20 september 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

Stand van zaken bouw zwembad
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt
aan het plaatsen van de staalconstructie
van het zwembad. Ook het dak zit er op! De
metselwerkzaamheden zijn in volle gang.
Dit wordt aan de gevel aan de spoorzijde
steeds meer zichtbaar. Ook de tegels voor het
wedstrijdbad staan al klaar. Tegelijkertijd is er
vanuit de kelder druk gewerkt aan de luchtbehandeling. Deze zal zorgen voor voldoende
frisse lucht in het zwembad. Ook verlichting,
voorziening voor badwaterafvoer en kabelwegen worden steeds meer zichtbaar in de
kelder. In de kelder zijn inmiddels ook grote
filters geïnstalleerd, die zorgen voor schoon
water. (Zie foto hiernaast)
Een ‘timelapse’-filmpje over de bouwwerkzaamheden tot en met eind augustus kunt u
zien op de website van het zwembad:
www.nijkerk.eu/zwembad.
De aanbestedingsprocedure om een nieuwe
exploitant te kiezen voor het zwembad is
ook in volle gang. Eind deze week sluit de

inschrijftermijn. Dan zijn alle aanbiedingen bij
de gemeente binnen. Dat is de volgende stap

in een zorgvuldige procedure om te komen tot
een nieuwe exploitant.

Cursus en trainingsaanbod 2017 Gebiedsteam Nijkerk
Wat
Open ochtend over hoog-gevoeligheid bij
kinderen
Gratis workshop Hoogbegaafd Opvoeden

Voor wie
Voor ouders die meer willen weten over hooggevoeligheid
bij kinderen (3-12 jaar)
Voor ouders van (vermoedelijk) hoogdbegaafde kinderen
Kinderen uit groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs

Digitale Nieuwsbrief

Groep voor kinderen van gescheiden
ouders
KOPP groep

Wanneer
3 oktober 10.00-11.00, Speltherapie het
Vogelhuis, Kamersteeg 10, Nijkerk
3 oktober 19.30-21.30 in de Wulfshoeve,
Moorselaar 69.
Start 25 oktober

Voor ouders die meer informatie willen over de pubertijd

Voorjaar 2018

Wilt u als inwoner van de gemeente Nijkerk, als
organisatie of belangstellende de digitale nieuwsbrief van de gemeente ontvangen?

(kinderen van ouders met psychiatrische
problematiek)
Brussen groep

Kinderen uit groep 5 t/m 8 met ouders met psychiatrische
problematiek
Voor ouders van (vermoedelijk) hoogdbegaafde kinderen

Kr8kidzz
Cursus Omgaan met pubers

Voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar met een bijzondere
broer of zus
Voor kinderen uit groep 3 t/m 8 die sociaal weerbaarder
mogen worden
Voor ouders die meer informatie willen over de pubertijd

Bij voldoende aanmeldingen 26 september
3 oktober 19.30-21.30 in de Wulfshoeve,
Moorselaar 69.
In overleg, na intake
Het gehele jaar starten er verschillende
groepen
Voorjaar 2018

Training ‘ouder en puber in de knel’
Oppasdiploma

Voor ouders die zijn vastgelopen met hun puber
Voor jongens en meisje tussen de 12 en 16 jaar

Bij voldoende aanmeldingen najaar
Voorjaar 2018

Assertiviteitstraining

Voor volwassenen

Najaar 2017

Voor het aanvragen van producten en
diensten kunt u een afspraak maken via
www.nijkerk.eu of telefonisch via 14 033.

Stuur een e-mail naar communicatie@nijkerk.eu.
Op dat adres ontvangt u dan wekelijks een
nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra de Rek via p.derek@gtnijkerk.nl
Aanmelden kan via preventie@gtnijkerk.nl Zie ook www.wegwijzernijkerk.nl/agenda

Oud Papier
Nijkerk
Maandag wekelijks
Oranje-Nassauschool, Eijkmanplantsoen

Trainingen over signaleren van geweld

Hoevelaken
Zaterdag 23 september 9.00-12.00 uur
Korfbalver. Telstar, Middelaarsweg
Zaterdag 10.00-12.00 uur
B.A.K., Meerveldlaan (bibliotheek)

De gemeente Nijkerk organiseert twee
trainingen over het signaleren van geweld.
Deze trainingen zijn bedoeld voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs,
groepsleiding van voorscholen, onderwijsassistenten, jongerenwerkers, professionals en
vrijwilligers die werkzaam zijn in het
Sociaal Domein.

Nijkerkerveen
Dinsdag t/ m vrijdag wekelijks
Concordia muziekvereniging,
Van Rootselaarstraat 7

Training Bewustwording en signaleren van
geweld zonder oordeel
Op 25 oktober van 13.00 tot 17.00 uur in het
stadhuis in Nijkerk, 1e etage zaal 1.11.

Bij deze training ligt het accent op herkennen
en bespreken van geweld. De nieuwe ontwikkelingen rond de meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling worden besproken.
Er wordt geoefend met gespreksvoering met
behulp van praktijkvoorbeelden.
Training Communiceren over signalen en
zorgen over geweld
Op 8 november van 13.00 tot 17.00 uur in het
stadhuis in Nijkerk, 1e etage zaal 1.11.
Deze training gaat meer in op het analyseren
van geweld. Er wordt gekeken naar de rollen

van ‘slachtoffers’en ‘plegers’. Verschillende
visies op geweld en de dilemma’s in geweldshulpverlening komen aan bod.
Beide trainingen worden gegeven door Lisette
Pouls (Moveira). Er kunnen maximaal 20
personen per training deelnemen. Vanaf 12.00
uur staat er voor de deelnemers een lunch
klaar. De training en lunch zijn gratis. Opgeven
kan per email: a.vanveldhuizen@nijkerk.eu.
Geeft u daar s.v.p. ook bij aan of u aanwezig
bent bij de lunch.

Geef jij iemand ook wat extra aandacht?
Op deze pagina heeft u vorige week meer
kunnen lezen over ‘Week van de Aandacht´.
Van 22 t/m 29 september wordt door Sigma
en andere organisaties in gemeente Nijkerk
deze week georganiseerd. Een mooie kans
voor iedereen die eens wat voor een ander
wil doen.

Meer informatie
Meer weten over de Week van de Aandacht?
Kom langs bij Sigma of bel met Sigma op
033-247 48 30. Heb je facebook? Kijk dan
op de pagina Attention Challenge Nijkerk.
Op deze facebookpagina kun je alle verdere
ontwikkelingen volgen. Kijk ook op
www.sigma-nijkerk.nl.

Voorstellen Dialooggroep Wonen en
Woonomgeving gepresenteerd
Maandagavond 18 september presenteerde de
dialooggroep Wonen en Woonomgeving het
document ‘Liefde voor Nijkerk’ aan de Nijkerkse
politiek. In dit document staan vijftien uitgewerkte voorstellen van de dialooggroep. De
voorstellen zijn onderverdeeld in drie groepen:
Voorstellen gericht op lokaal beleid; Onderzoek
en/of herijking van het huidige gemeentelijk

beleid; Nieuwe/innovatieve voorstellen ten
behoeve van de Woonbeleving. Uit de voorstellen blijkt, dat deze binnen de (financiële) kaders
van de gemeenteraad passen. Wilt u meer
weten over deze voorstellen? Lees dan het
persbericht: www.nijkerk.eu/samen-aan-zet/
Dialooggroep Wonen en woonomgeving /
Stand van zaken.

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.

9030, 6800 EM Arnhem (voor omgevingsvergunningen) of bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag (voor bestemmingsplannen).

Bekendmakingen
gaan dat het besluit heeft genomen.
Dit kan bij voorkeur online via de website
www.nijkerk.eu/bezwaarmaken of schriftelijk.

Stukken inzien
Wilt u stukken inzien? Hiervoor kunt u een
afspraak maken met de Publiekswinkel, via
telefoonnummer 14 033 of via het e-mailadres loketbwv@nijkerk.eu.

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

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 bestuursor-

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

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders

2017W2133

Jonagold 8 Nijkerk

2017W2091

Schoenlapperweg 6a
Nijkerk
Schulpkamp 13 Nijkerk
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Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr:
2017W1705
2017W1986
2017W1970
2017W1940
2017W1768

Locatie:
Bellefleur 22Nijkerk
Besselmansgoed 18 Nijkerk
Platanenlaan 29 Nijkerk
Van Twillerstraat 17 Nijkerk
Veenwal 9a Hoevelaken

Omschrijving:
bouwen van een woning
vergroten van het keukenraam
plaatsen van een dakkapel
plaatsen van een erker
bouwen van een woning

Verzenddatum:
11-09-2017
11-09-2017
11-09-2017
12-09-2017
11-09-2017

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.

2017W2102

2017W2089
2017W2112
2017W2111
2017W2097
2017W2092

Locatie:
Amersfoortseweg 138
Nijkerkerveen
Amersfoortseweg 41
Nijkerkerveen
Domstraat 62
Nijkerkerveen
Eekmastraat 16
Nijkerkerveen
Gezellenstraat 2 Nijkerk
Hoekersteeg 8 Nijkerk

Omschrijving:
optimaliseren en legaliseren diverse
bebouwingen
verhogen van een bedrijfsgebouw

Datum indiening:
13-09-2017

plaatsen van een dakkapel aan
voorzijde woning
wijzigen van de gevel

14-09-2017
08-09-2017

wijzigen van raam in zijgevel

11-09-2017

Ingediende aanvraag omgevingsvergunningen buiten behandeling laten
Dossiernr:
2017W1491

Locatie:
Reynoltstraat 7 Nijkerk

Omschrijving:
handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Verzenddatum:
12-09-2017

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning wordt
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr:
2017W1778

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Dossiernr:
2017W2114

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.

2017W1717
2017W1774

Locatie:
Omschrijving:
Weldammerlaan 16
Hoevelaken
bouwen van een machineberging
Appelsestraat 40 Nijkerk verbouwen woning en realiseren
mantelzorgwoning
Kamersteeg ong. Nijkerk bouwen van een woning

Datum verlenging:
13-09-2017
09-09-2017
15-09-2017

08-09-2017

Melding Activiteitenbesluit
aanleggen van een paardenbak

12-09-2017

plaatsen van een schuurtje

12-09-2017

Dossiernr:
2017BL086
2017M0233

overdragen van omgevingsvergunning
afwijken bestemmingsplan tbv.
paardenhouderij

07-09-2017
08-09-2017

2017M0290

Locatie:
Omschrijving:
Ridderspoor 20 Hoevelaken aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten de inr.
Zuiderinslag 9 Hoevelaken oprichten en in werking hebben van
autoschadeherstelbedrijf
Oranjelaan 56 Nijkerk
oprichten en in werking hebben van
een restaurant

Datum besluit:
12-09-2017
14-09-2017
14-09-2017

Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum
21 september
28 september

Soort bijeenkomst
Gemeenteraad
Beeldvormende bijeenkomst: voorstellen dialooggroep 3 Veiligheid en handhaving
Beeldvormende bijeenkomst: Ronde tafelgesprek over werklocaties FoodValley
Beeldvormende bijeenkomst: voorstellen ‘oud voor nieuw’ dialooggroep 2 Economie en bedrijfsomgeving

Aanvang
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
21.00 uur

Plaats
Stadhuis, raadzaal
Stadhuis, bedrijfsrestaurant
Stadhuis, raadzaal
Stadhuis, bedrijfsrestaurant

De agenda en bijbehorende stukken voor de vergaderingen staan op www.nijkerk.eu/bestuur/raadskalender.

Terugblik Beeldvorming 14 en 18 september
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

- Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Deelplan 2, derde fase Nijkerkerveen en Beeldkwaliteitsplan Nijkerkerveen
- Herstemming motie ‘Mantelzorgers meer ontzorgen’

Het Waterschap Vallei & Veluwe gaf een presentatie over klimaatverandering in de Gelderse Vallei.
Wat betekenen de komende veranderingen voor de nabije leefomgeving? Welke maatregelen treffen we al in de regio en wat is er nog meer nodig?

Vooruitblik Beeldvorming 28 september

De dialooggroep Wonen en woonomgeving verzorgde maandagavond een toelichting op de
voorstellen die zij hebben gemaakt. De groep gaf aan dat zij afgelopen maanden steeds hebben gezocht naar gemeenschappelijke belangen binnen het brede onderwerp wonen en woonomgeving.
Belangrijke thema’s waren: duurzaamheid, verkeersveiligheid en kunst. De commissieleden spraken
hun waardering uit voor al het werk. Het onderwerp staat op de agenda van de commissievergadering op 5 oktober.

Vooruitblik Raadsvergadering 21 september

Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.
Deze avond zijn er in het bedrijfsrestaurant presentaties van twee van de dialooggroepen ‘Samen
aan zet’ en in de raadzaal is een rondetafelgesprek over werklocaties in de FoodValley.
Voorstel dialooggroep Veiligheid en handhaving
Het eerste deel van deze bijeenkomst (vanaf 19.30 uur), is de dialooggroep Veiligheid en Handhaving aan het woord. Zij hebben gewerkt aan voorstellen rond deze thema’s. Daarbij spelen
samenwerken, veilig voelen, bescherming en zichtbaarheid, communicatie, flexibiliteit en gedeelde
verantwoordelijkheid een rol. Tijdens de bijeenkomst presenteren zij hun voorstellen voor de
uitwerkingsfase.

Vergadering waarin de raad besluiten neemt.
Op 21 september staat met debat op de agenda: Vervolg voorstellen dialooggroep Sociaal Domein
‘Samen aan Zet’. De dialooggroep heeft vijf voorstellen uitgewerkt: Eén loket, Armoede Nijkerk
uit!, Ontmoetingspleinen, Ontdek & Doe! Regie en Samenwerking / Bruggenbouwers en ijsbrekers.
Tijdens de commissievergadering op 7 september werd het voorstel al besproken. Toen spraken
de commissieleden hun dank uit richting dialooggroep voor de inzet en de voorstellen. Tijdens de
discussie kwam als belangrijke vraag naar voren of er een extra beslismoment nodig is over de
inzet van het budget, na uitwerking van de voorstellen. Daarover spreken de raadsleden nog in de
vergadering van 21 september.
Verder staan nog op de agenda zonder debat:
- Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
- Bedrijveninvesteringszone Nijkerk
- Aanpassing verordening Meedoen
- Benoeming plaatsvervangend raadsgriffiers

Column

Een blik in het werk van een raadslid

		Jan Poorter
		Raadslid CDA

Hoe groen wilt u het hebben!
Het was jarenlang gewoon dat Nijkerk er
schoon en netjes bij lag: de plantsoenen
strak gemaaid, de stoepen brandschoon
en de straatgoten klaar voor het opvangen van het regenwater en hondenpoep.
De drie kernen zijn door de jaren heen
fraai aangelegd met vaak niet-onderhoudsvriendelijke borders. De stoepen

werden regelmatig met stalen borstels
bewerkt, er was voldoende vakbekwaam gemeentepersoneel en samen met de externe
inhuur was er voldoende capaciteit om alles
er piekfijn uit te laten zien.
Toch zien we het groenonderhoud sterk
achteruit gaan, hoewel het door de raad
vastgestelde onderhoudsniveau (basis) niet
is gewijzigd. De straten en stoepen zijn nu
groener dan voorheen. Het gras groeit tegen
de huizen, de stoepveger kan zijn werk bijna
niet meer aan en het onkruid groeit welig
tussen de planten en groeit zelfs boven de
struiken uit. Veel lezers zullen deze verandering herkennen en zich afvragen hoe is dit
nu toch mogelijk?
Waarom wordt dat groen zoveel minder
onderhouden dan in het verleden? Ligt het aan
de nieuwe aanbesteding of heeft de gemeente
toch minder geld uitgetrokken voor het

Voorstel dialooggroep Economie en bedrijfsomgeving
Vanaf 21.00 uur is er ruimte voor de dialooggroep Economie en bedrijfsomgeving. Zij geven een
toelichting op de voorstellen ‘oud voor nieuw’. In een vorige bijeenkomst kreeg de dialooggroep
de vraag of het mogelijk is om door het afstoten of andere aanpak van bestaande activiteiten, het
leggen van verbindingen of vinden van nieuwe financieringsbronnen, meer ruimte kan ontstaan
voor de voorstellen van de groep. De voor- en nadelen, consequenties en afwegingen staan in de
bijeenkomst op de 28e september centraal.
Ronde tafelgesprek over werklocaties FoodValley
In de Raadzaal is parallel aan de andere presentaties vanaf 19.30 uur een Ronde tafelgesprek
over het Regionaal programma werklocaties FoodValley. Werklocaties zijn bedrijventerreinen en
kantoren. De gemeenten in de regio FoodValley hebben afspraken gemaakt over te ontwikkelen
locaties. De commissieleden krijgen deze avond een toelichting en zullen het afsprakendocument
in oktober in de commissie bespreken, daarna wordt het -zo nodig aangepaste – document ter
besluitvorming aan de raad voorgelegd.

onderhoud, terwijl de raad nog steeds uitgaat
van het eerder vastgestelde onderhoudsniveau? Inmiddels heeft de wethouder zelf haar
werkpak aangetrokken om Nijkerk te redden
van een veel te grote hoeveelheid onkruid. Een
goed initiatief, maar het CDA kiest toch liever
voor een meer permanente oplossing.
Het college wil eind van dit jaar een beslissing nemen over het groenonderhoud, maar
het CDA is alvast begonnen met het in beeld
brengen van slecht onderhouden groenvoorzieningen. Het onderhoud moet beter want
het gaat om uw woonomgeving en die moet
er gewoon aantrekkelijk uitzien. Heeft u
klachten: meld het ons via e-mail: cdanijkerkhoevelaken@kpnmail.nl of via onze
Facebookpagina. U hoort nog van ons.
Reageren?
j.poorter@kpnmail.nl

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.

