
2 maart 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
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.

Gaat u ook stemmen op 16 maart?
Neem uw stempas en uw identiteitsbewijs mee

Woensdag 16 maart is de dag van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Op www.nijkerk.eu/stembureaus staan alle 
stembureaus waar u kunt stemmen. 
De stembureaus zijn open van ’s ochtends 
7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Uiterlijk 2 maart ontvangt u de stempas. Die 
heeft u nodig om te kunnen stemmen. Neem 
ook een identiteitsbewijs mee naar het stem-

bureau. Bijvoorbeeld uw paspoort, identiteits-
kaart of rijbewijs. Het identiteitsbewijs mag 
maximaal 5 jaar verlopen zijn.
 
Iemand anders voor u laten stemmen
Als u zelf niet kunt gaan stemmen, dan kunt u 
iemand anders voor u laten stemmen. 
•	 Zet	op	de	achterkant	van	de	stempas	uw	

handtekening. Vul ook naam en adres in van 
degene die voor u gaat stemmen. Dit moet 
iemand zijn die zelf een stempas heeft voor 
de verkiezingen van de gemeenteraad van 
Nijkerk.

•	 Laat	de	persoon	die	voor	u	gaat	stemmen	
(de gemachtigde) het volmachtbewijs ook 
ondertekenen. 

•	 Geef	een	kopie	van	uw	identiteitsbe-
wijs mee. Bijvoorbeeld een kopie van uw 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het 
mag ook een duidelijk leesbare foto op een 

smartphone zijn. Het identiteitsbewijs mag 
maximaal 5 jaar verlopen zijn.

•	 Belangrijk	om	te	weten:	de	gemachtigde	
kan voor maximaal twee andere mensen 
stemmen en moet op dat moment zelf ook 
stemmen. 

Vervroegd stemmen
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart kunt u 
vervroegd stemmen. Die dagen zijn al enkele 
stembureaus open. Vervroegd stemmen 
bevordert de spreiding van de kiezers. U kunt 
door deze extra dagen om te stemmen beter 
uw eigen moment kiezen. Op 14 en 15 maart 
kunt u stemmen op deze locaties:
- Dependance Stadhuis, Nijkerk. Op dit stem-

bureau is een brailleboek aanwezig.
- Kerkelijk centrum de Verbinding, Nijkerk
- De Voorpost, Nijkerkerveen
- Dorpshuis De Stuw, Hoevelaken

Energietoeslag voor lage inkomens
Nijkerkse huishoudens met een laag inko-
men of een inkomen net boven het sociaal 
minimum krijgen in 2022 een extra tege-
moetkoming van € 200,- voor de stijgende 
energiekosten.

Begin december 2021 kondigde het Rijk de 
energietoeslag aan. Nijkerk wacht op de lan-
delijke voorwaarden die gaan gelden voor de 
energietoeslag. Die zijn nog niet bekend.

Automatische uitbetaling
Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, 
hoeft u waarschijnlijk niets te doen. U krijgt 

het bedrag van € 200,- dan vanzelf op uw 
rekening gestort. 

Zelf de toeslag aanvragen
Huishoudens die de toeslag niet automatisch 
ontvangen, kunnen deze later zelf aanvragen. 
Op dit moment is dit nog niet mogelijk. We 
wachten nog op de voorwaarden van het Rijk. 

Voor wie is de energietoeslag?
•	 Inwoners	met	een	bijstands-	of	een
 IOAW-uitkering.
•	 Inwoners	met	een	inkomen	of	uitkering	op	

of net boven het sociaal minimum.

•	 Zelfstandige	ondernemers	of	zzp’ers	met	
een laag inkomen.

Zodra er meer bekend is, informeren we u 
over hoe u een aanvraag doet en aan welke 
voorwaarden u moet voldoen.

Reparaties aan het riool in de wijken Paasbos, Strijland en Beulekamp
Het bedrijf Roseboom reparaties werkt aan 
het hoofdriool van de gemeente Nijkerk. 
Dit werk start vanaf maandag 7 maart. Het 
werk duurt ongeveer 3 weken. De reparaties 
zijn nodig om de kwaliteit van het riool op 
een goed niveau te houden.

De aannemer werkt in de woonwijken Paas-
bos, Strijland en Beulekamp.

Werkt de aannemer bij u in de straat? Dit kan 
betekenen dat u korte tijd niet met de auto bij 
uw huis kan komen. Ook kan het zijn dat de 
aannemer u vraagt om uw auto op een andere 

plaats te parkeren. Wij vragen hiervoor uw 
begrip.

Heeft u vragen over het werk aan het riool? 
Neemt u dan contact op met het algemene te-
lefoonnummer van de gemeente via 14 033. U 
kunt vragen naar Dennis Goes of Jan Meerkerk.

Vragen over zorg en welzijn? www.WegwijzerNijkerk.nl
De Wegwijzer is de website waar u terecht 
kunt met vragen over zorg en welzijn: www.
WegwijzerNijkerk.nl. In 2021 gingen bijna 
9.000 mensen u al voor!

De Wegwijzer wijst de weg
Op de Wegwijzer vindt u informatie over zorg 
en welzijn. Ook wijst de Wegwijzer u de weg 
naar organisaties die u kunnen ondersteunen. 
Dat scheelt u veel uitzoekwerk! Verder staat er 
op de Wegwijzer een agenda met activiteiten 
waar u aan mee kunt doen. En er is een onder-
deel	‘Nieuws’.	Daar	staan	laatste	ontwikkelin-
gen en nieuwtjes over zorg en welzijn.
 

Heeft u ondersteuning nodig?
-  Vraag of mensen in uw omgeving u kunnen 

helpen. Bijvoorbeeld familie, vrienden of 
buren.

-  Er zijn organisaties die u kunnen 
 ondersteunen. Kijk daarvoor op
 www.WegwijzerNijkerk.nl.
-  U kunt ook uw huisarts bellen. Als u ziek 

bent of als u niet lekker in uw vel zit.
-  Heeft u vragen of ondersteuning nodig bij 

het opvoeden van kinderen? 
 U vindt nuttige tips en trainingen op
 www.WegwijzerNijkerk.nl.
-  Heeft u vragen over bijvoorbeeld alcohol 

of drugs of psychische problemen? Dan 
kunt u terecht bij het gebiedsteam van de 
gemeente.

-  Heeft u vragen over werk en inkomen? Dan 
kunt u terecht bij het loket maatschappe-
lijke ondersteuning van de gemeente.

-  Heeft u thuis ondersteuning nodig? Bijvoor-
beeld huishoudelijke hulp, een rolstoel of 
beschermd wonen? Ook dan kunt u terecht 
bij het loket maatschappelijke ondersteu-
ning van de gemeente.



Vaccineren zonder afspraak verhuist naar 
dependance gemeentehuis 
GGD Gelderland-Midden gaat op zaterdag 
prikken in de dependance van het stadhuis 
aan de Kolkstraat. Inwoners die een eerste, 
tweede of boosterprik (vanaf 18 jaar) willen, 
kunnen zonder afspraak zo direct dichtbij 
gevaccineerd worden. Je krijgt het Pfizer-
vaccin.

Alle vaccinaties zonder afspraak
De pop-up locaties zijn tijdelijke locaties die 
snel en makkelijk te gebruiken en te bereiken 
zijn.  Bij pop-up vaccineren kun je zonder 
afspraak terecht. Iedereen vanaf 12 jaar mag 
dat vaccin krijgen. Als je komt voor je eerste 
prik, maken zij meteen een afspraak voor je 
tweede prik.
•	 Openingstijden:	zaterdag	van	10.00	
 tot 16.00 uur 
•	 Meenemen:	een	mondkapje	en	identiteits-

bewijs
•	 Meer	informatie:	https://ggdgm.nl/
 dichtbijvaccineren

Let	op:	het	kan	druk	zijn	bij	pop-up	vaccineren.	
Kom op tijd als je zeker wilt zijn van je vac-
cinatie. Je kunt ook komen voor het aftekenen 
van het gele boekje.

Pleegouders: van onschatbare waarde
en heel hard nodig
Laat kinderen niet wachten op een tweede thuis

Kinderen horen thuis, en als dat niet kan, 
dan zo thuis mogelijk. Soms zitten kinderen 
thuis zo in de knel dat een veilige plek elders 
nodig is. Een warme plek in een ander gezin, 
waar het kind zich thuis mag voelen. Een 
tijdje… of een tijdje langer. Het liefst dicht-
bij; in hun vertrouwde omgeving, met school 
en vriendjes in de buurt. 

In Nederland wachten ruim 800 kinderen op 
een plek in een pleeggezin. Ze kunnen om 
allerlei redenen niet of niet helemaal thuis 
wonen. Ook in de gemeente Nijkerk bieden 
veel pleeggezinnen een thuis aan een kind of 
zelfs aan meerdere kinderen. Toch kunnen we 
door het tekort aan pleegouders een kind niet 
altijd een plek geven die écht bij haar of hem 
past, waar het zich thuis kan voelen. Het leven 
van pleegkinderen staat daardoor soms ‘in de 
wacht’.	Wij	gunnen	een	pleegkind	altijd	een	
goede plek. Daar zetten we ons graag voor in.

Voor korte of langere tijd
Pleegouders zijn er in alle soorten en maten. 
En pleegzorg is er in verschillende vormen. 
Er is pleegzorg voor zolang als nodig. Soms is 
dat maanden, soms jaren, soms tot een kind 
volwassen is.  Maar er is ook weekend- en va-
kantiepleegzorg. Dat is voor kinderen die maar 
een deel van de tijd ergens anders een tweede 

thuis nodig hebben. En er is crisispleegzorg. 
Dat is voor kinderen die meteen uit een onvei-
lige situatie moeten.

Ook als de zorg voor een kind (tijdelijk of lang) 
wordt overgenomen in de eigen familie- of so-
ciale kring kan dat pleegzorg worden. Dat kan 
bijvoorbeeld zijn bij oma en opa, vrienden van 
ouders, iemand van school of van een club. 
Dan kunnen de pleegouders hulp, begeleiding 
en extra (financiële) ondersteuning krijgen.
In de gemeente Nijkerk zijn er het Pleegouder-
netwerk Nijkerk en Steunouder Nijkerk. In het 
Pleegoudernetwerk steunen en versterken 
pleegouders elkaar. Steunouders helpen ou-
ders die overbelast raken. Ze vangen een kind 
één of twee dagdelen in de week op.

Meer weten?
Bezoek eens vrijblijvend een informatie-
avond. Er is er elke maand wel één in de 
buurt! Zie www.pitnijkerk.nl.

Kom uit de geldzorgen:
Krijg grip op uw geld!

Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? 
Wilt u meer overzicht en weten wat u zelf kunt 
doen?

Het geldplan “Kom uit de geldzorgen” helpt u 
stap voor stap op weg. U krijgt adviezen om uw 
uitgaven te verminderen en uw inkomsten te 
verhogen. 

Het kost wel even tijd, maar het levert echt wat 
op. Benut die kans!

Maak gebruik van het geldplan. Het is anoniem en 
voor inwoners van de gemeente Nijkerk gratis.

Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl

Informatieavond herontwikkeling hoek 
Koninginneweg-Westerdorpsstraat 
(Eiken Schuur e.o.) Hoevelaken 
Op dinsdag 22 maart 2022 bent u welkom 
bij een informatieavond in De Stuw in Hoe-
velaken. Deze bijeenkomst is van 19.30 tot 
21.00 uur.  U kunt zich hiervoor aanmelden. 
Dit kan vóór 15 maart 2022 door een e-mail 
te sturen aan een info@schoonderbeek-bv.nl
met als onderwerp inloopbijeenkomst 
‘H-één’.

In december 2021 stelde de gemeenteraad van 
Nijkerk regels vast voor de verdere ontwik-
keling. Binnen deze regels werkt Bouwbedrijf 

Schoonderbeek samen met de gemeente het 
plan verder uit.

Woningbouwplan
Op de hoek van de Koninginneweg en Wes-
terdorpsstraat in Hoevelaken is een woning-
bouwplan in  voorbereiding. Het gaat om de de 
locatie die ook wel bekend staat als de locatie 
Eiken Schuur. Het  gaat om de bouw van 47 wo-
ningen. Dit plan gaat uit van 38 appartementen 
en 9 huizen op de grond. In totaal 21 van deze 
huizen zijn bedoeld als sociale huurwoning.

Risico nemen hoort bij ondernemen, daar is niets mis mee. 
Maar soms zit het wel erg tegen. Heeft u als ondernemer 
schulden of dreigt u schulden te krijgen? Blijf daar niet 
mee zitten. Over Rood kan ondersteunen. (Oud-) onderne-
mers zetten hun kennis en ervaring in om zelfstandigen te 
begeleiden naar een financieel gezonde situatie. Of u nu te 
weinig omzet maakt, een bedrijf wilt starten, het bedrijf moet 

stoppen, schulden hebt, failliet dreigt te gaan/bent gegaan of 
achterloopt met de bedrijfsadministratie. 

Over Rood organiseert workshops en trainingen, deelt haar 
kennis. De financieel specialisten van Over Rood helpen u 
de weg te vinden in de ingewikkelde overheidsregelingen. Bij 
Over Rood kunt u uw verhaal kwijt en wordt u gecoacht. 

De gemeente Nijkerk betaalt de kosten van deze begeleiding. 
U krijgt een gratis adviesgesprek. Bij deelname betaalt u een 
kleine eigen van bijdrage van € 20,- per maand. 
Meer informatie en aanmelden op www.overrood.nl, 
jac@overrood.nl of via 06-5154 2750.

Jac van den Berg

•	Zorg
•	Welzijn
•	Maatschappij
•	Cultuur

•	Sport
•	Opleiding
•	Werk	&	inkomen

Heeft u vragen of zoekt u een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
2 maart 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2966 Eiberlaan 1 Hoevelaken verbouwen en uitbreiden van de 18-2-2022
  woning en het plaatsen van een dakkapel 
2022W0115 Koolmeeslaan 16 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 17-2-2022
2022W0036 Schimmelpenninck 13 bouwen van een veranda 21-2-2022
 (bouwnummer 74) Hoevelaken 
2022W0001 Groenallee 12 Nijkerk plaatsen van een overkapping 17-2-2022
2022W0272 Holkerbeek 4 Nijkerk plaatsen van een kap op een bijgebouw 21-2-2022

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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0003 Molenplein 7 Nijkerk het plaatsen van een overkapping/terras 18-2-2022

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.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2987 Barneveldseweg Nijkerk kappen van 13 bomen 22-2-2022
2022W0299 Bontepoort 5 Nijkerk legaliseren van de B&B 17-2-2022
2021W3279 Nijverheidsstraat 20 Nijkerk uitbreiden van het bedrijfspand 18-2-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W0392 Koolmeeslaan 6 Hoevelaken legaliseren van de dakkapellen 17-2-2022
2022W0372 Nijkerkerstraat 32 Hoevelaken legaliseren van opslag 16-2-2022
2022W0379 Appelsestraat 1 Nijkerk renoveren van de veldschuur 16-2-2022
2022W0395 Bagijnenstraat 6 Nijkerk vervangen van een kozijn 17-2-2022
2022W0410 Barend Kuisstraat 27 Nijkerk uitbreiden van de woning 19-2-2022
2022W0406 Berencamperweg Smitspol bouwen van een bedrijfspand 18-2-2022
 Nijkerk 
2022W0407 Brucknerlaantje 1 Nijkerk plaatsen van een carport 18-2-2022

2022W0408 Dennenlaan 5 Nijkerk vervangen van kozijnen, deuren en 18-2-2022
  ramen aan de voorgevel van de woning 
2022W0415 Duifhuis 42 Nijkerk kappen van 1 boom 21-2-2022
2022W0417 Fluitekruid 5 Nijkerk realiseren van een praktijkruimte in 21-2-2022
  de garage 
2022W0368 Holkerweg 42a Nijkerk verbreden van de uitrit 15-2-2022
2022W0405 Slichtenhorsterweg 48 Nijkerk kappen van 2 lariksen 18-2-2022
2022W0390 Slichtenhorsterweg 14 Nijkerk kappen van 6 bomen 17-2-2022
2022W0391 Smidshof 12 Nijkerk omzetten van winkelfunctie naar wonen 17-2-2022
2022W0245 Venestraat 48 Nijkerk verbouwen van een kantoor naar 1-2-2022
  4 appartementen 
2022W0381 Voorthuizerweg 13-08 Nijkerk kappen van 1 boom 16-2-2022
2022W0399 Nieuwe Kerkstraat 37  handelingen met gevolgen voor 17-2-2022
 Nijkerkerveen beschermde plant- en diersoorten 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W3285 Brink 43a Nijkerk renoveren van de school 21-2-2022
2021W3237 Kolkstraat 1 Nijkerk gebruik als tijdelijke onderwijslocatie  16-2-2022
  en het tijdelijk plaatsen van een
  erfafscheiding 

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN
Op maandag 7 maart 2022 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een zit-
ting ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzittingen zijn in principe 
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:
19.30	uur	 Een	bezwaarschrift	inzake	een	geweigerde	omgevingsvergunning	en	LOD	
 Bunschoterweg 0 
20.05 uur Een bezwaarschrift inzake een last onder bestuursdwang Beatrixhof 28
20.40 uur Een bezwaarschrift inzake een afgewezen handhavingsverzoek voor Bulderweg 18
21.15	uur	 Een	bezwaarschrift	inzake	het	plaatsen	van	een	laadpaal	aan	de	Larixlaan	

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.

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.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum 
28 maart Raadsvergadering (afscheid oude raad) 19.30 uur
30 maart Raadsvergadering (installatie nieuwe raad) 19.30 uur

Regiovisie Jeugdhulp FoodValley. 
De gemeenten in de regio FoodValley werken samen om goede en betaalbare hulp voor jeugdigen, 
ouders en gezin te kunnen blijven aanbieden. De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Kaderbrief 2023 Omgevingsdienst De Vallei. 
Omgevingsdienst de Vallei (OddV) is een samenwerkingsverband van vijf gemeenten voor ver-
gunningverlening en toezicht daarop. In de kaderbrief schetst de OddV de ontwikkelingen die zij 
komend jaar verwachten. Na vragen over de onderbouwing van de kosten, heeft het college een 
gewijzigd raadsvoorstel aan de raad aangeboden. Daarin staat dat er wensen en bedenkingen inge-
diend worden bij de OddV. De vraag aan de OddV is om een onderbouwing te geven van de kosten. 
Daarna kan de raad dan een besluit nemen over het gevraagde budget. 
De raad stemde in met het voorstel.

Kaderbrief Valleihopper 2023 – 2026. De Valleihopper is een samenwerkingsverband van acht 
gemeenten voor aanvullend openbaar vervoer. De kaderbrief geeft inzicht in de fi nanciële en 
inhoudelijke kaders voor 2023-2026. De raad stemde in met het voorstel.

Kaderbrief Regio Foodvalley. Regio Foodvalley is de samenwerking tussen acht gemeenten. De 
kaderbrief gaat over de kosten van het regiokantoor en de kosten voor de uitvoering van de pro-
gramma’s.	De	raad	stemde	in	met	het	voorstel.

Benoeming plaatsvervangend gemeentelijk ombudsman
De gemeente Nijkerk heeft met de gemeenten Bunschoten en Putten een gezamenlijke gemeente-
lijke ombudsman en een plaatsvervangend ombudsman. Inwoners kunnen de ombudsman inscha-
kelen als een klacht niet naar tevredenheid afgehandeld is. Het voorstel aan de gemeenteraad was 
om mevrouw S. Dros voor zes jaar te benoemen als plaatsvervangend gemeentelijk ombudsman. 
De raad stemde daarmee in.

Bloemrijke akkerranden
Het college stelde de raad voor om voor dit jaar (2022), nog één keer 20.000 euro beschikbaar te 
stellen voor de uitvoering van het project ´Bloemrijke Akkerranden´. De raad stemde unaniem in 
met het voorstel.

Laatste ‘gewone’ vergadering
Voor de sluiting van de vergadering keek burgemeester Gerard Renkema even terug. Dit was de 
laatste	‘gewone’	raadsvergadering	van	deze	raadsperiode.	In	de	afgelopen	maanden	heeft	de	raad	
nog veel besluiten voorbereid en genomen. Binnenkort zijn de verkiezingen van de nieuwe gemeen-
teraad. De burgemeester gaf aan dat hij hoopt dat veel inwoners gebruik maken van hun recht om 
te stemmen voor de nieuwe gemeenteraad.
Op 28 maart is er nog een raadsvergadering met de huidige raad. Dat is de vergadering waarin 
deze raad afscheid neemt. 

Vergadering terugkijken?
Via www.Nijkerk.eu/gemeenteraad kunt u de vergadering nog terugkijken. 

Terugblik Raadsvergadering 24 februari
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Donderdagavond vergaderde de gemeenteraad. Raadslid Boudewijn van der Woerd (VVD) maakte 
gebruik van het vragenuurtje aan het begin van de vergadering. Hij stelde vragen over de uitvoering 
van de Visie voor het Hoevelakense Bos. Met de gemeente Amersfoort is overeengekomen dat 
aansluitend aan het Hoevelakense Bos een recreatiegebied op Amersfoorts grondgebied ontwikkeld 
wordt. De vraag aan de wethouder was waarom die uitvoering vertraagd is en of van uitstel geen 
afstel komt. Wethouder Oosterwijk gaf aan dat hij de vertraging ook jammer vindt maar dat aan 
de intentie om de visie uit te voeren, niets is veranderd. 

Financiële kaderstelling bouwplan Kerkplein, Nijkerk
Voor het bouwplan Kerkplein aan de Torenstraat vroeg het college aan de raad om een inves-
teringskrediet beschikbaar te stellen. Het ging om bijna € 4,4 miljoen voor de aankoop van 95 
openbare parkeerplaatsen in de nog te realiseren parkeergarage binnen het bouwplan. 
De	raad	heeft	niet	ingestemd	met	dit	voorstel	omdat	de	raad	de	fi	nanciële	en	juridische	risico’s	te	
groot vond. Alle fracties dienden samen een motie in waarin zij het college vroegen om uiterlijk in 
april van dit jaar een procesvoorstel aan de raad voor te leggen. Daarin moet staan wat er nodig 
is om uit te zoeken hoe het bouwplan zo snel mogelijk door kan gaan en hoe de parkeerbehoefte 
rond het Kerkplein opgevangen kan worden. Ook moet duidelijk worden op welke momenten 
de gemeenteraad keuzes kan maken. De wens van de raad is dat de locatie Kerkplein zo spoedig 
mogelijk ontwikkeld wordt.
Wethouder Oosterwijk gaf aan hij het jammer vindt hoe het gelopen is. Hij heeft respect voor de 
beoordeling van de raad en wil vanuit die beoordeling verder gaan met het plan.

Adviesrecht gemeenteraad onder de Omgevingswet.
Onder de Omgevingswet heeft de gemeenteraad het recht om bindend advies te geven aan het 
college over vergunningaanvragen die strijdig zijn met het omgevingsplan. In de nota Adviesrecht 
staan de categorieën. Tijdens de bespreking van dit plan in commissievergadering op 14 februari 
vroeg de commissie nog een reactie van het college op vragen over aantallen woningen, gebied-
sindeling op kaart en maatschappelijke voorzieningen. Daarom ontving de raad een aangepast 
voorstel. Alle fracties gaven aan blij te zijn met de aanpassingen. Irene Moes (PRO21) stelde de 
vraag of het mogelijk is om de periode voor de invoering van de Omgevingswet (januari 2023) te 
gebruiken om te inventariseren hoeveel aanvragen straks langs de raad zouden komen. Wethouder 
Oosterwijk deed de toezegging om dat bij te houden en dat met de raad te evalueren. Alle fracties 
stemden in met het voorstel.

Verordening op de Adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Nijkerk.
Gemeenten zijn onder de nieuwe Omgevingswet verplicht een adviescommissie in te stellen die 
minimaal adviseert over aanvragen voor een omgevingsvergunning voor rijksmonumenten. De 
raad stemde unaniem in met het voorstel.

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

Op woensdag 16 maart zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. Op 14 en 15 maart 
zijn al enkele stembureaus open voor 
vervroegd stemmen.

Wat vindt u belangrijk voor de gemeente 
Nijkerk? 

In de StemWijzer staan 26 stellingen. 
Maak uw keuze (eens/oneens/geen van 
beide) en vergelijk zo eenvoudig uw 
mening met die van de politieke partijen. 
De partijen geven per stelling ook een 
toelichting op hun standpunt.

www.Nijkerk.stemwijzer.nl


