
15 maart 2017

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks
Oranje-Nassauschool, Eijkmanplantsoen 

Hoevelaken
Zaterdag 18 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!

‘Tunnel’ Amersfoortseweg weer open vanaf 23 maart
De werkzaamheden aan de ‘tunnel’ in de Amersfoortseweg zijn 
voor het grootste gedeelte afgerond. De weg zal daarom op don-
derdag 23 maart aanstaande weer open gaan voor het verkeer.

Na de openstelling  moeten er nog wel afrondende werkzaamheden 
worden uitgevoerd. Wanneer u door de tunnel rijdt, zult u dus nog 
wel werkzaamheden zien. U kunt dan denken aan het betegelen van 
de wanden en het plaatsen van leuningen en geluidsschermen. Ook de 

Dominee Kuypersstraat en de Parallelweg moeten nog worden aange-
past. Vanaf 23 maart is de Dominee Kuypersstraat bij de kruising met 
de Amersfoortseweg tot en met 7 april afgesloten voor verkeer. 

In april/mei wordt de tunnel nog een keer kortdurend afgesloten in 
verband met het aanbrengen van een laatste, definitieve asfalt laag die 
als definitieve rijbaan gebruikt wordt. Het exacte moment is weersaf-
hankelijk.

Maandag 20 maart presentatie visie dialooggroep 
Veiligheid en Handhaving 

Op maandagavond 20 maart 2017 geeft de 
dialooggroep Veiligheid en Handhaving een 
presentatie van haar visie aan de gemeen-
teraad en het college van burgemeester en 
wethouders. Wanneer u geïnteresseerd bent 
in dit onderwerp, bent u van harte welkom 
om aanwezig te zijn bij de presentatie. Deze 

vindt plaats in Euretco, Koninginneweg , 3871 
JZ Hoevelaken van 20.00 tot ca. 22.00 uur. De 
inloop is vanaf 19.45 uur.  De visie is gemaakt 
door inwoners 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.  28 deelnemers aan de 
dialooggroep Veiligheid en Handhaving heb-
ben verschillende avonden bij elkaar gezeten 

om  te komen tot een visie over onderwerpen 
zoals openbare orde, regels, vergunningen en 
externe veiligheid.

Op 20 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 dialooggroep om af te wegen in 
hoeverre zij de meegegeven 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 samenaan-
zet@nijkerk.eu  of bellen naar het Stadhuis, via 
het telefoonnummer 14033.

Proef in Nijkerk: Budgetbeheer 
Is het steeds moeilijker om uit te komen met 
uw inkomen en u bent bang dat u (meer) 
schulden gaat krijgen? Dan kan budget-
beheer 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 geld-
zaken 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 reke-
ning. U krijgt zelf een afgesproken bedrag per 
week of per maand voor uw dagelijkse uitga-
ven. 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 
uw geldzaken weer in orde hebt. De afspraken 
komen in een budgetplan te staan. 

PLANgroep voert voor de gemeente schuld-
dienstverlening en budgetbeheer uit. 
Voor meer informatie over de schulddienst-
verlening van PLANgroep en voor het digitaal 
aanmelden kijk op de website 
www.plangroeponline.nl/nijkerk

U kunt ook bellen naar het Loket Maatschap-
pelijke Ondersteuning via telefoonnummer 14 
033 of (digitaal via de website) een afspraak 
maken bij loket Maatschappelijke Ondersteu-
ning.

Als ondernemer op zoek naar hulp?
Heeft u een eigen bedrijf of recent een eigen 
onderneming gehad? Dan kunt u niet terecht 
bij PLANgroep. In dat geval kunt u ook contact 
opnemen met 155-Help-een-bedrijf. Dit is een 
loket waar u als ondernemer kosteloos terecht 
kunt met uw vragen wanneer u tegenwind 
ervaart. U kunt telefonisch contact opnemen 
met 155 op: 088 999 0 155 of via de website, 
www.155.nl. U kunt hier ook direct een online 
scan doen om te zien of u voor een onderne-
mersregeling vanuit de overheid in aanmer-
king komt.
Regelingen die ondersteuning kunnen bieden 
op het gebied van levensonderhoud en nood-
zakelijk bedrijfskapitaal worden uitgevoerd 
door de gemeente. Ook wanneer u overweegt 
uw bedrijf te beëindigen. Schroom niet om 
hulp te vragen, veel ondernemers zijn u al 
voorgegaan.

WOZ-waarde te hoog? GBLT maakt gratis bezwaar voor u!” 
GBLT geeft uitvoering aan de Wet WOZ voor 
de gemeenten Nijkerk en doet haar best de 
WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te 
bepalen. Als u van mening bent dat daarbij 
een fout is gemaakt, kunt u dit eenvoudig via 
een bezwaarschrift via Mijn Loket aangeven. 
GBLT wil net als u graag dat de WOZ-waarde 
klopt!

Bij de waardering maakt GBLT gebruik van een 
waarderingsmodel waarmee alle woningen 
in de gemeenten worden getaxeerd. Als u 
aangeeft dat de gegevens met betrekking tot 
uw woning niet kloppen, zal de taxateur een 
en ander eventueel ter plaatse beoordelen 
en corrigeren. Als blijkt dat GBLT daarbij een 
fout heeft gemaakt bij het vaststellen van uw 

WOZ-waarde, passen we deze graag voor u 
aan.

Heeft u vragen?
Lees meer over het indienen van een bezwaar 
op de website van GBLT, www.gblt.nl of 
neem telefonisch contact op met GBLT 
via 088-064 55 55.



Zet uw container op tijd aan de weg 
Is uw afvalcontainer niet 
geleegd? Zorg er voor dat 
uw container of vuilniszak 
op tijd aan de weg staat. 
Dat betekent vóór 7.30 
uur op de dag dat uw afval 
wordt opgehaald.

Bent u later dan dit tijdstip dan loopt u het 
risico dat de vuilniszak  niet meegenomen 
wordt en de container niet geleegd is. De 
vuilniswagens rijden niet iedere week de-
zelfde route op hetzelfde tijdstip.
Let op: zet de vuilniszak bij voorkeur niet de 
avond ervoor buiten i.v.m. ongedierte en 
wegwaaien. 

Toch vergeten?
Bent uw toch vergeten uw afval op tijd 
aan te bieden? Dan moet  u wachten tot 

het volgende ophaalmoment. Ook is het 
mogelijk tegen betaling het restafval naar 
de milieustraat te brengen.
 
Het GFT-afval kan ook naar de milieustraat 
als het alleen  tuinafval betreft zoals bladaf-
val, takken en gras. Aanlevering daarvan is 
gratis.

Openingstijden milieustraat:
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.

Mijn afvalwijzer
Bent u vergeten wanneer uw afval wordt 
opgehaald? Kijk dan op www.mijnafvalwij-
zer.nl. Vul uw postcode en huisnummer in 
en u krijgt een overzicht op welke dag welk 
afval wordt opgehaald. Erg handig!

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).

Offi ciële bekendmakingen
Een aantal offi ciële bekendmakingen van 
de gemeente wordt uitsluitend online
bekend gemaakt. Zie daarvoor op 
www.offi cielebekendmakingen.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.

Doet u zaterdag 25 maart a.s. mee aan de 
Landelijke Opschoondag?
Zaterdag 25 maart vindt de Landelijke 
Opschoondag weer plaats. Doet u ook 
mee? Samen met uw familie, buren, club-
genoten, leden van de kerk, de handen 
uit de mouwen steken om uw straat weer 
schoon te maken!

Om de actie tot een succes te maken zijn 
veel handen nodig. U kunt zich aanmelden 
voor deze actie bij de gemeente tot en met 
20 maart a.s. Veel scholen en organisaties 
doen al mee. De gemeente zorgt voor de 
gereedschappen, die u kunt gebruiken en 

voor het afvoeren van het verzamelde afval. 
Voor kinderen zijn er – na overleg – ook 
veiligheidsvesten beschikbaar. 
In Nijkerk doen wij overigens meer dan het 
opruimen van zwerfafval. De gemeente 
Nijkerk ondersteunt ook andere initiatie-
ven in andere perioden van het jaar om de 
leefomgeving te verbeteren.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Dan kunt u contact opnemen  met Ronald 
van’t Hazeveld via telefoonnummer 14 033 
of via de e-mail gemeente@nijkerk.eu.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
15 maart 2017

Verleende omgevingsvergunningen 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2017W0088 De Haarstraat 13 Nijkerk vervangen van garagedeur in houten  10-03-2017
  gevelkozijn 
2017W0328 Debijehof 6 Nijkerk uitbreiden van de overkapping 07-03-2017
2017W0109 Holkerweg 48b Nijkerk bouwen van een woning 10-03-2017
2016W2595 Van Reenenpark 4 Nijkerk vergroten en veranderen van de woning 07-03-2017
2017W0098 Naaldenkoperweg 3a  verplaatsen van de uitweg 09-03-2017
 Nijkerkerveen

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:
2016W2148 Koninginneweg 102  bouwen van een vrijstaande woning met 07-03-2017
 Hoevelaken bijgebouw 

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie een beroep indienen. Meer infor-
matie 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.
 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2017W0529 Nijkerkerstraat 30 bouwen van een boerderij en paddenpoel 07-03-2017
 Hoevelaken 
2017W0518 Veenlanden 135  plaatsen van een overkapping 07-03-2017
 Hoevelaken 

Beter rondkomen: Haal meer uit uw geld!
Met het geldplan “Beter rondkomen” haalt u meer uit 
uw geld.

Mensen die het geldplan invullen behalen gemiddeld 
€ 170,- per maand aan besparingen / extra inkomen.

Het kost wel even tijd, maar het levert echt wat op. 
Benut die kans!

Maak gebruik van het geldplan. 
Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl



2017W0490 Amersfoortseweg 102  kappen van 1 kastanje 03-03-2017
 Nijkerk 
2017W0488 Doornsteeg ong.  bouwen van 42 woningen 03-03-2017
 Plangebied Doornsteeg
 Nijkerk 
2017W0486 Schoenlapperweg 6a  wijzigen van de gevel en aanbrengen 03-03-2017
 Nijkerk van reclame 

Ontwerp omgevingsvergunning
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Verzenddatum
2016W1677 Nijverheidsstraat 53  veranderen van de inrichting revisie 06-03-2017
 Nijkerk 

Zienswijzen
Een ieder kan binnen zes weken na datum publicatie een (bij voorkeur online) zienswijze indienen. 

Ontwerp Uitwerkingsplan Doornsteeg, 5e uitwerking, De Appelgaarde
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken bekend dat een ontwerp uitwerkingsplan ter 
inzage komt te liggen. 

Het ontwerp uitwerkingsplan Doornsteeg 5e uitwerking, De Appelgaarde voorziet in het planolo-
gisch mogelijk maken woningbouw in de nieuwbouwwijk Doornsteeg te Nijkerk. 

Inzage 
Het ontwerpuitwerkingsplan ligt met ingang van donderdag 16 maart 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 ontwerpbesluit is tevens te raadplegen via www.nijkerk.eu/ruimtelijkeplannen

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.

Procedure hogere grenswaarden Doornsteeg 5e uitwerking, De Appelgaarde Nijkerk
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken bekend dat een ontwerpbesluit hogere grens-
waarden in het kader van de Wet geluidhinder ter inzage komt te liggen. 

Het ontwerpbestemmingsplan Doornsteeg, 5e uitwerking, De Appelgaarde voorziet in het plano-
logisch mogelijk maken van uitbreiding van de woonwijk in plangebied Doornsteeg in Nijkerk. Uit 
het voor dit plan uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat vanwege wegverkeer op de Ambacht-

straat, Rijksweg A28  bij een aantal woningen een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde aan 
de orde is en een procedure hogere grenswaarden gevolgd dient te worden. 

Inzage 
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ligt vanaf donderdag 16 maart 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 telefoon-
nummer 14-033. Het ontwerpbesluit is tevens te raadplegen via www.nijkerk.eu/ruimtelijkeplan-
nen 

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.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Veenwal 36a
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitenge-
bied, Veenwal 36a ter inzage komt te liggen. Het bestemmingsplan maakt functieverandering 
van Bedrijf naar Wonen mogelijk, waarbij middels sloop van de voormalige bedrijfsbebouwing de 
realisatie van één woning mogelijk wordt gemaakt.

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 16 maart 2017 zes weken ter inzage. 
De stukken zijn in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend 
op afspraak.  Dit kan bij voorkeur via www.nijkerk.eu/afspraak of via telefoonnummer 14-033.

Daarnaast is het bestemmingsplan online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0118-0001 Via www.nijkerk.eu/ruimtelijkeplannen is het 
ontwerpbestemmingsplan eveneens te raadplegen.   

Zienswijzen
Een ieder kan binnen zes weken na datum publicatie een (bij voorkeur online) zienswijze indienen. 
Meer informatie vindt u onder de kop “ indienen zienswijzen” in het groene kader op deze pagina 
en op de website onder de volledige bekendmaking.

Processen-verbaal verkiezingen
Afschriften van de processen-verbaal met aantallen uitgebrachte stemmen in Nijkerk liggen vanaf 
17 maart ter inzage. Wilt u deze inzien? Maakt u dan een afspraak via telefoonnummer 14033 
met het team verkiezingen. Er worden geen kopieën van de processen-verbaal fysiek of digitaal 
verstrekt. 



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 besluitvorming. In de raadscommissie wordt dit procesvoorstel besproken.

Jeugdgemeenteraad 21 maart

Op dinsdag 21 maart is er weer een ‘Jeugdgemeenteraad’ voor en door leerlingen van  basisscholen 
uit de gemeente Nijkerk. De vraag die dit jaar centraal staat: Kunnen jullie goede en leuke ontwerpen 
bedenken voor een wegwijzer naar en een informatiebord over de nieuwe, groene en kindvriendelijke 
woonwijk Doornsteeg? De afgelopen weken zijn 11 scholen hiermee aan de slag gegaan. Ook zijn er 
commissie- en raadsleden op bezoek geweest bij deze scholen om een gastles te verzorgen en over de 
gemeenteraad te vertellen. 

Welk ontwerp wint?
Alle deelnemende scholen zullen hun ontwerpen op 21 maart presenteren in een marktkraam in 
het stadhuis. Vervolgens worden de plannen beoordeeld door de kinderen zélf en door een vakjury. 
Alle ontwerpen worden ’s avonds tijdens de vergadering van de Jeugdgemeenteraad op een groot 
scherm getoond. De 5 beste plannen worden uitgekozen en daarover praten de Jeugdgemeente-
raadsleden verder. Uiteindelijk beslist de Jeugdgemeenteraad welk ontwerp wint. De klas met het 
winnende ontwerp krijgt een mooie prijs: hun ontwerp van maximaal 5000 euro wordt door de 
gemeente betaald en geplaatst in Doornsteeg. Daarnaast mogen zij met de hele klas met de bus 
naar Den Haag en bezoeken dan onder andere het Binnenhof en Madurodam.

Democratie ontdekken
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat jongeren op een aansprekende manier de lokale demo-
cratie ontdekken. Er is gekozen voor twee momenten voordat zij de kiesgerechtigde leeftijd heb-
ben bereikt. De eerste keer in groep 8 met de Jeugdgemeenteraad. De tweede keer in het voortge-
zet onderwijs met het project ‘Wegwijs’. 

Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang Plaats
16 maart Raadscommissie 20.00 uur Stadhuis, raadzaal
20 maart Presentatie visie dialoog, cluster 3 Veiligheid en Handhaving 20.00 uur Euretco, Koninginnelaan 1, Hoevelaken
21 maart  Jeudgemeenteraad  19.00 uur  Stadhuis, raadzaal
23 maart Politiek spreekuur 19.00 – 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant
30 maart 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 Beeldvorming 9 maart
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk locaties Kerkplein en 1e fase Havenkom
Tijdens deze beeldvormende bijeenkomst hebben het Platform Binnenstad en de gemeente een 
toelichting gegeven op de plannen. Daarna zijn raadsleden en belangstellenden hierover in groep-
jes in gesprek gegaan. De gegeven presentatie staat op de website. Het voorstel wordt aanstaande 
donderdag besproken in de raadscommissie, zie voor meer informatie hieronder.

Vooruitblik Raadscommissie 16 maart
Vergadering voor debat en oordeelsvorming. 

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 gecom-
bineerd 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. 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.

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.

  Hans Boer
  Raadslid 
  ChristenUnie-SGP

Heel Nijkerk Doet?
Afgelopen vrijdag en zaterdag was het weer 
NLdoet. De grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. De foto’s komen weer voorbij 
van een klussend koningshuis en straten 
makende burgemeesters en wethouders. 
Maar niet alleen bekende Nederlanders 
of Nijkerkers zetten zich dan in maar ca. 
350.000 medelanders zijn bezig om meer 

dan 9.000 klussen te klaren. Wat kan er dan 
veel worden gerealiseerd in een korte tijd. En 
dat is mooi. En wat is nu zo mooi in Nijkerk. 
Dat het niet alleen gebeurd op een vrijdag en 
zaterdag in maart maar het hele jaar. Nijkerk 
doet het Samen. Omzien naar elkaar en klaar 
staan voor elkaar is heel normaal.

Brandweermensen staan 24 uur paraat om 
te helpen, maar vergeet ook niet alle trai-
nings- en lesuren die zij moeten volgen om 
hun taak te vervullen. Hetzelfde geldt voor 
het Rode Kruis en de EHBO. Schuldhulpmaatje 
waar mensen met financiële problemen door 
vrijwilligers worden bijgestaan, ondersteund 
en geholpen. De bibliotheek, de sportvereni-
ging, de scholen, vluchtelingenwerk, diaconale 
hulpdiensten, zorgboerderijen, buurtvereni-
gingen, gastvrouwen en gastheren, chauffeurs, 
bestuursleden van alle soorten verenigin-
gen, stichtingen en kerken te veel om op te 
noemen waar vrijwilligers actief zijn. En laten 

we zeker de vele mantelzorgers niet vergeten, 
vaak niet zichtbaar maar wel 24 per dag zorg 
aan een ander. Dat is de kracht van Nijkerk, 
dat is Samen Nijkerk. 

De tijd dat alles door de overheid en de 
gemeente werd geregeld is voorbij. We gaan 
het anders doen. Kijk ook maar naar Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap waar samen 
huizen worden gebouwd en ontwikkeld. Zon 
op Nijkerk waar gezamenlijk wordt gewerkt 
aan een beter milieu.  

En toch, en toch kan het in Nijkerk nog ietsjes 
beter. Kijk eens op de website van Sigma 
(sigma-nijkerk.nl) De vacaturebank waar ge-
zocht wordt naar vrijwilligers geeft een ruime 
keuze van mogelijkheden waar kansen liggen 
om Samen Nijkerk nog mooier te maken.

Reageren?
amboer@kliksafe.nl  


