
17 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
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.

Sportmedaille behaald in 2021? Laat het ons dan weten
Heb je in 2021 een medaille behaald bij een 
offi cieel Nederlands-, Europees- of wereld-
kampioenschap. Of ken je misschien zo’n 
topper? Meld hem/ haar of jezelf dan voor 
20 december aan bij de gemeente. 

De gemeente heeft zelf helaas geen overzicht 
van de medaillewinnaars. Daarom hebben wij 
jouw hulp nodig. Begin 2022 willen wij alle 
medaillewinnaars die in de gemeente Nijkerk 
wonen in het zonnetje zetten. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de geldende corona-
maatregelen. 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen 
naar: sportkampioen@nijkerk.eu.
Vermeld hierbij de volgende informatie van de 
sporter: 
•	 naam,	adres,	woonplaats,	
•	 geboortedatum,	
•	 e-mailadres,	
•	 om	welke	sport	het	gaat,	
•	 de	datum	van	het	kampioenschap,	
•	 of	het	een	Nederlands-,	Europees-,	
 wereldkampioenschap of Olympisch Spelen 

betreft 
•	 of	het	kampioenschap	alleen	of	met	een	

team is behaald. 

Wanneer de medaillewinnaar verbonden is 
aan een vereniging, geef dan ook de naam van 
deze vereniging door. Wij stellen het op prijs 
als je daarnaast ook nog wat achtergrondinfor-
matie geeft. Je kunt denken aan: de motivatie 
van de sporter, hoelang de sporter deze sport al 
beoefent of hoe bijzonder de prestatie is.  

Let op: Het moet bij nationale kampioen-
schappen wel gaan om een wedstrijd die is 
gehouden onder auspiciën van een door het 
NOC*NSF erkende bond of door een sport-
vereniging die is aangesloten bij een bond 
die erkend is. Ook moet de sportvereniging 
of topsportorganisatie waarbij de sporter is 
aangesloten lid zijn van een organisatie die 
is aangesloten bij NOC*NSF.

Energiecaravan komende woensdagen in Rensselaer
Op woensdag 17 en 24 november staat onze 
Energiecaravan in de wijk Rensselaer. U kunt 
bij de caravan terecht voor advies over het 
besparen van energie en het verduurzamen 
van uw woning. En als huurder kunt u hier 
uw Energiebespaarvoucher inruilen voor de 
Energiebespaarbox.

Frieswijkstraat
Op deze twee woensdagen staat Henk Eilander 
van Energieloket Nijkerk tussen 13.00 en 17.00 
uur voor u klaar om uw vragen over verduur-
zamen in huis te beantwoorden. U kunt de 
Energiecaravan vinden op het parkeerterrein bij 
supermarkt AH aan de Frieswijkstraat. Energiebespaarvoucher

Meer weten over de Energiebespaarvoucher? Kijk dan op onze website www.duurzaam-nijkerk.nl.

Kom op zaterdag naar de prikbus in Nijkerk! 
GGD Gelderland-Midden komt aanstaande 
zaterdag weer met een vaccinatiebus naar 
de gemeente Nijkerk. De inwoners die dat 
willen kunnen op deze manier direct, dichtbij 
en gratis gevaccineerd worden. In de bus 
vaccineren ze zowel met het Janssenvaccin 
als met het Pfi zervaccin.

Dit betekent dat:
•	 ook	jongeren	een	prik	kunnen	komen	halen	
•	 volwassenen	vanaf	18	jaar	kunnen	kiezen	

tussen het Janssenvaccin en het Pfi zervaccin
•	 iedereen	die	al	een	1e	Pfi	zer	prik	heeft	gehad	

ook welkom is, mits de 21 dagen na de 1e 
prik verstreken zijn.

Wanneer?
Zaterdag 20 november, van 11.00 tot 17.00 uur
Waar? Molenplein, Nijkerk
Voor wie? Iedereen vanaf 12 jaar is welkom 

voor een vaccinatie. Voor jon-
geren onder de 16 heeft het de 
voorkeur dat een van de ouders 
meekomt. Een afspraak is niet 
nodig. 

In de bus zijn mensen ook welkom met hun 
vragen over corona of vaccineren. 

Zaterdag 20 november
van 11.00 tot 17.00 uur - Molenplein, Nijkerk

Het is belangrijk dat bezoekers hun ID-bewijs meenemen en een mondkapje dragen in de bus.

Op www.ggdgm.nl/vaccinatiebus vindt u meer informatie over vaccinatiebus.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
17 november 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2271 Bruins Slotlaan 40 Nijkerk het plaatsen van een erker 9-11-2021
2021W2425 De Boomgaard 29 Nijkerk het plaatsen van een dakkapel 9-11-2021
2021W2347 Nekkeveld 4a Nijkerk het plaatsen van een antennemast 4-11-2021
2021W2302 Smitspol Ong. (C 3501) Nijkerk het bouwen van een bedrijfsverzamel- 8-11-2021
  gebouw fase 1 
2021W2301 Smitspol Ong. (C 3501) Nijkerk het bouwen van een bedrijfsverzamel- 9-11-2021
  gebouw fase 2 
2021W2355 Steenbeek 11 Nijkerk het vervangen van de schutting en 3-11-2021
  plaatsen van een veranda 
2021W0598 Torenstraat 10 Nijkerk het legaliseren van een schuurtje 3-11-2021
2021W1768 Vetkamp 23 Nijkerk het verbouwen van het hospice 3-11-2021

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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2097 Bunschoterweg Ong. (H 8077, vervangen verharding kavelpad 9-11-2021
 H 4523, 810,811,812) met beton 

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:
2021W2833 Berencamperweg 4 Nijkerk het plaatsen van een nieuwe luifel 5-11-2021
  en upgrade van alle gevels 
2021W2798 Beurtschipper 1a Nijkerk verbouwen en uitbreiden bedrijfshal 3-11-2021
  en aanbrengen reclame 
2021W2848 Bulderweg 19 Nijkerk het realiseren van een mantelzorgwoning 8-11-2021
2021W2838 Klaarwaterweg 14 het plaatsen van zonnepanelen 7-11-2021
 Nijkerkerveen 
2021W2846 Nijverheidsstraat 20 Nijkerk het bouwen van een rookafvoerkanaal 8-11-2021
2021W2844 Westerdorpsstraat 64 het bouwen van een tuinberging 8-11-2021
 Hoevelaken 
2021W2816 Woudweg 8 Nijkerk het isoleren van de gevels en het 4-11-2021
  bekleden met zweeds rabat 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W2370 Blokhuizersteeg 3 Nijkerk het kappen van een es 8-11-2021
2021W2361 Deuverdenseweg 1 Nijkerk het aanleggen van een mestplaat en 7-11-2021
  een rijbak/paddock 

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.

Gemeente Nijkerk betaalt mee aan uw zorgverzekering
Speciaal voor mensen met een laag inkomen 
heeft de gemeente Nijkerk samen met Zilve-
ren Kruis een zorgverzekering samengesteld: 
De Gemeentepolis.

Hiermee wil de gemeente u helpen om goed en 
betaalbaar verzekerd te zijn! 

Uw voordeel:
•	 de	gemeente	betaalt	mee	aan	uw	zorgver-

zekering
•	 u	krijgt	ruime	vergoedingen	voor	onder	an-

dere brillen/lenzen, fysiotherapie, tandarts-
kosten en de eigen bijdragen WMO

•	 Zilveren	kruis	accepteert	iedereen,	zonder	
medische keuring

Op www.gezondverzekerd.nl vindt u vanaf 
16 november 2021 het aanbod van de zorgver-
zekering van de gemeente Nijkerk voor 2022 en 
welke kosten vergoed worden. U ziet hier ook de 
voorwaarden voor de deelname en kunt u het 
aanbod vergelijken met uw huidige verzekering. 

Bepaal wat u nodig heeft en kies het pakket dat 
het beste bij u past! 

Vragen?
Heeft u vragen over de gemeentepolis? Bel het 
Loket Maatschappelijke Ondersteuning van 
het Stadhuis: 14 033. Heeft u vragen over de 
vergoedingen? Bel Zilveren Kruis: 071-7510033.

Méér zorgverzekering voor minder geld

Tijdelijke sluiting loket Hoevelaken
Tijdens de persconferentie van de rijksover-
heid is een aantal coronamaatregelen 
aangescherpt of uitgebreid. Dit betekent 
helaas dat we het recent geopende loket in 
Hoevelaken voorlopig weer moeten sluiten.  
Op de locatie in Hoevelaken is het namelijk 
niet mogelijk om alle recente maatregelen 
en dringende adviezen van het Rijk en het 
RIVM op te volgen. 

Vanwege de sterke stijging van het aantal 
nieuwe coronagevallen de afgelopen periode 
én het niet kunnen opvolgen van het dringen-
de advies 1,5 meter afstand te houden zien we 
ons helaas genoodzaakt het loket Hoevelaken 
tijdelijk weer te sluiten. 

Landelijke regelgeving bepaalt dat er altijd 
twee mensen achter het loket moeten werken. 
De beperkte werkruimte zorgt ervoor dat er 
geen afstand kan worden gehouden. Dit geldt 
zowel vóór het loket als achter de balie.
De gezondheid en veiligheid van inwoners en 
medewerkers kan dan ook niet voldoende 
worden gewaarborgd.

Inwoners uit Hoevelaken kunnen op afspraak 
terecht op het stadhuis van Nijkerk. 
Het maken van een afspraak kan via 
www.nijkerk.eu of telefonisch via 14 033.  
Wanneer de maatregelen het toelaten, gaat 
het loket weer open. 

Leefbaarheidsonderzoek in Paasbos
Goed contact tussen handhavers en inwoners 
is belangrijk voor het creëren van een goede 
leefomgeving. Voor het verbeteren van de 
leefbaarheid in Paasbos hanteert de ge-
meente Nijkerk een wijkgerichte aanpak. De 
basis hiervan is een actieve en gelijkwaardige 
samenwerking met partners en inwoners. 

Eind september zijn hiervoor maatregelen 
Paasbos aangekondigd. Deze maatregelen 
hebben tot doel om de leefbaarheid in de wijk 
Paasbos te verbeteren en overlast af te laten 
nemen. De gemeente gaat een aantal mosqui-
to’s ophangen, een tijdelijke camera plaatsen 
en de sportschool Muay Thai is beschikbaar 
voor jongeren in de avonduren. Daarnaast 
onderzoekt de gemeente of straatcoaches 
kunnen worden ingezet in de woonwijk Paasbos.

Enquête 
Deze week ontvangt een deel van de inwoners 
in de wijk een enquête, waarin vragen staan 
over de leefbaarheid en ervaren overlast 
rondom het winkelcentrum in Paasbos. Om-
wonenden van het winkelcentrum kunnen de 
enquête tot en met 5 december invullen. Met 
bijgevoegde QR-code, in combinatie met de 
inlogcode in de uitnodiging, is het mogelijk 
de enquête in te vullen. De enquête biedt u 
de mogelijkheid om als omwonende uw visie 
op de leefbaarheid en 
overlast in de wijk te 
geven. De uitkomsten 
van de evaluatie zullen 
met de wijk worden 
gedeeld. 



2021W2359 Deuverdenseweg 7 Nijkerk het splitsen van de woning in 5-11-2021
  beheerderswoning met twee
  zelfstandige appartementen 
2021W2357 Oosterdorpsstraat 101 mantelzorg in een bestaand bijgebouw 5-11-2021
 Hoevelaken 
2021W2197 Spochthoornseweg 6 Nijkerk het gedeeltelijk vervangen van de 8-11-2021
  boerderij 

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 22 november 2021 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een 
zitting ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzittingen zijn in prin-
cipe openbaar. Wel is het mogelijk dat – al dan niet op verzoek van de indiener van het bezwaar – een 
hoorzitting alsnog achter gesloten deuren wordt gehouden.

De openbare agenda is als volgt:
20.00 uur Een bezwaarschrift inzake een verleende omgevingsvergunning voor Koolmeeslaan 3
 en 5 te Hoevelaken.
20.30 uur Een bezwaarschrift inzake een geweigerde omgevingsvergunning voor een hekwerk
 aan de Schoolstraat 
Wilt u als toehoorder bij een zitting aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden bij mevrouw 
D. Wisselo via het e-mail adres d.wisselo@nijkerk.eu. Belt u liever? Neem dan contact op met het 
algemene nummer van de gemeente Nijkerk 14 033. U kunt dit nummer ook bellen als u meer
informatie wilt, vraag naar een collega van team Juridische Zaken.

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Venestraat
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 Venestraat ter hoogte van huisnummer 21 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
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

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 bijdrageplichtigen. 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 daar-
uit volgende heffing. De uitslag van de draagvlakmeting wordt op 25 november 2021bekendgemaakt.

Meer informatie en de achterliggende stukken staan op de website van de gemeente: 
https://www.nijkerk.eu/biz-centrum-hoevelaken

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 
18 november Beeldvorming 20.00 uur
25 november Raadsvergadering 19.30 uur

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. 
Als u mee wilt praten over het onderwerp, kunt u nog contact opnemen met de raadsgriffi e 
(griffi e@nijkerk.eu). Meekijken of achteraf terugkijken, kan via de gemeentelijke website
www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Vooruitblik Raadsvergadering 25 november
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Op 25 november vergadert de gemeenteraad. Over de meeste onderwerpen op de agenda spraken 
de commissieleden op 11 november. In de terugblik leest u daar meer over. 

Voor de raadsvergadering staan met debat op de agenda: 
- Ontwerpbestemmingsplan Slichtenhorsterweg 67 te Nijkerk
- Economische visie gemeente Nijkerk
- Verzoek tot versterking kapitaalstructuur Alliander N.V. De gemeente Nijkerk is aandeelhouder 

van Alliander. Alliander heeft de aandeelhouders gevraagd om in te schrijven op een 
 obligatielening. zodat Alliander kan investeren.

Onderstaande onderwerpen staan zonder debat op de agenda. 
- Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025 
- Belastingverordeningen 2022. In deze verordeningen zijn de tarieven opgenomen voor 2022 van 

bijvoorbeeld leges, afvalstoffenheffi ng en parkeergelden.

Live meekijken?
U kunt de vergadering online volgen of achteraf bekijken via de gemeentelijke website.
www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Leerlingen in de raadzaal
Derdejaarsleerlingen vmbo/praktijkonderwijs van Aeres, Corlaer en Accent kwamen afgelopen 
week met hun docent naar de raadzaal van het stadhuis voor een les over de lokale democratie. 
Hoe werkt de gemeenteraad? Hoe kun je als inwoner invloed uitoefenen? Na verschillende 
opdrachten en een quiz, gingen de leerlingen met elkaar in debat alsof zij in de gemeenteraad 
zaten. Raadsleden en wethouders waren bij de les om hun ervaringen te delen en de vragen van de 
leerlingen te beantwoorden.

Terugblik Raadscommissies 11 november
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag 11 november waren er twee raadscommissies.
Raadscommissie I vergaderde in de Raadzaal over:
-  Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2021-1 De verordening Wet maatschap-

pelijke ondersteuning wordt aangepast. Er is daarbij aandacht voor de juridische borging van 
het beleid, verbeteren van de leesbaarheid en herinrichting inkoop Wmo. De commissieleden 
bespraken het voorstel en gaven aan dat zij het belangrijk vinden dat inwoners goed worden ge-
informeerd over deze nieuwe verordening. En zij gaven aan dat het belangrijk is dat er een goede 
afstemming is tussen beleid, kwaliteit en de uitvoering. Het voorstel kan wat de commissie betreft 
zonder debat behandeld worden in de raadsvergadering van 25 november. 

-  Inkoop in voorliggend veld. Het voorliggend veld staat voor alle algemene voorzieningen waar 
iedereen in de gemeente Nijkerk gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld bibliotheken en welzijns-
werk. Tijdens deze vergadering vroeg het college aan de commissieleden hun mening (consulta-
tie) over de stappen die zij al hebben genomen om te komen tot een inkoopkader. Het college 
neemt de inbreng van de commissieleden mee voor de verdere uitwerking. 

-  Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Elke vier jaar stelt de gemeente een 
beleidskader vast voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Dit beleidsplan geeft de koers aan 
voor de komende jaren. De commissieleden bespraken het beleidsplan en benadrukten dat het 
belangrijk is dat inwoners eenvoudig en laagdrempelig om hulp moeten kunnen vragen. 

 Het onderwerp staat op de agenda van de raadsvergadering van 25 november aanstaande. De 
commissieleden hebben aangegeven dat het zonder debat behandeld kan worden.

Raadscommissie II vergaderde 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 ko-
mende jaren. De commissieleden spraken over de visie en vroegen het college om al eerder dan 
2030 weer bij te kunnen sturen, bijvoorbeeld in 2025. Wethouder Broekman heeft dat namens 
het college toegezegd. Verder spraken de commissieleden over de pendel en mogelijkheden om 
daar wat aan te veranderen. De banen in Nijkerk sluiten voor een deel niet aan bij de beroeps-
bevolking van Nijkerk. Dat zorgt voor meer reisbewegingen omdat veel inwoners van Nijkerk 
buiten de gemeente werken en inwoners van buiten de gemeente juist in Nijkerk. 

-  Ontwerpbestemmingsplan Slichtenhorsterweg 67 te Nijkerk Op het perceel Slichtenhorster-
weg 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 onder-
geschikte activiteit gezien worden. Met dit bestemmingsplan kan de bestaande houtzagerij/-
handel worden gelegaliseerd. Insprekers vroegen onder andere aandacht voor hoe het bestem-
mingsplan tot stand kwam en stelden vragen over mogelijkheden voor groei van het bedrijf, 
geluidsoverlast en de locatie. De commissieleden dankten de insprekers voor hun inbreng en 
spraken nog over deze aandachtspunten. Het onderwerp staat met debat op de agenda voor de 
raadsvergadering van 25 november.
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Raadslid aan het woord

Bart Verbeek, raadslid PRO21

Wonen in Hoevelaken 

Een WhatsApp-bericht van mijn dochter: 
“Ken je dit nog?” Een selfi e van haarzelf 
met zoon. Op de achtergrond het huis waar 
ik tot mijn elfde woonde. Daarnaast een 
nieuw gebouw op de plek waar tot voor 

kort nog “mijn” school stond. De vorm van 
het schoolgebouw is gebleven; de functie is nu 
anders.

Mijn herinneringen worden opgeschud. 
Drentse zandgrond, bosrijk gebied, de gemoe-
delijkheid van een klein agrarisch dorp. Geen 
rijtjeshuizen. Mensen ontmoeten elkaar op 
straat, in huis, bij elkaar, rondom school en in 
verenigingsleven. Ik besef hoe belangrijk het 
was om daar, in die omgeving, op te groeien, 
te leven. Wonen en leven in een omgeving 
waarin het goed voelt, waar contact met 
anderen is en waar je rust en activiteiten kunt 
combineren. 
De link met mijn huidige woonplek is gauw 
gelegd. Ooit in een bestemmingsplan bedacht 
voor de groei van Hoevelaken. Een “rijtjes-
huis”. Anders dan de foto van mijn dochter. 
Huizen en inwoners verbonden met een 
gezamenlijk plein. In overleg tussen gemeente 

en bewoners ingericht. Plek voor parkeren, 
plek voor kinderen om te spelen. Een plek om 
elkaar te ontmoeten. Een overtollige picknick-
tafel door één van de bewoners beschikbaar 
gesteld. Om ook even met een buur zittend bij 
te kletsen. Niet dagelijks, maar wanneer het 
weer en de stemming goed is. Het woont hier 
goed, het leeft hier goed.

De gemeenteraad neemt besluiten over 
woonvisie, ontwikkelplannen, bestemmings-
plannen. “Wat wordt waar, wanneer, voor 
wie gebouwd?” Belangrijk voor een raadslid 
om dat te beseffen. Je staat aan de basis om 
wonen voor inwoners mogelijk te maken. Voor 
iedereen, voor jezelf, voor de nieuwe gene-
ratie. Maar een fi jne leefomgeving maak je 
samen, dichtbij.

Reageren?
bart@pro21.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


