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VERSLAG van de OPENBARE VERGADERING van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT NIJKERK  

Datum en tijdstip: 3 november 2021, 15.00 uur 

Aanwezigen:  Dhr. J. van den Brink (vanaf 15.55 uur), mw. M. Diederiks (adviseur erfgoed gemeente 
Nijkerk), dhr. G. van de Veen (Stichting Oud Nijkerk), dhr. J. Nobel (Stichting Stadsgezicht 
Nijkerk), mw. N. van Doorn (Stichting Historisch Hoeflake), dhr. H. Korthorst (stichting 
Historisch Hoeflake) en dhr. M. van Bleek 
 

Afwezigen: dhr. L. Reijmer (adviseur welstand Gelders Genootschap).  

Verslaglegging:  Dhr. C.W. van den Heuvel 

Kopie naar:  Commissieleden. Definitief verslag op de gemeentelijke website. 

1.  Opening en mededelingen 
De voorzitter a.i. opent de vergadering om 15.00 uur en heet een ieder welkom.  
 

2.  Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. In een volgende vergadering wordt het onderwerp ‘Duurzame energie’ op de 
agenda geplaatst 
 
 

3.  Zittingsduur CRK 
De door het college voorgedragen leden en plaatsvervangende leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
zijn conform het ontwerpbesluit herbenoemd tot het moment van de benoeming van de leden van de nieuwe 
adviescommissie. De gemeenteraad heeft met het voorstel ingestemd. Een ieder wordt verzocht de formele 
documenten tot herbenoeming te ondertekenen. Het college van B&W heeft inmiddels ook ingestemd met de 
consultatienotitie over de instelling van een gemeentelijke adviescommissie. 

 

3a. Benoeming plaatsvervangend voorzitter  

In commissie is de heer Van den Brink voorzitter en formeel is er nog geen plaatsvervangend voorzitter. Het 
voorstel is om de heer Van Bleek voor te dragen.  
 

4.  Sparrendam 
De heer Korthorst heeft een document opgesteld. Staande de vergadering worden enige taalkundige suggesties 
gedaan; het is ook nog mogelijk om verbetersuggesties door te mailen. 

De volgende zinnen dienen te worden aangepast:  
‘de door u gewenste legalisering’.  
Het betreft een rijksmonument.  
‘Huis Hoevelaken’ is ‘Huize Hoevelaken’.  
‘CRK acht dit vaag’ = ‘CRK acht dit te vaag’. 
Het woord ‘lijken’ weghalen.  
toevoegen: ‘Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet je een cultuurhistorische afweging kunnen maken’ 
De vergadering spreekt van een goed onderbouwd stuk, vooral het gedeelte inzake de kwetsbaarheid en het 
unieke cultuurhistorische karakter van Sparrendam. CRK moet uitdragen dat er niet wordt voldaan aan het 
wettelijk gestelde.  

 

5.  Huize Hoevelaken 

Er is gekeken naar het inrichtingsplan voor Huize Hoevelaken. Er waren zorgen over de aanleg van bomen en 
boomsprieten. Dit wordt besproken in overleg met de landschapsarchitect. Er zijn verder nog plannen voor een 
verdiept zijgedeelte van de tuin en de inpassing van een theehuis en een garage. Dit laatste wordt besproken 
met de Rijksdienst. Ook wordt een landschapsbureau ingeschakeld. De eerste aanvraag heeft betrekking op de 
keuken en een aanpassing terras alsmede een zwembad in de kelder. Voor dit laatste moet een 
constructiebureau worden ingeschakeld dat ervaring heeft met historische panden. Verder is aandacht nodig 
voor een minder validentoegang naast de hoofdingang.  

Mevrouw Van Doorn vraagt waar het theehuis is gepland. De heer Van Bleek antwoordt dat deze is ingepland 
aan de oostkant van het pand bij een bomengroep. De vergadering meent dat een buitenplaats 
toonbaar/zichtbaar moet zijn. Daardoor dient de beplanting transparant te zijn. Met name aan de noordzijde is 
het doorzicht verdwenen. De boomsprieten zijn overigens vergund door de gemeente. Verder is een poort 
aangebracht die waarschijnlijk illegaal is gerealiseerd. De naamgeving ‘Huis Hoevelaken’ staat verkeerd gespeld. 
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6.  Havenkom 
De bijgevoegde brief wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 

7.  Herinrichting Plein 
Bij de herinrichting van het Plein vormt de Van Kluijvelantaarn in de ogen van het gemeentebestuur een 
bottleneck. Deze staat nu op een niet logische plek, naast de ingang van een restaurant. Marlous doet het 
voorstel de lantaarn te verhuizen in de richting van het stadhuis, vanwege de connectie met een voormalige 
burgemeester. Wellicht kan het onderdeel worden van de gemeenschappelijke achtertuin van het aanstaande 
Havenkom-project. De vergadering noemt dit een onbegrijpelijke suggestie. De Van Kluijvelantaarn hoort thuis 
op het Plein. Er is ook niets op tegen om deze te behouden in de directe omgeving van het Waaggebouw. 
Gevoelsmatig hoort de Van Kluijvelantaarn niet thuis in de omgeving van het stadhuis. Mogelijk zou een locatie 
tegenover de Hema nog soelaas kunnen bieden om de lantaarn visueel een andere plek te geven, maar de beste 
optie is de lantaarn te laten staan waar deze nu staat. Mocht het gemeentebestuur van mening zijn dat de 
lantaarn uit het Nijkerkse stadscentrum dient te verdwijnen, dan dient dit goed te worden onderbouwd.    
  

8.  Mandaatoverleg 
De verslagen van het mandaatoverleg worden voor kennisgeving aangenomen. 
Naar aanleiding van: 

Het is nog niet bekend of ten behoeve van Huize De Brink een vervolgaanvraag is ingediend voor een glazen 
serre. Het betreft een beschermde tuin. Een eerste plan met een verzameling van standaard gebouwtjes is van 
tafel. Hierop is geadviseerd een architect in te schakelen. Sindsdien is weinig meer vernomen.  

De mandaatcommissie is nog niet fysiek bijeen geweest. De advisering gebeurt grotendeels digitaal. 

Er is een positief advies voor het pand van de Blokker aan de Langestraat afgegeven. Het project is vertraagd 
vanwege vervuiling in de grond. 
 

9.  Verslag vorige vergadering 22 september 2021 
Het verslag d.d. 22 september 2021 wordt met inachtneming van enkele correcties vastgesteld. 
 

10. Rondvraag 
Het advies inzake de energietransitie van de vorige keer wordt gehandhaafd. Het voorstel behelst twee 
windmolens en veertig hectare zonnevelden in de omgeving van de afslag A28 Nijkerk Zuid. De locatie bij 
McDonalds kent voornamelijk ecologische bezwaren. Overigens geeft de vergadering liever de voorkeur aan 
zonnevelden in plaats van windmolens. De vergadering noemt het kaartmateriaal niet echt duidelijk en wenst 
het standpunt van de provincie. Erik Zweers en Marjo konijnenbelt worden uitgenodigd voor een toelichting. 

Mevrouw Diederiks heeft een mail ontvangen van de heer Van Berkel over het verslag CRK van 11 augustus jl. 
Hij wenst de tekst iets veranderd te hebben. 

Mevrouw Van Doorn merkt op dat de muziektent op het Van Aalstplein in Hoevelaken wordt gerestaureerd. Het 
tekstbord is vervaagd en zij heeft content aangeleverd maar niets meer vernomen. 

De heer Van de Veen maakt zich zorgen over het behoud van twee bunkers in Nijkerk. Dit betreffen de bunkers 
bij garage Schueler en de Jan Tijmensteeg dat woonwijk wordt. Gevraagd wordt of de bunkers een beschermde 
status genieten. Blijkens een boek van Foppe Witzel betreft het bijzondere bunkers, onderdeel van de 
panzerstellung. Patrick Burgers, die de bunker op de Weldammerlaan reeds heeft opgeknapt, wordt om advies 
gevraagd. Mevrouw Diederiks doet onderzoek naar de stand van zaken. 

  

11. Volgende vergadering 

De volgende vergadering van CRK is op woensdag 15 december 2021. 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering om 16.25 uur. Hierna volgt een afscheidsceremonie in 
verband met het vertrek van de heer Korthorst uit de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

 


