
10 mei 2017

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks
Oranje-Nassauschool, Eijkmanplantsoen 

Zaterdag 13 mei 9.00-12.00 uur
H.H. gemeente Nijkerk, Slichtenhorsterweg 63

Hoevelaken
Zaterdag 13 mei 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.

Volg @gemeenteNijkerk op Twitter

Leerlingen Maranathaschool ontvangen Dopper van de gemeente 
Linda van der Knaap  van de Maranatha-
school is op het Stadhuis geweest om te 
praten over afvalvermindering op school. 
Dit heeft geresulteerd in een leuke actie.
Op maandag 8 mei zijn zogenaamde
‘Doppers’ uitgedeeld aan de leerlingen van 
de Maranathaschool aan de Grieglaan. Leer-
lingen nemen soms pakjes drinken mee naar 
school, dit geeft afval.  De school wil graag 
het afval op school te verminderen. Vanaf 
nu kunnen de leerlingen hun drinken mee 
naar school nemen in een mooie gekleurde 
‘Dopper’.

Bijna twee jaar lang hebben de leerlingen van 
de school les gehad in de tijdelijke huisves-
ting aan de Bizetlaan, afgelopen maandag 
kwam hier een einde aan. De nieuwe school 

is helemaal ontworpen om de missie van de 
school ‘Leren door beleven’ vorm te geven. Dit 
houdt in dat kinderen uitgedaagd worden om 
zelf te ontdekken en te onderzoeken. De grote 
tribunetrap en de ontdekzolder zijn hierin 
de aansprekende elementen die dit mogelijk 
maken. Ook zijn alle lokalen rond leerpleinen 
gesitueerd zodat er buiten de lokalen veel 
onderwijsruimte voor de kinderen beschikbaar 
is. Natuurlijk met zo min mogelijk afval!

De kinderen gingen afgelopen maandag aan 
de slag in een mooi nieuw schoolgebouw,  op 
dit gebouw prijkt ook een nieuw logo. Dit logo 
staat ook op de nieuwe dopper. De officiële 
opening van het gloednieuwe onderwijs-
gebouw vindt een maand later plaats, op 
donderdag 8 juni 2017. 

Kom uit de geldzorgen:
Krijg grip op uw geld!
Komt u af en toe geld tekort? Met het geldplan “Kom uit de geldzorgen” zorgt u ervoor dat uw 
inkomsten en uitgaven in balans komen. 

U krijgt tips om uw uitgaven te verminderen en tips om uw inkomsten te verhogen. Als u geld 
overheeft krijgt u adviezen om daar zorgvuldige mee om te gaan.

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

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

Hoe denken de inwoners over de gemeente Nijkerk? 
Enkele duizenden inwoners van de gemeente 
Nijkerk krijgen via de post een brief met het 
verzoek om mee te werken aan een burger-
peiling of een cliëntervaringsonderzoek. 
Deze onderzoeken worden in opdracht van 
de gemeente uitgevoerd door het bureau 
I&O Research.

Twee onderzoeken
Met het eerste onderzoek willen wij graag van 
onze inwoners hoe ze bijvoorbeeld denken 
over hun woonomgeving, wat hun oordeel is 
over het gemeentebestuur en wat ze vinden 
van de gemeentelijke dienstverlening. Het 
gemeentebestuur wil, op basis van de uitkom-
sten, het gesprek met de inwoners aangaan. 
En zij hoopt te horen wat er al goed gaat en 
wat er nog beter kan. 

Bij het tweede onderzoek vraagt de gemeente 
cliënten, die ondersteuning krijgen vanuit de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
en Jeugd, naar hun ervaring en oordeel over de 
kwaliteit van de dienstverlening. Monitoren 
via dit onderzoek is voor ons een middel om te 
leren en de kwaliteit van onze dienstverlening 
en onze partners continue te verbeteren.   
Wij doen daarom graag een beroep op u om 
ons hierbij te helpen door mee te werken aan 
deze onderzoeken.

Aangepaste openingstijden stadhuis 
Nijkerk en loket Hoevelaken
De loketten in het stadhuis zijn op de volgende dagen gesloten:
Donderdag 25 mei :  Hemelvaartsdag
Vrijdag 26 mei : dag na Hemelvaartsdag

Bereikbaarheid 
Gebiedsteams 
Op officiële feestdagen zijn de gebiedsteams 
niet bereikbaar via 14 033. Het stadhuis is ook 
op 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 ge-
biedsteam. Er zal nog dezelfde dag telefonisch 
contact met u worden opgenomen. Daarom is 
het belangrijk dat u uw naam en telefoonnum-
mer in de mail vermeldt.



Bekendmakingen

Stukken inzien
Wilt u stukken inzien?  Hiervoor kunt u een 
afspraak maken met de Publiekswinkel, via 
telefoonnummer 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/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.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
10 mei 2017

Verleende omgevingsvergunningen 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2017W0560 Dokter van de Kolkstraat ong.
 bouwnrs. 39 t/m 56 Nijkerkerveen bouwen van 18 woningen 04-05-2017
2017W0729 Koninginneweg 4 Hoevelaken vergroten en veranderen van de 01-05-2017
  woning 
2017W0942 Larixlaan 13 Nijkerk plaatsen van een overkapping 01-05-2017
2017W0529 Nijkerkerstraat 30 Hoevelaken bouwen van een boerderij en  02-05-2017
  paddenpoel 
2017W0579 Oosterdorpsstraat 131 Hoevelaken bouwen van een loods 02-05-2017
2017W0603 Van Reenenpark 8 Nijkerk uitbreiden/wijzigen van de woning 01-05-2017

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:
2017W1005 Doornsteeg ong. deelgebied  bouwen van 25 woningen 28-04-2017
 9 en 11 Nijkerk 
2017W1024 Doornsteeg ong. nabij nr. 7  bouwen van 35 woningen 01-05-2017
 Nijkerk 
2017W1025 Frans Tromplaan 2  vergroten/veranderen van de woning 01-05-2017
 Hoevelaken 
2017W1040 Groot Middendorp 44  plaatsen van een dakkapel aan de   02-05-2017
 Hoevelaken voorzijde 
2017W1021 Klaarwaterweg 15  aanleggen van een mestopslag 01-05-2017
 Nijkerkerveen 
2017W1017 Laakweg 21 Nijkerkerveen verbouwen van de woning 01-05-2017
2017W1028 Nieuwe Kerkstraat 86 bouwen van een garage 02-05-2017
 Nijkerkerveen 

2017W1056 Oosterstraat 19 Nijkerk aanbrengen van een gevelwijziging/ 04-05-2017
  doorbraak 
2017W1031 Reeënspoor 18 Hoevelaken uitbreiden van de woning 02-05-2017
2017W1043 Schulpkamp 70 Nijkerk vergroten van de schuur 02-05-2017
2017W1046 Valkenhof 111 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 03-05-2017
2017W1029 Van Reenenpark 4 Nijkerk uitbreiden/wijzigen van een woning 02-05-2017
2017W1050 Venestraat 51 Nijkerk plaatsen van dakkapellen 03-05-2017
2017W1034 Vetkamp 25a en 25b  aanleggen van een uitrit 02-05-2017
 Nijkerk 

Meldingen Activiteitenbesluit
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Datum:
2017BL048 Barneveldseweg 158 Nijkerk aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem 01-05-2017
2017M0094 Bruins Slotlaan 81 Nijkerk veranderen van een autoschadeherstelbedrijf 01-05-2017

Mededeling aanwijzing als rijksmonument
Burgemeester en wethouders van Nijkerk delen op grond van artikel 4 van de Monumentenwet 1988 het 
volgende mee. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap heeft bij besluit van 26 april 2017 het 
object met monumentnummer 532452 op grond van artikel 3 van de Monumentenwet 1988 aangewe-
zen als beschermd monument. 
Rijksmonumentnummer 532452 heeft betrekking op een terrein gelegen ten noorden van de Kamer-
steeg, kadastraal bekend sectie E nummer 1905, met daarop een aardwerk, nederzetting onbepaald en 
sporen van ijzerwinning uit de periode vroege middeleeuwen t/m nieuwe tijd.

Inzage 
Het aanwijzingsbesluit ligt met ingang van donderdag 11 mei 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 aanwijzingsbesluit via www.nijkerk.eu/ter-inzage te raadplegen.   

Bezwaar
Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van het besluit (tot en met 
7 juni 2017) schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient hiertoe een bezwaarschrift in bij de 
minister van OCW, onder vermelding van “Bezwaar”, ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in 
Zoetermeer.

Vliegende start Jeugdsportfonds Nijkerk
Het is belangrijk dat 
alle kinderen uit de 
gemeente kunnen 
sporten. Via het 
Jeugdsportfonds 
krijgen kinderen 
en jongeren uit 
gezinnen, waar 
onvoldoende geld is om lid te worden van 
een sportvereniging, toch de kans om te 

gaan sporten. En dit gebeurt met succes. 
De eerste vier maanden zijn er in totaal 12 
kinderen (zeven meisjes en vijf jongens) op 
deze manier gaan sporten bij verschillende 
sportverenigingen. 

Hoe werkt het?
Het Jeugdsportfonds Nijkerk betaalt de con-
tributie en in bepaalde gevallen de sportat-
tributen. Om in aanmerking te komen voor 

ondersteuning vanuit het Jeugdsportfonds 
Nijkerk moet er een aanvraag ingediend 
worden. Ouders, kinderen en sportverenigin-
gen kunnen dit niet zelf doen. Alleen profes-
sionals uit het onderwijs, hulpverlening en de 
gezondheidszorg kunnen de aanvraag indienen 
als zij intermediair van het Jeugdsportfonds in 
Nijkerk zijn. De sportverenigingen moeten zich 
ook aanmelden om kinderen via het Jeugd-
sportfonds te laten sporten. Meer informatie 

over de werkwijze, de rol van de intermediairs, 
de sportverenigingen en de spelregels kunt u 
vinden op www.jeugdsportfonds.nl.

Wilt u ook intermediair worden? 
Neem dan contact op met  Edwin Korenberg 
van Nijkerk Sportief en Gezond. Hij is het  
aanspreekpunt voor alle lokale Jeugdsport-
fondszaken. Hij is te bereiken via 
info@nijkerksportiefengezond.nl. 

Florijn Aannemersbedrijf verzorgt wijkonderhoud
Florijn Aannemingsbedrijf BV uit Wouden-
berg gaat de komende drie jaar de openbare 
ruimte in de gemeente Nijkerk, Hoevelaken 
en Nijkerkerveen onderhouden. 
Florijn gaat de groenvakken onderhouden, 

grasmaaien en de verhardingen schoon-
houden. 

Dat is ook goed nieuws voor jaarlijks twee of 
drie mensen met een achterstand op de ar-

beidsmarkt. Florijn geeft hen namelijk de kans 
in Nijkerk werkervaring op te doen. Heeft u 
vragen of opmerking heeft over de werkzaam-
heden? Dan kunt u op werkdagen bellen naar 
033 - 28 61 421. 

Voor de wijk Corlaer is  Sight Landscaping de 
aannemer. Deze aannemer verzorgt het onder-
houd in wijk Corlaer. Zij doen dit bijvoorbeeld 
door de inzet van een schaapskudde voor het 
groenonderhoud.



Vastgesteld bestemmingsplan, Doornsteeg, 5e uitwerking, De Appelgaarde 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde 
lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college van burgemeester en Wethouder 
van Nijkerk bij besluit van 7 maart 2017 het bestemmingsplan Doornsteeg 5e uitwerking, De 
Appelgaarde heeft vastgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen 
ingediend. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de uitbreiding van de nieuwe woonwijk 
Doornsteeg.

Inzage 
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 11 mei 2017 zes weken ter inzage.
Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn online te raadplegen via de site www.ruimtelij-
keplannen.nl via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0120-
0002 en via www.nijkerk.eu/ruimtelijkeplannen.
De stukken zijn in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op 
afspraak.  Dit kan bij voorkeur via www.nijkerk.eu/afspraak of via telefoonnummer 14-033.

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

Procedure hogere grenswaarden Doornsteeg, 5e uitwerking De Appelgaarde
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken bekend dat zij op 7 maart 2017 overeen-
komstig artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh) hogere waarden hebben vastgesteld ten 
behoeve van het vastgestelde bestemmingsplan Doornsteeg, 5e uitwerking, De Appelgaard. 
Het vastgestelde bestemmingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van uitbrei-
ding van de woonwijk in plangebied Doornsteeg in Nijkerk. Uit het voor dit plan uitgevoerde 

akoestisch onderzoek blijkt dat vanwege een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde aan 
de orde is en een procedure hogere grenswaarden gevolgd dient te worden. 

Inzage 
Het besluit hogere grenswaarden ligt vanaf donderdag 11 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage. 
De stukken zijn in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op 
afspraak.  Dit kan bij voorkeur via www.nijkerk.eu/afspraak of via telefoonnummer 14-033. Het besluit is 
tevens te raadplegen via www.nijkerk.eu/ruimtelijkeplannen. 

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

A1/Amersfoortsestraat Amersfoort nachtelijke werkzaamheden viaduct
Rijkswaterstaat past voor project A1/A28 knooppunt Hoevelaken het viaduct van de rijksweg 
A1 aan in de Amersfoortsestraat. Van maandag 15 mei tot en met zaterdag 24 juni onderzoekt 
de aannemer de technische staat en conditie van de betonnen pilaren (pijlers) van het viaduct. 
Dit gebeurt ’s avonds en ’s nachts op doordeweekse dagen. Op deze momenten is de Amers-
foortsestraat tussen de Nijkerkerstraat en de Energieweg deels gestremd. Een omleidingsroute 
wordt ter plaatse met borden aangegeven. 

Om veilig te kunnen werken en tegelijkertijd zo min mogelijk verkeershinder te veroorzaken, werkt de 
aannemer ’s avonds en ’s nachts tussen 19.00 en 07.00 uur, wanneer er minder verkeer is. De Amersfoort-
sestraat blijft altijd bereikbaar voor de hulpdiensten alsmede fietsers en voetgangers. 
Op Hemelvaartsdag (donderdag 25 op vrijdag 26 mei) en Tweede Pinksterdag (maandag 5 op dinsdag 6 
juni) wordt niet gewerkt. De direct aanwonenden en nabijgelegen bedrijven zijn vooraf per brief geïnfor-
meerd over de werkzaamheden. 



ring en fasering van de diverse voorstellen, de financiering en de verbinding tussen samenleving en 
gemeente aan de orde.

Begroting 2018 en Jaarrekening 2017 regio FoodValley
In de regio FoodValley werken acht gemeenten, waaronder Nijkerk, samen aan een economische 
sterke regio met de focus op Agrofood. De gemeenteraad heeft de gelegenheid om op de begro-
ting en jaarrekening van de regio een zienswijze in te dienen. 
Eerder heeft de gemeenteraad van Nijkerk bij de regio aangegeven dat hij een meer gedetailleerde 
begroting en een beter inzicht in de resultaten wil hebben. Het college van b en w geeft aan dat 
deze begroting hieraan tegemoet komt en stelt voor geen zienswijzen in te dienen. Daarnaast is 
het voorstel om kennis te nemen van de Jaarrekening. In de commissievergadering zullen de com-
missieleden ook kennis maken met Gert Boeve, de nieuwe directeur van de Regio FoodValley.

Welkom als Gast van de Raad op 18 mei!
Als inwoner van Nijkerk hebt u vrijwel dagelijks te maken met het werk van de gemeenteraad. De 
gemeenteraad, uw volksvertegenwoordiging, bepaalt immers de koers in de stad. Maar…  wat 
doet de gemeenteraad nu precies? Wat betekent het om gemeenteraadslid te zijn? Wat houdt een 
vergadering in? En heb ik als inwoner invloed op het beleid van de gemeente? Meld u aan als Gast 
van de Raad en maak kennis met het werk van de gemeenteraad.

Vier keer per jaar nodigt de gemeenteraad inwoners uit om een commissievergadering bij te wo-
nen. Zij worden willekeurig gekozen. Maar u kunt u ook zelf aanmelden als Gast van de raad! Als u 
dat wilt, mag u een introducé meenemen. De volgende ontvangst is op donderdag 18 mei. 

Programma
Om 18.45 uur wordt u in de hal van het stadhuis verwelkomd door enkele leden van de gemeen-
teraad en de raadsgriffie. Onder het genot van een kopje koffie/thee vertellen zij u meer over het 
gemeentebestuur, het raadswerk en de manier waarop gemeentelijke besluiten tot stand komen. 
Verder krijgt u een uitleg van raadsleden over de commissievergadering van die avond en wat er op 
de agenda staat. Hierna wordt u voorgesteld aan de overige raads- en commissieleden en neemt u 
plaats op gereserveerde plaatsen op de publieke tribune. Na afloop van de commissievergadering is 
er gelegenheid om in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis in een ongedwongen sfeer na te praten. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij de raadsgriffie: tel. 14 033 of email griffie@nijkerk.eu.

Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang Plaats
11 mei Beeldvorming: informatiebijeenkomst Regionale Ruimtelijke 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant
 Visie Regio Amersfoort 
18 mei Politiek inloopspreekuur  19.00 – 19.30 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant
18 mei Raadscommissies I en II 19.30 uur Stadhuis
dinsdag 30 mei Raadsvergadering 19.30 uur Stadhuis

De agenda en bijbehorende stukken voor de vergaderingen staan op www.nijkerk.eu/bestuur/raadskalender.

Column
Een blik in het werk van een raadslid

Vooruitblik Raadscommissie I 18 mei
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Bestemmingsplan buitengebied
Er is een nieuw integraal bestemmingsplan voor het Buitengebied opgesteld. Uitgangspunten voor 
het bestemmingsplan zijn ruimte voor landbouw, bescherming van het milieu en waar mogelijk meer 
ruimte voor bewoners en bedrijven in het buitengebied.  Het ontwerp voor dit bestemmingsplan 
heeft ter inzage gelegen en er was gelegenheid zienswijzen in te dienen. Er zijn ongeveer honderd 
zienswijzen ingediend, deze gaan onder andere over niet-agrarische bedrijvigheid, burgerwoningen/
wonen met agrarische nevenactiviteit en agrarische bedrijvigheid. De commissieleden bespreken het 
voorstel en vormen hun mening. Besluitvorming staat gepland voor de raadsvergadering van 30 mei.

Functieveranderingsbeleid Regio FoodValley
In de regio FoodValley is er een gezamenlijk beleid voor functieverandering van vrijkomende agrari-
sche bedrijfsgebouwen. Dit beleid is geactualiseerd. Ook wordt er een beleidsmatige aanpassing voor-
gesteld voor de berekening van de benodigde inzet van sloopmeters voor functieverandering. De raad 
wordt gevraagd het geactualiseerde beleid ook voor de gemeente Nijkerk als beleid vast te stellen.

Raadsinformatiebrief Spaanse Leger
Het college heeft eind maart de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de 
stand van zaken van Het Spaanse Leger. Dit is een driehoekig gebied tussen de Amersfoortseweg, 
Barneveldseweg en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. Er is een verkenning gedaan naar een integrale 
ontwikkeling van het gebied. Op basis daarvan wil het college starten met de ontwikkeling van Het 
Spaanse Leger tot woningbouwlocatie in combinatie met het behoud van bedrijfsmatige functies. De 
fractie ChristenUnie-SGP heeft gevraagd om behandeling van dit onderwerp in de commissie.

Vooruitblik Raadscommissie II 18 mei
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Vervolg voorstellen dialoog cluster Leefstijl
In december 2016 heeft de dialooggroep Leefstijl haar voorstellen gepresenteerd. De prioritering 
in de eigen voorstellen en de afweging ten opzichte van  bestaand beleid is overgelaten aan de 
gemeenteraad. Het college van b en w heeft nu een voorstel voorbereid om hierover te besluiten. 
Het is de bedoeling om, binnen de eerder gestelde kaders, zo veel mogelijk voorstellen mogelijk te 
maken en daarmee de Leefstijlvisie te realiseren. In het voorstel komen onder andere de priorite-

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.

  Ries van Elteren
  Raadslid 
  De Lokale Partij

Dodenherdenking

Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Die 
vrijheid kregen we niet zomaar, daar is 
hard voor gevochten en er zijn veel doden 
gevallen. Daaraan denken we elk jaar op 4 
mei tijdens de dodenherdenking. Ik loop al 

jaren mee in de stille tocht langs de oorlogs-
monumenten. Dit jaar wordt het voor mij heel 
bijzonder omdat mijn kleinzoon Mats (6) met 
mij mee loopt. 

Vorig jaar stond hij al even bij me tijdens de 
plechtigheid bij het monument ‘1940-1945’ 
in het Van Reenenpark. Hij was erg onder de 
indruk van wat er allemaal gebeurde en was 
muisstil. Toen we thuis kwamen zei hij: opa 
waarom zijn al die mensen dood gegaan en 
waarom zijn we dan 2 minuten stil? Toen ik 
hem dat verteld had zei hij dat hij het heel erg 
vond en dat we het nooit mogen vergeten. Hij 
vroeg mij ook waar we waren geweest voor we 
op het Van Reenenpark aankwamen en of we 
daar ook zo lang hadden gestaan. Wat mij het 
meest verbaasde was dat hij daarna vroeg of 
hij volgend jaar ook met mij mee mocht lopen 

langs de andere monumenten. Toen al heb ik 
ja gezegd omdat ik het belangrijk vindt dat de 
jeugd deze traditie altijd zal blijven voortzet-
ten. Hij had ook gezien dat er veel leerlingen 
van de basisschool in het Van Reenenpark 
bloemen bij het monument legden en vroeg 
of hij dat ook mocht doen. Natuurlijk mag dat, 
als je dat graag wilt. 

En zo gaan we het ook doen. Tijdens de stille 
tocht loopt hij met mij mee en hij mag ook 
een bloemetje bij het monument leggen. Als 
u deze column leest is de dodenherdenking 
alweer een week geleden. Ik vond het altijd 
al fijn om mee te kunnen lopen maar ditmaal 
lijkt me wel heel bijzonder. 

Reageren? 
m.elteren6@upcmail.nl


