
12 april 2017

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Dinsdag 18 april i.v.m. maandag eerste 
paasdag 
Maandag wekelijks
Oranje-Nassauschool, Eijkmanplantsoen 

Hoevelaken
Zaterdag 15 april 9.00-12.00 uur
Korfbalver. Telstar, Middelaarsweg
Zaterdag 10.00-12.00 uur
B.A.K., Meerveldlaan (bibliotheek)
 
Nijkerkerveen
Dinsdag t/ m vrijdag wekelijks
Concordia muziekvereniging,
Van Rootselaarstraat 7

Adressen en openingstijden

Stadhuis Nijkerk

Bezoekadres stadhuis: Kolkstraat 27 in Nijkerk
Postadres: Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk
Telefoon: 14 033
Website: www.nijkerk.eu

Openingstijden Publiekswinkel, 
Burgerzaken 
Voor het aanvragen van producten en 
diensten kunt u een afspraak maken via 
www.nijkerk.eu of telefonisch via 14 033. 

Voor het afhalen van rijbewijzen en reisdocu-
menten (bij de receptie Stadhuis Nijkerk):
Op maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Donderdag doorlopend van 9.00 tot 20.00 uur.

Milieustraat
Blekkerserf 4
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 07.45 uur tot
12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur.
Zaterdag van 07.45 uur tot 14.00 uur.

Gemeenteloket Hoevelaken
Bezoekadres
Dorpshuis De Stuw, Brink 10c

Voor het aanvragen van producten en 
diensten kunt u een afspraak maken via 
www.nijkerk.eu of telefonisch via 14 033.

Digitale Nieuwsbrief

Wilt u als inwoner van de gemeente Nijkerk, als 
organisatie of belangstellende de digitale nieuws-
brief van de gemeente ontvangen?

Stuur een e-mail naar communicatie@nijkerk.eu.
Op dat adres ontvangt u dan wekelijks een 
nieuwsbrief.

Leerlingenvervoer
Zit uw kind op de basisschool, op een school 
(voortgezet) speciaal onderwijs of op het 
voortgezet onderwijs? En kan het niet zelf-
standig naar school, bijvoorbeeld door een 
handicap of andere beperking? Dan komt u 
als ouder of verzorger misschien in aanmer-
king voor vergoeding van de vervoerskosten 
naar school.

U kunt in aanmerking komen voor een ver-
goeding van de kosten van leerlingenvervoer 
als de dichtstbijzijnde, toegankelijke school 
die ruimte heeft en het juiste onderwijs biedt 
verder is gelegen dan 6 km van uw woning. 

De regeling Leerlingenvervoer is bestemd 
voor:
•	 leerlingen	in	het	speciaal	onderwijs	(SO)
•	 leerlingen	in	het	voortgezet	speciaal	onder-

wijs (VSO)

•	 leerlingen	van	een	speciale	school	voor	
basisonderwijs (SBO)

•	 leerlingen	die	een	reguliere	basisschool	met	
bijzondere richting (op basis van religie of 
levensovertuiging) bezoeken

•	 gehandicapte	leerlingen	in	het	regulier	basis	
of voortgezet onderwijs

Let op: dat u een aanvraag voor het nieuwe 
schooljaar vóór 15 mei indient!

Hoe werkt de aanvraag? 
U kunt een aanvraag voor een bijdrage van 
het leerlingenvervoer alleen digitaal indienen. 
Op onze website www.nijkerk.eu staat op de 
startpagina direct een link naar het leerlin-
genvervoer en naar de aanvraag. 

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?
•	 uw	DigiD	inlognaam	en	inlogcode
•	 de	indicatie	of	toelaatbaarheidsverklaring	

afgegeven door de indicatiecommissie
•	 bij	SBO	en	bijzonder	onderwijs:	een	IB-60	

formulier van u en uw eventuele partner als 
uw gezamenlijk gecorrigeerd verzamelinko-
men in 2015 minder dan € 25.650 bedroeg.

•	 Een	verklaring	van	de	school	van	uw	kind	als	
u ook een vergoeding voor vervoer naar een 
stage aanvraagt.

Heeft u vragen heeft over leerlingenvervoer? 
Neem dan contact op met het Team Leerlin-
genvervoer via telefoonnummer 14 033 of 
e-mail: leerlingenvervoer@nijkerk.eu

Aangepaste openingstijden stadhuis Nijkerk en loket Hoevelaken
De loketten in het stadhuis zijn op de volgende dagen gesloten:
vrijdag 14 april  :  Goede Vrijdag
maandag 17 april    :  2e Paasdag
donderdag 27 april :  Koningsdag
vrijdag 28 april  :  dag na Koningsdag
vrijdag 5 mei : Bevrijdingsdag
vrijdag 26 mei : dag na Hemelvaartsdag 

Volg @gemeenteNijkerk op Twitter

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

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

Prefab wanden zwembad geplaatst
De bouw van het nieuwe zwembad in Nijkerk 
vordert. De afgelopen dagen werden prefab 
zwembadwanden geplaatst. Als de bouw 

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

Heeft u al Meedoen aangevraagd? 
Bent u 18 jaar of ouder, heeft u een mini-
muminkomen en wilt u graag meedoen aan 
sociaal-culturele en sportieve activiteiten? 
Dan komen u en uw eventuele gezinsleden 
mogelijk in aanmerking voor een financiële 
tegemoetkoming in de kosten. Het bedrag is 
maximaal € 150,00 per persoon per kalen-
derjaar.

Waarvoor geldt de financiële tegemoetko-
ming? 
De regeling Meedoen betreft een tegemoetko-
ming voor bijvoorbeeld de kosten van het lid-
maatschap van een (sport)club, maar ook de 
kosten van een abonnement op een tijdschrift, 

de aanschaf en het onderhoud van een fiets, 
een bezoek aan een evenement, museum of 
recreatiepark. Ook een bijdrage voor de kosten 
van een cursus, een computer of peuterspeel-
zaal behoort tot de mogelijkheden. En er zijn 
nog meer mogelijkheden.

Wie komen in aanmerking?
U staat ingeschreven in de Basisregistratie 
Personen van de gemeente Nijkerk.
U bent 18 jaar of ouder en u heeft een mini-
muminkomen. 
Uw inkomen is voorafgaande aan de aanvraag 
exclusief vakantietoeslag niet meer dan: 
a. 100% van het toepasselijke bruto mini-

mumloon voor een eenpersoonshuishou-
den; 

b. 120% van het toepasselijke bruto mini-
mumloon voor een meerpersoonshuishou-
den.

Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie op www.nijkerk.eu /
werk en inkomen/Meedoen. 
Heeft u nog vragen, bel dan naar het Loket 
MO via telefoonnummer 14 033.
Een aanvraagformulier kunt u ophalen bij het 
loket MO. U kunt het formulier ook downloa-
den van de website bij Meedoen. Daar kunt u 
de aanvraag ook digitaal doen.

(Op donderdag 4 mei is het 
stadhuis gesloten om 18.00 uur in 
verband met dodenherdenking)

Loket Hoevelaken is gesloten op: 
donderdag 27 april  : Koningsdag
donderdag 4 mei : Gesloten vanaf 17.00 uur



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

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

Er zijn veel goede voorbeelden van hoe 
‘Samen Nijkerk’ kan werken in de praktijk 
van alledag. Er ontstaan veel mooie nieuwe 
initiatieven, maar er zijn ook voorbeelden 
van verenigingen die  zich al jarenlang inzet-
ten. Zo organiseert de Oranjevereniging 
Nijkerk al meer dan 100 jaar de activiteiten 
rondom Koninginnedag, en vanaf 2015 
Koningsdag. Deze week is er aandacht 
voor een vrijwilliger die betrokken is  bij de 
organisatie van Koningsdag. We laten in dit 
artikel Michel Beeloo aan het woord, be-
stuurslid van de Oranjevereniging Nijkerk.    

Michel Beeloo verzorgt vanuit het bestuur 
van de Oranjevereniging de PR en het beheer 
van social media en vertelt enthousiast:  “Het 
doel van de vereniging is het bevorderen en 
onderhouden van de liefde voor het regerend 
vorstenhuis. Dat doet het bestuur van de 

Oranjevereniging Nijkerk voor alle inwoners 
van de gemeente Nijkerk!” 

Een deel van het programma van Koningsdag
Freek Bakker zal in samenwerking met het 
Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps de feeste-
lijke Koningsdag openen. De hele dag door 
zijn er activiteiten voor jong en oud!  Zo 
start bijvoorbeeld om 09.30 uur de verklee-
doptocht vanaf het stadhuis en zullen de 
kinderspelen op het Molenplein weer druk 
bezocht worden. Haalt u de spullen maar van 
zolder, ruimt u de schuur maar alvast op: u 
kunt uw koopwaar weer aan de man brengen 
op de matjesmarkt. Er is muziek in de stad 
en op een groot beeldscherm op het Plein 
kan iedereen de Koninklijke familie volgen 
in Tilburg. Er is een feestelijke ouderenmid-
dag. Kortom, het is een drukke dag en er zijn 
teveel activiteiten om hier op te noemen.

Kijk voor het volledige programma en de 
juiste tijden op www.ovnijkerk.nl. 
De Oranjevereniging is ook te volgen via 
Facebook @oranjevereningnijkerk, via twitter 
@infoOvNijkerk. 

Niet alleen actief op Koningsdag
De activiteiten beperken zich overigens niet 
tot de festiviteiten rond Koningsdag. Maar 
het bestuur en een aantal enthousiaste 
medewerkers zijn het hele jaar door actief om 
alles in verband met Koningsdag en de her-
denkingen met betrekking tot 4 en 5 mei te 
organiseren. Zij doen dit door het maken van 
afspraken en passende regelingen te treffen.
Dit jaar is ook traditiegetrouw het Bevrij-
dingsconcert op 5 mei, dit jaar in de Fontein-
kerk, in verband met de verbouwing van de 
Kruiskerk. 

Donateur worden?
Alle activiteiten kunnen alleen met de hulp 
van alle vrijwilligers, donateurs, adverteer-
ders en natuurlijk sponsoren opgezet worden. 
De Oranjevereniging kan niet zonder deze 
partijen om voor u een onvergetelijke dag 
neer te  zetten. Wilt u donateur worden of 
de Oranjevereniging op een andere manier 
helpen? Bezoek de website van de vereniging, 
www.ovnijkerk.nl  Voor slechts € 10,00 
per jaar steunt u de OranjeVereniging.

De Oranjevereniging Nijkerk maakt zich op voor een feestelijke Koningsdag op donderdag 27 april! 

Afsluiting Oude Barneveldsweg en
Hassemanpad 

•	 Ben	je	ondernemer	of	inwoner	van	de	binnenstad	van	Nijkerk?
•	 Heb	je	ideeën	voor	jouw	binnenstad?
•	 Wil	je	meedenken	hoe	we	de	binnenstad	nog	aantrekkelijker	kunnen	maken?

Doe dan met ons mee in het Platform Binnenstad Nijkerk! Samen met de gemeente wer-
ken we aan de uitwerking van de Visie Aantrekkelijk Nijkerk. Concrete plannen waarbij we 
jou ook graag betrekken.
Interesse?	Mail	ons:	info@platformbinnenstadnijkerk.nl
Meer informatie: www.platformbinnenstadnijkerk.nl of volg ons via Twitter, @PlatformBN
of Facebook @platformbinnenstadnijkerk

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.

Wilt u meer weten over de activiteiten van Koningsdag in Nijkerkerveen? Kijk op www.ocnijkerkerveen.nl/programma-koningsdag-2017
Wilt u meer weten over de activiteiten van Koningsdag in Hoevelaken? Kijk dan op www.ovhoevelaken.nl/activiteiten/koningsdag

Denk mee over onze binnenstad
Door werkzaamheden aan de aansluiting van 
het Hassemanpad met de Barneveldseweg en 
de verkeersdrempel zal de Barneveldseweg 
afgesloten worden ter hoogte van het Has-
semanpad. De werkzaamheden starten op 
dinsdag 18 april en zullen duren t/m  woens-

dag 26 april. Er is een omleiding ingesteld voor 
het verkeer. Dit zal worden aangegeven door 
middel van borden.

Fietsers zullen via het trottoir langs de werk-
zaamheden geleid worden. 



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
12 april 2017

Verleende omgevingsvergunningen 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2017W0677 Boekdrukker 15 Nijkerk Plaatsen van een reclamezuil 06-04-2017
2017W0563 Bremlaan 29 Nijkerk Bouwen van een erker 06-04-2017
2017W0624 Buntgras 15 Nijkerkerveen Tijdelijk plaatsen van een woonunit 
  tijdens nieuwbouw 04-04-2017
2017W0106	 Domstraat	47	Nijkerkerveen	 Intern	wijzigen	van	een	pand	naar		 03-04-2017
  woningen 
2017W0412	 Gaffel	49	Nijkerk	 Interne	verbouwing	naar	zelfstandige		 03-04-2017
  studio´s 
2017W0316 Wouter Blomstraat 5  Bouwen van een erker 06-04-2017
 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.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2017W0776 Debussylaan 22 Nijkerk Bouwen van een carport 03-04-2017
2017W0775 Deuverdenseweg 5 Nijkerk Vergroten en veranderen van de woning 03-04-2017
2017W0795 Holkerstraat 37 Nijkerk Verbouwen van de bovenverdieping 04-04-2017
2017W0802 Hooglandseweg 15  Bouwen van een dakopbouw 05-04-2017
 Nijkerkerveen 
2017W0755 Meerveldlaan 61  Plaatsen van een dakkapel 31-03-2017
 Hoevelaken 
2017W0817 Nijkerkerstraat 47  Verzoek om verlenging tijdelijke 06-04-2017
 Hoevelaken bewoning 
2017W0796 Palissaden 6 Nijkerk Legalisatie van een garage/berging/ 03-04-2017
  stalling 
2017W0803 Schoolstraat 32a  Verbouwen van een woning 05-04-2017
 Nijkerkerveen 

2017W819 Schoolstraat 33  Realiseren van een paardenpaddock 06-04-2017
 Nijkerkerveen 
2017W0750 Vlinderlaan 40 Nijkerk Bouwen van een carport 31-3-2017
2017W0777 Weldammerlaan 7  Kappen van 1 boom 03-04-2017
 Hoevelaken 

Meldingen Activiteitenbesluit
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Datum:
2017BL034 Meinsstraat 36 Nijkerk Lozen van grondwater afkomstig van  04-04-2017
  ontwatering 

Ontwerp omgevingsvergunning
Het college is voornemens in afwijking van het bestemmingsplan vergunning te verlenen voor
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Verzenddatum
2016W2041 Frieswijkstraat 111-113  Bouwen van een woning met 03-04-2017
 Nijkerk bijgebouwen 

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.

Verleende omgevingsvergunning 
Het college heeft besloten in afwijking van het bestemmingsplan vergunning te verlenen voor:
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Verzenddatum
2016W1974 Slichtenhorsterweg  73a,  De omgevingsvergunning voorziet in 12-04-2017
 Nijkerk  het realiseren van een uitbreiding van 
  de vrijstaande woning op het perceel 
  Slichtenhorsterweg 73a in Nijkerk. 

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie een beroep indienen. Meer informatie 
vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina en op de website www.
nijkerk.eu/ruimtelijke plannen onder de volledige bekendmaking.



juridisch. Daarnaast wordt voorgesteld hoe de gemeente kan omgaan met onder andere beschut 
werk en de werkgeverssubsidie.

Toezichtscontrole autoluwe binnenstad Nijkerk
Door het platform Binnenstad is in vervolg op de visie ‘Aantrekkelijk Nijkerk’ een verkeersplan 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.

Vooruitblik Raadsvergadering 20 april
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

In	de	raadsvergadering	staan	de	volgende	punten	op	de	agenda:
Met debat:
- Toezichtscontrole autoluwe binnenstad Nijkerk. Zie toelichting bij de raadscommissie op 13 

april.

Zonder debat:
- Kredietaanvraag aanleg fietstunnels rotonde Tabaksplanter, Fietstunnel N301-Doornsteeg en 

aansluitend fietspad tunnel N301-centrum Doornsteeg: De raad wordt gevraagd een krediet 
beschikbaar te stellen van € 4.337.000,- voor de aanleg van deze fietstunnel en het aansluitende 
fietspad.

- Archiefverordening 2017: De raad wordt voorgesteld een geactualiseerde verordening vast te 
stellen, waarin meer aandacht is besteed aan digitale archivering.

- Regiovisie publieke gezondheidszorg Gelderland-Midden en de ontwikkeling van de lokale ge-
zondheidsnota 2018-2022: zie toelichting bij raadscommissie 13 april.

- Aanpassing verordeningen (n.a.v. Participatiewet): zie toelichting bij raadscommissie 13 april.

Gemeenteraad

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

Deze en overige agenda’s en bijbehorende stukken staan ook op www.nijkerk.eu/bestuur/raadskalender.

Column
Een blik in het werk van een raadslid

Terugblik 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.	In	deze	
beeldvormende bijeenkomst kregen de raadsleden informatie over proces en inhoud van het plan. 
De gegeven presentatie staat op de website. Raadsleden en belangstellenden stelden vervolgens 
vragen en gingen met elkaar in gesprek. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan geagen-
deerd in de raadscommissie en raadsvergadering in mei. Het is dan aan de raad om een besluit te 
nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Vooruitblik Raadscommissie 13 april
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Regiovisie publieke gezondheidszorg Gelderland-Midden en de ontwikkeling van de lokale 
gezondheidsnota 2018-2022
De 16 gemeenten van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland – Midden hebben één 
gezamenlijke visie op gezondheidszorg ontwikkeld. Veerkracht, het behouden van de eigen regie 
en welbevinden zijn hierin belangrijke speerpunten. Het voorstel aan de gemeenteraad is om deze 
regiovisie als uitgangspunt te hanteren voor het opstellen van de lokale gezondheidsnota 2018-
2022. Bij het opstellen van dit lokale beleid wordt de regiegroep Positief Nijkerk betrokken en 
worden de uitkomsten benut van de groepen Leefstijl en Sociaal Domein van de dialoog Samen 
aan Zet.

Aanpassing verordeningen (n.a.v. Participatiewet)
Door wijzigingen in de Participatiewet moeten de gemeentelijke Re-integratie- en Maatregelver-
ordeningen	aangepast	worden.	Ook	aanpassingen	in	de	verordening	Afstemming	Ioaw/Ioaz	en	de	
Verordening Tegenprestatie worden in dit voorstel meegenomen. Veel aanpassingen zijn technisch-

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.

  Eric Stuive
  Raadslid CDA

Communicatie
Als we Wikipedia erop naslaan, lezen we 
dat communicatie een activiteit is waarbij 
levende wezens betekenissen uitwisselen 
door op elkaars signalen te reageren.  Het 
Latijnse woord communicare betekent ‘iets 
gemeenschappelijk maken’. 

Dagelijks wordt er veel gecommuniceerd. 
Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar 

op een juiste manier communiceren, en daar-
mee je doel bereiken, is heel moeilijk. 

Op 15 maart waren de Tweede Kamerverkie-
zingen. Veel mensen gingen naar de stembus 
om hun stem uit te brengen. Zo veel partijen 
en personen waar men uit kon kiezen. Al 
die partijen haalden alles uit de kast om de 
kiezers voor zich te winnen. Hoe en op welke 
wijze kan ik de punten waar mijn partij voor 
staat bij zoveel mogelijk mensen onder de 
aandacht krijgen? De communicatie vierde 
hoogtij. Men heeft er alles aan gedaan om 
het ‘gemeenschappelijk te maken’. Ook bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 
zal dat het geval zijn. Er zal door alle partijen 
alles aan gedaan worden om hun programma’s  
’gemeenschappelijk te maken ’.

Op 13 december 2016 heeft het Platform 
Binnenstad haar visie aan u als inwoner van 

Nijkerk gepresenteerd. Een visie waarin men 
aangeeft hoe Nijkerk er in de komende decen-
nia uit moet komen te zien. Met deze plannen 
wordt er alles aan gedaan om van Nijkerk 
weer een bruisend centrum te maken en dat 
is nodig! Een goede communicatie is met der-
gelijke plannen van groot belang. En daar ligt 
ook een mooie uitdaging. Want er wordt wel 
verschillend gedacht over bepaalde keuzes, 
die worden gemaakt. En vaak zien we dat de 
samenleving pas in beweging komt zodra al 
deze plannen concreter worden. Dat is te laat! 
Deze veelomvattende plannen moeten aan u 
als inwoner van Nijkerk  ’gemeenschappelijk  
gemaakt worden, zodat u straks niet verrast 
opkijkt wanneer deze plannen fysiek gestalte 
gaan krijgen. 
Wilt u meer weten? Dan hoor ik dat graag van u!

Reageren?
stuive5@kpnmail.nl


