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TROTS OP SAMEN AAN ZET



Op 25 mei 2016 is de dialoog ‘Samen aan zet’
met een grote startbijeenkomst begonnen in
het Corlaer College. Daar zijn de dialooggroe-
pen Leefstijl en Economie & bedrijfsomge-
ving gevormd en van start gegaan. In januari
2017 zijn de estafettestokjes doorgegeven aan
de dialooggroepen Veiligheid & handhaving,
Wonen & woonomgeving en Sociaal domein.
Inmiddels hebben alle dialooggroepen een vi-
sie en voorstellen opgeleverd. Een fantastisch
stuk werk! Maar het is nog niet af, een nieuwe
fase is aangebroken...



Toen de dialooggroepen eenmaal gevormd waren,
maakten zij eerst een visie voor de onderwerpen
die binnen hun dialooggroep vielen. Op deze pa-
gina vindt u om welke onderwerpen dat ging en
hoe deze waren verdeeld. Deze visies werden
gepresenteerd aan het College van b en w en de
gemeenteraad. Na tips en vragen van die kant,
werden de vijf visies omgezet in een heleboel
voorstellen. Voorstellen, die in Nijkerk, Hoeve-
laken en Nijkerkerveen iets toevoegen en van
waarde zijn. In het najaar van 2017 hebben alle
dialooggroepen deze voorstellen opgeleverd.



De dialooggroepen hebben vol enthousiasme en op
hun eigen manier en tempo gewerkt aan de visie en
voorstellen, rekening houdend met  kaders die de
gemeenteraad vooraf had gesteld. Nadat elke dia-
looggroep  de voorstellen had opgeleverd,  heeft
de gemeenteraad alle voorstellen die binnen de
kaders pasten formeel vastgesteld. Voorstellen
die niet binnen die kaders pasten (bijvoorbeeld
qua budget), zijn eind 2017 onderling afgewogen
en in  januari 2018 heeft de gemeenteraad beslo-
ten ook in een belangrijk deel van deze voorstel-
len nog extra te investeren.  Voor alle voorstellen
geldt,  dat  er gezocht blijft worden naar dwars-
verbanden onderling en verbindingen met  andere
activiteiten. Voor alle voorstellen geldt ook dat er
gekeken moet worden naar kansen om voorstel-

te voeren.



De raad heeft besloten om € 2,5 miljoen binnen de

te stellen voor de uitwerking en uitvoering van 48
voorstellen. In 2017 en 2018 starten nog 21 extra
voorstellen. Daarvoor investeert  de gemeente-

raad nog eens  € 810.000,- extra. De 16 overgeble-
ven voorstellen worden nader uitgewerkt of later
afgewogen. Ook daarvoor geldt dat gezocht kan



Op deze pagina vindt u allerlei feiten en cijfers
over Samen aan Zet. Maar het proces is nog lang
niet afgelopen! De uitwerking of uitvoering van
vele voorstellen gaat nu pas beginnen! En daar
kunt u een rol in spelen. Helpt u om de voorstellen
tot een succes te maken? In de krant vindt u bij
ieder voorstel een contactpersoon. Geef u op en
doe mee!
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SAMEN OP WEG
NAAR EEN NIEUW
EVENEMENTENBELEID


















BEHEER OVER
UIT IN NIJKERK EN
UIT IN HOEVELAKEN
De website www.uitinnijkerk.nl bestond al,
maar het beheer werd al een tijd niet meer
gedaan. Dankzij dit voorstel kon dat wel weer
plaatsvinden: de VVV Nijkerk heeft dit het af-
gelopen half jaar gedaan. In 2018 en verder zal
de website verder worden doorontwikkeld in
het project ‘LekkerNijkerk.nl’, waar de digitale
uitagenda een prominente plek zal krijgen zon-
der dat het huidige web-adres verloren gaat.































www.uitinnijkerk.nl
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Het is voor de gemeente Nijkerk, haar inwoners, be-
drijven en (onderwijs)instellingen noodzakelijk dat de
energie die we verbruiken, voortaan duurzaam wordt
opgewekt. De dialooggroep wil een beleidsplan voor een
klimaatneutraal Nijkerk. Nijkerk staat voor de uitdaging
om de komende jaren stappen te zetten: gemeente, be-
drijven, onderwijsinstellingen én inwoners samen. In
2018 schrijven gemeente en belanghebbenden samen

-
nen mogen aangeleverd worden bij de gemeente. Geef
daarbij aan wie welke rol op zich pakt.






































CIRCULAIRE
ECONOMIE

VERDUURZAMEN
BESTAANDE
WONINGEN EN BEDRIJVEN

GEMEENTELIJK
RIOLERINGS PLAN:

WATER EN
KLIMAATADAPTIE






































































PROJECTEN EN VOORSTELLEN






 

GEZONDHEIDS-
EN STRESSTEST



























Het doel van het project ‘De-
mentievriendelijke gemeente’
is de omgeving (bijvoorbeeld de
wijk, buurt, verenigingen, etc.)
bewust te laten worden van
mogelijke signalen van demen-
tie en informeren wat die om-
geving kan doen en betekenen.
Op deze manier kunnen men-
sen met dementie zo lang mo-
gelijk thuis blijven wonen en de

dingen in de omgeving blij-
ven doen die ze gewend zijn.
Daarnaast wil het project de sa-
menwerking van iedereen die
betrokken is bij mensen met
dementie vergroten en beter
inspelen op de wensen die er
zijn. Dit dialoogvoorstel is een
vervolg van de succesvolle pilot
‘Dementievriendelijk Hoeve-
laken’ en zal de komende jaren

gemeentebreed worden uitge-
rold. Het is voor de gehele sa-
menleving mogelijk om een rol
te spelen in dit project om de
leefomgeving van dementeren-
den prettiger te maken.








































POSITIEVE GEZONDHEID VOOR
LAAGGELETTERDEN
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ARMOEDE
NIJKERK UIT

PLATFORM 50+
Dialoogvoorstel Platform 50+ is een initiatief van
bewoners met een mediaachtergrond, met als doel
jonge senioren (50-60 jaar) in Nijkerk, Hoevelaken
en Nijkerkerveen, te binden en anders te informeren
over interessante activiteiten. Op de radiozender Dif-
ferent Radio 747 AM is dag en nacht Top 40-muziek
van de afgelopen 50 jaar te beluisteren. De radio-
zender bouwt een vast publiek op en stuurt vanaf
medio maart informatie door naar de website www.
nijkerk50.nl , waar alle relevante info kort en bondig
is samengevat. Van interessante activiteiten bij de
bibliotheek, sporten voor ouderen, tot zorg adviezen
van stichting Sigma. Leuke activiteiten voor jonge
senioren in de stad kunnen gemaild worden naar

de lucht, te beluisteren via de middengolf op 747 AM,

APP via diverse radioportals zoals TuneIn.
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PREVENTIE PLUKTUIN + ONTMOETING

































































ONTDEK EN DOE!




























ONTMOETINGSPLEINEN
De focus bij dit voorstel ligt op
het verbinden van bestaande fa-
ciliteiten, waardoor inwoners el-
kaar leren kennen en van elkaar
kunnen leren. Centraal hierbij
staat de vraag van inwoners. Ta-

lenten in de buurt vullen op ba-
sis van deze vraag het aanbod in.
Iedereen kan iets halen en ieder-
een kan iets brengen. Momen-
teel zit men midden in de vorm-
geving van de fysieke omgeving

en de activiteiten die plaats zul-
len gaan vinden. Wilt u een bij-
drage leveren aan dit voorstel?
Dat kan: Het vraag- en aanbod-
systeem zal gevuld moeten gaan
worden door de samenleving.



De buurtsportcoaches van Nijkerk Sportief en
Gezond ondersteunen lokale initiatieven om
de Nijkerkse bevolking meer in beweging te
laten komen en een gezonde leefstijl te stimu-
leren. Ook organiseren de buurtsportcoaches
zelf activiteiten en ondersteunen ze scholen,
sportverenigingen, kinderdagverblijven en
andere organisaties op hun route naar een ac-
tievere en gezondere leefstijl. Met dit voorstel
kunnen de buurtsportcoaches een aantal acti-
viteiten in de sportkantines organiseren.












Iedereen moet dezelfde kansen krijgen om
te sporten. Daarom organiseert Nijkerk
Sportief en Gezond voor alle minder-vali-
den sport- en beweegactiviteiten.  Zowel in
de buitenlucht als in de diverse sportzalen
worden beweeg- en sportactiviteiten gege-
ven aan kinderen en volwassen  die (nog)
niet terecht kunnen bij de reguliere sport-
verenigingen, vanwege beweegachterstand

bij de Sportkanjerclub, volwassen onder an-
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SPORTVELDEN UIT DE
WIJK UPDATEN/
IEDEREEN MAG WETEN DAT JE IN
NIJKERK BUITEN KAN SPELEN
In de gemeente Nijkerk zijn 120 sport-

kinderen en tieners van Nijkerk de mo-
gelijkheid om actief bezig te zijn, alleen
of met elkaar, in de buitenlucht. Jeugd en
Jongerenwerk Nijkerk heeft samen met
de jongeren een voorstel geschreven om
de sportveldjes  met kleine aanpassingen
nog aantrekkelijker te maken.  In aanvul-
ling op dit voorstel is er vanuit de Dialoog
een idee aangedragen om een App te ont-
wikkelen ter promotie van de vele Nij-
kerkse sportveldjes. Gestart wordt met
kleine aanpassingen aan de sportveldjes
voor 12+-ers in 2018.
Inwoners die mee willen helpen om de
speelplaatsen mooi te maken en hou-
den of te promoten kunnen contact op-
nemen met: 






CREATIEVE OPLOSSINGEN VOOR
JONGEREN ONTMOETINGSPLEKKEN (JOP’S)

Het project beoogt de aanschaf en het
plaatsen van (mobiele) units voor jongeren
die benut kunnen worden als ontmoetings-
plek. Daarmee wordt voorkomen dat jon-
geren door de wijk gaan zwerven en over-
last veroorzaken. Drie units zijn al gekocht
en het voorstel betreft de aanschaf van een
vierde unit. Momenteel wordt gewerkt aan
de voorbereiding voor het plaatsen van de
eerste drie units. Er is met jongeren ge-

-
gende stap is een gesprek met bewoners.











































SCHOOLZWEMMEN
De dialooggroep vindt het be-
langrijk dat er een nieuwe vorm
van schoolzwemmen komt.
Het doel hiervan is, de zwem-
vaardigheden van kinderen te
bevorderen door schoolklassen
groepsgewijs 1x per jaar ge-
durende 6 weken wekelijks 45
minuten zwemvaardigheids-
training te geven. Als pilot is
dit al klein gestart met enkele

scholen. In het nieuwe school-
jaar is het idee dit breder te or-
ganiseren en te kijken hoeveel
animo ervoor is. Via de scholen
wordt ouders om hulp gevraagd
bij onder andere het vervoer.
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CULTUURDAG NIJKERK
Dit zal één van de eerste activiteiten worden van de Culturele Raad als zij gevormd is. Vanuit de Dialoog was
er het idee om een soort van “Festival der Volkeren” te organiseren, wat een aantal jaren geleden een succes
was. Zodra de Culturele Raad gevormd is, kan dit idee verder worden uitgewerkt.




CULTURELE RAAD
















































INVENTARISATIE
BESCHERMENDE
MAATREGELEN
CULTUURHISTORISCH ERFGOED
















































VEILIGHEID IS
VAN ONS ALLEMAAL
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LANDGOED
LUXOOL
















































OMGEVINGSWET:
SAMEN STERK VOOR
DE GEMEENTE NIJKERK
De Omgevingswet komt eraan. In dat kader
gaat de gemeente Nijkerk onder andere aan
de slag met het opstellen van een Omge-
vingsvisie. Onderdeel daarvan is de ruim-
telijke bouwsteen van de Omgevingsvisie.
Deze bouwsteen wordt dit jaar opgesteld en
daarbij wordt de samenleving intensief be-
trokken. Er komen gesprekken en bijeen-
komsten met diverse groepen uit de samen-
leving. Wilt u uw steentje bijdragen?




























ONDERZOEKEN VERBINDING VELUWEMEER EN HAVENKOM

VERBETERING
VERKEERSVEILIGHEID
GEMEENTE NIJKERK
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INSPIRATIE-SESSIES
SAMENWERKING EN AFSTEMMING
GEMEENTE























































































DOORONTWIKKELING VAN
HET HOEVELAKENSE BOS


































































De komende jaren is in Nijkerk
nog veel groei en ontwikkeling
te verwachten op het gebied
van wonen, werken, verkeer,
recreatie en voorzieningen. De
gemeente Nijkerk wil hieraan
medewerking verlenen voor
zover dit past binnen duide-
lijke kwalitatieve voorwaarden.
Voorbeelden daarvan zijn de
kwaliteiten van het landschap
en de eigen identiteit van de
kernen. In 2018 worden ge-

sprekken met de samenleving
gevoerd om het toekomstbeeld
van de gemeente verder in te
vullen. Onder andere worden
bijeenkomsten georganiseerd
voor de verschillende kernen
en voor het buitengebied.
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