
26 april 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.

Aangepaste openingstijden stadhuis Nijkerk 
Het stadhuis in Nijkerk is op de volgende dagen gesloten:

•	 woensdag	27	april:	 Koningsdag
•	 donderdag	5	mei:		 Bevrijdingsdag
•	 vrijdag	6	mei:	 Dag	na	Bevrijdingsdag
•	 vrijdag	20	mei:		 Activiteit	van	het	personeel

•	 donderdag		26	mei:	 Hemelvaartsdag
•	 vrijdag	27	mei:	 Dag	na	Hemelvaartsdag
•	 maandag	6	juni:	 Tweede	Pinksterdag

Herdenken op 4 mei
Dit jaar kunnen we weer samen herdenken. Na twee jaar sobere herdenkingsbijeenkomsten zonder publiek  is het dit jaar weer 
mogelijk om gezamenlijk stil te staan bij de oorlogsslachtoffers. Voor het eerst zijn er op drie locaties herdenkingsbijeenkomsten: 
in Nijkerk, Hoevelaken én in Nijkerkerveen. Hieronder vindt u de programma’s.

Veel diensten en producten kunt u online aanvragen via onze website: www.nijkerk.eu

50 procent korting op regenton
Tuin- en balkonplanten zijn dol op regenwa-
ter. En na een aantal warme dagen, kunnen 
ze wel wat gebruiken. Het is zonde om daar 
kraanwater voor te gebruiken. Als u slim 
bent, slaat u een voorraadje regenwater op 
wanneer het regent. In een regenton. Wist u 
dat u die met korting kunt kopen in Nijkerk?
 
Korting bij de kassa
Wanneer u een regenton koopt bij één van 
onze deelnemers, dan krijgt u bij de kassa 50% 
korting (maximaal € 50). 

De actie geldt voor één regenton per adres. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.duurzaam-nijkerk.nl/actie-regenton.

Deelnemers van de regenton-actie:
•	 Westermolen	
•	 Intratuin
•	 Praxis
•	 Webshop	ZINKenKOPER

Programma Nijkerk
18.00 uur
Scouting Nijkerk hijst de vlaggen bij alle 
oorlogsmonumenten

18.45 / 19.00 uur  
Vertrek stille tocht langs verschillende 
monumenten, vertrekpunt Stadhuis, 
verzamelen vanaf 18.30

19.37 uur
Aankomst van de stille tocht bij het Indië 
monument	in	het	Van	Reenenpark.	Bij	dit	
monument vindt een korte plechtigheid met 
bloemlegging plaats.

19.40 uur
Aankomst van “de stille tocht” bij het 
monument	in	het	Van	Reenenpark	

19.40 – 19.58 uur
- Start ceremonie met een lied, gezongen door 

mevrouw Iris Lengkeek 
- Welkomstwoord
- Voorlezing gedicht door Joy van Buiten 
 (leerling Corlaer)
- Gastspreker - de heer Hamburger
- Muziek door Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps 

19.58 uur
Signaal Taptoe

20.00 uur
Twee minuten stilte 
Aansluitend volgt Het Wilhelmus en de krans- 
en bloemlegging door de diverse delegaties en 
individuen. 

De herdenking in Nijkerk is digitaal te volgen 
via de website van Nijkerk Nieuws (u vindt 
de livestream via de agenda https://nijkerk.
nieuws.nl/evenementen/ uitzending vanaf 
19.15) en de website van de A1 mediagroep 
(https://www.a1mediagroep.nl/) 

Programma Hoevelaken
De Herdenkingsbijeenkomst wordt mogelijk 
gemaakt door de bijdrage van Korps Nationale 
Reserve,	Rebecca	Smit	(cello)	en	Ester	Kövy	
(viool), Piper en drummer Seafort Highlanders 
of Holland, Mark Walet (trompet), Oranjever-
eniging “Koningin Wilhelmina” Hoevelaken en 
de verschillende sprekers.

19.00 – 19.45 uur 
Herdenkingsbijeenkomst in Dorpshuis De Stuw 
(zaal open om 18.30 uur)
-   Amazing Grace: Piper en drummer van de
 Seaforts Highlanders of Holland
-			Toespraak	burgemeester	Renkema
- Meditatie Gijs de Vries - “Als ik niets doe,
 wie dan”?
-	 Voorlezing	gedicht	Verzet	–	Remco	Campert,	
 Paola  Baan
-   Het Wilhelmus

19.50 uur
Stille tocht van Dorpshuis De Stuw naar Park 
Weldam

19.58 uur
Start ceremonie bij monument op Park 
Weldam, Signaal Taptoe 

20.00 uur 
Twee minuten stilte 
Aansluitend volgt de krans- en bloemlegging 
door de diverse delegaties en individuen. 

Programma Nijkerkerveen
19.30 uur
Aanvang muziek door Muziekvereniging 
Concordia bij het  Vrijheidsmonument op het 
dorpsplein

19.40 - 19.45 uur
Aanvang muziek nabij het monument, uit te 
voeren door Concordia.

19.45 - 19.58
- Welkomstwoord
-   Voorlezing gedicht, leerling Horizon
-   Gastsprekers (wethouder Nadya 

Aboyaakoub en  dominee Van der Sluis)
-   Concordia vervolgt de muziek nabij het 

monument.

19.58 uur 
Signaal Taptoe

20.00 uur
Twee minuten stilte. 
Aansluitend volgt de krans- en bloemlegging 
door de diverse delegaties en individuen.

Na de krans- en/of bloemlegging bestaat er 
voor belangstellenden gelegenheid voor defi lé 
langs het monument.

Vlaggen 
Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen 
halfstok als teken van eerbied en respect 
voor oorlogsslachtoffers. De vlag die 
gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur 
zonder wimpel.



Bespaar op uw energiekosten
De prijzen van energie zijn flink gestegen. 
Ook u moet misschien veel meer betalen 
voor gas en elektra. Wat kunt u doen 
om de kosten toch zo laag mogelijk te 
houden? 

Op de vergelijkingssite www.gezondverzekerd.nl/
goedkope-energie geeft Gezondverzekerd.nl - 
Goedkope energie tips en informatie om uw 
energiekosten te verlagen. U vindt er ook 
informatie over uw energiecontract. Is deze 
nog het meest voordelig? Of is het verstandig 
om over te stappen? Gezondverzekerd.nl - 
Goedkope energie geeft u persoonlijk advies! 

Voordelen van Goedkope energie
Gezondverzekerd.nl - Goedkope energie biedt 
samen met een aantal energieleveranciers 
aan de inwoners van de gemeente Nijkerk 
goedkopere energiecontracten. Een uniek 
aanbod tegen de laagste prijzen. Stap over via 
www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie, 
dan krijgt u de volgende voordelen: 
•	 u	betaalt	nooit	borg	en	wordt	altijd	

direct geaccepteerd;
•	 u	ontvangt	de	goedkoopste	prijs	per	

aanbieder. We hebben speciale afspraken 
gemaakt met deze energieleveranciers; 

•	 U	krijgt	de	eventuele	overstapboete	
vergoed. 

 Als u overstapt naar een nieuwe ener-
gieleverancier terwijl uw contract bij uw 
huidige leverancier nog niet is afgelopen 
loopt u kans op een overstapboete. 
Deze moet u betalen aan uw huidige 
energieleverancier. Gezond Verzekerd 
zal deze boete vergoeden zodat u kunt 
gaan profiteren van goedkope energie. 
De overstapboete staat gegarandeerd 
binnen een week op uw rekening zodat u 
deze niet hoeft voor te schieten.

•	 u	krijgt	altijd	groene	energie.	

Wel of niet overstappen
Overstappen is niet altijd nodig. Heeft u 
bijvoorbeeld een vast energiecontract? Dan is 
de kans groot dat overstappen niet voordeli-
ger is. Voor een variabel contract kan dat wel 
zo zijn. Goedkope energie helpt u met het 
beste advies voor uw situatie. 

Ga naar www.gezondverzekerd.nl/
goedkope-energie en kijk hoe u kunt besparen 
op uw energiekosten. Heeft u nog vragen? 
Bel dan naar 085 303 5389. 

Uitnodiging voor pleegouders, 
gezinshuisouders en (pleeg-) kinderen
Op zaterdag 11 juni van 14.00-17.30 uur is 
er een gratis middag voor pleeggezinnen en 
gezinshuisouders. De middag is in jonge-
rencentrum Chill-Out, Watergoorweg 42a, 
Nijkerk. Een middag voor en met andere 
pleeggezinnen en gezinshuisouders! De ge-
meente Nijkerk en het Pleegoudernetwerk 
Nijkerk organiseren deze middag samen.

Voor kinderen
Vriendjes en vriendinnetjes van de (pleeg-) 
kinderen zijn ook van harte welkom. Voor 
de (pleeg-) kinderen hebben het Jeugd- en 
Jongerenwerk en Nijkerk Sportief en Gezond 
op 11 juni de volgende activiteiten: workshop 
DJ, Djembé workshop, lasergamen en sport- 
en spelactiviteiten. Ook is er een ruimte waar 
de jongeren kunnen relaxen en bordspellen 
kunnen spelen.
 

Voor ouders
Voor pleegouders en gezinshuisouders is er 
die middag een toelichting op het Pleeg-
oudernetwerk Nijkerk. Verder vertelt een 
pleegzorgwerker	van	De	Rading	wat	u	van	
een pleegzorgwerker kunt verwachten. En we 
gaan het hebben over het thema vitaliteit. 
Aan het einde van de middag kunt u samen 
een stadswandeling maken of een fruitsalade 
bereiden. Er is veel tijd voor het uitwisselen 
van ervaringen. Ten slotte is er een gezamen-
lijke maaltijd.
 

Aanmelden
Komt u ook naar deze middag? Deelname 
is gratis en u bent ook zonder uw kinderen 
van harte welkom. Meld u aan via 
www.pitnijkerk.eu (klik op nieuws).

Eikenprocessierups
In de maanden mei, juni, juli leeft de eiken-
processierups. De haartjes van deze rups 
kunnen gezondheidsklachten veroorzaken.
 
Preventieve bestrijding door de gemeente
De eikenprocessierups kan voor vervelende 
situaties zorgen. Daarom bestrijden we de 
eikenprocessierups in gemeentelijke bomen. 
Dit kan alleen als de eitjes zijn uitgekomen en 
de rupsen jong zijn. Dat is wanneer de bomen 
groen worden. 

Prioriteit 
We bestrijden de rups alleen in de gemeen-
telijke bomen. Om te bepalen welke bomen 
prioriteit hebben, kijken we bijvoorbeeld naar 
de locatie van de boom. Staat deze in de buurt 
van een school of op een plek waar veel men-
sen komen, dan krijgt deze boom voorrang in 
de bestrijding. 

Wegzuigen van nesten
De preventieve bestrijding van jonge rupsen 
kunnen we niet overal doen. Als de rups ouder 
is, zuigen we nesten weg uit de boom. 

Het wegzuigen van de nesten verzorgt aan-
nemer Flier boomspecialisten.

Meldingen van rupsen op gemeentelijke 
bomen zijn welkom
Wanneer u nesten met de eikenprocessie-
rups ziet in de openbare ruimte, kunt u dat 
doorgeven aan ons. Dit kan via het algemene 
telefoonnummer 14 033. U kunt ook een mail 
sturen aan: gemeente@nijkerk.eu. Wilt u meer weten over de eikenprocessierups 

dan kunt u informatie vinden op:
www.nvwa.nl/eikenprocessierups
www.natuurkalender.nl

Vervoersverbod voor pluimvee na uitbraak vogelgriep in de regio
Voor alle pluimveebedrijven in de gemeente 
Nijkerk is dinsdag een vervoersverbod van 
kracht geworden. Ook gelden alle andere 
landelijke maatregelen tegen vogelgriep. 
Zo is er een ophokplicht en is het verboden 
locaties met vogels uit de risicogroep te 
bezoeken. Particuliere pluimveehouders en 
hobbyboeren hebben eveneens met strenge 
maatregelen te maken. Alle particuliere 
houders en hobbyhouders in de gemeente 
Nijkerk moeten hun pluimvee uit de risico-
groep (o.a. kippen, kalkoenen en eenden) 
afschermen.

De maatregelen in Nijkerk zijn het gevolg van 
recente uitbraken van de vogelgriep in onze 
regio. Zaterdag werd in Terschuur (gemeente 
Barneveld) op een vermeerderingsbedrijf met 
kippen de vogelgriep vastgesteld. Vorige week 
woensdag werden in Lunteren twee gevallen van 

vogelgriep bekend en een dag eerder was er een 
geval in Voorthuizen. Op de bedrijven in Lunte-
ren en Voorthuizen ging het om leghennen.

NVWA informeert bedrijven rechtstreeks 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) informeert alle Nijkerkse bedrij-
ven rechtstreeks over wat ze moeten doen 
en laten. Zo geldt een vervoersverbod voor 
pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt 
strooisel. De maatregelen gelden ook voor 
andere dieren en dierlijke producten die af-
komstig zijn van professionele bedrijven. 

Op	de	website	van	de	Rijksdienst	voor	Onder-
nemend	Nederland	(RVO)	vindt	u	een	kaart	
met de huidige besmettingen en de gebieden 
waarvoor beperkingen gelden. 

Wat betekent het voor hobbyboeren en 
ander inwoners uit Nijkerk?
Er geldt al langere tijd een landelijke af-
schermplicht. Hebt u bijvoorbeeld kippen in 
een buitenren? Dan moet u ervoor zorgen 
dat ze niet in contact kunnen komen met 
zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Ook 
dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren 
van hobbyvogels zijn verplicht hun pluim-
vee en watervogels af te schermen. Dit kan 
bijvoorbeeld door de dieren in een volière te 
houden of in een ren onder te brengen. Op de 
website van de NVWA leest u hoe u dat kunt 
doen. Ook mogen hobbyhouders niet met hun 
risicovogels naar markten, tentoonstellingen 
of bijeenkomsten. 

Wat moet u doen als u een dode (wilde) 
vogel vindt?
Het is van belang dat dode wilde vogels direct 
worden gemeld. Op de website van de NVWA 
leest u waar u dit kunt melden. 

Wilt u meer informatie?
Uitgebreide informatie over de maatregelen 
en een kaart met de actuele uitbraken vindt u 
op de volgende websites: www.rijksoverheid.nl 
en www.nvwa.nl. Actuele informatie over de 
vogelgriep in onze gemeente vindt u ook op 
www.nijkerk.eu. 

•	Zorg
•	Welzijn
•	Maatschappij
•	Cultuur

•	Sport
•	Opleiding
•	Werk	&	inkomen

Heeft u vragen of zoekt u
een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!
Wegwijzernijkerk.nl



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.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
26 april 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0518 Dammersbeek 0 Beekpark  bouwen van bruggen en vlonders 14-04-2022
 Nijkerk Beekpark 
2022W0679 Gerstkamp 7 Hoevelaken verbouwen en uitbreiden van de woning 19-04-2022
2021BM033 Kolkstraat 10  Nijkerk opleggen van maatwerk in verband 14-04-2022
  ontbreken vetafscheider 
2022W0524 Lijsterbes 24 Nijkerk beperkte milieutoets 14-04-2022
2022W0565 Ohmstraat 3-5 Nijkerk toestemming vestiging bedrijf in  14-04-2022
  verkoop caravans en campers 
2022W0610	 Rubenslaan	26	Nijkerk	 realiseren	doorgang	en	een	dakkapel	 14-04-2022
2022W0688 Stoutenburgerlaan 1 verplaatsen van de inrit/uitrit 14-04-2022
 Hoevelaken 
2022W0784 Tolhuislaan 20a Nijkerk interne verbouwing 19-04-2022
2022W0818 Van Oldenbarneveltstraat 4 plaatsen van een dakkapel 14-04-2022
 Nijkerk 
2022W0624 Van Speykstraat 3 Nijkerk vergroten van de woning 14-04-2022
2022W0623 Van Speykstraat 5 Nijkerk realiseren van een dakopbouw en het 14-04-2022
  wijzigen van de voorgevel 

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:
2022W0443 Barneveldseweg 182 Nijkerk brandveilig gebruik van de school 19-04-2022

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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0611 Elzenlaan 1 Hoevelaken legalisatieverzoek van een schuur 14-04-2022

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.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W0932 Havenstraat 9a Nijkerk toepassing kruimelregeling gebruik 14-04-2022
  burgerwoning op bedrijfswoning 
2022W0922 Holkerstraat 25  Nijkerk plaatsen van zonnepanelen 14-04-2022
2022W0915 Julianalaan 1 Hoevelaken uitbreiden van de woning 13-04-2022
2022W0938 Kreek 1 Nijkerk plaatsen van een overkapping 15-04-2022
2022W0909 Samuel Gerssenlaan 109 bouwen van een garage 12-04-2022
 Nijkerk 
2022W0925 van Dedemlaan 4 Hoevelaken brandveilig gebruik 14-04-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W0410 Barend Kuisstraat 27 Nijkerk uitbreiden van de woning 16-04-2022
2022W0245 Venestraat 48 Nijkerk verbouwen van een kantoor naar 13-04-2022
  4 appartementen 

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
Stichting Veluwe Veluwe Wandeltocht Plein Nijkerk en 14 mei 2022  31-3-2022
Wandeltocht Nijkerk  Nijkerk  buitengebied
  gemeente Nijkerk 

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.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst:  Plaats:
25 april t/m 6 mei Meivakantie  
9	mei	 Raadscommissie	(besloten)	 	 Stadhuis
12 mei Inloopspreekuur gemeenteraad  ’t Veense Hart Nijkerkerveen
12 mei Beeldvormende bijeenkomst  Bedrijfsrestaurant, stadhuis

- Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 6e herziening Prinsenweg 10a’
- Dekkingsvoorstel regeling Individuele Studietoeslag
- Vaststelling bestemmingsplan ‘Herziening Van Dijkhuizenstraat 50’

Wilt u de vergadering terugkijken? Dat kan via www.Nijkerk.eu/gemeenteraad Kies dan voor 
Vergaderingen en vergaderstukken. Daar vindt u het overzicht van alle vergaderingen maar ook de 
uitzendingen.

Besloten raadscommissie op 9 mei
Tijdens deze bijeenkomst krijgen de raadsleden een presentatie over de mogelijke rol van de ge-
meente bij de ontwikkeling van Stadshaven Nijkerk. Voor dit project heeft de gemeente Nijkerk in 
december ’21 de subsidie Woningbouwimpuls van de provincie en het rijk toegekend gekregen. In 
december ’21 is ook een besloten bijeenkomst gehouden over de rol die de gemeente zou kunnen 
innemen bij de herontwikkeling van het gebied van de Havenkom. Er is gevraagd om deze presen-
tatie aan de nieuwe gemeenteraad nog een keer in beslotenheid toe te lichten, voordat over dit 
onderwerp besluitvorming door de gemeenteraad plaatsvindt.

Inloopspreekuur gemeenteraad op 12 mei in Nijkerkerveen
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 12 aanstaande. Tussen 19.00 en 
20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle fracties aanwezig. U kunt zonder afspraak binnen 
lopen in ’t Veense Hart in Nijkerkerveen.

Terugblik Raadsvergadering 21 april
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Donderdagavond 21 april vergaderde de gemeenteraad. Na de opening volgde de installatie van 
raadslid Adinda van Beek. Zij werd net als de andere raadsleden op 28 maart toegelaten tot de 
gemeenteraad maar kon helaas niet aanwezig zijn bij de installatie op 30 maart. Daarom legde zij 
tijdens deze raadsvergadering de belofte af.

Daarna werd het agendapunt: Terugkoop	perceel	Spoorkamp	1	van	MBO	Amersfoort behandeld. 
Het college stelde voor om het perceel van 6.855 m2 te gebruiken voor herontwikkeling naar 
‘’maatschappelijk wonen’’. Dit voorstel werd al besproken in raadscommissie I op 14 april. Toen gaf 
de commissie aan dat het zonder debat in de raad kon worden behandeld. Het voorstel is aangenomen. 
Het volgende agendapunt was: Evaluatie	11	pilots	Sociaal	Domein. De afgelopen twee jaren waren 
er elf pilots in het sociaal domein. Uit de evaluatie bleek dat acht van de elf pilots voldoende 
bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. Voor twee pilots vroeg het college aanvullende 
fi	nanciering	aan	de	raad.		Het	gaat	om	de	pilots:	Welzijn	op	Recept	en	WelKOM	huis.	Dit	voorstel	
werd besproken in raadscommissie I op 14 april. Er waren nog vragen over de kosten, meetbaarheid 
en effectiviteit. Daarom werd er ook tijdens de raadsvergadering nog over dit voorstel gesproken. 
Na toezeggingen van wethouder Dijksterhuis over extra informatie over de pilots na de zomer, 
stemde de raad in met het voorstel. Daarmee is er voor dit jaar geld beschikbaar voor de pilots en 
wordt bij de begroting in november op basis van de extra informatie besloten over het vervolg.
De overige agendapunten werden zonder debat behandeld en aangenomen:
- Visie werklocaties 2020-2030 en regionaal programma werklocaties 2021-2025 Foodvalley
- Bestemmingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, herziening Nieuwe Kerkstraat 14 Nijkerkerveen’ 
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Column
Raadslid aan het woord

Menno Aman
raadslid
ChristenUnie-SGP

Die fi ets is zo gek nog niet! 
U kunt zich vast nog wel de opvallende 
fi etsen van de ChristenUnie-SGP herinne-
ren. De kleurstelling maakte dat je er niet 
om heen kon. We hebben er wat afgefi etst. 
Samen met het campagneteam streefden 
we naar zoveel mogelijk zetels in de raad. 

Als het dan een feit is dat je ook in de raad 
bent gekozen, dan realiseer je je dat de tijden 
zullen veranderen. Veel komt er op je af. 
Maar je doet het niet voor niets. De democra-
tie is iets waar we zuinig op moeten zijn. Ook 
in Nijkerk! Als dan de vraag naar je toekomt 
om hier concreet aan bij te dragen, dan voel 
je de verantwoordelijkheid en pak je dat aan. 
Wat betekenen voor de naaste om je heen, is 
wat ik vanuit mijn christelijke levensovertui-
ging van grote waarde acht. Daar wil ik mij 
ook nu voor inzetten.

Maatschappelijke betrokkenheid wordt 
gevraagd door in het om te zien naar de 
kwetsbaren in onze samenleving, naar hen die 
op afstand staan van de arbeidsmarkt. Ieder 
mens mag er zijn. Daarnaast liggen er grote 
vraagstukken op gebied van de woningnood 

en de energietransitie. Vraagstukken die we 
moeten oppakken en niet voor ons uit mogen 
schuiven, want daar is niemand bij gebaat. We 
moeten ook oog hebben voor de generaties 
na ons.

Het is voor ieder raadslid een uitdaging om 
hier concreet wat voor te betekenen. En dat 
geldt ook voor mij. Daar heb ik uw mening 
bij nodig. Even terug naar die fi ets….ik fi ets 
graag. Of het nu op de campagnefi ets, mijn 
stadsfi ets, mijn racefi ets of de pedelec is. 
Mocht u mij eens tegenkomen en mij van 
adviezen willen voorzien? Laat het me weten! 
Maar daarvoor hoef ik ook weer niet op een 
fi ets te zitten…

Reageren?
mjaman-gmr@solcon.nl

Meer informatie 

Kijk op www.nijkerk.eu/gemeenteraad als 
u meer wilt weten over de gemeenteraad.
Daar vindt u onder andere de agenda’s,
besluitenlijsten en videoverslagen, de 
contactgegevens van de raadsleden en 
informatie over meepraten en inspreken. 

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffi e:
tel. 14 033 of e-mail griffi e@nijkerk.eu.

@RaadNijkerk

GemeenteraadNijkerk


