
22 februari 2017

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks
Oranje-Nassauschool, Eijkmanplantsoen 

Zaterdag 25 februari 9.00-12.00 uur
Gereformeerde gem. Vrijheidslaan 20
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

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 reisdocu-
menten (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 nieuws-
brief van de gemeente ontvangen?

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

Collecte: 
Stichting Jantje Beton
Collecteweek: 19-02-2017 t/m 25-02-2017

Aangepaste openingstijden loket Hoevelaken in de voorjaarsvakantie
Tijdens de voorjaarsvakantie van  maandag 
27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2017 
is het loket in Hoevelaken alleen geopend  
op dinsdag 28 februari (op afspraak) van 

13.30 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 
uur. Het loket in Hoevelaken is gesloten 
op donderdag  2 maart 2017. Inwoners 
van Hoevelaken kunnen eventueel op het 

stadhuis in Nijkerk een afspraak maken voor 
donderdag 2 maart 2017, dit kan ook op 
donderdagavond.

Neem een kijkje op nieuwe website Samen aan Zet!
http://samenaanzet.nijkerk.eu Dat typt u 
in, als u de nieuwe website van de dialoog 
met de samenleving, ‘Samen aan Zet’ wilt 
bekijken. In het project Samen aan Zet 
werken vijf dialooggroepen aan een visie en 
concrete voorstellen over de onderwerpen 

die horen binnen: ‘Leefstijl’;’Economie & 
Bedrijfsomgeving’, ‘Veiligheid en Handha-
ving’, ‘Wonen en Woonomgeving’ en ‘Sociaal 
Domein’. Deze dialooggroepen bestaan uit  
inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven 
en instellingen.  

 Op de nieuwe website vindt u informatie over 
het project, een stand van zaken per dialoog-
groep, visie en voorstellen van de dialooggroe-
pen die in de afrondende fase zitten, foto’s en 
nog veel meer. Neemt u  eens een kijkje!

Proef in Nijkerk: Budgetbeheer 
Lukt het u niet goed om uw geldzaken op 
orde te houden en bent u bang dat u schul-
den gaat krijgen? Dan kan budgetbeheer 
een oplossing zijn. Budgetbeheer betekent 
dat een instantie (tijdelijk) uw geld beheert. 
Het doel is om schulden te voorkomen en 
dat u leert om zelf uw geldzaken weer op 
orde te houden. De gemeente Nijkerk heeft 
besloten om bij wijze van proef per 1 januari 
2017 budgetbeheer aan te bieden. 

Hoe werkt budgetbeheer? 
Uw inkomen komt binnen op een aparte 
rekening. U krijgt zelf een afgesproken bedrag 
per week of per maand voor uw dagelijkse uit-
gaven. Daarnaast betaalt de instantie (een deel 
van) uw rekeningen, zoals de huur, gas, water 
en licht en verzekeringen. U maakt hierover 
afspraken. Daarnaast zal u worden gecoacht 
om zelf weer uw financiën goed te beheren. 
Budgetbeheer is tijdelijk. Het stopt zodra u 

De belastingaanslag 2017 valt binnenkort in de bus 
In de komende week ontvangen de meeste 
huishoudens het aanslagbiljet voor de 
gemeente- en waterschapsbelasting van 
GBLT. Waar mogelijk combineert GBLT de 
belastingsoorten van het waterschap en de 
gemeente op één biljet. 

Hebt u vragen over uw aanslagbiljet, belas-
tingsoorten of de WOZ-waarde? 
Kijk voor meer informatie bij de veel gestelde 
vragen op de website van GBLT via www.gblt.
nl. U hebt toegang tot uw persoonlijke belas-

tingzaken via Mijn Loket op de website van 
GBLT. In Mijn Loket kunt u het aanslagbiljet 
en taxatieverslagen inzien. Daarnaast kun u in 
Mijn Loket bijvoorbeeld bezwaar indienen, een 
machtiging tot automatische incasso afgeven 
of kwijtschelding aanvragen. Inloggen in Mijn 
Loket doet u met uw DigiD.

Digitaal uw belastingaanslag ontvangen? 
Ervaar ook het gemak; ontvang uw aanslagbil-
jet niet langer in de brievenbus, maar digitaal. 
Dat via de Berichtenbox van MijnOverheid. 

De Berichtenbox van MijnOverheid is een 
persoonlijke brievenbus waarin u post van onder 
andere de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en 
binnenkort ook uw aanslagbiljet gemeente- en/
of waterschapsbelastingen van GBLT digitaal 
kunt ontvangen. Het enige dat u hiervoor hoeft 
te doen is het activeren van uw account. Ga naar 
MijnOverheid voor meer informatie. Het kan zijn 
dat u het moeilijk vindt om een account aan te 
maken op MijnOverheid. Geef u dan op voor de 
cursus Digisterker van de Bibliotheek. Meer in-
formatie over deze cursus in het volgende artikel.

Bibliotheek start met cursus Digisterker in Nijkerk én in Hoevelaken
De Bibliotheek Nijkerk start met gratis 
cursussen Digisterker voor mensen die beter 
de digitale overheidsdiensten willen leren 
gebruiken. 

Deelname aan de cursus Digisterker is gratis en 
het is niet nodig om lid te zijn van de Bibliotheek. 

Wel betaalt u voor het werkboek, de kosten 
daarvan zijn €10,00. Aanschaf van het werkboek 
is noodzakelijk.
De cursus wordt gegeven door gecertificeerde 
Digisterker docenten in kleine groepjes in zowel 
de bibliotheek van Hoevelaken als Nijkerk. De 
cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee 

uur. De cursus start op meerdere momenten 
zowel overdag als ‘s avonds. U kunt zich nu al 
aanmelden. Zodra er voldoende deelnemers zijn, 
krijgt u bericht over de cursusplaats en datum. 

Aanmelden kan telefonisch: 033 – 2450014 of 
via de website www.bibliotheeknijkerk.nl

Kom naar de presentatie van voorstellen dialooggroep 
Economie & Bedrijfsomgeving! 
Op maandagavond 6 maart presenteert 
de dialooggroep Economie & Bedrijfsom-
geving haar voorstellen voor de komende 
jaren op het terrein van economie, duur-
zaamheid, arbeidsmarkt en toerisme aan 
het gemeentebestuur. U bent van harte 
uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn! 
Deze avond vindt  plaats in Groenhorst 
Nijkerk aan de Luxoolseweg 1 in Nijkerk. De 

inloop is vanaf 19.45 uur en de avond start 
om 20.00 uur.
 
Deze voorstellen zijn in een aantal 
bijeenkomsten door een 20-tal 
belanghebbenden opgesteld. Dit is onderdeel 
van de dialoog met de samenleving  ‘Samen 
aan Zet’ van de gemeente Nijkerk. De 
voorstellen van de dialooggroep zijn een 

nadere uitwerking van de visie die zij 
eerder hebben opgesteld en gepresenteerd. 
 
Wanneer u erbij wilt zijn, ontvangen we graag 
uw aanmelding via samenaanzet@nijkerk.eu .
Wilt u de voorstellen alvast lezen? Ga dan 
naar de nieuwe Samen aan Zet-website 
http://samenaanzet.nijkerk.eu en kijk dan bij 
dialooggroep economie > voorstellen.

uw geldzaken weer in orde hebt. De afspraken 
komen in een budgetplan te staan.  PLANgroep 
voert voor de gemeente het budgetbeheer uit. 
Voor meer informatie over budgetbeheer en 
voor het digitaal aanmelden kunt u naar de 
website www.plangroeponline.nl/nijkerk gaan. 

Vragen? 
Heeft u vragen dan kunt u bellen naar het Lo-
ket Maatschappelijke Ondersteuning 14 033.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
22 februari 2017

Verleende omgevingsvergunningen 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2016W2542 Amersfoortseweg 71  bouwen van een woning met bijgebouw 13-02-2017
 Nijkerkerveen 
2016W2662 Buntgras 15 Nijkerkerveen bouwen van een woning met garage 13-02-2017
2017W0074 De Haarstraat 1 Nijkerk plaatsen van een nokverhoging 15-02-2017
2016W2514 Oude Barneveldseweg 98 Nijkerk plaatsen van een reclamebord 14-02-2017
2016W2628 Riddererf 7 Nijkerk bouwen van een bedrijfsgebouw 15-02-2017
2016W2627 Riddererf 9 Nijkerk bouwen van een bedrijfspand (gebouw A) 15-02-2017
2017W0171 Wulpenhof 25 Nijkerk plaatsen van een berging met carport 15-02-2017

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.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2017W0322 Arkerpoort ong. Nijkerk bouwen van een bedrijfsgebouw 14-02-2017
2017W0328 Debijehof 6 Nijkerk uitbreiden van de overkapping 14-02-2017
2017W0348 Debussylaan 10 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan de  16-02-2017
  voorzijde 
2017W0308 Frans Tromplaan 12  bouwen van een nokverhoging 11-02-2017
 Hoevelaken met 2 dakkapellen 
2017W0309 Staartblauwtje 1 Nijkerk bouwen van een garage 11-02-2017
2017W0299 van Aalstplein 13 Hoevelaken plaatsen van zonwering 09-02-2017
2017W0310 Van Noortstraat 30  bouwen van een garage 11-02-2017
 Nijkerkerveen 
2017W0316 Wouter Blomstraat 5  plaatsen van een erker 13-02-2017
 Nijkerkerveen 

Meldingen Activiteitenbesluit
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Datum:
2016M0496 Amersfoortseweg 55 veranderen van een  10-02-2017
 Nijkerkerveen transportonderneming  
2017BL005 Doornsteeg ong. (A 2386)  realiseren van rioleringstelsel 
 ten name van de Doornsteeg en duikers 15-02-2017
 Nijkerk 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning wordt 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo).
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Datum verlenging:
2016W2652 Slichtenhorsterweg 30  bouwen van een kelder met bassin 14-02-2017
 Nijkerk 
2016W2595 Van Reenenpark 4 Nijkerk vergroten en veranderen van de  13-02-2017
   woning 

Ontwerp omgevingsvergunning
Het college is voornemens in afwijking van het bestemmingsplan vergunning te verlenen voor:
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Verzenddatum
2016W0888 Vossenweg 5 
 Nijkerk legalisatie van opslagboxen ten behoeve van 19-12-2016
  inboedelopslag en een verdiepingsvloer met lift 
  in een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw

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.

Vastgesteld bestemmingsplan, 3e uitwerking Doornsteeg, De Wijngaarde
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde 
lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college van burgemeester en Wethouder van 
Nijkerk bij besluit van 20-12-2016 het bestemmingsplan 3e uitwerking Doornsteeg, De Wijngaarde 
heeft vastgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van 30 woningen en vier bouwkavels.

Inzage 
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 24-02-2017 zes weken ter inzage. Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stuk-
ken zijn online te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl via de link 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0116-0002 en via 
www.nijkerk.eu/ruimtelijkeplannen.
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.

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie beroep indienen. Meer informatie 
vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina en op de website www.
nijkerk.eu/ruimtelijkeplannen onder de volledige bekendmaking.

Bekendmakingen

Stukken inzien.
Wilt u stukken inzien?  Hiervoor kunt u een 
afspraak maken met de Publiekswinkel, via te-
lefoonnummer 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 bezwaar-
termijn bezwaar maken bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen. 
Dit kan bij voorkeur online via de website 
www.nijkerk.eu/bezwaarmaken  of schriftelijk. 

Indienen Beroep tegen een bestemmings-
plan, hogere grenswaarden
Beroep tegen vastgestelde bestemmingsplan-
nen 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 Beroep tegen een verleende 
uitgebreide omgevingsvergunning
Beroep tegen een verleende omgevingsver-
gunning 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 omgevingsver-
gunningen)  of bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak 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 automa-
tisch via de e-mail de bekendmakingen die op 
uw buurt van toepassing zijn.

Openbare vergadering 
commissie 
Ruimtelijke kwaliteit
Op woensdag 1 maart a.s. bent u om 14.00 
uur welkom bij de openbare vergadering van 
de commissie Ruimtelijke kwaliteit. Locatie: 
Stadhuis Nijkerk in de raadzaal. Een half uur 
voor aanvang van de vergadering liggen de 
stukken (eventueel digitaal) daar ter inzage.
De agenda staat vanaf vrijdag 24 februari op 
de gemeentelijke website www.nijkerk.eu.

Waarom meedoen aan IkPas 2017?
Wie durft de uitdaging aan? Dertig dagen 
zonder alcohol!
FrisValley – het regionale alcoholmatigings-
project van de acht gemeenten Barneveld, 
Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpen-
zeel, Veenendaal en Wageningen – doet mee 
aan de campagne IkPas 2017. Op 1 maart 
2017 start de landelijke campagne waarin 
mensen worden opgeroepen 30 dagen gen al-
cohol te drinken. Wie durft de uitdaging aan?

Acht goede redenen om mee te doen...
Reden 1: Bewustwording van alcoholgebruik 
Reden 2: Minder alcohol drinken 
Reden 3: Beter slapen 
Reden 4: Fitter voelen 
Reden 5: Beter ‘nee’ kunnen zeggen 
Reden 6: Goed voorbeeld voor jongeren 
Reden 7: Doorbreken van gewoontegedrag 
Reden 8: Afvallen 

Durft u de uitdaging aan? Doe ook mee. Geef 
u op via www.ikpas.nl. Start is op 1 maart 2017.
IkPas roept mensen, die als voornemen heb-
ben om wat minder (vaak) te drinken, op om 
in maart mee te doen aan IkPas 30 dagen geen 
alcohol. Meer dan de helft van de deelnemers 
uit 2016 zegt minder te zijn gaan drinken door 
de actie en vond de uitdaging eigenlijk best 
makkelijk.

Op www.ikpas.nl kunnen mensen hun goede 
voornemen kenbaar maken door zich in te te-
kenen op de voorinschrijving voor IkPas 2017.



de bijbehorende financiële kaders voor 2018 zijn. Tijdens de commissievergadering vonden de 
raadsleden dat de kaderbrief nog niet scherp genoeg was om goede kaders mee te geven voor 
de begroting. Dit punt komt naar verwachting terug tijdens de behandeling in de raad.

- Beleid perifere en grootschalige detailhandel Regio FoodValley
 Het voorstel is besproken in de raadscommissie op 9 februari. Bij de commissieleden zijn nog 

vragen over het voorstel. Daarom wordt de raad voorgesteld de besluitvorming uit te stellen naar 
de raadsvergadering van 30 maart.

Zonder debat:  
- Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Nijkerk: hierin staan de criteria voor de verschijningsvorm van 

gebouwen in de Nijkerkse binnenstad. In de vergadering van de raadscommissie op 9 februari bleek 
dat de raadsleden zich kunnen zich vinden in het voorstel voor dit Beeldkwaliteitsplan. Het staat 
nu zonder debat op de agenda van de raad.

- Onttrekking aan de openbaarheid van de weg Hulckesteijn: Door de realisatie van een nieuwe 
ontsluiting van Bad-Hulckesteijn op de Zeedijk, wordt de huidige ontsluiting overbodig. Deze weg 
wordt de (afsluitbare) toegang tot de jachthaven. Om deze reden wordt de straat Hulckesteijn met 
uitzondering van een klein gedeelte aan de Zeedijk, onttrokken aan de openbaarheid.

Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang Plaats
23 februari Raadsvergadering 19.30 uur Stadhuis, raadzaal
27 februari – 3 maart Reces  
6 maart Presentatie voorstellen dialoog, cluster 2 Economie en bedrijfsomgeving 20.00 uur Groenhorst Nijkerk (Luxoolseweg 1)
9 maart Beeldvorming  over Uitwerking visie Binnenstad locaties Kerkplein en 1e fase Havenkom 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant

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

Column
Een blik in het werk van een raadslid

Terugblik Beeldvorming 16 februari
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Informatiebijeenkomst Implementatie Omgevingswet
Tijdens deze bijeenkomst kregen de raadsleden informatie over de Omgevingswet, een nieuwe wet 
die in 2019 in werking treedt.  In deze Omgevingswet worden 26 bestaande wetten voor onder meer 
bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gebundeld. De raadsleden kregen informatie 
over de veranderingen die er voor de gemeente zijn en welke keuzes de gemeente bij de invoering kan 
maken. In een volgende bijeenkomst zullen raad en college hierover verder in gesprek gaan.

Vooruitblik Raadsvergadering 23 februari
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

In de raadsvergadering staan de volgende punten op de agenda: 
Met debat:
- Kaderbrief begroting Regio FoodValley
 In de Kaderbrief begroting 2018 van de regio FoodValley staat in hoofdlijnen wat de plannen en 

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.

  Jan Willem Wicherink
  Raadslid 
  De Lokale Partij

Soms voel ik mij een ‘Ze’
Met name als er in gezellige of ook in seri-
euze sferen gesprekken over politiek naar 
boven komen en blijkt dat er een raadslid 
bij zit. Er is niet altijd begrip voor gemeen-
telijke besluiten, of wat ook voorkomt:  
nauwelijks kennis van enige voorgeschiede-
nis, wat vaak ontaardt in de verzuchting: 
“Ze doen maar”, respectievelijk “Ze doen 
maar wat”.

Als er dan uitleg gegeven wordt over achter-
gronden en beweegredenen om tot bepaalde 
besluiten te komen, wordt dat vaak argwa-
nend aangehoord, of in het beste geval, wordt 
de verbazing uitgesproken waarom er niet een 
veel betere oplossing gevonden had kunnen 
worden. 

Bovendien, als je je tot een enkel item 
beperkt, is er wellicht nog een onderbelichte 
gradatie te vinden, die dan lekker breeduit kan 
worden becommentarieerd.

Het is voor mij een troost, als één “Ze” van 
de meer dan 27 raads- en commissieleden, 
dat er toch begrip kan worden gekweekt voor 
genomen besluiten, zodra er ruimte is om uit 
leggen hoe het eigenlijk werkt in een volks 
vertegenwoordigende rol. 
Met de raadsprojecten voor de jeugd wordt er 
hopelijk in de toekomst meer inleving verkre-

gen voor de werking van een gemeente en van 
haar raad. Ook de invoering van “Gast van de 
raad” voor inwoners,  kan meer inzicht geven 
in onze werkzaamheden en bijbehorende 
politieke overwegingen.

Nu ik het toch over het uitdragen van meer 
begrip voor de lokale politiek heb, er is nog 
steeds, en nog wel meer, behoefte aan inwo-
ners die zich willen inzetten voor het reilen en 
zeilen van al onze gemeentekernen: Nijkerk, 
Hoevelaken, Nijkerkerveen en Holkerveen.
U kunt graag en altijd contact met mij opne-
men. 

Ik wil nog wel benadrukken dat een “Ze” zijn 
ook hele plezierige kanten kent, als belangrijke 
vraagstukken politiek goed zijn weggezet!

Reageren?
dlpwicherink@upcmail.nl


