
8 maart 2017

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks
Oranje-Nassauschool, Eijkmanplantsoen 

Zaterdag 11 maart 9.00-12.00 uur
H.H. gemeente Nijkerk, Slichtenhorsterweg 63

Hoevelaken
Zaterdag 11 maart 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.

Samen aan Zet!

Stand van zaken bouw zwembad Amersfoortseweg
Aan de Amersfoortseweg bouwt Hollander 
Techniek voor de gemeente Nijkerk een 
nieuw zwembad. Het zwembad krijgt een 
8-baans wedstrijdbad, een doelgroepenbad, 
een peuterbad, een glijbaan, een whirlpool 
en duikplank. De afgelopen tijd is de bouw-
put gereed gemaakt. 

Op ruim 3.60 meter onder maaiveld wordt 
hard gewerkt onder de vloer van het toekom-
stig wedstrijdbad. Daar is bijvoorbeeld de isola-
tie aangebracht in de ruimte waar de installa-
ties komen te staan. Ook het leidingwerk voor 
de badwatertoevoer en -afvoer is aangelegd. 
Dit leidingwerk zal onder het beton verdwijnen, 

dat de komende periode gestort zal worden. 
Het storten van deze bodem van het zwembad 
vindt plaats in verschillende fasen. 

Als de bouw van het zwembad volgens schema 
verloopt, kan er begin 2018 in het nieuwe bad 
worden gezwommen.

13 maart presentatie visie dialooggroep 
Sociaal Domein aan gemeentebestuur

Op maandagavond 13 maart 2017 geeft de 
dialooggroep Sociaal Domein een presenta-
tie van haar visie aan de gemeenteraad en 
het College van burgemeester en wethou-
ders. Wanneer u geïnteresseerd bent in dit 
onderwerp, bent u van harte welkom om 

aanwezig te zijn bij de presentatie. Deze 
vindt plaats in het bedrijfsrestaurant van het 
Stadhuis, Kolkstraat 27,  van 20.00 tot ca. 
22.00 uur. De visie is gemaakt door inwo-
ners en vertegenwoordigers van bedrijven en  
instellingen uit de samenleving, in het kader 
van de dialoog ‘Samen aan Zet’.

In de dialoog bepaalt de samenleving hoe 
de toekomst van Nijkerk, Hoevelaken en 
Nijkerkerveen eruit zien in de toekomst. 
Daarvoor zijn vijf dialooggroepen samenge-
steld, waar alle belangrijke thema’s over zijn 
verdeeld. Het betreft de dialooggroepen Leef-
stijl; Economie en bedrijfsomgeving; Veiligheid 
en handhaving; Wonen en woonomgeving en  
Sociaal Domein.  Meer dan 30 deelnemers 

aan de dialooggroep Sociaal Domein hebben 
verschillende avonden bij elkaar gezeten om  
te komen tot een visie over onderwerpen zoals 
welzijn, zorg, jeugd en onderwijs. Op 13 maart 
presenteren zij deze visie en halen zij reacties 
uit de politiek op. Na deze bijeenkomst gaat 
de dialooggroep de visie uitwerken in concrete 
voorstellen. Het  is daarbij aan de dialooggroe-
pen om af te wegen in hoeverre zij de meege-
geven aandachtspunten willen verwerken in 
de visie en/of voorstellen in aanvulling op de 
vooraf gestelde kaders door de gemeenteraad.

Heeft u vragen over deze bijeenkomst?
Dan kunt u een mail sturen naar 
samenaanzet@nijkerk.eu of bellen naar het 
Stadhuis, via het telefoonnummer 14033.

Individuele inkomenstoeslag 
Heeft u al twee jaar of langer een inkomen 
of uitkering op bijstandsniveau en is er geen 
zicht op inkomensverbetering? Dan kunt 
u mogelijk een extra geldbedrag van de 
gemeente krijgen: de Individuele Inkomens-
toeslag.

Wat is een individuele inkomenstoeslag?
Een individuele inkomenstoeslag is een jaar-
lijkse toeslag die u kunt ontvangen als u meer 
dan twee jaar een inkomen tot iets boven de 
voor u geldende bijstandsnorm hebt gehad. 
Dat inkomen kan een uitkering zijn, maar ook 
inkomen uit werk. U kunt het geld vrij beste-
den, bijvoorbeeld aan spullen die u met een 

minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, 
zoals een nieuwe koelkast of televisie. 

Voor wie?
Of u in aanmerking komt voor de toeslag is 
onder andere afhankelijk van uw inkomen. We 
vergelijken uw inkomen met de voor u gel-
dende bijstandsnorm. De hoogte van de voor 
u geldende bijstandsnorm is afhankelijk van de 
samenstelling van uw huishouden. 

De hoogte
De individuele inkomenstoeslag bedraagt per 
jaar voor
• een alleenstaande € 400,00

• een alleenstaande ouder € 500,00
• gehuwden € 550,00
• een in een inrichting verblijvende alleen-

staande of alleenstaande ouder € 150,00
• in een inrichting verblijvende gehuwden 
 € 225,00

Vragen? 
Kijk op de website: www.nijkerk.eu. Klik 
op Inwoners/Werk & Inkomen/Individuele 
Inkomenstoeslag. Van de website kunt u het 
aanvraagformulier printen, invullen en op-
sturen. Als u vragen heeft kunt u bellen naar 
het Loket MO of (digitaal via de website) een 
afspraak maken bij loket MO.

Hoe kunnen wij u helpen?

Het overkomt ons allemaal wel eens. Rood 
staan. Voor een keertje is dat niet zo erg. 
Maar er zijn mensen die regelmatig rood 
staan omdat er meer geld uitgaat dan erin 
komt. Ze bouwen zo ongemerkt schulden 

op. Het college vindt het belangrijk dat zo 
weinig mogelijk Nijkerkse inwoners in de 
schulden komen. 

Door de Nijkerkse inwoners zelf en ook door 
tal van instellingen vinden al veel activiteiten 
plaats die direct of indirect fi nanciële proble-
men voorkomen. In de notitie “Preventie van 
schulden”, die het college vastgesteld heeft, 
zijn een aantal activiteiten beschreven.

Hulp bij belastingaangifte
Zo organiseren de Bibliotheek en Sigma hulp 
bij de belastingaangifte voor particulieren met 
een laag inkomen. De hulp bestaat uit twee 
mogelijkheden: u kunt deelnemen aan één van 

de belastingworkshops. U kunt de computers 
van de bibliotheek gebruiken om uw aangifte 
in te vullen en er is een getrainde vrijwilliger 
van Sigma aanwezig om vragen aan te stellen 
met betrekking tot de aangifte. U kunt ook 
deelnemen aan privé hulp. Een getrainde vrij-
williger vult samen met u het belastingformu-
lier in. Aan de privé hulp zijn wel voorwaarden 
verbonden. Deze kunt u nakijken op 
www.sigma-nijkerk.nl/formulierenhulp/
belastingproject. Meer informatie en/of 
aanmelden: info@sigma-nijkerk.nl of 
033-2474830. Gepensioneerd en liever hulp 
aan huis? Vraag naar het aanbod van de 
ouderenbonden.



Inloopspreekuur gebiedsteam Hoevelaken
Iedere woensdagochtend van 09.00 tot 
10.30 uur houdt het gebiedsteam Hoeve-
laken een inloopspreekuur in de Stuw aan 
de Brink  10 in Hoevelaken. Het is mogelijk 
zonder afspraak langs te komen en er zijn 
geen kosten aan verbonden. 

Voor wie?
Alle inwoners van Hoevelaken met een 
ondersteuningsvraag kunnen terecht bij het 
gebiedsteam. Bijvoorbeeld met vragen over 
opvoeden en opgroeien, over ouder worden 
en dagbesteding. Maar ook als u eenzaamheid 
ervaart, schulden heeft of vragen heeft over 
een scheiding.

Hoe?
Er wordt samen met u gekeken welke onder-
steuning wenselijk en passend is. Soms zijn 
een paar gesprekken met een professional uit 
het gebiedsteam voldoende. Het kan ook dat er 
meer nodig is. De professional kijkt dan samen 
met u welke ondersteuning ingezet kan worden. 

Direct aanmelden
Heeft u direct vragen over ondersteuning? 
Dan kunt u bellen met het algemene telefoon-
nummer van de gemeente: 14 033, of u aan-
melden via www.nijkerk.eu of door een e-mail 
te sturen naar aanmeldingen@gtnijkerk.nl. Een 
medewerker van het gebiedsteam luistert naar 
u en helpt u verder. 

Volg @gemeenteNijkerk op Twitter

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.

Werkzaamheden Dokter van de Kolkstraat Nijkerkerveen
In opdracht van de gemeente Nijkerk gaat aannemer van den 
Brom b.v. de bestrating voor de Dokter van de Kolkstraat in 
Nijkerkerveen aanleggen. Dit betekent dat de straat tijdelijk 
is afgesloten voor het doorgaand verkeer. De werkzaamhe-
den starten op 6 maart en gaan ongeveer 8 weken duren. De 
verwachting is dat de werkzaamheden 28 april zijn afgerond. 

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt 
nog open tot 1 april
Werkgevers en onderwijsinstellingen in de 
regio Amersfoort hebben nog drie weken de 
tijd om initiatieven aan te dragen voor een 
bijdrage uit het Toekomstfonds. Tot 1 april 
kunnen werkgevers en het onderwijs samen-
werkingsprojecten indienen die de overgang 
van school naar werk bevorderen. 

De aansluiting van het onderwijs op de ar-
beidsmarkt kan beter. Dat vinden werkgevers, 
onderwijsinstellingen en de gemeenten in 
de regio, waaronder Nijkerk. Daarom werken 
zij gezamenlijk aan vijf speerpunten om die 
verbinding te verbeteren. De gemeentelijke 
subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-
Arbeidsmarkt van de gemeente  Amersfoort 
sluit hierop aan. Er is in 2017 250.000 euro 
beschikbaar voor samenwerkingsinitiatieven 

tussen onderwijsinstellingen en werkgevers. 
Het gaat om cofinanciering, de gemeente 
draagt maximaal 50% bij tot een maximum-
bedrag van 35.000 euro per initiatief.

Door samen te werken is het de bedoeling dat 
er een betere match komt van vraag en aan-
bod op de regionale arbeidsmarkt.  Jongeren 
krijgen scholing die meer op de praktijk aan-
sluit en vergroten hiermee hun kansen op de 
arbeidsmarkt. Bedrijven komen gemakkelijker 
aan geschikte arbeidskrachten en versterken 
hiermee hun groeikansen.

Meer informatie over de agenda, de vijf speer-
punten en het Toekomstfonds Onderwijs-
Arbeidsmarkt vindt u op www.amersfoort.nl/
subsidies. 

Boeren, burgers en buitenlui
Geen andere provincie heeft zoveel platte-
landsinwoners als de provincie Gelderland. 
Boeren, burgers en buitenlui, je vindt ze in 
het Gelderse buitengebied. Hoe lang nog? 
Kom en praat mee met Provinciale Staten 
over de toekomst van het Gelderse plat-
teland op 22 maart 2017 in het Schaffe-
laartheater in Barneveld.

De moderne boer
Veel veehouderijen en landbouwbedrijven 
hebben het moeilijk. Ze kunnen op steeds 
minder steun rekenen van omwonenden 
omdat die hinder ervaren van het boerenbe-
drijf. Het aantal soorten planten en dieren, 
de biodiversiteit, in de landbouwgebieden is 
minder geworden in de laatste jaren. Extra 
investeringen en nieuwe ontwikkelingen zijn 
nodig om toekomstbestendig te boeren voor 
de wereldmarkt of de Gelderse burger? Liever 
kleinschalig en biologisch boeren dan groot-
schalig en geautomatiseerd? 

Ook het thema burgerwoningen komt aan 
bod. Op steeds meer boerenerven zie je 
burgerwoningen. Hoe wenselijk is het dat er 
meer villa’s gebouwd worden op het Gelderse 
platteland? Trekt dat meer buitenlui? Waar 
ligt de grens?  

Buitenactiviteiten
Nieuwe economische functies in het buiten-
gebied dragen bij aan de toekomst van het 
platteland.. Ook zijn er kansen voor nieuwe 
landgoederen. Is dit eenvoudiger gezegd dan 
gedaan? Welke rol neemt de provincie hierin? 
En draagt meer recreatie in de buitengebieden 

bij aan de bescherming van de natuur van de 
Veluwe?

Alvast meepraten
Alvast meepraten kan op forum.gelderland.
nl, klik op Gelders debat of via twitter, gebruik 
dan #psgld of #geldersdebat. Voorafgaand 
aan het debat gaan Statenleden samen met 
studenten van het Groenhorst in Barneveld op 
werkbezoek bij een veehouderij.

Programma
18.30 uur Inloop met soep en broodjes
19.30 uur Boeren, burgers en buitenlui in 
debat met  
Provinciale Staten, gespreksleiders Angelique 
Krüger en Bob Roelofs 
21.30 uur Napraten met drankje 
Avondvoorzitter: Agnes Lewe
Het Gelders Debat is live te volgen op de web-
site van Omroep Gelderland: www.gld.nl
Via #geldersdebat kan iedereen op twitter 
opmerkingen kwijt die onderdeel kunnen gaan 
uitmaken van het debat.

Waar & wanneer
Het Schaffelaartheater 
Theaterplein 1  
3772 KX Barneveld 

Aanmelden 
geldersdebat@gelderland.nl

Meer informatie
Griffie provincie Gelderland, 026 359 91 34 
geldersdebat@gelderland.nl  
www.gelderland.nl/geldersdebat #psgld

Dit betekend  dat u gedurende deze periode door middel van de 
aangegeven route. 

Meer informatie 
Op de website www.bereikbaargelderland.nl vindt u informatie op 
kaart over de locatie van de werkzaamheden en de omleidingsroutes. 

Contactgegevens 
Heeft u behoefte aan overleg, of heeft u vragen over 
de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met 
de toezichthouder de heer C. Sanders. Hij is bereikbaar 
op het telefoonnummer van de gemeente Nijkerk via 
14 033.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
8 maart 2017

Verleende omgevingsvergunningen 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2016W2635 Arkerpoort 20 Nijkerk bouwen van een bedrijfspand 27-02-2017
2016W2472 Dokter van de Kolkstraat 42  bouwen van een woning 28-02-2017
 Nijkerkerveen 
2017W0254 Domstraat 48c  plaatsen van een hekwerk 28-02-2017
 Nijkerkerveen 
2017W0068 Hoevelakerveenweg 8 
 Hoevelaken vergroten van een dakkapel 27-02-2017
2017W0011 Hogenhof 60 Nijkerk plaatsen van een nokverhoging  27-02-2017
  met dakkapellen 
2016W2529 Watergoorweg 57 MA Nijkerk plaatsen van een reclamezuil 27-02-2017

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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2016W2340 Grieglaan 4 Nijkerk brandveilig gebruik van een gebouw 01-03-2017

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.
 
Geweigerde aanvragen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2016W2711 Weldammerlaan ong.  aanleggen van uitrit naar agrarisch perceel 02-03-2017
 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.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2017W0442 Doornsteeg ong. Nijkerk tijdelijke opslag van grond 27-02-2017
2017W0464 Douwencamp 115 Nijkerk vergroten en veranderen van de  01-03-2017
  woning 
2017W0479 Havenstraat 38 Nijkerk vervangen van blokhut met  02-03-2017
  overkapping 
2017W0470 Holkerstraat 6 Nijkerk bouwen van een dagbestedings- 02-03-2017
  centrum voor gehandicapten 
2017W0431 Kompas 11 Nijkerk bouwen van een dakkapel 24-02-2017
2017W0439 Steenbeek 10 Nijkerk uitbreiden van de woning 27-02-2017
2017W0465 Weldammerlaan 18  bouwen van een schuur 01-03-2017
 Hoevelaken 

Meldingen Activiteitenbesluit
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Datum:
22017M0005 Koperslager 7  oprichten en in werking hebben van 27-02-2017
 3861 SJ Nijkerk een smeermiddelenhandel 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning wordt 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo).
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Datum verlenging:
2017W0049 Bulderweg 18 Nijkerk uitbreiden van het bedrijfspand 02-03-2017
2016W2688 Holkerweg 66 Nijkerk kappen van 2 monumentale essen  02-03-2017
   en 2 kastanjes 
2017W0028 Watergoorweg 31b Nijkerk bouwen van een bedrijfshal 28-02-2017
2017W0022 Zeedijk 1a Nijkerk kappen van 22 bomen 28-02-2017

Procedure hogere grenswaarden 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken bekend dat zij op 10-01-2017 overeenkomstig 
artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh) hogere waarden hebben vastgesteld ten behoeve van 

Het bestemmingsplan 4e uitwerking, dansende daken ik woon betaalbaar(bouwvelden 4 en 20) 
voorziet in het planologisch mogelijk maken van de bouw van woningen. 
Uit het voor dit plan uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat vanwege een overschrijding van 
de voorkeursgrenswaarde aan de orde is en een procedure hogere grenswaarden gevolgd dient te 
worden. 

Inzage 
Het besluit hogere grenswaarden ligt vanaf vrijdag 9-03-2017 gedurende 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. Het 
besluit is tevens te raadplegen via www.nijkerk.eu/ruimtelijkeplannen. 

Beroep
Een ieder kan  binnen de beroepstermijn beroep indienen. Nadere informatie vindt u onder de kop 
Beroep indienen in het groene kader en op de website www.nijkerk.eu Ruimtelijke plannen, ter 
inzage onder de volledige bekendmaking.

Vastgesteld bestemmingsplan, 4e uitwerking, dansende daken ik woon betaalbaar 
(bouwvelden 4 en 20)
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 10-01-2017 het bestemmingsplan 4e uitwerking, dansende daken ik woon 
betaalbaar heeft vastgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van woningen door ontwikkelaar Meacasa BV.

Inzage 
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 9 maart 2017 zes weken ter inzage.
Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn online te raadplegen via de site 
www.ruimtelijkeplannen.nl via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0267.BP0119-0002 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.



Vooruitblik Raadscommissie 16 maart
Vergadering voor debat en oordeelsvorming. 

Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk locaties Kerkplein en 1e fase Havenkom
Op 9 maart krijgen de raadsleden meer informatie over dit voorstel, zie hiernaast voor meer infor-
matie. In deze commissievergadering vormen de raadsleden een mening over het voorstel.

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. De Nijkerkse binnenstad is dit moment al reeds voor een groot gedeelte 
autoluw, echter worden de geslotenverklaringen massaal genegeerd. Het Platform Binnenstad Nij-
kerk 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. De commissieleden bespreken dit voorstel.

Procesvoorstel afweging uitkomsten Dialoog ‘Samen aan zet’ Economie en Bedrijfsomgeving
De dialooggroep Economie en bedrijfsomgeving heeft op maandag 6 maart haar voorstellen ge-
presenteerd en aangeboden aan het gemeentebestuur voor besluitvorming. Het is niet gelukt om 
dekking voor de voorstellen te vinden binnen het beïnvloedbare budget. Als gevolg daarvan laat 
de dialooggroep de keuze rondom budget en prioritering nu verder aan het gemeentebestuur over. 
In dit voorstel worden de uitgangspunten en het proces beschreven om tot een goede afweging te 
komen voor die beluitvorming. In de raadscommissie wordt dit procesvoorstel besproken.

Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang Plaats
9 maart Beeldvorming  over Uitwerking visie Binnenstad locaties Kerkplein en 1e fase Havenkom 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant
13 maart Presentatie  visie dialoog, cluster 5 Sociaal Domein 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant
16 maart Raadscommissie 20.00 uur Stadhuis, raadzaal
20 maart Presentatie  visie dialoog, cluster 3 Veiligheid en Handhaving 20.00 uur Euretco, Koninginneweg 1, Hoevelaken
23 maart Politiek spreekuur 19.00 – 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

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 ‘Aantrek-
kelijk Nijkerk’ vastgesteld. Vervolgens is een plan uitgewerkt voor twee ontwikkellocaties in de 
binnenstad, te weten het Kerkplein en de 1e fase van de Havenkom. Dit plan is in samenwerking 
tot stand gekomen tussen de eigenaren van de twee locaties, het Platform Binnenstad en de 
gemeente Nijkerk.

Het voorstel is om de locatie Kerkplein te ontwikkelen als woonlocatie gecombineerd met een 
bronpunt voor parkeren. Voor de Havenkom is het voorstel om de eerste fase te ontwikkelen met 
woningen, het Huis van de Stad (op de locatie van de huidige dependance van het Stadhuis) en 
een bronpunt voor parkeren. De raad wordt gevraagd met de kaders voor het verder uitwerken van 
deze plannen in te stemmen.

Het voorstel is geagendeerd voor de raadscommissie en de 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.

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 Poorter 
  Raadslid CDA

Brandweer Nijkerk levert in, 
onveiligheid burger neemt toe!

In 2014 is gemeentelijke vrijwillige 
Brandweer Nijkerk gaan samenwerken 
met de Veiligheids- en Gezondheidsregio 
Gelderland-Midden (VGGM).  Toen al was 
duidelijk dat het, door een wijziging van de 
Wet veiligheidsregio’s, binnen afzienbare 
tijd wettelijk niet meer zou zijn toegestaan 

om een gemeentelijk brandweer te hebben.
De Nijkerkse brandweer mensen zagen de bui 
al hangen: veranderen gaat meestal gepaard 
met bezuinigen en inleveren van materieel. 
En al heel snel vertrokken de eerste beroeps. 
Daarna volgden een reeks van vrijwillige 
brandweermensen die een goede opleiding 
hadden genoten en waarin veel was geïnves-
teerd. Ook zij gaven er de brui aan.

Maar de veranderingen gaan nog steeds 
door, en de afspraak dat de post Nijkerk door 
beroepsmensen bezet zal blijven, staat ter 
discussie. Nu wil de Regio dus óók nog de 
beroeps uit Nijkerk weg halen, met als gevolg 
dat er overdag helemaal geen mensen meer 
op de kazerne zitten. 
Waarom Nijkerkse beroepsmensen plaatsen 
in Barneveld? Hiermee komt de uitruk voor 
Nijkerk in gevaar. Het is al voorgekomen dat 
Zwartebroek moest uitrukken voor Nijkerk (een 
overschrijding van de 6 minuten regeling). 

En ook Hoevelaken heeft overdag al bezettings-
problemen. 
Nijkerk heeft een schitterende kazerne (een 
investering van 10 miljoen), de kantoren zijn 
onlangs nog vernieuwd en opgeknapt, maar 
voor wie? Het is natuurlijk goed dat de Regio 
bezuinigt, maar Nijkerk had een goed geoliede 
organisatie waar jarenlang door vrijwilligers 
en beroeps aan is gewerkt. Maar nu? Eerst 
werkplekken veranderen, en dan de volgende 
stap: minder materieel? 

Ik hoop dat de verantwoordelijke personen en 
de Veiligheidsregio Gelderland-Midden snel 
hun beslissing terug gaan draaien, want over-
schrijdingen en vertraagde uitrukken komen 
de veiligheid absoluut niet ten goede. En ook 
de vrijwillige én beroeps brandweerman uit 
Nijkerk verdient meer. 

Reageren?
j.poorter@kpnmail.nl


