vergaderde de gemeenteraad. Twee raadsleden maakten gebruik van het vragenuurtje 
aan het begin van de vergadering. Niels Staal (VVD) stelde vragen over buslijn 102 door Hoevelaken. 
Na de wegwerkzaamheden bleken de drempels te hoog voor de bus en rijdt de bus een andere 
route. Veel inwoners stelden daar vragen over. Wethouder Windhouwer geeft aan dat de aannemer 
de fout half juli herstelt.
Marina Lanting-van Rhee (ChristenUnie-SGP) stelde vragen over de gastvrijheid van de gemeente 
Nijkerk voor vluchtelingen. Uit rapportages van Vluchtelingenwerk en Unicef blijkt dat de omstandig-
heden in noodopvanglocaties voor kinderen slecht is. Haar vraag is wat wij als gemeente kunnen doen. 
Burgemeester Gerard Renkema geeft aan dat Nijkerk in overleg met de veiligheidsregio kijkt welke 
bijdrage Nijkerk eventueel kan leveren.

Daarna werden onderstaande agendapunten behandeld:
-  Kaderbrief en ontwerpbegroting 2023 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

(VGGM). Dit agendapunt werd zonder debat behandeld. De raad stemde in met dit voorstel.
-  Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Van Dijkhuizenstraat ongenummerd Nijkerkerveen. 

De raad sprak nogmaals over dit plan om een woning met bijgebouw te realiseren als onderdeel 
van functieverandering aan de Van Dijkhuizenstraat ongenummerd nabij 8 te Nijkerkerveen. De 
raadsleden gaven aan dat de onderbouwing van het voorstel hen niet heeft overtuigd. De raad 
stemde unaniem tegen het voorstel.

-  Strategie en financiële kaders Stadshaven Nijkerk. Het voorstel aan de raad was om in te 
stemmen met het voeren van een actief grondbeleid, de grondexploitatie vast te stellen en in te 
stemmen met de begrotingswijzigingen en reservemutaties. De raad stemde unaniem in met het 
voorstel.

-  Wijzigen Bouwverordening 2007 en wijzigen Erfgoedverordening. Het voorstel aan de raad 
was om de Bouwverordening en Erfgoedverordening te wijzigen. Dit heeft te maken met de 
invoering van de Omgevingswet. De raad stemde unaniem in met het voorstel.

-  Benoemen leden adviescommissie omgevingskwaliteit. Dit voorstel (aanvulling op het voor-
stel hierboven) ging over de benoeming van de leden in de Adviescommissie Omgevingskwali-
teit. Ook hier stemde de raad unaniem voor.

-  Uitbreiden raadsgriffie. De raadscommissie besprak het voorstel op 9 juni en gaf toen aan dat 
uitbreiding van de griffie gewenst en nodig is en dat het voorstel zonder debat behandeld kon 
worden in de raadsvergadering. De raad stemde unaniem voor.

-  Jaarstukken 2021. In de jaarstukken legt het college verantwoording af. Wat waren de plannen? 
Wat is uitgevoerd? En hoeveel heeft het gekost? De raad besprak de jaarstukken en stelde nog 
vragen. Wethouder Audrey Rohen deed de toezeggingen om de Meerjarenprognose grondbedrijf 
twee keer per jaar op tijd aan de raad te verstrekken en om de door de accountant geconsta-
teerde onzekerheid bij de dossiers Participatiewet in 2022 op orde te brengen. De raad stemde 
unaniem in met het voorstel. 

-  Voorjaarsnota 2022. In de voorjaarsnota geeft het college de kaders voor de Programmabegro-
ting voor 2023-2026. Ook doet het college voorstellen voor wijzigingen in de begroting van het 
lopende jaar 2022. Het voorstel aan de raad was om kennis te nemen van de Voorjaarsnota en 
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Van Raad tot daad 
Wat een bijzonder moment! Op 30 mei jl. 
werd ik geïnstalleerd als gemeenteraadslid 
in de gemeente Nijkerk. In de maanden 
hieraan voorafgaand mocht ik binnen de 

fractie van de ChristenUnie-SGP mijn steentje 
bijdragen van fractievergaderingen tot com-
missievergaderingen en van verkiezingspro-
gramma tot verkiezingscampagne. Verdiepen 
in waar we ons als christelijke partij hard voor 
maken en hebben gemaakt. Meedenken over 
wat we voor Nijkerk, Nijkerkerveen en 
Hoevelaken willen bereiken in de komende 
jaren. Alles met als doel om de gemeente met 
haar inwoners, instellingen en bedrijven met 
goede besluiten elke keer een beetje beter en 
mooier te maken. Dit mag ik mede invullen 
met een mooie club mensen. 

Als gemeenteraad kunnen we dit alles niet 
alleen. Zeker niet! We hebben u hierbij hard 
nodig! 

• Om te weten wat er speelt, 
• Om te horen wat er beter kan,
• Om samen te zoeken naar verbeteringen of 

oplossingen.

Waarbij ik mij graag inzet voor kwetsbare 
groepen, maar het deel van de samenleving 
zonder hulpvraag net zo goed hoop te zien en 
horen.
Ik hoop dan ook van harte dat u mij weet te 
vinden! Zodat we niet vergaderen om het 
vergaderen, maar komen tot besluiten goed 
voor nu en voor onze toekomst: samenleven in 
vertrouwen.

Reageren?
joostvanwijnen@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.
Of volg ons op twitter: @RaadNijkerk of 
facebook: GemeenteraadNijkerk

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffie:
telefoon:  (033) 247 22 22
e-mail: griffie@nijkerk.eu


