
18 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

Actie: bij regen gratis regenmeter bij Klimaatkamer
Speciale actie! Regent het? Dan kunt u 
gratis een regenmeter ophalen bij de Kli-
maatkamer. Een regenmeter is een handig 
hulpmiddel om te weten of u de tuinplanten 
water moet geven. Want soms regent het 
meer dan genoeg en soms maar een beetje. 
Een regenmeter meet hoeveel regen er is 
gevallen op een dag.

Spelregels actie
De spelregels van de actie zijn: het moet 
regenen. U mag één regenmeter meenemen. 
U moet ‘m zelf ophalen bij de Klimaatkamer. 
De actie geldt alleen tijdens de openingstijden 
van de Klimaatkamer.

Klimaatkamer
De Klimaatkamer staat tot eind mei bij De 
Stuw op De Brink in Hoevelaken. Daarna 
verhuist dit pop-up-loket naar het centrum 
van Nijkerk. 

Andere vragen?
En heeft u vragen over hoe u slimmer kunt 
omgaan met regenwater? Of hoe u energie 
kunt besparen? Of hoe u uw huis kunt verder 
verduurzamen? Dan bent u meteen aan het 
juiste adres. Onze adviseurs helpen u graag op 
weg met gratis informatie.

Meer info
Kijk voor meer info en de openings-
tijden van de Klimaatkamer op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/actie-regenmeter.

Energietoeslag voor 1200 Nijkerkse huishoudens met een laag inkomen
Nijkerkse inwoners met een laag inkomen 
krijgen een eenmalige energietoeslag van 
800 euro. Het Rijk heeft dit besloten van-
wege de sterk gestegen energiekosten. In 
Nijkerk gaat het om ongeveer 1200 huishou-
dens.

Gemeenten mogen zelf bepalen welke inwoners 
aanspraak mogen maken op de extra toeslag 
en hoe hoog de toeslag is. In Nijkerk gaat het 
om huishoudens met een inkomen tot 120 
procent van de geldende bijstandsnorm. De 
toeslag is 800 euro per huishouden.

Automatisch op de rekening
Inwoners die een bijstandsuitkering via de 
gemeente krijgen en een zelfstandig huishou-
den hebben, krijgen de toeslag automatisch op 

hun rekening. Zij hoeven de toeslag dus niet 
aan te vragen. Gemeente Nijkerk wil medio 
mei starten met uitbetalen. 

Toeslag aanvragen
Inwoners die geen uitkering van de gemeente 
krijgen maar wel een inkomen hebben tot 
120 procent van de bijstandsnorm, kunnen de 
toeslag vanaf 15 mei aanvragen. Dit kan via 
de speciale webpagina van de gemeente over 
de energietoeslag www.nijkerk.eu/energietoe-
slag. Aanvragen kan tot en met 15 november 
2022.

Kosten besparen
De gemeente ondersteunt inwoners met een 
laag inkomen waar het kan. Dat gaat veel 
verder dan alleen de energietoeslag van 800 

euro. De gemeente ondersteunt ook bij geld-
zorgen en schulden. Verder kunnen inwoners 
de hulp van het energieloket inroepen voor 
tips om te besparen op de energiekosten. Er 
zijn verschillende regelingen voor huiseigena-
ren. Deze zijn te vinden op 
www.duurzaam-nijkerk.nl.

De gemeente is ook met de woningcorporaties 
in gesprek om snel meer woningen te 
verduurzamen, zodat de energierekening 
verder omlaag kan.

Vragen?
Zie voor meer informatie op www.nijkerk.eu/
energietoeslag of stuur een e-mail naar 
energietoeslag@nijkerk.eu. Bellen kan ook: 
14 033 of 033 - 247 22 22.

Kent u iemand die een lintje verdient?
Op 26 april jl. heeft de burgemeester van Nijkerk aan zes inwoners 
van de gemeente een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Kent u ook iemand die een lintje verdient?
Dan kunt u bij de burgemeester van de gemeente Nijkerk, bij 
Gerard Renkema een voordracht indienen. Iemand die zich gedurende 
vele jaren op vrijwillige basis inzet voor de samenleving, bij voorkeur op 
diverse gebieden, kan in aanmerking komen voor een Koninklijke 
onderscheiding. Het hoeven geen bestuursfuncties te zijn, maar ook 
mantelzorgers, doeners en andere vrijwilligers kunnen in aanmerking 
komen voor een lintje. 

Via de website https://www. lintjes.nl kan een voordracht worden 
ingediend. Na een eerste beoordeling van de opgegeven verdiensten 
ontvangt u daarna het voorstelformulier. 

Dit formulier moet volledig worden ingevuld. Bij de voordracht moet 
voor elke activiteit ook een ondersteuningsbrief (met handtekening) 
worden gevoegd.

LET OP: het indienen van een voordracht kost de voorsteller veel tijd en 
inspanningen. Uitgezocht moet worden in welke perioden de kandidaat 
vrijwilligersactiviteiten heeft verricht, welke activiteiten dit waren, 
ondersteuners moeten worden gezocht, de werkgever moet worden be-
naderd, etc. Denk hieraan voordat u via de website een verzoek indient!

Voordrachten voor een Koninklijke onderscheiding uit te reiken ter 
gelegenheid van Koningsdag 2023 moeten vóór 1 juli 2022, compleet 
met alle benodigde informatie, bij de burgemeester zijn ingediend. 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met mevrouw J. Boots. 
Dit kan via het algemene telefoonnummer van de gemeente Nijkerk 14 033.



Extreme droogte geeft problemen voor
bomen en planten
Door een erg droog voorjaar hebben de 
nieuw aangeplante bomen en struiken het 
erg moeilijk. Het zou jammer zijn als deze 
het hierdoor niet zouden redden.
Juist in de eerste jaren hebben jonge planten 
vaker water nodig.

Een enkele regenachtige dag levert onvol-
doende extra water op. Daarom vinden wij het 
fijn als u in uw buurt de jonge bomen en de 
nieuwe planten extra water zou willen geven. 
De gemeente Nijkerk is zelf ook druk bezig 
met water geven.

Jonge bomen en nieuwe planten
Alleen jonge bomen hebben bij droogte extra 
water nodig. Deze bomen herken je aan een 
plastic ring in de aarde rondom de boom. Na 
drie jaar hebben bomen genoeg wortels om te 
kunnen overleven bij droogte. Ook de nieuwe 
planten hebben het op dit moment zwaar en 
kunnen extra water gebruiken.

Je kunt het beste ’s avonds water geven. Het 
water trekt dan goed in de grond en verdampt 
minder snel dan in de felle zon.

Haal zonder afspraak je coronavaccinatie
GGD Gelderland-Midden is dichtbij met 
vaccineren. En met voorlichting over corona. 
Zaterdag 21 mei staat de prikbus van GGD 
Gelderland-Midden op het Molenplein in 
Nijkerk. 

In de bus kun je zonder afspraak terecht voor 
je 1ste en 2e vaccinatie, boosterprik of her-
haalvaccinatie. Als je komt voor je eerste prik, 
maken de medewerkers van GGD Gelderland-
Midden meteen een afspraak voor je tweede 
prik.

Het is belangrijk om bij verkoudheids- of 
coronaklachten thuis te blijven en jezelf 
meteen te testen. Doe dat ook als je al gevac-
cineerd bent. Een GGD-test is gratis en kan op 
afspraak bij verschillende testlocatie. In onze 
regio kan dit in Arnhem, Ede, Voorthuizen en 
Zevenaar. De dichtstbijzijnde locatie is 
Voorthuizen in het voormalig dorpshuis, 
Roelenengweg 25, 3781 BA in Voorthuizen.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
18 mei 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0756 Bosbes 7 Nijkerk bouwen van een erker 05-05-2022
2022W0864 Hogenhof 56 Nijkerk legaliseren van de carport 05-05-2022
2022W0867 Holkerweg 37 Nijkerk tijdelijk plaatsen van een stacaravan 05-05-2022
2022W0865 Hooiland 21 Nijkerk plaatsen van een overkapping 05-05-2022
2022W0392 Koolmeeslaan 6 Hoevelaken legaliseren van de dakkapellen 09-05-2022
2022W0290 Laakweg 4 Nijkerkerveen bouwen van een woning 04-05-2022
2022W0805 Oosterdorpsstraat 164 plaatsen van een dakkapel 05-05-2022
 Hoevelaken 
2022W0820 Van Kluijvelaan 44 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de 05-05-2022
  woning door middel van een erker 
2022W0639 Vrouwenweg 10 Nijkerkerveen kappen van twee berken 10-05-2022
2022W0256 Woudweg 16a Nijkerk sloop en realiseren van een ligboxenstal 05-05-2022

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
Rectificatie: Vorige week heeft voor deze ontwerp omgevingsvergunning geen gelijktijdige ter inzage 
legging in het Gemeenteblad plaatsgevonden. Woensdag 18 mei 2022 is dat wel het geval. Om die 
reden wordt de inzage termijn met voorliggende publicatie opnieuw gestart. Het college is voorne-
mens om een vergunning te verlenen voor:

Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W0720 Amersfoortseweg 86 Nijkerk bouwen van een paardenstal en 28-04-2022
  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:
2022W1083 Beethovenlaan 47 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan 06-05-2022
  de voorzijde van de woning 
2022W1109 Doornekamp 4  Hoevelaken plaatsen van een veranda 10-05-2022
2022W1081 Heinencamp 43 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 05-05-2022
2022W1105 Heinencamp 45 Nijkerk bouwen van een erker 09-05-2022
2022W1108 Koperslager 17 Nijkerk legaliseren van een zoldervloer 10-05-2022
2022W1101 Koppertjesland 4 Hoevelaken realiseren van een nokverhoging 09-05-2022
  voor 2 woningen 
2022W1103 Laakweg 19a Nijkerkerveen kappen van een esdoorn 09-05-2022
2022W1092 Molenplein 15 Nijkerk vervangen van reclame 06-05-2022
2022W1093 Park Weldam 4a Hoevelaken bouwen van een woning 06-05-2022
2022W1096 Rijnerf hoek Fliererf Nijkerk bouwen van een bedrijfsgebouw 06-05-2022
2022W1097 Stoutenburgerlaan 23 legaliseren van de haag 07-05-2022
 Hoevelaken 
2022W1069 Van Reenenpark 17 Nijkerk renoveren van de gevel 05-05-2022
2022W1070 Vetkamp 28 Nijkerk vervangen van het voegwerk 05-05-2022
2022W1078 Westerdorpsstraat 17 bouwen van 12 appartementen en 05-05-2022
 Hoevelaken horeca ruimte 
2022W1068 Zuiderinslag 8 Hoevelaken verbouwen van een kantoor naar  04-05-2022
  bedrijfsruimte 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W0636 Appelsestraat 15 Nijkerk bouwen van een werktuigenberging  10-05-2022
  en dierenverblijf 

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
SGWB Avondvierdaagse Hoevelaken en omgeving 31-5-2022  9-5-2022
   t/m 3-6-2022
Hockey Club Nijkerk Beach Hockey Event Plein Nijkerk 18-6-2022 10-5-2022

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.

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.



Verkeersbesluit algemene gehandicaptenparkeerplaats Rijstegoed in Nijkerk

Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:

besluit:
Het aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van bord 
E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 op de locatie Rijstegoed ter hoogte van huisnummer 2 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.

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 6e herziening 
Prinsenweg 10a

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 Buitengebied Nijkerk 2017, 6e herziening Prinsenweg 10a onge-
wijzigd heeft vastgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Het bestemmingsplan biedt het planologisch kader waarbinnen de herbestemming van dit perceel 
van bestemming ‘Recreatie’ met één solitaire recreatiewoning naar een reguliere bestemming 
‘Wonen’ met één, zogeheten, ‘kleine woning’ wordt mogelijk gemaakt. In het ontwerpbestem-
mingsplan is gemotiveerd dat ter plaatse van deze woning sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat. Tevens worden sloopmeters ingezet volgens de systematiek van het Functieverande-
ringsbeleid Regio Foodvalley 2016. 

Inzage 
Het vaststellingsbesluit en het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van donderdag 19 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage.

Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn online te raadplegen via de site 
www.ruimtelijkeplannen.nl via de link https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0267.BP0185-0002 en via www.nijkerk.eu/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.

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 vrijdag 
20 mei 2022 tot en met donderdag 30 juni 2022) tegen dit besluit beroep instellen bij de Afde-
ling 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 handteke-
ning; 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 ontwerpbestemmingsplan 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/



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
19 mei Raadscommissie I 20.00 uur Raadzaal, stadhuis
19 mei Raadscommissie II 20.00 uur Bedrijfsrestaurant, stadhuis
23 mei Raadscommissie I 20.00 uur Raadzaal, stadhuis
30 mei  Raadsvergadering  19.30 uur  Raadzaal, stadhuis

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.

Vooruitblik Raadscommissie 23 mei
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Maandag 23 mei vergadert de raadscommissie over de voorlopige jaarstukken 2021 gemeente Nij-
kerk. De vergadering is in de raadzaal van het stadhuis en begint om 20.00 uur. 
In de begroting 2021 stond welke beleidsplannen het college zou gaan uitvoeren en hoeveel dat zou 
kosten. De jaarstukken laten zien: Wat waren de doelstellingen? Wat is er bereikt? Wat heeft het ge-
kost? Het zijn nu nog voorlopige cijfers. Het college biedt de voorlopige jaarstukken nu al aan zodat 
er tijdig over de inhoudelijke verantwoording 2021 kan worden gesproken. Na de accountscontrole 
volgen in juni de defi nitieve cijfers. Dan volgt het voorstel voor vaststelling van de jaarstukken.

Luisteren of inspreken?
Wilt u meer weten over de onderwerpen van de vergaderingen? U vindt de agenda en de 
vergaderstukken op de website van de gemeente Nijkerk (www.nijkerk.eu/gemeenteraad). 
Als inwoner of belanghebbende kunt u inspreken bij een agendapunt. Wilt u inspreken?
Meldt u zich dan vóór de vergadering aan bij de raadsgriffi e (griffi e@nijkerk.eu of via telefoon-
nummer 14 033). U ontvangt dan nadere informatie.
U kunt de vergadering ook live of achteraf volgen via de website van de gemeente: 
www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Vooruitblik Raadsvergadering 30 mei
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Maandag 30 mei vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.
Op de agenda: 
-  Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2.
-  GBLT: Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022, Kadernotitie 2023, Begroting 2023.
- Omgevingsdienst de Vallei (OddV) Jaarrekening 2021, programmabegroting 2023-2026 en 

eerste begrotingswijziging 2022.
-  Ontwerpbegroting Valleihopper 2023-2026.
- Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023-2026 Regio Foodvalley.
-  Bekrachtiging en opheffi ng geheimhouding stukken verantwoording ENSIA.

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 
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 
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Kijk eens om je heen
We zijn er voor elkaar en als je om je heen 
kijkt dan zie je meer dan je soms beseft. 
Je kunt dan bedenken dat het met jou zo 
slecht niet gaat maar je kunt je ook beden-
ken dat je kunt delen. Respect, aandacht 

en liefde kosten niets en zijn altijd en overal 
aanwezig.

Aandacht, respect en liefde zou vanzelfspre-
kend moeten zijn maar dat is het niet altijd. 
We zijn niet allemaal hetzelfde, we denken 
niet allemaal hetzelfde maar we leven wel 
samen in de gemeente Nijkerk. Wanneer je 
belangstelling toont voor iemand, ontdek je 
overeenkomsten. Als mens zijn we vooral op 
zoek naar overeenkomsten om te kunnen spie-
gelen. En als je heel goed luistert naar iemand 
dan komt er altijd een moment dat dicht bij 
jou komt.

De reden dat ik deze column schrijf is omdat 
onze gemeenschap door de omstandigheden 

in de wereld om ons heen, meer met diver-
siteit te maken krijgt en ook in meerdere 
vormen. Hoe we daarmee omgaan is dan 
de volgende vraag. Wanneer je een mening 
vormt, gevormd door je persoonlijke angsten, 
ga dan het gesprek aan. Het zal je blik ver-
ruimen en anders laten denken. Dan hoor je 
en voel je dat het leven niet alleen is zoals jij 
het ervaart.

Wanneer we gezamenlijk willen bouwen aan 
een (betere) toekomst voor ons allemaal dan 
zullen we moeten beginnen met het open-
staan voor de mensen dichtbij om ons heen 
zodat we dichterbij elkaar komen. Het zal je 
niets kosten en geestelijk verrijken. 

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
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