1 maart 2017

Nieuws & informatie
Adressen en openingstijden
Stadhuis Nijkerk
Bezoekadres stadhuis: Kolkstraat 27 in Nijkerk
Postadres: Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk
Telefoon: 14 033
Website: www.nijkerk.eu
Openingstijden Publiekswinkel,
Burgerzaken
Voor het aanvragen van producten en
diensten kunt u een afspraak maken via
www.nijkerk.eu of telefonisch via 14 033.
Voor het afhalen van rijbewijzen en reisdocumenten (bij de receptie Stadhuis Nijkerk):
Op maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Donderdag doorlopend van 9.00 tot 20.00 uur.

Milieustraat
Blekkerserf 4
Openingstijden:
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.

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 14 033.

Digitale Nieuwsbrief
Wilt u als inwoner van de gemeente Nijkerk, als
organisatie of belangstellende de digitale nieuwsbrief van de gemeente ontvangen?
Stuur een e-mail naar communicatie@nijkerk.eu.
Op dat adres ontvangt u dan wekelijks een
nieuwsbrief.

Oud Papier
Nijkerk
Maandag wekelijks
Oranje-Nassauschool, Eijkmanplantsoen
Hoevelaken
Zaterdag 25 februari 9.00-12.00 uur
Korfbalver. Telstar, Middelaarsweg
Zaterdag 10.00-12.00 uur
B.A.K., Meerveldlaan (bibliotheek)
Nijkerkerveen
Dinsdag t/ m vrijdag wekelijks
Concordia muziekvereniging,
Van Rootselaarstraat 7
Zaterdag 4 maart 9.00-12.00 uur
H.H. gemeente Bethel, Vrouwenweg 39

Verkiezing Tweede Kamer
Op woensdag 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voor u als kiezer
zijn hierbij de volgende zaken van belang:
Stemmen op papier
Ook bij deze verkiezing worden weer papieren
stembiljetten gebruikt. U maakt uw keuze
door het vakje voor de naam van een bepaalde
kandidaat rood te maken. Dat doet u met het
rode potlood dat in het stemhokje ligt. Het
gebruik van een andere kleur is niet toegestaan en maakt uw stem ongeldig. Vergist u
zich bij het uitbrengen van uw stem dan kunt
u éénmalig bij de voorzitter van het stembureau een nieuw stembiljet vragen.
Stempas noodzakelijk
In de week van 27 februari - 3 maart (deze
week) ontvangt u per post een stempas.
Hiermee kunt u bij elk willekeurig stembureau
in de gemeente Nijkerk gaan stemmen. Dat
hoeft dus niet het stembureau te zijn dat op
uw stempas is vermeld. Zonder stempas kunt
u niet aan de verkiezing deelnemen. Neem de
stempas dus mee als u gaat stemmen, samen
met een legitimatiebewijs (zie verderop in dit
artikel).
Stempas kwijt of niet ontvangen?
Bent u uw stempas kwijt geraakt of heeft u
deze niet ontvangen, dan kunt u tot dinsdag
14 maart 12.00 uur een vervangende stempas
aanvragen bij het team Verkiezingen op het
stadhuis. Vergeet u dan niet uw geldige legitimatiebewijs mee te nemen.
Legitimatieplicht met geldig legitimatie-bewijs
Meldt u zich bij het stembureau om te gaan
stemmen, dan moet u zich ook kunnen legitimeren. Dat kunt u doen door het tonen van
uw geldige Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Wanneer u zich niet kunt of
wilt legitimeren, dan kunt u ook niet aan de
stemming deelnemen.
Bij een geldig identiteitsbewijs moet u denken
aan een Nederlands paspoort, identiteitskaart
of rijbewijs waarvan de geldigheidsduur nog
niet verstreken is. Uitsluitend voor de verkiezing wordt onder een geldig identiteitsdocument ook verstaan een Nederlands paspoort,

identiteitskaart of rijbewijs dat niet langer dan
vijf jaar verlopen is. U mag dus een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
gebruiken waar op staat 16 maart 2012 óf elke
andere latere datum.
Mocht uw document vermist zijn dan kunt u
zich ook legitimeren met een proces-verbaal
van de politie of een verklaring van vermissing
van de gemeente in combinatie met een pasje
met uw naam en foto (bijvoorbeeld een OVchipkaart of ziekenhuispas).
Een ander machtigen voor u te stemmen
Kunt u om bepaalde redenen niet zelf aan
de verkiezing deelnemen, dan kunt u iemand
anders machtigen om namens u te gaan stemmen. Dit kan op 2 manieren:
a. via een onderhandse volmacht. Deze manier
van volmacht geven kunt u alléén gebruiken als u een andere kiezer uit Nijkerk wilt
machtigen om namens u te gaan stemmen.
Het hoeft niet iemand uit uw eigen stemdistrict te zijn. Het enige wat u moet doen
is de achterkant van uw stempas invullen
en daarna samen met uw gemachtigde
ondertekenen. Als de gemachtigde daarna
voor u gaat stemmen, dan is hij/zij verplicht
om behalve uw stempas ook een kopie van
uw geldige identiteitsbewijs over te leggen.
b. via een officiële volmacht. Wilt u iemand
machtigen die niet in Nijkerk woont, dan
kan dat alleen via het aanvragen van een
officiële volmacht. Een schriftelijk verzoek
voor een officiële volmacht kan ingediend
worden tot en met 10 maart 2017 bij het
team Verkiezingen op het stadhuis. Formulieren daarvoor kunt u afhalen op het stadhuis of downloaden van onze gemeentelijke
website, www.nijkerk.eu
Deze manier van volmacht geven kunt u ook
gebruiken als u niet in het bezit bent van
een geldig Nederlands identiteitsdocument
(zie omschrijving “geldig identiteitsdocument”). Bij het aanvragen van een officiële
volmacht hoeft u namelijk geen geldig
identiteitsdocument over te leggen.
Aandachtspunten bij het geven van een
volmacht
Denkt u er bij het geven van een volmacht wel
aan dat:

a. u een eenmaal gegeven officiële volmacht
niet meer kunt intrekken. Een onderhandse
volmacht kunt u nog wel intrekken.
b. een kiezer voor niet meer dan 2 andere
personen mag gaan stemmen;
c. iemand die met een volmacht ook voor een
ander gaat stemmen, dat alléén kan doen
tegelijk met het uitbrengen van zijn eigen
stem
d. u aan de persoon die namens u gaat stemmen een kopie van uw geldige identiteitskaart moet mee te geven. Dit geldt alléén
bij een onderhandse volmacht en niet bij
een officiële volmacht.
Kiezerspas voor als u niet in Nijkerk bent
Bent u op de dag van de verkiezing (woensdag
15 maart) niet in Nijkerk maar wel elders in
Nederland en wilt u in die andere gemeente
gaan stemmen, dan kunt u een kiezerspas aanvragen bij het team Verkiezingen op het stadhuis. U moet daarvoor dan wel uw stempas en
een geldig identiteitsdocument meenemen.
Het aanvragen van een kiezerspas kan tot en
met vrijdag 10 maart 2017.
Op wie kun u stemmen?
Omstreeks 7 maart krijgt u de kandidatenlijst
per post bezorgd. Op de voorkant staan alle
partijen en kandidaten die mee doen aan de
verkiezing.
Waar zijn de stembureaus?
Op de achterkant van de kandidatenlijst (ontvangt u per post omstreeks 7 maart) staan de
adressen van alle stembureaus in de gemeente
vermeld.
Toegankelijkheid stembureaus
Alle stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk.
Enkele stembureaus zijn ook toegankelijk met
een scootmobiel. Welke dat zijn kunt u lezen
op de kandidatenlijst.
Aanvullende informatie
Heeft u nog vragen over de verkiezing dan
kunt u bellen met het team Verkiezingen op
het stadhuis. Tijdens kantooruren kunt u hen
telefonisch bereiken via het nummer 14 033.

Informatiebijeenkomst over de BedrijfsInvesteringsZone Nijkerk (BIZ)
Mogelijk heeft u gehoord dat er in Nijkerk
initiatieven zijn om het stadscentrum
aantrekkelijker te maken. In dit verband
zijn vergaande stappen genomen voor de
mogelijke oprichting voor een BedrijfsInvesteringsZone, ook wel BIZ genoemd.
Op dinsdag 7 maart organiseert het
Platform Binnenstad Nijkerk een informatiebijeenkomst over de BedrijfsInvesterings-

Zone Nijkerk (BIZ). Deze bijeenkomst is
bedoeld voor de ondernemers die met hun
bedrijf binnen de gebiedsafbakening vallen. Zij hebben persoonlijk een uitnodiging
ontvangen. Bent u uitgenodigd? Kom dan
vooral! Dit is belangrijk want we houden aan
het eind van de bijeenkomst een proefpeiling.
Bent u niet uitgenodigd, maar wel geïnteresseerd, ook dan bent u welkom voor de

bijeenkomst op dinsdag 7 maart aanstaande.
De avond start om 18:30 uur met een kopje
soep en een broodje. Om ongeveer 21:00
uur is de bijeenkomst afgelopen. De bijeenkomst vindt plaats in De Schakel (Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk). Graag vernemen
wij van u of u bij de bijeenkomst aanwezig
zult zijn en eventueel wie met u
meekomen. U kunt zich aanmelden
bij BIZNijkerk@outlook.com.

Vanaf vandaag gecombineerde inzameling
Plastic en Drankkartons
Vanaf vandaag kunnen
ook Plastic en Drankkartons bij elkaar in één container gratis aangeboden
worden voor inzameling.
Het gaat om drankkartons van frisdrank én
zuivel. Veel gemeenten
zijn de afgelopen twee
jaar al gestart met het invoeren van een
gecombineerde inzameling van plastic,
drankkartrons en metaal. Door steeds
betere scheidingsmethoden is het sinds
twee jaar namelijk ook mogelijk de stromen van plastic en drankkartrons achteraf
uit te sorteren tot zuivere grondstoffen.
Waarom geen blik?
Inmiddels staat de inzameling van blik ter
discussie. Het blik brengt nauwelijks iets
op aan grondstof. Voor het milieu heeft dit
geen negatief effect, omdat blik voor de

verbranding weer uit het restafval wordt
gesorteerd.
Waarom meedoen?
Het plastic wordt tezamen met de andere
regiogemeeenten van de Regio de Vallei
verzameld, gesorteerd en als grondstof hergebruikt. Wanneer alle gemeenten,inclusief
Nijkerk, over zijn gegaan naar de gecombineerde inzameling levert dit een meer
eenduidige afvalstroom op. Dit vertaalt zich
ook in vermindering van de administratieve
last.
Samen van afval naar grondstof
In een reeks van korte artikelen vertellen wij
op onze website aan de hand van praktische
voorbeelden wat er met uw afval gebeurt
en waarom scheiden steeds belangrijker
wordt. Wilt u daar meer over weten? Kijk
dan op onze website, www.nijkerk.eu/inwoners/afval/samenvanafvalnaargrondstof.

Uw digitale berichtenbox van de overheid
MijnOverheid biedt u toegang tot uw post,
uw Persoonlijke gegevens en uw Lopende
zaken bij steeds meer overheidsdiensten,
zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW,
SVB, UWV en gemeente Nijkerk. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. En u logt
gemakkelijk in met uw DigiD.

gemeente Nijkerk ingeschakeld is.
• U hebt nog geen account bij MijnOverheid:
Activeer uw account met uw DigiD op mijn.
overheid.nl. Na registratie kunt u direct
gebruikmaken van Berichtenbox. Heeft u
geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan
via digid.nl/aanvragen.

Voordelen Berichtenbox
Waar u ook bent, met de Berichtenbox heeft u
post van de overheid altijd bij de hand. En als
u wilt, ontvangt u automatisch een e-mail als
er post voor u is. De Berichtenbox is overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. U logt
gemakkelijk in met uw DigiD.

U wilt de brieven per post blijven ontvangen:
• U hebt een account bij MijnOverheid: Log in
op MijnOverheid en schakel berichtgeving
door gemeente Nijkerk uit door het uit te
vinken.
• U hebt zich niet aangemeld bij MijnOverheid:
U hoeft niets te doen.

U wilt de brieven via MijnOverheid ontvangen:
• U hebt een account bij MijnOverheid: Zorg
dat het ontvangen van berichten door

Meer informatie?
Voor meer informatie over MijnOverheid kijkt
u op mijn.overheid.nl.

Volg @gemeenteNijkerk op Twitter

Inloopbijeenkomst woonzorgcomplex Sportweg Hoevelaken
Op woensdag 8 maart 2017 organiseert
de gemeente in samenspraak met QaMP
Projectontwikkeling en JP van den Bent
Stichting een inloopbijeenkomst over een
te realiseren woonzorgcomplex aan de
Sportweg in Hoevelaken. De avond start om

19.00 uur in Partycentrum de Haen.
De bijeenkomst gaat over het ontwerp van het
woonzorgcomplex aan de Sportweg.
Het complex betreft de nieuwbouw van 24
woon(zorg)eenheden. Tijdens deze bijeen-

komst willen de initiatiefnemers het ontwerp
van het gebouw aan u tonen, wordt u in de
gelegenheid gesteld vragen te stellen en kunt
u uw mening geven.
U bent van harte welkom!

Het programma:
Datum:
woensdag 8 maart 2017
Locatie: Partycentrum de Haen,
De Brink 10a,
3871 AM Hoevelaken
Tijd:
19.00 - 20.30 uur

Startpunt Geldzaken

Is het steeds moeilijker om uit te komen met
uw inkomen? Blijven er rekeningen liggen?
Heeft u nog geen schulden, maar zijn er wel
(bijna) financiële problemen? Raadpleeg dan
de geldplannen van Startpunt Geldzaken via:
https://nijkerk.startpuntgeldzaken.nl/
De geldplannen zijn een handige manier

om tips te krijgen over geld. U krijgt tips om
uw uitgaven te verminderen en tips om uw
inkomsten te verhogen. Daarnaast krijgt u inzicht in hoe zorgvuldige keuzes te maken voor
als u geld overheeft. En als u financiële zorgen
heeft, wordt stap voor stap aangegeven hoe
u uit de zorgen kan komen. U krijgt goede
tips en de geldplannen zijn geschikt voor alle
inkomens.
Geldplan “Kom uit de geldzorgen!”
Heeft u financiële zorgen en wilt u er van af?
Kijk dan welke stappen u kunt ondernemen

om orde op zaken te stellen. Als het u alleen
niet lukt, wordt u in het geldplan verwezen naar vrijwilligers op het gebied van de
Thuisadministratie en/of medewerkers van de
gemeente.
Geldplan “Beter rondkomen”
Wilt u ook graag dat uw uitgaven en inkomsten beter in balans zijn met elkaar? Dat er
niet meer geld uitgaat dan er binnenkomt?
Maak dan het geldplan “Beter rondkomen”,
zodat u vaker geld overhoudt aan het einde
van de maand.

Geldplan “Sparen, aﬂossen of beleggen?”
Als u juist geld overheeft, maakt u het
persoonlijk plan “Sparen, aflossen of beleggen?” Hiermee ziet u wat slimme keuzes zijn
als het om uw geld gaat. Na het beantwoorden van de vragen krijgt u een overzichtelijk
verslag.
Startpunt Geldzaken is een samenwerking
van het Nibud en partners, om u te helpen
bij uw geldzaken. Gemeente Nijkerk biedt
haar inwoners de mogelijkheid om online
gratis de geldplannen op te stellen.

Bekendmakingen
Online beroep indienen kan ook via
http://digitaalloket.raadvanstate.nl Op die
website vindt u ook een handleiding.

Stukken inzien.
Wilt u stukken inzien? Hiervoor kunt u een
afspraak maken met de Publiekswinkel, via telefoonnummer 14 033 of via het e-mail adres
loketbwv@nijkerk.eu.
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/inwoners/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/bezwaarmaken of schriftelijk.
Indienen Beroep tegen een bestemmingsplan, hogere grenswaarden
Beroep tegen vastgestelde bestemmingsplannen kan ingediend worden bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indienen Beroep tegen een verleende
uitgebreide omgevingsvergunning
Beroep tegen een verleende omgevingsvergunning kunt u indienen bij de bestuursrechter 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 bezwaar 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
Een aantal officiële bekendmakingen van
de gemeente wordt uitsluitend online
bekend gemaakt. Zie daarvoor op
www.officielebekendmakingen.nl de
rubrieken Staatscourant en Gemeenteblad.
Ook kunt u zich (gratis) registreren op de site
http://overuwbuurt.overheid.nl/
U ontvangt dan vervolgens voortaan automatisch via de e-mail de bekendmakingen die op
uw buurt van toepassing zijn.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders

Week 11
Week 12
Week 13

1 maart 2017

12-3-2017 t/m 18-3-2017
19-3-2017 t/m 25-3-2017
26-3-2017 t/m 1-4-2017

Reumafonds
ZOA, St.
fonds Gehandicaptensport, St.

zie www.cbf.nl
zie www.cbf.nl
zie www.cbf.nl

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie:
2016W2694 De Brink 7 Hoevelaken
				
2016W2449 Holkerstraat 6 Nijkerk
2016W2666 Rijnerf 12 Nijkerk
2017W0211 Schoolstraat 45
Nijkerkerveen
2016W2715 Schoolstraat 77
Nijkerkerveen
2016W2460 Wattstraat 9 Nijkerk

Verzenddatum:
22-02-2017
24-02-2017
23-02-2017
22-02-2017

kappen van 2 berken

21-02-2017

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning wordt
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo).

uitbreiden van een bedrijfspand

21-02-2017

Dossiernr.: Adres:
2017W0007 Slichtenhorsterweg 55
Nijkerk
2016W2711 Weldammerlaan ong.
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.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Dossiernr:
2017W0357
2017W0374

Locatie:
Bagijnenstraat 22 Nijkerk
Barneveldseweg 162
Nijkerk
2017W0356 Doornsteeg ong. De
Wijngaarde bouwnrs 1-10,
13-30 Nijkerk
2017W0412 Gaffel 49 Nijkerk
		
2017W0401 Hazeleger 6 Hoevelaken
2017W0400 Kastanjelaan 17 Nijkerk
		
2017W0419 Prinsenweg 10 Nijkerk
		
2017W0388 Prinsenweg 33 Nijkerk
2017W0425 Schoolstraat 56
Nijkerkerveen
2017W0399 Slichtenhorsterweg 55
Nijkerk
2017W0421 Wullenhovenstraat 6
Nijkerk

Omschrijving:
Datum indiening:
bouwen van een schuur
17-02-2017
storten van baggerspecie op perceel 20-02-2017
bouwen van 24 rijen- en 4 2onder1 17-02-2017
kap woningen
interne verbouwing naar
zelfstandige studio’s
plaatsen van een kozijn
vergroten en veranderen van
de woning
vergroten en veranderen van
een bijgebouw
tijdelijk plaatsen van caravans
kappen van 1 plataan

23-02-2017

plaatsen van een bijgebouw

22-02-2017

22-02-2017
22-02-2017
24-02-2017
21-02-2017
24-02-2017

plaatsen van een nokverhoging en 24-02-2017
dakkapellen

Doorlopende collectevergunning verleend door het CBF
Week 9
26-2-2017 t/m 4-3-2017
Week 10 5-3-2017 t/m 11-3-2017
		

Meldingen Activiteitenbesluit

Omschrijving:
ontheffing van de regels van het
bestemmingsplan tbv. plantjesmarkt
wijzigen van de voor- en achtergevel
bouwen van een bedrijfspand
tijdelijke vergunning voor een antenne

Compassion Nederland, St.
Amnesty International, Afdeling
Nederland, Ver.

zie www.cbf.nl
zie www.cbf.nl

Dossiernr.: Adres:
2017M0011 Edisonstraat 14 Nijkerk
		
2017BL016
Venestraat 26 Nijkerk
		

Omschrijving:
veranderen van een pluimveevleesverwerkend bedrijf
lozen van bemalingswater t.b.v.
realiseren riolering

Omschrijving:
kappen van 19 essen

Datum:
22-02-2017
20-02-2017

Datum verlenging:
23-02-2017

aanleggen van uitrit naar agrarisch 20-02-2017
perceel

RECTIFICATIE
Gemeente Nijkerk – Ontwerpbestemmingsplan Deelplan 2, derde fase, Nijkerkerveen
Per abuis is op 22 februari 2017 een publicatie van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan
Deelplan 2, derde fase, Nijkerkerveen niet verschenen in de Stad Nijkerk. Dit wordt met deze publicatie
hersteld. Om onduidelijkheid over de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt te voorkomen, zal het plan per 2 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage worden gelegd.
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 Deelplan 2, derde
fase, Nijkerkerveen ter inzage komt te liggen. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 30 woningen in de derde (laatste) fase van Deelplan 2 in Nijkerkerveen planologisch mogelijk.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 2 maart 2017 zes weken ter inzage.
De stukken zijn in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak. Dit kan bij voorkeur via www.nijkerk.eu/afspraak 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.BP0115-0001 Via www.nijkerk.eu/ruimtelijkeplannen is het
ontwerpbestemmingsplan eveneens te raadplegen.
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 onder de volledige bekendmaking.

Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum
27 februari – 3 maart
6 maart
9 maart
16 maart

Soort bijeenkomst
Reces		
Presentatie voorstellen dialoog, cluster 2 Economie en bedrijfsomgeving.
Meer informatie op de website : http://samenaanzet.nijkerk.eu
Beeldvorming over Uitwerking visie Aantrekkelijk Nijkerk locaties Kerkplein en 1e fase Havenkom
Raadscommissie

Aanvang

Plaats

20.00 uur

Groenhorst Nijkerk (Luxoolseweg 1)

20.00 uur
20.00 uur

Stadhuis, bedrijfsrestaurant
Stadhuis, raadzaal

Deze en overige agenda’s en bijbehorende stukken staan ook op www.nijkerk.eu/bestuur/raadskalender.

Terugblik Raadsvergadering 23 februari
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.
In de raadsvergadering van 23 februari heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:
Kaderbrief begroting Regio FoodValley
De raad heeft kennis genomen van de Kaderbrief begroting 2018 van de regio FoodValley. Hierin
staat in hoofdlijnen wat de plannen en de bijbehorende financiële kaders voor 2018 zijn. De raad
heeft via een amendement besloten om een bedenking en een wens in te dienen bij het regiobestuur FoodValley. De raad vindt dat de kaderbrief onvoldoende inzicht geeft en wil dat de begroting gedetailleerder wordt uitgewerkt. Ook moet duidelijk worden wat de inzet van de gemeente
voor de regio is. Op basis van deze informatie zal de raad bij de behandeling van de begroting 2018
besluiten over de bijdrage die de gemeente volgend jaar aan de regio betaalt. Daarnaast heeft de
raad als wens ingediend dat hij op de hoogte gehouden wil worden van ontwikkelingen van de
mogelijk nieuwe locatie van het regiokantoor. (allen voor)
Overige besluiten
- Het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Nijkerk is vastgesteld. (allen voor) In dit plan staan de criteria
voor de verschijningsvorm van gebouwen in de Nijkerkse binnenstad.
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Vakantie
Het is vakantie. Carnavals-, voorjaars-, krokusvakantie. Net waar je hart ligt. Sommigen
zijn er hard aan toe. Zo hard, dat ze hun kind
bij school de laatste dag voor de vakantie ziek
melden, om nog langer van rust, sneeuw of
zon te genieten. Ieder zijn deel…..
Voor een thuiszitter is het nooit vakantie. Thuiszitters - leerplichtige kinderen,

waarvoor maanden of jaren geen plek in het
onderwijs beschikbaar is - willen graag naar
school.
Je kunt natuurlijk zeggen: Ze hebben altijd
vakantie. Maar: veel van deze kinderen willen
juist graag naar school. Leren, samen met
buurtgenoten, vriendjes of vriendinnen, in een
school in de buurt. Soms is extra ondersteuning of een aangepast rooster in een school
nodig. Of creatieve medewerking van een
school. Soms is daar extra hulp van artsen,
psychologen, therapeuten voor nodig. Al dan
niet met jeugdzorggeld vanuit de gemeente.
Welke begeleiding of ondersteuning ook
nodig is, ze hebben allemaal behoefte aan
maatwerk. Van het soort dat niet standaard
is. Dat niet helemaal of helemaal niet past in
regels voor onderwijs, jeugdzorg, begeleiding.
Hoeveel thuiszitters in Nijkerk zijn, is niet

- De raad heeft besloten om de weg Hulckesteijn, met uitzondering van de eerste 70,5 meter gemeten vanaf het hart van de Zeedijk, aan de openbaarheid te onttrekken. (allen voor)
- De behandeling van het voorstel voor het Beleid perifere en grootschalige detailhandel Regio
FoodValley is uitgesteld naar de raadsvergadering van 30 maart.
De besluitenlijst en het videoverslag van de vergadering staan op de website.

Vooruitblik Beeldvorming 9 maart
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.
Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk locaties Kerkplein en 1e fase Havenkom
Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten van het Visiedocument ‘Aantrekkelijk Nijkerk’ vastgesteld. Als uitwerking hiervan is een plan uitgewerkt voor twee ontwikkellocaties
in de binnenstad, te weten het Kerkplein en de 1e fase van de Havenkom. Dit plan is geagendeerd
voor de raadscommissie en raadsvergadering van maart 2017. Tijdens deze beeldvormende bijeenkomst is er een toelichting op de plannen en kunnen raadsleden en belangstellenden vragen
stellen en hierover in gesprek gaan.

duidelijk. Landelijk tussen de 5.000 en 15.000
Dan zou het aantal in Nijkerk tussen de 10 en
20 liggen. Klinkt niet veel, maar: elke thuiszitter is er één te veel. Het talent van ieder kind
is het waard om ontwikkeld te worden.
Elk kind heeft recht op onderwijs, in welke
vorm dan ook. De scholen zorgen voor het
aanbod in het onderwijs; de gemeente zorgt
voor een passend aanbod van zorg voor jeugd,
dus ook voor thuiszitters. Wat daarin nodig is,
zal ook in de dialooggroepen van “Samen aan
Zet” (samenaanzet.nijkerk.eu) blijken.
Mijn aandacht is gericht op uitkomsten voor
thuiszitters. Zij verdienen die aandacht èn hun
plek in het onderwijs, zodat ook zij kunnen
genieten van een welverdiende vakantie.
Reageren?
bhverbeek@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 raadsgriffie: tel. 14 033 of e-mail
griffie@nijkerk.eu.

