
5 april 2017

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks
Oranje-Nassauschool, Eijkmanplantsoen 

Zaterdag 8 april 9.00-12.00 uur
H.H. gemeente Nijkerk, Slichtenhorsterweg 63

Hoevelaken
Zaterdag 8 april 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.

Aangepaste openingstijden stadhuis Nijkerk en loket Hoevelaken
De loketten in het stadhuis zijn op de volgende dagen gesloten:
vrijdag 14 april  :  Goede Vrijdag
maandag 17 april    :  2e Paasdag
donderdag 27 april :  Koningsdag
vrijdag 28 april  :  dag na Koningsdag

Vrijdag 5 mei : Bevrijdingsdag
Vrijdag 26 mei : dag na Hemelvaartsdag 

Loket Hoevelaken is gesloten op : 
donderdag 27 april  : Koningsdag

Volg @gemeenteNijkerk
op Twitter

Aan de slag als ervaringsdeskundige
Zijn de brieven die u ontvangt wel helder? 
Zijn de websites van organisaties die u nodig 
heeft duidelijk? En kunt u makkelijk binnen-
komen bij organisaties of de gemeente? Wij 
willen graag dat u met ons meedenkt en uw 
ervaringen deelt. 
De gemeente zoekt, in samenwerking met 
MEE, ervaringsdeskundigen: mensen met 
bijvoorbeeld een vorm van autisme, niet-
aangeboren hersenletsel, een licht verstan-
delijke beperking,  psychische problemen 
of mensen die moeite hebben met lezen en 
schrijven. U weet namelijk als ervarings-
deskundige precies hoe het is om met uw 
beperking om te gaan en waar u tegenaan 
loopt. Deze ervaringen kunt u delen als vrij-
williger: met anderen ervaringsdeskundigen 
of met bijvoorbeeld met medewerkers bij de 
gemeente of andere organisaties. 

Door ervaringen te delen ontstaat er meer be-
grip tussen mensen met en zonder beperking. 
Hieronder een paar vragen waarbij u misschien 
kunt helpen bij het antwoord: 
•	 Regelmatig	komen	mensen	met	licht	

verstandelijke beperking aan ons loket. Hoe 
kunnen we daar het beste mee omgaan?

•	 Ik	wil	mijn	school	verbouwen.	Hoe	kan	ik	de	
school inrichten zodat iemand met autisme 
zich er ook prettig voelt?

•	 Ik	krijg	binnenkort	woonbegeleiding.	Kan	
iemand mij hier uit eigen ervaring meer over 
vertellen?

•	 Dit	zijn	een	paar	voorbeelden.	We	gaan	
graag met u in overleg bij welke onderwer-
pen uw ervaringen van waarde kunnen zijn.

Aan de slag
We zijn op zoek naar ervaringsdeskundigen die 
in de gemeente Nijkerk wonen. U vertelt over 
eigen ervaringen en geeft advies aan anderen. 
Met  u willen voor de zomer aan de slag met 
het toetsen van de toegankelijkheid: 
•	 van	openbare	ruimte	(het	gemeentehuis,	

bibliotheek, etc.)
•	 van	websites	(bijv	maatschappelijke	organi-

saties)
•	 van	geschreven	taal	(o.a.	aanvraagformulie-

ren en folders) 
•	 in	de	omgang	met	mensen	in	publieke	func-

tie, (bijv. medewerkers van de gemeente, 
gebiedsteam, welzijnswerk, politie of vrijwil-
ligers bij verenigingen) 

In	overleg	met		u	kijken	we	of	de	inzet	eenma-
lig is of dat er na de zomer een vervolg komt. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden als u een beperking heeft 
en uw ervaringen wilt delen. Ook als familielid 
of naaste kunt u dat doen. Na aanmelding wordt 
u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd wat 
het werk van ervaringsdeskundige inhoudt en 
of dit bij u past. Ervaringsdeskundigen krijgen 
ondersteuning van een coördinator.

Bel of mail uiterlijk vrijdag 21 april 2017 naar 
•	 Hanneke	Braber	van	MEE	via	06	12067814		

of hanneke.braber@meeveluwe.nl of 
•	 Roos-Marie	van	Leeuwen	van	de	ge-

meente Nijkerk via 06-15877510 of 
rm.vanleeuwen@nijkerk.eu

Bereikbaarheid  
Gebiedsteams 
Op officiële feestdagen zijn de gebiedsteams 
niet bereikbaar via 14 033. Het stadhuis is ook 
op 28 april, 5 mei en 26 mei gesloten. 

Wel kunt u contact zoeken via het mailadres: 
aanmeldingen@gtnijkerk.nl. Meld u aan of stel 
uw vraag aan een medewerker van het gebieds-
team. Er zal nog dezelfde dag telefonisch con-
tact met u worden opgenomen. Daarom is het 
belangrijk dat u uw naam en telefoonnummer 
in de mail vermeldt.

Glasverbod op 
Boerenmaandag 
Op maandag 10 april staat het centrum van 
Nijkerk weer bol van festiviteiten voor de 
Boerenmaandag. 
Uiteraard wordt die dag  ook bier, fris etc. 
geschonken. Als dit in glas gebeurt, kan dit tot 
gevaarlijke situaties leiden. De burgemeester 
heeft daarom besloten om voor Boerenmaan-
dag alle gebruik van glazen drinkgerei (bier- 
en wijnglazen, maar ook bv. theeglazen) te 
verbieden in het centrum van Nijkerk. Ook het 
hebben van consumpties in glazen flesjes is 
niet toegestaan.
Bovendien mogen de bezoekers buiten de 
horeca geen drinkblikjes bij zich hebben.
De exacte tekst van het besluit kunt u nalezen 
op de website van de gemeente www.nijkerk.eu.

Er toch weer ingetrapt? 
Duidelijk is dat je Nijkerk in grote lijnen in kan 
delen in hondenliefhebbers en mensen die er 
niets mee hebben. Feit is dat iedereen, wan-
neer je net in de hondenpoep hebt gestaan, 
dat bijzonder vervelend vindt! Het is niet voor 
niets Nijkerks grootste ergernis en eindigt 
(nog) steevast in de top drie van ergernissen 
onder burgers. En toch is dat raar! Wij vinden 
dat hondenpoep opgeruimd moet worden! 

Regels
In	het	algemeen	gelden	de	volgende	regels:
•	 U	bent	verplicht	een	opruimmiddel	bij	u	te	

hebben;
•	 Lijn	uw	hond	binnen	de	bebouwde	kom	

overal aan, behalve op de losloopterreinen;
•	 Ruim	hondenpoep	overal	op,	behalve	op	de	

uitlaatterreinen;

•	 Speelplekken	en	
trapvelden zijn 
verboden voor 
honden;

•	 U	bent	altijd	verantwoordelijk	voor	uw	
hond.

Opruimmiddel
Doet uw hond op weg naar een losloopgebied 
of uitlaatstrook zijn behoefte op een plek waar 
dat niet mag dan bent u verplicht de poep van 
uw hond op te ruimen. Ook bent u verplicht 
hiervoor een geschikt opruimmiddel bij u te 
hebben. U kunt als opruimmiddel bijvoorbeeld 
boterhamzakjes gebruiken. Daarnaast zijn er 
in de dierenspeciaalzaken middelen verkrijg-
baar, waaronder poepschepjes. Hondenpoep: 
Opgeruimd is netjes! Toch?

Openbare vergadering 
commissie 
Ruimtelijke kwaliteit
Op woensdag 12 april a.s. bent u om 15.00 
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 7 april op de 
gemeentelijke website www.nijkerk.eu



Vrijwilligers gezocht voor  
Humanitas start twee nieuwe projecten, 
Home-Start en BOR (Begeleidde Omgangs-
regeling) in Nijkerk. Beide regelingen zijn 
bedoeld voor mensen die op eigen kracht 
iets willen doen aan hun situatie. Goed ge-
schoolde vrijwilligers helpen hen daarbij. 

Begeleide Omgangsregeling 
De ‘Begeleide Omgangsregeling’ (BOR) richt 
zich op het begeleiden van gescheiden ouders 
en hun kinderen.  Het belang van het kind 
staat daarbij voorop. Hoe sneller een goed 
werkende omgangsregeling tot stand komt, 
hoe sneller kinderen een plek tussen hun 

gescheiden ouders kunnen vinden.  Wil jij 
eraan bijdragen dat een kind van gescheiden 
ouders zo snel mogelijk zijn plekje vindt ? 
Meld je dan aan. Als vrijwilliger begeleidt je de 
ouders en de kinderen een dagdeel per twee 
weken. Dit doe je ongeveer 3 tot maximaal 
6 maanden. Daarna hebben ouders zelf een 
regeling getroffen. Hoe die regeling eruit ziet, 
is maatwerk en wordt gedurende het traject 
meer duidelijk. 

Home-Start 
Ieder	gezin	kent	lastige	tijden.	Meestal	kunnen	
gezinnen hun problemen zelf oplossen. Soms 

hebben gezinnen behoefte aan een luisterend 
oor of ondersteuning bij de opvoeding. Kun je 
het als ouder echt even niet aan? Dan helpt 
Home-Start je, want een steuntje in de rug 
doet wonderen!
Dit doen we door getrainde vrijwilligers in te 
zetten die zelf ook opvoedervaring hebben.
Wil jij als ouder ook een gezin ondersteunen? 
Meld je dan aan. Als vrijwilliger begeleidt een 
dagdeel per week een gezin voor ongeveer 3 
maanden tot maximaal 2 jaar. Daarna kunnen 
ouders het zelf weer beter aan. 
De coördinator Ellen Gerrits begeleidt en on-
dersteunt de vrijwilligers BOR en Home-Start. 
Naast de training organiseert de coördinator 
ook interessante themabijeenkomsten waar-

door je steeds verder kunt groeien in je werk. 
Ook tijdens de terugkombijeenkomsten wissel 
je ervaringen uit met de andere vrijwilligers, zo 
kun je van elkaar leren.

Wilt u meer weten en wilt u vrijwilliger 
worden? 
Neem dan contact op met Ellen Gerrits, Co-
ordinator BOR & Home-Start van Humanitas, 
e.gerrits@humanitas.nl of 06 833 383 54. Zij 
is te bereiken op maandag, dinsdag en woens-
dag. Of stuur een mail,  dan neemt zij contact 
op. Meer informatie over beide projecten zijn 
te vinden op www.humanitas.nl/programmas/
bor/ en www.humanitas.nl/programmas/
home-start/

Samen Nijkerk in de praktijk
Inwoners	en	organisaties	nemen	steeds	meer	initiatief	en	verantwoordelijkheid	voor	taken	in	de	samenleving.	Daarmee	verandert	de	rol	van	de	gemeente.	
De gemeente gaat minder zelf doen, zoekt meer de samenwerking en wil aansluiten op initiatieven. Samen met ondernemers, inwoners, verenigingen en 
organisaties op zoek naar nieuwe oplossingen op verschillende terreinen:  we zijn ‘Samen Nijkerk’.

Er zijn veel goede voorbeelden van hoe 
‘Samen Nijkerk’ kan werken in de praktijk 
van alledag. Ook bij het schoonhouden van 
stukjes ‘openbare ruimte’, het zogenaamde 
‘zelfbeheer’, zijn er steeds meer mensen die 
hun steentje bijdragen. Om die initiatieven te 
ondersteunen is Ronald van ’t Hazeveld van-
uit de gemeente Nijkerk het aanspreekpunt 
als groen coördinator. En in wijk Corlaer is 
Mariska Wolters van Sight Landscaping actief.
Ronald: ”Met uitzondering van wijk Corlaer 
ben ik aanwezig in de wijken, en iedereen kan 
mij aanspreken met vragen over groenonder-
houd. Daarbij denk ik mee, ik geef tips over 
onderhoud en ook over welke materialen het 
werk makkelijker kunnen maken. Als iemand 
bijvoorbeeld bereid is om de eigen straat 
af en toe langs te gaan om  zwerfvuil op te 
rapen, kunnen we speciale prikkers of knijpers 
beschikbaar stellen. Maar ook voor snoeien, 
onkruid verwijderen, valt er meestal wel iets 
te regelen.“

Een reactie van een bewoonster: “Lichaams-
beweging en nuttig bezig zijn is goed te 
combineren	en	leuk!	Ik	moet	veel	lopen	
wegens gezondheidsredenen, maar ik wilde 
ook	graag	nuttig	bezig	zijn.	Ik	kwam	een	man	
in	het	centrum	tegen	die	zwerfvuil	raapte.	Ik	

dacht dat is nou eens een goed idee en goed 
te combineren met het lopen, dus belde ik 
de gemeente Nijkerk met het verzoek of 
een en ander mogelijk was. Binnen een paar 
dagen had ik 2 rollen afvalzakken, een knijper 
en kon ik op pad. Toen ik onderweg aan het 
rapen was kwamen er verschillende mensen 
langslopen en op de fi ets langsrijden die me 
complimenten toeriepen. Dat gaf dat rapen 
nog eens een extra positieve dimensie. De 
gemeente komt de zakken ophalen als ze vol 
zijn na een mailtje of een belletje en ben ik 
die rommel ook weer kwijt. Alles bij elkaar is 
het een grote win-win situatie.

Mariska: “Het is een mooie samenwerking als 
inwoners bereid zijn om een klein beetje tijd 
in hun eigen straat te steken en de gemeente 
spullen beschikbaar stelt, tips geeft, het 
groen afvoert. Ook grazen de schapen weer in 
wijk Corlaer. De schapen brengen dynamiek 
in de wijk en zijn ook bieden ook vaak een 
aanleiding om in contact te komen met de 
bewoners van wijk Corlaer.” 

Graag heten we als gemeente de schapen en 
de lammetjes weer welkom in de wijk. Vol-
gende week woensdag 12 april aanstaande 
van 15.00 uur  tot circa 16.30 uur bij de Scheg 

in Corlaer ben jij ook welkom? Kom allemaal, 
je kunt  lammetjes aaien, er is informatie 
over het vilten en gebruik van wol en er iets 
lekkers voor de kinderen.

Heeft u vragen over groenonderhoud en 
zelfbeheer? Spreekt u de groen coördinatoren 
aan op straat, of stuurt u een email naar 
zelfbeheer@nijkerk,eu. Bellen kan ook via 
14 033.

Groencoördinatoren voor ondersteuning bij groenonderhoud

Activiteiten Jeugd & Gezin
Zaterdag 1 april is de Week van Autisme weer 
van start gegaan. Ook in Nijkerk zijn er diverse 
activiteiten georganiseerd.  

Autisme belevingswandeling vrijdag 7 april 
Ontdek aan de hand van de omgeving wat au-
tisme voor impact kan hebben. Marie Jeanne 
neemt u mee door Nijkerk en laat de stad er-
varen door de ogen van iemand met autisme. 
Een	bijzondere	en	leerzame	ervaring!	Iedereen	
die belangstelling heeft is welkom. De groep 
kan maximaal uit 10 mensen bestaan, dus 
wees op tijd. De wandeling zal 30-45 minuten 
duren. De wandeling start vrijdag 7 april 

om 10.00 links naast de hoofdingang van 
het Stadhuis in Nijkerk. 

Lezing Autisme donderdag 11 mei 
Birsen Basar komt naar Nijkerk om een pre-
sentatie te geven over autisme. Na jarenlange 
gesprekken  met verschillende hulpverleners 
krijgt ze op haar 21e , de diagnose autisme. Ze 
is opgelucht  dat ze eindelijk weet waarom ze 
anders is maar merkt al gauw dat de verwach-
tingen van mensen niet veranderen. Sindsdien 
zet ze zich in om autisme bespreekbaar te 
maken en is ze o.a. voor de Nederlandse Ver-
eniging voor autisme ambassadeur. 

De lezing vindt plaats donderdag 11 mei van 
10.00-13.00 in het Stationsgebouw van 
Nijkerk. Opgeven kan bij Birsen zelf via 
birsen.basar@live.nl

Ontmoetingsochtend voor ouders van kin-
deren met ASS
Elke 3e vrijdag van de maand wordt er van 
09.30-11.30 in gezondheidscentrum Corlear 
een informele ontmoetingsochtend georga-
niseerd voor ouders met kinderen met (een 
vermoeden van) een stoornis in het autistisch 
spectrum. De eerstvolgende ochtend staat 
gepland voor vrijdag 21 april. 

Toegang is gratis, koffi e en thee staan klaar! 
Voor meer informatie over al onze trainingen 
kunt u kijken op de website: www.cjgnijkerk.nl
Aanmelden kan via preventie@gtnijkerk.
nl of neem contact op met Petra de Rek via 
p.derek@gtnijkerk.nl



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
5 april 2017

Verleende omgevingsvergunningen 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2017W0138 Amersfoortseweg ong.  plaatsen van een tijdelijke woonunit 27-03-2017
 nabij nr. 87 Nijkerkerveen 
2017W0219 Ampèrestraat 3a Nijkerk handelen in strijd met bestemmingsplan  29-03-2017
  om tijdelijk in een klein gedeelte van het 
  pand onderwijs te geven. 
2017W0479 Havenstraat 38 Nijkerk vervangen van blokhut met overkapping 30-03-2017
2017W0401 Hazeleger 6 Hoevelaken plaatsen van een kozijn 27-03-2017
2016W2520 Park Weldam ong. tussen  kappen van 2 beuken 28-03-2017
 14 en 16 Hoevelaken 
2017W0172 van Zuylenlaan 7a  plaatsen van dakkapellen 27-03-2017
 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.

Genomen beschikkingen door de burgemeester
Naam organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
Stichting Halve van Nijkerk Halve van Nijkerk rondom Nijkerk, start en 22-04-2017 30-03-2017
  finish in het centrum 

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:
2017W0713 Hoef 3 Nijkerk vergroten en veranderen van de woning 27-03-2017
2017W0744 Hulckesteijn 3 Nijkerk herinrichting van Bad Hulckesteijn 30-03-2017
2017W0736 Hulckesteijn 3 Nijkerk verwijderen verharding weg en egaliseren  30-03-2017
  bodem 
2017W0732 Klaverweide 30  plaatsen van een dakkapel 30-03-2017
 Hoevelaken 

2017W0729 Koninginneweg 4 vergroten en veranderen van de woning 29-03-2017
 Hoevelaken 
2017W0747 Laakweg 78b  uitbreiden van de woning d.m.v. een erker 31-03-2017
 Nijkerkerveen 
2017W0715 Prinsenweg 33 Nijkerk kappen van 4 wilgen en 1 els 28-03-2017
2017W0743 Schulpkamp 70 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 30-03-2017
2017W0698 Sportweg ong. kavel  bouwen van een woon-zorgcomplex met 24-03-2017
 C4057 Hoevelaken 24 appartementen 
2017W0701 Van Dijkhuizenstraat 6  ontheffing regels bestemmingsplan t.b.v.  26-03-2017
 Nijkerkerveen evenement 
2017W0697 Van Oldenbarnevelt- wijzigen van de gevel 24-03-2017
 straat 52 Nijkerk 

Meldingen Activiteitenbesluit
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Datum:
2017M0038 Riddererf 9 Nijkerk oprichten en in werking hebben van een  30-03-2017
  stand- en interieurbouwbedrijf 

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure
Het college heeft besloten in afwijking van het bestemmingsplan vergunning te verlenen voor
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2016W2313 Buntgras 7a Nijkerkerveen realiseren van een vrijstaande woning 21-03-2017

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie een 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.

Ontwerp omgevingsvergunning
Het college is voornemens in afwijking van het bestemmingsplan vergunning te verlenen voor
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Verzenddatum
2016W2031 Nijkerkerveenweg ong.  legalisatie van een stal, mestplaat, uitrit,  23-03-2017
 Hoevelaken verharding en paardenbak

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.

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.



- Raadslid Boudewijn van der Woerd (VVD) is benoemd als plaatsvervangend lid in de Regio-
commissie FoodValley. (allen voor)

De besluitenlijst en het videoverslag van de vergadering staan op de website.

Vooruitblik Beeldvorming 6 april
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Bestemmingsplan Buitengebied
Er is een nieuw integraal bestemmingsplan voor het Buitengebied opgesteld. Het ontwerp voor dit 
bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er was gelegenheid zienswijzen in te dienen. Het is 
aan de raad om een besluit te nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. 
Op 6 april krijgen de raadsleden informatie. Raadsleden en belangstellenden kunnen vragen 
stellen en met elkaar in gesprek gaan. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan vervolgens 
geagendeerd in de raadscommissie en raadsvergadering in mei.

Vooruitblik Commissievergadering 13 april
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

- Regiovisie publieke gezondheidszorg Gelderland-Midden en de lokale gezondheidsnota
 De 16 gemeenten van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland – Midden hebben één geza-

menlijke visie op gezondheidszorg ontwikkeld. Veerkracht, het behouden van de eigen regie en wel-
bevinden zijn hierin belangrijke speerpunten. Het voorstel aan de gemeenteraad is om deze regiovisie 
als uitgangspunt te hanteren voor het opstellen van de lokale gezondheidsnota 2018-2022. 

- Aanpassing verordeningen (n.a.v. Participatiewet)
 Door wijzigingen in de Participatiewet moeten de gemeentelijke Re-integratie- en Maatregel-
verordeningen	aangepast	worden.	Ook	aanpassingen	in	de	verordening	Afstemming	Ioaw/Ioaz	
en de Verordening Tegenprestatie worden in dit voorstel meegenomen. Veel aanpassingen zijn 
technisch-juridisch. Daarnaast wordt voorgesteld hoe de gemeente kan omgaan met onder 
andere beschut werk en de werkgeverssubsidie.

- Toezichtscontrole autoluwe binnenstad Nijkerk
 Door het platform Binnenstad is in vervolg op de visie ‘Aantrekkelijk Nijkerk’ een verkeersplan 
opgesteld	voor	de	binnenstad	van	Nijkerk.	In	dit	verkeersplan	is	een	vergroting	van	het	voetgan-
gersgebied opgenomen. Het Platform Binnenstad Nijkerk adviseert in haar verkeersplan in te 
zetten op een systeem van selectieve toegang door middel van camerahandhaving. Het voorstel 
aan de gemeenteraad is om een krediet voor de invoering van dit systeem beschikbaar te stellen.

Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang Plaats
6 april Beeldvorming: bestemmingsplan Buitengebied 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant
13 april Politiek spreekuur 19.00-20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant
13 april Raadscommissie 20.00 uur Stadhuis, raadzaal
20 april Raadsvergadering 19.30 uur Stadhuis, raadzaal

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 Raadsvergadering 30 maart
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk locaties Kerkplein en 1e fase Havenkom
In	maart	2016	heeft	de	gemeenteraad	de	uitgangspunten	van	het	Visiedocument	‘Aantrekkelijk	
Nijkerk’ vastgesteld. Vervolgens is een plan uitgewerkt voor twee ontwikkellocaties in de binnen-
stad, het Kerkplein en de Havenkom. De raad heeft afgelopen donderdag ingestemd met de kaders 
voor het verder uitwerken van deze plannen. Het Kerkplein wordt ontwikkeld als woonlocatie ge-
combineerd	met	een	bronpunt	voor	parkeren.	In	de	Havenkom	komen	woningen,	het	Huis	van	de	
Stad (op de locatie van de huidige dependance van het Stadhuis) en een bronpunt voor parkeren. 
(ChristenUnie-SGP, De Lokale Partij, PRO21 en VVD voor; CDA tegen)
Via een amendement heeft de gemeenteraad het voorstel over de parkeertarieven uit het voorge-
stelde besluit gehaald. (allen voor) Voor het parkeren hadden het Platform Binnenstad en andere 
betrokken partijen aangegeven met elkaar te willen onderzoeken of heroverweging wenselijk en 
mogelijk is. Het gaat dan over de bronpunten voor (ondergronds) parkeren, het opheffen van par-
keerplaatsen op maaiveld en het in stand houden van het betaald parkeren. 
Vervolgens heeft de raad via een motie (allen voor) het college verzocht om te bevorderen dat 
dit onderzoek naar parkeren spoedig en op evenwichtige wijze plaatsvindt. De raad wil voor de 
zomer over de resultaten van het onderzoek geïnformeerd worden en in het najaar de resultaten 
bespreken.	In	dezelfde	motie	heeft	de	raad	het	college	verzocht	om	samen	met	ABZ	Diervoeding	
te onderzoeken hoe de plannen voor de Havenkom en de milieucontouren van ABZ zich tot elkaar 
verhouden en waar nodig afspraken te maken. Tenslotte heeft de raad in de motie aan het college 
gevraagd om tijdig geïnformeerd te worden over het vervolgproces, onder andere over de invulling 
van de maatschappelijke ruimte in het Huis van de Stad.
Het beleid voor perifere en grootschalige detailhandel (PDV/GDV) is geactualiseerd voor alle 
gemeenten van de Regio FoodValley. De gemeenteraad heeft dit geactualiseerde regionale beleid 
nu als gemeentelijke beleid vastgesteld. (allen voor)

Overige besluiten:
- BDO Audit en Assurance is de opdracht gegund voor het verlenen van accountantsdiensten 

voor de periode van één jaar (begrotingsjaar 2018) met een optie op verlenging met. (allen voor)
- Het bestemmingsplan Buitengebied Barneveldseweg 174 – Kamersteeg is vastgesteld. Hiermee 

wordt de woonbestemming van de Barneveldseweg 176 verplaatst naar de Kamersteeg. (allen voor)
- De raad heeft ingestemd met het procesvoorstel afweging uitkomsten Dialoog ‘Samen aan 

zet’ Economie en Bedrijfsomgeving. Hierin staan de uitgangspunten en het proces beschreven 
voor de besluitvorming over de voorstellen van deze dialooggroep. (allen voor)

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.

  Antoinette de Bruin
  Raadslid PRO21

Participeer mee!
Participatie is een feit! Vroeger werden 
plannen gemaakt door het college en de 
ambtenaren en  was er de mogelijkheid voor 
belanghebbenden om tijdens vergaderingen 
te komen inspreken. Vervolgens werd er 
wel of geen goedkeuring verleend door de 
gemeenteraad. Niet de meest voor de hand 
liggende manier van besluitvorming als je 

inwoners veel meer wil betrekken bij planvor-
ming. Dit heb ik ook regelmatig  terug gehoord 
van inwoners. “waarom zou ik gaan stemmen? 
de ambtenaren en wethouder bepalen toch 
alles”  Dat was voor mij een reden om mij 
namens PRO21 verkiesbaar te stellen voor de 
gemeenteraad	in	2014.	Inmiddels	zijn	we	drie	
jaar verder en participatie is een feit! 
Op initiatief van de gemeenteraad is  ‘Sa-
men	aan	zet’	gestart.	In	deze	dialoog		waarin	
verschillende groepen zijn gevormd worden 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
instellingen uitgenodigd om actief mee te 
denken over de toekomst van de gemeente. 
Er zijn groepen op het gebied van Leefstijl, 
Sociaal Domein, Veiligheid en handhaving, 
Economie en bedrijfsomgeving en Wonen 
en woonomgeving. De groepen zijn om dit 
moment zover dat zij hun goede ideeën en 
prachtige  visies presenteren en elke keer ben 

ik weer onder de indruk van de energie en het 
enthousiasme dat de deelnemers weten over 
te brengen.  Dat is voor mij een bevestiging 
dat we op de goede weg zijn!
Een andere groep die al langer “participeert” is 
het Platform Binnenstad. Aan de hand van uit-
gangspunten die door de raad zijn vastgesteld, is 
het platform gekomen tot de visie “Aantrekkelijk 
Nijkerk”	.	In	een	eerste	uitwerking	van	deze	visie	
worden zowel het Kerkplein als de Havenkom 
getransformeerd tot prettige plekken waar ge-
woond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. 
Participatie in de gemeente Nijkerk is samen 
bouwen aan de drie kernen Nijkerk, Nijkerker-
veen en Hoevelaken, waarin het voor iedere 
inwoner fijn wonen, werken en verblijven is! 
Hebt	u	ideeën?	Ik	hoor	het	graag!

Reageren?
acjdebruin@outlook.com


