
14 juli 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
Bezoekadres (gesloten)
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.

Rijbewijs ophalen 
Bent u geslaagd voor uw rijexamen?
Hartelijk gefeliciteerd! Om uw rijbewijs aan 
te kunnen vragen, moet u dus geslaagd zijn 
voor een uw rijexamen bij het CBR (Centraal 
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). 

Een nieuw rijbewijs vraagt u persoonlijk aan 
bij de gemeente. Dit kan alleen op afspraak. 
Houdt u er rekening mee dat de wachttijden 
bij burgerzaken voor het maken van een 
afspraak op kunnen lopen tot twee weken. 

Hoe maak ik een afspraak?
U kunt een afspraak maken op onze website 
www.nijkerk.eu. Komt u er niet uit? Neemt u 
dan contact op met het algemene telefoon-
nummer van de gemeente: 14 033.

Save the date: activiteiten in Week tegen Kindermishandeling
Voor het derde jaar organiseren de gemeen-
ten Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel 
activiteiten in het kader van de Week tegen 
Kindermishandeling. Reserveer deze data 
alvast in uw agenda. En… wees er snel bij als 
de inschrijving opengaat!

• Maandag 15 november van 12.30-18.00 uur: 
congresmiddag met workshops in Nijkerk 
voor (para-) medici, GGZ-medewerkers, 
zorgaanbieders en hulpverleners, die werken 
in de gemeente Nijkerk, Barneveld of Scher-
penzeel; 

•	 Dinsdag	16	november	van	12.30-18.00	uur:	
LVB-Experience in Barneveld voor beroeps-
krachten én vrijwilligers uit het hele sociaal 

domein inclusief kerken en verenigingsleven, 
die werken of wonen in de gemeente Nijkerk, 
Barneveld of Scherpenzeel. 

Inhoud 
Tijdens deze activiteiten staat het herkennen van 
signalen van kindermishandeling en huiselijk ge-
weld centraal. Waar kunt u op letten? Met welke 
onderwerpen kunt u bij een vertrouwensarts van 
Veilig Thuis terecht? En nog veel meer.
In de LVB-Experience kunnen deelnemers een 
dagdeel lang de wereld ervaren van men-

sen met een lichte verstandelijke beperking 
(LVB’ers). En dat is best confronterend!

Kosten 
De kosten bedragen 35 euro per persoon per 
dag (excl. BTW). 

Inschrijven 
Stuur een bericht naar Sylvia Pastoor 
(s.pastoor@nijkerk.eu) of Anita van de Glind 
(a.vdglind@barneveld.nl) om op de mailinglijst 
geplaatst te worden. U ontvangt dan een e-
mail zodra inschrijving mogelijk is. In verband 
met de (mogelijke) coronamaatregelen is 
dit jaar een beperkt aantal plaatsen per dag 
beschikbaar.

Gratis advies over duurzaam verbouwen
Het is bijna zomervakantie. Tijd om uit te 
rusten én om plannen te maken. Verbouwen 
bijvoorbeeld. Als u dat gaat doen, doe het 
dan duurzaam. Heeft u daar advies bij no-
dig? Dan kunt u gratis terecht bij het Ener-
gieloket van de gemeente en op de website 
www.duurzaam-nijkerk.nl.

Een goed moment
Verbouwen is een logisch moment om één of 
meerdere duurzame maatregelen te nemen. 

Wilt u bijvoorbeeld een nieuwe keuken? 
Stap dan meteen over op elektrisch koken. 
Overweegt u vloerverwarming? Isoleer de 
vloer dan goed. Nieuwe dakbedekking nodig? 
Wellicht is dat een mooi moment om ook zon-
nepanelen te plaatsen.

Start bij het Energieloket
Het Energieloket is een gratis service van 
de gemeente Nijkerk voor alle inwoners die 
vragen hebben over energie besparen, energie 

opwekken en duurzaam (ver)bouwen. Voor 
contact kunt u bellen of mailen naar energie-
coach Henk Eilander op 06 – 12 02 39 68 of 
via henk@energieloket-nijkerk.nl.

Subsidies
Voor veel maatregelen kunt u trouwens subsi-
die krijgen. Ook daarover kan het Energieloket 
informatie geven. Of kijk op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/fi nanciele-regelingen.

Geen (spoed)aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten
donderdag 29 juli vanaf 12.00 uur en vrijdag 30 juli 2021
Op maandag 2 augustus wordt een nieuw 
model van de Nederlandse identiteitskaart 
geïntroduceerd. Hierdoor kunt u vanaf don-
derdag 29 juli 12.00 uur en vrijdag 30 juli 2021 
geen aanvraag of spoedaanvraag voor een 

paspoort of Nederlandse identiteitskaart aan 
de balie doen. 

Houd hier rekening mee en plan op tijd een 
afspraak in voor een andere datum.

Houdt u geld over en wilt u weten wat u hier het beste mee kunt doen? 

Maak gratis en anoniem gebruik van het Geldplan ‘Sparen, afl ossen of beleggen’ van Startpunt 
Geldzaken.

Het Geldplan geeft aan wanneer u kunt overwegen om extra af te lossen of uw geld te beleggen en 
hoe u dat kunt doen. U kunt gratis en anoniem gebruik maken van het Geldplan. Gebruik de uitkom-
sten om zelf tot besluiten te komen of als voorbereiding op een gesprek met een fi nancieel adviseur.

Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl

Sparen, afl ossen of beleggen?
Ga zorgvuldig met uw geld om!



Stand van zaken projecten in Hoevelaken
Bouwplannen Euretco-locatie en Kop van de 
Westerdorpsstraat 
Over beide locaties wordt door het college 
met de initiatiefnemers gesproken. Bij de 
locatie van Euretco wordt onderzocht of het 
mogelijk is te komen tot een uitvoerbaar plan 
voor het gehele terrein. Hierover zijn de ini-
tiatiefnemers Aalberts Ontwikkeling-BPD en 
de gemeente nog altijd met elkaar in gesprek. 
Over de locatie Kop van de Westerdorpsstraat 
(Eiken Schuur) zijn de gemeente en initiatief-
nemer/ grondeigenaar met elkaar in gesprek 
over een herontwikkeling naar woningbouw. 
Naar verwachting kunnen eind 2021 daartoe 
de eerste plannen gepresenteerd worden. 
Vervolgens vindt ook kaderstelling door de 
gemeenteraad plaats.  

Woonpark Hoevelaken 
Er wordt volop gebouwd in Woonpark Hoeve-
laken. De eerste woningen zijn al opgeleverd. 
Naar verwachting worden eind 2021/ begin 
2022 de overige woningen opgeleverd. Dan 
wordt ook alle openbare ruimte in Woonpark 
Hoevelaken definitief aangelegd.  

Stoutenburgerlaan 
De Stoutenburgerlaan is een belangrijke 
hoofd-ontsluitingsweg voor het centrum 
van Hoevelaken. Ook is het een belangrijke 
fietsroute van en naar station Hoevelaken. 
Om de verkeersveiligheid te verbeteren, wor-
den een aantal infrastructurele aanpassingen 
gedaan. De Stoutenburgerlaan ligt binnen de 
bebouwde kom en er heerst nu een 50 km/u 
regime. Het voorstel is om dit te wijzigen naar 
een 30 km/u regime en de weg hierop in te 
richten. De bestaande bomen blijven zoveel 
als mogelijk gehandhaafd. 
Bij de aanwonenden en belanghebbenden is 
input voor de herinrichting opgehaald. Deze 
input is waar mogelijk en noodzakelijk mee-
genomen in het concept definitieve ontwerp 
voor de herinrichting van de Stoutenbur-
gerlaan. Dit ontwerp ligt van 30 juni tot en 
met 16 augustus ter inzage voor de formele 
inspraakprocedure. De stukken zijn in te zien 

op www.nijkerk.eu/stoutenburgerlaan en op 
afspraak in het gemeentehuis in Nijkerk. Begin 
september wordt vervolgens het uiteindelijke 
definitieve ontwerp door het college vastge-
steld. Naar verwachting kan de uitvoering dan 
in het najaar starten. 

Middelaar-Oost 
Er zijn plannen om woningen te bouwen ten 
oosten van de bestaande wijk Middelaar. Er is 
contact geweest met diverse grondeigenaren 
en belanghebbenden in en rondom het gebied. 
De verwachting is dat na de zomervakantie 
een eerste informatiebijeenkomst voor omwo-
nenden en belanghebbenden kan plaatsvinden 
(afhankelijk van de dan geldende corona-
maatregelen). Daarna worden de kaders voor 
deze ontwikkeling verder uitgewerkt. De 
verwachting is dat eind 2021/ begin 2022 de 
kaders door de gemeenteraad kunnen worden 
vastgesteld. Het streven is om in 2024-2025 
te starten met de bouw.   

Centrum Hoevelaken
De gemeenteraad heeft geld beschikbaar 
gesteld voor de herinrichting van de open-
bare ruimte in het centrum en het aanpas-
sen van de verkeersituaties. Het gaat daarbij 

om de wegen in of direct grenzend aan het 
centrum (Westerdorpsstraat, Kantemarsweg 
en Dokterspaadje). Het  herinrichtingsplan is 
eind vorig jaar aan de omgeving voorgelegd. 
De uitvoering van dit project heeft  door de 
coronapandemie vertraging opgelopen. Direct 
na de zomervakantie wordt er gestart met de 
herinrichting.  

De afgelopen jaren is veel energie gestoken 
in mogelijke ontwikkelingen in het centrum 
door ondernemers en initiatiefnemers. Er 
hebben veel gesprekken plaatsgevonden. Het 
Platform Hoevelaken en de gemeente doen dit 
gezamenlijk. Het zijn complexe projecten en 
deze processen hebben vaak een langere door-
looptijd. Wij zijn en blijven positief over deze 
gesprekken en de mogelijkheden. Particuliere 
investeringen in het centrum van Hoevelaken 
vormen een voorwaarde voor de gemeente 
om tot een vervolginvestering te komen. 

Knooppunt Hoevelaken
De situatie van dit project is niet veranderd 
in de afgelopen periode. De planning voor 
knooppunt Hoevelaken en de vaststelling 
van een Tracébesluit is afhankelijk van de 
oplossing van het stikstofvraagstuk. Als dit is 

afgerond kan het Tracébesluit door de Minister 
worden vastgesteld. 

Hoevelakense Bos 
Vanuit de dialoog ‘Samen aan zet’ is er een 
intensief proces geweest met inwoners, de 
gemeente, eigenaren, organisaties en andere 
betrokkenen voor het in beeld brengen van 
recreatieve vormen in het Hoevelakense Bos. 
Op basis van de uitkomsten heeft een van de 
eigenaren, Gelders Landschap en Kastelen in 
samenwerking met de gemeente Amersoort 
en Nijkerk, een concept-uitvoeringsplan voor 
het Hoevelakense Bos en de directe omgeving 
opgesteld. Het plan is om eind dit jaar een 
concreet inrichtingsplan gereed te hebben en 
dit de komende jaren uit te voeren. 
Ondertussen is het Kidsklompenpad helemaal 
uitgewerkt. Hiervoor loopt nu de vergunnings-
procedure. 

De gemeente Amersfoort werkt aan een 
integraal en samenhangend ruimtelijk ontwik-
kelingsplan rond de Nijkerkerstraat Oost en 
West. Dit plan is er op gericht om de ruimtelij-
ke kwaliteit te versterken van de woon-, werk 
en groen recreatieve functies, inclusief het 
aanpassen van het wegennet in samenhang 
met de aanpassing van de kruising Nijker-
kerstraat met de Westerdorpsstraat. Hierover 
moet de gemeenteraad van Amersfoort nog 
een besluit nemen. 

Herontwikkeling van De Stuw 
De herontwikkeling van de Stuw wordt in 
de Centrumvisie Hoevelaken als belangrijk 
project gezien. In januari heeft de gemeente-
raad een kaderstellend raadsbesluit genomen 
om verder te gaan met het onderzoek naar 
een nieuw dorpshuis. Er is budget beschikbaar 
gesteld voor een extern projectleider. De 
gemeente heeft hiervoor bureau PentaRho 
geselecteerd. Dit bureau is gestart met het 
voeren van de gesprekken en verkenningen. 
Naar verwachting wordt er in oktober een 
eindrapport opgeleverd aan het college.

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 
rubrieken Staatscourant en 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.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
14 juli 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1145 Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 48 legaliseren van vier bijgebouwen 05-07-2021
 Hoevelaken 
2021W1146 Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 68 legaliseren van twee bijgebouwen 05-07-2021
 Hoevelaken 

2021W0874 Hoefslag 6 Nijkerk afwijken van het bestemmingsplan 06-07-2021
  tbv kamergewijze verhuur 
2021W0548 Vetkamp 23 Nijkerk verbouwen van het hospice 01-07-2021
2021W1589 Woudweg 8 Nijkerk plaatsen van twee dakkapellen 05-07-2021

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:
2021W1807 Amersfoortseweg 51a bouwen van een opslagruimte 06-07-2021
 Nijkerkerveen 
2021W1788 Amersfoortseweg 63 kappen van 1 beuk 03-07-2021
 Nijkerkerveen 
2021W1770 Appelsestraat 25 Nijkerk onderhouden en verbouwen van de boerderij 02-07-2021
2021W1781 Broekbos 20-36 Nijkerk realiseren van gesloten bodemenergie- 02-07-2021
  systemen 
2021W1780 Kijftenbeltlaan 1 Hoevelaken uitbreiden van de woning 28-04-2021
2021W1804 Kogge 10 Nijkerk vervangen van kozijnen 05-07-2021
2021W1787 Perzik 2 Nijkerk plaatsen van een terrasoverkapping 03-07-2021
2021W1801 Slichtenhorsterweg 37 herbouwen van een schuur 05-07-2021
 Nijkerk 
2021W1771 Stoutenburgerlaan 1 uitbreiden van de woning 02-07-2021
 Hoevelaken 
2021W1768 Vetkamp 23 Nijkerk verbouwen van het hospice 01-07-2021
2021W1753 Weldammerlaan 9a plaatsen van poeren bij ingang kavel 30-06-2021
 Hoevelaken 

Anterieure overeenkomst Slichtenhorsterweg 41, Nijkerk
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken bekend dat met de exploitant van het perceel 
Slichtenhorsterweg 41 te Nijkerk een overeenkomst is gesloten (ex. Art. 6.24, 3e lid van de Wet ruim-
telijke ordening) voor de herinrichting van het perceel Slichtenhorsterweg 41 te Nijkerk. Ten behoeve 
van deze ontwikkeling is het bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 4e herziening Slichtenhor-
sterweg 41 (herinrichting perceel)  in procedure gebracht. 

Specifieke uitgangspunten van de overeenkomst zijn:
•	 Exploitant	neemt	alle	plankosten	die	samenhangen	met	de	ontwikkeling	voor	haar	rekening
•	 Eventuele	tegemoetkoming	in	schade	(planschade)	is	voor	rekening	van	de	exploitant.
•	 Exploitant	is	verantwoordelijk	voor	het	bouw-	en	woonrijp	maken	van	het	plangebied	en	voert	

de plannen uit op basis van een landschappelijk inpassingsplan.

Exploitant en de gemeente hebben de overeenkomst ondertekend. Op basis van de overeenkomst is 
de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan geborgd. Er wordt dan ook geen exploita-
tieplan bij het bestemmingsplan opgesteld. 

Een zakelijke omschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 15 juli 2021 voor een ieder ter 
inzage in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk. Inzien van de zakelijke beschrijving is mogelijk, uitslui-
tend op afspraak.  Dit kan bij voorkeur via https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoonnummer 14 033.

Tegen de overeenkomst kunnen geen bezwaren of zienswijzen worden ingediend.

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Brahmslaan 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 Brahmslaan 
ter hoogte van huisnummer 8 in Nijkerk; 
Dit besluit vervalt op het moment dat de gebruiker van de gehandicaptenparkeer-
plaats 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 instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Zijdevlinder 
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 Zijdevlinder ter hoogte van huisnummer 134 in Nijkerk 
conform de bij dit besluit behorende tekening;

Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken door het verwijderen 
van het bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en bijbehorend onderbord met daarop 
het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij aanvrager op de locatie Kombuis 
ter hoogte van huisnummer 93 in Nijkerk;
Het eerste punt van dit besluit vervalt op het moment dat de gebruiker van de gehan-
dicaptenparkeerplaats 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 
Beatrixhof in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektri-
sche voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief on-
derbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord OB504 
(pijlaanduiding) op de locatie Beatrixhof ter hoogte van huisnummer 35 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
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.
 
Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
Zijdevlinder in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektri-
sche voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief on-
derbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord OB504 
(pijlaanduiding) op de locatie Zijdevlinder ter hoogte van huisnummer 29A in Nijkerk, 
conform de bij dit besluit behorende tekening.

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
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.
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Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst 
19 juli tot en met 28 augustus Zomerreces

- Rekenkamerrapport Schuldhulpverlening. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan 
naar de effectiviteit van de huidige aanpak van schuldhulpverlening en heeft vervolgens een 
aantal aanbevelingen gedaan. De commissieleden konden zich vinden in alle aanbevelingen die 
onder andere gaan over laagdrempelige informatievoorziening, een goede afbakening van taken 
tussen vrijwilligers en professionals en de klachtenafhandeling. De commissieleden gaven aan het 
wenselijk te vinden een raadsvoorstel te laten maken waarin wordt aangegeven dat de raad de 
aanbevelingen overneemt. Het raadsvoorstel moet ook aandacht vragen voor een beleidsontwik-
keling op het gebied van bureaucratievrije ruimte, overerving van armoede en gendersensitief beleid. 

Zomerreces
In de periode van 19 juli t/m 28 augustus zijn er geen vergaderingen gepland voor de gemeen-
teraad. Deze pagina van de gemeenteraad verschijnt weer op 25 augustus om u te informeren 
over de vergaderingen in september. 

Terugblik Raadscommissie 8 juli
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Tijdens de Raadscommissie van donderdag 8 juli werden de volgende onderwerpen besproken:
-  Burgerinitiatief Urban sports. Een inwoner heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zelf 

een voorstel aan de gemeenteraad te doen. Het voorstel gaat over de realisatie van een nieuw 
skatepark voor de Nijkerkse jeugd in de wijk Paasbos. Daarnaast vraagt het voorstel ook om 
Urban sports op te nemen in het sportbeleid van de gemeente. De commissieleden spraken hun 
waardering uit voor het initiatief. Ze stelden onder andere vragen over de locatie, de fi nanciën, 
het onderhoud en inclusie. De raadscommissie adviseert de gemeenteraad om het college te 
vragen met een advies te komen. Dit advies moet onder andere beschrijven welke mogelijkhe-
den er zijn om Urban sports te verwerken in het gemeentelijk beleid, welke stappen er haalbaar 
zijn op korte en op lange  termijn, wat het uitvoeren van het burgerinitiatief vraagt van de ge-
meente aan capaciteit en fi nanciële middelen en hoe er omgegaan kan worden met het concrete 
verzoek voor een sportaccommodatie in Paasbos of ergens anders. 

Column
Raadslid aan het woord

Aart Klompenhouwer, Raadslid De Lokale 
Partij

Een heel speciale plek

Het is niet moeilijk om te laten zien welke 
plek in Nijkerk voor mij belangrijk is. De 
foto die bijgevoegd is laat voormalig Café 

Princesse zien met op de voorgrond het beeld 
dat verwijst naar de veemarkt die hier vele 
tientallen jaren iedere maandag op het Plein 
plaatsvond. Het is de plek waar ik de eerste 17 
jaar van mijn leven heb mogen wonen. Jaren 
die mij hebben gevormd. Mijn grootouders, 
ouders en tot vorig jaar mijn broer hebben hier 
ruim 85 jaar hun brood proberen te verdienen 
en ik heb dat van dichtbij mee mogen maken 
en soms ook aan mee mogen helpen. Die 
periode is nu afgesloten.

Ik heb het Plein zien veranderen. Eerst om-
zoomd met hekken waar de koeien aan wer-
den vastgebonden met in het Waaggebouw 
het kleinvee en er voor de oude weegbrug. 
Toen ik als kind op maandag naar school ging 
was de zaak al afgeladen vol met boeren die 
kwamen om met leveranciers af te rekenen of 
voor hun wekelijks uitje. 

Het Plein is dikwijls aangepakt. Zo werd het 
een parkeerplaats in een grote schuin afl o-
pende bak om daarna te worden tot wat het 
nu is. Vanaf volgend jaar weer anders. 
Ook café Princesse is veranderd. Van Hotel-
café-restaurant met een kleine automatiek 
naar café en een prachtig biljartcentrum om 
daarna weer te veranderen in eet- en feest-
café met meer dan regionale bekendheid. De 
Boerenmaandagen, themafeesten en niet te 
vergeten de EK en WK voetbalwedstrijden 
waren legendarisch. Deze plek zal altijd bij mij 
en mijn familie horen.

Het is heel mooi dat op deze speciale plek nog 
steeds een horecabedrijf blijft gevestigd. Ik 
wens onze opvolgers veel succes toe.

Reageren?
aklompenhouwer@hotmail.com

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


