
11 mei 2022

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks Oranje-Nassauschool
Eijkmanplantsoen 
Elke tweede 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. 

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
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 ophaaldag niet 
geleegd? Bel dan met (0800) 8890 988.

Aangepaste openingstijden stadhuis Nijkerk 
Het stadhuis in Nijkerk is op de volgende dagen gesloten:

•	 vrijdag	20	mei:		 Activiteit	van	het	personeel
•	 donderdag		26	mei:	 Hemelvaartsdag

•	 vrijdag	27	mei:	 Dag	na	Hemelvaartsdag
•	 maandag	6	juni:	 Tweede	Pinksterdag

Veel diensten en producten kunt u online aanvragen via onze website: www.nijkerk.eu

Betalen voor stroom die u niet gebruikt, zonde
Soms gebruikt u stroom zonder het in de 
gaten te hebben. Zonde, want u moet er wel 
voor betalen.

Van printer tot koffi ezetapparaat
De televisie, een (spel)computer, het koffi e-
zetapparaat, de waterkoker, de printer of een 
oplader van een telefoon. Veel mensen hebben 
daarbij de stekker ook in het stopcontact zit-
ten wanneer ze het apparaat niet gebruiken.
Het apparaat staat dan stand by. En trekt 
nog steeds stroom. Niet veel, maar met alles 
bij elkaar telt het behoorlijk op. Dat noemen 

we sluipverbruik. Een gemiddeld huishouden 
betaalt per jaar meer dan € 100 aan sluipver-
bruik.

Zet uit
Door de apparaten écht uit te zetten, kunt u 
dus fl ink wat geld overhouden. Tip: Een handig 
hulpmiddel is een stekkerdoos met schakelaar. 
Hierdoor zet u met één knop meerdere ap-
paraten tegelijkertijd uit (of aan).

Meer tips
Wilt u nog meer tips over hoe u energie 
kunt besparen? Kijk dan op onze website 
www.duurzaam-nijkerk.nl.

Bijenoase wordt ingezaaid
Op landgoed Appel realiseren de initiatief-
nemers van het Klompenpad, het Landgoed 
Appel, Stichting Landschapsbeheer Gelder-
land een bijenoase. 

Wilde bijen hebben het moeilijk, en daarom 
helpen we ze een handje. Dit doen wij bijvoor-
beeld door de aanleg van een bijenoase. In 
een bijenoase vinden wilde bijen en andere 
insecten voldoende voedsel en een voortplan-
tingsplek.

Wilde bijen zijn belangrijk. Ongeveer tachtig 
procent van ons groenten, fruit en andere eet-
bare gewassen is medeafhankelijk van (wilde) 
bijen. Denk bijvoorbeeld aan bestuiving van 
fruitbomen. De oase bestaat onder andere uit 
wilde bloemen, bijenhotel en fruitbomen. De 
oase vindt u nabij de Ahof, Appelsestraat 25 in 
Nijkerk.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt 
door subsidie van de provincie Gelderland en 
de gemeente Nijkerk.

U I T N O D I G I N G
Op woensdag 25 mei 2022 nemen 

N A DYA  A B OYA A KO U B – A K KO U H , 

H A R K E  D I J K S T E R H U I S 

E N  W I M  O O S T E RW I J K 
afscheid als wethouders van de gemeente Nijkerk.

De gemeente Nijkerk nodigt u van harte uit voor hun 

afscheidsreceptie.

 Datum: woensdag 25 mei

Tijdstip: 16:00 – 18.00 uur

Locatie: Kade 10, Westkadijk 10, 3861 MB Nijkerk 

 

Meer informatie en aanmelden kan via: 

www.nijkerk.eu/afscheidsreceptie-wethouders



Uitnodiging webinar over project 
Knooppunt Hoevelaken
Donderdag 19 mei organiseert Rijkswaterstaat een webinar van 19.00-20.00 uur over project 
Knooppunt Hoevelaken. Het projectteam geeft een update waar we nu staan. Ook is er een terug-
blik op wat er is gebeurd sinds het ontwerp tracébesluit in 2018. 
Aanmelden kan via het formulier op de website: a28a1knooppunthoevelaken.nl.

Financiële hulp voor zelfstandigen
Zelfstandigen zijn in eerste instantie zelf 
verantwoordelijk voor hun inkomen. Maar 
als zij financiële problemen hebben, kunnen 
ze soms een beroep doen op de gemeente. 

Bbz
Het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandi-
gen) geeft zelfstandigen financiële steun en 
begeleiding om een bedrijf te starten of door 
een moeilijke periode te helpen. De onder-
nemer kan ondersteuning krijgen van de ge-
meente waar hij woont door een bedrijfskre-
diet of een aanvulling op het inkomen en dat 
van een eventuele partner tot bijstandsniveau. 
De volgende groepen zelfstandigen kunnen in 
aanmerking komen voor tijdelijke financiële 
ondersteuning op basis van het Bbz:
•	 mensen	die	een	bedrijf	starten	vanuit	de	

bijstand of de WW;
•	 gevestigde	zelfstandigen	in	tijdelijke
 financiële problemen;
•	 zelfstandigen	die	hun	bedrijf	willen
 beëindigen.

IOAZ
Stopt u als oudere zelfstandig ondernemer 
omdat u te weinig inkomsten uit eigen bedrijf 
heeft? Dan kunt u kunt misschien een IOAZ-
uitkering (Inkomensvoorziening voor oudere 

en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen) krijgen van uw gemeente. De 
IOAZ–uitkering vult uw inkomen en dat van 
uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau.

 Wanneer komt u in aanmerking?
•	 u	bent	tussen	de	55	jaar	en	de	
 AOW-leeftijd;
•	 u	voldoet	aan	het	urencriterium	voor	de	

zelfstandigenaftrek;
•	 u	heeft	de	laatste	10	jaar	gewerkt	en	u	bent	

al minstens 3 jaar zelfstandige;
•	 u	heeft	de	uitkering	aangevraagd	voordat	u	

uw bedrijf opheft of verkoopt.

Schuldhulpverlening
Schulden kunnen van grote invloed zijn op 
de uitvoering van uw bedrijfsactiviteiten en 
uw creativiteit als ondernemer. U probeert 
natuurlijk eerst zelf om uw rekeningen te 
betalen. Soms lukt dat niet meer en kan de ge-
meente u helpen een oplossing te vinden. On-
dernemers denken vaak: ‘als ik de komende 3 
maanden genoeg geld verdien, red ik het wel’. 
Wees echter op tijd en ga met de gemeente 
praten voordat de schulden verder oplopen. 
We willen er graag voor zorgen dat u weer 
vooruit kunt. Dat het als mens goed met u 
gaat en dat uw bedrijf goed loopt. Gemeente 
Nijkerk biedt  aan alle ondernemers en zzp-ers 
die in Nijkerk wonen gratis schuldhulpverle-
ning aan.

Meer informatie: 
•	mail	naar	SHVO@nijkerk.eu;
•	bel	14	033	of	033	-	247	22	22	en	vraag	

naar een klantmanager zelfstandigen.

Klein chemisch afval (kca) is een 
verzamelnaam voor allerlei soorten 
gevaarlijk afval, van spaarlampen en 
batterijen tot gootsteenontstopper en 
verf. Lever klein chemisch afval altijd op 
de juiste manier in.

U kunt klein chemisch afval (KCA) bij 
gemeente afgeven. Hiervoor is een 
inzameldepot ingericht op de Milieu-
straat. De Milieustraat is centraal voor 
alle inwoners van de gemeente Nijkerk 
aan de Blekkerserf 4 in Nijkerk.

Ook kunt u een paar keer per jaar klein chemisch afval bij u in de buurt bij de chemiekar 
inleveren. De volgende datum hiervoor is maandag 16 mei.

Locaties en tijden chemiekar Hoe laat?
Parkeerplaats bij Rijstegoed, Nijkerk van  08.30 - 09.15 uur
Stadspark bij de Boni in Nijkerk van  09.30 - 10.30 uur
Winkelcentrum Paasbos in Nijkerk van  10.45 - 11.45 uur
Winkelcentrum Nijkerkerveen van  12.30 - 13.15 uur
De Brink, Hoevelaken van  13.30 - 14.30 uur
Driedorp bij het kerkje  15.00 - 15.30 uur
Camping De Esdoorn aan de Voorthuizerweg/Prinsenkamp  15.45 - 16.15 uurr

Meer informatie leest u op onze website:
https://www.nijkerk.eu/afval-klein-chemisch-afval 

•	Zorg
•	Welzijn

•	Maatschappij
•	Cultuur

•	Sport
•	Opleiding

•	Werk	&	inkomen

Heeft u vragen of zoekt u een organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl

Extra reismogelijkheden met de komst van HaltetaxiRRReis
HaltetaxiRRReis is een nieuwe deeltaxi op 
bestelling die flexibel van halte naar halte 
rijdt. De deeltaxi is voor iedereen en komt bij 
alle bushaltes en treinstations. 

Ook stopt deze deeltaxi op twee plekken in 
de gemeente Nijkerk waar nog geen openbaar 
vervoer was. Het gaat om de voormalige bus-
halte aan de rotonde Amersfoortseweg/
B.G. Ruitenbeekerf in Holkerveen en de halte

Bad Hulckesteijn/Nijkerk aan Zee, bij de 
kruising Hulckesteijn/Zeedijk. 
Met de deeltaxi reis je snel en flexibel van 
halte naar halte met een goede aansluiting op 
bus of trein. 

De deeltaxi rijdt 7 dagen per week van ’s och-
tends vroeg tot ’s avonds laat. Ook op plekken 
waar en/of tijdstippen waarop de buurt- 
stads- of streekbus niet rijdt. 
Kijk voor meer informatie zoals plannen en 
bestellen op haltetaxi.RRReis.nl

Veluwe Wandeltocht Nijkerk - afsluiting wegen op 14 mei
Op zaterdag 14 mei 2022 is de Veluwe Wan-
deltocht in Nijkerk. Voor de veiligheid van 
wandelaars en muziekkorpsen zijn de volgende 
straten volledig afgesloten (niet toegankelijk 
voor verkeer, uitgezonderd lijn- en hulpverle-
ningsdiensten) op 14 mei  tussen 14.00 uur en 
17:00 uur:  

Deze straten zijn afgesloten
•	 Oude	Barneveldseweg
•	 Luxoolseweg	
•	 Spoorstraat	
•	 Spoorwegovergang	Oude	Barneveldseweg	/	

Hoefslag/Stationsweg
•	 Spoorwegovergang	Wallerstraat/Bloemen-

daalseweg

Deze afsluiting is onderdeel van de evenemen-
tenvergunning onder nummer 1225142 en is ook 
terug te vinden op de website 
bereikbaargelderland.nl.
Op onderstaande wegen dienen weggebruikers 
rekening te houden met de wandelaars. Deze 
wegen zijn niet af te sluiten. Wel worden hier 
worden waarschuwingsborden geplaatst met 
de tekst: Let op: grote groepen wandelaars 

in verband met wandelevenement op 14 mei 
2022 tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Het gaat om: 
•	 Bloemendaalseweg	v.a.	Deuverdenseweg	
•	 Spochthoornseweg	
•	 Wallersteeg	
•	 Hazeveld	
•	 Meskampersteeg	



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
11 mei 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W3252 Bagijnenstraat 22 Nijkerk verbouwen van een woning 28-04-2022
2022W0410 Barend Kuisstraat 27 Nijkerk uitbreiden van de woning 03-05-2022
2022W0809 Barneveldseweg 0 Nijkerk kappen van 13 bomen 02-05-2022
2022W0406 Berencamperweg 0 Smitspol  bouwen van een bedrijfspand 02-05-2022
 Nijkerk 
2022W0113 Bernhardstraat 22 Nijkerk uitbreiden van de woning 26-04-2022
2022W0777 Grashof 59 Nijkerk plaatsen van een veranda 02-05-2022
2022W0019 Hofweg 8 Nijkerkerveen kappen van een populier 29-04-2022
2022W0766 Julianastraat 11 Nijkerk wijzigen van de garage gevel 02-05-2022
2022W0549 Kombuis 22 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 26-04-2022
2022W0501 Moorselaar 41 Nijkerk uitbreiden van de seniorenwoning 28-04-2022
2022W0799 Oude Barneveldseweg 12  plaatsen van een dakopbouw op de 29-04-2022
 Nijkerk garage 
2022W0801 Oude Barneveldseweg 14 plaatsen van een dakopbouw op de 29-04-2022
 Nijkerk garage 
2022W0171 Schoenlapperweg 2a Nijkerk vergroten van het bijgebouw 29-04-2022
2022W0390 Slichtenhorsterweg 14 Nijkerk kappen van 6 bomen 02-05-2022
2022W0405 Slichtenhorsterweg 48 Nijkerk kappen van 2 lariksen 02-05-2022
2022W0815 Van Oldenbarneveltstraat 26  plaatsen van een kap op de berging 26-04-2022
 Nijkerk 

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.

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W0720 Amersfoortseweg 86 Nijkerk het bouwen van een paardenstal  28-04-2022
  en bijbehorende voorzieningen 

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 www.nijkerk.eu/ter-inzage onder de volledige bekendmaking.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W1014 Barneveldseweg 123 Nijkerk plaatsen van 3 dakramen en een 26-04-2022
  interne verbouwing 
2022W1004 Beatrixstraat 43 Nijkerk plaatsen van een carport 25-04-2022
2022W1023 Kardinaal Alfrinklaan 22 Nijkerk realiseren van een raam in de zijgevel 28-04-2022
2022W1038 Karel Doormanstraat 43 plaatsen van een dakopbouw 30-04-2022
 Nijkerk 
2022W1018 Nieuwstraat 17 Nijkerk verbouwen van de woning en renoveren  26-04-2022
  van de schuur 
2022W1049 Nijverheidsstraat 43b Nijkerk verbouwen van het kantoor en opslag 02-05-2022
2022W1051 Oosterdorpsstraat 5 isoleren en vernieuwen van het dak 02-05-2022
 Hoevelaken 
2022W1037 Oosterdorpsstraat 7 ophogen en vervangen van de rietenkap 30-04-2022
 Hoevelaken 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W0657 Bruins Slotlaan 10 Nijkerk uitbreiden van de woning en bouw 29-04-2022
  van een bijgebouw 
2022W0602 Nieuwe Voorthuizerweg 30a bouwen van een schuur 26-04-2022
 Nijkerk 
2022W0553 Schimmelpenninckstraat 7 plaatsen van een overkapping 28-04-2022
 Nijkerk 

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022BL068 Slichtenhorsterweg 14a Nijkerk realiseren van een gesloten 02-05-2022
  bodemenergiesysteem 

Gemeente Nijkerk - Vastgesteld bestemmingsplan 
‘Herziening Van Dijkhuizenstraat 50’
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde 
lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 21 
april 2022 het bestemmingsplan ‘Herziening Van Dijkhuizenstraat 50’, met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0267.BP0184-0002, ongewijzigd heeft vastgesteld. In het bestemmingsplan ‘Herziening 
Van Dijkhuizenstraat 50’ wordt de realisatie mogelijk gemaakt van één woning op een grondstuk ten 
oosten van de woning Van Dijkhuizenstraat 48 in Nijkerkerveen. Op die locatie bevindt zich nu de 
moestuin van de eigenaar van Van Dijkhuizenstraat 48.

Inzage 
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van donderdag 12 mei 2021 zes weken ter inzage. Het vaststellingsbesluit en de vastge-
stelde stukken zijn digitaal te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl via de link https://
www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0267.BP0184-0002 en via www.nijkerk.
eu/ter-inzage. De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op af-
spraak. Dit kan bij voorkeur via https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoonnummer 14 033.

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit en bent u belanghebbende? Of bent u geen belanghebbende en 
heeft u naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze ingediend? Dan kunt u op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende de beroepstermijn (dat is van 13 mei tot en 
met 23 juni 2021) tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Volgens de wettelijke regels bevat het beroepschrift 
ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een kopie daarvan); de gronden van het beroep. Als 
u geen belanghebbende bent en eerder een zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbestemmings-
plan heeft ingediend, zendt u een kopie mee van die zienswijze.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de 
beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang 
hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit 
wordt van rechtswege geschorst totdat op dit verzoek is beslist. Zowel voor het instellen van beroep 
als voor het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening adresseert u als volgt:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. 
Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u digitaal een beroepschrift indienen 
via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/.

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 
toegezonden. 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/terinzage.

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/bezwaarmaken of schriftelijk. 

Indienen beroep tegen een bestemmingsplan,
hogere grenswaarden
Beroep tegen vastgestelde bestemmings-
plannen kunt u indienen 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 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 omgevingsvergunningen) of bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
(voor bestemmingsplannen).

Officiële bekendmakingen
Alle 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.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
12 mei Inloopspreekuur gemeenteraad 19.00 uur ’t Veense Hart Nijkerkerveen
19 mei Raadscommissie I 20.00 uur Raadzaal, stadhuis
19 mei Raadscommissie II 20.00 uur Bedrijfsrestaurant, stadhuis

te brengen op de programmabegroting en de eerste begrotingswijziging. Het college stelt de 
raad voor om dat niet te doen.

- GBLT: Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022, Kadernotitie 2023, Begroting 2023
 GBLT is de instantie die gemeentelijke belastingen int. Zij bieden de jaarrekening 2021 aan en 

de begrotingswijziging 2022 en de kadernotitie en begroting voor 2023. Het college stelt de 
raad voor om kennis te nemen van de stukken en in te stemmen met de (lagere) bijdrage van de 
gemeente Nijkerk voor 2023.  

Raadscommissie II vergadert in het bedrijfsrestaurant over:
- Ontwerpbegroting Valleihopper 2023-2026
 De Valleihopper is aanvullend openbaar vervoer voor personen met een Wmo-indicatie. De 

ontwerpbegroting die op de agenda staat, geeft inzicht in wat de Valleihopper doet en wat de 
uitvoering kost. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de ontwerpbegroting en 
de extra kosten van tienduizend euro op te nemen in de begroting van de gemeente Nijkerk. De 
gemeenteraad heeft de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Het college stelt de raad 
voor om dat niet te doen.

- Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023-2026 Regio Foodvalley
 Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en 

kennisinstellingen op het gebied van agrifood. Het bestuur van de Regio Foodvalley biedt de 
jaarstukken aan. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de jaarstukken en de 
ontwerpbegroting en de bijdrage van de gemeente Nijkerk vast te stellen. De gemeenteraad 
heeft de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Het college stelt de raad voor om dat niet 
te doen.

Meer informatie? Meeluisteren of inspreken?
De agenda en de vergaderstukken van de commissievergaderingen vindt u op de website van de 
gemeente Nijkerk (www.nijkerk.eu/gemeenteraad). De raadscommissie stelt aan het begin van de 
vergadering de agenda vast. De onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd 
onder voorbehoud. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen bij een agendapunt inspreken. 
Wilt u inspreken? Meldt u zich dan vóór de vergadering aan bij de raadsgriffi e (griffi e@nijkerk.eu of 
via telefoonnummer 14 033). U ontvangt dan nadere informatie.
De vergaderingen van de raadscommissies zijn live en ook achteraf via internet te bekijken. 
www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Inloopspreekuur gemeenteraad op 12 mei in Nijkerkerveen
Wilt u iets voorleggen aan enkele raadsleden? Een goed idee of een vraag? Dan bent u van 
harte welkom tijdens het inloopspreekuur van de raad op 12 mei aanstaande. Tussen 19.00 en 
20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle fracties aanwezig. U kunt zonder afspraak 
binnenlopen in ’t Veense Hart in Nijkerkerveen.

Beeldvorming 12 mei vervalt

De eerder aangekondigde bijeenkomst over de gemeentelijke ombudsman gaat helaas niet door.

Vooruitblik Raadscommissies I en II op 19 mei
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdagavond 19 mei vergaderen raadscommissies I en II vanaf 20.00 uur in het stadhuis.
U bent van harte welkom!

Raadscommissie I vergadert in de raadzaal over:
-  Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2 
 In 2017 heeft de gemeente Nijkerk het bestemmingsplan Buitengebied 2017 vastgesteld. Inmid-

dels zijn er verschillende vergunningen verleend waarvan het college het wenselijk vindt om deze 
te verwerken in het bestemmingsplan. Daarnaast zijn er tekstcorrecties of kleine aanpassingen 
gedaan. Het voorstel aan de raad is om in te stemmen met de beoordeling van de zienswijzen 
en de voorgestelde wijzigingen en het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 
veegplan 2 vast te stellen. 

- Omgevingsdienst de Vallei (OddV) Jaarrekening 2021, programmabegroting 2023-2026 en 
eerste begrotingswijziging 2022 

 De vijf gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en de provincie Gelder-
land werken samen in de Omgevingsdienst de Vallei voor vergunningverlening, toezicht en hand-
having voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Het voorstel aan de gemeenteraad 
is om kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 en de programmabegroting 2023-2026 en de 
eerste begrotingswijziging 2022. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in 
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Raadslid aan het woord

Dyana Feiken
raadslid 
De Lokale Partij

Gekozen en nu….
Dat is een terechte vraag. Voor mij is het, 
op dit moment, nog een beetje een zoek-
tocht. Hoe lopen dingen, hoe gaan dingen, 
welke rol hebben wij of ik als persoon. 
Gelukkig hebben we binnen De Lokale 
Partij, een heleboel ervaring dus hulp is er 
altijd. Ook buiten De Lokale Partij worden 
er door bijvoorbeeld de griffi e maar ook 

door mensen van andere partijen handen 
uitgestoken. 
Voor mij en voor onze partij, is het belang-
rijk dat de drempel tussen gemeenteraad 
en inwoners lager wordt. Ik denk, dat het 
zou bijdragen, wanneer er meer zichtbaar 
gemaakt zou worden waar men zich allemaal 
mee bezig houdt. Niet iedereen heeft altijd 
een idee van wat er speelt maar wel vaak een 
mening. 

Het zou mooi zijn als de inwoners de weg 
weten te vinden om mee te praten. Zo kun 
je aanwezig zijn bij beeldvormende bijeen-
komsten en vragen stellen. Bij commissie-
vergaderingen mag je inspreken. Er worden 
door de gemeenteraad inloopspreekuren 
georganiseerd, waar dan van iedere fractie 
iemand aanwezig is. Als je zelf een goed idee 
of vraag hebt, kom ermee. De gemeente denkt 

graag mee. Natuurlijk kan er ook altijd contact 
worden opgenomen met gemeenteraadsleden 
of met een partij.
Communicatie in begrijpelijke taal vind ik 
heel belangrijk zodat we elkaar beter kunnen 
vinden.

Ik zou daarin een wegwijzer willen zijn.
De identiteit en het karakter vasthouden van 
Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen staat 
voor mij bovenaan. Laten we een gemeente 
blijven waar we elkaar gewoon goeiedag 
zeggen, of we elkaar nu kennen of niet.  Doe 
maar gewoon… want van moeilijk doen kriege 
wuulie zeert in ons lief.
Heeft u een vraag aan de lokale partij?
www.delokalepartijnijkerk.nl 

Reageren?
Dyana@dlpnijkerk.net

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


