
4 mei 2022

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks Oranje-Nassauschool
Eijkmanplantsoen 
Elke tweede 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 ophaaldag niet 
geleegd? Bel dan met (0800) 8890 988.

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

•	 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.
Op onze website www.nijkerk.eu, leest u het programma in de verschillende woonkernen. 

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

Oekraïense vluchtelingen verhuizen naar EuroParcs Bad Hulckesteijn
Dinsdag 3 mei zijn de 51 vluchtelingen die in 
hotel de Roode Schuur verbleven verhuisd 
naar Bad Hulckesteijn. De huisjes waar de 
Oekraïense vluchtelingen tijdelijk kunnen 
verblijven voorzien in de behoefte aan op-
vang voor de middellange termijn. 

Burgemeester Renkema: “Een crisis zoals deze 
vraagt om compassie en solidariteit. We zijn 
heel blij dat de groep vluchtelingen vanaf 
23 maart jl. goed is opgevangen in Hotel de 

Roode Schuur. Om de opvang ook voor de iets 
langere termijn mogelijk te maken worden de 
mensen uit Oekraïne nu ondergebracht op Bad 
Hulckesteijn.“

Het is nog niet bekend hoelang en hoeveel 
vluchtelingen hulp nodig hebben. Door de 
toestroom van vluchtelingen door de oorlog 
in Oekraïne, is een noodsituatie ontstaan. 
Aangezien er een tekort is aan tijdelijke op-
vangplekken, maakt de landelijke overheid het 

mogelijk om soepeler met regels om te gaan, 
bijvoorbeeld voor het verblijf op een vakan-
tiepark. De gemeente Nijkerk is daar blij mee 
omdat dat ruimte geeft om mensen op de 
vlucht op een passende manier op te vangen 
en te ondersteunen.

Ook geeft de verhuizing naar Bad Hulckesteijn 
de vluchtelingen de gelegenheid hun dagelijks 
leven meer zelf in te richten. 

Kent u iemand die een lintje verdient?
Op 26 april jl. heeft de burgemeester van Nijkerk aan zes inwoners 
van de gemeente een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Kent u ook iemand die een lintje verdient?

Dan kunt u bij de burgemeester van de woonplaats van de betrokkene 
een voordracht indienen. Iemand die zich gedurende vele jaren op vrij-
willige basis inzet voor de samenleving, bij voorkeur op diverse gebieden, 
kan in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding. 
Het hoeven geen bestuursfuncties te zijn, maar ook mantelzorgers, doeners 
en andere vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor een lintje. 

Via de website https://www. lintjes.nl kan een voordracht worden 
ingediend. Na een eerste beoordeling van de opgegeven verdiensten 
ontvangt u daarna het voorstelformulier. Dit formulier moet volledig 

worden ingevuld. Bij de voordracht moet voor elke activiteit ook een 
ondersteuningsbrief (met handtekening) worden gevoegd.

LET OP: het indienen van een voordracht kost de voorsteller veel tijd en 
inspanningen. Uitgezocht moet worden in welke perioden de kandidaat 
vrijwilligersactiviteiten heeft verricht, welke activiteiten dit waren, 
ondersteuners moeten worden gezocht, de werkgever moet worden be-
naderd, etc. Denk hieraan voordat u via de website een verzoek indient!

Voordrachten voor een Koninklijke onderscheiding uit te reiken ter ge-
legenheid van Koningsdag 2023 moeten vóór 1 juli 2022, compleet met 
alle benodigde informatie, bij de burgemeester zijn ingediend. 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met mevrouw J. Boots. 
Dit kan via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 033.

Ouders van NIX?
Interactieve avond in Fluor Amersfoort
Geen drugs, geen alcohol en niet roken voor 
je 18e, alle ouders willen het beste voor hun 
kinderen. Maar hoe pak je dat aan in 2022? 
Op 16 mei gaan ouders in gesprek met 
professionals. Acteurs zetten de dagelijkse 
realiteit die ouders tegenkomen geloofwaar-
dig neer. Ouders die op 16 mei niet kunnen 
en ouders die liever online in gesprek zijn 
kunnen op 19 mei in Amersfoort meedoen 
aan het gesprek over verslavende middelen 
en opvoeden. 
 
Dilemma’s
Als een kind 16 is, dan 
kom en ouders soms voor 
lastige vragen te staan:  

‘Ik wil niet dat ze alcohol of drugs gaan gebrui-
ken, maar ik wil al helemaal niet dat ze alcohol 
of drugs nemen zonder dat ik daar als ouder 
eet van hebt.’ Of: ‘Alle vrienden van mijn 
dochter drinken alcohol, ze hoort er niet bij als 
ze niet meedoet.’ 

Antwoord op maat
Een antwoord op die vragen is is niet een-
twee-drie te geven. Het hangt samen met 
hoe ouders gewend zijn om op te voeden en 
wat hun kinderen kunnen. Het ene kind zal 
meer kaders nodig hebben en het andere 
meer ruimte. Op de bijeenkomst op 16 mei 
is er wat dat betreft voor alle ouders iets te 
halen. 

Hoofdlijnen 
Hoewel iedere ouder en ieder kind uniek is, 
zijn er wel een paar hoofdlijnen aan te geven 
voor de mensen die niet naar de bijeenkomt 
kunnen gaan. Onderzoek onder 23-jarigen 
wijst uit dat die jongvolwassen minder vaak 
en minder veel alcohol drinken of drugs 
gebruiken als hun ouders ‘streng’ waren toen 
zij puber waren, terwijl 23-jarigen met ouders 
die ‘gemakkelijk’ waren meer en vaker mid-
delen gebruiken. Een andere succesfactor is: in 
gesprek blijven. Pubers maken fouten, ouders 
zorgen dat er een goed gesprek mogelijk blijft.

Meer informatie
Kijk op de website Stropdrugsnijkerk.nl 
voor meer informatie.



Ervaar het openbaar vervoer! 
Speciaal voor senioren organiseren OV-am-
bassadeurs een maandelijks inloopspreekuur 
en twee proefreisjes in Nijkerk

Maandelijks inloopspreekuur
OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het 
maandelijkse inloopspreekuur vragen over 
reizen met bus en trein. OV-ambassadeurs zijn 
ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsge-
noten op weg helpen. Met duidelijk informa-
tiemateriaal krijgen senioren uitleg over de 
OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het 
plannen van een reis en in- en uitchecken bij 
diverse vervoerders. 

Ook geven zij informatie over het deelnemen 
aan een proefreis. 

Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblij-
vend binnenlopen.

Wanneer: donderdag 12 mei 2022
Hoe laat: 14.00 – 15.30 uur 
Waar: Bibliotheek Nijkerk, 
 Frieswijkstraat 99, Nijkerk 
Proefreis
“Veel uitleg op het station. Oefening baart 
kunst. In het vervolg kan ik het zelf.” Werner (70 
jaar)

Tijdens de proefreis laten 
OV-ambassadeurs senioren 
oefenen met het reizen met 
bus en trein. Op de stations krijgt u duidelijk 
uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met 
uw OV-chipkaart bij verschillende vervoerders 
en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u 
oefenen met het laden van reissaldo en het 
ophalen van verschillende producten, zoals 
een keuzedag en meereiskorting. 

Er wordt op eigen kosten gereisd. Neem 
daarom uw geldige OV-chipkaart mee, of koop 
tijdens de proefreis uw kaartje. Na aanmelding 
wordt u geïnformeerd over het exacte tijdstip 
en opstapplaats.

Aanmelden kan via www.ervaarhetov.nl/
proefreis of door te bellen met de 
OV-ambassadeurs: 038-4540130.

Wanneer: woensdag 18 mei én
 woensdag 25 mei 2022
Waar: vanuit Nijkerk

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

•	Zorg
•	Welzijn
•	Maatschappij
•	Cultuur

•	Sport
•	Opleiding
•	Werk	&	inkomen

Heeft u vragen of zoekt u
een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!
Wegwijzernijkerk.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 gratis hulp vragen bij:

•	 SchuldHulpMaatje Nijkerk: Een vrijwilliger (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: 06-57835460 of schuldhulpmaatje@nijkerksdiaconaalberaad.nl;

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

 Contact: 06-16961071 of g.vandesteege@gmail.com;

•	 Sigma Formulierenhulp: U heeft alleen hulp nodig bij het begrijpen en invullen van formu-
lieren? Of bij het aanvragen van een voorziening of uitkering? De medewerkers en vrijwil-
ligers van Sigma kunnen u daarbij helpen. 

 Contact: 033-2474830 of www.sigma-nijkerk.nl/formulierenhulp/.

Heeft u schulden?  PLANgroep voert voor de gemeente Nijkerk de schuldhulpverlening en het 
budgetbeheer uit, als dat kan gewoon op het Stadhuis. Voor meer informatie en aanmelding:  
https://webloket.plangroep.nl/nijkerk/, mail naar nijkerk@plangroep.nl of bel 0345-638261.

Ondernemers: kijk op www.nijkerk.eu/shvo, mail naar shvo@nijkerk.eu of bel 
14 033 en vraag naar een klantmanager zelfstandigen.

Gemeente Nijkerk Official Team Host WK Volleybal Vrouwen 2022 – Doet u creatief mee?
Gezocht: creatief werk van volleybal.
Wil jij creatief werk van volleybal maken? 
Lees dan verder.

In het najaar komt het WK Dames Volley-
bal naar Gelderland. Een leuke gebeurtenis, 
waar onze gemeente bij is betrokken. We zijn 
namelijk gastgemeente voor het team uit 
Tsjechië en organiseren side-events om al onze 
inwoners hierbij te betrekken. Natuurlijk de 
jeugd en scholen. En zeker óók kunstenaars.

Volleyballers staan model
We vragen schilders, fotografen, tekenaars 
en andere kunstenaars om werk van volleybal 
te maken. Ruim 20 volleybalvrouwen van 
Surf, NVC en ReVoNij zijn bereid model te 
staan. Erg leuk, want stel je voor: we krijgen 
dan straks schilderijen, foto’s en beelden van 
onze eigen volleyballers op spandoeken, op 
affiches, maar ook in exposities in Nijkerk, 
Nijkerkerveen en Hoevelaken.

Doe mee en kom op zaterdag 21 mei om 10 
uur naar een beachvolleybalveld in de buurt 
van Hoevelaken of op 24 mei om 19.30 uur 
naar een sporthal in Nijkerk. Volleyballers 
laten daar zien hoe een potje volleybal eruit 
ziet! Of gaan stil zitten om een schilder of 
beeldhouwer te helpen. 

Meer informatie en opgeven
Meer info en opgeven bij: 
n.schoon@cultuurmakelaar-nijkerk.nl.

Geef je snel op! We hebben een maximum 
aantal plaatsen.

Wie doen er mee?
Wie doen mee met dit initiatief? Cultuur-
connectie (o.a. de Cultuurmakelaars van de 
gemeente Nijkerk), de Kunstroute Hoevela-
ken, de Bibliotheken in Nijkerk, Nijkerkerveen 
en Hoevelaken, Nijkerk Sportief en Gezond 
(buurtsportcoaches) en we hopen veel en-
thousiaste inwoners van de gemeente Nijkerk. 

Heeft u een idee voor een (andere) 
leuke activiteit?
Tijdens het WK 2022 wordt er een sportief, 
cultureel plein ingericht met als thema het 
land Tsjechië. Dit programma wordt met de 
lokale horeca cultureel en culinair ingevuld en 
zal er aandacht zijn voor een gezonde leefstijl. 
Genoeg ruimte dus voor kansen op zowel 
maatschappelijk als economisch gebied. Heeft 
u een idee voor een leuke activiteit? Benieuwd 
hoe u/jij hier onderdeel van kunt worden? 
Stuur dan een e-mail naar 
m.koele@cultuurmakelaar-nijkerk.nl of 
mike@nijkerksportiefengezond.nl

Meer informatie vindt u op onze 
website: https://www.nijkerk.eu/
wkvolleybal2022



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
4 mei 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0812 Aalscholverlaan 54 Nijkerk realiseren van een hondentrimsalon  25-4-2022
  in het bijgebouw 
2022W0245 Venestraat 48 Nijkerk verbouwen van een kantoor naar 25-4-2022
  4 appartementen 

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:
2022W0992 Watergoorweg ongenum. plaatsen van een damwand 25-4-2022
 Nijkerk 
2022W0991 Wittenburg 107 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 25-4-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W0501 Moorselaar 41 Nijkerk uitbreiden van de seniorenwoning 25-4-2022
2022W0390 Slichtenhorsterweg 14 Nijkerk kappen van 6 bomen 24-4-2022

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
Stichting Evenement Dorpsplein Nijkerkerveen,  27 april 2022  21 april 2022
Oranjecomité  Koningsdag  Plein van Basisschool 
Nijkerkerveen   de Horizon, Voetbalvereniging 
  de Veensche Boys 
Oranjevereniging  Koningsdag centrum, Hoevelaken 27-4-2022 22-4-2022
Hoevelaken Hoevelaken centrum, Nijkerk 26-04-2022,  26-4-2022
Glint Japas  Ontheffing sluitingsuur 13-07-2022,
Nijkerk BV namens Koningsnacht,   23-08-2022,
horeca Nijkerk Horecadag, Kerstavond  24-12-2022
 Nacht van Nijkerk, en en 26-12-2022
 Tweede kerstdag
Kermisbedrijf  Kermis Evenemententerrein 11 tot en met 28-4-2022
F.A. de Voer V.O.F.   Paasbos, gelegen aan 18 mei 2022 van
  de Hoefslag en Bachlaan  14:00 – 23:00 uur, 
  te Nijkerk  waarbij de activiteiten voor
   de zondag zijn geweigerd.

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.

Genomen beschikkingen door het college van burgemeester en wethouders:
Stichting Oranjecomité Nijkerkerveen  Organiseren bingo tijdens Koningsdag  Dorpsplein 
Nijkerkerveen   27 april 2022  21-4-2022

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 9 mei 2022 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een zitting 
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 verleende vergunning voor een houtstookinstallatie
 aan de Barneveldseweg 137a 

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.

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, herziening 
Nieuwe Kerkstraat 14 Nijkerkerveen
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde lid 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 21 april 
2022 het bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, herziening Nieuwe Kerkstraat 14 Nijkerker-
veen ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan voorziet in het vergroten van het bestemmingsvlak met de bestemming 
‘Wonen’. Hiermee komt een bestaand bijgebouw binnen het bestemmingsvlak te liggen en worden 
uitbreidingsmogelijkheden gecreëerd op een ruimtelijk passende locatie.

Inzage 
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van donderdag 5 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage.
Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn online te raadplegen via de site
www.ruimtelijkeplannen.nl via de link https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0181-0002 en via www.nijkerk.eu/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.

Beroep
Een belanghebbende kan vanaf donderdag 5 mei 2022 tot en met woensdag 15 juni 2022 tegen dit 
besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie 
vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina en op de website 
www.nijkerk.eu/ter-inzage onder de volledige bekendmaking.

Bekendmakingen

Stukken inzien
Wilt u stukken inzien? Hiervoor kunt u
contact opnemen met team Service en
Informatie via telefoonnummer 14 033 of
via het email adres loketbwv@nijkerk.eu.
De stukken kunnen digitaal aan u worden 
toegezonden. Ook is het mogelijk om een 
afspraak te maken waarin de stukken nader 
worden toegelicht. 

Indienen zienswijzen tegen een 
bestemmingsplan of ontwerp 
omgevingsvergunning 
Meer informatie over het indienen van een 
zienswijze vindt u op de website via 
www.nijkerk.eu/terinzage.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tijdens de 
bezwaartermijn bezwaar maken bij het 
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 
Dit kan bij voorkeur online via de website 
www.nijkerk.eu/bezwaarmaken of schriftelijk. 

Indienen beroep tegen een bestemmingsplan,
hogere grenswaarden
Beroep tegen vastgestelde bestemmings-
plannen kunt u indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Online beroep indienen kan ook via 
http://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Op die website vindt u ook een handleiding.

Indienen beroep tegen een verleende
uitgebreide omgevingsvergunning
Beroep tegen een verleende omgevings-
vergunning kunt u indienen bij de bestuurs-
rechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling 
bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM  
Arnhem. Online beroep indienen kan ook via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Op die website vindt u ook een handleiding. 

Voorlopige voorziening aanvragen
Het besluit blijft van kracht, ook als er be-
zwaar of beroep is ingediend. Daarom kan naast 
het indienen van een bezwaarschrift of beroep 
een verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzieningenrechter, 
Postbus 9030, 6800 EM  Arnhem

(voor omgevingsvergunningen) of bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
(voor bestemmingsplannen).

Officiële bekendmakingen
Een aantal officiële bekendmakingen van 
de gemeente wordt uitsluitend online
bekend gemaakt. Zie daarvoor op 
www.officielebekendmakingen.nl de 
rubriek Gemeenteblad.
Ook kunt u zich (gratis) registreren op de site 
http://overuwbuurt.overheid.nl.  
U ontvangt dan vervolgens voortaan auto-
matisch via de e-mail de Bekendmakingen die 
op uw buurt van toepassing zijn.



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

Vooruitblik Beeldvorming 12 mei gemeentelijke Ombudsman
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Donderdagavond 12 mei is er uur een informatiebijeenkomst voor raadsleden, commissieleden en 
belangstellenden over de gemeentelijke ombudsman. De bijeenkomst is van 20.00 tot 20.45 uur in 
het bedrijfsrestaurant van het stadhuis. U bent van harte welkom!

In 2017 hebben de gemeenteraden van Bunschoten, Nijkerk en Putten besloten om een gezamen-
lijke ombudsman aan te stellen, de heer William Maassen. Tijdens de bijeenkomst vertelt hij over 
zijn werk en blikt hij terug op het jaarverslag over 2021. Dit werd in januari aan het college en de 
gemeenteraad aangeboden. Na de toelichting is er gelegenheid om vragen te stellen.

Vanuit huis meekijken
U bent 12 mei van harte welkom in het stadhuis maar het is natuurlijk ook mogelijk om de
bijeenkomst vanuit huis te volgen via de website van de gemeente.
Ga naar www.nijkerk.eu/gemeenteraad en kies daar voor vergaderingen.

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.
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Fatima Laghmouchi
raadslid PRO21

“Ubuntu”
Ubuntu: “Ik ben wat we zijn”. Deze uit-
spraak kwam ik tegen in een artikel waarin 
een arts vertelde over een wedstrijd die hij 
hield tussen Afrikaanse kinderen. De win-
naar kreeg een mand met fruit die bij een 
boom stond. De kinderen hielden elkaars 

hand vast en renden richting de boom waar 
de fruitmand stond. Toen de arts de kinderen 
vroeg waarom zij elkaars hand vast hielden, 
kreeg hij als antwoord: “Ubuntu!” De kinderen 
zeiden “Hoe kan één van ons gelukkig zijn, 
terwijl de rest zich ellendig voelt?” Deze 
Afrikaanse stam kent het geheim van geluk 
dat verloren is gegaan in veel samenlevingen. 
Samenlevingen die hen overstijgen en die 
zichzelf beschouwen als “beschaafde” samen-
levingen. Dat geheim van geluk vind ik terug 
in elkaar de helpende hand reiken, voor elkaar 
klaar staan en iets voor elkaar betekenen. 

Dit is precies mijn drijfveer om als raadslid 
actief te worden: van betekenis zijn voor de 
ander. Iedereen hoort erbij en doet mee. Daar-
bij hoort een prettige leef- en woonomgeving 
waar elke persoon telt en ertoe doet. Ouderen 

die de basis gelegd hebben en onderdeel zijn 
van onze geschiedenis. En jongeren die de 
toekomst zijn. Alles wat we nu doen, heeft ge-
volgen voor onze toekomst. Als PRO21 staan 
we stil bij de keuzes die we maken. Een goede 
start, een eerlijke kans, jezelf kunnen zijn en 
het opbouwen van een fatsoenlijk bestaan. 
Dat doen we samen, als partij en met alle 
inwoners van Nijkerk.

Ik heb Nijkerk sinds 1978 zien groeien en 
ontwikkelen tot wat het nu is. Een mooie ge-
meente die nog mooier gemaakt kan worden 
met nog meer mogelijkheden. Een gemeente 
waar elke inwoner telt en daar wil ik me graag 
voor inzetten.

Reageren?
Fatima@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 raadsgriffi e:
tel. 14 033 of e-mail griffi e@nijkerk.eu.

@RaadNijkerk

GemeenteraadNijkerk


