
7 juli 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 (gesloten)
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.

Paspoort of identiteitskaart verlengen 
Maak zo snel mogelijk een afspraak

Heeft u een paspoort of identiteitskaart 
nodig? U vraagt deze, op afspraak, persoon-
lijk aan bij de gemeente. Houd rekening met 
de doorlooptijd; de wachttijden bij burgerza-
ken voor een afspraak zijn momenteel twee 
weken. Na de aanvraag kunt u het paspoort 
of de identiteitskaart na vijf werkdagen op-
halen in het stadhuis. Kinderen moeten zelf 
meekomen bij het aanvragen en ophalen van 
hun identiteitsbewijs. 
 

Hoe maak ik een afspraak?
U kunt een afspraak maken op onze website 
www.nijkerk.eu. Komt u er niet uit? Neemt u 
dan contact op met het algemene telefoon-
nummer van de gemeente: 14 033.

Wat moet ik meenemen?
Neem bij de afspraak het huidige document 
mee, een recente pasfoto en uw pinpas.
Voor kinderen gelden speciale regels, kijk op 
onze website: www.nijkerk.eu/Burgerzaken/
Paspoort, ID, rijbewijs en uittreksel.

Geen afspraak mogelijk voor het aan-
vragen van paspoort of identiteitskaart 

op 29 juli vanaf 12.00 uur en 30 juli 

Er wordt een nieuw model identiteitskaart 
ingevoerd. Daardoor kunnen we het lande-
lijke systeem niet gebruiken op donderdag 
29 juli vanaf 12.00 uur en vrijdag 30 juli. U 
kunt geen afspraken maken voor een pas-
poort of  identiteitskaart op deze 2 dagen.

Verlenging steun- en herstelpakket
Door de coronamaatregelen hebben som-
mige huishoudens en ondernemers fi nancieel 
problemen gekregen. Het kabinet heeft 
maatregelen genomen om deze mensen te 
ondersteunen. Veel regelingen liepen op 1 juli 
2021 af. Het kabinet heeft een aantal rege-
lingen verlengd tot 1 oktober. Dat geldt ook 
voor de regelingen die via de gemeente gaan: 
• Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo);
• Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 

Kosten (TONK).

Tozo 
Tozo is een uitkering voor levensonderhoud 
voor ondernemers en zzp-ers. Men komt in 
aanmerking als het inkomen door de corona-
maatregelen lager is dan het sociaal mini-
mum. De hoogte van het sociaal minimum 

verschilt per leeftijd en gezinssamenstelling. 
Er is ook een lening voor bedrijfskapitaal bij 
liquiditeitsproblemen. De Tozo is opknipt in 
meerdere periodes.

Tozo 5 
• periode: 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021;
• Tozo 4 loopt niet automatisch door Tozo 5 

moet apart worden aangevraagd;
• aanvragen kunt u indienen vanaf 1 juli 2021 

tot en met 30 september 2021;
• gemeenten mogen bij Tozo 5 meer infor-

matie vragen. Dit om de ondernemer te 
ondersteunen om zo snel mogelijk weer op 
eigen benen te staan.

Meer informatie of een aanvraagformulier
• https://www.nijkerk.eu/
 ondernemersdesk-corona;

• Tozo@nijkerk.eu;
• 14 033 vraag naar mevrouw 
 B. van Bennekom.

TONK
De TONK is een uitkering voor mensen die 
door de coronamaatregelen minder inkomen 
hebben. Iemand kan daardoor woonkosten, 
zoals de huur, niet meer betalen. TONK kunt 
u aanvragen  tot 1 oktober 2021. In de vorige 
nieuwsbrief van eind maart 2021 (lente 2021) 
stond uitgebreidere informatie over de TONK.

Meer informatie of een aanvraagformulier
• www.nijkerk.eu/TONK; 
• TONK@nijkerk.eu;
• 14 033 vraag naar mevrouw 
 B. van Bennekom.

Lokale omroep Nijkerk: aanwijzingsprocedure geopend
Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeen-
te. Zo’n omroep moet door het Commissariaat voor de Media worden 
aangewezen als ‘lokale publieke media-instelling’. Het commissariaat 
wijst per gemeente maar één omroep aan. Zo’n aanwijzing (vergunning) 
geldt voor vijf jaar. Vanaf 15 januari 2022 gaat een nieuwe periode in. 
Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing voor de 
nieuwe periode moeten vóór 10 augustus 2021 een aanvraag indienen 
bij het Commissariaat voor de Media.

In de gemeente Nijkerk is A1 Mediagroep nu de lokale omroep. Naast 
deze aanbieder kunnen ook andere aanbieders een aanvraag doen om 
vanaf 15 januari 2022 de Nijkerkse lokale omroep te worden voor een 
periode van vijf jaar. De gemeenteraad adviseert het commissariaat bij 
de aanwijzing. Een aanvrager moet aan de voorwaarden uit de Mediawet 
2008 voldoen. Een uitleg over wat aanvragers moeten indienen, staat 
op de website van het commissariaat: www.cvdm.nl/toestemmingen/
lokale-omroep-beginnen.

Horen Zien en Melden
In Nijkerk werken we hard aan het be-
strijden van criminaliteit en ondermijning. 
Hierbij gaat het niet alleen om de strafbare 
feiten die gepleegd worden, maar ook om de 
gevaarlijke situaties die ontstaan voor onze 
inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het grote 
risico dat een hennepkwekerij of drugslab 
betekent voor omwonenden.

Helpt u mee?
Het aanpakken van ondermijning kunnen 
wij niet alleen. Uw hulp is onmisbaar! Om 
ondermijning aan te pakken hebben we zoveel 
mogelijk oren en ogen in de buurt en wijk 
nodig, én inwoners die verdachte situaties 

melden. Horen, zien en melden dus!
U kunt vermoedens van ondermijnende acti-
viteiten op verschillende manieren melden. 
Wilt u anoniem melden dan kan dat bij Meld 
Misdaad Anoniem. Het meldpunt is zeven 
dagen per week bereikbaar via (0800) 7000. 
Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 
22.00 uur en in weekenden van 9.00 tot 17.00 
uur. Daarnaast is het 24/7 mogelijk om iets 
te melden via een beveiligde omgeving op 
meldmisdaadanoniem.nl/melden. 

Wilt u liever bij de politie melden dan kan dat 
via (0900) 8844.

Op de website van de gemeente vindt u infor-
matie over verschillende onderwerpen. Deze 
informatie helpt om beter zicht te krijgen op 
ondermijnende situaties én hoe u die veilig (en 
indien gewenst ook anoniem) kunt melden.



Gratis jeugdactiviteiten tijdens Summer Experience Nijkerk
Tijdens de hele zomervakantie organiseert de gemeente Nij-
kerk een uitgebreid programma van gratis sportieve, culturele 
en recreatieve activiteiten voor de jeugd van 4 t/m 18 jaar. Met 
deze activiteiten doet de gemeente deze zomer iets extra’s 
voor de jeugd in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen.

Alle activiteiten gratis
De Rijksoverheid heeft extra geld ter beschikking gesteld om 
speciaal voor de jeugd deze zomer iets extra’s te kunnen doen. 
Met dat geld organiseert de gemeente Nijkerk de Summer 
Experience Nijkerk met alle gratis activiteiten.
Nijkerk Sportief en Gezond, het Recreators Sportteam en de 
Bibliotheek gemeente Nijkerk zorgen van maandag 19 juli t/m 

vrijdag 27 augustus voor leuke, interactieve en inspirerende 
activiteiten op verschillende plekken in de gemeente voor de 
jeugd van 4 t/m 18 jaar.

Bekijk het hele programma met sport & spel, workshops,
clinics en theatervoorstellingen op 
www.nijkerk.eu/summer-experience.

Wat we doen in het groen

Scheren van hagen en blokhagen      
Vanaf eind jun is de aannemer gestart 
met het scheren van hagen en blokhagen. 
Ze zijn als eerste gestart met de hagen 
die verkeersonveilige situaties kunnen 
opleveren.  

Flora en Fauna check
Voorafgaande aan de werkzaamheden is 
er een zogenaamde flora en fauna check. 
Tijdens deze check is er een controle op 
bewoonde nesten van vogels of bijen in de 
haag en in de haagvoet en een check op 
beschermde plantensoorten. Bij aanwezig-
heid wordt het scheren uitgesteld tot een 
later moment, of er wordt ruim omheen 
gewerkt zonder bijvoorbeeld de nesten te 
verstoren.  

Hoe worden de hagen geknipt
Om zo efficiënt mogelijk te werken wordt 
en veel machinaal geknipt. Deze machine 
scheert de haag gelijk op de juiste hoogte 
en verpulvert het knipsel in zeer kleine 
stukjes die dan gelijk weer als voeding die-
nen voor de haag. De randen en de kleinere 
hagen snoeien we met de motor /accu 
heggenschaar. In deze situatie wordt het 
materiaal verzamelt en gecomposteerd.

Overlast
U kunt enige overlast ondervinden van de 
werkzaamheden. Mogelijk wordt u gevraagd 
om uw auto op een andere plek te parke-
ren. Heeft u nog vragen dan kunt u contact 
opnemen met de gemeente met Service en 
Informatie. Deze collega’s zijn bereikbaar 
via het algemene telefoonnummer van de 
gemeente Nijkerk: 14 033.

4 goede redenen om zonnepanelen te nemen 
1: De zon is een schone energiebron
 De zon is geen fossiele brandstof. Door de 

zon te gebruiken in plaats van bijvoorbeeld 
olie of gas putten we de aarde minder uit. 
Bovendien wekken zonnepanelen energie op 
zonder CO₂-uitstoot.

2: Zon is een eindeloze energiebron
 De zon raakt nooit op! De zon schijnt elke 

dag. En zelfs bij bewolkt weer is er voldoen-
de zonlicht om energie uit de zon te halen 
met zonnepanelen.

3: U bent zelfvoorzienend qua stroom
 U wekt uw eigen stroom op en bent daar-

door een stuk minder afhankelijk van een 
energiebedrijf.

4: Zonnepanelen verdienen zichzelf terug
 Zonnepanelen aanschaffen kost geld, maar 

doordat u daarmee zelf stroom opwekt en 
dus niet meer afneemt bij een energiele-
verancier, zal uw energierekening een stuk 
lager zijn. De panelen heeft u in zo’n 7 jaar 
terug verdiend. En dat terwijl ze wel 25 jaar 
mee gaan! 

Duurzaamheidslening
Heeft u niet voldoende geld voor het 
aanschaffen van zonnepanelen? Dan kunt 
u gebruik maken van de Duurzaamheidsle-
ning. Met deze lening leent u betrouwbaar, 
boetevrij en tegen een zeer lage rente geld 
van de gemeente Nijkerk, zodat u duurzame 
maatregelen kunt nemen. 
Kijk op www.duurzaam-nijkerk.nl/
duurzaamheidslening.

Zelf geen goed dak
Wanneer u geen zonnepanelen op uw 
eigen dak kunt of wilt plaatsen, dan kunt u 
eigenaar worden van zonnepanelen op een 
ander dak. Bijvoorbeeld van een school, 
kerk of kantoor. Door deel te nemen aan 
een collectief project kunt u, op andermans 
dak, toch zelf energie opwekken en meede-
len in de winst. Kijk eens op 
www.zonopnijkerk.nl.

Het gft-afval (groene afvalcontainer) 
halen we elke week op. 

Zet uw container op de vast ophaaldag op 
tijd aan de straat (vóór 07.30 uur). 
Dan nemen wij uw gft-afval mee. 

 

Heeft u vragen of zoekt 

u een  organisatie? 

De Wegwijzer wijst de 

weg! 

Wegwijzernijkerk.nl 

•	Zorg
•	Welzijn
•	Maatschappij
•	Cultuur
•	Sport
•	Opleiding
•	Werk	&	inkomen



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
7 juli 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1582 Dijk 11 Nijkerk plaatsen van een overkapping 29-06-2021
2021W0685 Frieswijkstraat 117 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 24-06-2021
2021W0756 Goudenregenlaan 34 Nijkerk plaatsen van een schutting 23-06-2021
2021W1207 Julianastraat 15 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 24-06-2021
2021W1382 Meinsstraat 1 Nijkerk verbouwen van woning en veranderen gevel 29-06-2021
2021W1448 Nieuwe Kerkstraat 98 verplaatsen van de uitrit 25-06-2021
 Nijkerkerveen 
2021W1285 Ohmstraat 15 Nijkerk bouwen van een bedrijfspand met  24-06-2021
  kantoorruimte 
2021W1109 Oosterstraat 14 Nijkerk verkoop van pokebowls 25-06-2021
2021W1320 Van Twillerstraat 23 Nijkerk verbouwen van de woning 29-06-2021
2021W1191 Westerdorpsstraat 52  ophogen van het weiland 24-06-2021
 Hoevelaken 
2021W1221 Wulpenhof 2 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 24-06-2021
2021W1351 Zijdevlinder 103 Nijkerk plaatsen van een erker aan de voorzijde 25-06-2021

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.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W0979 Framboos 1 Nijkerk wijzigen van de erfafscheiding 29-06-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W1734 Bulderweg 4 Nijkerk herinrichting van agrarisch bedrijf 29-06-2021
2021W1720 Doornsteeg ong. A 3037 realiseren van een nieuwe ontsluiting 25-06-2021
 Nijkerk van perceel 
2021W1714 Doornsteeg ong. Deelplan 2 omgevingsvergunning beperkte milieutoets 25-06-2021
 Nijkerk gesloten bodemenergiesystemen 
2021W1724 Havikenhof 76 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 26-06-2021
2021W1709 Lage Maat 8 Nijkerk legaliseren van de uitbreiding woning 24-06-2021
2021W1712 Molenplein 23 Nijkerk plaatsen van reclame-uiting 25-06-2021
2021W1692 Prinsenweg 22 Nijkerk verplaatsen van de gastank 23-06-2021
2021W1702 Sportweg 1 Hoevelaken bouwen van buitenbergingen 24-06-2021
2021W1699 van Zuylenlaan 7a kappen van 1 amerikaanse eik 23-06-2021
 Hoevelaken 
2021W1690 Wiel 33 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 22-06-2021

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W1177 Julianalaan 43 Hoevelaken realiseren van een oprit 25-06-2021
2021W1224 Nassaulaan 59 Hoevelaken vervangen van garagedeur door kozijn 29-06-2021
  met deur 

Online hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 12 juli 2021 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:
20.00 uur Een bezwaarschrift inzake een afwijzing van een handhavingsverzoek voor 
 Slichtenhorsterweg 67
20.30 uur Bezwaarschriften inzake het weigeren van tijdelijke omgevingsvergunningen aan de 

Achterduyst 2.

Wilt u als toehoorder bij een zitting aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden bij mevrouw 
D. Wisselo via het mail adres d.wisselo@nijkerk.eu of telefonisch via het algemene nummer van de 
gemeente Nijkerk:  14 033.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Team Juridische Zaken, tel. 14 033.

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
Boekweitveld in Hoevelaken
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 
Boekweitveld ter hoogte van huisnummer 16 in Hoevelaken;
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 
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
Samuel Gerssenlaan 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 
Samuel Gerssenlaan ter hoogte van huisnummer 75 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 
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

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 
rubrieken Staatscourant en Gemeenteblad. 
Ook kunt u zich (gratis) registreren op de site 
http://overuwbuurt.overheid.nl.  
U ontvangt dan vervolgens voortaan auto-
matisch via de e-mail de Bekendmakingen die 
op uw buurt van toepassing zijn.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang 
8 juli Raadscommissie 20.00 uur

Vooruitblik Raadscommissie 8 juli
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Tijdens de Raadscommissie van donderdag 8 juli worden de volgende onderwerpen besproken:
-  Burgerinitiatief Urban sports. Een inwoner heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zelf 

een voorstel aan de gemeenteraad te doen. Het voorstel gaat over de realisatie van een nieuw 
skatepark voor de Nijkerkse jeugd in de wijk Paasbos. Daarnaast vraagt het voorstel ook om ur-
ban sports op te nemen in het sportbeleid van de gemeente. Het initiatief is ingediend met ruim 
de benodigde 25 ondersteunende handtekeningen en het onderwerp voldoet aan de voorwaar-
den. Daarom is het voorstel nu geagendeerd voor bespreking in de raadscommissie. De indiener 
mag zijn voorstel toelichten en vervolgens zullen de commissieleden een eerste reactie geven. 
Daarna wordt gekeken hoe het voorstel verder behandeld kan worden.

-  Rekenkamerrapport	Schuldhulpverlening. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan 
naar de effectiviteit van de huidige aanpak van schuldhulpverlening en heeft vervolgens een 
aantal aanbevelingen gedaan. De commissieleden bespreken de resultaten van het onderzoek en 
vervolgens geven ze aan welk vervolg zij wenselijk vinden. 

 
Meekijken of inspreken?
De vergadering vindt plaats via videobellen. De deelnemers aan de vergadering loggen hierop
in. Belangstellenden kunnen de vergadering via de uitzending via internet volgen of later terugkij-
ken. Wilt u inspreken tijdens de Raadscommissie van 8 juli? We vragen u om vooraf uw reactie die 
u aan de raadscommissie wilt meegeven te mailen (griffi e@nijkerk.eu). Uw reactie was gewenst 
voor woensdag 7 juli 10.00 uur, u kunt nog contact opnemen met de raadsgriffi e. De inspraakre-
actie wordt openbaar gedeeld bij de stukken voor de vergadering op de website en wordt tijdens 
de vergadering niet meer voorgelezen. In een Raadscommissie is er ook altijd gelegenheid voor 
de commissieleden om vragen te stellen aan de inspreker. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan 
ontvangt u daarvoor een inlog en een handleiding. Lukt het hiermee niet, dan wordt bekeken wat 
wel mogelijk is.

Terugblik Raadsvergadering 1 juli
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Tijdens de vergadering op donderdag 1 juli sprak de raad over de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota 
geeft de kaders voor de programmabegroting 2022-2025 die in het najaar wordt aangeboden aan 
de raad. 

In de Voorjaarsnota geeft het college onder andere aan hoe het gaat met een aantal grote onder-
werpen zoals de Omgevingswet en de transformatie Sociaal Domein. Verder worden de fi nancieel-
technische uitgangspunten voor het opstellen van de begroting op een rij gezet. Het doel is om een 
structureel sluitende begroting voor de komende jaren op te stellen. En tenslotte worden er ook 
voorstellen gedaan om aangepaste kredieten beschikbaar te stellen voor investeringen en budget-
ten in de lopende Programmabegroting 2021-2024. 

Als eerste hield elke raadsfractie een algemene beschouwing. Daarna gingen raad en college in 
gesprek over de voorstellen. De heer van der Woerd van de VVD diende twee moties in, die beide 
werden mede ondertekend door de heer Van Ruler van het CDA. In de eerste motie wordt het col-
lege verzocht over te gaan tot een meer concrete voortgangsrapportage over de geplande bezuini-
gingen en de transformatie in het Sociaal Domein en de daarbij behaalde resultaten. Naast de VVD 
en het CDA stemde ook de ChristenUnie-SGP voor deze motie. Pro21 en De Lokale Partij stemden 
tegen. In de tweede motie wordt het college verzocht een voor team Veiligheid geschikte mobiele 
camera unit aan te schaffen. De volledige raad stemde voor deze motie. Vervolgens stemde de 
gemeenteraad in met de voorstellen bij de Voorjaarsnota.

Op de volgende pagina vindt u namens elke fractie een terugblik op dit onderwerp.

Naast de Voorjaarsnota werden ook de Jaarstukken 2020 vastgesteld. De bespreking van de 
jaarstukken vond plaats tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 juni. De jaarstukken konden 
toen nog niet worden vastgesteld omdat de accountsverklaring nog niet was afgegeven. Inmiddels 
is de defi nitieve accountantsverklaring beschikbaar, waardoor de besluitvorming heeft kunnen 
plaatsvinden tijdens de vergadering van donderdag 1 juli.

Column
Raadslid aan het woord

Marina Lanting, raadslid ChristenUnie-SGP

Kracht van het Woord

Tot voor kort was Bert Jurling onze stadsdich-
ter. Hij heeft prachtige gedichten gemaakt 
die op veel plekken in de openbare ruimte 
zichtbaar zijn. Er is onlangs een poëzieroute 
geopend. Deze route leidt je langs bijzondere 
plekken. Bij het gedicht staat een QR-code. 
Scan je die dan krijg je informatie over het 
gedicht.
Het gedicht getiteld ‘De Jakobsladder’ linkt 
naar een verhaal uit de bijbel. In het boek 
Genesis krijgt Jakob een droom waarin hij en-
gelen van onderen naar boven ziet klimmen en 
vice versa. Zo is dit gedicht ook te lezen: van 
onder naar boven en van boven naar onderen. 
Hier sta ik naast een van de rijksmonumenten 
die Nijkerk ‘rijk’ is, waar wij als gezin inmiddels 
alweer 17 jaren mogen wonen. 

Het is een voorrecht om zo in de binnenstad 
een plek te mogen hebben te midden van veel 
historische verhalen. Zo weten we dat in de 
kelder van ons huis de familie Leerink tijdens 
de tweede wereldoorlog wekenlang hun toe-
vlucht hebben moeten zoeken. 
Het was met recht een schuilplaats. 
Voor ons, mijn man en ik, was het een wens 
om een mooi gedicht te krijgen op onze muur 
die zo zichtbaar is vanuit de Langestraat. Ik 
hoop dat mensen dan stil staan en wat naden-
ken over rust, hemel, ver weg of juist dichtbij 
en waar zijn die engelen dan; echt zo dichtbij?!
Dit huis voelt voor mij als een veilige haven 
waar ik kan en mag rusten, ontspannen, lezen 
en liefhebben.

Reageren?
marinaraadslid@gmail.com

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


