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Aan de belanghebbende(n) en/ of bewoner(s) van de 
Oranjelaan, Willem Alexanderplein, Stationsweg en 
Hoefslag 
 
 

 

Uw brief van -/- Ons kenmerk 1187176 

Uw kenmerk -/- Bijlage Zie website (vanaf 28 februari ’22) 

Datum 17 februari 2022 Behandeld door T. Schaap 

Onderwerp Formele Inspraakperiode  

reconstructie Oranjelaan-Hoefslag 

Team Proces- en projectbegeleiding 

    

Geachte belanghebbende(n), bewoner(s), 

 

Met deze brief informeren wij u over het besluit van burgemeester en wethouders over het  

concept-definitief ontwerp van de reconstructie Oranjelaan, Willem Alexanderplein, Stationsweg en 

Hoefslag in Nijkerk. 

 

Het concept-definitief ontwerp ligt ter inzage vanaf maandag 28 februari tot en met vrijdag 8 april. In 

deze inspraakperiode kunt u uw zienswijze kenbaar maken.  

 

Voorontwerp 

In november/ december van 2021 heeft u kunnen reageren op het voorontwerp. Deze reacties hebben 

wij verzameld, beoordeeld en beantwoord in de reactienota. Een aantal reacties hebben geleid tot 

wijzigingen in het concept-definitief ontwerp.   

 

De reactienota en het gewijzigde concept-definitief ontwerp kunt u inzien op de website van de 

gemeente Nijkerk. Dit is beschikbaar vanaf maandag 28 februari. 
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Formele inspraakprocedure 

Gedurende de formele inspraakperiode van maandag 28 februari tot en met vrijdag 8 april kunt u als 

belanghebbende, digitaal of schriftelijk uw zienswijze kenbaar maken. Uw zienswijze digitaal kenbaar 

maken kan op de website van de gemeente: www.nijkerk.eu/reconstructie-oranjelaan.  

 

Uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken kan door een gemotiveerde brief gericht aan het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk.  

 

Vervolgprocedure 

Na de formele inspraakperiode worden de ontvangen zienswijzen behandeld en voorgelegd aan het 

college en stelt zij het definitieve ontwerp vast. 

 

Vragen 
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider  

de heer G. Duine of de projectcoördinator de heer T. Schaap van de gemeente Nijkerk. Dit kunt u 

doen door een e-mail te sturen naar oranjelaan_omgeving@nijkerk.eu. U kunt ook bellen met het 

algemene nummer van de gemeente Nijkerk: 14 033. 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
namens burgemeester en wethouders van Nijkerk, 

 

 

 

 

 

 

 

Gerwin Duine 

Team Proces- en projectbegeleiding 
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