
14 september 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: 033 - 247 22 22
Website: www.nijkerk.eu

De gemeente Nijkerk is telefonisch bereikbaar 
van 09.00 - 17.00 uur via het telefoonnummer 
033 - 247 22 22.

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 
033 - 247 22 22.

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.

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl

U kunt klein chemisch afval (KCA) bij gemeente afgeven. Hiervoor is een inzameldepot ingericht op de Milieustraat. 
De Milieustraat is centraal voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk aan de Blekkerserf 4 in Nijkerk.

De volgende datum voor het inzamelen van klein chemisch afval in de wijk is 19 september.
Meer informatie leest u op onze website:
https://www.nijkerk.eu/afval-klein-chemisch-afval

Bedrag energietoeslag gewijzigd  
Huishoudens met een laag inkomen kunnen 
voor 2022 een eenmalige energietoeslag 
krijgen. Met dit extra geld kunnen zij (een 
deel van) de energiekosten betalen. 

De energietoeslag was eerst € 800,-. 
Dit bedrag is pas verhoogd naar € 1.300,-. 
U hoeft geen nieuwe aanvraag te doen als u de 
energietoeslag van € 800,-- al heeft gekregen. 
U krijgt dan automatisch een nabetaling van
€ 500,--  in de eerste helft van oktober. 

Toeslag aanvragen
Heeft u nog geen energietoeslag aangevraagd? 
U kunt tot en met 31 december 2022 een 
aanvraag indienen voor een energietoeslag 

via onze website https://www.nijkerk.eu/
energietoeslag. Op de website staan ook 
de voorwaarden. Bijvoorbeeld hoe hoog uw 
gezamenlijke inkomen maximaal mag zijn. 
De energietoeslag wordt maximaal één keer 
per huishouden verstrekt. Dit betekent als 
iemand op uw adres al een energietoeslag 
heeft ontvangen, u deze niet nogmaals kunt 
krijgen.

Vragen?
Heeft u vragen? Kijk op https://www.nijkerk.eu/
energietoeslag of stuur een mail naar 
energietoeslag@nijkerk.eu of bel 
033-247 22 22. Wilt u een papieren aan-
vraagformulier? Haal deze op bij de receptie 
van het Stadhuis. U kunt hiervoor ook bellen 
of mailen. Telefoonnummer 033 - 247 22 22. 
Of naar e-mail adres gemeente@nijkerk.eu

Richard Vennis, Klimaatburgemeester van Nijkerk 
Tijdens de Nationale Klimaatweek 2022 is 
Richard Vennis de Klimaatburgemeester van 
Nijkerk. De Klimaatburgemeester vraagt 
deze week extra aandacht voor verduurza-
ming en de noodzaak om onze CO2-uitstoot 
fl ink te verminderen.

Zuinig zijn op onze wereld
“Er is maar één wereld en daar moeten we 
zuinig op zijn. We moeten er duurzaam mee 
omgaan.” Aldus de kersverse Klimaatbur-
gemeester. Vennis is al langer actief op het 
gebied van verduurzamen. Als Energiecoach 
geeft hij gratis advies aan inwoners over ener-
gie besparen. Hij komt regelmatig bij mensen 
thuis en is wekelijks in de Klimaatkamer van 
de gemeente te vinden.

Anders omgaan met energie
Vennis: “We hebben het lange tijd erg luxe ge-
had wat betreft energie. Het was ruimschoots 
beschikbaar en goedkoop. Maar die tijden zijn 
voorbij. We moeten nu anders omgaan met 
energie. Stap 1 is: zorgen dat we er minder van 
nodig hebben.” 

Elke dag energie besparen
Hoe je dat doet? “Dat kan met grote ingrepen, 
zoals je huis isoleren en zonnepanelen nemen. 
Maar wat ook helpt is je gedrag in het dage-
lijks leven een beetje aanpassen. Bijvoorbeeld 
door niet te lang te douchen. Door deuren 
dicht te doen, zodat de warmte in huis blijft. 
En warme kleren aandoen in plaats van de 
verwarming hoger zetten.”

Het is niet moeilijk
Zelf doet hij dat al. “Ik douche 5 minuten. 
Heb de verwarming op 19 graden staan. En de 
cv-ketel op 60ºC in plaats van 80ºC. Wanneer 
ik boodschappen doe, neem ik zelf een lin-
nen tas mee. Ik koop nooit teveel eten, want 
eten weggooien is zonde. En binnen Nijkerk 
doe ik bijna alles op de fi ets. Zo groot zijn de 
afstanden niet, dus dat kan makkelijk. Energie 
besparen kan op allerlei manieren en is echt 
niet altijd moeilijk.”

Klimaatweek 2022
De Nationale Klimaatweek is van 31 oktober 
t/m 6 november. Richard Vennis wil die week 
extra aandacht vragen voor verduurzamen. 
“In Nijkerk zijn er gelukkig al heel veel men-
sen bezig met verduurzamen. Maar we zijn er 
nog niet. En ik zeg ‘we’, want we moeten het 
samen doen.”
Hij legt uit:  “In je eentje kun je de wereld 
niet redden, maar samen kan dat wel. Wan-
neer je alle besparingen, klein of groot, bij 
elkaar optelt, maak het echt een verschil. 
Als Klimaatburgemeester, maar vooral als 
mede-Nijkerker zet ik me daar voor in. En ik 
hoop dat zoveel mogelijk mensen meedoen!



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
14 september  2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1971 Veenwal 36 Hoevelaken legaliseren van een mestbak voor  06-09-2022
  de opslag paardenmest 
2022W1480 Appelsestraat 0 landgoed  tijdelijk gebruiken van een voormalige 06-09-2022
 Appel Nijkerk schaapskooi voor de opvang van
  Oekraïense vluchtelingen 
2022W1116 Arkemheenweg 0 langs A28 verwijderen van struweelbosjes 06-09-2022
 Nijkerk 
2022W2039 Bulderweg 19 Nijkerk aanleggen van een uitweg 06-09-2022
2022W1781 Slichtenhorsterweg 14 Nijkerk bouwen van een woning achter nr 14 01-09-2022
2022BM016 Smitspol 13 Nijkerk melden van maatwerkvoorschriften 02-09-2022
  geluid 
2022W1761 Sterappel 4 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 01-09-2022
2022W1766 Sterappel 6 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 01-09-2022
2022W1908 Wiel 43 Nijkerk plaatsen van een afdak aan de voorgevel 02-09-2022
2022W1985 Wiel 45 Nijkerk plaatsen van een afdak aan de voorgevel 02-09-2022

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.

Gedeeltelijke verleende reguliere vergunningen 
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0379 Appelsestraat 1 Nijkerk Omgevingsvergunning wordt verleend 02-09-2022
  voor het renoveren van een veldschuur
  en het gebruiken in strijd met de regels 
  van het bestemmingsplan, weigering 
  voor het gebruik van gronden of 
  bouwwerken in strijd met de regels
  van ruimtelijke ordening wordt het
  onderdeel kookworkshops geweigerd.  

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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0652 Jacob de Boerweg 4 bouwen van 3 woningen 2022W0652
 Nijkerkerveen 

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum bekendmaking een beroep indienen. Meer in-
formatie 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.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1841 Boekweitveld 13 Hoevelaken bouwen van een aanbouw 01-09-2022

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2163 Hoefslag 2 Nijkerk oprichten en in werking hebben van 01-09-2022
  een onbemand tankstation 
2022W1880 Holkerstraat 56 Nijkerk verbouwen en renoveren van een woning 01-09-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W2073 Arkerpoort 0 Nijkerk aanleggen van een uitrit 05-09-2022
2022W2039 Bulderweg 19 Nijkerk aanleggen van een uitweg 31-08-2022
2022W2072 Bunschoterweg 39 Nijkerk Plaatsen van een dakopbouw 05-09-2022

2022W2079 Holkerstraat 35 Nijkerk plaatsen van zonnepanelen 05-09-2022
2022W2069 Holkerweg 66 Nijkerk kappen van 1 kastanje boom 04-09-2022
2022W2077 Nieuwe Voorthuizerweg 32 bouwen van een bedrijfswoning 05-09-2022
 Nijkerk met bijgebouw 
2022W2049 Valeriaan 6 Nijkerk plaatsen van een opbouw op de garage 31-08-2022
2022W2071 Van Reenenpark 18 Nijkerk repareren en isoleren van het dak 05-09-2022
2022W2078 Verlaat 18 Nijkerk aanbrengen van reclame 05-09-2022
2022W2067 Wittenburg 205 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 03-09-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1516 Bunschoterweg 49 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 04-09-2022
2022W1794 Domstraat 22 Nijkerkerveen vergroten en wijzigen van de woning  31-08-2022
  en de plaatsing van een tijdelijke 
  woon-unit 

Genomen beschikkingen door het college van burgemeester en wethouders:
Naam aanvrager Activiteit: Locatie: Datum: Verleend
Dhr. Van Zadelhoff Geluidsontheffing Amandel 36 Nijkerk Zaterdag 17-09-2022 09-09-2022
 voor tuinfeest      19:30 uur tot 00:00 uur 

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
Stichting Streams Ambachtelijk Streams Brink 42 Zaterdag 06 -09-2022
 Nijkerk Nijkerk 17-09-2022  
      van 10:00 uur
     tot 17:00
    
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 de burgemeester:
Op grond van artikel 2:28 lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021 is op 6 sep-
tember 2022 een exploitatievergunning verleent voor het uitoefenen van de openbare inrichting Bar 
Watergoor van den Akker aan de Watergoorweg 44 in Nijkerk.

Op grond van artikel 3 Alcoholwet is op 6 september 2022 een Alcoholwetvergunning verleent aan 
Bar Watergoor van den Akker aan de Watergoorweg 44 in Nijkerk.
 
Bezwaar
Tegen dit besluit kan belanghebbenden binnen 6 weken na datum van bekendmaking (= datum ver-
zending van dit besluit) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden ingediend bij de burgemeester 
van gemeente Nijkerk. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan bezwaar worden gemaakt via 
de Digitale Publiekswinkel op de website www.nijkerk.eu. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende 
werking. 

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 19 september 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:
20.00 uur 5 bezwaarschriften inzake het plaatsen van een laadpaal bij Gerard Douhof

21.00 uur Een bezwaarschrift inzake een afgewezen Woo (Wet open overheid) verzoek mbt een 
noodverordening 

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 (033) 247 22 22. U kunt dit nummer ook bellen als u 
meer informatie wilt, vraag naar een collega van team Juridische Zaken.

Bekendmakingen

Stukken inzien
Wilt u stukken inzien? Hiervoor kunt u contact 
opnemen met team Service en Informatie via 
telefoonnummer 033 - 247 22 22 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 
https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/.
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
Alle officiële bekendmakingen van 
de gemeente worden uitsluitend online
bekend gemaakt. Zie daarvoor op 
www.officielebekendmakingen.nl de 
rubriek Gemeenteblad.
Ook kunt u zich (gratis) registreren op de site 
https://www.overheid.nl/ 
berichten-over-uw-buurt.  
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: Tijd: Plaats:
22 september Raadsvergadering 19.30 uur Raadzaal stadhuis
29 september Inloopsspreekuur gemeenteraad 19.00 uur ’t Veense Hart Nijkerkerveen
29 september Beeldvormende bijeenkomst 20.00 uur Bedrijfsrestaurant stadhuis

Vooruitblik Raadsvergadering 22 september
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Donderdag 22 september vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad. Met debat staan op de 
agenda:
Integrale Laadvisie Nijkerk over laadpunten voor elektrische auto’s in de gemeente Nijkerk.
Wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT over het samenwerkingsverband van waterschappen 
en gemeenten (waaronder Nijkerk) voor innen van belastingen. 
Noodverordening Boerenprotest Nijkerk in juli 2022. In de zomer was er een noodverordening. 
Daarover heeft de burgemeester de gemeenteraad geïnformeerd.

Zonder debat staan op de agenda:
Startbesluit ‘Toepassing coördinatieregeling voor de verplaatsing agrarische paardenhouderij naar 
Westerdorpsstraat 97 te Hoevelaken. De paardenhouderij is nu aan de Oosterdorpsstraat 174 (wo-
ningbouwgebied Klaarwater). Voor de verplaatsing moet het bestemmingsplan aangepast worden en 
zijn omgevingsvergunningen nodig. 
Rapport rekenkamercommissie ‘Onderzoek naar afvalbeleid Nijkerk’. Het voorstel is om het col-
lege op te dragen om de aanbevelingen uit het rapport uit te voeren. Het gaat om verbetering van 
gescheiden inzameling van afval- en grondstoffen.
Rapport rekenkamercommissie ‘Leges in Nijkerk, wie betaalt de rekening’. Het gaat over de hef-
fing van leges en duidelijkheid over of de leges kostendekkend zijn.
Wijzigingsverordening lijkbezorgingsrechten. Het gaat over verbetering van fouten in de verorde-
ning uit 2021, onder andere in de tarieventabel. 

Meer informatie over de vergaderstukken vindt u op de website van de gemeente Nijkerk. 
www.Nijkerk.eu/gemeenteraad. Kies daar voor vergaderingen en vergaderstukken om meer te lezen 
over de raadsvergadering van 22 september.

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 raadsgriffie geven we hier informatie over (het werk van) 
de gemeenteraad van Nijkerk. 

Terugblik Raadscommissie I op 8 september 
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag 8 september vergaderde raadscommissie I over drie onderwerpen. Allereerst de nieuwe 
verordening Jeugdhulp Nijkerk. De raadscommissie vond het een duidelijk en goed onderbouwd 
voorstel. Men vroeg nog aandacht voor: passende hulp geven waar hulp nodig is, preventie en goede 
communicatie over de nieuwe verordening. Ook vroegen de raadsleden aan het college om de aan-
dachtspunten die de Sociaal Domeinraad gaf te gebruiken bij het maken van de definitieve versie van 
het voorstel. Dat voorstel legt het college waarschijnlijk eind van dit jaar voor aan de raad.
Daarna sprak de raadscommissie over de Integrale Laadvisie Nijkerk. Deze Laadvisie gaat over laad-
punten voor elektrische auto’s in de gemeente. De commissieleden waren positief over het voorstel. 
Zij vroegen nog aandacht voor onder andere het belang om snel te kunnen reageren op technische 
ontwikkelingen, ruimte op het elektriciteitsnet, inrichting parkeervakken bij nieuwbouwplannen, een 
duidelijke plankaart en goede communicatie daarover. 
Daarna stond de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling GBLT op de agenda. GBLT is een 
samenwerkingsverband van waterschappen en gemeenten (waaronder Nijkerk) voor belastingen. 
GBLT stelt wijzigingen voor de regeling voor. De raadscommissie was positief over het voorstel. Het 
staat donderdag 22 september op de agenda van de raadsvergadering. 

Terugblik Raadscommissie II op 8 september 
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Raadscommissie II vergaderde over twee onderwerpen.  Het college stelde eerst vragen aan de raad 
over het Participatieplan Omgevingswet. Bij de Omgevingswet (geplande ingangsdatum 1 januari 
2023) is participatie erg belangrijk. Dat betekent dat diverse betrokkenen meedenken en samen-
werken om de beste plannen te maken. Uit de discussie bleek dat ook de raadsleden dat belangrijk 
vinden. Niet omdat participatie verplicht wordt maar omdat het betere plannen oplevert. Het college 
legt dit najaar een voorstel over Participatie Omgevingswet aan de gemeenteraad voor. 
Het volgende agendapunt was de bespreking van het landelijke onderzoek (2021) van de Nederland-
se Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies over de praktijk van de Wet openbaar-
heid van bestuur (Wob). De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand nam voor onze gemeente 
deel aan dit onderzoek en schreef aanbevelingen. Bijvoorbeeld over hoe een verzoek ingediend mag 
worden en over wettelijke termijnen. De raadscommissie konden zich vinden in de aanbevelingen. 

U kunt de vergaderingen nog terugkijken via de website van de gemeente Nijkerk. www.nijkerk.eu/
gemeenteraad. Kies daar voor Vergaderingen & vergaderstukken en kijk in de lijst: uitzendingen.

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Marina Lanting-van 
Rhee, raadslid
ChristenUnie-SGP

Voortvarend weer door!
Het is een voorrecht om voor een tweede 
periode weer in de raad te mogen zit-
ten. Een wisseling van positie: eerst in de 
coalitie en nu in de oppositie. Hoe dan ook 
ik mag u vertegenwoordigen. Genoeg te 

doen! Er zijn veel thema’s die spelen; we heb-
ben er allemaal mee te maken. Inflatie, ener-
gieprijzen torenhoog, klimaatzorgen, oorlog in 
Europa; armoede en stress nemen toe. 
De zon blijft maar schijnen, het bruist van de 
activiteiten in alle kernen van de gemeente 
Nijkerk. De terrassen zitten vol, we halen 
feesten in en families kunnen elkaar weer 
ontmoeten. Vrolijkheid en zorgen liggen dicht 
naast elkaar. Laten we oog voor elkaar hebben 
en elkaar helpen.
Als raadslid wil ik mij hard maken voor men-
sen die er niet uitkomen en stress hebben. 
Maar ook mij inzetten voor initiatieven zoals 
de onlangs opgerichte Bewonersvereniging 
van de binnenstad van Nijkerk. Het desolate 
gebied Kerkplein is ons allen een doorn in het 

oog! Ik ga me sterk maken voor een samen-
leving waar we met elkaar kunnen leven en 
gastvrij en welwillend tegenover mensen kun-
nen staan die anders zijn dan jezelf. Of je nu 
graag hier wil wonen omdat je in de Randstad 
het niet meer kunt vinden of dat je op de 
vlucht bent en opvang nodig hebt.
Onze fractie gaat voortvarend weer door. Niet 
op eigen kracht, maar in verbinding met de 
hele raad en het college. Ik heb u/jou nodig 
om de misstanden, irritaties, ideeën en de 
initiatieven te horen. Weet mij te vinden, de 
rol van volksvertegenwoordiger vervul ik graag 
met verve.

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.
Of volg ons op twitter: @RaadNijkerk of 
facebook: GemeenteraadNijkerk

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffie:
telefoon:  (033) 247 22 22
e-mail: griffie@nijkerk.eu


