
15 maart 2023Nieuws & informatie

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.

Stembureaus open tot 21.00 uur 
Op woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen.
U kunt tot 21.00 uur uw stem uitbrengen in een van de stembureaus in onze gemeente.

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 nieuwsbrief 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

Online bijeenkomst over windmolens Utrecht
Op 23 maart kunt u een digitale bijeenkomst van provincie Utrecht volgen. Deze bijeenkomst 
gaat over een onderzoek naar het effect dat windmolens kunnen hebben op het milieu, op 
verschillende locaties. Utrecht wil namelijk in kaart brengen waar windmolens wel of niet 
geplaatst kunnen worden.   

Kunt u of wilt u zelf niet naar het stemlokaal?
Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe 
dit werkt. De kiezer die u machtigt moet ook in de gemeente Nijkerk wonen en zijn of haar stem 
tegelijk uitbrengen met uw stem. Let op: geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan degene 
die voor u gaat stemmen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van 
VVN afdeling Nijkerk/Hoevelaken: vvn.afd.
nijkerk@gmail.com. Vermeld uw naam, adres, 
postcode, woonplaats, telefoonnummer, 
merk en type van de auto en van de caravan/

camper. De inspectiekosten zijn 15 euro per 
combinatie.
Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 8 april 
2023. U ontvangt daarna tijdig bericht over 
het tijdstip waarop u voor controle bij de 
brandweerkazerne wordt verwacht.

21 maart: Energiecaravan en infoavond in 
Strijland
Inwoners van Strijland opgelet. Op 21 maart komt het Energieloket in uw wijk! In de middag 
bent u van harte welkom bij onze Energiecaravan. En in de avond bij onze informatieavond over 
duurzaam wonen.

Uw mening
Dit is relevant voor de gemeente Nijkerk. 
Onze gemeente grenst aan de provincie 
Utrecht. En locaties van de windmolens zouden 
dus dicht bij de gemeentegrenzen kunnen 
liggen. Het onderzoek heet ‘Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau’ (NRD). Het ligt tot en met 
5 april ter inzage. Dat betekent dat ook u, als 
inwoner van de gemeente Nijkerk, daarop 
kunt reageren door een zienswijze in te dienen. 

Online bijeenkomst 23 maart
De digitale bijeenkomst is op donderdag 
23 maart van 15.00-16.30 uur. 

U kunt zich vooraf aanmelden door te mailen 
naar windenergie@provincie-utrecht.nl.

Meer info
Wilt u er meer over lezen of weten hoe u een 
zienswijze kunt indienen? Kijk dan op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/
windmolens-utrecht of scan de OR-code:

Gezocht: Maatjes
De gemeente Nijkerk start met het project Maatje achter de Voordeur. Dit is een project voor 
mensen die partnergeweld, seksueel geweld en/of kindermishandeling hebben meegemaakt. 
Maatjes zijn vrijwilligers die hun eigen ervaring met geweld inzetten voor anderen. Ze steunen 
anderen bij het hervinden van hun evenwicht en zelfvertrouwen.

Misschien kent u de zoektocht van onmacht naar kracht. Dan weet u als geen ander hoe moeilijk 
die is. Vertrouwen herstellen in jezelf en in anderen is een moeilijk proces. Het is belangrijk iemand 
in je omgeving te hebben die je begrijpt, je steunt en hoop biedt. En van wie de kracht en het 
zelfvertrouwen een voorbeeld zijn in het herstel.

Door uw ervaring en kennis in te zetten kunt u iemand inspireren om weer vertrouwen te hebben. 
En om stappen te zetten uit de eenzaamheid. 

Helpt u mee anderen de veerkracht terug te vinden en geweld te 
overwinnen? Wilt u uw ervaringen inzetten voor anderen? 
Dan zijn wij op zoek naar u!
 
Voor meer informatie over Maatje achter de Voordeur bent u van harte welkom op:
- woensdag 5 april 2023 van 14.00-16.00 uur in Nijkerk (De Wulfshoeve)
 of
- donderdag 6 april 2023 van 19.00-21.00 uur in Barneveld

U kunt zich tot 29 maart 2023 aanmelden door een e-mail te sturen naar s.pastoor@nijkerk.eu

De gemeente Nijkerk werkt bij Maatje achter de Voordeur samen met de gemeenten Barneveld, 
Scherpenzeel en met Moviera. 

Kijk voor meer informatie op www.maatjeachterdevoordeur.nl 

Maatje achter de voordeur helpt!

Energiecaravan
In onze Energiecaravan kunt u onder andere 
terecht voor informatie over energie besparen, 
het verduurzamen van uw huis en subsidies die 
daarbij kunnen ondersteunen.
• Datum: dinsdag 21 maart
• Tijdstip: 14.00-18.00 uur
• Locatie: het schoolplein van 
 De Koningslinde, Larixlaan 86 in Nijkerk
• Een afspraak maken is niet nodig. U mag 

gewoon langskomen.

Informatieavond in Strijland
Op 21 maart organiseert Energieloket Nijkerk 
ook een informatieavond over duurzaam wonen. 
Aan de hand van een voorbeeldwoning uit uw 
wijk laten we zien wat de mogelijkheden zijn. 

Wat het ongeveer kost en wat het u oplevert 
aan energiebesparing.
• Datum: 21 maart 2023
• Tijd: 20.00 uur
• Inloop: vanaf 19.45 uur
• Locatie: De Koningslinde, Larixlaan 86 in 

Nijkerk
• Aanmelden is niet nodig 

Persoonlijk gesprek
Naast deze informatiemomenten in uw wijk 
kunt u ook een één-op-één gesprek met het 
Energieloket aanvragen. 
Bijvoorbeeld bij u thuis. Bel daarvoor naar 
06 – 12 02 39 68 of stuur een e-mail naar 
henk@energieloket-nijkerk.nl.

Caravan en camper onder de loupe
Veilig Verkeer Nederland afdeling Nijkerk/Hoevelaken houdt op zaterdag 15 april 2023 weer 
de jaarlijkse caravan- en campercontrole. De verkeerspolitie en de brandweer van Nijkerk 
inspecteren de caravan/camper en het trekkende voertuig op diverse punten. Dit gebeurt bij de 
brandweerkazerne aan de Havenstraat in Nijkerk.



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 
emailadres 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).

Offi ciële bekendmakingen
Alle offi ciële bekendmakingen van 
de gemeente worden uitsluitend online
bekend gemaakt. Zie daarvoor op 
www.offi cielebekendmakingen.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.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
15 maart 2023

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2023W0138 Bentinckstraat 17 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 06-03-2023
2023W0373 Bunschoterweg ong. Nijkerk bedekken van het kavelpad met aarde  02-03-2023
  (middenstrook) 
2023W0128 Eikenlaan 1 Nijkerk plaatsen van 2 dakkapellen en nieuwe  02-03-2023
  kozijnen 
2022W3109 Meerveldlaan 33 Hoevelaken verbouwen en uitbreiden van de garage 01-03-2023
2023W0209 Singel 30 Nijkerk vervangen van het kozijn en het  02-03-2023
  vervangen van reclame 
2023W0188 van Lyndenlaan 28 Hoevelaken realiseren van een nokverhoging 02-03-2023
2023W0029 Wittenburg 56 Nijkerk realiseren van een nokverhoging 01-03-2023

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. 
Nadere informatie vindt u onder de kop ‘bezwaar maken’ in het groene kader. Het besluit is in
werking getreden na verzending.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2801 Schoolstraat 82b Nijkerkerveen vervangen van een tuinkas 03-03-2023

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.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2023W0478 Amersfoortseweg 89 plaatsen/legaliseren van de veranda 24-02-2023
 Nijkerkerveen 
2023W0470 Beekmaten 2 Hoevelaken kappen van 5 populieren 02-03-2023
2023W0469 Beulekamperweg 3 Nijkerk nieuwbouw zwembadhuis en techniekruimte 
24-02-2023
2023W0479 Bloemendaalseweg 2 Nijkerk brandveilig gebruik 24-02-2023
2023W0474 Bolwerk 23 Nijkerk bouwen van een bijgebouw 28-02-2023
2023W0476 Buntwal 19 Nijkerkerveen verbouwen van een bijgebouw 27-02-2023
2023W0472 Buntwal 19 Nijkerkerveen realiseren van een pre mantelzorg 04-03-2023
2023W0480 De Ruyterstraat 6 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 23-02-2023
2023W0481 Doornsteeg 21 Nijkerk bouwen van een schuur en het 23-02-2023
  renoveren van de woning 
2023W0484 Keienweg 18a Nijkerk kappen van 3 bomen 23-02-2023
2023W0493 Lunetten 15 Nijkerk plaatsen van een carport en berging 06-03-2023
2023W0485 Marconistraat 9 Nijkerk wijzigen van de gevel 22-02-2023
2023W0486 Oosterinslag 1 Hoevelaken veranderen van de huidige reclame 22-02-2023
2023W0475 Prinsenweg 25 Nijkerk aanbrengen van grond 28-02-2023
2023W0473 Scherpencamp 45 Nijkerk intern verbouwen van de woning 28-02-2023
2023W0494 Westerdorpsstraat 50 kappen van een boom 06-03-2023
 Hoevelaken 
2023W0487 Wittenburg 114 Nijkerk plaatsen van een carport 21-02-2023

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met zes weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W2492 Nieuwe Kerkstraat 61  verbouwen en uitbreiden van de woning 01-03-2023
 Nijkerkerveen 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie vindt u onder de kop ‘bezwaar maken’ in het groene kader. Het besluit is in werking getre-
den na verzending.

Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Bachlaan en 
Havikenhof in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

• Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken door het plaatsen van 
het bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met bijbehorend onderbord met daarop het 
kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij aanvrager op onderstaande locaties:

1. Bachlaan ter hoogte van huisnummer 1 in Nijkerk;
2. Bachlaan ter hoogte van huisnummer 13 in Nijkerk;
3. Havikenhof ter hoogte van huisnummer 46 in Nijkerk.
• Dit besluit vervalt op het moment dat de gebruiker van de gehandicaptenparkeerplaats verhuist 

of daar geen gebruik meer van maakt of kan maken.

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de 
website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken.

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team 
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 033 - 247 22 22 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
Holkerbeek in Nijkerk

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van 
elektrische voertuigen door het plaatsen van bord E8c uit bijlage 1 van het RVV 1990 
met onderbord met pijlaanduiding op de locatie Holkerbeek ter hoogte van huisnum-
mer 11 in Nijkerk.

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de 
website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken.

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 033 - 247 22 22 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

 
Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
Wittenburg in Nijkerk

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van 
elektrische voertuigen door het plaatsen van bord E8c uit bijlage 1 van het RVV 1990 
met onderbord met pijlaanduiding op de locatie Wittenburg ter hoogte van huisnum-
mer 129 in Nijkerk.

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de 
website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken.

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team 
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 033 - 247 22 22 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

De Stad Nijkerk 15 maart 2023



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
16 maart Raadscommissie I  20.00 uur Stadhuis, raadzaal
16 maart Raadscommissie II 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant
23 maart Beeldvormende bijeenkomst 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant

Vooruitblik Raadscommissie II 16 maart
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag 16 maart start om 20.00 uur ook een raadscommissie in het bedrijfsrestaurant. U bent 
van harte welkom! Tijdens deze vergadering spreekt de commissie over Verduurzamen nieuwe 
gemeentehuis. Het college stelt de raad voor om direct bij de verbouw van de locatie Van ’t Hoff-
straat voor verdergaande verduurzaming te kiezen. Zoals bijvoorbeeld realiseren van een volledig 
gasloos gebouw en dakisolatie. Het college vraagt daarvoor een aanvullend investeringskrediet 
aan de raad.

Daarna spreekt de raadscommissie over Project Bloemrijke akkerranden. Dit gaat over versterken 
van de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit. Het voorstel van het college aan de raad is om 
voor het jaar 2023 eenmalig geld beschikbaar te stellen voor dit project en later een definitief 
besluit te nemen over de volgende jaren.

Meer informatie of inspreken?
De agenda en de vergaderstukken vindt u op de website: Nijkerk.eu/gemeenteraad
Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Wilt u inspre-
ken? Neem dan voor de vergadering contact op met de raadsgriffie via griffie@nijkerk.eu

Vooruitblik Beeldvorming 23 maart
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Donderdag 23 maart is er een beeldvormende bijeenkomst over het taakveld Sociaal. Belangrijke 
onderwerpen in dit taakveld zijn: Jeugd, Wmo en Participatie. Tijdens deze avond voor raads- en 
commissieleden zijn belangstellenden van harte welkom om mee te praten. Aan de hand van een 
praktijkvoorbeeld krijgen de aanwezigen uitleg en inzage in de manier van werken.

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 Beeldvormingen 9 maart
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Donderdagavond waren er twee beeldvormende bijeenkomsten voor de raadsleden en belangstel-
lenden. In het bedrijfsrestaurant kregen de aanwezigen informatie over het thema ‘water’. 
Het eerste deel van de avond werd verzorgd door Vitens en ging over drinkwater. Het tweede deel 
van de avond stond de Blauwe Omgevingsvisie van het Waterschap centraal. Wat betekent duur-
zaam waterbeheer en hoe werkt het thema door in plannen van de gemeente en de regio? 

In de raadzaal ging het over binnensport. De aanwezigen kregen een toelichting op de analyse die 
is uitgevoerd. Er is gekeken naar vraag en aanbod van binnensportaccommodaties voor de komen-
de 40 tot 50 jaar en daar is een plan voor gemaakt. Het zogenaamde meerjareninvesteringsplan 
binnensport. Donderdag 16 maart staat het onderwerp op de agenda van raadscommissie I.

Vergaderingen terugkijken
Benieuwd wat er werd besproken? U kunt de vergaderingen terugkijken en de achtergrondinforma-
tie nalezen op de website: Nijkerk.eu/gemeenteraad
In de vergaderkalender vindt u bij 9 maart de uitzending en achtergrondinformatie.

Vooruitblik Raadscommissie I 16 maart
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag 16 maart start om 20.00 uur raadscommissie I in de raadzaal. Daar staat het onder-
werp Meerjareninvesteringsplan binnensport op de agenda. U bent van harte welkom!
Vorige week donderdag kregen raadsleden en belangstellenden een toelichting op het onderzoek 
naar vraag en aanbod van de binnensportaccommodaties voor de komende 40 tot 50 jaar. Op ba-
sis van dat onderzoek is een plan gemaakt, het zogenaamde meerjareninvesteringsplan. Het voor-
stel aan de raad is om het onderzoeksrapport voor kennisgeving aan te nemen en keuzes te maken 
over bijvoorbeeld een blaashal, vervanging van sporthallen en beschikbaar stellen van budget. En 
voor het maken van een integrale afweging. 

Meer informatie of inspreken?
Het rapport en het voorstel vindt u op de website bij de vergaderstukken van de gemeenteraad. 
Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dat betekent 
dat u maximaal 5 minuten het woord kunt voeren over het onderwerp. Wilt u inspreken? Neem 
voor de vergadering contact op met de raadsgriffie via griffie@nijkerk.eu

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Shemara Ooijevaar
Raadslid PRO 21

Een gouden reparatie 

Wie of wat bepaalt de waarde van een pro-
duct en wanneer is iets echt stuk? 
In Japan bestaat een oude kunst die 
‘Kintsugi’ heet. Als een bord, kop of kom 
gebarsten is, wordt deze gelijmd met een 
gouden mengsel. De barsten zie je hierdoor 

beter, maar ze zijn ook mooier. Het resultaat: 
de spullen krijgen meer waarde!
Hiermee wil ik u niet aanmoedigen het servies 
van uw schoonouders kapot te gooien, in de 
hoop het mooier te maken. Nee, het gaat mij 
om de gedachte. Beschadigingen, groot of klein, 
zijn niet altijd erg. Het gaat om wat je ermee 
doet en hoe je ernaar kijkt.

In de gemeente Nijkerk hebben we het doel om 
een circulaire economie te worden. Wat we hier 
mee bedoelen, is dat we tegen die tijd alleen 
nog maar producten gebruiken die gerecycled 
zijn of worden. Er bestaat dan geen afval meer.
Voor mij is de eerste stap naar minder afval, 
bedenken of je iets echt moet vervangen. Je 
afvragen of de barst of het krasje iets misschien 
juist meer waard maakt. Omdat het je herin-
nert aan iemand of aan een bepaald moment. 

Wat ook kan is met elkaar ruilen. Boeken die je 
uit hebt doorgeven en spullen die je niet meer 
nodig hebt bij een kringloop inleveren. Een aan-
rader is verder het Repair Café bezoeken. Ook 
daar verrichten ze in Nijkerk gouden reparaties 
aan producten! 

Dit jaar krijgen we als gemeenteraad een 
grondstoffenplan te zien. Dit grondstoffenplan 
is onderdeel van het Actieplan Circulaire Econo-
mie. Het grondstoffenplan beschrijft hoe we als 
gemeente Nijkerk in 2050 afvalloos zullen zijn. 
Ik vind dat dit een plan van alle inwoners moet 
zijn. Ik wil u graag uitdagen om hierin mee te 
lezen en mee te denken. Wat mij betreft hoe 
creatiever hoe beter!

Reageren? 
Shemara@PRO21.nl

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


