
15 juni 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.

Ontwikkeling van Stadshaven Nijkerk 
De gemeente Nijkerk heeft de ambitie om 
met de ontwikkeling van Stadshaven Nijkerk 
een aantrekkelijk woon- en leefgebied 
te maken. In februari jl. is de concept 
stedenbouwkundige visie voor het project 
Stadshaven Nijkerk toegelicht tijdens een 
openbare digitale bijeenkomst. Daarnaast 
zijn er gesprekken gevoerd met betrokkenen 
en geïnteresseerden. De visie is nu verder 
uitgewerkt en het voornemen is om deze - in 
het komend najaar - ter besluitvorming voor 
te leggen aan de gemeenteraad. 

Inloopbijeenkomst op 28 juni
Wij nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst 
op dinsdag 28 juni van 18.30 – 21.00 uur 
in het gemeentehuis in Nijkerk. Tijdens de 
bijeenkomst is er informatie over verschillende 
thema’s zoals wonen, de openbare ruimte, 

parkeren en verkeer. Er zijn medewerkers 
aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 
Voor deze inloopbijeenkomst hoeft u zich niet 
aan te melden. 

 

Op www.nijkerk.eu/stadshaven-nijkerk 
vindt u meer informatie over het project.

Financieel misbruik meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling
Op 15 juni is de internationale dag tegen ou-
derenmishandeling. In de gemeente Nijkerk 
is er de Lokale Alliantie Nijkerk. Het doel is 
het herkennen, signaleren en stoppen van 
fi nanciële uitbuiting en ouderenmishande-
ling. In de alliantie werken verschillende 
organisaties samen: de gemeente, wijkver-
pleegkundigen, ouderenbonden, notarissen, 
ABN AMRO Bank, Sigma, de politie en Veilig 
Thuis. Notariaat Van der Weij schreef dit 
artikel.

Veel misbruik
Het zijn verbijsterende cijfers: ruim één op 
de twintig thuiswonende ouderen heeft te 
maken met een vorm van mishandeling. 
De meest voorkomende vorm daarvan is 
fi nancieel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek 
onder ouderen (**). De slachtoffers zijn even 
vaak mannen als vrouwen en zij zitten vaak in 
een kwetsbare situatie. De plegers zijn vaak 
bekenden van het slachtoffer. Zestig procent 
van de plegers is man. Een deel van de plegers 

heeft zelf ook problemen op fi nancieel en/of 
emotioneel vlak.

‘De bankrekeningen bleken bij overlijden van 
oom Piet (*) bijna helemaal leeg.’

Lokale Alliantie Nijkerk
Om fi nancieel misbruik van ouderen tegen te 
gaan zijn er lokale allianties; ook in Nijkerk. 
In ons Nijkerkse netwerk delen we onze 
kennis van fi nancieel misbruik van ouderen. 
We bundelen onze krachten om dit misbruik 
bespreekbaar te maken en te voorkomen. 
Onder meer Veilig thuis, de politie, 
wijkverpleegkundigen, ouderenbonden en 
notarissen zitten in de Nijkerkse alliantie. Het 
notariaat is een van de partijen die zijn kennis 
via lokale allianties deelt om dit misbruik te 
voorkomen.

‘Marie (*) beheert de bankrekeningen van haar 
moeder, maar betaalt er inmiddels ook haar 
eigen boodschappen helemaal van.

 Ze heeft het ‘wel verdiend’ vindt ze, want 
de andere kinderen doen immers ‘niets’ voor 
moeder.’

Controle is belangrijk
Notarissen kunnen ook hun bijdrage 
leveren om misbruik te voorkomen. Zo is 
het verstandig om bij het geven van een 
volmacht aan een kind/neef/nicht altijd na te 
denken over de controle van het werk van dit 
familielid. Dat kan bijvoorbeeld door kinderen 
samen een volmacht te geven. Of door 
iemand anders de controle te laten doen als 
de oudere dat zelf niet meer kan.

Misbruik van ouderen voorkomen, is een taak 
die we samen kunnen uitvoeren!
Laten we dat dan ook doen!

(*) niet de echte naam
(**) Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 
(KNB), 27-06-2018

Energietoeslag
Nijkerkse inwoners met een laag inkomen 
krijgen een eenmalige energietoeslag van 
800 euro. In Nijkerk gaat het om ongeveer 
1200 huishoudens.

Voor wie is de energietoeslag?
De energietoeslag is bedoeld voor 
huishoudens met een inkomen tot 120 
procent van de bijstandsnorm. 
Inwoners met een bijstandsuitkering.
Inwoners met een inkomen of uitkering op of 
net boven het sociaal minimum.
Zelfstandige ondernemers of zzp’ers met een 

inkomen of uitkering op of net boven het 
sociaal minimum.

Betaling toeslag
Als u een bijstandsuitkering van de gemeente 
ontvangt, voldoet u in ieder geval aan de 
voorwaarden. De energietoeslag is inmiddels 
aan u uitbetaald.

Toeslag aanvragen
Heeft u de energietoeslag niet automatisch 
ontvangen? U kunt tot 15 november 2022 
een aanvraag indienen via onze website 

https://www.nijkerk.eu/energietoeslag 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 aanvraagformulier? Haal 
deze op bij de receptie van het Stadhuis. U 
kunt hiervoor ook bellen of mailen.

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u
een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!
Wegwijzernijkerk.nl



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
15 juni 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2020W3269 Nijkerkerstraat 30 Hoevelaken bouwen van een bijgebouw 02-06-2022
2022W1037 Oosterdorpsstraat 7 ophogen en vervangen van de rietenkap 07-06-2022
 Hoevelaken 
2022W1270 Spoorstraat Nijkerk ontheffing van werktijden voor 02-06-2022
  werkzaamheden aan het spoor 

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:
2022W1014 Barneveldseweg 123 Nijkerk plaatsen van 3 dakramen en een 02-06-2022
  interne verbouwing 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W1323 De Driest 16 Nijkerk vestigen van een bedrijf voor 04-06-2022
  parkethandel 

2022W1289 Koperslager 19 Nijkerk plaatsen van een magazijnvloer 01-06-2022
2022W1328 Pastoorakker 6 Hoevelaken plaatsen van een carport 06-06-2022
2022W1291 Vrouwenweg 0 Nijkerkerveen kappen van 2 knotwilgen 01-06-2022
2022W1293 Vrouwenweg 0 Nijkerkerveen verwijderen en aanleggen van duikers, 
  vergraven watergang, plaatsen  01-06-2022
  beschoeiingen 
2022W1296 Wilgenlaan 10 Nijkerk vervangen van de kozijnen 01-06-2022

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
J. van de Pol 24 uurs sportmarathon Watergoorweg 44 te Nijkerk 17-6-2022, 7-6-2022
   18-6-2022 
Corlaer College  In gezamenlijkheid rijden Vanaf Corlaer College VMBO 8-6-2022 4-6-2022
VMBO van het Corlaer College  richting Wallerstraat 127
 VMBO tot aan Wallz  Nijkerk
 Danszaal ten behoeve van 
 het Gala   

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 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 wordt 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.

Gratis training Mindfulkids, Heartfulkids
‘Vlindervleugels en Slakkenkracht’
Voor kinderen tussen de 5 en 8 jaar

Elke dag krijgen 
jonge kinderen 
veel prikkels 
te verwerken 
en soms is het 
(tijdelijk) te veel. 
Ze kunnen zich 
daardoor gestrest voelen, buikpijn krijgen of 
sneller boos of verdrietig zijn. Daarbij komt 
dat het voor jonge kinderen nog moeilijk is 
om hun eigen emoties te kennen, herkennen 
en ermee om te gaan. Hartelijk en vriende-
lijk leren omgaan met prikkels, gedachten en 
gevoelens, is dan belangrijk en fijn.

Via de speelse verhalen over de vrienden 
Vlinder & Slak, bewegingsoefeningen, rust- 
en ontspanningsoefeningen, tekenen en 

andere creatieve werkvormen, ontdekken 
kinderen spelenderwijs de ‘vlindervleugels’ en 
‘slakkenkracht’ in zichzelf.

De training start op 29 september en is voor 
kinderen tussen de 5 en 8 jaar. Er kunnen 
maximaal 10 kinderen meedoen. Steeds 
komen dezelfde kinderen, zodat het veilig 
voelt. Voor de kinderen bestaat de training 
uit 7 bijeenkomsten. Voor de ouders zijn er 
2 verplichte ouderavonden. Deelname aan 
de training is gratis voor inwoners van de 
gemeente Nijkerk.

Meer informatie en aanmelden
www.pitnijkerk.nl

Klimaatkamer in centrum Nijkerk

De Klimaatkamer is verhuisd en opent 
vandaag haar deuren in het centrum van 
Nijkerk, op de Koetsendijk. U bent van 
harte welkom om langs te komen!

Verduurzamen van huis en tuin
De adviseurs van de Klimaatkamer geven 
gratis advies over het verduurzamen van uw 
huis en tuin. Wilt u bijvoorbeeld meer we-
ten over isoleren, zonnepanelen en andere 
manieren om energie(kosten) te besparen? 
Over het groener maken van uw tuin of hoe 

u slim om kunt gaan met regenwater? Of 
over subsidies die u hiervoor kunt krijgen? 
We helpen u graag op weg.

Openingstijden
Maandag  13.00-18.00 uur
Dinsdag  13.00-18.00 uur
Woensdag 11.00-17.00 uur
Donderdag  13.00-17.00 uur
Vrijdag  11.00-16.00 uur

2e zaterdag van de maand
11.00-15.00 uur
Laatste zaterdag van de maand
11.00-15.00 uur

Meer info
Kijk voor meer informatie op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/klimaatkamer.

15e Regionale Veteranendag op het Raadhuisplein in Zeewolde
Op zaterdag 18 juni a.s. is Zeewolde gastgemeente voor de 
Regionale Veteranendag. Naast een officieel programma 
voor genodigden organiseert de Stichting Regionale Vetera-
nendag Noord-West Veluwe een evenement op het Raad-
huisplein. Het programma duurt van 10.00 tot 16.00 uur en is 
voor iedereen gratis toegankelijk.

Deze Regionale Veteranendag wordt bij toerbeurt georgani-
seerd in Zeewolde, Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk.

Op het Raadhuisplein in Zeewolde worden verschillende de-
monstraties, optredens en activiteiten georganiseerd:
-  UN-checkpoint
-  Optredens Vrijwillig Muziek en Tamboer Korps Verbindings-

dienst en Swing the Mood bevrijdingstour.
- (Historische) legervoertuigen: bezichtiging en rondje meerij-

den
-  Stormbaan voor kinderen van de Koninklijke Militaire School 

(KMS)

-  Politie en brandweer met materieel en informatiestand
- Stands met collectors items en nostalgische militaire spullen

Heeft u belangstelling om naar de Regionale Veteranendag te 
gaan? Ga – indien mogelijk – op de fiets! U kunt vanuit Nijkerk 
de oversteek maken met de veerpont. Deze vertrekt vanaf 
strand Horst en meert aan in de aanloophaven in het centrum 
van Zeewolde. Meer informatie over de veerpont leest u op: 
https://www.blueamigo.com/veerdienstzeewoldehorst/



De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1004 Beatrixstraat 43 Nijkerk plaatsen van een carport 02-06-2022

Genomen beschikking door college van burgemeester en wethouders
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
Van Ooijen  Werkzaamheden aan Station Nijkerk Vrijdag 17 juni 2022 7 juni 2022
Gouda BV het spoor       vanaf 23:00 uur tot 
    maandag 20 juni 2022 
    05:00 uur.  
E. Bos Schilders werkzaamheden Synagogepad 15 t/m 27  13 juni 20220 tot en 7 juni 2022
   Nijkerk met 4 juli 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.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde lid 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 30 mei 
2022 het bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2 gewijzigd heeft vastgesteld. Tegen 
het ontwerpbestemmingsplan zijn acht zienswijzen ingediend.
Het plan heeft betrekking op verbeteringen en correcties van de regels, verbeelding en toelichting 
van het oorspronkelijke bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017. Daarnaast zijn er enkele nieuwe 
ontwikkelingen en reeds vergunde ontwikkelingen binnen het plangebied van het bestemmingsplan 
Buitengebied Nijkerk 2017 positief bestemd. 

Inzage 
Het vaststellingsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van 16 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage.
Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn online te raadplegen via de site www.ruim-
telijkeplannen.nl via de link https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.
BP0172-0002 en via www.nijkerk.eu/ter-inzage.
De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak.  Dit kan bij 
voorkeur via https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoonnummer 14-033.

Beroep
Een belanghebbende kan vanaf donderdag 16 juni 2022 tot en met woensdag 27 juli 2022 tegen dit 
besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ‘s-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State, Externe 
link:https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/.

Volgens de wettelijke regels bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en 
handtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een 
kopie daarvan); de gronden van het beroep. Verder zendt u een kopie mee van de zienswijze, indien u 
deze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de 
beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang 
hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit 
wordt van rechtswege geschorst totdat op dit verzoek is beslist.
Uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening adresseert u als volgt:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u digitaal een beroepschrift indienen via 
http://digitaalloket.raadvanstate.nl.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
23 juni Raadsvergadering 19.30 uur Stadhuis, raadzaal

stelde de raad voor om kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en de Ontwerpbegroting 
2023 en hierover geen zienswijze in te dienen. Er werd nog gesproken over de bedrijfsvoering, de 
enorme druk in coronatijd en de ambulance. Burgemeester Gerard Renkema beantwoordde de 
vragen. De commissie gaf aan dat een zienswijze indienen inderdaad niet nodig is. 

- Uitbreiding raadsgriffi e
 De raadsgriffi e ondersteunt de gemeenteraad. Omdat het werk van de gemeenteraad zich de af-

gelopen jaren sterk heeft ontwikkeld heeft de werkgeverscommissie voorgesteld om de formatie 
van de raadsgriffi e uit te breiden. De commissie gaf aan het daarmee eens te zijn en stelde voor 
om het voorstel zonder debat te behandelen in de raad van 23 juni. 

Vergadering terugkijken? Dat kan via de website van de gemeente: Nijkerk.eu/gemeenteraad

Gasten van de raad
Na lange tijd ontvingen we weer gasten van 
de raad. Willekeurig geselecteerde inwoners 
van de gemeente ontvingen een uitnodiging 
om een avondje mee te lopen met de
gemeenteraad. Een mooie manier om kennis 
te maken met raadsleden en het werk van 
de gemeenteraad. Wilt u ook eens gast van 
de raad zijn? Stuur dan een berichtje naar 
griffi e@nijkerk.eu dan zetten we u op de lijst 
van genodigden voor de gast van de raad van 
6 oktober aanstaande.

Vooruitblik Raadsvergadering 23 juni
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Op 23 juni vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda:
-  Kaderbrief en ontwerpbegroting 2023 VGGM
-  Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Van Dijkhuizenstraat ongenummerd Nijkerkerveen
-  Strategie en fi nanciële kaders Stadshaven Nijkerk
-  Wijzigen bouwverordening 2007 en wijzigen Erfgoedverordening
-  Benoemen leden adviescommissie omgevingskwaliteit
-  Uitbreiden raadsgriffi e
-  Jaarstukken 2021
-  Voorjaarsnota

Vergaderstukken kunt u bekijken via de website van de gemeente Nijkerk:
Nijkerk.eu/gemeenteraad

Terugblik Raadscommissies I en II op 9 juni
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Raadscommissie I sprak afgelopen donderdag over:
-  Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Van Dijkhuizenstraat ongenummerd, Nijkerkerveen. 
 Dit plan moet het mogelijk maken om een woning met bijgebouw te realiseren als onderdeel 

van functieverandering aan de Van Dijkhuizenstraat ongenummerd nabij 8 te Nijkerkerveen. Drie 
insprekers vroegen aandacht voor diverse zaken over dit bestemmingsplan.

 De commissie had nog veel vragen over het plan. Voldoet het wel aan het functieveranderings-
beleid? Waarom is gekozen voor deze locatie? Waarom is gekozen voor maatwerk? Ook waren 
er vragen over de ontsluiting. Wethouder Esther Heutink-Wenderich gaf in haar reactie aan voor 
de raadsvergadering van 23 juni nog met een nadere onderbouwing van het voorstel te komen.

-  Strategie en fi nanciële kaders Stadshaven Nijkerk
 De commissie besprak het raadsvoorstel over de gebiedsontwikkeling Stadshaven Nijkerk. 

Vanwege de fi nanciële belangen waren de bijlagen bij het voorstel niet openbaar en was een 
deel van de commissievergadering besloten. De commissie was overwegend positief over het 
voorstel en vroeg het college om steeds tijdig geïnformeerd te worden bij nieuwe ontwikkelin-
gen. Wethouder Esther Heutink-Wenderich gaf aan dat ze dat zal doen. Het voorstel aan de raad 
om in te stemmen met het voeren van een actief grondbeleid, de grondexploitatie vast te stellen 
en in te stemmen met begrotingswijzigingen en reservemutaties, staat op de agenda van de 
raadsvergadering van 23 juni.

Raadscommissie II sprak afgelopen donderdag over: 
- Rapport rekenkamercommissie Afvalbeleid gemeente Nijkerk
 De commissie besprak het rapport van de rekenkamercommissie over het afvalbeleid van de 

gemeente. De conclusies en aanbevelingen laten zien dat de kwaliteit van de afvalstromen in 
Nijkerk goed is maar dat er nog veel moet gebeuren om de hoeveelheid afval te verminderen. 
Commissieleden gaven aan dat zij het belangrijk vinden dat dat gebeurt en gaven ook voorbeel-
den van hoe dat zou kunnen. Het college gaat een plan opstellen voor de lange termijn. Wethou-
der Windhouwer gaf na vragen van de commissie aan dat er ook op korte termijn gedaan wordt 
wat al mogelijk is om de hoeveelheid afval te beperken. 

-  Rapport rekenkamercommissie ‘Leges in Nijkerk: wie betaalt de rekening?’
 De commissie besprak het rapport van de rekenkamercommissie over de legestarieven en gaf 

aan blij te zijn met dit duidelijke rapport. De commissie was het eens met de conclusies en 
aanbevelingen en zal die binnenkort vaststellen. Er werd nog gesproken over onder andere het 
streven naar 100% kostendekking en de vraag of daar uitzonderingen op moeten zijn. Daarvoor 
komt het college later naar de raad met een voorstel voor beleid. 

-  Kaderbrief en ontwerpbegroting 2023 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
(VGGM)

 VGGM bood de Ontwerpbegroting 2023 aan de deelnemende gemeenten aan. Het college 
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Wat wij weten,

daar kunnen wij iets mee

De eerste maanden van een nieuwe functie 
zijn altijd intens. Alles wat voorbijkomt 
moet je leren, meemaken en vooral erva-
ren. En dat is mij denk ik aardig gelukt. Wat 
helpt is de ervaring van al zittende of oud 

raadsleden en de ondersteuning van de griffi e. 
Het liefst pak je meteen alles aan en doe je 
alles. Dat is helaas niet mogelijk. Ik denk dat 
het zelfs als fulltimebaan niet te doen zou zijn 
om alles op de voet te volgen.
 
Als gemeenteraad hebben wij het laatste 
woord over veel zaken binnen de gemeente, 
maar wij hebben niet overal de beslissende 
bevoegdheid. Wat kunnen we wel? En: Wat 
kunnen we niet? Zijn twee vragen die mij de 
afgelopen tijd hebben beziggehouden. Ik denk 
dat ik daar nu aardig in thuis ben. 

De vragen die nu meer naar voren komen, 
zijn: Wat moet ik wel? En, Wat moet ik niet? 
Natuurlijk bespreek ik dit binnen onze fractie. 
Maar nog liever hoor ik dit van inwoners uit de 
gemeente. Daar ken ik er gelukkig een hoop 

van en de meesten zijn niet op hun mond ge-
vallen. Daarbij merk ik wel dat het plaatselijke 
bestuur voor veel mensen ingewikkeld is. Toch 
zou ik dit graag mét iedereen en niet alleen 
vóór iedereen willen doen.

Dus. Mocht u bedenkingen hebben bij dingen 
die u leest, ziet of hoort. Of zijn er dingen die 
u zich afvraagt, of waar u zich aan stoort? Of 
heeft u een goed idee? Schroom niet om het 
te laten weten. Zoals ik in mijn werk op school 
altijd tegen mijn studenten zeg: Wat ik wel 
weet, daar kan ik misschien iets mee. Maar 
wat ik niet weet, daar kan ik zeker niets mee. 
Dan zal ik van mijn kant hetzelfde proberen.

Reageren?
tom@dlpnijkerk.net

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. (033) 247 22 22 of e-mail 
griffi e@nijkerk.eu.

@RaadNijkerk

GemeenteraadNijkerk

Op 9 juni waren 14 inwoners van de gemeente Gast 
van de raad.


