
20 oktober 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 (vanaf 19 oktober weer open)
Openingstijden: op dinsdag van 13.30 - 17.00 
uur en van 18.00 uur - 20.00 uur

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.

Maar waarom wachten tot die datum? Rookmelders redden levens 
Je kunt veilig en snel vluchten uit de woning 
als je het volgende regelt: 

•	 Hang	werkende	rookmelders	op;
•	 Sluit	’s	nachts	uw	binnendeuren;
•	 Zorg	dat	er	geen	spullen	in	de	vluchtweg	
staan;

•	 Hang	de	sleutel	van	de	(vlucht)deur	op	een	
vaste plek in de buurt van die deur.

•	 Meer	tips	via	www.rookmelders.nl/artikel/
veiligheidstips 

Kijk voor meer informatie: 
rookmelders.nl

27 oktober: spreekuur over windmolens en aardgasvrij worden Nijkerk
Op 27 oktober organiseert de gemeente een 
inloopspreekuur, waar u terecht kunt met 
uw vragen over het opwekken van duurzame 
energie met windmolens en zonnevelden 
en over hoe we als gemeente aardgasvrij 
worden in de toekomst.

In gesprek en officieel inspreken
Tijdens het inloopspreekuur staan er verschil-
lende gesprekstafels klaar, waar u terecht kunt 
met uw vragen aan de gemeente. Daarnaast 
kunt u dit moment gebruiken om officieel in 
te spreken op de onderzoeksopdracht Milieu 
Effecten Rapportage. 

Milieu Effecten Rapportage 
Om straks voldoende duurzame energie op te 
kunnen wekken, onderzoekt de gemeente wat 
de mogelijkheden zijn om twee windmolens 
en een zonneveld te plaatsen in een gebied 
langs de A28. Daarbij zal ook het effect ervan 
op de omgeving worden onderzocht. 

Het voorstel voor dit onderzoek, genaamd de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), ligt 
tot en met 10 november ter inzage en u kunt 
hierop inspreken. Dat houdt in dat u de raads- 
en commissieleden uw visie meegeeft voordat 
zij een beslissing nemen over de onderzoeks-
opdracht. Inspreken kan ook tijdens deze 
bijeenkomst in De Schakel. De stukken liggen 
er inzage op het stadhuis en zijn te vinden op 
www.nijkerk.eu/ter-inzage.

Vervolg online informatieavonden
De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk 
om plannen in nauw contact met inwoners 
op te stellen en uit te voeren. Deze avond 
in De Schakel volgt op twee eerdere online 
informatieavonden. Op 6 oktober was er een 
infoavond over de stand van zaken rondom de 
Transitievisie Warmte, oftewel het onderzoek 
naar hoe we in Nijkerk kunnen wonen zonder 
aardgas. Op 11 oktober vond de inwoners-
avond over de opwek van duurzame energie 

met windmolens en zonnevelden plaats. Heeft 
u de infoavonden gemist en wilt u wel weten 
wat er is verteld? Dan kunt u ze terugkijken op 
de website www.duurzaam-nijkerk.nl. Onder 
het kopje Nieuws vindt u de links naar  video’s.

Aanmelden
We vinden het fijn als u zich van tevoren 
aanmeldt voor het inloopspreekuur, zodat we 
de drukte bij de spreektafels enigszins kunnen 
spreiden en rekening kunnen houden met de 
aanbevolen 1.5 meter afstand in verband met 
corona. Aanmelden kan via www.duurzaam-
nijkerk.nl/27-oktober-inloopspreekuur-wind-
molens-en-aardgasvrij-nijkerk.

Inloopspreekuur
Datum: 27 oktober
Tijdstip: 19.30-21.30 uur
Locatie: De Schakel
Adres: Oranjelaan 10

Kom op zaterdag naar de prikbus 
GGD Gelderland-Midden komt de komende 
zaterdagen 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 deze keer zowel met het 
Janssenvaccin als met het Pfizervaccin. Dat 
betekent dat:
•	 ook	de	jongeren	een	prik	kunnen	komen	

halen 
•	 volwassenen	vanaf	18	jaar	kunnen	kiezen	

tussen het Janssenvaccin en het Pfizervaccin
•	 iedereen	die	al	een	1e	Pfizer	prik	heeft	gehad	

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

Wanneer?
Zaterdag 23 oktober, van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag 30 oktober, van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag 6 november, van 9.00 tot 17.30 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. 

Zaterdag 23, 30 oktober en 6 november
van 9.00 tot 17.30 uur - Molenplein, Nijkerk

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

Rookmelders worden vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht
in alle woningen



Nieuw in de regio: Het Veteranencafé
De werkgroep Zorgdat organiseert in samenwerking met Grand Café Alleman een
veteranencafé.

Dit is bedoeld om alle veteranen, oud- en actief dienende militairen, burgers die bij Defen-
sie hebben gewerkt of nog werken en inwoner zijn van Harderwijk en omgeving (inclusief 
gemeente Nijkerk!) met elkaar in contact te brengen.

In Grand Café Alleman, aan het Triasplein in Drielanden/Harderwijk kunnen deze mensen elkaar 
ontmoeten om hun saamhorigheid te bevorderen, maar ook om verhalen uit te wisselen.

Daarnaast wil de werkgroep ook allerlei interessante activiteiten organiseren om de bijeen-
komsten nog meer glans te geven.

Tijdens de eerste bijeenkomsten is het mogelijk om het ‘kleine’ Veteranenmuseum gratis te 
bezoeken. Dit museum is ingericht in Wijkontmoetingscentrum Drielanden van Zorgdat.
Hier kan men documenten, boeken, albums, foto’s en attributen bekijken.

De bedoeling is het veteranencafé elke laatste woensdag van de maand van 15.30 – 18.30 uur 
te laten plaatsvinden. De eerste keer zal zijn op woensdag 27 oktober 2021.

Meer informatie: www.veteranencafealleman.nl

Hulp bij financiële problemen
Lukt het u niet meer om zelf uw financiën goed te regelen? Is het steeds moeilijker om uit te 
komen met uw inkomen, blijven er rekeningen liggen? 
Vraag dan tijdig om hulp. Het is belangrijk dat u aan de slag gaat met uw financiën. 
Niks doen verergert het probleem in snel tempo. U kunt hulp vragen bij:

•	 SchuldHulpMaatje	Nijkerk:	Een	maatje	helpt	u	om	grip	op	uw	eigen	geld	te	krijgen	en	
te houden. Uw maatje steunt u mentaal en leert hoe u ook in de toekomst uw financiën 
gezond kan houden. U krijgt weer rust.

 Contact: 06-5783 5460 of schuldhulpmaatje@nijkerksdiaconaalberaad.nl.

•	 Humanitas	thuisadministratie:	Een	vrijwilliger	helpt	u	bij	het	ordenen	van	uw	administratie,	
het regelen van automatische betalingen, het bijhouden van post, bankoverschrijvingen en 
dergelijke. Ook bij het aanvragen van regelingen, bijvoorbeeld huurtoeslag wordt u geholpen.

 Contact: 06-1696 1071 of g.vandesteege@gmail.com.

Heeft u schulden? PLANgroep voert voor de gemeente Nijkerk de schuldhulpverlening uit, 
als dat kan gewoon in het stadhuis. Voor meer informatie en aanmelding: 
www.plangroeponline.nl/nijkerk of bel 14 033 en vraag naar Loket MO.

Ondernemers: kijk op www.nijkerk.eu/shvo 

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
20 oktober 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2412 Arkerpoort 0  t.h.v. nr. 16 realiseren van een extra inrit 06-10-2021
  Nijkerk 
2021W2435 Doornsteeg 0  - bouwen van een berging bij 06-10-2021
 De Hofstee Nijkerk bouwnummer 43 

2021W1473 Gasthuisstraat 17 Nijkerk renoveren van het dak 11-10-2021
2021W2080 Jan Plassensteeg 9 Nijkerk bouwen van een opslagloods en het 12-10-2021
  verbouwen en uitbreiden van de woning 
2021W1538 Jan Tijmensteeg Het Spaanse  bouwen van 207 woningen en 06-10-2021
 Leger Nijkerk appartementen en aanleg uitritten 
2021W2257 Johan Frisohof 16 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel aan de 12-10-2021
  voorzijde van de woning 
2021W1177 Julianalaan 43 Hoevelaken realiseren van een oprit 12-10-2021
2021W1940 Keienweg 23a Nijkerk verbouwen van een bijgebouw 11-10-2021

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.

Roken?
Mensen die roken zijn gevoeliger voor 
alcohol- en drugsverslaving en de kans op 
terugval in verslaving is groter als ze blijven 
roken. Hart- en vaatziekten, longkanker en 
keelkanker zijn maar een paar voorbeelden 
van de ziektes die mensen kunnen krijgen 
door roken. Wie rookt leeft gemiddeld 
acht jaar korter. Zware argumenten om er 
niet aan te beginnen. Toch lijken sommige 
jongeren zich daar niks van aan te trekken. 
Voor jongeren zijn er andere reden om niet 
te beginnen. Wat helpt er wel als je wil voor-
komen dat je kind gaat roken?

Stoppen is moeilijk
Als stoppen met roken niet zo moeilijk was, 
dan was roken niet zo gevaarlijk. Maar juist 
de verslaving maakt dat mensen uiteindelijk 
overlijden. Van alle kinderen die eens een 
sigaret uitproberen, raakt de helft verslaafd. 
Jaarlijks proberen bijna één miljoen mensen te 

stoppen met roken, minder dan tien procent 
slaagt daarin. Kinderen wiens ouders roken, 
zullen zelf ook vaker roken. 

Als je rookt hoor je er bij?
Veel pubers beginnen te roken omdat anderen 
dat ook doen. Voor een puber is het heel belang-
rijk om bij de groep te horen. In de afgelopen 
jaren is roken snel minder populair aan het 
worden. Vaak hoor je er juist niet bij als je rookt. 
Zeker nu de overheid en bedrijven steeds meer 
maatregelen nemen om het roken te ontmoedi-
gen, staan de rokers steeds vaker buitenspel. 

Een opstap naar andere middelen
Recent onderzoek wijst uit dat roken vaak een 
opstap is voor allerlei andere verslavingen. 
Alcohol en blowen liggen daarbij het meest 
voor de hand. Maar ook andere middelen, 
zoals xtc, speed en cocaïne komen bij rokers 
sneller in beeld dan bij niet-rokers. Bovendien 

blijkt dat rokende drugs- of alcoholverslaafden 
na een behandeling veel vaker terugvallen in 
hun verslaving dan niet-rokers. 

De sterkste argumenten 
Voor jongeren geldt dat de directe gevolgen 
van roken de sterkste argumenten zijn om niet 
te beginnen. Wie rookt stinkt naar rook, ook 
zijn of haar adem stinkt en kleren en kamer 
stinken naar rook. Roken is slecht voor je con-
ditie;	je	organen	krijgen	te	weinig	zuurstof.	Ro-
ken is ongelooflijk duur. Een pakje sigaretten 
kost ruim zeven euro, een gemiddelde roker 
heeft iedere twee dagen een pakje nodig, dat 
is ruim honderd euro per maand. 

Praktische aanpak
Voor opvoeders zijn er een paar tips. Stel 
vooral vragen aan je kind, zoals ‘Wat is er 
leuk aan roken? Hoe kom je van een versla-
ving af? Waarom staan die rare afbeeldingen 

op pakjes?’ Maak duidelijke afspraken. Wees 
consequent in je mening over roken, zonder er 
neerbuigend over te zijn. En ten slotte, rook zelf 
niet, dan begrijpt je kind je argumenten veel 
beter. Als je dat lastig vindt, is het goed om te 
weten dat hulp bij stoppen met roken sinds 
2020 wordt vergoed. Huisartsen hebben daar 
meer informatie over. Meer informatie over 
alcohol en drugs: www.stopdrugsnijkerk.nl. 

De e-sigaret, is die minder schadelijk?
De e-sigaret is nog te kort op de markt 
om te zien hoeveel mensen daar uitein-
delijk ziek van worden. Er worden wel 
schadelijke stoffen aangetroffen in de e-
sigaret. De e-sigaret blijkt voor jongeren 
een opstap te zijn om gewone sigaretten 
te gaan roken. Anderzijds zijn er volwas-
senen die door gebruik van de e-sigaret 
de gewone sigaretten laten staan. 



2021W2468 Kerkepad 3 Hoevelaken realiseren van een sport BSO 06-10-2021
2021W2327 Meidoornlaan 2 Nijkerk realiseren van een inrit ten behoeve 12-10-2021
  van parkeren in tuin 
2021W2048 Oude Barneveldseweg 57 uitbreiden van de woning 11-10-2021
 Nijkerk 
2021W2287 Rembrandtlaan 4 Nijkerk wijzigen en vergroten van de dakkapel 12-10-2021
2021W1801 Slichtenhorsterweg 37 Nijkerk herbouwen van een schuur 11-10-2021
2021W1492 Slichtenhorsterweg 43 Nijkerk bouwen van een paardenstal 08-10-2021
2021W2126 Zonnebloemlaan 5 Hoevelaken uitbreiden van de woning 06-10-2021

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.

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1418 Bloemendaalseweg 2 Nijkerk herbestemmen van de boerderij 06-10-2021

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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1623 Van Dijkhuizenstraat 80 afwijken van bestemmingsplan 12-10-2021
 Nijkerkerveen t.b.v. detailhandel 

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:
2021W1674 Olevoortseweg 41 Nijkerk realiseren van een  paardenbak 11-10-2021

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W0524 Klaprooslaan 35 Hoevelaken bouwen van een dakopbouw 06-10-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W2572 Ampèrestraat 5  7 en 7a Nijkerk brandveilig gebruik 06-10-2021

2021W2588 Barneveldseweg 137a Nijkerk wijzigen van de vleeskalverenhouderij 07-10-2021
2021W2593 Kolkstraat 10 Nijkerk splitsen van het gebouw 07-10-2021
2021W2575 Parklaan 4 Hoevelaken plaatsen van een trap naar opbouw 06-10-2021
  boven garage ivm mantelzorg 
2021W2613 Prinsenweg 24 Nijkerk beperkte milieutoets 11-10-2021
2021W2615 Veenlanden 6 Hoevelaken realiseren van een zij-aanbouw 11-10-2021

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W2183 Hoevelakerveenweg 8 wijzigen van de maatvoering 07-10-2021
 Hoevelaken uitvoering van de aangebrachte verharding 
2021W2220 Wolfsesteeg 4 Nijkerkerveen vervangen van een garage/berging 11-10-2021

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2021BL156 Duifhuis ong. Nijkerk tijdelijk lozen van bemalingswater 12-10-2021
2021M0196 Slichtenhorsterweg 43 Nijkerk veranderen van de activiteiten 06-10-2021
2021M0298 Wallerstraat 127 Nijkerk melding voor het bereiden, afhalen en 11-10-2021
  bezorgen van maaltijden 
2021BL155 Wallerstraat 34 Nijkerk tijdelijk lozen van bemalingswater 12-10-2021

Rectificatie
In de publicatie van woensdag 13 oktober 2021 is per abuis vermeld dat er onder dossiernr. 
2021W2537 een aanvraag is ingediend voor het perceel Olevoortseweg 39. Bij deze wordt dit 
gerectificeerd naar Olevoortseweg ong. (kadastrale gemeente Nijkerk, sectie A, nummer 3034).

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 25 oktober 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 Twee bezwaarschriften inzake een last onder dwangsom Achterduyst 2 

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 of telefonisch via het algemene nummer van de 
gemeente Nijkerk 14 033.

Voor nadere informatie: Team Juridische Zaken, tel. 14 033.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang 
28 oktober Inloopspreekuur 19.00 uur
28 oktober Raadscommissie 20.00 uur

Nijkerk werd aangenomen met 22 stemmen voor en 5 stemmen tegen (leden van de fractie van 
PRO21).

- Stedenbouwkundige visie Havenkom, fase 1a. De raad stelde de stedenbouwkundige visie fase 
1a van het project Havenkom vast.

- Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten. De raad besloot de Beleidsnota huisvesting ar-
beidsmigranten vast te stellen.  

- Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Nijkerk 2022. De raad besloot de Ver-
ordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Nijkerk 2022 vast te stellen.

- Advies aanwijzing lokale publieke omroep: De raad besloot om het Commissariaat voor de 
media positief te adviseren om de 5-jaarlijkse zendtijdtoewijzing voor de lokale omroep toe te 
wijzen aan de “Stichting Streekomroep voor de Noord West Veluwe”

- Bedrijveninvesteringszone centrum Hoevelaken: De raad besloot de ‘Verordening bedrijvenin-
vesteringszone Centrum Hoevelaken 2022-2026’ vast te stellen.

- Verlenging benoeming Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De raad besloot de benoeming van de 
huidige leden en plaatsvervangende leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit te verlengen 
tot medio juli 2022.

- Bekrachtiging geheimhouding bijlage tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2021. 
 De raad besloot de opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage bij de tussentijdse
 MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2021 te bekrachtigen.
Daarna sprak de gemeenteraad over de motie ‘Holocaust Namenmonument’, ingediend door de 
raadsleden Matthias Blankesteijn (CDA) en Jaco van Putten (ChristenUnie-SGP). Matthias en Jaco 
vragen het college daarin de namen van weggevoerde en vermoorde inwoners van de gemeente 
Nijkerk op het Holocaustmonument symbolisch te adopteren en daarmee een bijdrage te leveren 
aan het initiatief van het Auschwitz Comité. De motie werd unaniem aangenomen. 

Inloopspreekuur
Wilt u iets voorleggen aan enkele raadsleden? Een goed idee of een vraag? Dan bent u van harte 
welkom tijdens het inloopspreekuur van de raad op 28 oktober aanstaande. Van elke fractie zal 
iemand als vertegenwoordiger aanwezig zijn U kunt zich tot woensdag 27 oktober om 10.00 uur 
aanmelden bij de raadsgriffie (griffie@nijkerk.eu). U ontvangt dan alle informatie.

Vooruitblik Raadscommissie 28 oktober
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Tijdens de Raadscommissie van donderdag 28 oktober worden de raads- en commissieleden ge-
consulteerd over 1e Kwartaalrapportage ‘voortgang transformatie en taskforce Sociaal
Domein.’ Op 1 juli 2021 heeft de raad de motie ‘rapportage transformatie en bezuinigingen 
Sociaal Domein’ aangenomen. Hiermee roept de raad het college op om over te gaan tot een meer 
concrete voortgangsrapportage over de geplande bezuinigingen en de transformatie in het Sociaal 
Domein en de daarbij behaalde resultaten en deze rapportage minimaal één keer per kwartaal aan 
de raad te verstrekken. Vanavond wordt de 1e kwartaalrapportage besproken en worden de com-
missieleden gevraagd hun bevindingen te geven.

Terugblik Raadsvergadering 14 oktober
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

In het vragenuurtje stelde Matthias Blankesteijn (CDA) vragen over de staat van het onderhoud 
van sporthal De Baggelaar. Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh gaf namens het college een 
reactie op zijn vragen.
Verder werden tijdens de raadsvergadering de volgende onderwerpen besproken en besluiten 
genomen:
- Beleid gemeentelijke begraafplaatsen 2021-2026 en Verordening gemeentelijke begraaf-

plaatsen. Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij) diende bij beide voorstellen een amendement 
in, waarin wordt voorgesteld ook een termijn van 40 of 50 jaar voor particuliere graven mogelijk 
te maken en wordt voorgesteld om het mogelijk te maken het grafrecht te verlengen met 20 en 
30 jaar, in plaats van enkel 10 jaar. De amendementen werden mede ingediend door de fractie 
van ChristenUnie-SGP en de fractie van de VVD. Het amendement werd unaniem aangenomen. 
De geamendeerde voorstellen werden unaniem aangenomen. 

- Ruimtelijke Verkenning Regio Foodvalley, Concept Verstedelijkingsstrategie Arnhem- 
Nijmegen-Foodvalley en Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort (fase 2). 

 Niels Staal (VVD) diende bij elk van de voorstellen een amendement in waarin wordt aangege-
ven dat er ingestemd kan worden met de voorliggende plannen onder de voorwaarde dat het 
college bij de verdere uitvoering van deze plannen het Nijkerks omgevingsbeleid als kader zal 
hanteren. De amendementen werden mede ingediend door de fracties van de ChristenUnie-SGP, 
PRO21 en De Lokale Partij. Daarnaast diende Niels Staal (VVD) bij het voorstel Ontwikkelbeeld 
2030-2040 Regio Amersfoort een motie in over de noodzaak van investeringen in de infrastruc-
tuur. Deze motie werd mede ingediend door de fracties van de ChristenUnie-SGP, PRO21 en De 
Lokale Partij. Alle fracties gaven aan zich te kunnen vinden in de amendementen en de geamen-
deerde voorstellen van de onderwerpen Ruimtelijke Verkenning Regio Foodvallei en Concept 
Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Bij het onderwerp Ontwikkelbeeld 
2030-2040 Regio Amersfoort (fase 2) gaf Matthias Blankesteijn (CDA) aan zich niet te kun-
nen vinden in de motie, het amendement en het voorstel. Het amendement en de motie werd 
aangenomen met 19 stemmen voor en 8 stemmen tegen (leden van de fractie van CDA). Het 
geamendeerde voorstel werd aangenomen met 19 stemmen voor en 8 stemmen tegen (leden 
van de fractie van CDA). 

- Verordening doelgroepen woningbouw Nijkerk en Verordening differentiatie woningbouw 
Nijkerk. Irene Moes (PRO21) en Niels Staal (VVD) dienden bij de Verordening doelgroepen 
woningbouw een amendement in waarin wordt voorgesteld de instandhoudingstermijn van 25 
jaar te wijzigen in een instandhoudingstermijn van 40 jaar. Het amendement werd mede onder-
tekend door de fracties van het CDA, ChristenUnie-SGP en De Lokale Partij. Het amendement 
en het geamendeerde voorstel werden unaniem aangenomen. Ook de verordening differentiatie 
woningbouw Nijkerk werd unaniem aangenomen.

Daarnaast nam de raad de volgende besluiten:
- Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Nijkerk. Linda de Wals (PRO21) legde een stemver-

klaring af met betrekking tot de inzet van de mosquito. De Algemene Plaatselijke Verordening 
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Irene Moes, raadslid PRO21

Verenigingsleven

Lang geleden zette ik als klein meisje mijn 
eerste stapjes op het hockeyveld van HC 
Nijkerk. Een kleine, gezellige hockeyclub. 
Zo klein dat er een paar jaar later geen 
team in mijn leeftijdscategorie meer 

was. Gelukkig vond ik toen een plekje in een 
gezellig team bij MHC Hoevelaken. In mijn 
studententijd hockeyde ik in Nijmegen. Al 
kende ik er eerst bijna niemand: bij elk van de 
clubs waar ik speelde vond ik een plekje in een 
team. Vervolgens streed ik, samen met mijn 
teamgenootjes, om te winnen van die tegen-
stander met dat andere shirt. 

Samen hockeyen heeft me meer geleerd dan 
tegen een bal aan slaan of een tegenstan-
der dollen. Het leerde me ook dat je samen 
sterker bent dan alleen. Dat je, door elkaar te 
helpen, een beter resultaat haalt. 

Toen ik na mijn studententijd terugkeerde in 
Nijkerk was ik blij dat er na vele jaren weer 
seniorenhockey was bij HC Nijkerk. Ik kon 
terugkeren op het oude nest. Een oud nest 
dat ik - op het oude clubgebouw na - niet 
meer herkende. De club was gegroeid en mijn 

oude teamgenootjes waren er niet meer. En 
ook nu vond ik weer snel mijn plekje in het 
verenigingsleven. Inmiddels staat er ook een 
spiksplinternieuw clubgebouw en ligt er een 
tweede veld. 

Zoals ik zullen er velen zijn die regelmatig met 
veel plezier bij een van onze mooie sport-
verenigingen komen: om zelf te sporten of 
om gezellig samen met anderen langs de lijn 
te staan. Laten we daarbij niet vergeten dat 
de vele vrijwilligers die bij onze verenigingen 
rondlopen, ons fijne verenigingsleven mogelijk 
maken. Zij zetten zich belangeloos in om de 
vereniging voor iedereen een mooie, fijne 
plek te maken. Daarvoor vanaf deze plek een 
welgemeend: dankjulliewel!

Reageren?
Irene@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 raadsgriffie:
tel. 14 033 of e-mail griffie@nijkerk.eu.

@RaadNijkerk

GemeenteraadNijkerk


