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Aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Nijkerk. 

Nijkerk, 27 juni 2022 

Onderwerp: Kennismaking en vijf vragen 

Geacht college, 
 
Welkom in de gemeente Nijkerk, welkom in onze gemeenteraad.  
Wij willen als officiële  bewonersvereniging van de binnenstad graag kennis met u maken. 
De bewonersvereniging is mede op initiatief van de gemeente opgericht om juist naast belangrijke 
stakeholders als horeca, middenstand, vastgoedeigenaren etc. als aanspreekpunt te dienen voor de 
gemeente. Erik Praas is onze contactpersoon binnen uw organisatie. 
We zijn een formele vereniging met een driekoppig bestuur. Ondanks het feit dat vanwege de 
corona-beperkingen diverse geplande ledenwerf-bijeenkomsten niet door konden gaan, hebben we 
nu al bijna 40 leden. Ons potentieel is 1200 binnenstadbewoners. 
 
Op dinsdagavond 6 september 2022 organiseren we een grote ledenwerf-avond in de binnenstad. 
We nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn!  
Wilt u laten weten of dit past in uw agenda en we op uw aanwezigheid mogen rekenen? {1} 
 
Een van onze doelstellingen is gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle aangelegenheden in 
de binnenstad van Nijkerk die het individueel belang te boven gaan.  
Onze inzet kan gaan van advies tot het nemen van juridische stappen. 

We willen nu al graag een aantal zaken aandragen die uit gesprekken met medebewoners telkens 
naar voren komen. 

Dat is onder andere het “oorlogsgebied” zoals een oudere bewoner het noemde, op het voormalig 
Jumbo-terrein.  
Er lijkt wel een bom ontploft! 
Wanneer wordt deze puinhoop opgeruimd die onze binnenstad al maanden ontsiert?  
Zoals een toerist het treffend zei: De mooiste toren van Nederland kijkt neer op de lelijkste plek in 
Nederland. 
Wat er ook gebeurt met de parkeergarage, het terrein moet ontruimd worden.  
Eventuele twistpunten tussen projectontwikkelaar en gemeente zijn eenvoudig met een clausule op 
te lossen. Waarom maken we niet een fraaie tijdelijke parkeerplaats? 
Welke activiteiten kunnen we op korte termijn van uw verwachten? {2} 
 
Het parkeerbeleid in de binnenstad zit ook iedereen hoog. Op 15 april 2022 hebben wij mede een 
brief ondertekend en onze zorgen kenbaar gemaakt over de parkeergarage onder de nieuwbouw aan 
het Kerkplein. Het lijkt er op dat deze niet wordt gerealiseerd. Maar we hebben nog geen antwoord. 



 
Gelijktijdig zien we een toename van het aantal nieuwbouwwoningen in de periferie van de 
binnenstad met waarschijnlijk een toename van de parkeerdruk. 

In het nieuwe coalitieakkoord lezen we over parkeren vrijwel niets.  
Wat wordt uw parkeerbeleid voor de binnenstad en de periferie? {3} 
 
Een belangrijk feit bij het ontwerp Kerkplein is de motie (2017) van de heer Niels Staal over de 
uitgangspunten van het langsparkeren Vrijheidslaan/Torenstraat, waar het parkeren aan de zijde van 
de binnenstad zou worden opgeheven. De klankbordgroep Verkeer en het Kerkplein was hier blij 
mee. Juist ook in verband met de veiligheid van het verkeer bij het inparkeren aan beide kanten. 

Binnenstadbewoners en belanghebbenden, vertegenwoordigd in onze vereniging en werkgroepen, 
zien nu al tekorten ontstaan bij het parkeren aan beide kanten van de Torenstraat/Vrijheidslaan, 
door het wegvallen van de parkeerplekken op het voormalig Jumbo-terrein.  
 
De Bontekoe-garage is vrijwel elk weekend overvol en bewoners in de buurt met vergunning wijken 
uit naar andere plaatsen. Dit zal in de nabije toekomst alleen maar tot meer tekorten leiden gezien 
het wegvallen van parkeerplaatsen bij het oude stadhuis in de nieuwbouwplannen. 

Daarnaast is bijzonder belangrijk dat in de huidige besluitvorming volledig voorbij wordt gegaan aan 
de Visie Aantrekkelijk Nijkerk die in 2016 is gepresenteerd en vervolgens is aangenomen door het 
college en de gemeenteraad.  In deze visie draait alles om de vier bronpunten op strategische 
plekken rondom de binnenstad. 

Drie van de vier bronpunten zijn inmiddels in gebruik en het vierde bronpunt is wat ons betreft strikt 
noodzakelijk om aan de parkeerbehoefte nu en in de nabije toekomst te voldoen. 

We zijn zeer teleurgesteld over deze gang van zaken omdat de besluitvorming nu verzandt in andere 
scenario's die ons niet verder helpen aan een aantrekkelijke en toegankelijke binnenstad. 

Deelt u onze mening dat een vierde bronpunt er alsnog moet komen? {4} 

Onze blik vooruit is, dat dit met spoed moet worden aangepakt!  

En zo zijn er wel meer punten die onze, maar zeker ook uw aandacht vergen.  
Mogen wij een uitnodiging ontvangen om deze zaken met u te bespreken? {5} 
 
Tussen de regels door {met accolades} hebben we u vijf concrete vragen gesteld, we verwachten op 
redelijke termijn een antwoord. 

Mede namens de bestuursleden pietsje Boers en Toon Habers, een vriendelijke groet, 
 
Aart Markies. 

 

 


