
8 september 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.

Verspillingsvrije week
Het is deze week de Verspillingsvrije Week. 
Een goed moment om na te denken over hoe 
we voedselverspilling kunnen voorkomen. 

Voedselverspilling is echt zonde
En niet zonder reden: Zo’n 9 procent van ons 
eten verdwijnt jaarlijks ongebruikt in de afval-
bak. Dat is ruim 34 kilo voedsel per persoon 
per jaar. Zonde van dat voedsel en zonde van 

alle energie en grondstoffen die nodig waren 
om de etenswaren te telen, vervoeren, koelen, 
te bewerken, verpakken en die nu verloren 
gaan. Daarom: voorkom voedselverspilling.

Tips
Voedselverspilling voorkomen is niet moeilijk. 
Kijk voor tips: www.duurzaam-nijkerk.nl/
voedselverspilling

Vanaf maandag 13 september 2021 starten de werkzaamheden voor het groot onderhoud aan de Hooglandseweg
in Nijkerkerveen. De aannemer gaat het asfalt frezen, 2 nieuwe lagen asfalt aanleggen en zij leggen nieuw bermbeton 
langs de bermen. De aanliggende inritten sluit de aannemer aan op de nieuwe rijbaan.

Planning en werkzaamheden:
De verwachting is dat de werkzaamheden circa 3 weken duren.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.nijkerk.eu/nieuws

Speel als gezin gratis het spel Junior Energiecoach
Gezinnen opgelet: in oktober gaat het spel 
Junior Energiecoach van start. Een grappig 
spel waarmee je als gezin thuis experi-
menten, puzzels en challenges doet. En zo 
op speelse wijze ontdekt hoe je makkelijk 
energie kunt besparen. En daar zijn ook nog 
eens leuke prijzen mee te winnen! 
 
Lachen met Varkentje Rund
Junior Energiecoach is bedoeld voor gezinnen 
met kinderen rond de 7 tot 12 jaar. Vijf weken 

lang, 15-30 minuten per week, neemt tv-held 
Varkentje Rund in de rol van Junior Energie-
coach jullie mee op ontdekkingsreis. Elke week 

is er een nieuw fi lmpje, met een nieuwe chal-
lenge. Zoals de lampenjacht en de stekkerex-
peditie. Zo worden kinderen, net als Varkentje 
Rund, echte Junior Energiecoaches.

Gratis meedoen
Het spel start op 8 oktober en deelname is 
gratis. In Nijkerk kunnen 50 gezinnen mee-
doen, dus wees op tijd met inschrijven. Dat 
kan van 23 augustus tot en met 3 oktober via 
www.juniorenergiecoach.nl.

Kom op 11- of 18 september naar de prikbus in Nijkerk! 
GGD Gelderland-Midden komt op zaterdag
11 september en zaterdag 18 september
weer met een vaccinatiebus naar de
gemeente Nijkerk. Inwoners die dat willen 
kunnen op deze manier direct, dichtbij en 
gratis gevaccineerd worden. In de bus 
vaccineren ze deze keer zowel met het 
Janssenvaccin als met het Pfi zervaccin. 
Dit betekent:
•	 ook	jongeren	kunnen	een	prik	komen	halen	
•	 volwassenen	vanaf	18	jaar	kunnen	kiezen	

tussen het Janssenvaccin en het Pfi zervaccin
•	 iedereen	die	al	een	1e	Pfi	zer	prik	heeft	gehad	

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

Wanneer? Zaterdag 11 en 18 september, 
van 9.00 tot 17.30 uur

Waar? Molenplein, Nijkerk
Voor wie? Iedereen vanaf 12 jaar is welkom 

voor een vaccinatie. Voor jon-
geren onder de 16 heeft het de 
voorkeur dat een van de ouders 
meekomt. Een afspraak is niet 
nodig.  

Meenemen? Het is belangrijk dat bezoekers 
hun ID-bewijs meenemen en een 
mondkapje dragen in de bus.

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

Zaterdag 11 & 18 september
van 9.00 tot 17.30 uur - Molenplein, Nijkerk

Op www.ggdgm.nl/vaccinatiebus vindt u meer informatie over de vaccinatiebus.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
8 september 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1887 Dammersbeek 59 Nijkerk bouwen van een woning 25-08-2021
2021W2021 Doornsteeg ong. Nijkerk plaatsen van een speeltoren met 25-08-2021
  glijbaan en klimnet 
2021W1933 Grashof 51 Nijkerk plaatsen van een schuur 30-08-2021
2021W1897 Hoogstraat 26 Nijkerk verplaatsen van de uitrit 26-08-2021
2021W1891 Singel 34 Nijkerk plaatsen van reclame 26-08-2021
2021W1050 Weldammerlaan 16 vervangen van de melkrundveestal 25-08-2021
 Hoevelaken 
2021W2169 Wiel 45 Nijkerk plaatsen van een erfafscheiding en 25-08-2021
  een terrasoverkapping 

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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2020W1155 Slichtenhorsterweg 41 Nijkerk realiseren van een bed and breakfast 17-8-2021
  in en het restaureren van de
  voormalige varkensschuur 

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum bekendmaking een beroep indienen. Meer 
informatie vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina. 

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1450 Wittenburg 135  uitbreiden van de woning 30-08-2021
 3862 ED 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.

Bekendmakingen

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

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

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

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

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

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

vergunningen)  of bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag (voor bestemmingsplannen).

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

Open monumentendag 2021:
Mi casa es su casa / Mien huus is joe huus
Dit jaar mag het weer! Open Monumenten-
dag 2021 kan weer doorgaan. Dit jaar zal 
het op zaterdag 11 september van 10.00 tot 
16.00 uur plaatsvinden. Het thema is: 
‘Mi casa es su Casa’, in het Niekarks: 
‘Mien huus is joe huus’.

De dag wordt om 10.00 uur feestelijk geopend 
met een lied gespeeld op (kerk)klokken door 
heel het land. In Nijkerk wordt dit muzikale 
spektakel verzorgd door de Stadsbeiaardier 
Wim Ruitenbeek. De dag daarvoor, op vrijdag 
10 september, speelt Wim tussen 15.00 en 
16.00 uur liedjes die zijn uitgekozen door de 
Vrienden van Museum Nijkerk.

Dit jaar doen er 15 monumenten mee in 
Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken, Driedorp, 
Appel en in Arkemheen. Deze kan je bezoeken 
tussen 10.00 en 16.00 uur. Door de coro-
naregels is er voor elk adres een maximum 
aantal bezoekers dat tegelijk in het pand 
aanwezig kan zijn. Het kan dus zijn dat je heel 
even moet wachten voordat je naar binnen 
kunt. Ook de regel van 1,5 m geldt hier voor 
iedereen.

Ook leuk om te weten: de dagen vóór de Open 
Monumentendag vinden de Klassendagen van 
de Open Monumentendag plaats, in het mu-
seum komen klassen van basisscholen kijken 
naar dit prachtige Rijksmonument. Er zijn ook 
klassen die het Stoomgemaal bezoeken.
Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.nijkerk.eu/nieuws

Open Monumenten in Nijkerk:
•	 Museum	Nijkerk,	Venestraat	16
•	 Toren	met	carillon,	Holkerstraat	1
•	 Grote	kerk	met	orgel,	Holkerstraat	1,
 open 10.00-13.00
•	 Het	oude	stadhuis,	Kolkstraat	27
•	 Woningen	Spoorstraat	4	en	4A
•	 Boerderij	Klein	Schiphorst,
 Spochthoornseweg 2
•	 Het	Atelier,	Langestraat	39

Open Monumenten in Nijkerkerveen, in 
Driedorp, Appel en aan het water:
• Grote Kerk Nijkerkerveen,
 Nieuwe Kerkstraat 75
•	 Wijngaard	Aan	de	Breede	Beek,
 Slichtenhorsterweg 69
•	 Windkorenmolen	De	Hoop,
 Barneveldseweg 178
•	 Stoomgemaal,	Zeedijk	6

Open Monumenten in Hoevelaken:
•	 Schimmelpenninck	van	der	Oyeschool,	

Oosterdorpsstraat 16
•	 Hervormde	Kerk,	Westerdorpsstraat	67
•	 Bunker,	Weldammerlaan	9
•	 Hoevelakense	Bos,	vrij	wandelen	in	een	

rijksmonument, Westerdorpsstraat 

Schuldhulpverlening voor ondernemers

Vanaf 1 januari 2021 biedt de gemeente 
Nijkerk aan alle ondernemers en zzp-ers 
gratis schuldhulpverlening aan. 

Schulden kunnen van grote invloed zijn op 
de uitvoering van uw bedrijfsactiviteiten en 
uw creativiteit als ondernemer. U probeert 
natuurlijk eerst zelf om uw rekeningen te 
betalen. Soms lukt dat niet meer en kan de 
gemeente u helpen een oplossing te vinden. 

Ondernemers denken vaak: ‘als ik de ko-
mende 3 maanden genoeg geld verdien, red 
ik het wel’. Maar wees op tijd en ga met de 
gemeente praten voordat de schulden verder 
oplopen. We willen er graag voor zorgen dat u 
weer vooruit kunt. Dat het als mens goed met 
u gaat en dat uw bedrijf goed loopt.

Meer informatie: 
•	 kijk	op	www.nijkerk.eu/shvo;
•	 mail	naar	SHVO@nijkerk.eu;
•	 bel	14	033	en	vraag	naar	een	klantmanager	

zelfstandigen.



Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W2271 Bruins Slotlaan 40 Nijkerk plaatsen van een erker 31-08-2021
2021W2244	 Cypergras	1	Nijkerkerveen	 plaatsen	van	een	veranda	 25-08-2021
2021W2239 Dennenlaan 2 Nijkerk plaatsen van een nieuwe schutting 25-08-2021
  en kozijnen 
2021W2272 Husselmansgoed 57 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 31-08-2021
2021W2257 Johan Frisohof 16 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel aan de 27-08-2021
  voorzijde van de woning 
2021W2277 Klaarwaterweg 15 plaatsen van zonnepanelen en 31-08-2021
 Nijkerkerveen windwokkels 
2021W2243 Nijverheidsstraat 24 Nijkerk plaatsen van een tijdelijke telecommast 25-08-2021
2021W2274 Olevoortseweg ong. naast  bouwen van een woning 31-08-2021
 nr. 41 Nijkerk 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W1807 Amersfoortseweg 51a bouwen van een opslagruimte 31-08-2021
 Nijkerkerveen 
2021W1818 Brink 41 Nijkerk uitbreiden van de woning 31-08-2021
2021W1712 Molenplein 23 Nijkerk plaatsen van reclame-uiting 27-08-2021
2021W1801 Slichtenhorsterweg 37 Nijkerk herbouwen van een schuur 30-08-2021
2021W1811 Veenwal 24 Hoevelaken aanleggen van een natuurzwemvijver  31-08-2021
  en paddenpoel 

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2021M0245 Kerkstraat 4  oprichten en in werking hebben 31-08-2021
 3861 BR Nijkerk een schildersbedrijf 



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang 
9 september Raadscommissie I 20.00 uur
9 september Raadscommissie II 20.00 uur
16 september Beeldvorming 20.00 uur
16 september Raadscommissie 21.15 uur

afscheid is genomen van historische gegroeide situaties. Voor de subsidies geldt dat activiteiten 
met een min of meer gelijke doelstelling op een gelijke wijze gewaardeerd en gesubsidieerd 
worden. Deze avond bespreekt de Raadscommissie het voorstel voor het nieuwe beleid.

Donderdag 16 september spreekt de Raadscommissie over het Gemeentehuis. In maart 2021 
heeft de raad zich uitgesproken over het schetsontwerp van het nieuwe gemeentehuis. Hij gaf 
het college onder andere de opdracht mee verschillende varianten in beeld te brengen en hierin 
versoberingsvoorstellen en verschillende afwerkingsniveaus te verwerken. Inmiddels zijn er twee 
varianten uitgewerkt, die beiden drie afwerkingsniveaus kennen. Tijdens de Raadscommissie zullen 
de twee varianten worden besproken en wordt de raadscommissie gevraagd vraag- en aandachts-
punten mee te geven aan het college. Het defi nitief ontwerp wordt aangeboden aan de raad voor 
agendering in november.

Vooruitblik Beeldvorming 16 september
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Tijdens de Beeldvorming van donderdag 16 september wordt de raad bijgepraat over drie Regio-
nale ruimtelijke trajecten:	De	Regionale	Ruimtelijke	Verkenning	Foodvalley,	De	verstedelijkings-
strategie	Arnhem-Nijmegen	Foodvalley	en	het	Ontwikkelbeeld	regio	Amersfoort	2030-2040.	De	
besluitvorming staat voorlopig gepland in de raadsvergadering van 14 oktober.

Deelnemen, meekijken of inspreken bij een vergadering?
Alle vergaderingen vinden plaats door middel van videobellen. Meekijken kan via de gemeente-
lijke website www.nijkerk.eu/gemeenteraaad. Als u mee wilt praten over het onderwerp van de 
Beeldvorming van 16 september kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffi e (griffi e@nijkerk.eu). 
Aanmelden kunt u tot woensdag 15 september 10.00 uur. U ontvangt dan de inloggegevens voor 
de bijeenkomst.

Wilt u inspreken bij één van de commissies van 9 tot 16 september? We vragen u om vooraf uw 
reactie die u aan de Raadscommissie wilt meegeven te mailen (griffi e@nijkerk.eu). Uw reactie voor 
één van de commissies van 9 september was gewenst voor woensdag 8 september 10.00 uur, u 
kunt nog contact opnemen met de raadsgriffi e. Uw reactie voor de commissie van 16 september is 
gewenst voor woensdag 15 september 10.00 uur. De inspraakreactie wordt openbaar gedeeld bij 
de stukken voor de vergadering op de website en wordt tijdens de vergadering niet meer voorgele-
zen. In een Raadscommissie is er 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.

Vooruitblik Raadscommissies 9 en 16 september
Vergadering voor debat en oordeelsvorming. 

Donderdag 9 september zijn er twee commissievergaderingen.
Raadscommissie I spreekt over de volgende onderwerpen:
-  Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf regio Amersfoort. Deze regiovisie vormt 

het kader voor de regionale samenwerking in beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
(2021-2026). Om bepaalde vormen van deze ondersteuning - ook in de toekomst - te kunnen 
blijven garanderen is het belangrijk dat gemeenten met elkaar samenwerken. De raadscommis-
sie bespreekt nu deze regiovisie.

-  Kaderstelling woningbouw Bruins Slotlaan 76 en omgeving, Nijkerk. Het college is voorne-
mens deze locatie te herontwikkelen naar woningbouw en stelt de raad voor deze woningbouw-
ontwikkeling mogelijk te maken conform de stedenbouwkundige opzet. Ook worden de kaders 
voor het plan aan de raad voorgelegd, zoals het aantal en soort woningen, hoe de omwonenden 
worden betrokken en de parkeernormen.

-  Beeldkwaliteitsplan Buitengebied. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Bebouwing Buitengebied Gemeen-
te Nijkerk’ is een beleidsdocument met kaarten, referentiebeelden en een toelichting. Hierin 
staan  spelregels voor (ver)bouwplannen aan of bij bestaande panden, bij sloop en nieuwbouw 
op bestaande agrarische kavels en voor het ontwerp van nieuwe woningen op nieuwe of be-
staande erven, zodat de bebouwing, net als de erfi nrichting, aansluiting vindt bij het landschap. 
De raad wordt gevraagd het plan vast te stellen. 

-  Vaststellen beleidskader actualisatie PDV-beleid Regio Foodvalley 2020-2025. In de regio 
Foodvalley	is	een	gezamenlijk	beleid	voor	perifere	detailhandel	(PDV,	bijv.	woonboulevards,	
tuincentra) en grootschalige detailhandel (GDV, bijv. warenhuizen). Er was afgesproken om dit 
beleid in 2020 te actualiseren. De raad wordt voorgesteld het beleidskader in de Actualisatie 
PDV-beleid	Regio	FoodValley	2020-2025	vast	te	stellen.	

 
Raadscommissie II spreekt over de volgende onderwerpen:
-  Hondenbeleid 2021-2026. De commissie bespreekt het voorstel voor het nieuwe beleid. Het 

doel is een eenvoudiger beleid. De basisafspraak is dat hondenbezitters hun hond aanlijnen en 
de hondenpoep opruimen. Op deze afspraak gelden twee uitzonderingen. In de (omheinde) 
hondenlosloopgebieden mogen honden vrij rennen en spelen. De hondenbezitters houden deze 
gebieden schoon door de hondenpoep op te ruimen. En het blijft verboden voor honden op 
ingerichte kinderspeelplaatsen, zandbakken, sportplaatsen en dergelijke. In het voorstel blijft de 
hondenbelasting gehandhaafd. 

-  Subsidie- en tarievenbeleid. Gebaseerd op de uitgangspunten uit de Nota maatschappelijk 
vastgoed en de Sportnota is een nieuw subsidie- en tarievenbeleid voor sport, cultuur en welzijn 
opgesteld. Het beleid beoogt eenduidig en transparant te zijn, waarbij, zo veel als mogelijk, 

Column
Raadslid aan het woord

Patricia	van	Loozen,	raadslid	De	Lokale	Partij

Gemeente(t)huis

Een column schrijven over een plaats in 
de gemeente die speciaal voor mij is. Die 
keuze is bijna niet mogelijk. Mijmerend 
fi ets ik rond; de polder Arkemheen, het 
buitengebied met veel afwisselende land-
schapskenmerken	en	boerderijen.	Langs	de	

nieuwe camperplek “Nijkerk aan Zee” waar we 
regelmatig vertoeven en waar ik camperaars 
elders	over	hoor	vertellen.	Langs	het	bedrij-
venterrein waar zulke prachtige bedrijven 
zijn gevestigd, oude en nieuwe en waar we in 
Nijkerk ons door onderscheiden. Nijkerker-
veen door, waar ik ook mijn steentje aan heb 
mogen bijdragen en dat nu almaar mooier 
wordt. Bekend van voetbal en inmiddels voor-
zien van een vernieuwd dorpshart omringd 
door aantrekkelijke nieuwbouw. Hoevelaken 
met haar prachtige wijken en het centrum 
dat nu op de schop gaat. De winkels langs, 
waar vernieuwing, service en klantvriendelijk-
heid gewoon is.  Door de Spoorkamp met het 
mooie	aanbod	aan	scholen	en	de	tiny	houses.	
Er is al zoveel bereikt.

Kiezen is lastig als ik zoveel moois zie en zo-
veel herinneringen heb. Uiteindelijk kom ik via 
mooie binnendoor weggetjes weer uit bij het 
gemeentehuis. 

Dit is voor mij het hart van onze gemeente.

Hier	heb	ik	namens	De	Lokale	Politieke	par-
tijen zoveel uur doorgebracht. Dit is waar de 
nieuwe ideeën worden besproken en waar de 
uiteindelijke beslissing plaatsvindt. Ik ga dit 
gebouw missen waar zoveel thema’s voorbij 
zijn gekomen. Voorstellen van het college, 
besproken door de raad, participatie van u en 
uiteindelijk de beslissing. 

Meedoen in de politiek betekent ook dat je 
meehelpt om Nijkerk een Gemeente te laten 
zijn waar het goed, fi jn en veilig wonen en 
werken	is.	Lokale	politiek	heeft	mijn	hart	en	
hier voel ik me thuis.

Mijn gemeente(t)huis
 

Reageren?
Patriciavanloozen@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


