
1 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.

U bent welkom tijdens de gratis
Seniorenbeurs in Nijkerk!  
De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk dat alle inwoners zo gezond en zo prettig mogelijk 
oud kunnen worden. Daarom wordt op vrijdag 3 maart 2023 van 13.00 tot 18.00 uur voor 
de derde keer de Seniorenbeurs georganiseerd. Deze beurs is voor alle 55+’ers uit Nijkerk, 
Nijkerkerveen en Hoevelaken. Wees welkom, de toegang is gratis! De beurs is in het 
Congrescentrum Hart van Holland, Berencamperweg 12, Nijkerk.

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

Stembureaus extra toegankelijk
De stembureaus in de gemeente Nijkerk zijn bij de komende verkiezingen op woensdag 15 
maart extra toegankelijk. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor minder validen en krijgen 
nieuwe bewegwijzeringsborden. Deze zijn makkelijker leesbaar voor mensen met een visuele 
beperking. Ook komt de kandidatenlijst in gesproken vorm op de website van de gemeente. 
Voor mensen die extra begeleiding nodig hebben, staat op drie locaties een begeleider klaar. 
Fijner voor de natuur

Informatie beurs 
De Seniorenbeurs geeft informatie over de 
volgende onderwerpen: wonen, welzijn, 
zorg, gezondheid, vrije tijd, geld en 
belangenbehartiging van senioren. De beurs 
telt ongeveer 30 stands, allemaal met lokale 
organisaties.
Er is volop gelegenheid om: 
-  vragen te stellen bij de stands;
-  andere bezoekers te ontmoeten op het 

horecaplein;
-  deel te nemen aan korte lezingen en 
 demonstraties van allerlei organisaties.

Vervoer 
Kunt u niet met eigen vervoer naar de 
Seniorenbeurs komen? Dan bieden de UVV, 
HipHelpt en de Hulpdienst Hoevelaken u 
vervoer van deur tot deur. Kosten zijn € 2,50 
voor een retourrit. De informatie staat ook op 
de website. 

Meer informatie
De Seniorenbeurs is een initiatief van Sigma, 
UVV Nijkerk, PCOB afdeling Nijkerk/Hoe-
velaken, Nijkerk Sportief en Gezond, Biblio-
theek Nijkerk en de gemeente Nijkerk. Meer 
informatie over de Seniorenbeurs vindt u op 
de website www.seniorenbeurs-nijkerk.nl.

De laatste  oplossing is speciaal bedoeld 
voor mensen die het moeilijk of spannend 
vinden om hun stem uit te brengen. “Op 
drie stembureaus is daarom gedurende een 
tijdsblok van twee uur iemand aanwezig die je 
wegwijs maakt. Als je het lastig vindt om hulp 

te vragen kun je bij de ingang een rode kaart 
pakken en dan loopt er iemand mee”, zegt 
Anja Smit van het team verkiezingen. De enige 
plek waar je geen hulp mag hebben is in het 
stemhokje zelf. Dit is wettelijk bepaald in de 
Kieswet. Hulp in het stemhokje mag alleen als 
je een lichamelijke beperking hebt waardoor je 
hulp nodig hebt.

Om de drempel zo laag mogelijk te 
houden biedt de gemeente Nijkerk ook de 
mogelijkheid om vooraf het stembiljet rustig 
te komen bekijken.   

De stembureaus met een begeleider zijn:
• Vrijgemaakt Gereformeerde kerk,
 Jan Steenhof 53, Nijkerk van 10.00 tot 

12.00 uur
• De Voorpost, Nieuwe Kerkstraat 81, 

Nijkerkerveen van 13.00 tot 15.00 uur
• Woonzorgcentrum De Stoutenborgh, 

Sportweg 25, Hoevelaken van 16.00 tot 
18.00 uur.

Gemeente gaat vaste planten ‘klepelen’
Eénmaal per jaar klepelt de gemeente de vaste planten in borders. Dit gebeurt van eind
februari tot begin maart. We doen dit om de planten vitaal te houden.

Wat is klepelen?
De bovengrondse delen van de planten 
worden met een machine vermalen. Het lijkt 
alsof we de plant beschadigen, maar hierdoor 
kan de plant zichzelf verjongen. De verjongde 
plant zal zich weer volledig ontwikkelen tot 
een mooie plant. Het vermalen gewas blijft 
achter in de bodem als strooisellaag. De 
strooisellaag biedt de planten precies de voe-
dingstoffen en bodemschimmels die nodig zijn 
voor een goede en gezonde groei.   

De gemeente Nijkerk heeft in en rond de cen-
tra veel borders met vaste planten aangelegd. 
Dit is goed voor de biodiversiteit en het staat 
natuurlijk mooi. In het belang van de planten 
besteden we veel aandacht aan de bodem-
kwaliteit. Met onderhoud stimuleren we 
voeding, vocht en bodemleven. 

Heeft u vragen dan kunt contact opnemen 
met Geert van Beek via het algemene 
telefoonnummer van de gemeente Nijkerk 
033 - 247 22 22.

Partnergeweld, seksueel geweld en/of 
kindermishandling – ervaringsdeskundigen 
bieden steun
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 op het gebied van geweld inzetten voor
anderen. Ze steunen anderen bij het hervinden van hun evenwicht en zelfvertrouwen.

Een maatje begrijpt hoe de ander zich 
voelt, omdat het een ervaringsdeskundige 
is. De ervaringsdeskundige biedt steun en 
herkenning tijdens het herstelproces. Dit 
bestaat uit samen dingen doen, die gezellig 
of nuttig zijn. Een maatje kan helpen bij het 
opbouwen van een nieuw sociaal netwerk. 
Ook kan een maatje geruststellen bij angsten 
en onzekerheden.

De maatjes krijgen een training en begeleiding. 
De trainer is zelf ook ervaringsdeskundige. 
Tijdens de training staan uitwisseling van 
ervaringen en van elkaar leren centraal. De 
training geeft de maatjes handvatten om 
mensen te ondersteunen.

De gemeente Nijkerk werkt bij Maatje achter 
de Voordeur samen met de gemeenten 
Barneveld en Scherpenzeel en met Moviera. 
De drie gemeenten organiseren een kick-off 
voor professionals op 6 maart van 15.00 
tot 16.30 uur in de raadszaal van Barneveld. 
Professionals krijgen dan informatie over het 
belang van ervaringsdeskundigheid. En over 
hoe ook zij mogelijk toekomstige maatjes 
kunnen wijzen op dit initiatief. Aanmelden 
voor de kick-off via s.pastoor@nijkerk.eu

Onderhoud Openbare Ruimte
Vanaf 1 januari 2023 werkt aannemer 
Florijn naast Hoevelaken, Nijkerkerveen en 
Holkerveen ook in de woonwijken Corlaer en 
Doornsteeg in de openbare ruimte. Florijn 
is in januari gestart met het opknappen 
van diverse beplantingsvakken in woonwijk 
Corlaer. 

In Paasbos en in het centrum werkt de 
gemeente samen met Sight Landscaping.



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
1 maart 2023

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2023W0252 Aardbeivlinder 1 Nijkerk plaatsen van een rookkanaal 20-02-2023
2022W2911 Bloemendaalseweg 5d Nijkerk aanleggen van een 4e padelbaan 15-02-2023
2023W0268 De Deel 1 Hoevelaken verbreden van de oprit 16-02-2023
2022W3052 Eerste Kruishaarseweg 7 Nijkerk bouwen van een woning en gebruiken 16-02-2023
  unit als tijdelijke woning 
2022W1024 Holkerstraat 32 Nijkerk kamergewijze verhuur 20-02-2023
2022W3030 Nassaulaan 25 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 20-02-2023
2022W1691 Nieuwe Voorthuizerweg 6 bouwen van een multifunctioneel 20-02-2023
 Nijkerk gebouw 
2023W0009 Schoolstraat 145 Nijkerkerveen legaliseren van de hooiberg/overkapping 21-02-2023
2023W0042 Torenstraat 10 Nijkerk realiseren van een dakterras 16-02-2023
2023W0022 Van Zuijlenstraat 9 Nijkerk wijzigen van de gevel 20-02-2023
2022W1923 Woudweg 8 Nijkerk plaatsen van 20 zonnepanelen 15-02-2023

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.

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1983 Nieuwe Kerkstraat 16e  samenvoegen van 2 terrassen en 15-02-2023
 Nijkerkerveen het realiseren van een terras 

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:
2023W0090 Prinsenweg 8 Nijkerk plaatsen van een carport 16-02-2023
2023W0105 Torenstraat 10 Nijkerk herzien van het bestemmingsplan 16-02-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2023W0360 Amersfoortseweg 47 vervangen van de dakkapel en 15-02-2023
 Nijkerkerveen het raamkozijn 
2023W0396 Bremerseweg 1 Nijkerk het uitgraven van dammen en 21-02-2023
  schoonmaken watergangen 
2023W0373 Bunschoterweg ongenum. bedekken van het kavelpad met aarde 17-02-2023
 Nijkerk (middenstrook) 
2023W0385 Doornsteeg 7 Nijkerk realiseren van 2 gesloten bodem- 20-02-2023
  energiesystemen voor huis nr. 7 en 9 
2023W0375 Irenestraat, Julianastraat, isoleren van de daken en gevels van 17-02-2023
 Margrietstraat Nijkerk 39 woningen en het plaatsen van 
  12 zonnepanelen per woning 
2023W0362 Johan Frisohof 7 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel aan de 16-02-2023
  voorzijde van de woning 
2023W0395 Klaarwaterweg 15 verplaatsen van de mestplaat 21-02-2023
 Nijkerkerveen 
2023W0368 Middelaarseweg 5-B01 het bouwen van een woning met kelder 16-02-2023
 Hoevelaken en schuur 
2023W0328 Oude Barneveldseweg 84 inpandig realiseren van een pre 14-02-2023
 Nijkerk mantelzorgwoning 
2023W0392 Schoolstraat 84a aanpassing op verleende vergunning 21-02-2023
 Nijkerkerveen 2019W2845 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W3091 Korte Holk 1 Nijkerk  kappen van 5 populieren 21-02-2023
2022W3077 Sluiswachter ongenum. Nijkerk  bouwen van een bedrijfspand 21-02-2023
2022W3083 Van Dijkhuizenstraat 3a  vervangen van de woning 17-02-2023
 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:
2023BL035 Goudenregenlaan ongenum.  tijdelijk lozen van bemalingwater 16-02-2023
 Nijkerk 
2023BL044 Vreugdenhilstraat 19 tijdelijk lozen van bemalingswater 16-02-2023
 Nijkerkerveen 

Genomen beschikkingen door de burgemeester:
Op grond van artikel 2:25, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021 is op 21 
februari 2023 een evenementenvergunning verleend aan de Stichting RUN033 voor het evenement 
Bouw Logistics Halve van Nijkerk dat plaatsvindt op 8 april 2023 in de gemeente Nijkerk. 

Op grond van artikel 2:25, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021 
is op 22 februari 2023 een evenementenvergunning verleend aan Stichting Evenementendag 
Nijkerkerveen voor het evenement Trekkertrek Nijkerkerveen dat plaatsvindt op 1 april 2023 aan de 
Hoevelakenseweg 1a, 3864 MN te Nijkerkerveen

Op grond van artikel 2:25, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021 is op 
22 februari 2023 een evenementenvergunning verleend aan Fa. J.F.W. de Voer voor het evenement 
Kermis Nijkerk dat plaatsvindt van 8 tot en met 14 maart 2023 op evenementenlocatie Paasbos. 
(Hoefslag, 3862 KA te Nijkerk)

Bezwaar
Tegen dit besluit kan belanghebbenden binnen 6 weken na datum van bekendmaking (= datum 
verzending van dit besluit) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden ingediend bij de burgemeester 
van gemeente Nijkerk. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan bezwaar worden gemaakt via 
de Digitale Publiekswinkel op de website www.nijkerk.eu. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende 
werking. 

Genomen beschikkingen door college van burgemeester en wethouders:
Op grond van artikel 2:10, lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021 is er op 20 
februari 2023 een ontheffing verleend voor het plaatsen van een container van 1 maart tot en met 14 
april 2023 op een parkeervak ter hoogte van Bitterland 18 te Nijkerk.

Op grond van artikel 2:10, lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021 is er op 20 
februari 2023 een ontheffing verleend voor het plaatsen van een steiger op de Singel voor huisnum-
mer 27 te Nijkerk voor 20 maart tot en met 31 maart 2023, 11 april tot en met 13 april 2023 en 20 
april tot en met 22 april 2023.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking (= datum 
verzending van dit besluit) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders  van de gemeente Nijkerk. Met een elektronische handtekening (DigiD) 
kan bezwaar worden gemaakt via de digitale publiekswinkel op de website www.nijkerk.eu. 
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

De Stad Nijkerk 1 maart 2023



Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen
Heideblauwtje 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 E8c uit bijlage 1 van het RVV 1990 met 
onderbord met pijlaanduiding op de locatie Heideblauwtje ter hoogte van huisnummer 
8 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 1 maart 2023



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
Reces van 27 februari t/m 3 maart   
9 maart Inloopspreekuur gemeenteraad 19.00 uur Hoevelaken, de Stuw
9 maart  Beeldvormende bijeenkomsten 20.00 uur Stadhuis

Deze drie best beoordeelde plannen werden daarna besproken. Op deze taak waren de leerlingen 
’s middags door de ‘gewone raadsleden’ al goed voorbereid. Er werden vragen gesteld over elkaars 
plannen en daarna werd er gestemd. Voor het winnende plan is vijfduizend euro beschikbaar. De 
school en de gemeente overleggen over de uitvoering. Alle deelnemers ontvingen een oorkonde 
en groep 8 van Kindcentrum Holk krijgt ook nog een debattraining. Rond 20.30 uur was de 
vergadering afgelopen. U kunt de vergadering nog terugkijken via de website van de gemeente 
Nijkerk: Nijkerk.eu/gemeenteraad 

De leerlingen van groep 8 maakten prachtige 
plannen om voedselverspilling tegen te 
gaan. Tijdens het debat stelden de leerlingen 
vragen over elkaars plannen. Daarna werd er 
gestemd. Het plan van Kindcentrum Holk om 
een receptenboek te maken, kreeg de meeste 
stemmen. Dit plan wordt uitgevoerd.

Inloopspreekuur van de raad op 9 maart 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 9 maart aanstaande. Tussen 19.00 
en 20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle fracties aanwezig. U kunt zonder afspraak 
binnenlopen in de Stuw in Hoevelaken. 

Vooruitblik Beeldvormingen over Water en Sportaccommodaties
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Water
Donderdag 9 maart start in het bedrijfsrestaurant om 20.00 uur een bijeenkomst over het thema 
‘water’. Het eerste deel van de avond gaat het over Leveringszekeringsheid van water. Het tweede 
deel van de avond staat de Blauwe Omgevingsvisie centraal.
Raads- en commissieleden en belangstellenden kunnen tijdens deze bijeenkomst informatie verza-
melen en vragen stellen die later van pas komt als er besluiten genomen worden.

Sportaccommodaties
In de raadzaal start die avond om 20.00 uur ook een bijeenkomst over het Meerjareninvesterings-
plan binnensport. De raads- en commissieleden en belangstellenden krijgen informatie over 
dit meerjareninvesteringsplan en over de analyse die is uitgevoerd naar vraag en aanbod van de 
gemeentelijke binnensportaccommodaties voor de komende 40 tot 50 jaar.

Meer informatie over de bijeenkomsten vindt u op de website: Nijkerk.eu/gemeenteraad
In de vergaderkalender vindt u bij 9 maart de uitnodigingen en achtergrondinformatie. 

Jeugdgemeenteraad kiest voor ‘receptenboek tegen 
voedselverspilling’

De Jeugdgemeenteraad Nijkerk heeft dinsdagavond 21 februari gekozen voor het plan van Kind-
centrum Holk om een receptenboek te maken. Dit plan wordt echt uitgevoerd. Het thema van dit 
jaar was: Wat kunnen we doen om minder voedsel te verspillen. 

Zes basisscholen deden mee aan de Jeugdgemeenteraad: ’t Blokhuus, Holk, De Koningslinde, 
Oranje Nassau, Prins Willem Alexander en Schimmelpenninck van der Oye. De leerlingen uit groep 
8 maakten plannen om voedselverspilling tegen te gaan. Zij bedachten voedselkastjes, voedsel 
vacuüm verpakken of apps om overgebleven ingrediënten/eten door anderen te laten gebruiken. 
Kindcentrum Holk zocht uit welk voedsel vaak wordt weggegooid en zocht daar recepten bij. In 
hun kraampje lieten ze zien dat je van rijpe bananen nog heerlijk bananenbrood kan bakken.

Presenteren, debatteren en stemmen
Alle scholen presenteerden hun plan in een kraampje in het stadhuis. Tijdens de rondleiding door 
het stadhuis gaven de leerlingen punten aan elkaars plannen. In de avond was de vergadering van 
de jeugdgemeenteraad met in totaal 18 leerlingen van de 6 scholen. Elk plan werd toegelicht. 
Daarna maakte de burgemeester bekend welke drie plannen de meeste punten van de jury kregen. 
Dat waren de plannen van Kindcentrum Holk, Kindcentrum Oranje Nassau en Kindcentrum
De Koningslinde.

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Joost van Wijnen
Raadslid
ChristenUnie-SGP

Samenleven in vertrouwen 
In de afgelopen periode hebben we als 
gemeenteraad de ontwikkelagenda voor 
kennisgeving aangenomen. Het woord “sa-
men” kwam veelvuldig aan de orde. Samen-
werking tussen inwoners, gemeenteraad 

en college van burgemeester en wethouders, 
instellingen en ondernemers.

In deze tijd van toenemende eenzaamheid, op-
lopende energie armoede, afnemend vertrou-
wen in de overheid is “samen” onmiskenbaar 
van belang. Samen aan de keukentafel, samen 
in je buurt, samen in de kerk, samen op de 
sportclub, samen in de gemeenteraad. 

Vorige week sprak ik een bezorgde inwoner 
over hoe participatie (meedoen en meedenken 
bij vorming van beleid) op een goeie wijze kan 
worden ingezet. We hadden het er over dat 
vaak dezelfde mensen vragenlijsten invullen 
en dat het een uitdaging is om juist diegene te 
horen die een ander beeld van de kwestie heeft. 

Geeft een percentage aan respons van 20% een 
goed beeld, of moet dan minstens 30% zijn, of 
40%, het liefst 100% natuurlijk. Als gemeente-
raad kunnen we moeilijk alle deuren langsgaan 
om input op te halen en iedere stem te horen. 

Als nieuw raadslid van de ChristenUnie-SGP 
ben ook ik nog zoekende. 
Hoe komen de “juiste” onderwerpen en visies 
naar voren? 
Hoe zorgen we ervoor dat we besluiten samen 
nemen in vertrouwen? 

Laat u uw stem horen?

Reageren? 
joostvanwijnen@gmail.com

Meer informatie 
Kijk op www.nijkerk.eu/gemeenteraad als 
u meer wilt weten over de gemeenteraad.
Daar vindt u onder andere de agenda’s,
besluitenlijsten en videoverslagen, de 
contactgegevens van de raadsleden en 
informatie over meepraten en inspreken.
Of volg ons op twitter: @RaadNijkerk of 
facebook: GemeenteraadNijkerk

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


