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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.

Vertrekkende wethouders bedanken belangstellenden 
Op woensdagmiddag 25 mei namen de wethouders Nadya Aboyaakoub-Akkouh, Wim Oosterwijk en Harke Dijksterhuis afscheid van de Nij-
kerkse politiek. Tijdens een druk bezochte afscheidsreceptie maakten veel mensen van de gelegenheid gebruik om de vertrekkende wethouders 
alle goeds toe te wensen.

De groene tuin van zussen Wilma en Jacqueline 
Slim omgaan met regenwater en planten

Ze gebruiken geen kraanwater voor de tuin. 
En bestrating zien ze als een noodzakelijk 
kwaad. Welkom in de prachtige tuin van de 
Hoevelakense zussen Jacqueline Kool en 
Wilma de Lange. Ze wonen naast elkaar en 
hun tuinen lopen in elkaar over. Het is een 
groene oase. Vol bloemen, planten, bomen, 
grappige paadjes en gras. Hier een zithoekje 
in de zon. Daar juist in de schaduw. En ver-
derop een bescheiden moestuin waar allerlei 
lekkers in groeit.

Wat er al was opnieuw gebruiken
De tuin is speels en uitnodigend. Met paadjes 
die groene eilandjes creëren. Jacqueline 
vertelt: “Daarvoor hebben we de tegels van 
een oude oprit opnieuw gebruikt. En stenen 
van het terras. We vonden het niet nodig om 
nieuwe spullen te kopen en de oude weg te 

gooien. Heel veel kan prima opnieuw gebruikt 
worden. Kijk daarom eerst naar wat je al hebt. 
En bedenk dan wat je daarmee zou kunnen 
doen.”
 
Planten verkast
Dat deden de zussen ook met de planten in 
tuin. Jacqueline: “We hebben meerdere plan-
ten verkast. Die waren nog mooi en gezond, 

maar wilden we op een andere plek hebben. 
Eén van de oude rozenstruiken van onze moe-
der staat nu bijvoorbeeld tegen de muur van 
de bijkeuken. ” 

Planten die overleven
De zussen sproeien de tuin nooit. Wilma: 
“Nee, want wat hier niet kan groeien, hoort 
niet in dit klimaat.  Daar gaan we geen 
kraanwater aan verspillen. We hebben planten 
staan die het hier gewoon redden.” Jacque-
line: “En als het gras geel wordt, heb ik daar 
geen moeite mee. Er komt vanzelf weer nieuw 
gras.”

Verder lezen
Benieuwd wat de zussen nog meer vertellen? 
Lees verder op www.duurzaam-nijkerk.nl/
groene-tuin-zussen.

Webinars over autisme - ASS je het ons vraagt
Voor ouders/verzorgers met kinderen met autisme

Op 13 juni en 19 september oganiseert de 
gemeente webinars over autisme. Als ouder/
verzorger van een kind met autisme staat 
u voor de nodige uitdagingen en mogelijke 
hindernissen. Het kan best veel vragen. Ge-
lukkig staat u niet alleen. Het is soms heel 
verhelderend en steunend om ervaringen 
en tips uit te wisselen met andere ouders/
verzorgers. 

In de webinar krijgt u informatie over autisme 
in gezinnen: wat doet autisme in een gezin, 

welke elementen spelen daarbij een rol, welke 
invloed heeft dit op de opvoeding van het 
kind. Ook wisselt u ervaringen en tips uit.

Data webinars
De webinars zijn op maandag 13 juni en maan-
dag 19 september van 19.30-21.00 uur. Zet de 
leeftijd van het kind bij de aanmelding. Deel-
name aan de webinar is gratis voor inwoners 
van de gemeente Nijkerk. Aanmelden kan via 
www.pitnijkerk.nl (klik op ‘Nul tot vier jaar’, 
‘Vier tot twaalf jaar’ of ‘Twaalf jaar & ouder’).

Aangepaste openingstijden stadhuis Nijkerk 
Het stadhuis in Nijkerk is op de volgende dagen gesloten:

• maandag 6 juni: tweede pinksterdag

Veel diensten en producten kunt u online aanvragen via onze website: www.nijkerk.eu

Bestuursleden van vele (sport) verenigingen 
en van culturele instellingen. Ook vertegen-
woordigers van tuinders en boerenorganisaties 
en van bedrijven. Veel vertegenwoordigers van 
welzijns- en gezondheidsorganisaties en ook 
collega’s stonden in de rij om de wethouders 
een hand te geven. Wim Oosterwijk en 
Harke Dijksterhuis waren vier jaar wethouder 
en Nadya Aboyaakoub was bijna zeven jaar 
wethouder van de gemeente Nijkerk. Daar-
voor waren Wim, Harke en Nadya ook actief 
als gemeenteraadslid.

Als blijk van grote waardering ontvingen de 
vertrekkende wethouders een Erepenning in 
goud van de gemeente Nijkerk. Na de over-
handiging van deze penning door burgemees-
ter Gerard Renkema was er nog een gedicht 
van stadsdichter Henriëtte Hofman en het 
slotakkoord was voor het Nijkerks Stedelijk 
Fanfare Corps.

Graag bedanken Nadya Aboyaakoub-Akkouh, 
Wim Oosterwijk en Harke Dijksterhuis u voor 
de overweldigende belangstelling. 
Wie weet tot ziens!

De vertrekkende wethouders ontvingen een 
Erepenning in goud van de gemeente Nijkerk



Studietoeslag
Kun jij als gevolg van een lichamelijke of 
psychische beperking structureel niet bijver-
dienen naast je studie? Dan kun je per 1 april 
2022 mogelijk een maandelijks bedrag van 
de gemeente krijgen: de studietoeslag.

Wat is een studietoeslag
Als je als gevolg van een lichamelijke of 
psychische beperking structureel niet kunt 
bijverdienen naast je studie, kom je mogelijk 
in aanmerking voor de studietoeslag. De ge-
meente waar je woont bepaalt of je recht hebt 
op studietoeslag. Hiervoor gelden wettelijke 
voorwaarden. 

Voor wie?
Je komt in aanmerking voor de studietoeslag 
als je:
1. als gevolg van een ziekte of gebrek structu-

reel niet kunt bijverdienen naast je studie, 
en;

2. geen inkomen uit arbeid hebt (je mag wel 
een stagevergoeding ontvangen) en;

3. studiefinanciering krijgt op grond van de 
Wet studiefinanciering 2000, niet zijnde het 
‘Leven lang leren krediet’, of;

4. een tegemoetkoming krijgt op grond van 
hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten, en;

5. geen recht hebt op een uitkering op grond 
van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzie-
ning jonggehandicapten.

Het kan zijn dat een (aanvullend) genees-
kundig advies nodig is om het recht op deze 
toeslag te bepalen.  

Hoogte studietoeslag
Als je in aanmerking komt voor de studie-
toeslag krijg je maandelijks een bedrag op je 
rekening gestort. Dit is € 90 voor een 15-jarige 
tot € 300 vanaf 21 jaar. Als je een stagever-
goeding ontvangt, dan wordt deze in minde-
ring gebracht op de studietoeslag voor zover 
de stagevergoeding hoger is dan € 180,00. 

Je mag de studietoeslag vrij besteden. Jouw 
vermogen of dat van je ouders heeft geen 
invloed op de studietoeslag.

Terugwerkende kracht
Voldoe jij nu al aan de nieuwe wettelijke voor-
waarden voor studietoeslag? Dan bestaat de 
mogelijkheid dat je met terugwerkende kracht 
recht hebt op studietoeslag, op zijn vroegst 
per 1 januari 2022. Dit wordt meegenomen in 
jouw aanvraag. 

Aanvragen
Op www.nijkerk.eu/studietoeslag staat het 
aanvraagformulier. Heb je vragen of wil je 
meer informatie? Bel naar het gemeentehuis 
en vraag naar het Loket Maatschappelijke 
Ondersteuning 033 - 247 22 22.

ZET UW CONTAINERS OP ZATERDAG 4 JUNI AAN DE STRAAT

Op maandag 6 juni vervalt de route van de afvalinzamelaar vanwege tweede pinksterdag. 

LET OP! Zet u normaal op maandag uw container aan de weg? U kunt zaterdag (4 juni) uw PMD én ook uw GFT container aanbieden. 
Zet uw containers op de ophaaldag voor 07.30 uur aan de straat.

Meer informatie leest u op onze website: https://www.nijkerk.eu/afval

Energiescan met 
korting
Eerst de muren isoleren? De vloer? Of mis-
schien toch eerst het dak? Wat kunt u het 
beste doen om minder energie nodig te heb-
ben in uw huis? Laat een Energiescan maken. 
Dan krijgt u advies op maat.

Vraag de scan aan
Vraag de scan aan (met 75 euro korting!) op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/energiescan.

Uitnodiging voor pleegouders,
gezinshuisouders en (pleeg-) kinderen

Op zaterdag 11 juni van 14.00-17.30 uur is 
er een gratis middag voor pleeggezinnen en 
gezinshuisouders. De middag is in jonge-
rencentrum Chill-Out, Watergoorweg 42a, 
Nijkerk. Een middag voor en met andere 
pleeggezinnen en gezinshuisouders! De ge-
meente Nijkerk en het Pleegoudernetwerk 
Nijkerk organiseren deze middag samen.

Voor kinderen
Vriendjes en vriendinnetjes van de (pleeg-) 
kinderen zijn ook van harte welkom. Voor 
de (pleeg-) kinderen hebben het Jeugd- en 
Jongerenwerk en Nijkerk Sportief en Gezond 
op 11 juni de volgende activiteiten: workshop 
DJ, Djembé workshop, lasergamen en sport- 
en spelactiviteiten. Ook is er een ruimte waar 
de jongeren kunnen relaxen en bordspellen 
kunnen spelen.

Voor ouders
Voor pleegouders en gezinshuisouders is er 
die middag een toelichting op het Pleegouder-
netwerk Nijkerk. Verder vertelt een pleegzorg-
werker van De Rading wat u van een pleeg-
zorgwerker kunt verwachten. En we gaan het 
hebben over het thema vitaliteit en module 
X. Aan het einde van de middag kunt u samen 
een stadswandeling maken of een fruitsalade 
bereiden. Er is veel tijd voor het uitwisselen 
van ervaringen. Ten slotte is er een gezamen-
lijke maaltijd.

Aanmelden
Komt u ook naar deze middag? Deelname is 
gratis en u bent ook zonder uw kinderen van 
harte welkom. Meld u aan via 
www.pitnijkerk.nl (klik op nieuws).

Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 wettelijk 
verplicht op elke verdieping. Benieuwd waar 
rookmelders in jouw huis moeten hangen? 
Doe de check www.rookmelders.nl

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u
een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!
Wegwijzernijkerk.nl

Haal zonder afspraak je coronavaccinatie
GGD Gelderland-Midden is dichtbij met 
vaccineren. En met voorlichting over corona. 
Zaterdag  4 juni staat de prikbus van GGD 
Gelderland-Midden op het Molenplein in 
Nijkerk.

In de bus kun je zonder afspraak terecht voor je 
1ste en 2e vaccinatie, boosterprik of herhaalvac-
cinatie. Als je komt voor je eerste prik, maken 
de medewerkers van GGD Gelderland-Midden 
meteen een afspraak voor je tweede prik.

Het is belangrijk om bij verkoudheids- of 
coronaklachten thuis te blijven en jezelf 
meteen te testen. Doe dat ook als je al 
gevaccineerd bent. Een GGD-test is gratis en 
kan op afspraak bij verschillende testlocatie. In 
onze regio kan dit in Arnhem, Ede, Voorthuizen 
en Zevenaar. De dichtstbijzijnde locatie is 
Voorthuizen in het voormalig dorpshuis, 
Roelenengweg 25, 3781 BA in Voorthuizen.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
1 juni 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0918 Brahmslaan 51 Nijkerk uitbreiden van de woning 18-05-2022
2022W0449 Frieswijkstraat 119 Nijkerk bouwen van een bijgebouw 18-05-2022
2022W1081 Heinencamp 43 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 19-05-2022
2022W1105 Heinencamp 45 Nijkerk bouwen van een erker 19-05-2022
2022W0915 Julianalaan 1 Hoevelaken uitbreiden van de woning 19-05-2022
2022W0883 Koetsendijk 43 Nijkerk renoveren van het pand 23-05-2022 
2021W2000 Kolkstraat 11a Nijkerk plaatsen van reclame 24-05-2022
2022W0938 Kreek 1 Nijkerk bouwen van een overkapping 19-05-2022
2022W0841 Sperwerhof 24 Nijkerk plaatsen van een overkapping 19-05-2022

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.

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W0023 Nijverheidsstraat 33 Nijkerk revisievergunning voor het bedrijf 20-05-2022
2022W0925 Van Dedemlaan 4 Hoevelaken brandveilig gebruik 19-05-2022

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.

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1163 De Driest 18 Nijkerk realiseren van parkethandel ‘t Vloerenhuis 19-05-2022
2022W1161 Hoefslag 12 Nijkerk plaatsen van een overkapping 20-05-2022
2022W0141 Julianalaan 44 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 20-05-2022
2022W1103 Laakweg 19a Nijkerkerveen kappen van een esdoorn 18-05-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W1210 Amersfoortseweg 73 plaatsen van een tuinhuis met bergingen 20-05-2022
 Nijkerkerveen 
2022W1185 Appelsestraat 1a Nijkerk bouwen van een woning met bijgebouw 17-05-2022
2022W1216 Galvanistraat 9b Nijkerk verbouwen van het bedrijfspand 23-05-2022
2022W1212 Langestraat 11 Nijkerk verbouwen van een winkel in  20-05-2022
  5 appartementen 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W0749 Achterduyst 2 Nijkerk aanleggen en verharden van paden,  20-05-2022
  parkeerterreinen en andere 
  oppervlakteverhardingen 

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
Stichting  Dorpsfeest Nijkerkerveen Winkelmanstraat,  2-7-2022 24-5-2022
Oranjecomité   het dorpsplein
Nijkerkerveen  Nijkerkerveen 

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.

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022BL095 Slichtenhorsterweg 41 Nijkerk aanleggen van een gesloten  23-05-2022
  bodemenergiesysteem

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 
http://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Op die website vindt u ook een handleiding.

Indienen beroep tegen een verleende
uitgebreide omgevingsvergunning
Beroep tegen een verleende omgevings-
vergunning kunt u indienen bij de bestuurs-
rechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling 
bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM  
Arnhem. Online beroep indienen kan ook via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Op die website vindt u ook een handleiding. 

Voorlopige voorziening aanvragen
Het besluit blijft van kracht, ook als er be-
zwaar of beroep is ingediend. Daarom kan naast 
het indienen van een bezwaarschrift of beroep 
een verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzieningenrechter, 
Postbus 9030, 6800 EM  Arnhem

(voor omgevingsvergunningen) of bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
(voor bestemmingsplannen).

Officiële bekendmakingen
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 
http://overuwbuurt.overheid.nl.  
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:
2 juni Inloopspreekuur 19.00 uur De Stuw, Hoevelaken
9 juni Raadscommissie I 20.00 uur Stadhuis, raadzaal
9 juni Raadscommissie II 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant

René Windhouwer (CDA), Audrey Rohen (PRO21) en Mariëlle Broekman-van der Pers (VVD). De 
wethouders die afscheid hebben genomen zijn: Nadya Aboyaakoub-Akkouh, Harke Dijksterhuis en 
Wim Oosterwijk.
Daarna volgde de toelating en installatie van drie nieuwe raadsleden: Hans Lok (ChristenUnie-
SGP), Joost van Wijnen (ChristenUnie-SGP) en Mark van der Stelt (VVD). Volgende week ziet u ze 
terug in de foto aan de bovenkant van deze pagina.
Vergadering terugkijken? Dat kan via www.Nijkerk.eu/gemeenteraad

Gast van de raad op 9 juni
Wilt u wat meer weten over het werk van de gemeenteraad? Donderdag 9 juni is er weer 
‘Gast van de raad’. Voor de vergadering krijgt u uitleg over wat de gemeenteraad doet, daarna 
woont u (een deel van) de vergaderingen bij en is er gelegenheid om even na te praten met de 
raadsleden. Stuur voor meer informatie of aanmelding een e-mail naar: griffi e@nijkerk.eu of 
neem telefonisch contact op met de raadsgriffi e via het algemene nummer van de gemeente: 
14 033

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

Donderdag 9 juni zijn er twee commissievergaderingen.
Raadscommissie I begint om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda:
-  Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Van Dijkhuizenstraat ongenummerd, Nijkerkerveen.
-  Strategie en fi nanciële kaders Stadshaven Nijkerk

Raadscommissie II vergadert vanaf 20.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis.
Op de agenda:
-  Rapport rekenkamercommissie Afvalbeleid gemeente Nijkerk
-  Rapport rekenkamercommissie ‘Leges in Nijkerk: wie betaalt de rekening?’
-  Kaderbrief en ontwerpbegroting 2023 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

(VGGM)
-  Uitbreiding raadsgriffi e

De agenda’s en vergaderstukken vindt u op de website van de gemeente: Nijkerk.eu/gemeenteraad
Belangstellenden zijn van harte welkom om (een deel van) de vergadering bij te wonen. Het is 
ook mogelijk om in te spreken bij een agendapunt. Daarvoor kunt u zich vooraf aanmelden bij de 
raadsgriffi e via griffi e@nijkerk.eu of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 033.

Inloopspreekuur gemeenteraad in Hoevelaken
Wilt u iets voorleggen aan enkele raadsleden? Een goed idee of een vraag? Dan bent u van 
harte welkom tijdens het inloopspreekuur van de raad op donderdag 2 juni aanstaande. 
Tussen 19.00 en 20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle fracties aanwezig in de Stuw in 
Hoevelaken. U bent van harte welkom zonder afspraak.

Terugblik Raadsvergadering 30 mei
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Tijdens deze vergadering werden besluiten genomen over enkele voorstellen en werd het coalitie-
akkoord aangeboden en besproken.
De gemeenteraad besprak het voorstel Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 
2017, veegplan 2. Er werd nog gesproken over het wel of niet scheuren van grasland. Raadslid Bert 
Veldhuizen (CDA) diende namens het CDA en De Lokale Partij een motie in met de vraag aan het 
college om bij nieuw landelijk beleid te bekijken of het beleid in Nijkerk aangepast kan worden. 
Verder gaven de partijen aan dat zij tevreden zijn over het veegplan en over de manier waarop het 
tot stand kwam. De raad stemde unaniem in met het voorstel en met de motie.

Zonder debat stemde de raad in met de voorstellen over GBLT, Omgevingsdienst de Vallei, Ont-
werpbegroting Valleihopper en jaarstukken en ontwerpbegroting Regio Foodvalley.

Coalitieakkoord
Het tweede deel van de vergadering had te maken met de verkiezingen en de vorming van een 
nieuw college. De fracties van CDA, PRO21 en VVD schreven een coalitieakkoord en boden dat aan 
de gemeenteraad aan. De titel van het akkoord is: Samen wonen, samen werken, samen leven. De 
fracties gaven aan dat het een akkoord op hoofdlijnen is met aandacht voor bijvoorbeeld betaal-
bare woningen en duurzaamheid. Maar ook voor economie, buitengebied, zorg, erbij horen en 
meedoen. De insteek van de coalitiepartijen is om samen aan de slag te gaan. Met de hele raad en 
met de inwoners van de gemeente.
De oppositiepartijen ChristenUnie-SGP en De Lokale Partij benoemden nog punten die zij in het 
akkoord misten, zoals een fi nanciële uitwerking van de plannen. Ze gaven aan dat de plannen nog 
verder uitgewerkt moeten worden en dat ze daar vanuit de raad aan willen bijdragen.

Wethouders en raadsleden
Daarna stelden de fracties hun kandidaat-wethouders voor. Na stemming door de gemeenteraad 
werden vier nieuwe wethouders benoemd en geïnstalleerd. Esther Heutink-Wenderich (CDA), 
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Praat met de raad
Onlangs was ik een van de raadsleden 
die aanwezig was op het inloopspreekuur 
van de raad. Ditmaal in ’t Veense Hart in 
Nijkerkerveen. Ik had van tevoren geen 
idee wat ik kon verwachten. Zou er wel 
iemand langskomen? Er kwamen die avond 
verschillende mensen langs met allemaal 

hun eigen verhaal of vraag. Het uur liep uit 
maar dat hinderde niks, want het doel van 
de avond was bereikt: inwoners hadden mij 
en de andere raadsleden weten te vinden en 
een kijkje gegeven in hun leven. Hun zorgen 
en vragen gedeeld. En dat is precies waar ik 
raadslid voor wilde worden: voor de mensen 
in onze mooie gemeente en hun persoonlijke 
verhalen. Ik vond het echt bijzonder om daar 
te zitten als volksvertegenwoordiger en het 
vertrouwen van inwoners te krijgen. En ik 
was niet de enige hoor, de andere aanwezige 
raadsleden zaten er net zo bij. We zijn er als 
gemeenteraad immers voor de inwoners. 

Niet als een boodschappenwagen of Sinterklaas. 
U kunt bij ons geen wensenlijstje indienen dat 
vervolgens met een strik erom thuis afge-
leverd wordt. Als volksvertegenwoordiger 

weeg je het belang van een tegen het belang 
van allen, waarbij dat laatste voorop staat. 
We kunnen wel luisteren, op weg helpen, 
meedenken en doorverwijzen naar de juiste 
personen. En we kunnen ook zelf iets leren of 
de achtergrond van situaties meekrijgen. Dat 
helpt ons weer om ons werk beter te doen. 
Als iets een breder belang heeft, kunnen we 
er misschien verder mee aan de slag. In de 
campagnetijd kreeg ik weleens van mensen op 
straat te horen: “Ach, ze luisteren toch niet.” 
Maar ik kan u verzekeren: bij een inloopspreek-
uur van de gemeenteraad wordt er gewoon 
naar u geluisterd! Probeer het maar eens. Elke 
maand zitten we in een van de kernen van 
onze gemeente voor u klaar.

Reageren?
nelleke.hegeman@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. 

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffi e:
tel. 14 033 of e-mail griffi e@nijkerk.eu.

@RaadNijkerk
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