
19 januari 2022

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. 

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 (tijdelijk 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.

Gedupeerde ouders toeslagaffaire kunnen private schulden indienen
Een kleine groep gedupeerde ouders (en 
toeslagpartners) van de kinderopvangtoe-
slagaffaire heeft half december een brief 
gehad van de Belastingdienst. Het gaat om 
de ouders van wie de pauzeknop (morato-
rium) op 12 februari 2022 eindigt.  

In de brief wordt deze ouders gevraagd hun 
openstaande private schulden en achterstal-
lige betalingen in te dienen bij het online loket 

private schulden van de Stichting Sociale Ban-
ken Nederland (SBN, www.sbn.nl). Het gaat 
om schulden bij organisaties die geen overheid 
zijn. Bijvoorbeeld schulden bij een postorder-
bedrijf, een niet betaalde tandartsrekening of 
een huurachterstand.   

Het is belangrijk dat het overzicht van private 
schulden vóór 12 februari 2022 bij de SBN 
wordt ingediend. Als dit niet tijdig gebeurt, 

kunnen schuldeisers een openstaande schuld 
(opnieuw) invorderen.  

Hulp nodig of meer weten? 
U kunt voor informatie of hulp bij het indienen 
contact opnemen met het serviceteam van 
SBN (telefoon: 088 - 141 05 60 of www.sbn.nl) 
of met Talitha Tomassen van de gemeente 
Nijkerk (telefoon: 14 033 of e-mail: 
t.tomassen@nijkerk.eu).

Online bijeenkomsten over zon en wind langs de A28
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden 
naar zonnevelden en windmolens langs de 
A28. Er is een plan van aanpak opgesteld dat 
het onderzoek naar de effecten beschrijft. 
Dit concept-plan (offi cieel de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau) heeft ter inzage 
gelegen. Hierop zijn veel reacties gekomen. 
Wij praten u graag bij over de binnengeko-
men reacties en ons voorstel wat we ermee 
doen.

Daarom nodigen wij u graag uit om deel te 
nemen aan een van de online bijeenkomsten 
die in periode tot 25 januari 2022 worden 
georganiseerd. U kunt zich aanmelden via 
www.duurzaam-nijkerk.nl/projecten.

19 en 26 januari: Energiecaravan op Het Plein
Op woensdag 19 en 26 januari staat de 
Energiecaravan van Energieloket Nijkerk 
tussen 13.00 en 17.00 uur op Het Plein in 
het centrum. U kunt hier terecht met vragen 
over het verduurzamen van uw woning.
 
Gratis info over verduurzamen 
De Energiecaravan staat iedere maand in een 
andere wijk. Op deze manier hoeft u niet ver 
van huis om ons Energieloket te spreken. U 
hoeft daar trouwens niet op te wachten, u 
kunt gedurende het hele jaar ook een afspraak 

bij u thuis maken of langskomen tijdens het 
spreekuur in de Klimaatkamer. 

Ophalen Energiebespaarbox 
Heeft u als huurder de Energiebespaarvoucher 
aangevraagd? Deze is bij zowel de Energieca-
ravan als bij de Klimaatkamer in te ruilen voor 
de Energiebespaarbox. 

Contact via e-mail of telefoon 
U kunt ook contact opnemen met het 
Energieloket per e-mail of telefoon: 
•	 henk@energieloket-nijkerk.nl	
•	 06	–	12	02	39	68

Kom op 3 februari naar de informatiebijeenkomst van Steunouder Nijkerk
Wat is een steunouder? Wat betekent het 
om steunouder te zijn? Waarom is het 
belangrijk om kinderen en ouders tijdelijk 
wat lucht te geven? Hoe kan het je leven 
verrijken? Op donderdag 3 februari van 
20.00-21.00 uur organiseert Steunouder 
Nijkerk hierover een informatiebijeenkomst. 
De bijeenkomst is in De Brink 42 in Nijkerk.

Steunouder Nijkerk heeft al heel wat matches 
gemaakt tussen steunouders en vraagouders. 
Je kunt alvast lezen over Steunouder Nijkerk 
op pitnijkerk.nl (klik bovenaan op Aanbod).
 
Aanmelden
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan 
via nijkerk@steunouder.nl of per app/sms naar 
06-41 73 28 45. Als de bijeenkomst door corona-
maatregelen niet door kan gaan, krijgen mensen 
die zich aanmelden bericht van de organisatie.

Vergunningvrij (ver)bouwen? Check het bij het bouwloket
Er zijn vele mogelijkheden om een woning 
uit te breiden of bij te bouwen. Bijvoorbeeld 
het veranderen van kozijnen, het plaatsen 
van zonnepanelen op daken of een dakkapel, 
het bouwen van een grotere woonkamer, 
een serre, een keuken of mantelzorgwoning. 
Onder bepaalde voorwaarden is daarvoor 
geen vergunning nodig. Om dit te checken, 

kunt u contact opnemen met een medewer-
ker van het bouwloket. Dit is gratis.

Het bouwloket is het eerste aanspreekpunt 
voor inwoners en andere initiatiefnemers 
voor vragen over de fysieke leefomgeving. U 
kunt hier ook terecht met vragen over bestem-
mingsplannen of omgevingsvergunningen en 

het ruimtelijk beleid. Voor het bouwloket kunt 
u op dit moment geen afspraak maken in het 
gemeentehuis. Uiteraard kunt u wel vragen 
blijven stellen over (ver)bouwen. Dat kan per 
e-mail via gemeente@nijkerk.eu en/of het 
algemene telefoonnummer 14 033 van de 
gemeente.  

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u
een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!
Wegwijzernijkerk.nl



Wat doen we in het groen:
Winter snoei bosplantsoen
Vanaf half januari tot half maart dunt een 
aannemer op plekken waar nodig het bos-
plantsoen uit. Dit kan voor wat geluidsover-
last zorgen. We proberen zoveel mogelijk 
elektrisch gereedschap te gebruiken maar 
kunnen dit niet overal. De versnipperraar 
is nog niet elektrisch en sommige bomen/
takken kunnen beter met een benzinemo-
torkettingzaag worden afgezaagd.

Flora en Fauna check
Voorafgaande aan het snoeien vindt er een 
zogenaamde flora en fauna check plaats. 
Hierbij wordt er een controle uitgevoerd 
op bewoonde nesten van vogels of bijen in 
de haag en in de haagvoet en beschermde 
plantensoorten. Bij aanwezigheid  wordt het 
snoeien uitgesteld tot een later moment, of 
er wordt ruim omheen gewerkt zonder de 
nesten te verstoren. In de winterperiode zal 
dit bijna tot niet voorkomen maar wordt dit 
wel in de gaten gehouden.

Hoe wordt bosplantsoen uitgedund
Om zo efficiënt mogelijk te werken wordt 
er met een groep mensen tegelijk op locatie 
gewerkt en op plekken waar we met een 
vrachtwagen niet bij kunnen zullen de takken 
worden versnipperd. De snippers zullen we 
op bepaalde plekken terug het bosplantsoen 
inblazen, dit wordt niet uitgesmeerd maar 
op kleine hoopjes gelaten. Met uitdunnen 
bedoelen we dat de dikkere takken worden 
weggezaagd en de dunnere jonge takken 
laten we staan. Zo wordt het bosplantsoen 
ook gelijk verjongd.

Overlast
U kunt enige overlast ondervinden van de 
werkzaamheden. Mogelijk vraagt de aan-
nemer u om uw auto op een andere plek 
te parkeren. Heeft u nog vragen dan kunt 
contact opnemen met de gemeente Nijkerk 
via het algemene telefoonnummer 14 033.

Vandalismemeter jaarwisseling 2021-2022
Deze jaarwisseling gold een landelijk vuurwerkverbod. Tijdens deze jaarwisseling zijn weer 
veel prullenbakken, straatkolken en verkeersborden ‘opgeblazen’. Vooral zwaar, illegaal 
vuurwerk lijkt de boosdoener.

Voorafgaand aan de jaarwisseling heeft de gemeente de nodige voorzorgsmaatregelen geno-
men om schade aan gemeentelijke eigendommen te voorkomen. Zo krijgen parkeerautoma-
ten een vuurwerkkap, worden prullenbakken op gevoelige locaties tijdelijk verwijderd en/of 
afgeschermd en worden papiercontainers met kettingen afgesloten.

Overzicht van zichtbare schade:
- 12 prullenbakken opgeblazen totale kostenpost circa 4500,- (per prullenbak 375 euro).
- 49 borden opgeblazen totale kosten post circa 5500,- (per verkeersbord 110 euro).
- 25 gesignaleerde kolkschades (per kolk 200 euro).
- Schade aan bestrating en gazon.
De uiteindelijke schadepost van jaarwisseling 2021/2022 bedraagt € 33.838,-.
Dit bedrag is tot stand gekomen door zichtbare schades zoals aan prullenbakken en ver-
keersborden en door onzichtbare schade. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de straatkolken.
De gemeente verhaalt waar mogelijk de schade op de daders en roept inwoners op 
eventueel beeldmateriaal van vernielingen te delen met de politie. 

Vandalismemeter 
We zien dat ook door het jaar heen sprake is van vernielingen in de openbare ruimte. Om 
hier meer inzicht in te geven gaan we naast de oud en nieuw schade ook eenmaal per half 
jaar deze cijfers naar buiten brengen. Het gaat dan om oud-en-nieuwschade de kostenpost 
door schade door vernielingen, graffiti en vervreemding. 

Melding
Ziet u vandalisme? Meld het
•	 Meld	het	altijd	bij	de	politie	via	0900-8844,	of	neem	contact	op	met	de	gemeente.	Als	

zij weten op welke locaties vernielingen worden gepleegd, zijn deze plekken beter in de 
gaten te houden of worden andere maatregelen genomen om vandalen af te schrikken. 
Ook is schade dan snel te repareren. Vernielingen leiden meestal tot meer vernielingen.

•	 Betrapt	u	vandalen	op	heterdaad?	Meld	dit	dat	meteen	via	nummer	112.	U	kunt	ook	een	
melding doen bij uw wijkagent. 

Aanleg Milieuplein Watergoorweg eind januari
Aan de Watergoorweg realiseert de gemeen-
te een nieuw Milieuplein. De werkzaamheden 
hiervoor starten volgende week. Dit Milieu-
plein is als vervanging van de oude locatie 
achter de voormalige Jumbo aan de Toren-
straat.  Het Milieuplein komt direct links na 
de ingang van de parkeerplaats bij sporthal 

Watergoor. U kunt hier plastic metaal en 
drankkartons (PMD-afval) en glas inleveren. 

Hiermee wil de gemeente Nijkerk u optimaal 
faciliteren bij de inzameling van huishoudelijk 
afval en de druk op ander milieupleinen in de 
buurt spreiden.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
19 januari 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2627 Ambachtsstraat 15 Nijkerk wijzigen van de gevels 10-1-2022
2021W3111 Flier 2 Nijkerk legaliseren van drie bijgebouwen 10-1-2022
2021W2897 Fratersgoed 4 Nijkerk intern verbouwen van de woning 11-1-2022
2021W3139 Holkerweg 37 Nijkerk uitbreiden van de woning 07-1-2022
2021W2991 Nijverheidsstraat 42 Nijkerk plaatsen van een nieuwe weegbrug 10-1-2022
2021W2964 Oude Barneveldseweg 90  realiseren van een bed & breakfast in 05-1-2022
 Nijkerk het bijgebouw 
2021W3122 Roggeakker 6 Hoevelaken vergroten van de entree van de woning 10-1-2022
2021W2915 Stoutenburgerlaan 22 kappen van een boom 10-1-2022
 Hoevelaken 

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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1163 Bizetlaan 2 Nijkerk brandveilig gebruiken van  05-1-2022
  kinderopvang en BSO 

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum bekendmaking een beroep indienen. 
Meer informatie vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina en op 
de website www.nijkerk.eu/ter-inzage onder de volledige bekendmaking.

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
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.

U kunt klein chemisch afval (KCA) bij gemeente afgeven. Hiervoor is een inzameldepot ingericht op de Milieustraat. 
De Milieustraat is centraal voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk aan de Blekkerserf 4 in Nijkerk.
De volgende datum voor het inzamelen van klein chemisch afval in de wijk is 21 maart. 

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



Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W3035 Rubenslaan 1 Nijkerk plaatsen van een dakkapel op het 10-1-2022
  garagedak 

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2559 Brandweg 1 Nijkerk starten van een niet-agrarische 12-1-2022
  nevenactiviteit 
2021W3051 Nieuwstraat 17 Nijkerk verbouwen van de woning en de schuur 12-1-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W0063 Amersfoortseweg 97 bouwen van een kap op een schuur 11-1-2022
 Nijkerkerveen 
2022W0032 Beukenlaan 16 Nijkerk plaatsen van een erker 30-11-2021
2022W0049 Bruins Slotlaan 14 Nijkerk realiseren van een erker 09-1-2022
2022W0058 Dokter van de Kolkstraat - aanleggen van 2 uitwegen 10-1-2022
 Eekmastraat Nijkerkerveen 
2022W0067 Havenstraat 9a Nijkerk wijzigen van de bestemming 12-1-2022
2022W0051 Hoefslag 46 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 10-1-2022
2022W0070 Klaarwaterweg 13 legalisatie cateringbedrijf 12-1-2022
 Nijkerkerveen 
2022W0036 Schimmelpenninck 13 bouwen van een veranda 06-1-2022
 (bouwnummer 74) Hoevelaken 
2022W0025 Slichtenhorsterweg 39 Nijkerk kappen van 3 kastanjebomen 05-1-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W2940 Havenstraat 6b Nijkerk legaliseren van bouwwerken 12-1-2022
2021W2734 Sparrenlaan 58 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 8-1-2022

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 10e wijziging, 
Palissaden 12 Nijkerk’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Nijkerk 
2017, 10e wijziging, Palissaden 12 Nijkerk ter inzage komt te liggen. Het wijzigingsplan voorziet in het 
wijzigen van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming met agrarische nevenacti-
viteiten op het perceel Palissaden 12 te Nijkerk. 

Inzage 
Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van donderdag 20 januari 2022 zes weken ter inzage. 
De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak.  Dit kan bij 
voorkeur via https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoonnummer 14-033.

Daarnaast is het wijzigingsplan online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0171-0001. Via www.nijkerk.eu/ter-inzage is het ontwerpwijzi-
gingsplan eveneens te raadplegen.   

Zienswijzen
Een ieder kan binnen zes weken na datum bekendmaking een (bij voorkeur online) zienswijze indie-
nen. Meer informatie vindt u onder de kop “indienen zienswijzen” in het groene kader op deze pagina 
en op de website onder de volledige bekendmaking.

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
Sperwerhof 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 Sperwerhof ter hoogte van huisnummer 18 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/bezwaarmaken.

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 224 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/bezwaarmaken.

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.

Verkiezing Gemeenteraad 2022
 

ZITTING VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU INZAKE BESLISSING GELDIGHEID
INGELEVERDE KANDIDATENLIJSTEN EN NUMMERING

 
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, 
dat dit bureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10:00, in de zittingsruimte in een openbare zitting zal 
beslissen over

o de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
o het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
o het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
o de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Plaats: Nijkerk
Datum: woensdag 19 januari 2022
 
De voorzitter voornoemd, de heer mr. drs. G.D. Renkema



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum 
20 januari Raadscommissie I (online) 20.00 uur
20 januari Raadscommissie II (online) 20.00 uur
27 januari Raadsvergadering (online) 19.30 uur

Kaderstelling woningbouw en openen grondexploitatie Deelplan 3 Nijkerkerveen
Het college vraagt de raad om de woningbouwontwikkeling Deelplan 3 Nijkerkerveen mogelijk te
maken. De ontwikkeling van Deelplan 3 Nijkerkerveen gaat over de bouw van ongeveer 340 wo-
ningen. Waarvan een deel in enkele appartementsgebouwen die qua vormgeving en maat passen 
bij het karakter van Nijkerkerveen. In het voorstel staan ook de kaders voor onder meer het water-
bufferend vermogen in het plangebied, ontsluiting van het autoverkeer en het langzaam verkeer,
parkeerbehoefte, duurzaamheid en planontwikkelaar. Tijdens de raadscommissie vormen de raads-
leden hun mening. Het besluit over het plan staat gepland in de raad van 27 januari.

Raadscommissie II vergadert over:
Defi nitief ontwerp en kredietaanvraag nieuw gemeentehuis
Op 13 januari kreeg de raad informatie over dit voorstel tijdens de beeldvormende bijeenkomst. 
In de raadscommissie op 20 januari vormen de raadsleden hun mening over het voorstel voor 
kredietaanvraag en de verbouwing, indeling en inrichting van het pand aan van ’t Hofstraat 24 als 
gemeentehuis. Daarover neemt de raad naar verwachting op 27 januari een besluit.

Meekijken of inspreken?
We nodigen u van harte uit om de bijeenkomsten vanuit huis te volgen. Dat kan via de website van
de gemeente Nijkerk (Nijkerk.eu/gemeenteraad). U hoeft zich hier niet voor aan te melden.
Meer lezen over deze onderwerpen? U vindt de vergaderstukken op de website van de gemeente
Nijkerk www.Nijkerk.eu/gemeenteraad. Als u daar kiest voor Vergaderingen en vergaderstukken,
vindt u in de vergaderkalender bij 20 januari alle agendapunten en de vergaderstukken.
Wilt u inspreken? Dan was aanmelden gewenst voor woensdag 19 januari 10.00 uur maar u kunt 
nog contact opnemen met de raadsgriffi e via griffi e@nijkerk.eu

Vooruitblik Raadsvergadering 27 januari
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Donderdag 27 januari vergadert de gemeenteraad online vanaf 19.30 uur.
Op de agenda: 
- Defi nitief ontwerp en kredietaanvraag nieuw gemeentehuis
- Tweede kaderstelling dorpshuis Hoevelaken
- Kaderstelling woningbouw en openen grondexploitatie Deelplan 3 Nijkerkerveen
Deze onderwerpen worden op 20 januari besproken in de raadscommissies. Daarover leest u 
hierboven meer.
U kunt de gemeenteraadsvergadering meekijken of later terugkijken via de website 
www.Nijkerk.eu/gemeenteraad.

Terugblik Beeldvorming 13 januari
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Donderdagavond 13 januari waren er twee (online) beeldvormende bijeenkomsten voor de 
gemeenteraad. 
Eerst kregen de raadsleden en belangstellenden informatie over de concept mobiliteitsvisie. 
De thema’s in deze visie zijn: leefbaarheid, verkeersveiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid. 
Welke knelpunten zijn er? En welke wensbeelden? En wat betekent bijvoorbeeld woningbouw of 
de reconstructie van een knooppunt voor de verkeersstromen? Raadsleden en betrokken inwoners 
stelden vragen over onder andere mogelijke gevolgen voor het buitengebied, over veiligheid/over-
steekbaarheid van wegen, over knooppunten en de ringweg. In de commissievergadering van 17 
januari stond dit onderwerp samen met de concept omgevingsvisie op de agenda. Daarover leest u 
hieronder meer.

Daarna was er informatie over het defi nitief ontwerp en kredietaanvraag nieuwe gemeentehuis. 
Eerder werd al het voorontwerp gepresenteerd. Raadsleden stelden nog vragen over de kosten, 
prijsontwikkelingen, huisvesting van de Omgevingsdienst de Vallei en het tijdpad. Donderdag 
20 januari staat het onderwerp op de agenda van de raadscommissie, ter voorbereiding op de 
geplande besluitvorming in de raad van 27 januari.

Terugblik Raadscommissie 17 januari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Maandagavond 17 januari kwam de raadscommissie vanaf 20.00 uur online bij elkaar.
Tijdens deze consulterende raadscommissie, vroeg het college de commissie om te reageren op 
vragen over de concept Mobiliteitsvisie en de concept Omgevingsvisie. 

Er waren ook enkele insprekers aanwezig bij de vergadering. Zij vroegen aandacht voor de cultuur-
historische waarde van buurtschap Slichtenhorst, voor behoud van het landschap en voor overleg 
met de agrarische sector. Het college vroeg de raadscommissie om reactie op vijf vragen over: de 
nieuwe woon- en werklocaties, de (buiten)sportvoorzieningen en de aanleg van nieuwe wegverbin-
dingen. 
Wat zijn goede zoeklocaties voor toekomstige woningbouw? En waar kan wel of geen hoogbouw? 
Welke verkeersontsluitingen zijn nodig? En waar kunnen welke voorzieningen voor de inwoners van 
de gemeente het beste komen? De commissie besprak daarmee een deel van de concept visies. 
Het college gaat over de concept visies in gesprek met betrokken groepen uit de samenleving en 
betrokken inwoners.

Vergaderingen terugkijken?
Via de website van de gemeente Nijkerk kunt u de vergaderingen terugkijken wanneer u dat wilt. 
Ga naar: www.nijkerk.eu/gemeenteraad. Kies daar voor Vergaderingen en Vergaderstukken en 
daarna voor Uitzendingen.

Vooruitblik Raadscommissies I en II 20 januari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdagavond 20 januari zijn er twee raadscommissies. De vergaderingen zijn online en
beginnen om 20.00 uur.

Raadscommissie I vergadert over:
Tweede kaderstelling dorpshuis Hoevelaken
Dit voorstel gaat over de vernieuwing van het dorpshuis De Stuw in Hoevelaken. Het college legt
nu een tweede kaderstelling voor aan de gemeenteraad op basis van een haalbaarheidsstudie die
vorig jaar is uitgevoerd. Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de kaders en
een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Daarna kan het plan verder uitgewerkt worden.
De kaders gaan over onder meer de beoogde functies en deelnemers, horecafunctie, ruimte voor
eerstelijnszorg, ruimte voor gemeentelijke dienstverlening, vloeroppervlakte, locatie ten noorden
van het huidige gebouw, gemeentelijke bijdrage en planning ingebruikname.
Tijdens de raadscommissie vormen de raadsleden hun mening. Het besluit over het plan staat
gepland in de raad van 27 januari.

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

Volg de gemeenteraad ook 
via Twitter en Facebook

Hoort u graag wat de 
gemeenteraad doet?
Bijvoorbeeld wanneer de
vergaderingen zijn en wat 
er op de agenda staat?

Dan kunt u de gemeenteraad ook 
volgen via twitter: 
@RaadNijkerk of Facebook:
GemeenteraadNijkerk. Vanuit de 
raadsgriffi e geven we hier informatie 
over (het werk van) de gemeenteraad 
van Nijkerk.


