
21 december 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.

Bijeenkomst Groen Netwerk Nijkerk “Nijkerk zet het groen op de kaart”
In 2023 zet Nijkerk het groen (letterlijk) op de kaart. Wij nodigen u daarom van harte uit om over dit onderwerp mee te denken en in gesprek 
te gaan. We zijn benieuwd hoe u het stedelijk groen beleeft en wat u van de groene ruimte vindt: Wat is belangrijk? Wat moeten we behouden? 
Wat en hoe versterken we? En hoe werken we samen?

Datum:  10 januari 2023
Tijd:  19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie:  ’t Veense Hart, Nijkerkerveen

Dit kunt u verwachten:
• Nijkerk zet het groen op de kaart, vooruit-

blik op 2023; door Karen Willemsen;
• Wat hebben biodiversiteit en vogels met 

elkaar (te maken); door Wouter van Veen;

• Presentatie groene iconen en gelegenheid 
om met elkaar in gesprek te gaan.

De iconen zijn kenmerkende afbeeldingen voor 
het versterken en behouden van het groen in 
de gemeente Nijkerk. Bijvoorbeeld is een af-
beelding gemaakt voor “het landschapsgroen 
tot in de kern”. Andere iconen verbeelden weer 
juist “het groen voor de toekomst” of 

“het groene werklandschap”. We zijn 
benieuwd wat u van de iconen vindt en
wat u belangrijk vindt.

Wilt u meedoen? Meld u dan voor 
6 januari 2023 via het online formulier op 
de website www.nijkerk.eu aan. 

Klimaatkamer ook in
kerstvakantie open
Ook in de kerstvakantie kunt u bij de Klimaatkamer terecht met 
vragen over het verduurzamen van uw huis en tuin. De Klimaat-
kamer staat op de Koetsendijk, tussen het Plein en stadhuis in.

Kijk voor de openingstijden op  www.duurzaam-nijkerk.nl/
klimaatkamer of scan deze QR-code:

Storende fout op 
afvalkalender 2023
Op de achterkant van de afvalkalender 2023 staat een 
storende fout. Er staat dat u grofvuil gratis naar de 
Milieustraat kunt brengen. Het aanbieden van grofvuil is niet 
gratis. U betaalt voor het aanbieden van grofvuil kosten. 

Tarieven Milieustraat
• Grond en zoden, per 10 kilo  € 0,24
• Hout, per 10 kilo  € 1,30
• Asbest, per 10 kilo  € 2,30
• Puin, per 10 kilo  € 0,24
• Autobanden met velg, per stuk € 2,30
• Restafval stortbaar, brandbaar, ongesorteerd € 2,30

Excuses voor deze fout.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
gemeente Nijkerk, maandag 9 januari 2023

Locatie: wijklocatie De Flier | Adres: Blekkerserf 2 in Nijkerk
Tijd: 20.00 - 22.00 uur



Wanneer gaat er meer kapot dan je lief is?
Tosca Schoenmakers is bij de gemeente Nijkerk het aanspreekpunt voor volwassenen die 
problemen krijgen door overmatig middelengebruik (drank of drugs). Die problemen komen 
volgens Tosca vaak boven tafel als mensen vastlopen door schulden, gezondheidsproblemen of 
depressie. Zij is op zoek naar een antwoord op de vraag: ‘Hoe krijgen inwoners en professionals 
de gesprekken over verslavingen eerder op gang?’.

Afval? Dat is grondstof!
Gooi het daarom in de juiste container
Veel van het afval dat u en ik weggooien, is een prima grondstof om nieuwe producten mee te 
maken. Een paar voorbeelden: van plastic kunnen we nieuw plastic maken, glas wordt opnieuw 
glas en van oud papier maken we nieuw papier. 

Fijner voor de natuur
Wanneer we ‘afval’ gebruiken als grondstof, 
hebben we veel minder grondstoffen uit de 
natuur nodig, zoals aardolie, bomen en meta-
len. Bovendien kost recyclen minder energie 
dan het inwinnen van deze fossiele grondstof-
fen en het maken van nieuwe materialen. 
Hergebruik betekent dus dubbele winst voor 
de natuur.

Apart inzamelen
Daarom worden glas, papier en karton, 
groente, fruit en tuinafval (gft), klein chemisch 
afval, plastic, blik, drinkpakken, elektrische ap-
paraten, grof tuinafval, bouwafval, textiel en 
restafval apart ingezameld en verwerkt. 

Hoe schoner, hoe beter
Hoe schoner de afvalstroom, hoe beter het te 
recyclen is. Met schoon bedoelen we dat er geen 
ander afval tussen zit. Dus bijvoorbeeld geen 
plastic in het GFT-afval en geen etensresten 
tussen het papier en karton. U hoeft dus niet uw 
afval schoon te maken voordat u het weggooit. 
Als u het maar in de juiste container gooit.

Nog veel grondstoffen in ons restafval
In Nijkerk zijn we al erg goed bezig met 
het gescheiden inzamelen van afval. Alleen 
verdwijnen er nog iets teveel (waardevolle) 
grondstoffen in de container voor het restaf-
val. En dat is zonde!

Meer info over afval scheiden
www.duurzaam-nijkerk.nl/afval-is-grondstof.

ZET UW CONTAINERS OP ZATERDAG 
24 DECEMBER  AAN DE STRAAT

Op maandag 26 december is het Tweede Kerstdag. Op deze datum vervalt de route van de 
afvalinzamelaar. LET OP! Zet u normaal op maandag uw container aan de weg?
 U kunt zaterdag (24 december) uw restafval container 
aanbieden. Zet uw container op de ophaaldag vóór 07.30 uur aan de straat.

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

Eenzame ouderen
Tosca: “Als mensen ouder worden dan kan 
hun netwerk verdwijnen. Als hun partner is 
overleden en de kinderen ver weg wonen, 
kunnen mensen zich eenzaam gaan voelen. 
Ouderen blijven tegenwoordig ook langer 
alleen wonen. En soms is er weinig meer om 
naar uit te kijken. Hoe kun je dan je leven nog 
ten volle leven? Nare gedachten en gevoelens 
hebben vierentwintig uur per dag de kans om 
op te duiken.”

Alcohol kan die gevoelens tijdelijk dempen.
En vooral als kwetsbare mensen alleen 
wonen kan een prettige gewoonte langzaam 
uitgroeien naar verslaafd gedrag. Het aantal 
55+’ers dat zich in het ziekenhuis meldt met 
verwondingen als gevolg van alcoholgebruik 
is in de afgelopen tien jaar drie keer zo groot 
geworden. De zorgen van Tosca en andere 
hulpverleners zijn dus niet voor niks. De 
gedachte ‘gun die oudjes nu hun plezier’ is een 
prima gedachte. Maar als een gebroken heup 
het resultaat is, dan was de balans in plezier 
en gezondheid achteraf gezien niet helemaal 
goed. 

Ga zonder oordeel het gesprek aan 
“Over roken kunnen we tegenwoordig 
gemakkelijk praten. Mensen zeggen gemak-
kelijk dat ze verslaafd zijn aan roken. Er is ook 
niemand die dan heel bezorgd gaat kijken. Met 
alcohol is dat anders. De sociale gevolgen van 
alcoholgebruik zijn een stuk groter. Over-
matig alcoholgebruik kan leiden tot ontslag, 
schulden en echtscheiding. Dat kan allemaal 

in beeld komen als je over je alcoholgebruik 
gaat praten. De neiging om het gesprek over 
alcoholgebruik uit de weg te gaan, is dan ook 
heel begrijpelijk. Als je dat inziet, dan is het 
ook gemakkelijker om zonder oordeel met 
iemand te spreken.”

Wat heeft iemand nodig? 
Tosca Schoenmakers: “We weten dat oplo-
pende spanningen ergens naar buiten moeten. 
In gesprek zijn, en zorgen dat mensen de kans 
krijgen om hun eigen sores te bespreken, is 
essentieel. Dat veel dingen beter zouden kun-
nen, dat weet iemand die het moeilijk heeft 
zelf ook wel. Oordelen over drinkgedrag en 
drugsgebruik zijn er al genoeg. Dat helpt dus 
niet. Als ik begin bij wat iemand zelf nodig 
heeft en vervolgens met die persoon kijk wat 
hem of haar belemmert dan komen we vanzelf 
bij de oplossingen terecht.” 

Even Tosca bellen
“Gelukkig zien we ook steeds vaker dat 
mensen zichzelf melden met een vraag. 
Vorige week had een jongeman via de website 
www.alcoholendrugsnijkerk.nl mijn nummer 
gevonden. Hij liep vast in zijn drugsgebruik. Ik 
hoorde meteen zijn enorme wil om daarvan af 
te komen. Ik ben begonnen om met hem mee 
te kijken naar zijn plannen voor de toekomst. 
En welke stappen daarvoor nodig zijn. Dat 
geeft niet alleen hem moed, maar mij ook. 
Waar een wil is, is een weg en dat is altijd je 
eigen weg.”

Meer informatie: www.alcoholendrugsnijkerk.nl.

Geldplan ‘Bijna 18’
Vanaf je 18e mag je 
van alles wat je eerst 
niet mocht: zelfstandig 
autorijden, een telefoon-
abonnement afsluiten, 
studiefi nanciering of 
toeslagen aanvragen. En 
je moet ook van alles. 
Denk aan een zorgver-
zekering afsluiten of aan 
boetes en leningen zelf 
betalen.

Je kunt nu eenvoudig via het Geldplan ‘Bijna 18’ bekijken wat er geregeld moet worden vóór 
je 18e verjaardag en wat er daarna nog meer verandert op fi nancieel gebied. Het geldplan 
geeft inzicht in alles wat je zelf moet regelen, inkomsten en uitgaven, lasten en kosten tijdig 
betalen en sparen.

Regel de zaken op tijd, dan ga je onbezorgd de toekomst 
tegemoet! Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl

‘Geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen!’  
Voor inwoners met geldproblemen zijn er allerlei regelingen en oplossingen. Maar niet 
iedereen weet die te vinden. Daarom is de gemeente Nijkerk een campagne begonnen: 
‘Geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen!’  

Op de website van de gemeente zijn alle 
regelingen en oplossingen overzichtelijk op 
een rij gezet. Het gaat om lokale en landelijke 
inkomensregelingen. Er is onder andere infor-
matie te vinden over de (bijzondere) bijstand 
en de energietoeslag. Ook biedt de website 
informatie over regelingen en toeslagen voor 
ouders met opgroeiende kinderen. 
 

Samenwerking
Voor veel regelingen en oplossingen werkt de 
gemeente nauw samen met maatschappelijke 
organisaties, zoals Humanitas en Schuldhulp-
maatje. Met de PLANgroep werkt de ge-
meente Nijkerk samen aan de uitvoering van 
de schulddienstverlening. Voor hulp bij het 
invullen van formulieren kunnen inwoners van 
de gemeente Nijkerk terecht bij welzijnsorga-
nisatie Sigma. En Startpunt Geldzaken biedt 
voor tal van inkomensgroepen tips en advies 
om minder uit te geven en meer inkomen te 
krijgen. Meer over de campagne ‘Geldzorgen? Blijf er 

niet mee rondlopen!’ is te vinden op de web-
site van de gemeente Nijkerk: nijkerk.eu. 

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met het Sociaal Team van de gemeente, 
telefoon 033 - 247 22 22. 



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
21 december  2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2440 Amersfoortseweg 109 plaatsen van kozijnen en het 09-12-2022
 Nijkerkerveen vervangen van het rieten dak 
2022W2805 Antonie Voskuijlenlaan 1 plaatsen van een dakkapel 08-12-2022
 Hoevelaken 
2022W2806 Antonie Voskuijlenlaan 3 plaatsen van een dakkapel 08-12-2022
 Hoevelaken 
2022W2525 Drostenweg 1Nijkerk kappen van 2 eiken 13-12-2022
2022W2807 Gentiaan 59 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 08-12-2022
2022W2674 Havenstraat 3 Nijkerk veranderen van het bedrijfspand 08-12-2022
2022W2441 J.J.A. Goeverneurlaan 1-TY01  tijdelijk plaatsen van huisvesting 08-12-2022
 Hoevelaken (Flex-units) 
2022W2681 Julianalaan 58 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 09-12-2022
2022W2420 Nieuwe Voorthuizerweg 10 legaliseren van een tijdelijke bouwinrit 13-12-2022
 Nijkerk 
2021W0173 Slichtenhorsterweg 32 Nijkerk bouwen van een schuur 08-12-2022
2022W2385 Van Kluijvelaan 10Nijkerk veranderen en vergroten van de woning 12-12-2022
2022W2411 Watergoorweg ongenum.  aanleggen/plaatsen van 08-12-2022
 Nijkerk speelvoorzieningen 
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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2069 Holkerweg 66 Nijkerk kappen van 1 kastanje boom 07-12-2022
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:
2022W2931 Barneveldseweg ongenum. kappen van een es 13-12-2022
 Nijkerk 
2022W2911 Bloemendaalseweg 5 d Nijkerk aanleggen van een 4e padelbaan 12-12-2022
2022W2882 Duifhuis 65 Nijkerk verwijderen van een dragende muur 07-12-2022
  tussen woonkamer en keuken 
2022W2896 Laakweg 20 Nijkerkerveen plaatsen van zonnepanelen 08-12-2022
2022W2899 Van Zuijlenstraat 3 Nijkerk veranderen en vernieuwen van kozijnen 08-12-2022
2022W2893 Weldammerlaan 6 Hoevelaken aanleggen van een uitrit 08-12-2022

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
Stichting  Carbid Schieten Schoolstraat 31-12-2022 16-12-2022
Carbidteam  Nijkerkerveen Nijkerkerveen van 10:00 uur
Nijkerkerveen   tot 19:00 uur 
Bewonersvereniging  Oudjaarsbijeenkomst Van Reenenpark 31-12-2022 16-12-2022
Van Reenenpark   Nijkerk van 16:00 uur
Nijkerk   tot 18:00 uur 
Vallei Boert  Verlichte Boerderijen Route 28-12-2022 14-12-2022 
Bewust Route Gelderse Vallei  

Genomen beschikking door burgemeester en wethouders
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
N. van Goor Plaatsen afsluitbare Tegenover 1-12-2022 t/m 8-12-2022
 container Tuinstraat 30 31-12-2022
  te Nijkerk aan 
  oneven zijde  

M. Moll Plaatsen bouwafval- Op de parkeerplaats 12-1-2023 t/m 15-12-2022
 container  achter Wittenburg 161  17-02-2023 
  Nijkerk 

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 Beleidskader duurzame opwek boerderijmolens op land
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken bekend dat Ontwerp Beleidskader 
duurzame opwek boerderijmolens op land ter inzage komt te liggen. 

Het beleidskader maakt het mogelijk dat in het buitengebied boerderijmolens geplaatst kunnen 
worden onder voorwaarden van landschappelijke inpassing, ecologische en cultuurhistorische
waarden en energieneutraliteit van de bedrijfsvoering.

Inzage 
Het ontwerp beleidskader ligt met ingang van donderdag 22 december 2022 zes weken ter inzage. 
De stukken zijn online te raadplegen via www.nijkerk.eu/ter-inzage  

Daarnaast is het ontwerp beleidskader in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend 
op afspraak.  Dit kan bij voorkeur via telefoonnummer 033 – 247 22 22.

Inspraakreacties
Vanaf 22 december 2022 kan een ieder gedurende zes weken naar keuze online schriftelijk of monde-
ling een inspraakreactie indienen. Op de website van de gemeente Nijkerk vindt u een online formu-
lier onder de publicatie van het ontwerpbeleidskader op https://www.nijkerk.eu/terinzage

Het schriftelijk indienen van een inspraakreactie kan bij burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
Postbus 1000, 3860 BA  Nijkerk. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan tijdens 
werkdagen contact worden opgenomen met het team Vakspecialisten, tel. 033 - 247 22 22.

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 12e wijziging Spochthoornseweg 3
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.9a van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage komt te liggen. 

Het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 12e wijziging voorziet in het planologisch 
mogelijk maken van de vergroting van het agrarisch bouwvlak van het perceel Spochthoornseweg 
3 te Nijkerk. De vergroting is gewenst om in de toekomst de varkensstal uit te breiden. Het nieuwe 
bouwvlak wordt landschappelijk ingepast door een nieuwe rij elzen en het aanvullen van bestaande 
bomenrijen. De landschappelijke versterking is met een voorwaardelijke verplichting geborgd in de 
regels van het ontwerpwijzigingsplan.

De ligging van de planlocatie is hieronder 
bij het blauwe symbool weergegeven 
(dit is aan de noord-oostzijde van de kern 
Nijkerk:
 
Inzage 
Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang 
van donderdag 22 december 2022 gedu-
rende zes weken ter inzage.  De stukken 
zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 
27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak.
Dit kan bij voorkeur via telefoonnummer 033 – 247 22 22.
Het ontwerpbesluit is tevens te raadplegen via www.nijkerk.eu/ter-inzage

Zienswijzen
Vanaf donderdag 22 december 2022 tot en met woensdag 1 februari 2023 kan een ieder gedurende 
zes weken na datum bekendmaking een (bij voorkeur online) zienswijze indienen. Meer informatie 
vindt u onder de kop “ indienen zienswijzen” in het groene kader op deze pagina en op de website 
onder de volledige bekendmaking.

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.



Agenda van de raad
Datum: 
Reces t/m 6 januari

Hoevelakense Bos. De motie werd unaniem aangenomen. Wethouder Esther Heutink gaf aan dat 
het een ingrijpende motie is maar ook dat zij verwacht dat het college de motie niet naast zich 
neer zal leggen.
Pam van de Weijer (CDA) en Cathy van Manen (De Lokale Partij) dienden een motie in over op tijd 
uitnodigen van inwoners en/of organisaties. Zij vroegen het college ervoor te zorgen dat uitnodi-
gingen voor inwoners- of informatiebijeenkomsten minimaal zeven werkdagen voorafgaand aan de 
bijeenkomst bij de inwoners en/of organisaties zijn. De motie werd unaniem aangenomen. 
Burgemeester Gerard Renkema gaf aan dat het college het zich aantrekt en dat het college
invulling zal geven aan de motie.
Lukas Rakhorst (CDA) en Mark van der Stelt (VVD) dienden een motie in over het niet meer in zijn 
geheel voorlezen moties en amendementen omdat het veel tijd kost en weinig nut heeft voor 
inwoners en raadsleden. De motie werd aangenomen (voor; CDA, VVD, Christen-UnieSGP, De 
Lokale Partij, tegen: PRO21).

Vergadering terugkijken?
Benieuwd wat er besproken werd? U kunt de vergadering nog terugkijken via de website: www.
Nijkerk.eu/gemeenteraad.

Inloopspreekuur op 12 januari in Nijkerkerveen
De komende weken zijn er geen vergaderingen of bijeenkomsten voor de gemeenteraad gepland. 
Het reces is vanaf het kerstweekend tot en met 6 januari. Daarna komt de gemeenteraad weer bij 
elkaar om te vergaderen en wordt ook het inloopspreekuur weer georganiseerd.
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 12 januari aanstaande. Tussen 19.00 en 20.00 
uur zijn vertegenwoordigers van alle fracties aanwezig. U kunt zonder afspraak binnenlopen in ’t 
Veense hart in Nijkerkerveen.

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 Raadsvergadering 15 december
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Donderdag 15 december vergaderde de gemeenteraad. Aan het begin van de vergadering werd de 
agenda vastgesteld. De raad wilde over twee onderwerpen nog spreken, namelijk: bestemmings-
plan stadshaven fase 1a en het aanvullend investeringskrediet stadhuis.
Het agendapunt over Woonzorghoeve Klaarwater 2 werd van de agenda afgevoerd. Met de rest 
van de agendapunten stemde de raad zonder debat in. Ook werden drie moties aangekondigd. 

Vaststelling bestemmingsplan Stadshaven fase 1a Nijkerk. De raad stemde in met dit bestem-
mingsplan voor woningbouw op de locatie van het huidige stadhuis. Het gaat in deze fase om de 
bouw van ongeveer 26 tot 35 woningen en appartementen. De raad staat achter de ontwikkeling 
van Stadshaven waar al lang over wordt gesproken. Diverse fracties gaven nog aan dat het belang-
rijk is om in gesprek te blijven met de bedrijven in het gebied. 
Aanvullend investeringskrediet nieuwe gemeentehuis. De raad stemde in met het voorstel om 
extra geld beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het nieuwe gemeentehuis. Door schaar-
ste en prijsstijgingen is er meer geld nodig. Ook wijzigingen in de plannen zorgen voor hogere 
kosten. Daarover stelde de raad voor de raadsvergadering (in de raadscommissie) nog vragen. De 
antwoorden waren voldoende om in te stemmen met het voorstel. De raad sprak de hoop uit dat 
de verbouwing snel van start kan gaan.

Zonder debat stemde de raad in met de voorstellen:
- Vaststelling veegplan kernen en bedrijventerreinen bestemmingsplan Nijkerk 2022. 
- Tweede bestuursrapportage. 
- Vastleggen uitgangspunten voor 100% kostendekkendheid leges en standpuntbepaling over 

invoering groene leges. 
- Wijzigen APV Nijkerk 2021, wijziging december 2022. 
- Wijzigen van de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen. 
- Beleidskader rechtmatigheid en accountantscontrole
- Vaststellen Verordening onroerend zaakbelasting 2023

Drie moties
Harry Bokkers (CDA) diende een motie in over Sparrendam. Daarin vroeg hij het college om niet 
langer medewerking te verlenen aan de legalisering van de huidige horeca-activiteiten op het 
perceel Veenwal 6 (Sparrendam). Redenen hiervoor zijn onder andere (geluids)overlast voor
omwonenden, verkeersonveilige situaties en het niet passen binnen de ontwikkelingsplannen
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Raadslid aan het woord

Fatima Laghmouchi
Raadslid PRO21

De bal is rond

De afgelopen periode stond in het teken 
van het WK-voetbal. Ik kan mij niet 
herinneren dat ik er zo mee bezig was als 
dit keer. Kwam dit door het weer samen 
kunnen zijn en genieten van de wedstrij-
den na een coronaperiode? Of doordat ik 

als Marokkaanse-Nederlandse kon genieten 
van de wedstrijden van zowel Nederland als 
Marokko die ver kwamen in de poule?
Dit WK heeft mij veel moois laten zien. De 
underdog die veel meer zelfvertrouwen kreeg. 
De spelers die respect voor elkaar en voor 
de ouderen onder de aandacht brachten. Of 
de nederigheid die je als mens moet blijven 
opbrengen en koesteren, ongeacht of je ster-
speler bent. Deze lessen klinken voor mij niet 
alleen door in dit WK maar zijn voor mij ook 
belangrijk in het dagelijks leven.

En net als met voetbal, kun je in het dagelijks 
leven moeilijk vooraf voorspellen hoe iets zal 
aflopen. De bal is immers rond, oftewel er kan 
nog van alles gebeuren. Oorspronkelijk een 
voetbalkreet maar deze uitdrukking wordt ook 
buiten de voetbalwereld gebruikt. Het feit dat 

de bal rond is en alle mooie elementen die 
ik dit WK heb mogen aanschouwen, maakt 
dat de mens in staat is om veel te bereiken 
en dat als lessen door te geven. En als je als 
persoon kunt opbrengen om respect voor 
elkaar te tonen, te kunnen gunnen en delen, 
samen een team kunt vormen en daar ook 
inspiratie en kracht uit kunt putten, dan mag 
je jezelf succesvol noemen. Ieder mens doet 
er toe net zoals PRO21 vindt dat elke persoon 
telt en meedoet in de samenleving. Laten 
we dat in ons achterhoofd houden en vooral 
groots durven blijven dromen en denken. Blijf 
werken aan doelen om successen te bereiken, 
hoe groot of klein deze doelen ook zijn. En 
onthoud: de bal is rond.

Reageren? 
Fatima@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


