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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.

Stemmen over 7 weken
Over 7 weken is het 16 maart. Dat is de dag 
van de gemeenteraadsverkiezingen. Of dat 
belangrijk is? Veel inwoners van Nijkerk vin-
den dat wel. Het opkomstpercentage in onze 
gemeente is vaak hoger dan het landelijk 
gemiddelde. Gaat u dan ook stemmen?

Inwoners van de gemeente Nijkerk van 18 jaar 
en ouder kiezen die dag de gemeenteraadsleden. 
Het aantal te kiezen raadsleden (zetels) hangt 
af van het aantal inwoners van de gemeente. 
In Nijkerk gaat het om 27 zetels. Deze 27 
personen vertegenwoordigen de inwoners 
en beslissen namens u over veel zaken in de 
gemeente.

Gemeenteraad beslist namens u
De gemeenteraad stelt bijvoorbeeld de 
gemeentebegroting vast. Hierin staat waar 
de gemeente haar geld aan gaat uitgeven. 
Dat kan gaan over onderhoud van wegen en 
groen, verkeer, cultuur, sport, voorzieningen 
voor de jeugd en jongeren en heel veel andere 
onderwerpen. De gemeenteraad beslist ook 
over algemene regels (verordeningen) waar 
inwoners van de gemeente zich aan moeten 
houden. En de gemeenteraad controleert het 
college van burgemeester en wethouders. 
Voeren zij het beleid goed uit? In de gemeente-
raad zitten raadsleden namens verschillende 
partijen. De verschillende partijen hebben ver-
schillende standpunten. Hoe meer stemmen 

een partij krijgt, hoe meer mensen van die 
partij in de gemeenteraad komen. Daarmee 
bepaalt u als stemmer waar de gemeenteraad 
voor zal staan. 
Noteert u 16 maart alvast in uw agenda?

Temperatuur in huis
Het is winter en dat is goed te voelen. Een 
frisse neus is heerlijk, maar in huis wil je 
graag de kou buiten houden en de warmte 
juist binnen. Daarom is goede isolatie van 
het huis belangrijk. 

Minder stoken nodig
Wanneer de muur, de vloer, het dak of de 
ramen niet zo goed geïsoleerd zijn, kan de 
warmte ontsnappen en kou juist binnendrin-
gen. Dat betekent dat de verwarming harder 
moet werken en de ketel sneller moet stoken, 
om de temperatuur in huis fi jn te houden. Dat 
kost energie. En energie kost geld.

Kosten van isoleren
Nu kost isoleren natuurlijk ook geld. Een be-
drag dat u misschien niet direct heeft. Vanuit 
de gemeente kunt u daar hulp bij krijgen. U 
kunt bijvoorbeeld gebruik maken van de Duur-
zaamheidslening. En wanneer u twee of meer 
maatregelen neemt, kunt u subsidie aanvra-
gen en krijgt u dus een deel van het bedrag 

terug. Het grote voordeel van isoleren is dat u 
de kosten in de loop van de tijd terug verdient, 
door wat u bespaart aan energie. En daarbij: 
het is veel aangenamer wonen.

Gratis advies
Wilt u meer weten over isoleren, bijvoorbeeld 
wat er mogelijk is bij uw woning? Neem 
dan contact op met Henk Eilander van het 
Energieloket voor gratis advies. Of kijk op de 
website duurzaam-nijkerk.nl.

Energieloket Nijkerk
06 – 12 02 39 68
henk@energieloket-nijkerk.nl
www.duurzaam-nijkerk.nl/isoleren

Meld u aan voor de gratis cursus ‘Beter omgaan met Pubers’
In de puberteit verandert er veel. Zowel voor 
kinderen als voor ouders. Voor u als ouder 
kan het lastig zijn om met de veranderin-
gen om te gaan en daarin uw eigen rol te 
bepalen. Plotseling ontstaan hevige ruzies, 
het lukt niet meer om normaal met elkaar 
te praten of er ontstaan grotere problemen, 
zoals gameverslaving of een schoolachter-
stand.

De cursus is voor ouders van kinderen van 12 
tot 16 jaar en is gratis voor inwoners van de 
gemeente Nijkerk. Het geeft u een steuntje in 
de rug. U kunt ervaringen uitwisselen en praten 
over verschillende manieren van opvoeden. In de 
cursus wordt er kennis gedeeld over thema’s die 
bij de puberteit horen.

 
Onder andere de volgende thema’s komen aan 
bod:
• Veranderingen in de puberteit.
• Positieve aandacht en manieren van 
 opvoeden.

• Ruzie voorkomen: luisteren naar de puber.
• Ruzie voorkomen: praten met de puber.
• Ruzie oplossen: overleggen met de puber.
• Grenzen stellen en straffen.
• Seksuele opvoeding.
• Alcohol en drugs.

Cursusdagen
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten op 
dinsdagavond van 19.00-21.00 uur, start op 
8 maart. Als door de coronamaatregelen 
fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn, kan 
deze cursus online plaatsvinden. 
Meld u aan via www.pitnijkerk.nl.

Onderhoud Tunnel 
Amersfoortseweg

Op vrijdag 28 januari zijn er onderhouds-
werkzaamheden aan de tunnel op de 
Amersfoortseweg. De weg blijft beschikbaar 
voor het verkeer. Er zijn wel verkeersmaatre-
gelen op de plekken waar gewerkt wordt. 

Loket Hoevelaken
Het loket in Hoevelaken is vanaf dinsdag 25 januari weer open. De storing die in december 
ervoor zorgde dat het loket tijdelijk dicht moest, is verholpen. De ICT-systemen zijn uitgebreid 
nagekeken en getest, en het loket is weer in bedrijf. U kunt op dinsdag van 13.30 uur tot 17.00 
uur en 18.00 uur tot 20.00 uur in Hoevelaken terecht voor o.a. het aanvragen en ophalen van 
paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen. U kunt via de website van de gemeente een 
afspraak maken via https://afspraak.nijkerk.eu/.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
26 januari 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0032 Beukenlaan 16 Nijkerk plaatsen van een erker 13-1-2022
2021W2198 Bloemendaalseweg 5b Nijkerk kappen van 24 bomen 18-1-2022
2021W2996 Bunschoterweg 39 Nijkerk kappen van twee platanen 18-1-2022
2021W2949 Kleine Vos 4 Nijkerk verkopen van bier en wijn via de webshop 13-1-2022
2021W3147 Park Weldam 21 Hoevelaken bouwen van een carport 17-1-2022
2021W2685 Parklaan 23 Hoevelaken plaatsen van een dakopbouw 14-1-2022
2021W3073 Tellerswerft 9 Nijkerk bouwen van een dakopbouw op de garage 14-1-2022
2021W2939 Van Dijkhuizenstraat 4 plaatsen en wijzigen van dakkapellen 18-1-2022
 Nijkerkerveen 
2021BM026 Wallerstraat 127  Nijkerk opleggen maatwerk in verband met 17-1-2022
  ontbreken vetafscheider 
2021W3164 Zijdevlinder 47 Nijkerk plaatsen van een erker en een dakkapel 14-1-2022
  aan de voorzijde van de woning 

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:
2021W2683 Bloemendaalseweg 2 Nijkerk melden van brandveilig gebruik 17-1-2022

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:
2021W3134 Smalle Streek 8 Hoevelaken verbouwen van de garage tot 14-1-2022
  pre-mantelzorgwoning 

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:
2022W0113 Bernhardstraat 22 Nijkerk uitbreiden van de woning 14-1-2022
2022W0080 Buntwal 19 Nijkerkerveen kappen van 4 bomen 12-1-2022
2022W0096 Hogebrinkerweg 65 realiseren van een mantelzorgwoning 13-1-2022
 Hoevelaken 
2022W0115 Koolmeeslaan 16 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 14-1-2022
2022W0106 Molenplein 15 Nijkerk uitbreiden van de winkel 14-1-2022
2022W0105 Molenplein 15 Nijkerk melden brandveilig gebuik 14-1-2022
2022W0100 Nieuwe Voorthuizerweg 4 kappen van 12 bomen 13-1-2022
 Nijkerk 
2022W0078 Wallerstraat 64 Nijkerk verhuren van de woning 12-1-2022
2022W0114 Wittenburg 73 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 14-1-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W2987 Barneveldseweg Nijkerk kappen van 13 bomen 18-1-2022
2021W2982 Veenwal 8b Hoevelaken bouwen van een woning met bijgebouw 17-1-2022

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2021BL201 Doornsteeg 19a Nijkerk realiseren van een gesloten 17-1-2022
  bodemenergiesysteem 
2021BL200 Lijsterbes 14 Nijkerk realiseren van een gesloten 17-1-2022
  bodemenergiesysteem 

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
Vuurdoornlaan in Nijkerk

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken door het plaatsen 
van het bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met bijbehorend onderbord met 
daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij aanvrager op de locatie 
Vuurdoornlaan ter hoogte van huisnummer 34 in Nijkerk;
Dit besluit vervalt op het moment dat de gebruiker van de gehandicaptenparkeer-
plaats verhuist of daar geen gebruik meer van maakt of kan maken.

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de 
website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken.

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Herhaalde publicatie: Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 10e wijzi-
ging, Palissaden 12 Nijkerk’

Op 19 januari 2022 heeft in de Stad Nijkerk een bekendmaking gestaan met betrekking tot het ont-
werp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 10e wijziging, Palissaden 12 Nijkerk’. Een gelijktijdige 
publicatie in het Gemeenteblad (https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad) ontbrak. 
Daarom moet de bekendmaking opnieuw worden gepubliceerd, met nu met één week verschoven 
periode van terinzagelegging van het plan. Het plan wordt opnieuw zes weken ter inzage gelegd, per 
donderdag 27 januari 2022.

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 nevenactiviteiten op het perceel Palissaden 12 te Nijkerk. 

Inzage 
Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van donderdag 27 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 
ontwerpwijzigingsplan eveneens te raadplegen.   

Zienswijzen
Een ieder kan binnen zes weken na datum bekendmaking 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 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.



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

• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
 de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Deze zitting zal via een live verbinding te volgen zijn via www.nijkerk.eu/verkiezingen. Als u bezwaar 
wilt maken, dan kunt u dat tijdens de schorsing van deze zitting doorgeven door een mail te sturen 
naar verkiezingen@nijkerk.eu U krijgt op dat moment dan inloggegevens om deel te nemen aan de 
zitting en uw bewaar in te dienen.  
 
De voorzitter voornoemd,
 
mr. drs. G.D. Renkema



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum 
27 januari Raadsvergadering (online) 19.30 uur
3 februari Inloopspreekuur (online) 19.00 uur

Vergadering terugkijken?
Bent u alsnog benieuwd wat er werd besproken? U kunt de vergadering terugkijken via de website 
van de gemeente. Www.Nijkerk.eu/gemeenteraad Kies daar voor vergaderingen en vergaderstuk-
ken en kies dan voor Vergaderkalender.

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
 Dit voorstel werd besproken in de raadscommissie II op 20 januari. De commissie heeft toen 

aangegeven dat het onderwerp zonder debat in de raad behandeld kan worden.
- Tweede kaderstelling dorpshuis Hoevelaken
 Dit voorstel werd besproken in de raadscommissie I op 20 januari en staat met debat op de 

agenda van de raadsvergadering van 27 januari.
- Kaderstelling woningbouw en openen grondexploitatie Deelplan 3 Nijkerkerveen
 Dit voorstel werd ook besproken in raadscommissie I op 20 januari. En ook voor dit onderwerp 

geldt dat het met debat op de agenda van de raadsvergadering van 27 januari staat.

U kunt de gemeenteraadsvergadering volgens via de website van de gemeente of later terugkijken. 
www.Nijkerk.eu/gemeenteraad.

Online inloopspreekuur van de gemeenteraad op 3 februari
Wilt u iets voorleggen aan enkele raadsleden? Een goed idee of een vraag? Dan bent u van 
harte welkom tijdens het inloopspreekuur op 3 februari vanaf 19.00 uur. Het spreekuur zal 
weer online via videobellen worden gehouden. Van elke fractie zal er iemand ‘aanwezig’ zijn. 

Vooraf aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk woensdag 2 februari 10.00 uur aanmelden bij de griffi e via 
griffi e@nijkerk.eu. U ontvangt dan meer informatie. Ook kan de griffi e u zo nodig helpen bij 
het videobellen.

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

Raadscommissie I vergaderde op 20 januari over:
Tweede kaderstelling dorpshuis Hoevelaken
Het voorstel over de vernieuwing van het dorpshuis De Stuw in Hoevelaken stond als eerste op de 
agenda. Een inspreker vroeg aandacht voor de locatie van herbouw/nieuwbouw en pleitte ervoor 
om de Kantemarsweg niet te verleggen.
Daarna besprak de raadscommissie het voorstel. Er werden onder andere vragen gesteld over 
gemeentelijke dienstverlening vanuit het dorpshuis, het locatieonderzoek en het betrekken van 
jeugd- en jongerenwerk. 
Het onderwerp staat met debat op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 27 januari. 

Kaderstelling woningbouw en openen grondexploitatie Deelplan 3 Nijkerkerveen
Het volgende agendapunt van de raadscommissie was Deelplan 3 Nijkerkerveen. Diverse in-
sprekers vroegen de commissieleden om aandacht voor het aantal woningen, verdwijnen van de 
groenstrook, verkeerssituaties en de grens van het plangebied. 
Daarna besprak de raadscommissie het voorstel over de bouw van ongeveer 340 woningen Deel-
plan 3 Nijkerkerveen. De commissieleden stelden onder andere vragen over de verkeersdruk, de 
waterhuishouding, energieneutraal bouwen, beschikbaarheid van percelen en de communicatie 
met omwonenden. 
Het onderwerp staat met debat op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 27 januari.

Raadscommissie II vergaderde op 20 januari over:
Defi nitief ontwerp en kredietaanvraag nieuw gemeentehuis
De raadscommissie besprak het voorstel voor kredietaanvraag en de verbouwing, indeling en 
inrichting van het pand aan van ’t Hofstraat 24 als gemeentehuis. 
De commissie was over het algemeen positief over het ontwerp maar vroeg nog aandacht voor de 
kosten, de vertraging, de huisvesting van de Omgevingsdienst (OddV), het archief en het histori-
sche deel van het oude stadhuis.
Op donderdag 27 januari staat het besluit over het voorstel op de agenda van de gemeenteraad. 
Wat de commissie betreft kan het voorstel zonder debat behandeld worden.

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.

Is de gemeenteraad de baas?

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 16 maart zijn de gemeenteraadsverkie-
zingen. Dat is het moment dat u kunt laten 
weten wie er in de nieuwe gemeenteraad 
komt. Maar wat betekent dat? Waar beslist 
de gemeenteraad over? 

Kort gezegd is de gemeenteraad de baas in 
Nijkerk. De raadsleden zijn samen verant-
woordelijk voor de grote lijnen van het 
beleid voor de gemeente. De gemeenteraad 
geeft vaak de zogenaamde ‘kaders’ aan. 
Dat kan bijvoorbeeld gaan over waar wel of 

geen huizen gebouwd worden. Of hoeveel 
aandacht voor sport er is in de gemeente.
Het college van burgemeester en wethou-
ders zorgt voor de uitwerking van de plan-
nen en de uitvoering. 
De gemeenteraad heeft ook een con-
trolerende taak. Doet het college van 
Burgemeester en Wethouders het goed? 
Houden zij zich aan de grote lijnen die de 
raad aangaf? En voeren zij de plannen goed 
en tijdig uit? En tot slot maar minstens zo 
belangrijk… de gemeenteraad bepaalt waar 

het beschikbare geld aan uitgegeven wordt. 
Dus al met al een belangrijke stem voor hoe 
het eraan toegaat in Nijkerk. Alle inwoners 
die mogen stemmen, bepalen dus welke 
kandidaten van welke partijen gekozen 
worden. Zij nemen de komende vier jaren 
besluiten in de gemeenteraad. Dankzij de 
stemmers


