
29 maart 2017

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks
Oranje-Nassauschool, Eijkmanplantsoen 

Hoevelaken
Zaterdag 1 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

Zaterdag 1 april 9.00-12.00 uur
H.H. gemeente Bethel, Vrouwenweg 39

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
Loket Hoevelaken is gesloten op donderdag 27 april: Koningsdag

Maandagavond 3 april presentatie visie dialooggroep 
Wonen en Woonomgeving 
Op maandagavond 3 april 2017 geeft de 
dialooggroep Wonen en Woonomgeving een 
presentatie van haar visie aan de gemeen-
teraad en het college van burgemeester en 
wethouders. 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’. Wanneer u 
geïnteresseerd bent, nodigen wij u graag uit 
om aanwezig te zijn bij de presentatie. Deze 
vindt plaats in het bedrijfsrestaurant van 
het Stadhuis in Nijkerk,  Kolkstraat 27, van 
20.00 tot ca. 21.30 uur. Vanaf 19.45 uur zijn 
de deuren open. 

In de dialoog heeft de samenleving grote in-
vloed op hoe de toekomst van Nijkerk, Hoeve-
laken en Nijkerkerveen eruit ziet. Daarvoor zijn 
vijf dialooggroepen samengesteld, waarover 
alle belangrijke thema’s zijn verdeeld. Circa 30 
deelnemers aan de dialooggroep Wonen en 
woonomgeving hebben verschillende avonden 
bij elkaar gezeten om  te komen tot een visie 
over onderwerpen zoals: Volkshuisvesting; 
openbare verlichting; landschap; afval; be-
graafplaatsen; groen; milieu; speeltoestellen 
en woningbouwkavels.  Op 3 april presenteren 
zij deze visie en halen zij reacties uit de politiek 
op. Na deze bijeenkomst gaat de dialooggroep 
de visie uitwerken in concrete voorstellen. 

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

Samen aan Zet!

Betonvloer zwembad gestort

‘Tunnel’ Amersfoortseweg opengesteld voor verkeer
Vorige week werd de ‘tunnel’ onder het 
spoor aan de Amersfoortseweg in Nijkerk 
opengesteld voor het verkeer. Als er in de 
toekomst meer treinen gaan rijden, zou de 
aanwezige spoorwegovergang nog drukker 
worden. Daarom werd de overgang vervan-
gen door een tunnel (onderdoorgang). Nu 
kan het verkeer op elk moment veilig het 
spoor passeren. De onderdoorgang zorgt 
er ook voor dat het verkeer beter door kan 
rijden en niet steeds voor het spoor in de file 
staat. 

Circa 70 omwonenden en belanghebbenden 
kregen als eerste een rondleiding door de 
tunnel. Helaas bleek er de eerste ochtend 
na openstelling een storing te zijn in de 
verkeerslichten die direct na de tunnel staan. 
Daardoor ontstond er een file. De storing was 
dezelfde dag weer opgelost, zodat iedereen nu 
echt soepel door de tunnel heen kan rijden. 

Sommige mensen vragen zich af, waarom 
de rotonde op de kruising moest worden 
vervangen door verkeerslichten. Een 
gespecialiseerd extern bureau heeft 
samen met de gemeente Nijkerk een 
uitgebreide verkeersstudie gedaan om alle 
verkeersoplossingen op die plek te bekijken. 
De verkeersintensiteit rondom de tunnel is 
zo hoog, dat oversteken voor fietsers daar 
zeer gevaarlijk zou zijn, wanneer de situatie 
met een rotonde zou blijven. Er gaan namelijk 
heel veel fietsers via die route naar de 
schoollocaties en vanaf 2018 naar het nieuwe 
zwembad. 
Vanuit verkeersveiligheid is een gelijkvloerse 
kruising, zoals een rotonde onacceptabel. 
Er zou dan een veilige onderdoorgang voor 
fietsers onder de rotonde gemaakt moeten 
worden. En daar ontbreekt op die plek de 
ruimte voor. Verschillende opties zijn in de 
studie afgewogen en de voor- en nadelen 

lieten zien, dat verkeerslichten  de meest 
veilige oplossing op die plek zijn.  

De komende tijd moeten er nog afrondende 
werkzaamheden worden uitgevoerd in en 
rond de tunnel. Zo wordt bijvoorbeeld de 
gehele tunnel aan de binnenkant beplakt 
met tegeltjes. Het tegelwerk verwijst naar de 
Zuiderzee en de Veluwe. Het geluidsscherm 
zal Nijkerkse taferelen tonen. Een groep 
inwoners heeft meegedacht over de 
afbeeldingen die straks te zien zullen zijn. Ook 
de Dominee Kuypersstraat en de Parallelweg 
moeten nog worden aangepast. Tot en met
7 april is de Dominee Kuypersstraat hiervoor 
afgesloten voor verkeer. In april/mei wordt de 
tunnel nog een keer kortdurend afgesloten in 
verband met het aanbrengen van een laatste, 
definitieve asfaltlaag die als definitieve 
rijbaan gebruikt wordt. Het exacte moment is 
weersafhankelijk. 

Aan de Amersfoortseweg bouwt aannemer 
Hollander Techniek voor de gemeente Nijkerk 
een nieuw zwembad. Het zwembad krijgt 
een 8-baans wedstrijdbad, een doelgroepen-
bad, een  peuterbad, een grote glijbaan, een 
whirlpool en duikplank. De afgelopen tijd is de 
bouwput gereed gemaakt. Inmiddels is de be-
tonvloer van het zwembad gestort. Binnenkort 
gaat de bouw dus “de lucht in”.  
Als de bouw van het zwembad  volgens sche-
ma verloopt, kan er begin 2018 in het nieuwe 
bad worden gezwommen. Hiernaast ziet u een 
foto van de bouw.



Wat kan er allemaal in de groene container?
De groene GFT container, 
daar kan heel wat in! Om de 
week komen we de groene 
GFT container gratis bij 
u legen. U kunt er veel in 
kwijt: al het keukenafval, 
van schillen tot botjes. Ook 
tuinafval zoals gesnoeide 

takken, onkruid en bijvoorbeeld mest van 
kleine huisdieren als konijnen en hamsters.

Jaarlijks zamelen alle inwoners van  Nijkerk 
4.100 ton (4.100.000 kilo) GFT in met de 
groene containers. Dat is een geweldige 
prestatie, toch zitten er in de grijze restaf-
valcontainer nog steeds veel etensresten die 
eigenlijk in de GFT container thuishoren. 

Waarom? Daarom!
Als we ons afval scheiden, wordt driekwart 
hergebruikt of gerecycled. En blijft er minder 
restafval over om te verbranden. Zo komen 
er minder schadelijke stoffen in het milieu. 

Dus ja, daarom is het belangrijk je afval te 
scheiden. Al het GFT afval dat we inzamelen 
wordt vergist of gecomposteerd. Bij vergis-
ten ontstaat er biogas en bij composteren 
ontstaat er compost.

Voorkom stankoverlast
U kunt heel eenvoudig stankoverlast van GFT 
tegengaan. Leg bijvoorbeeld een stuk kranten-
papier op de bodem van de GFT container. Dat 
neemt vocht op. En heeft u vis- of vleesresten 
over? Stop ze in een klein stukje keukenpapier 
of krant, dat scheelt in de stankoverlast. 

Te weinig ruimte in uw GFT container? 
Vraag een grotere container of tweede 
container aan 
Heel praktisch, vooral als u een grote tuin 
heeft. Het is nog steeds mogelijk een tweede 
gratis GFT container van140 of 240 liter aan 
te vragen. U mag maximaal twee GFT 
containers hebben. Aanvragen kan via 
www.nijkerk.eu/aanvraagcontainer.

Sparen, afl ossen of beleggen? Ga zorgvuldig met uw geld om!
Met het geldplan “Sparen, afl ossen of beleggen” haalt u meer uit uw geld.

Als u regelmatig overheeft, maakt u het persoonlijk geldplan ‘‘Sparen, afl ossen 
of beleggen’’ Hiermee ziet u wat slimme keuzes zijn als het om uw geld gaat.

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

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

Wel bij het GFT Niet bij het GFT
Aardappelschillen As uit asbak, open haard of barbecue
Bloemen en (kamer)planten Dode (huis)dieren
Doppen van pinda’s en noten Haren van mens en dier
Eierschalen Kaaskorsten met plastic
Etensresten (gekookt, gebakken, rauw) Kattenbakkorrels (wel met Milieukeur)
Kaaskorsten zonder plastic Kauwgom
Keukenpapier met voeding vervuild Kunstmest
Koffi edik en koffi efi lters Koffi epads
Mest van klein huisdieren (cavia, konijn) Kurken
Olie en vet Lever frituurvet gescheiden in bij de

Milieustraat
Schillen van groente en fruit Lucifers
Losse thee + theezakjes Luiers
Tuinafval Papier
Visgraten en botjes Poep van honden en kastten
Zakken-verpakkingen met Kiemplantlogo of 
OK compostlogo

Schelpen (bijvoorbeeld van mosselen)
Zand en vogelkooizand

Tip, heeft u de app mijnafvalwijzer al gedownload. Deze is zowel voor Android als IOS 
beschikbaar. Als u materiaal of voorwerp invult dat u weg wilt gooien, ziet u direct in welke 
afvalcontainer het moet.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
29 maart 2017

Verleende omgevingsvergunningen 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2017W0187 Willem-Alexanderdreef 32 
 Hoevelaken uitbreiden van de woning 20-03-2017
2017W0190 Arkerpoort 16 Nijkerk plaatsen van vlaggemast met  22-03-2017
  reclame-uiting 
2017W0348 Debussylaan 10 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 22-03-2017
2017W0439 Steenbeek 10 Nijkerk uitbreiden van de woning 24-03-2017
2017W0148 Ulst 46 Nijkerk plaatsen van 2 dakkapellen met een  21-03-2017
  aangekapt dak 
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.

Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2016W1883 Barneveldseweg 150 Nijkerk ontheffi ng bestemmingsplan voor oa  24-03-2017
  vergaderruimte en procedure hogere 
  grenswaarden. 

Procedure hogere grenswaarden Barneveldseweg 150
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken bekend dat zij op 7 maart 2017 overeenkomstig artikel 
110a van de Wet geluidhinder (Wgh) hogere waarden hebben vastgesteld ten behoeve van het gebruik 
van een bijgebouw op perceel Barneveldseweg 150 te Nijkerk.

Bijbehorende omgevingsvergunning (dossiernummer 2016W1883) voorziet in het planologisch mogelijk 
maken van het gebruik van een bijgebouw als kinderopvang en vergaderruimte op perceel Barneveldse-
weg 150 te Nijkerk. Uit het voor dit plan uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat vanwege wegver-
keerslawaai een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde aan de orde is en een procedure hogere 
grenswaarden gevolgd dient te worden.

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.



Inzage 
Het besluit hogere grenswaarden ligt vanaf donderdag 30 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.
 
Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag door degene die een zienswijze indiende bij 
het ontwerpbesluit en belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdens de ter inzage 
legging van het ontwerpbesluit een zienswijze in te dienen. Het besluit treedt in werking met ingang van 
de dag na afloop van de beroepstermijn. 
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening bij de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat 
op dat verzoek is beslist.

Gedeeltelijke verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: verzenddatum:
2016W2688 Holkerweg 66  kappen van 2 monumentale essen en 2 kastanjes 24-03-2017
 Nijkerk 

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:
Circus Barani circusvoorstellingen Manifestatieterrein de  30-3, 31-3 23-03-2017
  Veenslag Hoevelaken en 1-4-2017 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie hiervoor kunt u vinden onder de kop “bezwaar maken” in het groene kader. Het besluit 
is in werking getreden na verzending.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2017W0689 Kievitlaan 12 Hoevelaken bouwen van een schuur 23-03-2017
2017W0629 Middelaarseweg 3 Hoevelaken bouwen van een bedrijfshal 17-03-2017
2017W0677 Boekdrukker 15 Nijkerk plaatsen van een reclame zuil 23-03-2017
2017W0691 Deuverdenseweg 1 Nijkerk verbouw van een veldschuur 23-03-2017
2017W0662 Lepelaarshof 30 Nijkerk uitbreiden van de berging 21-03-2017

2017W0684 Oude Barneveldseweg 11 Nijkerk vervangen van de kap op  23-03-2017
    de garage 
2017W0647 Prinsenweg 22  07-08 Nijkerk het bouwen van een chalet 20-03-2017
2017W0690 Prinsenweg 8 Nijkerk het afwijken bestemmingsplan  23-03-2017
    t.b.v. gebruik 
2017W0653 Slichtenhorsterweg 39 Nijkerk  Verbouwing woning 21-03-2017
2017W0624 Buntgras 15 Nijkerkerveen tijdelijk plaatsen woonunit  17-03-2017
    tijdens nieuwbouw 
2017W0632 Schoolstraat 68 Nijkerkerveen plaatsen van een vlaggemast 18-03-2017

Overzicht collecten komende weken 
Week 14 2-4-2017 t/m 8-4-2017 Nederlandse hartstichting zie www.cbf.nl
Week 15 9-4-2017 t/m 15-4-2017 St. Nationaal Fonds kinderhulp zie www.cbf.nl
Week 16 16-4-2017 t/m 22-4-2017 Vrienden van Hospice Nijkerk zie www.cbf.nl
Week 17 23-4-2017 t/m 29-4-2017 Geen collectes zie www.cbf.nl

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning wordt 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo).
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Datum verlenging:
2017W0172 van Zuylenlaan 7a Hoevelaken plaatsen van dakkapellen 20-03-2017
2017W0198 Beulekamperweg 13a Nijkerk bouwen van een berging/carport 21-03-2017

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 3 april 2017 zal de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een zitting 
houden ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzittingen zijn in 
principe openbaar. Wel is het mogelijk dat – al dan niet op verzoek van de indiener van het bezwaar 
– een hoorzitting alsnog achter gesloten deuren wordt gehouden.

De openbare agenda is als volgt:
19.30 uur: Bezwaarschrift inzake een last onder dwangsom tbv Venestraat 52.
20.00 uur: Vier bezwaarschriften gericht tegen last onder dwangsom 2015H0460, 
 Evenementencentrum De laak, Amersfoortseweg 138 te Nijkerkerveen 
 (staken gebruik parkeerterrein, verwijderen lichtmasten en plantenbakken, verwijderen 
 verharding en aanbrengen erfafscheiding).
21.00 uur: Twee bezwaarschriften gericht tegen last onder dwangsom 2015H0526,   
 Evenementencentrum De Laak, Amersfoortseweg 138 te Nijkerkerveen (verwijderen  
 uitbreiding op de begane grond, verwijderen zeecontainers op de bestemming horeca  
 en verwijderen zeecontainers op de bestemming agrarisch).

Meer informatie is op te vragen bij Team Juridische Zaken, tel. 14 033.



- Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Barneveldseweg 176 – Kamersteeg
 Met dit voorstel wordt het mogelijk gemaakt om de woonbestemming van de Barneveldseweg 

176 te verplaatsen naar de Kamersteeg. 
- 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.

- 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.

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. 
In deze beeldvormende bijeenkomst op 6 april krijgen de raadsleden informatie over proces en 
inhoud van het plan. Raadsleden en belangstellenden kunnen vragen stellen en met elkaar in 
gesprek gaan. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan vervolgens geagendeerd in de raads-
commissie en raadsvergadering in mei.

Jeugdgemeenteraad 21 maart
Op dinsdag 21 maart 2017 is er weer een ‘Jeugdgemeenteraad’ 
geweest voor en door leerlingen van  basisscholen uit de gemeente 
Nijkerk. Dit jaar was de vraag om een leuke wegwijzer en een goed 
informatiebord voor de nieuwe, groene en kindvriendelijke woon-
wijk Doornsteeg te bedenken. De jeugdgemeenteraad heeft na 
een enthousiast debat gekozen voor het ontwerp van de leerlingen 
van Daltonschool Corlaer. Hun ontwerp voor de wegwijzer op de 
rotonde bestaat uit een bloesemboom omringd door volwassenen 
en kinderen die hand in hand staan. Dit idee wordt samen met de 
gemeente uitgevoerd.

Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang Plaats
30 maart Raadsvergadering 19.30 uur Stadhuis, raadzaal
6 april Beeldvorming: bestemmingsplan Buitengebied 20.00 uur Stadhuis, restaurant

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 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
 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 gecombi-
neerd 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 in te stemmen met de 
kaders voor het verder uitwerken van deze plannen. 

 Tijdens de commissievergadering op 16 maart is onder andere gesproken over het parkeren in de 
binnenstad en de bedrijfsactiviteiten van ABZ Diervoeding in relatie tot de plannen voor de Ha-
venkom. Naar verwachting komen in ieder geval deze punten weer aan de orde bij de bespreking 
in de komende raadsvergadering.

- 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.

 Het voorstel is tijdens de commissievergadering op 16 maart niet besproken. Tijdens de raads-
vergadering beslissen de raadsleden over de behandeling van dit voorstel.

- 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.

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.

  Peter Collignon
  Raadslid 
  De Lokale Partij

Raadslid zijn is het leukste 
beroep
De afgelopen week mochten wij de 
groepen 8 van de basisscholen begeleiden 
in het voortraject voor de deelname aan 
de jeugdgemeenteraad. Zelf mocht ik 
naar ’t Blokhuus in Hoevelaken en kreeg 
gedurende anderhalf uur een spervuur 

aan vragen op mij afgevuurd. Wat opviel was 
de betrokkenheid bij de leefomgeving van 
deze leerlingen. Waarom is er geen trapveld 
en waarom mogen we geen graffiti spuiten? 
Maar ook vragen over waarom wordt er nog 
niet gebouwd op het terrein aan de Globe? 
Ik realiseerde mij toen dat wij dit allang in 
de raad besloten hadden en in mijn gedach-
ten staan de huizen er al. Maar de realiteit 
is anders. Tussen een besluit in de raad en 
de uitvoering zit maanden. Maanden waarin 
voorbereidingsplannen gemaakt worden, maar 
waar nog niets zichtbaar is. 

Op de terugweg naar huis vroeg ik mij af zou-
den we daar niet een bord moeten plaatsen 
met erop hier komen binnenkort woningen?  
Voor de direct betrokkenen en voorbijgangers 
is het dan duidelijk wat er gaat komen. Maar 
de vraag wanneer is vaak onbekend. Dit is 

zeker een goed punt om mee te nemen in de 
gesprekken met kopers/ontwikkelaars. Het is 
en blijft een kwestie van goed communice-
ren, zeker in de periode wanneer er nog niets 
zichtbaar is. 

Ook als raadslid van de Lokale Partij Nijkerk 
stel ik regelmatig de vraag aan onze wethou-
der Patricia Loozen wanneer gaat dit en dat 
nu gebeuren. Gelukkig hoor ik vaak dat het 
al adequaat opgepakt is. Als raadslid hoop 
ik daar dagelijks een bijdrage aan te leve-
ren. Daarvoor was de bijeenkomst met de 
leerlingen en het bijwonen van de jeugdge-
meenteraad weer een eyeopener. Het houdt 
ons als raadsleden scherp, niet alleen bij de 
verkiezingen.

Reageren?
pcj@collignon.nl 


