
10 november 2021

Nieuws & informatie

Oud Papier
Nijkerk
Maandag wekelijks Oranje-Nassauschool
Eijkmanplantsoen 
Iedere 2e zaterdag van de maand oud papier en 
oud ijzer bij Maranathakerk, 
Henri Nouwenstraat 14, 3863 HV Nijkerk

Hoevelaken
Aanstaande zaterdag 9.00-12.00 uur 
Korfbalver. Telstar, Middelaarsweg
10.00-12.00 uur B.A.K., Meerveldlaan 
(bibliotheek)

Nijkerkerveen
dinsdag t/m vrijdag wekelijks
Het plein hoek van Noortstraat /
van Dijkhuizenstraat (marktplein)

Bezorgklachten 
Geef dit door aan de BDU via telefoon-
nummer 088 - 0109803. Of ga naar 
www.stadnijkerk.nl en klik op 
‘Krant gemist’.

Adressen en openingstijden

Stadhuis Nijkerk

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

De gemeente Nijkerk is telefonisch bereikbaar 
van 09.00 - 17.00 uur via het telefoonnummer 
14 033.

Milieustraat
Blekkerserf 4, Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 7.45-12.30 uur
en 13.00-16.30 uur. Zaterdag 7.45-14.00 uur.

Gemeenteloket Hoevelaken
Openingstijden: op dinsdag van 13.30 - 17.00 
uur en van 18.00 uur - 20.00 uur

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.

Social Media

@samennijkerk
Gemeente Nijkerk
@gemeenteNijkerk

Container niet geleegd?

Is uw container op de vaste ophaal dag niet 
geleegd? Bel dan met (0800) 8890 988.

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u

een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl

Energie besparen? Vraag de Energiebespaarvoucher aan! 
Om u op weg te helpen met het besparen 
van energie in huis, biedt gemeente Nijkerk 
u de Energiebespaarvoucher aan. Hiermee 
kunt u kleine of voor een deel grotere ener-
giebesparende maatregelen nemen in uw 
huis. Vraag de voucher snel aan!

Voucher voor huurder
Als huurder hebt u vaak minder mogelijkheden 
om zelf iets aan de woning te doen, omdat de 
verhuurder de eigenaar is. Toch zijn er voldoende 
kleine maatregelen die u wel kunt nemen, waar-
bij u energie bespaart én comfortabeler woont.

Bent u huurder, dan kunt u de voucher inruilen 
voor de goedgevulde Energiebespaarbox. Met 
producten die u direct en gemakkelijk in uw wo-
ning kan toepassen om energie te besparen. In 
de box zitten led-lampen, radiatorfolie, tocht-
strip, een timer voor elektrische apparaten en 
een waterbesparing voor de handdouche.

Voucher voor huiseigenaren
Heeft u een eigen huis in de gemeente Nij-
kerk, dan kunt u een Energiebespaarvoucher 
ter waarde van € 75 aanvragen om uw huis 
tochtvrij, energiezuiniger en comfortabeler te 
maken. 
Deze Energiebespaarvoucher kunt u gebrui-
ken om energiebesparende producten aan te 
schaffen bij een aantal lokale bouwmarkten of 
voor advies in de vorm van een warmtescan, 
een energiescan of het waterzijdig inregelen 
van het verwarmingssysteem.

Extra ondersteuning werkgevers en werkzoekenden
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor 
de arbeidsmarkt. Er verdwijnen banen, werk 
verschuift en nieuw werk ontstaat. Dat 
vraagt van mensen dat ze soms van baan 
moeten wisselen of zich moeten bijscholen 
om hun huidige werk te kunnen behouden. 
Voor mensen die hierbij hulp nodig hebben, 
staat het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) 
arbeidsmarktregio Amersfoort klaar. Het 
RMT biedt hulp op maat. We zijn er voor 
werkgevers, werknemers en werkzoekenden 
in arbeidsmarktregio Amersfoort. Daaronder 
vallen de gemeenten Amersfoort, Leusden, 
Woudenberg, Nijkerk, Baarn, Bunschoten en 
Soest.

Werkzoekenden & Werknemers
Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Wij 
kunnen je hierbij helpen. Het maakt daarbij 
niet uit of je wel of geen uitkering ontvangt. 
Wij kunnen je voorstellen op vacatures van 
werkgevers uit de regio. Ook helpen we als 
je je baan door ontslag of een faillissement 
dreigt te verliezen.

Werkgevers
Heb je personeelstekort of juist (tijdelijk) 
een overschot aan personeel? Wij hebben de 
werkzoekenden uit de gehele arbeidsmarkt-
regio in beeld. Daarnaast kunnen we je je in 
contact brengen met bedrijven die (tijdelijk) 
mensen willen aannemen of juist willen 
uitlenen. Dreigt een faillissement en wil je je 
personeel begeleiden van werk naar werk? Het 
RMT helpt je daarbij.

ZZP-ers
Ben je zelfstandig ondernemer en wil je (tijde-
lijk) op zoek naar een baan in loondienst? Wij 
kunnen je adviseren en helpen bij het vinden 
van een baan.

Jongeren
Ben je net afgestuurd of heb je geen stage 
of leerbaan? We kunnen je ondersteunen en 
adviseren over kansrijke beroepen. 

Verdere dienstverlening
Ook biedt het RMT hulp op het gebied van 
schulden, loopbaanadviezen, (om)scholing en 
scholing via praktijkleren in het mbo.

Samenwerking
In het mobiliteitsteam werken WSP regio 
Amersfoort, alle regiogemeenten, UWV, werk-
gevers- en werknemersorganisaties FNV, CNV, 
VCP en VNO-NCW samen met het Leerwerk-
loket, de onderwijsinstellingen voor beroeps-
onderwijs, de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en MBO 
Amersfoort en ROC Midden-Nederland samen.

Contact
Wil je ondersteuning of advies van het
RMT? Je kunt een mail sturen naar
mobiliteitsteam@amersfoort.nl  Zij nemen 
dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Mantelzorgwaardering: meld u vóór 1 december aan
De gemeente vindt mantelzorg erg belangrijk. U zorgt voor een naaste en dat is ontzettend waardevol.
We bedanken u daarvoor heel hartelijk en willen u graag verrassen.

Bent u mantelzorger? Meld u dan vóór 1 december 2021 aan voor de mantelzorgwaardering: vul het formulier in op
www.nijkerk.eu/mantelzorgwaardering. 

Jonge mantelzorgers moeten de aanmelding samen met een volwassene doen.

Vraag de Energiebespaarvoucher aan
Kijk op www.duurzaam-nijkerk.nl/energiebespaarvoucher voor meer informatie en om de voucher aan te vragen.



Begroting in één oogopslag
Donderdag 4 november heeft de gemeenteraad ingestemd met de begroting voor de gemeente Nijkerk. De ‘begroting in één oogopslag’ geeft in grote 
lijnen weer wat er in de begroting, het huishoudboekje van de gemeente, is opgenomen.

Begroting 2022 in één oogopslag

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de resterende tijd in déze bestuursperiode wordt nog volop gewerkt aan de uitvoering van al vastgestelde plannen zoals het Mijlpalenplan, de Omgevingswet, Transformatie/Task Force bezuinigingen Sociaal Domein en Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringen. Ook plannen en beleid op het gebied van landelijke opgaven zoals duurzaamheid, energietransitie en woningbouw worden net als in de afgelopen periode voortvarend uitgewerkt en uitgevoerd.

Belangrijke acties in 2022

Uitgaven waar gaat het geld naartoe?
Inclusief

Ruimte

Ondernemend

Organisatie en Bestuur

Veilig

•  Samenkracht, burgerparticipatie  
en wijkteams  5.0

  De gemeente stelt voorzieningen beschikbaar  
die gericht zijn op de vergroting van deelname van  
inwoners aan het maatschappelijk leven. Verder  
zorgen de teams ervoor dat de inwoner de juiste  
individuele ondersteuning ontvangt.  

•  Participatiewet   11.4  
  De gemeente biedt mensen ondersteuning om  

aan het werk te gaan. Lukt dit (nog) niet? Dan  
zijn er regelingen zoals een (bijstands)uitkering.

•  WMO  9.5 
   De Wet maatschappelijke ondersteuning is  

bedoeld om burgers te helpen, zodat zij zo lang  
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen  
en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

 • Jeugd  12.9    
 De gemeente draagt o.a. zorg voor de Jeugdhulp. Dit 
 omvat verschillende vormen van hulp, variërend 
 van lichte ondersteuning tot en met intensieve,  
 gespecialiseerde zorg.  € 38.8
  

• Onderwijshuisvesting (schoolgebouwen)  3.1
•  Onderwijsbeleid en leerlingzaken (zoals  

leerlingenvervoer)  2.3
• Sport(accommodaties)   2.9
• Cultuur, waaronder bibliotheek en musea  1.3
• Volksgezondheid (GGD)  2.0 

  € 11.6

• Beheer overige gebouwen en gronden 0.2
• Verkeer, vervoer en parkeren  5.5
• Openbaar groen, en (openlucht) recreatie  4.5 
• Begraafplaatsen en crematoria  0.6 
• Ruimtelijke ordening  1.2 
• Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)  6.9 
• Wonen en bouwen  3.4

  € 22.3

  € 15.1

• Crisisbeheersing en brandweer  3.2 
• Openbare orde en veiligheid  0.8 

  € 4.0

• Havens  0.3 
• Economische ontwikkeling  0.6 
• Grondexploitatie (bedrijventerrein)  2.8
• Economische promotie  0.5
• Arbeidsparticipatie  1.1 

  € 5.3

Uitgaven 
verdeeld naar 
programma’s

(bedragen in miljoenen)
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Algemene 

uitkering Rijk
Uitkering Rijk voor 

Participatiewet
Inkomsten 

grondexploitatie 
Lokale 

heffingen
Overig

MILJOEN MILJOEN MILJOEN MILJOEN MILJOEN

62 7 10 3,7 102

Inkomsten hoe komt de gemeente aan haar geld?
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MILJOEN

19,3

Lokale heffingen
                                   miljoen

OZB  €  10,3

Rioolheffing €  2.2

Afvalstoffenheffing €  3.2

Parkeerbelastingen €  0.4

Overige belastingen, 
heffingen en rechten €  3.2

Duurzaam
• Riolering  1.9
• Afval  3.1 
• Milieubeheer 0.9

  € 5.9

Meer weten? Kijk op www.nijkerk.eu

•  De transformatie van 
het Sociaal Domein 
krijgt verder vorm

•  MER procedure 
duurzame opwek

•  Verdere ontwikkeling 
van diverse 
woningbouwlocaties 

€

Energiek

•  Verfraaiing van de centra 
van alle kernen (Hoevelaken/
Nijkerkerveen/Nijkerk)

 •  Ontwikkeling omgevings- 
visie, in combinatie met  
de mobiliteitsvisie

Extra investeringen 
naast de begroting

In deze bestuursperiode is veel gerealiseerd. Ook 
zijn er veel zaken in gang gezet die nu vol op stoom 
zijn en waar hard aan wordt gewerkt. We hebben 
laten zien dat we goed op veranderingen en 
behoeften in de samenleving kunnen inspelen. 
De laatste voorjaarsnota sloot budgettair meerjarig 
in de min. Het college kondigde toen aan met een 
positief sluitende Programmabegroting 2022-2025 
te komen. Dat is gelukt en daar mogen we blij 
mee zijn, waarbij we onze ogen niet sluiten voor 
de risico’s die er ook zijn.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
10 november 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2750 Amersfoortseweg 111 het kappen van een boom 28-10-2021
 Nijkerkerveen 
2021W2640 Cornelis van Ramshorstlaan 12 het plaatsen van kozijnen 29-10-2021
 Nijkerk 
2021W2312 Groot Middendorp 51 het verbouwen en uitbreiden van de 28-10-2021
 Hoevelaken woning 
2021W2052 Plein 2d Nijkerk het realiseren van een kamer op de 29-10-2021
  2de verdieping 
2021W2320 Zeedijk 5 Nijkerk het plaatsen van een fietsenschuurtje 29-10-2021

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 omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W2750 Amersfoortseweg 111 het kappen van een boom 27-10-2021
 Nijkerkerveen 
2021W2764 De Wees 2 Hoevelaken het verbreden van de oprit 28-10-2021
2021W2775 Schoenlapperweg Ong. het verbreden van de uitrit en het  29-10-2021
 (Nieuwe Voorthuizerweg 34A aanleggen van een toegangspad
 Putten) Nijkerk  
2021W2789 Schoolstraat 45 Nijkerkerveen verlenging van tijdelijke vergunning 02-11-2021
  voor huisvesting 
2021W2762 Sloep 17 Nijkerk het plaatsen van een overkapping/ 28-10-2021
  erfafscheiding 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W2303 Distelvlinder 1 Nijkerk het plaatsen van een dakkapel 29-10-2021
2021W2222 Prinsenweg 22a Nijkerk het kappen van een spar 02-11-2021

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
De Vogelvriend Vogeltentoonstelling  Watergoorweg 48a 10 t/m 12 02-11-2021
Nijkerk Nijkerk Nijkerk november 2021
 (evenementenvergunning)  

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.

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2021BL157 Ohmstraat 15 Nijkerk het tijdelijk lozen van bemalingswater 27-10-2021

Procedure hogere grenswaarden project Olevoortseweg ong. nabij 41 Nijkerk 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken bekend dat een ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den in het kader van de Wet geluidhinder ter inzage komt te liggen, ten behoeve van het bouwen van 
een woning op het perceel Olevoortseweg ongenummerd, naast nr. 41, te Nijkerk. Deze locatie is 
kadastraal bekend als: gemeente Nijkerk, sectie A, nummer 3034.
De bouw van de woning was planologisch reeds mogelijk gemaakt in bestemmingsplan “5e herzie-
ning bestemmingsplan Buitengebied Olevoorsteweg 41”, vastgesteld in de raadsvergadering van 28 

juni 2012. Op 31 augustus 2021 is er bij Omgevingsdienst de Vallei een aanvraag omgevingsvergun-
ning (2021W2274) binnengekomen voor het bouwen van desbetreffende woning. Uit het voor deze 
aanvraag uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaar-
de aan de orde is en een procedure hogere grenswaarden gevolgd dient te worden omdat verlaging 
van de geluidsniveau niet op een ruimtelijk gewenste manier mogelijk is.

Inzage 
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ligt vanaf donderdag 11 november 2021 gedurende zes 
weken ter inzage. De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op 
afspraak. Dit kan bij voorkeur via https://afspraak.nijkerk.eu/ of via telefoonnummer 14 033. Het 
ontwerpbesluit is tevens te raadplegen via www.nijkerk.eu/ter-inzage.

Zienswijzen 
Vanaf donderdag 11 november 2021 kan een ieder gedurende zes weken naar keuze online (wat de 
voorkeur heeft) schriftelijk of mondeling een zienswijze bij het college van burgemeester en wethou-
ders naar voren brengen. Op de website van de gemeente Nijkerk vindt u een online formulier onder 
de bekendmaking van het ontwerpbesluit.
Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan bij het college van burgemeester en wethouders 
van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA  Nijkerk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan 
tijdens werkdagen contact worden opgenomen met het team Planvorming, telefoonnummer 14 033.

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Schulpkamp
in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

•	 Het	instellen	van	een	gehandicaptenparkeerplaats	op	kenteken	door	het	plaatsen	van	het	bord	
E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met bijbehorend onderbord met daarop het kenteken van het 
voertuig dat in gebruik is bij aanvrager op de locatie Schulpkamp ter hoogte van huisnummer 
113 in Nijkerk.

•	 Dit	besluit	vervalt	op	het	moment	dat	de	gebruiker	van	de	gehandicaptenparkeerplaats	verhuist	
of daar geen gebruik meer van maakt of kan maken.

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de 
website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken.

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
Vrijheidslaan in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voer-
tuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord met de tekst 
‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord OB504 (pijlaanduiding) op de locatie 
Vrijheidslaan ter hoogte van Vetkamp huisnummer 38A in Nijkerk. 

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de 
website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken.

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Bekendmakingen

Stukken inzien
Wilt u stukken inzien? Hiervoor kunt u 
contact opnemen met team Service en 
Informatie via telefoonnummer 14 033 of 
via het email adres loketbwv@nijkerk.eu. De 
stukken kunnen digitaal aan u worden toege-
zonden. Ook is het mogelijk om een afspraak 
te maken waarin de stukken nader worden 
toegelicht. 

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 
bezwaartermijn bezwaar maken bij het 
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 
Dit kan bij voorkeur online via de website 
www.nijkerk.eu/bezwaar-maken of schriftelijk. 

Indienen Beroep tegen een bestemmings-
plan, hogere grenswaarden
Beroep tegen vastgestelde bestemmings-
plannen 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 uitge-
breide omgevingsvergunning
Beroep tegen een verleende omgevings-
vergunning 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 omgevings-

vergunningen)  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 
rubriek Gemeenteblad.
Ook kunt u zich (gratis) registreren op de site 
http://overuwbuurt.overheid.nl.  
U ontvangt dan vervolgens voortaan auto-
matisch via de e-mail de Bekendmakingen die 
op uw buurt van toepassing zijn.



Draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone centrum Hoevelaken
Op verzoek van de Stichting Centrum Hoevelaken heeft de gemeenteraad van Nijkerk op 14 oktober 
2021 de Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Hoevelaken 2022-2026 vastgesteld. Deze 
verordening treedt pas in werking wanneer er voldoende steun is onder de bijdrageplichtingen. De 
gemeente heeft de wettelijke taak om te onderzoeken of daarvan sprake is. 

De bedrijveninvesteringszone Centrum Hoevelaken omvat de volgende zone: 
De zone is gelegen in de volgende straten of delen van straten:  Westerdorpsstraat,  
De Brink, De Wiekslag, Kantemarsweg en Leeuweriklaan. 

De gemeente stuurt alle bekende bijdrageplichtigen in dit gebied rond 10 november a.s. een brief 
met informatie en de nodige stembiljetten. Gebruikers en eigenaren van bedrijfspanden kunnen van 
10 november tot en met 24 november 2021 hun stem uitbrengen voor of tegen verordening en de 
daaruit volgende heffing. De uitslag van de draagvlakmeting wordt op 25 november 2021 bekend-
gemaakt.

De achterliggende stukken staan op de website van de gemeente www.nijkerk.eu in de rubriek
Ondernemers / Informatie.

Bent u een bijdrageplichtige of denkt u een bijdrageplichtige te zijn en heeft u geen stembiljet
ontvangen, dan kunt u dat melden bij de gemeente Nijkerk, via telefoon 14 033 of via e-mail: 
gemeente@nijkerk.eu



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang 
11 november Raadscommissie I 20.00 uur
11 november Raadscommissie II 20.00 uur
18 november Beeldvorming 20.00 uur

voor de komende jaren. De raad wordt gevraagd om het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-
2025, gemeente Nijkerk vast te stellen.

Raadscommissie II vergadert in het Bedrijfsrestaurant over:
-  Economische visie gemeente Nijkerk Het college vraagt de raad om de nieuwe Economische Visie 

gemeente Nijkerk 2021 – 2030 vast te stellen als kader voor economisch beleid voor de komende
 jaren. Nijkerk is een ontwikkel- en groeigemeente en heeft deze visie nodig om de komende jaren 

bij te dragen aan een gunstig ondernemersklimaat en een brede welvaart voor inwoners, werkne-
mers en ondernemers. 

-  Ontwerpbestemmingsplan Slichtenhorsterweg 67 te Nijkerk Op het perceel Slichtenhorsterweg 
67 te Nijkerkerveen is vanaf 2012 de houthandel en zagerij Bouwman en Van Dijk ontstaan. Het 
bedrijf is inmiddels aan te merken als zelfstandig bedrijf en kan niet meer als een ondergeschikte 
activiteit gezien worden. Met dit bestemmingsplan kan de bestaande houtzagerij/-handel worden 
gelegaliseerd. 

Meekijken of inspreken?
De Raadscommissies vinden fysiek plaats in het gemeentehuis. Als u wilt inspreken bij één van de 
onderwerpen kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffi e (griffi e@nijkerk.eu). Uw aanmelding was 
gewenst voor 10 november 10.00 uur, u kunt nog contact opnemen met de raadsgriffi e. Omdat er 
een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar is, zijn de vergaderruimtes niet vrij toegankelijk voor 
publiek. Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn, dan vragen wij u zich vooraf per mail aan te melden 
bij de griffi e. Meekijken kan ook via de gemeentelijke website www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Vooruitblik Beeldvorming 18 november
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Tijdens de Beeldvorming van donderdag 18 november worden de raads- en commissieleden 
bijgepraat over de Veranderopgave inburgering. Het doel is om nieuwkomers zo snel mogelijk 
volwaardig onderdeel te laten zijn van de samenleving. De gemeente krijgt de regierol om dit uit te 
voeren. Tijdens de Beeldvorming komen onder andere diverse organisaties aan het woord die een 
rol spelen in het nieuwe inburgeringsstelsel. 

Meekijken of deelnemen?
De Beeldvorming vindt fysiek plaats in het bedrijfsrestaurant. Als u mee wilt praten over het on-
derwerp kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffi e (griffi e@nijkerk.eu). Uw aanmelding is gewenst 
voor woensdag 17 november 10.00 uur, u kunt nog contact opnemen met de griffi e. Omdat er een 
beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar zijn, is de vergaderruimte niet vrij toegankelijk voor publiek. 
Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn, dan vragen wij u zich vooraf aan te melden bij de griffi e. 
Meekijken kan ook via de gemeentelijke website www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Terugblik Raadsvergadering 4 november
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Tijdens de vergadering op donderdag 4 november sprak de raad over de Begroting 2022-2025. 
In de Begroting staat wat de gemeente de komende jaren wil bereiken, hoe ze dat gaat doen en 
hoeveel geld daarvoor nodig is. 

De gemeenteraad heeft de Begroting besproken en vervolgens unaniem aangenomen. Tijdens de 
behandeling werd een drietal moties ingediend. De fracties ChristenUnie-SGP en PRO21 dien-
den een motie in over kleine windmolens, waarin het college werd verzocht zo snel mogelijk te 
starten met pilots voor kleine windmolens. De motie werd ingetrokken nadat de wethouder had 
toegezegd om uiterlijk in juni 2022 met beleid te komen en daarin dit mee te nemen. De fracties 
van CDA en VVD dienden een motie in om een individuele studietoeslag voor studenten met een 
beperking in te voeren. De motie werd unaniem aangenomen. De Lokale Partij diende een motie in 
over de mantelzorgwaardering, waarin het college werd verzocht de maatregel om deze waarde-
ring te verlagen van 100 naar 50 euro te heroverwegen en de waardering weer naar 100 euro op te 
hogen. De andere fracties stemden tegen deze motie, waardoor deze werd verworpen.

Op de volgende pagina vindt u namens elke fractie een terugblik op deze vergadering.

Vooruitblik Raadscommissies 11 november
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag 11 november zijn er twee raadscommissies.

Raadscommissie I vergadert in de Raadzaal over:
-  Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2021-1 De verordening Wet maatschap-

pelijke ondersteuning wordt volledig herzien. De aandacht ligt hierbij op meer juridische borging 
van het beleid, het vergroten van de leesbaarheid en het opnemen van resultaten van het traject 
herinrichting inkoop Wmo.   

-  Inkoop in voorliggend veld. Het voorliggend veld staat voor het totaal aan algemene voorzie-
ningen op het gebied van zorg dat beschikbaar is in de gemeente. Het gaat hierin dus om alle 
voorzieningen voor (hulp)vragen zonder indicatie zoals bijvoorbeeld bibliotheken en welzijns-
werk. Het doel van de gemeente Nijkerk is om in de komende jaren te komen tot een resultaat-
gerichte inkoop binnen het voorliggend veld. Deze avond worden de commissieleden geconsul-
teerd over de Sociale basisinfrastructuur, het inkoopkader en het proces van de inkoop binnen 
het Sociaal Domein.

-  Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Elke vier jaar stelt de gemeente een 
beleidskader vast voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Dit beleidsplan geeft de koers aan 

Column
Raadslid aan het woord

Eric Stuive, raadslid CDA

Een reis door de tijd 

In het begin van de jaren zestig ben ik 
komen wonen in Appel. Ruim 25 jaar heb 
ik met veel plezier naast de school mogen 

wonen. Elke keer als ik hier langs rijd roept het 
weer veel mooie herinneringen op.

Als ik aan die tijd terugdenk, zie ik de Barne-
veldseweg: een provinciale weg die nog uit 
klinkers bestond. Ook denk ik aan bakkerij 
de Morgenster waar de geur van gevulde 
koeken je tegemoet kwam als je de deur van 
de winkel open deed. Of de kruidenier aan 
de Appelsestraat die de boodschappen thuis 
kwam bezorgen en steevast een rolletje snoep 
verstopte tussen de boodschappen. Maar 
ook het struinen door de bossen en de mooie 
landschappen waren bezigheden waar ik met 
veel plezier aan terug denk.

Na een korte periode in Nijkerk gewoond te 
hebben, woon ik inmiddels alweer 32 jaar met 
veel plezier met mijn gezin in Hoevelaken. Ik 

ben nog steeds blij en dankbaar dat ik in deze 
mooie gemeente mag wonen. De drie mooi 
kernen met allemaal hun eigen karakter en 
identiteit aangevuld met de verschillende 
buurtschappen. Ik hoop en wens dat we dit 
met elkaar niet uit het oog verliezen, maar 
zullen blijven koesteren.
Mijn titel voor deze column is ‘een reis door de 
tijd’. De tijd leert dat dit mijn laatste column 
zal zijn als gemeenteraadslid voor het CDA in 
onze gemeente. In maart 2022 zijn er weer 
verkiezingen en zit mijn periode van drie ter-
mijnen erop. Tot die tijd zal ik mij blijven inzet-
ten, maar wel wil ik u vast bedanken voor het 
vertrouwen in de afgelopen 12 jaar. Zonder uw 
stem had ik dit zeker niet kunnen doen. 

Reageren?
stuive5@kpnmail.nl

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 raadsgriffi e:
tel. 14 033 of e-mail griffi e@nijkerk.eu.

@RaadNijkerk

GemeenteraadNijkerk


