
19 oktober 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.

College bezoekt Food Production Cluster  
 “Meer dan 2400 banen, ruim tien procent 
van de Nijkerkse werkgelegenheid en dan 
tellen we de indirecte werkgelegenheid nog 
niet eens mee.” Zo begon vorige week de 
presentatie aan het Nijkerkse college over 
de Food Production Cluster.

De vier wethouders van het Nijkerkse college 
waren te gast bij EPOS, onderdeel van de Bieze 
Food Group. De gesprekspartners aan de kant 
van het bedrijfsleven waren Jurgen van Krevel 
(Bieze) en Martine Onderdijk (Storteboom 
Food Group, onderdeel van 2 Sisters). In ruim 
twee uur tijd kwamen veel verschillende 
onderwerpen aan de orde. Gespreksonder-
werpen waren het werven van getalenteerd 
(mbo) personeel, de samenwerking tussen 
foodbedrijven en de samenwerking met de 
gemeente. Ook de uitdagingen waar de sector 
op dit moment mee te maken heeft was een 
gesprekspunt. Denk onder meer aan dure 
grondstoffen en hoge energiekosten.

Daarnaast kwam de Food Academy Nijkerk 
(FAN) uitgebreid aan bod. De FAN leidt 
studenten en zij-instromers op om te gaan 
werken in de food sector. De eerste studenten 
zijn inmiddels aan de slag.

Ook in gesprek met het college?
Het bedrijfsbezoek aan de twee foodbe-
drijven staat niet op zichzelf. Het college 
wil vaker in gesprek met de Nijkerkse 
samenleving. Ook u kunt namens uw 
vereniging, instelling of onderneming het 
college uitnodigen voor een werkbezoek 
of op een andere manier met het college 
het gesprek aangaan. Interesse? Neem 
contact op met het bestuurssecretariaat 
van de gemeente Nijkerk: 
bestuurssecretariaat@nijkerk.eu.

Op de foto van links naar rechts Jurgen van 
Krevel (Bieze), Martine Onderdijk 
(Storteboom) en de vier wethouders 
René Windhouwer, Esther Heutink, 
Mariëlle Broekman en Audrey Rohen.

Piepschuim bij restafval   
Wanneer u iets koopt, zit er soms piepschuim in de verpakking. 
Piepschuim hoort niet bij het PMD (Plastic, Metaal, Drankkartons) 
en ook niet bij het oud papier. Piepschuim hoort bij het restafval. Is 
de verpakking te groot voor de container of vuilniszak? Breng het dan 
naar de Milieustraat. Bouwpiepschuim moet u zelf afvoeren.

Waarom niet bij het PMD?
Bij het PMD mogen alleen verpakkingen van plastic, metaal en drank-
kartons. Piepschuim, tempex of EPS is van een ander soort materiaal 
gemaakt. Wanneer dat bij het PMD zit, verstoort het de recycling. Het 
ingezamelde PMD kan dan afgekeurd worden voor recycling.

Afvoeren bouwpiepschuim
Heeft u een verbouwing en stukken bouwpiepschuim? Dit mag u dit niet 
op de milieustraat inleveren. Bouwpiepschuim is namelijk bouwafval 
en geen huishoudelijk afval. Schakelt u een aannemer in bij uw verbou-
wing? Dan is deze verplicht bouwafval te verwijderen. Verbouwt u zelf? 
Dan moet u zelf regelen dat uw bouwafval wordt afgevoerd.

Kijk voor meer informatie over afval scheiden op 
Afvalscheidingswijzer.nl

Gratis echtscheidingsspreekuur, hoe werkt dat? 
Er komt veel kijken bij een scheiding of de wens om te scheiden. Van 
tevoren weet je niet altijd wat voor invloed dit heeft. Mentaal kan het 
zwaar zijn. Het kan veel stress geven. Financieel heeft het invloed. 
Daarom is er het echtscheidingsspreekuur.

Opgelucht de deur uit
Op het gratis echtscheidingsspreekuur praat u met een adviseur van de 
gemeente en een mediator (iemand die bemiddelt) of advocaat. 
Het spreekuur duurt ongeveer 20 minuten en is op het kantoor van de 
mediator of de advocaat. Inwoners gaan vaak opgelucht de deur uit, 
omdat ze beter weten waar ze bij een scheiding aan toe zijn.

U krijgt informatie en we denken mee
Op het gratis echtscheidingsspreekuur kunt u vragen stellen. En informatie 
krijgen over gevolgen van keuzes. Over mogelijkheden. En over rechten en 
plichten. Daarmee kunt u verder nadenken over uw scheiding. Maar ook kun-
nen we erover meedenken of er nog iets is wat een scheiding kan voorkomen.

Aanmelden
Het echtscheidingsspreekuur is elke eerste woensdag van de maand van 
10.00-12.00 uur. U kunt zich aanmelden via e-mail aanmelden@nijkerk.eu 
of via het telefoonnummer van de gemeente 033-247 22 22. Geef bij uw 
aanmelding uw naam, e-mailadres en telefoonnummer door.

Op 17 oktober was het Wereldarmoededag   
Op Wereldarmoededag staan we erbij stil 
dat bijna 1 miljoen mensen in Nederland 
dagelijks te maken hebben met armoede. 
Mensen zijn arm wanneer ze een langere 
tijd geen geld hebben voor de goederen en 
voorzieningen die in Nederland minimaal 
noodzakelijk zijn. Ook in Nijkerk is er
(verborgen) armoede.

Zonder ontbijt naar school
Het is niet zichtbaar dat een kind zonder ont-
bijt naar school gaat. En tijdens de middag is 
het broodtrommeltje soms leeg. Een appeltje 
of een boterham met kaas is niet voor alle kin-

deren zo vanzelfsprekend. Gemiddeld groeien 
2 á 3 kinderen per schoolklas in armoede op.
 
Armoede bij ouderen
Onzichtbare armoede komt ook steeds vaker 
voor bij kwetsbare ouderen. Financiële zorgen 
bij ouderen worden groter. Er is vaak geen 
reserve om op terug te vallen en vrienden en 
familie richten zich in deze onzekere tijd vaak 
op hun eigen leven. Het gevolg: verwaarlozing, 
risico’s bij gezondheid, eenzaamheid of zelfs 
isolement. De hoge energieprijzen maken de 
situatie nog schrijnender. Het is verborgen 
leed.

Hulp bij armoede en/of fi nanciële pro-
blemen
In Nijkerk zijn er organisaties en afspraken 
om mensen te ondersteunen wanneer zij 
langdurig in armoede leven en/of fi nanciële 
problemen hebben.
Wilt u meer informatie? 
Kijk op www.nijkerk.eu/werk-inkomen, 
neem contact op met het Sociaal Team via 
nummer 033-247 22 22 of mail naar 
aanmelden@nijkerk.eu. 



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.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
19 oktober  2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1049 Nijverheidsstraat 43b Nijkerk verbouwen van het kantoor en opslag 06-10-2022
2022W1943 Zijdevlinder 93 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan de 10-10-2022
  voorzijde van de woning 

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.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1869 Smitspol ongenum Nijkerk plaatsen van een hekwerk 06-10-2022

Ingetrokken omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0637 Prinsenweg 6 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 07-10-2022

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.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W2356 Westerdorpsstraat Woonpark  aanpassen van een trap en een 11-10-2022
 Hoevelaken Hoevelaken botenhelling

2022W2341 Gildenstraat 20 Nijkerk verandering omgevingsvergunning  07-10-2022
  milieu 
2022W2344 Oude Barneveldseweg 32 plaatsen van een dakkapel 10-10-2022
 Nijkerk 
2022W2333 Schoolstraat 35 Nijkerkerveen bouwen van een woning 07-10-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1954 Amersfoortseweg 0 Nijkerk bouwen van een schuilgelegenheid 06-10-2022
2022W1927 Prinsenweg 22 Nijkerk aanleggen van een inrit 06-10-2022
2022W1949 Venestraat 5a Nijkerk veranderen van winkelpand in 06-10-2022
  appartement 
2022W1923 Woudweg 8 Nijkerk plaatsen van 20 zonnepanelen 10-10-2022

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022M0161 Amersfoortseweg 96  Nijkerk oprichten en in werking hebben van 06-10-2022
  een bedrijf voor het maken van 
  hottubs, sauna’s en artikelen 

Melding mobiel breken
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022MB027 Wallerstraat 88  Nijkerk van puin 06-10-2022

Ontwerpbesluiten 
Zaakcode Adres Omschrijving Datum afhandeling:
2021W2723 Nijverheidsstraat 42 nieuwbouw van een asfaltcentrale 12-10-2022
 3861 RJ Nijkerk 

Gratis training Vitaliteit voor Pleegouders 
Het opvoeden van pleegkinderen is een 
bijzondere uitdaging; het kan heel mooi zijn, 
maar af en toe ook ingewikkeld of zwaar. 
Juist dan is het belangrijk om als pleegouder 
vitaal te blijven en goed voor uzelf te zorgen. 
Tijd en aandacht aan uzelf te geven. Zodat u 
energiek blijft en het vol kunt houden. Voor 
uzelf, uw gezin en voor uw pleegkind!

Gratis training
Daarom organiseert de gemeente Nijkerk sa-
men met pleegzorgorganisatie De Rading een 
gratis training Vitaliteit voor Pleegouders. De 
training is voor pleegouders die in de gemeen-
te Nijkerk wonen. In de training is er aandacht 
voor de inspanning die u als pleegouder levert. 
En voor wat helpt om in balans te blijven. U 
kunt in de training nieuwe energie op doen. 
Daarnaast leert u andere pleegouders en hun 
ervaringen beter kennen. De training bestaat 
uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Tijdens de training: 
• Oefent u verschillende vaardigheden om 

(opvoed-) stress beter te herkennen en er 
mee om te gaan.

• Onderzoekt u manieren die helpen om de 
pleegzorg beter vol te houden.

• Maakt u een plan om ook na de training 
goed voor uzelf te zorgen.

• Tussen de bijeenkomsten oefent u thuis 
wat in de training is besproken. Hierdoor 
kunt u wat u tijdens de training leert, direct 
toepassen in uw dagelijks leven.

Waar en wanneer?
De trainingen zijn op maandag 7, 14, 21 en 28 
november van 19.30-22.00 uur in De Wulfs-
hoeve (Moorselaar 69, 3862 VA Nijkerk).

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mail 
naar trainingen@nijkerk.eu. Er kunnen maxi-
maal 12 pleegouders meedoen, vol is vol! 
We verwachten dat u aan alle 4 de bijeenkom-
sten meedoet. 

Klimaatkamer iets minder vaak open 
Onze energiecoaches krijgen het steeds 
drukker. Om meer gratis adviesgesprekken 
bij mensen thuis te kunnen doen, zal het 
Energieloket minder aanwezig zijn in de Kli-
maatkamer. Vanaf deze week is die daarom 
op donderdagen gesloten. Andere dagen 
kunt u nog wel terecht in de Klimaatkamer. 

Advies bij u thuis
Steeds meer mensen hebben behoefte aan 
advies over energie besparen. En omdat ieder 
huis en huishouden uniek is, is het handig als 
een adviseur de situatie bij u thuis kan bekij-
ken. Steeds meer inwoners van Nijkerk maken 
hier gebruik van. 

Wilt u dat ook? Dan kunt u contact opnemen 
met ons Energieloket, via 06 – 12 02 39 68 en 
henk@energieloket-nijkerk.nl. Of kijk op
www.duurzaam-nijkerk.nl/energieloket.

Klimaatkamer
De Klimaatkamer is een pop-up informatie-
loket, waar u terecht kunt  voor vragen over 
het duurzamer maken van uw huis of tuin. Een 
afspraak maken is niet nodig, u kunt gewoon 
langskomen. 

De Klimaatkamer staat op dit moment 
op de Koetsendijk. Dat is tussen het plein en 
het stadhuis in. 
Kijk voor meer info en de openingstijden op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/klimaatkamer.



Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Meinsstraat
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 de locatie 
Meinsstraat ter hoogte van huisnummer 36 in Nijkerk;

• Dit besluit vervalt op het moment dat de gebruiker van de gehandicaptenparkeer-
plaats 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 Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 033 247 22 22 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Van Goghlaan 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 de locatie Van 
Goghlaan ter hoogte van huisnummer 54 in Nijkerk;

• Dit besluit vervalt op het moment dat de gebruiker van de gehandicaptenparkeer-
plaats 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 
Stuurhut in Nijkerk

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elek-
trische voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief 
onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord met 
pijlaanduiding op de locatie Stuurhut ter hoogte van huisnummer 2 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.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
20 oktober Raadsvergadering 19.30 uur Raadzaal stadhuis
24 t/m 28 oktober Herfstreces  
3 november Raadsvergadering Programmabegroting 19.30 uur Raadzaal stadhuis

Vooruitblik Raadsvergadering 20 oktober
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda: 
- Wijzigingsdocument en Onderzoeksagenda Verstedelijkingsstrategie: de verstedelijkingsstra-

tegie beschrijft wat er nodig is om groei en groene leefkwaliteit goed op elkaar af te stemmen. 
Over dit onderwerp zal de raad nog een debat voeren.

- Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Nijkerk 2017, 7e herziening Domstraat 60-60a. 
Startbesluit Toepassing coördinatieregeling ten behoeve van de verplaatsing agrarische 
paardenhouderij naar Westerdorpsstraat 97 te Hoevelaken

- Beheerplan Bermen en Watergangen: over onderhoud van bermen en sloten en de kosten daarvan.
- Visie Werklocaties en Regionaal Programma Werklocaties: over bedrijventerreinen en
 afspraken in de regio.
- Bekrachtiging geheimhouding bijlage tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf.
- Uitkomsten landelijk rapport ‘De praktijk van de Wob bij decentrale overheden’
- Benoemen lid werkgeverscommissie.

Een deel van deze voorstellen is al besproken in de raadscommissies. Toen hebben de commissieleden 
aangegeven dat de voorstellen zonder debat behandeld kunnen worden in de raadsvergadering. Aan het 
begin van de raadsvergadering stelt de raad de agenda vast. De verwachting is dat er nog debat zal zijn 
over het Wijzigingsdocument en Onderzoeksagenda Verstedelijkingsstrategie.
De agenda en de vergaderstukken vindt u op de website van de gemeente. 
Www.Nijkerk.eu/gemeenteraad. Meeluisteren kan in de raadzaal maar ook vanuit huis via de website.

Volg de gemeenteraad 
Hoort u graag wat de gemeenteraad doet? Bijvoorbeeld wanneer de vergaderingen zijn en wat er 
op de agenda staat? Volg de gemeenteraad via Twitter (@RaadNijkerk) of Facebook 
(GemeenteraadNijkerk) 

Terugblik Raadscommissie op 13 oktober
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag vergaderde de raadscommissie over:
- Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Nijkerk 2017, 7e herziening Domstraat 60-60a. De 

commissieleden gaven aan dat bij dit bestemmingsplan maatwerk nodig was en dat dat op een 
goede manier is gedaan.  Omwonenden zijn betrokken en de beoordeling van de zienswijze is 
volgens de commissie op de juiste manier gedaan. Wat de commissie betreft kan het voorstel 
zonder debat in de raad van 20 oktober behandeld worden. 

- Startbesluit Toepassing coördinatieregeling ten behoeve van de verplaatsing agrarische 
paardenhouderij naar Westerdorpsstraat 97 te Hoevelaken. Het ging nu om een procedure-
voorstel. De inhoudelijke voorstellen volgen later. De commissieleden stelden nog vragen over 
verplichte natuurcompensatie, plannen voor het Hoevelakense Bos en de toekomstige recon-
structie van het knooppunt Hoevelaken. Ook de inspreker namens Stichting Hoevelaken Bereik-
baar & Leefbaar, vroeg hier aandacht voor.  Wat de raadscommissie betreft mag het voorstel 
zonder debat in de raadsvergadering van 20 oktober behandeld worden.

- Wijzigingsdocument en Onderzoeksagenda Verstedelijkingsstrategie. De commissieleden be-
spreken het voorstel en geven aan dat eigen visies en beleid leidend moeten blijven. Er worden 
onder andere vragen gesteld over het eventueel herplaatsen van bedrijven vanuit Foodvalley-
Zuid naar Foodvalley-Noord en over de koppeling tussen de oplossing van mobiliteitsvraag-
stukken en de te realiseren woningbouw. Het onderwerp staat met debat op de agenda van de 
raadsvergadering van 20 oktober.

Vergadering terugkijken
Bent u benieuwd wat er allemaal gezegd is tijdens de vergadering? U kunt de opname nog terugkijken via 
de website: www.nijkerk.eu/gemeenteraad Kies daar voor vergaderstukken en dan voor uitzendingen.
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Raadslid aan het woord

Peter Collignon
Raadslid  
De Lokale Partij

Contact maken

Het voelt weer goed in de politieke arena 
actief te zijn. Wij hebben een ontzettend 
goed team waarmee we in de Nijkerkse poli-
tiek actief zijn. Mijn bijdrage in de fractie zal 
met name zijn het verkleinen van de kloof 

tussen de inwoners en de gemeente.
Wij hebben al interessante gesprekken gehad 
met een aantal groepen en wat telkens helaas 
weer opvalt is de informatiekloof die er heerst 
tussen het gemeentehuis en de inwoners. 
Het bewandelen van welk pad bij klachten 
kwam veelvuldig naar voren. Als wij hier dan 
achter aan gingen dan bleek het toch heel een-
voudig op te lossen. Zo kregen wij veel klachten 
over het hoge groen in de buurt. Dit hebben 
wij ook zelf opgemerkt. Bij navraag bleken er 
helemaal geen meldingen bij de gemeente te 
zijn binnengekomen. 
Mijn advies is om problemen te melden bij 
de gemeente. Dit kan via de website: www.
nijkerk.eu Op het eerste scherm ziet u de optie 
Melding woon- en leefomgeving.

Wel is mijn advies hier serieus mee om te gaan 
en daar waar mogelijk eerst kijken of je het zelf 
kunt oplossen. Laten wij er samen voor zorgen 
dat wij een mooie en schone leefomgeving 
hebben waar wij trots op kunnen zijn!

Als wij hier allemaal een steentje aan bijdragen 
dan wordt veel werk licht gemaakt. Mocht 
u de mensen van de gemeente aan het werk 
zien, bedank ze dan ook eens hiervoor, want 
complimenten geven is ons niet gewoon. Wij 
vinden heel veel zaken vanzelfsprekend, maar 
wij krijgen pas contact als wij hier gezamenlijk 
ons voor inzetten. Ik wens u veel contact toe!

Reageren?
pcj@collignon.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


