
9 februari 2022

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks Oranje-Nassauschool
Eijkmanplantsoen 
Iedere 2e zaterdag van de maand oud papier en 
oud ijzer bij Maranathakerk, 
Henri Nouwenstraat 14, 3863 HV Nijkerk

Hoevelaken
Aanstaande zaterdag 9.00-12.00 uur 
Korfbalver. Telstar, Middelaarsweg
10.00-12.00 uur B.A.K., Meerveldlaan 
(bibliotheek)

Nijkerkerveen
dinsdag t/m vrijdag wekelijks
Het plein hoek van Noortstraat /
van Dijkhuizenstraat (marktplein)

Bezorgklachten 
Geef dit door aan de BDU via telefoon-
nummer 088 - 0109803. 

Adressen en openingstijden

Stadhuis Nijkerk

Bezoekadres stadhuis: Kolkstraat 27 in Nijkerk
Postadres: Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk
Telefoon: 14 033    Website: www.nijkerk.eu

De gemeente Nijkerk is telefonisch bereikbaar 
van 09.00 - 17.00 uur via het telefoonnummer 
14 033.

Milieustraat
Blekkerserf 4, Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 7.45-12.30 uur
en 13.00-16.30 uur. Zaterdag 7.45-14.00 uur.

Gemeenteloket Hoevelaken
Bezoekadres
Dorpshuis De Stuw, Brink 10c
Voor het aanvragen van producten en 
diensten kunt u een afspraak maken via 
www.nijkerk.eu of telefonisch via 14 033.

Digitale Nieuwsbrief

Wilt u als inwoner van de gemeente Nijkerk, als 
organisatie of belangstellende de digitale nieuws-
brief van de gemeente ontvangen?
Stuur een e-mail naar communicatie@nijkerk.eu.
Op dat adres ontvangt u dan wekelijks een 
nieuwsbrief.

Social Media

@samennijkerk
Gemeente Nijkerk
@gemeenteNijkerk

Container niet geleegd?

Is uw container op de vaste ophaal dag niet 
geleegd? Bel dan met (0800) 8890 988.

Elke stem telt
Bijna iedereen vanaf 18 jaar mag haar/zijn 
stem uitbrengen bij de gemeenteraadsver-
kiezingen op 16 maart 2022. Met elkaar 
bepalen wie er in de gemeenteraad komt, 
dat klinkt toch logisch?

Toch bestaat het algemeen kiesrecht ‘pas’ 
sinds 1919. Voor die tijd was het kiezen een 
zaak voor een select, en mannelijk gezelschap. 
Bijvoorbeeld voor mannen die een bepaalde 
hoeveelheid belasting betaalden voor het 
bezit van grond, of mannen van maatschap-
pelijke welstand.

Ruim 34.000 stemgerechtigden
Tijden veranderen. Nu zijn er in Nijkerk ruim 
34.000 stemgerechtigden die uiterlijk 2 maart 
een stempas ontvangen om te gaan stem-
men. En al die stemmers samen bepalen op 
16 maart welke kandidaten gemeenteraadslid 
worden voor de komende vier jaar. Zo beslist 
de gemeenteraad namens de inwoners de 
koers voor de komende jaren.

Kiezen voor Nijkerk
Kiezen voor Nijkerk is een initiatief van 
Nijkerk.nieuws.nl, Stad Nijkerk, A1 Mediagroep 
en de Bibliotheek. Samen willen zij zoveel 
mogelijk inwoners informeren over de 
verkiezingen. En ook over wat de verschillende 
partijen belangrijk vinden. Op de website 
KiezenvoorNijkerk.nl vindt u achtergrond-
informatie, interviews en andere activiteiten.

Op de website van de gemeente Nijkerk 
www.nijkerk.eu vindt u alle praktische 
informatie over bijvoorbeeld stembureaus, 
stempas en stemmen bij volmacht en 
vervroegd stemmen. Vervroegd stemmen kan 
op 14 en 15 maart in enkele stembureaus.

Op 16 maart zijn alle stembureaus geopend. 

Concept stedenbouwkundige visie Stadshaven Nijkerk
Met het toekennen van de subsidies van het 
Rijk en de provincie Gelderland wordt de 
ontwikkeling van het project Stadshaven 
Nijkerk verder vorm gegeven. Voor het op-
stellen van de concept stedenbouwkundige 
visie bent u - vanwege de tijdsdruk voor het 
indienen van de subsidieaanvraag - als direct 
omwonende nog niet actief betrokken. 
Voordat we de visie defi nitief maken, willen 

wij u de gelegenheid geven om een reactie te 
geven op de conceptvisie.

De digitale bijeenkomst is op woensdag 
23 februari 2022 van 19.30 - 20.30 uur.

Wij lichten de concept stedenbouwkundige visie 
toe en u kunt vragen stellen via de chat. Ook is 
het mogelijk via de website een reactie te geven.

Aanmelden
U kunt zich tot 19 februari 2022 aanmelden 
voor deze digitale bijeenkomst via
www.nijkerk.eu/stadshaven-nijkerk. 
Hier vindt u ook de concept stedenbouw-
kundige visie en meer achtergrond-
informatie.

Mosquito’s  
Voor de gemeente staat voorop dat jongeren 
elkaar mogen ontmoeten in de openbare 
ruimte. Het is alleen niet de bedoeling dat 
deze ontmoetingen overlast geven voor 
de buurt. Om die overlast te beperken zijn 
onlangs zijn bij het winkelcentrum aan de 
Hoefslag in de wijk Paasbos in Nijkerk zoge-
naamde slimme mosquito’s geplaatst. 

Deze apparaatjes geven, als ze zijn ingeschakeld, 
een hoog frequent geluid af. 

Voor jongeren tot ongeveer 25 jaar kan dit 
geluid vervelend zijn als ze dit langere tijd 
horen. Uit onderzoek, waar vóór plaatsing 
uitvoerig naar is gekeken, blijkt dat de piep 
niet schadelijk is voor het gehoor van mensen 
(jong & oud) en/of dieren. 

De slimme mosquito’s kunnen tussen 22.00 
uur en 06.00 uur worden ingeschakeld door 
(aangemelde) buurtbewoners.  Wanneer zij 
langdurig overlast ervaren kunnen zij met een 

telefoontje het systeem aanzetten. Het inbel-
len naar de mosquito wordt door de gemeente 
gemonitord. De mosquito’s worden in het 
najaar geëvalueerd. 

Als omwonende kunt u zich aanmelden voor 
het activeren van de mosquito. U doet dit door 
een mail te sturen naar aov@nijkerk.eu, o.v.v. 
uw adres en telefoonnummer. Na aanmelding 
krijgt u een uitleg over het inbellen en de 
afspraken die hierover zijn gemaakt.  

PMD afval scheiden: zo doet u dat  
Bij het PMD doet u alle Plastic verpakkingen, 
Metalen verpakkingen (zoals blik) en Drank-
kartons. De verpakkingen moeten leeg zijn. 
Doe ze los van elkaar in de PMD-container of 
in de speciale transparante PMD-zak. De ge-
meente stelt deze zakken gratis beschikbaar 
en deze zijn op rol verkrijgbaar bij de meeste 
supermarkten in de gemeente Nijkerk. Stop 
geen verpakkingen in elkaar. 
 
U kent het misschien wel, verpakt eten dat 
niet meer goed is. Kleine moeite om het 

bedorven eten bij het GFT-afval te doen en de 
plastic verpakking bij het PMD. Of een alumi-
nium deksel dat op een plastic boterkuipje? 
Haal het deksel er vanaf en doe deze los van 
het kuipje bij het PMD. Zo blijft ons PMD 
zuiver en kan het worden gebruikt om nieuwe 
producten van te maken. Daardoor zijn minder 
nieuwe grondstoffen nodig. En dat is beter 
voor het milieu.

Twijfelt u over welk afval in welke container mag?
Kijk dan op www.mijnafvalwijzer.nl



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
9 februari 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W3066 Havenstraat 26 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 27-1-2022
2021W2418 Klaarwaterweg nabij nr. 9a kappen van 19 bomen 31-1-2022
 Nijkerkerveen 
2021W2680 Leijenhorst 8 Hoevelaken plaatsen van een vlonder 27-1-2022
2022W0002 Lijsterbes 14 Nijkerk omgevingsvergunning beperkte milieutoets 31-1-2022
2021W3019 Margrietlaan 27 Hoevelaken bouwen van een erker 27-1-2022
2021W2682 Oosterdorpsstraat 16 kappen van 2 kastanjebomen en 26-1-2022
 Hoevelaken 5 coniferen 
2021W3263 Ruysdaellaan 25 Nijkerk plaatsen van 3 dakkapellen 28-1-2022
2021W3032 Schoenlapperweg 5 Nijkerk verbouwen van de woning en vervangen 28-1-2022
  van kozijnen 

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:
2021W1402 Westerdorpsstraat 68 bouwen van een serre en een portaal, 01-2-2022 
 Hoevelaken het plaatsen van kozijnen, het maken
  van een loopbrug en het uitbreiden van 
  het terras 

Zienswijzen
Een ieder kan binnen zes weken na datum publicatie een (bij voorkeur online) zienswijze indienen. 
Meer informatie vindt u onder de kop “indienen zienswijzen” in het groene kader op deze pagina en 
op de website www.nijkerk.eu/ter-inzage onder de volledige bekendmaking.

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.

Hoe ziet uw ideale woning eruit?
Blijft u in de toekomst graag in uw huidige 
woning wonen of verhuist u liever naar een 
andere woning? De gemeente Nijkerk is 
benieuwd naar uw mening. Het is belangrijk 
dat iedereen met plezier in de gemeente kan 
blijven wonen. 

Om beter inzicht te krijgen in de woonsituatie 
en woonvoorkeuren van senioren, start de 
gemeente Nijkerk in februari een onderzoek 
onder senioren. De resultaten van het onder-
zoek worden gebruikt bij het woonbeleid en 
het woningbouwprogramma de komende 
jaren. Ongeacht of u wel of niet wilt verhuizen, 
inzicht in uw woonsituatie en woonvoorkeuren 
zullen ons daarbij helpen.

Wat kunt u hiervoor doen?
In februari ontvangt u een brief van de 
gemeente Nijkerk. Zij vragen u om een 
vragenlijst in te vullen. Er wordt onder andere 
gevraagd naar uw huidige woonsituatie, uw 
ideale woning en uw mening over een aantal 
woonconcepten. Het invullen van de vragen-
lijst duurt ongeveer 20 minuten. Uw antwoor-
den worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. 
Door het invullen van deze vragenlijst helpt 
u de gemeente bij het vormgeven van het 
nieuwe woonbeleid. Houd uw brievenbus dus 
goed in de gaten en vul de vragenlijst in. 

Alvast hartelijk dank namens de gemeente 
Nijkerk!

Wat doen we in het groen:

Snoeien beplanting

Doe mee aan de Warmetruiendag 
Vrijdag 11 februari is het Warmetruiendag. 
Doet u mee? Met een lekker warme trui aan, 
kan de verwarming een graadje lager. En dat 
is zinvol, want als heel Nederland één dag 
de verwarming 1 graad lager stookt, dan 
besparen we 6,3 miljoen kilo CO₂. Warme-
truiendag, dat zouden we eigenlijk vaker 
moeten doen…

We hebben trouwens nog veel meer tips 
om energie te besparen in huis. 

Kijk op www.duurzaam-nijkerk.nl op de pagina 
Snelle tips om minder energie te verbruiken.

Heroriëntatie voor ondernemers
Heeft u als ondernemer of zzp-er vragen 
over geldzaken of schulden, hulp nodig bij 
het op orde brengen van de bedrijfsvoering 
of wilt u zich oriënteren op een mogelijke 
bedrijfsbeëindiging en werken in loondienst? 
De gemeente Nijkerk biedt ondersteuning 
via het Geldloket Amersfoort. 

Ondernemers die gebruik willen maken van 
de diensten van het Geldloket kunnen terecht 
op de website van het Geldloket via 
www.geldloket.nl/thema/eigen-onderneming 
of telefonisch via 033 800 99 70.

Als u zich als ondernemer/zzp-er meldt bij het 
Geldloket krijgt u een intakegesprek waarin 
uw hulpvraag centraal staat. Daarbij is er 

nadrukkelijk ruimte voor uw privé situatie. Er 
wordt gekeken voor welke ondersteunende 
regelingen u in aanmerking komt. Soms wordt 
er een QuickScan afgenomen. Deze scan is 
bedoeld voor:
- het krijgen van duidelijkheid over het per-

spectief van de bedrijfsactiviteiten en de rol 
die corona heeft gespeeld in het ontstaan 
van problemen. Indien nodig wordt de hulp 
ingeschakeld van de Gemeente Nijkerk of 
het Werkgevers Servicepunt Amersfoort;

- het signaleren van (dreigende) schulden-
problematiek. Het Geldloket werkt hierin 
nauw samen met partners van de Gemeente 
Nijkerk; Menzing & Partners en het Instituut 
Midden- en Kleinbedrijf (IMK). 

In de periode half februari tot half maart 
wordt het openbaar groen in onze gemeen-
te gesnoeid. We werken hierin nauw samen 
met een aannemer.

Controle
Voor het snoeien controleren we of er 
bewoonde nesten van vogels of bijen zijn. In 
de winterperiode komt dit overigens bijna 
niet voor. Als we nesten aantreffen werken 
we hier omheen. Hetzelfde gebeurt als we 
beschermde plantensoorten tegenkomen. 

Hoe?
De aannemer voert dit werk grotendeels uit 
met een machine op een kraan. Het bijwer-

ken wordt zoveel mogelijk met accugereed-
schap gedaan. De machine van de aannemer 
scheert de planten direct op de juiste hoogte 
en maakt het snoeisel klein. Het snoeisel 
is meteen voeding voor de beplanting. In 
bepaalde gevallen gebeurt het snoeien hand-
matig en voeren we het snoeisel handmatig 
af. Dit is omdat niet alle struiken machinaal 
kunnen worden gesnoeid. 

Overlast
U kunt enige overlast ervaren van het 
snoeien. Mogelijk vragen we u uw auto op een 
andere plek te parkeren. Heeft u vragen? Dan 
kunt u contact opnemen met de gemeente 
via het telefoonnummer 14 033.

Digitale informatiebijeenkomst over concept 
gebiedsvisie Paasbos 
Woensdag 16 februari 2022 van 20.00 tot 21.15 uur
Op 26 oktober 2019 was het Paasbosfestival. De opgehaalde wensen en ideeën van bewoners en 
ondernemers voor het centrumgebied zijn nu vertaald in een eerste versie van de gebiedsvisie. Tijdens 
en na de informatiebijeenkomst horen we graag of we op de goede weg zijn.  U kunt zich tot 10 februari 
aanmelden via www.nijkerk.eu/paasbos. Hier staat ook meer achtergrondinformatie zoals de concept 
gebiedsvisie.



Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2548 Bulderweg 19 Nijkerk realiseren van een mantelzorgwoning 31-1-2022

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie hiervoor kunt u vinden onder de kop “bezwaar maken” in het groene kader. Het besluit is 
in werking getreden na verzending.

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2929 Het Spaanse Leger bouwnr. wijzigen van de situering van een te  31-1-2022
 B3-01 Nijkerk bouwen garage 
2021W3294 Zeedijk 1a Nijkerk uitbreiden van het aantal camperplaatsen 26-1-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W0191 Asterlaan 7 Hoevelaken bouwen van een bijgebouw 25-1-2022
2022W0229 Luxoolseweg 27 Nijkerk kappen van 3 eiken 31-1-2022
2022W0218 Plein 11 Nijkerk plaatsen van een digitaal beeldscherm 28-1-2022
2022W0226 Schoolstraat 29 Nijkerkerveen vergroten van de woning en slopen 28-1-2022
  garage/berging 
2022W0201 Van Rensselaerstraat 4 Nijkerk verwijderen van een draagmuur 26-1-2022
2022W0238 Van Speykstraat 3 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 31-1-2022
2022W0197 Wittenburg 114 Nijkerk plaatsen van een zadeldak op de garage 26-1-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W3066 Havenstraat 26 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 26-1-2022
2021W3168 Van Kluijvelaan 38 Nijkerk kamerverhuur in eigen woning 01-2-2022

Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken (adresonderzoek) is gebleken, dat onderstaande perso(o)
n(en) niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (de BRP) staan 
ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ambtshalve gegevens van 
het vertrek uit Nederland op te nemen in de BRP. 

Geslachtsnaam en voorletters: Laatst bekende adres: Datum besluit:
Furga, J.L.   Venestraat 14, 3861 BX Nijkerk 30-12-2021
Hamdaoui, A.    Weidelaan 3, 3871 PP Hoevelaken 30-12-2021
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u dit doen binnen vier weken na de datum van 
bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het bezwaarschrift ten minste: 
•	 de	dagtekening
•	 uw	naam
•	 adres
•	 handtekening
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waar	u	bezwaar	tegen	maakt	(zo	mogelijk	met	een	kopie	daar-

van) en de gronden van het bezwaar.

U stuurt de brief naar: 
Gemeente Nijkerk 
t.a.v. Burgerzaken (adresonderzoek) 
Postbus 1000 
3860 BA Nijkerk
 
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het algemene nummer van de gemeente Nijkerk en 
vraag naar de afdeling Burgerzaken, telefoon 14 033. 



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum 
10 februari Raadscommissie I (deels besloten) en Raadscommissie II 20.00 uur
14 februari Raadscommissie I 20.00 uur
17 februari Beeldvorming 20.00 uur

Vooruitblik Raadscommissie 14 februari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Maandag 14 februari vergadert raadscommissie I (online) vanaf 20.00 uur over:
-  Verordening op de Adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Nijkerk.
-  Adviesrecht gemeenteraad onder de Omgevingswet. Deze twee voorstellen gaan over nood-

zakelijke voorbereidingen om een soepele overgang naar de Omgevingswet mogelijk te maken. 

Raadscommissie II op deze avond vervalt. De raadscommissie zou spreken over de Doorontwik-
keling van de gemeentelijke organisatie. Een consulterende bijeenkomst waar het college enkele 
vragen over het onderwerp aan de raad voorlegt. Deze vergadering wordt onder voorbehoud 
verplaatst naar 21 februari. 

Vooruitblik Beeldvorming 17 februari
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Op 17 februari is er vanaf 20.00 uur een (online) informatiebijeenkomst voor raadsleden en 
belangstellenden over het project Duurzame verbinding A28; onderzoek mogelijkheden 
windturbines en zonnevelden. Het onderzoek gaat over de mogelijkheden om ten minste 
2 windturbines en maximaal 40 hectare aan zonnevelden langs de A28 mogelijk te maken.

Tijdens de bijeenkomst krijgen de aanwezigen informatie over de stand van zaken van het project 
Duurzame Verbinding A28 en de richting van de aanpassing van de Notitie Reikwijdte en Detail-
niveau MER. Daarover zijn veel zienswijzen ingediend en vragen gesteld. Op basis van de zienswij-
zen en adviezen van bijvoorbeeld de commissie voor de milieueffectrapportage, heeft het college 
nagedacht over aanpassingen. Die denkrichting heeft het college ook besproken met betrokken 
bewoners.

Meer informatie? Inspreken?
Op de website: www.Nijkerk.eu/gemeenteraad vindt u alle vergaderstukken. Een vergadering 
vanuit huis meekijken of achteraf terugkijken, kan zonder aanmelden.
Wilt u meepraten tijdens de beeldvorming of inspreken tijdens de raadscommissie? 
Dan ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk om 10.00 uur ‘s ochtends op de dag van 
de vergadering via griffi e@nijkerk.eu
U krijgt dan alle informatie die u nodig heeft om mee te doen met de vergadering.

Vooruitblik Raadscommissies I en II 10 februari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Op donderdag 10 februari bespreekt raadscommissie I het voorstel Financiële kaderstelling 
bouwplan Kerkplein, Nijkerk. Dit voorstel heeft een aantal bijlagen. Voor de bijlage met een juri-
disch advies over de exploitatie van 95 openbare parkeerplaatsen in het bouwplan Kerkplein geldt 
geheimhouding. Donderdag 3 februari konden de raadsleden daarover in een besloten bijeenkomst 
technische vragen stellen. 
De raadscommissie vergadert op 10 februari vanaf 20.00 uur in beslotenheid over deze geheime 
bijlage. Aansluitend is er een openbare raadscommissie. De verwachting is dat het openbare deel 
rond 21.30 uur start. Hierbij is ook gelegenheid om in te spreken. 

Raadscommissie II vergadert (online) over diverse regionale zaken. Op de agenda:
- Kaderbrief 2023 Omgevingsvisie De Vallei. Omgevingsdienst de Vallei (OddV) is een samen-

werkingsverband van vijf gemeenten voor vergunningverlening en toezicht daarop. In de kader-
brief schetst de OddV de ontwikkelingen die zij komend jaar verwachten. De gemeenteraden van 
de vijf gemeenten kunnen een reactie geven (wensen en bedenkingen). Het college stelt de raad 
voor om dat niet te doen.

- Kaderbrief Valleihopper 2023 – 2026. De Valleihopper is een samenwerkingsverband van acht 
gemeenten voor aanvullend openbaar vervoer. De kaderbrief geeft inzicht in de fi nanciële en 
inhoudelijke kaders voor 2023-2026. De gemeenteraden van de gemeenten in het samenwer-
kingsverband kunnen een zienswijze indienen. Het college stelt de raad voor om dat niet te 
doen.

- Regiovisie Jeugdhulp FoodValley. De gemeenten in de regio FoodValley werken samen om 
goede en betaalbare hulp voor jeugdigen, ouders en gezin te kunnen blijven aanbieden. 

 Het college vraagt de raad om de Regiovisie vast te stellen.
- Kaderbrief Regio Foodvalley. Regio Foodvalley is de samenwerking tussen acht gemeenten. 
 De kaderbrief gaat over de kosten van het regiokantoor en de kosten voor de uitvoering van de 

programma’s. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de kaderbrief en geen 
 wensen en bedenkingen in te dienen.

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. 

Wat doet een raadslid?

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

Een raadslid besteedt per week wel 16 tot 
20 uur aan het raadswerk. En voor veel 
raadsleden geldt, dat zij dit naast hun ‘ge-
wone’ baan doen. Er zijn veel vergaderingen 
waar raadsleden (online) bij moeten zijn. 
Tijdens de raadsvergadering bijvoorbeeld. 
Dan zijn alle raadsleden aanwezig. Daar 
worden de besluiten genomen. Om de be-
sluiten voor te bereiden komt een deel van 
de raadsleden al bij elkaar (nu nog online) in 
commissievergaderingen. Tijdens die com-
missievergaderingen kunnen de raadsleden 
nog vragen stellen aan elkaar en aan het 
college over een onderwerp. Insprekers 
kunnen daar ook terecht om aandacht te 
vragen voor zaken die van belang zijn bij een 
onderwerp op de agenda. Tijdens beeldvor-
mende bijeenkomsten krijgen raadsleden 

informatie over onderwerpen waarover 
later misschien een besluit genomen moet 
worden.

Raadsleden vergaderen ook nog met hun ei-
gen fractie. Dus al met al verzamelen raads-
leden veel informatie, overleggen daarover 
om zo de beste besluiten te kunnen nemen.

Contact met inwoners
Raadsleden zijn gekozen door de inwoners 
en vormen zo de volksvertegenwoordiging. 
Daarom willen zij ook goed contact onder-
houden met de inwoners van de gemeente 

om te horen wat er speelt, wat goed gaat en 
wat nog beter kan.

De raadsleden gaan zelf op pad maar inwo-
ners kunnen ook contact opnemen met de 
raad. Bijvoorbeeld via het inloopspreekuur 
van de gemeenteraad of een berichtje via 
de mail. Op de website www.Nijkerk.eu/
gemeenteraad vindt u onder het kopje ‘Wie 
zitten er in de gemeenteraad?’ De contact-
gegevens van de huidige raadsleden. Zij ver-
tellen daar ook in het kort waarom zij zich in 
willen zetten voor de gemeenteraad. 


