
22 maart 2017

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks
Oranje-Nassauschool, Eijkmanplantsoen 

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

Hoevelaken
Zaterdag 25 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.

‘Tunnel’ Amersfoortseweg weer open vanaf morgen (23 maart)
De werkzaamheden aan de ‘tunnel’ in de Amersfoortseweg zijn 
voor het grootste gedeelte afgerond. De weg zal daarom morgen, 
donderdag 23 maart, 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 aangepast. 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, defi ni-
tieve asfalt laag die als defi nitieve rijbaan gebruikt wordt. Het exacte 
moment is weersafhankelijk.

Dag van de leerplicht
Op 16 maart 2017, de dag van de leerplicht,  
hebben wij onze leerrecht ambtenaren in 
het zonnetje gezet om onze waardering te 
laten blijken voor hun betrokken inzet om 
Nijkerkse kinderen en jongeren onderwijs te 
laten volgen.

Tijdens de dag van de leerplicht wordt stil 
gestaan bij het recht op onderwijs. Dit is één 
van de rechten in het “Internationaal verdrag 
inzake de rechten van het kind”. Daarom 

spreken wij in de gemeente Nijkerk liever van 
leerrecht dan van leerplicht. Wij vinden dit 
leerrecht heel belangrijk. 

Wij zetten in dit kader dan ook in op de 
preventie van thuiszitters. Hierin is de samen-
werking tussen gemeente, gebiedsteam, 
onderwijs, samenwerkingsverband en ouders 
essentieel. Hier is de afgelopen tijd in geïn-
vesteerd. De komende periode zetten we dit 
voort en richten we onze aandacht naast de 

wettelijke taken, specifi ek op preventie en het 
voorkomen van thuiszitten en schooluitval. 

Ondergrondse containers in gebruik
Afval scheiden: het is eigen-
lijk best leuk en we willen 
allemaal graag ons steentje 
bijdragen aan bijvoorbeeld 
een schone oceaan. 

Waarom? Daarom!
Als we ons afval scheiden, 

wordt driekwart hergebruikt of gerecycled. En 
blijft er minder restafval over om te verbran-
den. Zo komen er minder schadelijke stoffen 
in het milieu. Dus ja, daarom is het belangrijk 
je afval te scheiden.

Ondergrondse containers in gebruik
Om u te helpen in het afval nog beter te 
scheiden, zijn vanaf begin maart onder-
grondse containers gekomen aan de Holker-
weg en bij de Boni aan het Wheemplein. Ook 
kunnen plastic en drankkartons bij elkaar 
in één container gratis aangeboden worden 
voor inzameling. Het gaat om drankkartons 
van frisdrank én zuivel. Door steeds betere 
scheidingsmethoden is het sinds twee jaar 
namelijk mogelijk de stromen van plastic en 
drankkartons achteraf  te sorteren tot zuivere 
grondstoffen.

De gemeente heeft de ambitie om het restaf-
val per inwoner terug te brengen naar 100 kilo 
per jaar. Nu is dat nog 126 kilo per inwoner. 
Doet u mee?

Gratis compost voor bezoekers milieustraat
 Op zaterdag 25 maart is de Landelijke 
Compostdag. Op die dag worden er gratis 
compostzakken van 20 liter verstrekt aan 
bezoekers aan de milieustraat te Nijkerk 

(Blekkerserf 4). Daarmee bedankt de ge-
meente Nijkerk en Twente milieu iedereen 
voor het goed gescheiden aanleveren van het 
GFT-afval.

 Het resultaat is een hoge kwaliteit compost 
van eigen bodem.

Deze actie geldt zolang de voorraad strekt.

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



WOZ-waarde bekijken op de www.wozwaardeloket.nl 
Inwoners kunnen de WOZ-waarde van hun woning nu online bekijken via het landelijke WOZ-waardeloket
De gemeente Nijkerk is officieel aangeslo-
ten op de Landelijke voorziening WOZ (LV 
WOZ). Daarmee kunnen inwoners vanaf nu 
de WOZ-waarde van hun woning bekijken 
op de landelijke website www.wozwaarde-
loket.nl. GBLT, het belastingkantoor dat in 
opdracht van de gemeente Nijkerk gemeen-
tebelastingen heft en int, is erin geslaagd 
om de aansluiting op de LV WOZ voor de 
gemeente succesvol te realiseren. 

Wat is LV-WOZ? 
De LV-WOZ is een landelijk systeem met als 
hoofddoel de uitwisseling van gegevens tus-

sen gemeenten, samenwerkingsverbanden, 
Kadaster, leveranciers, dienstverleners en de 
Waarderingskamer te moderniseren. In plaats 
van periodieke uitwisseling van gegevens is 
het met de komst van LV-WOZ mogelijk om 
op elk moment van de dag, 7 dagen in de week 
gegevens uit te wisselen. 
Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht 
zich aan te sluiten op dit systeem dat onder-
deel is van de basisregistraties. Voordat een 
gemeente mag aansluiten op de LV-WOZ, 
moet eerst met goed resultaat een aansluit-
toets worden gedaan. Dit is gelukt voor de 
gemeente Nijkerk. 

Het WOZ-waardeloket; de plek om uw WOZ 
waarden te raadplegen 
Per 1 oktober 2016 zijn gemeenten wettelijk 
verplicht om de WOZ-waarden van woningen 
openbaar beschikbaar te stellen. Totdat de 
gemeente Nijkerk was aangesloten op de LV-
WOZ konden burgers de WOZ-waarden inzien 
via de tijdelijke website www.watisdewo-
zwaarde.nl. Met de aansluiting op het landelijk 
systeem is deze tijdelijke website overbodig 
en kunnen burgers de gegevens van over hun 
WOZ-waarde inzien via de website van de 
overheid: www.wozwaardeloket.nl 

Over GBLT 
GBLT heft en int gemeente- en waterschaps-
belastingen voor 5 waterschappen en 6 
gemeenten, waaronder de gemeente Nijkerk. 
Daarnaast geeft GBLT uitvoering aan de Wet 
WOZ. Dit betekent dat zij onder andere jaar-
lijks de WOZ-waarde van onroerende zaken 
vaststelt. Met deze WOZ-waarden wordt 
bijvoorbeeld de hoogte van een aantal ge-
meentebelastingen, waterschapsbelastingen, 
en rijksbelastingen bepaald. Lees voor meer 
informatie: www.gblt.nl.

Herinrichting Oranjebuurt 
Op 14 maart heeft het college van B&W 
besloten om het ontwerp “herinrichting 
Oranjebuurt”  definitief vast te stellen. 

Inspraak 
Het herinrichtingsplan heeft in de periode 
van 31 januari tot en met 14 februari 2017 
ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben 
de mogelijkheid gekregen om zienswijzen in 
te dienen op dit plan. Het college neemt de 
ingediende zienswijze vervolgens mee in haar 

definitieve besluitvorming rondom het ont-
werp.  Tijdens de formele inspraakprocedure 
zijn vijf zienswijze ontvangen. Deze hebben op 
een aantal punten geleid tot een aanpassing 
van het definitieve ontwerp. 

Milieuplein 
Er komt geen milieuplein midden in de wijk, 
hoek Julianastraat/ Beatrixstraat. Bij de huidi-
ge glasbak wordt een ondergrondse container 
voor plastic- en sappakken bijgeplaatst. 

Groenplan
Er zijn diverse zienswijzen ontvangen op het 
groenplan. Dit heeft geresulteerd in een aan-
gepast groenplan. 

Definitief ontwerp
Het vastgestelde definitieve ontwerp staat op 
onze website: www.nijkerk.eu. 

Op basis van het definitieve ontwerp worden 
de contractstukken opgesteld en wordt door 

een aanbesteding een aannemer geselecteerd. 
In overleg met de nutsbedrijven, aannemer en 
gemeente wordt de planning opgesteld voor 
de uitvoering van de werkzaamheden.  

Vragen
Heeft u  vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met de heer Meere via telefoonnummer
14 033.

Afkoppelen regenwater Oranjebuurt
Op 14 maart 2017 heeft het college,  door 
het vaststellen van  een ontwerp aanwij-
zingsbesluit, een gebied aangewezen voor 
het verplicht afkoppelen van regenwater van 
het riool in de Oranjebuurt. 

Concreet zullen woning-eigenaren en  ver-
huurders van woningen  in het aangewezen 
gebied het regenwater aan de voorzijde van 
de woningen verplicht moeten aanbieden 
ter aansluiting op  de regenwaterleiding van 

de gemeente. Met deze maatregel zorgt de 
gemeente ervoor dat zoveel mogelijk wordt 
afgekoppeld in de woonwijk en daarmee 
het riool bij hevige neerslag wordt ontlast. 
De werkzaamheden worden geheel door 
de aannemer van het project ‘herinrichting 
Oranjebuurt’ uitgevoerd en de kosten worden 

betaald uit het budget van dit project. 

Het ontwerp aanwijzingsbesluit ligt vanaf 22 
maart zes weken ter inzage op het stadhuis. 
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid 
om mondeling of schriftelijk zienswijzen in te 
dienen. 

In andermans schoenen 
Het stadhuis bekijken door de ogen van 
iemand met autisme. Of horen hoe iemand 
met niet aangeboren hersenletsel (NAH) 
het ervaart als er niet wordt nagevraagd of 
een boodschap wel overkomt. Dit en veel 
meer was onderdeel van een hele leerzame 
en vooral indrukwekkende ‘beleefbijeen-
komst’ maandag 20 maart in het stadhuis 
van Nijkerk. 

De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk 
dat iedereen meetelt en meedoet. Ze wil 
er werk van maken dat  inwoners ongeacht 
zijn of haar beperking of achtergrond een 
volwaardige plek hebben in de samenleving. 
Daarom startte de gemeente onlangs met 
het ontwikkelen van een “Inclusie agenda”. 
Samen met de mensen om wie het gaat (o.a. 
ervaringsdeskundigen, maatschappelijke 
organisaties, gebiedsteams en nog veel meer 
partijen) wordt bekeken welke verbeterin-
gen nodig zijn om iedereen mee te kunnen 
laten doen in Nijkerk. Deze verbeterpunten 

vormen de basis voor de te vormen Nijkerkse 
‘Inclusie Agenda’. 

Eén van de stappen hiervoor is een zoge-
naamde ‘beleefbijeenkomst’. Tijdens deze 
bijeenkomst gingen de aanwezigen in de 
schoenen staan van iemand anders. Hoe 
beleeft iemand met autisme of een licht 
verstandelijke beperking bijvoorbeeld de ver-
schillende ruimtes binnen het stadhuis? Een 
wandeling door het gebouw bracht al veel 
aan het licht. “Vreselijk, al die folders schots 
en scheef, ik zou geen folder meer pakken”, 
zo zuchtte een van de ervaringsdeskundigen. 
Een andere spreker benadrukte het belang 
van navragen: “Vraag gewoon of iemand wel 
snapt wat je vertelt. Heel vaak is dat namelijk 
(nog) niet zo. Het is fijn als daar aandacht en 
tijd voor is.” 

De aanwezigen waren onder de indruk. Van 
de verhalen, van de manier waarop deze 
verteld werden en zeker van de inzichten 

die ze brachten. Marly Klein, wethouder: “De 
ervaringsdeskundigen kunnen stuk voor stuk 
hun verhaal heel erg goed verwoorden, ze 
stralen wijsheid uit. Dit laat duidelijk  zien, dat 
we aan de buitenkant vaak niet kunnen zien 
dat iemand een beperking heeft.”

De beide aanwezige wethouders waren blij 
met de uitkomst van de bijeenkomst. De ver-
halen gingen verder dan alleen de praktische 
kant, bijvoorbeeld toen een van de sprekers 
vertelde dat haar ouders haar altijd onvoor-
waardelijk hadden gesteund en hoe sterk dat 
haar heeft gemaakt. 

Nadya Aboyaakoub, wethouder: “ We willen 
binnen Nijkerk verder kijken dan de zichtbare 
beperkingen. Het is mooi dat we hier zien dat 
het ‘ophalen’ van informatie bij mensen met 
een minder zichtbare beperking van groot 
belang is. Ook horen we nu bijvoorbeeld uit 
eerste hand hoe belangrijk ouderbetrokken-
heid is. 

Er deden rond de 20 mensen mee aan de 
beleefbijeenkomst. Mensen die vanuit het 
werk betrokken zijn, vanuit organisaties zoals 
Sigma, de gebiedsteams, onderwijs, de ge-
meente, de politie en de Sociaaldomeinraad. 
Kort gezegd willen alle deelnemers graag dat 
iedereen mee kan doen en zich geaccepteerd 
voelt. Ook was er een grote bereidheid om 
aanpassingen te doen in hun werk, om zo 
beter aan te sluiten bij de wensen en ervarin-
gen van mensen met een beperking. Want, 
zoals een van de deelnemers afsloot: “Mijn 
beperking is niet te genezen, maar onbegrip 
gelukkig wel”.

Komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand?
Kijk op www.nijkerk.eu/werk & inkomen/inkomensondersteuning/bijzondere bijstand



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
22 maart 2017

Verleende omgevingsvergunningen 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2017W0490 Amersfoortseweg 102  kappen van 1 kastanje 15-03-2017
 Nijkerk 
2017W0374 Barneveldseweg 162  storten van baggerspecie op perceel 14-03-2017
 Nijkerk 
2017W0063 Dokter van de Kolkstraat 25  bouwen van een woning 13-03-2017
 Nijkerkerveen 
2017W0308 Frans Tromplaan 12  bouwen van een nokverhoging met 13-03-2017
 Hoevelaken 2 dakkapellen 
2017W0271 Patroonstraat 1 Nijkerk plaatsen van spanframe met doek tbv.  17-03-2017
  reclame 
2016W2652 Slichtenhorsterweg 30  bouwen van een kelder met bassin 13-03-2017
 Nijkerk 
2017W0299 van Aalstplein 13 Hoevelaken plaatsen van zonwering 16-03-2017
2017W0310 Van Noortstraat 30  bouwen van een garage 17-03-2017
 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:
2016W2253 Deelplan 2, Stienstrastraat 2 bouwen van 6 rij- en 2 hoekwoningen 16-03-2017
 t/m 16. Nijkerkerveen 

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie een beroep indienen. Meer informa-

tie 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:
2017W0587 Amersfoortseweg 87  bouwen van een woning met bijgebouw 14-03-2017
 Nijkerkerveen 
2017W0563 Bremlaan 29 Nijkerk uitbreiden van de woning met erker 10-03-2017
2017W0560 Dokter van de  bouwen van 18 woningen 10-03-2017
 Kolkstraat ong.
 bouwnrs. 39 t/m 56 
 Nijkerkerveen 
2017W0594 Doornsteeg ong. nabij  handelen in strijd met het 15-03-2017
 volkstuinen Nijkerk bestemmingsplan 
2017W0579 Oosterdorpsstraat 131  bouwen van een loods 14-03-2017
 Hoevelaken 
2017W0562 Riddererf ong. De Flier  bouwen van een bedrijfsgebouw 10-03-2017
 Nijkerk 
2017W0603 Van Reenenpark 8  uitbreiden/wijzigen van de woning 16-03-2017
 Nijkerk 

Meldingen Activiteitenbesluit
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Datum:
2016M0451 Nijverheidsstraat 10  veranderen van het bedrijf (realiseren VBWW) 15-03-2017
 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:
2017W0152 Riddererf 12 Nijkerk bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 16-03-2017
2017W0138 Domstraat ong.  plaatsen van een tijdelijke woonunit 15-03-2017
 Nijkerkerveen

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.



Vooruitblik Raadsvergadering 30 maart
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

In de raadsvergadering staan de volgende punten op de agenda:

Met debat:
- Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk locaties Kerkplein en 1e fase Havenkom
- Toezichtscontrole autoluwe binnenstad Nijkerk
 Zie voor een toelichting op beide onderwerpen hiervoor bij de terugblik op de raadscommissie 

van 16 maart.

- Beleid perifere en grootschalige detailhandel Regio FoodValley
 Het beleid uit 2010 voor perifere en grootschalige detailhandel (PDV/GDV) is geactualiseerd 

voor alle gemeenten van de Regio FoodValley. Nijkerk wil dit geactualiseerde PDV/GDV-beleid 
Regio FoodValley 2016-2018 als gemeentelijk beleid vaststellen en gaan overnemen in nieuw op  
te stellen bestemmingsplannen. Het voorstel is besproken in de vergadering van de raadscom-
missie op 9 februari, nu staat besluitvorming door de raad gepland.

Zonder debat:
- Opdrachtverlening accountantsdiensten
 De raad wordt voorgesteld om BDO Audit en Assurance de opdracht te gunnen tot het verlenen 

van accountantsdiensten voor de periode van één jaar (begrotingsjaar 2018) met een optie op 
verlenging met twee jaar.

- Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Barneveldseweg 174 – Kamersteeg
 Met dit voorstel wordt het mogelijk gemaakt om de woonbestemming van de Barneveldseweg 

174 te verplaatsen naar de Kamersteeg. De Barneveldseweg krijgt een kwekerijbestemming.
- Procesvoorstel afweging uitkomsten Dialoog ‘Samen aan zet’ Economie en Bedrijfsomgeving 
 Zie voor een toelichting hiervoor bij de commissievergadering van 16 maart.
- Benoeming plaatsvervangend lid regiocommissie FoodValley
 De gemeente Nijkerk werkt met zeven andere gemeenten samen in de regio FoodValley. In de 

regiocommissie zitten raadsleden van alle gemeenteraden. Het voorstel is om een extra plaats-
vervangend lid te benoemen.

Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang Plaats
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 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. 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 ontwik-
kelen 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.

Tijdens de commissievergadering hebben negen insprekers van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om hun mening aan de raadsleden mee te geven. Vervolgens bespraken de raadsleden het voor-
stel. Er is waardering voor het vele werk van de regiegroep Binnenstad en de ambtelijke organisatie. 
Punten van bespreking waren onder andere het parkeren in de binnenstad en de bedrijfsactiviteiten 
van ABZ Diervoeding in relatie tot de plannen voor de Havenkom. Het voorstel gaat door naar de 
raadsvergadering van 30 maart, waarbij in ieder geval deze punten daar weer aan de orde komen.

Toezichtscontrole autoluwe binnenstad Nijkerk
Door het platform Binnenstad is in vervolg op de visie ‘Aantrekkelijk Nijkerk’ een verkeersplan op-
gesteld voor de binnenstad van Nijkerk. In dit verkeersplan is een vergroting van het voetgangers-
gebied 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.

Het voorstel is tijdens de commissievergadering niet besproken. Tijdens de raadsvergadering op 30 
maart beslissen de raadsleden over de behandeling van dit voorstel. 

Procesvoorstel afweging uitkomsten Dialoog ‘Samen aan zet’ Economie en Bedrijfsomgeving
De groep Economie en Bedrijfsomgeving van de dialoog ‘Samen aan Zet’ heeft op maandag 6 
maart haar voorstellen aangeboden aan het gemeentebestuur voor besluitvorming. In dit voorstel 
aan de gemeenteraad worden de uitgangspunten en het proces beschreven om tot een goede 
afweging te komen voor die besluitvorming. 
De raadsleden spraken tijdens de commissievergadering hun waardering uit voor het werk van de dia-
looggroep. Het procesvoorstel gaat voor besluitvorming door naar de raadsvergadering van 30 maart.

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.

  Harry Bokkers
  Raadslid CDA

Ons buitengebied
De lente is weer begonnen. Heerlijk, we 
hebben er lang naar uit gekeken. Wanneer 
het dan ook nog eens een mooie dag is, 
gaan we er op uit. Waar gaan we dan heen? 
Ik ga vaak naar de polder. Daar is het rustig, 
zijn er vergezichten met weidevogels die in 
de weer zijn. Of wandelen op Slichtenhorst, 

struinen in Appel en de Prinsenkamp. De ge-
meente Nijkerk heeft een prachtig buitengebied. 

Het begin van de lente is ook de start van de 
opschoondag. Buurt verenigingen trekken er 
op uit om “spullen” te verzamelen die niet in 
de berm of sloot thuis horen. Verbazend waar 
deze rommel vandaan komt. Blijkbaar is niet 
iedereen begaan met ons buitengebied.
We zien dat op meerdere fronten. Ons buiten-
gebied wordt steeds kleiner. De stad rukt op, 
Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken groeien. 
De buurt Doornsteeg wordt de wijk Doorn-
steeg. Het landschap verandert door aanpoot 
van bomen en bos of het laten verwilderen 
van grasland. Het open landschap slipt dicht. 

De druk van de randstad is te voelen. Buurt 
gemeenten groeien. We zien de sprong over de 
Laak door de wijk Vathorst. Het lijkt onaf-

wendbaar. De buurtschappen Palissaden, de 
Veenhuis en de Achterhoek krijgen hiermee 
te maken. De Arkemheen polder wordt steeds 
kleiner. De randstad heeft echter nog meer 
nodig. De woonregio Amersfoort denkt nog 
duizenden huizen te moeten bouwen. Onder 
andere ook voor opvang vanuit de randstad. 
De gemeente Nijkerk maakt ook deel uit van 
de woonregio Amersfoort. Binnen deze woon-
regio wordt gezocht hoe de woningdruk ver-
deeld kan worden. Gelukkig is dit geen krimp 
regio zoals deze in het oosten van het land te 
vinden zijn, maar bouwen voor de randstad is 
wel weer wat anders. Moeten wij ons mooie 
buitengebied daaraan op offeren? 

Laten we zuinig zijn op ons buitengebied.

Reageren?
harrybokkers@planet.nl


