
21 september 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.

Alzheimer Dag – activiteiten in de gemeente Nijkerk 
Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag. Het 
thema is dit jaar ‘Samen op pad’. Op deze 
dag vragen we extra aandacht voor demen-
tie. Ook in Nijkerk zijn er mooie activiteiten 
om samen van te genieten. Deze activiteiten 
zijn speciaal voor mensen met Alzheimer en 
voor hun mantelzorgers.

Museum Nijkerk
Op woensdag 21 en donderdag 22 september 
zijn er rondleidingen in Museum Nijkerk, 
Venestraat 16, Nijkerk. Het museum is open 

van 13.30-16.30 uur. De exposities zijn 
‘Nijkerk en Nederlands-Indië’ en ’11 vrouwen 
uit de historie van Nijkerk’.

Lezing participatiekoor
Op woensdag 21 september van 19.30-21.30 
uur is er een lezing in Bibliotheek Nijkerk, Fries-
wijkstraat 99, Nijkerk. De lezing heet ‘Samen 
zingen met Alzheimer – participatiekoor’. Van 
zingen is bekend dat het een zeer positieve 
werking op het brein heeft. De avond gaat over 
het participatiekoor. Deelname aan de lezing 

kost € 8,50 per persoon. Opgeven kan via
www.vu-nijkerk.nl (klik op Lezingen & Specials).

Marktkraam
Op vrijdag 23 september is er een kraam over 
Alzheimer op de markt op het Plein in Nijkerk. 
Bij de kraam treedt het Zeemanskoor op. In de 
kraam krijgt u informatie over onder meer:
- het project dementievriendelijk Nijkerk
- Alzheimer NL
- Samen dementievriendelijk trainingen
- voorzieningen voor mensen met dementie

Informatieavond voor mensen die werken en wonen in landelijk gebied  
Behoud van de kwaliteit en het versterken 
van het landelijk gebied vindt de gemeente 
heel belangrijk. Er zijn hiervoor regels 
opgesteld in het bestemmingsplan voor 
het buitengebied. Sinds 30 mei 2022 zijn er 
nieuwe regels voor bijvoorbeeld scheuren 
of frezen van grasland, doorzaaien, diep-
ploegen, ophogen en graven. Deze regels zijn 
best ingewikkeld.  De gemeente organiseert 
daarom een informatieavond om uitleg te 
geven. 

Heeft u een (agrarisch) bedrijf? Misschien 
woont en/ of werkt u in het landelijk gebied? 
Of bent u op een andere manier betrokken bij 
dit gebied? Dan is deze informatie voor u van 
belang. 

Wat staat er in het bestemmingsplan
In het bestemmingsplan staan regels hoe de 
grond mag worden gebruikt. Ook wordt aan-
gegeven wat er op mag worden gebouwd. Aan 
deze regels moet iedereen zich houden. Voor 
activiteiten is er soms een vergunning nodig. 
Sommige activiteiten zijn altijd verboden. Als 
een ingreep bijvoorbeeld slecht is voor het 

landschap, de natuur of het milieu, dan geeft 
de gemeente geen toestemming. Dit verschilt 
per landschap. Het ene landschap is kwets-
baarder dan een ander landschap. 

Waarom een informatieavond?
Over het toepassen van de aanlegvergunningen 
bestond onduidelijkheid. LTO Noord (afdeling 
Gelderse Vallei), Stichting Natuur en Milieuzorg 
Noord West Veluwe en de gemeente hebben 
overleg gehad om de regels te verduidelijken. 
Het gaat vooral over voor welke activiteiten 
er wel of geen vergunning nodig is. Tijdens 
de informatieavond worden de nieuwe regels 
toegelicht aan de grondeigenaren in het 
buitengebied.

Wanneer is de informatieavond? 
Op maandag 3 oktober om 20.00 uur start 
de informatieavond. Deze is in vergader- en 
congrescentrum ‘De Schakel’, Oranjelaan 10 in 
Nijkerk. De gemeente organiseert deze avond 
samen met de LTO Noord (afdeling Gelderse 
Vallei) en Stichting Natuur en Milieuzorg 
Noord West Veluwe.

Aanmelden is nodig
Wilt u naar de informatieavond komen? Meld 
u dan uiterlijk 26 september aan door een 
e-mail te sturen naar a.vandenberg@nijkerk.
eu. Geef in de e-mail aan met hoeveel mensen 
u komt. Als veel mensen zich aanmelden, dan 
worden er meerdere avonden georganiseerd. 
Zo kan iedereen deelnemen. Bent u verhinderd 
op deze avond en wilt u wel meer informatie 
ontvangen? Laat het ons dan ook weten via 
bovenstaand e-mailadres. Dan sturen wij u na 
de bijeenkomst informatie toe.

Heeft u nog vragen?
U kunt een e-mail sturen naar 
gemeente@nijkerk.eu of door te bellen 
met het algemene telefoonnummer van 
de gemeente: (033) 247 22 22. Als u belt, 
kunt u vragen naar Bas Harmusial of 
Wim Bomhof. Wij zijn bereikbaar op werk-
dagen tussen 9:00 en 17:00 uur.

Herhaalprik beschermt bij opleving van het coronavirus 
Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt 
voorbij. Toch wordt er rekening gehouden 
met een opleving van het coronavirus in het 
najaar en de winter. Daarom is 19 september 
een nieuwe coronavaccinatieronde gestart. 
GGD Gelderland-Midden geeft dan voorlopig 
alleen op afspraak de herhaalprik met 
vernieuwde vaccins.

Mensen met een hoger medisch risico en zorg-
medewerkers met patiënten- of cliëntencon-
tact zijn als eerste aan de beurt en krijgen een 
persoonlijke uitnodiging. Daarna kan iedereen 
van 12 jaar en ouder een herhaalprik tegen 
corona krijgen.

Herhaalprik
De herhaalprik beschermt tegen ernstige 
ziekte, ziekenhuisopname en overlijden door 
corona. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk 
mensen de herhaalprik tegen corona halen. 
Dat helpt om te voorkomen dat de zorg het 
te druk krijgt en om de samenleving open te 
houden.

Vijf grote vaccinatielocaties
GGD Gelderland-Midden heeft verspreid door 
de regio vijf grote priklocaties: Ede, Voort-
huizen, Duiven en Arnhem (Kronenburg en 
Presikhaaf). Op die locaties kunnen inwoners 
vrijwel iedere dag de herhaalprik halen. 
In de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe 
vaccineert de GGD in kleinere pop-up locaties 
één tot twee keer per week. Zodat het ook 
voor inwoners in die gemeenten mogelijk is 
om dichtbij een herhaalprik te halen.

Vernieuwd vaccin
Voor de herhaalprik gebruikt de GGD de 
vernieuwde vaccins van Pfizer (voor mensen 
jonger dan 45 jaar) en Moderna (voor mensen 
ouder dan 45 jaar). Na vaccinatie met de ver-
nieuwde vaccins maak je antistoffen aan die 
bescherming bieden tegen meer varianten van 
het coronavirus, zoals de omikronvariant. 

Vaccineren voorlopig alleen op afspraak
Mensen vanaf 60 jaar ontvangen een uitno-
diging van het RIVM. Mensen van 12 tot en 

met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd 
voor de griepprik krijgen vanaf begin oktober 
een uitnodiging voor de herhaalprik via hun 
huisarts. Zorgmedewerkers met patiënten- of 
cliëntencontact worden gelijktijdig uitgeno-
digd door hun werkgever. Hierna kan iedereen 
die dat wil van 12 jaar en ouder op afspraak 
een herhaalprik halen bij de GGD. De eerste 
prikken zijn vanaf 19 september gezet. 

De herhaalprik halen kan vanaf 3 maanden na 
de laatste coronaprik of coronabesmetting en 
als de basisserie is afgerond. De basisserie be-
staat uit de eerste twee prikken tegen corona. 
Of de eerste prik voor mensen die met Janssen 
zijn gevaccineerd. Mensen die de basisserie nog 
niet hebben gehad of nog niet hebben afge-
rond, kunnen de eerste prikken nog steeds (op 
afspraak) halen. Maak hiervoor een afspraak via 
planjeprik.nl of bel naar 0800 7070.

Meer weten over het halen van de herhaalprik 
in Gelderland-Midden? Kijk dan eens op de 
website www.ggdgm.nl/corona.



Start werkzaamheden Vrouwenweg
Nijkerkerveen
In opdracht van de Gemeente Nijkerk start 
Aannemingsmaatschappij Van Gelder op 
maandag 3 oktober aanstaande met de 
wegwerkzaamheden aan de Vrouwenweg in 
Nijkerkerveen. Het gaat om het deel vanaf 
de rotonde Amersfoortseweg tot en met de 
kruising Buntwal – Van Dijkhuizenstraat. 

Het werk houdt grofweg in dat de aannemer 
een voetpad langs de weg aanlegt en nieuwe 
voorzieningen voor de afwatering aanbrengt. 
Ook brengt de aannemer een nieuwe asfalt-
deklaag op de rijbaan aan.

Na de werkzaamheden geldt voor de Vrou-
wenweg een maximum snelheid van 30 km/
uur. Meer informatie over het project is te 
vinden op onze website: www.nijkerk.eu/
vrouwenweg 

Planning en werkzaamheden
De werkzaamheden starten op 3 oktober. Naar 
verwachting rondt de aannemer het medio 
december 2022 af. Tijdens de werkzaamheden 
is de Vrouwenweg afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Er geldt een omleiding. Aanwonenden 
zijn door de aannemer ingelicht.

Inwoners met een laag inkomen kunnen gratis 
coronazelftesten ophalen
Zeker sinds de coronamaatregelen zijn ver-
soepeld, blijft het belangrijk om bij klachten 
te testen. Met een zelftest voorkom je meer 
besmettingen.

De overheid vindt het belangrijk dat iedereen 
de mogelijkheid heeft om een zelftest te doen. 
Daarom stelt de overheid ze gratis beschik-
baar. Inwoners met een laag inkomen kunnen 
de testen gratis afhalen op twee plekken in 
Nijkerk. Als ze op zijn, is het mogelijk om 

nieuwe testen op te halen. Dit geldt zolang de 
voorraad strekt. 

Waar afhalen?
Inwoners uit de gemeente Nijkerk kunnen de 
gratis zelftesten ophalen bij:

1. Sigma
 Adres: Frieswijkstraat 99, 3861 BK in Nijkerk
 U hoeft geen afspraak te maken. Vrij inlopen 

kan vanaf 1 oktober 2022 op dinsdag-, 
donderdag-, en vrijdagmorgen tussen 9.00 
-13.00 uur.

2. Voedselbank Nijkerk
 Adres: Nachtegaalsteeg 2, 3862 WH in 

Nijkerk
 U hoeft geen afspraak te maken. Vrij inlopen 

kan vanaf 28 september 2022 op woens-
dagmorgen tussen 9.00 -11.30 uur.

Kom gerust even langs in de Klimaatkamer
Wanneer u vragen hebt over energie bespa-
ren, duurzaam wonen of het vergroenen van 
uw tuin, dan kunt u terecht bij onze Klimaat-
kamer. Die staat in het centrum van Nijkerk. 
Dus loop gerust even langs. Een afspraak 
maken is niet nodig. En het advies is gratis.

Centrum
De Klimaatkamer staat op de Koetsendijk. 
Dat is in het centrum, tussen het stadhuis 
en het plein in. Als u niet goed weet waar u 
moet beginnen met verduurzamen en energie 
besparen, dan is dit een mooie plek om te 
beginnen. 

Gratis advies
Onze adviseurs kunnen u meer vertellen over 
kleine of grote aanpassingen aan uw huis 
of tuin. En over subsidies hiervoor. Heeft u 

behoefte aan advies op maat, dan kunnen ze 
u doorverwijzen. Wilt u even sparren over uw 
situatie? Dan denken ze graag met u mee.

Meer info
De openingstijden van de Klimaatkamer kunt 
u vinden op www.duurzaam-nijkerk.nl/
klimaatkamer.

Gratis naar het WK volleybal voor vrouwen
De gemeente Nijkerk is gastgemeente voor 
het Tsjechische damesteam. De gemeente 
heeft daardoor vrijkaarten beschikbaar voor de 
wedstrijden van Tsjechië. Er zijn nog kaarten 
beschikbaar!
• Zaterdag 24 september 2022, 20:30 uur: 

Brazilië - Tsjechië
• Maandag 26 september 2022, 14.15 uur: 

Japan - Tsjechië
• Woensdag 28 september 2022 18:00 uur: 

Argentinië - Tsjechië

• Vrijdag 30 september 2022 14:00 uur: 
China - Tsjechië

• Zaterdag 01 oktober 2022 18:00 uur:
 Colombia -Tsjechië

De wedstrijden zijn allemaal in het Gelredome 
in Arnhem. Interesse? Stuur een mail naar 
Stefan Staartjes, s.staartjes@nijkerk.eu. 
Maximaal 4 kaarten per persoon per wedstrijd. 
Reageer snel, want op = op

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
21 september  2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2111 Bloemendaalseweg 5b Nijkerk kappen van 1 boom 12-09-2022
2022W1526 Bunschoterweg 29 Nijkerk verlengen termijn omgevings- 08-09-2022
  vergunning 2019W0529 
2022W1697 De Ruyterstraat 41 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 07-09-2022
2022W1108 Koperslager 17 Nijkerk legaliseren van een zoldervloer 12-09-2022
2022W1797 Reeënspoor 4 Hoevelaken verbouwen en uitbreiden van de woning 07-09-2022
2022W1611 Van Reenenpark 17 Nijkerk maken van een muurdoorbraak 09-09-2022
2022W1981 Wallerstraat 88 Nijkerk slopen van een agrarische schuur op een beschermde 
buitenplaats 09-09-2022

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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0314 Luxoolseweg 32 Nijkerk brandveilig gebruik van de kantine 08-09-2022
2021W0023 Nijverheidsstraat 33 Nijkerk revisievergunning voor het bedrijf 12-09-2022

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum bekendmaking een beroep indienen. Meer in-
formatie vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina en op de website 
www.nijkerk.eu/ter-inzage onder de volledige bekendmaking.

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1465 Langestraat 43 Nijkerk plaatsen van een zonnepanelen 13-09-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W2118 Doornsteeg ong. nabij nr. 11 bouwen van een woning met berging 10-09-2022
 Nijkerk 
2022W2120 Doornsteeg ong. nabij nr. 5  maken van een uitrit 10-09-2022
 Nijkerk 



2022W2103 Doornsteeg ong. nabij nr. 5  bouwen van een woning 08-09-2022
 Nijkerk 
2022W2092 Frieswijkstraat 70 Nijkerk wijzigen van de gevel 07-09-2022
2022W2122 Havenstraat 2 Nijkerk maken van een uitrit 11-09-2022
2022W2110 Lanecamp 27 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan de 08-09-2022
   voorzijde van de woning 
2022W2107 Langestraat 35 Nijkerk vervangen van het bijgebouw en het 08-09-2022
  plaatsen van zonnepanelen 
2022W2100 Vreugdenhilstraat ong. bouwen van 3 woningen 08-09-2022
 Nijkerkerveen 
2022W2114 Watergoorweg 51c Nijkerk plaatsen van een verdiepingsvloer 09-09-2022
2022W2113 Zuiderinslag 8 Hoevelaken wijzigen van de voorgevel ten opzichte  09-09-2022
  van verleende omgevingsvergunning 
  2021W1068 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1691 Nieuwe Voorthuizerweg 6 bouwen van een multifunctioneel 07-09-2022
 3862 RW Nijkerk gebouw 

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022BL171 Sindelererf 5 tijdelijk lozen van bemalingswater 08-09-2022
 3861 PW Nijkerk 
2022BL167 Veenwal 8 b realiseren van een gesloten 08-09-2022
 3871 KG Hoevelaken bodemenergiesysteem 

Vooraankondiging bestemmingsplannen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maakt in verband met 
het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat zij een bestem-
mingsplan voorbereidt voor herontwikkeling van de locatie Meubel en tapijthal en de achtergelegen 
gronden voor de bouw van 44 woningen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt gemeld dat het naar aanleiding van deze vooraankondiging 
nog niet mogelijk is te reageren, er nog geen stukken ter inzage liggen en dat er (nog) geen onafhan-
kelijke instanties in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen. 

Zodra de planvoorbereidingen gereed zijn, wordt het (voor)ontwerp van het bestemmingsplan ter 
inzage gelegd. De kennisgeving daarvan en wijze waarop u dan kunt reageren wordt onder andere 
bekend gemaakt op de gemeentepagina van de Stad Nijkerk en in de Staatscourant.    

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt op contact opnemen met het team planvor-
ming via het algemene  telefoonnummer van de gemeente Nijkerk (033) 247 22 22.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
22 september Raadsvergadering 19.30 uur Raadzaal stadhuis
29 september Inloopsspreekuur gemeenteraad 19.00 uur ’t Veense Hart Nijkerkerveen
29 september Beeldvormende bijeenkomst 20.00 uur Bedrijfsrestaurant stadhuis

Inloopspreekuur van de gemeenteraad op 29 september 
in Nijkerkerveen

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 29 september aanstaande. 

Tussen 19.00 en 20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle fracties aanwezig. U kunt zonder 
afspraak binnenlopen bij ’t Veense hart in Nijkerkerveen.

Vooruitblik Beeldvorming over sociaal domein op 29 september
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Donderdagavond 29 september is er een informatiebijeenkomst voor raadsleden, commissieleden 
en belangstellenden over het Sociaal Domein. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.30 uur in het 
bedrijfsrestaurant van het stadhuis. 
De gemeenteraad wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de actuele stand van zaken van het 
Sociaal Domein. De raad heeft hierover ook de 2e Voortgangsrapportage 2022 gehad. Tijdens de 
bijeenkomst is er een nadere toelichting en kunnen aanwezigen vragen stellen. Daarnaast krijgt 
de raad meer informatie over twee projecten: Welzijn op Recept en WelKOMhuis Nijkerk. Dit is ter 
voorbereiding op besluiten die hierover later dit jaar genomen moeten worden.

Meedoen of meekijken?
U bent van harte welkom om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en deel te nemen. U kunt ook 
live of achteraf meekijken via de website. Als u op de homepagina www.nijkerk.eu kiest voor 
Bestuur en daarna voor Vergaderingen en vergaderstukken, dan kunt u daar kiezen voor 
Uitzendingen en zien welke vergaderingen er zijn of zijn geweest.

Vooruitblik Raadsvergadering 22 september
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Donderdag 22 september vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad. Met debat staan op de 
agenda:
- Integrale Laadvisie Nijkerk over laadpunten voor elektrische auto’s in de gemeente Nijkerk.
- Wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT over het samenwerkingsverband van waterschap-

pen en gemeenten (waaronder Nijkerk) voor het innen van belastingen. 
- Noodverordening Boerenprotest Nijkerk. In juli was er een noodverordening. Daarover heeft 

de burgemeester de gemeenteraad geïnformeerd.

Zonder debat staan op de agenda:
- Startbesluit ‘Toepassing coördinatieregeling voor de verplaatsing agrarische paardenhouderij 

naar Westerdorpsstraat 97 te Hoevelaken. De paardenhouderij is nu aan de Oosterdorpsstraat 
174 (woningbouwgebied Klaarwater). Voor de verplaatsing moet het bestemmingsplan aange-
past worden en zijn omgevingsvergunningen nodig. 

- Rapport rekenkamercommissie ‘Onderzoek naar afvalbeleid Nijkerk’. Het voorstel is om het 
college op te dragen om de aanbevelingen uit het rapport uit te voeren. Het gaat om verbetering 
van gescheiden inzameling van afval- en grondstoffen.

- Rapport rekenkamercommissie ‘Leges in Nijkerk, wie betaalt de rekening’. Het gaat over de 
heffing van leges en duidelijkheid over of de leges kostendekkend zijn. Ook hier is het voorstel 
om het college opdracht te geven de aanbevelingen uit te voeren.

- Wijzigingsverordening lijkbezorgingsrechten. Het gaat over verbetering van fouten in de 
 verordening uit 2021, onder andere in de tarieventabel. 

Meeluisteren in het stadhuis of vanuit huis
Meer informatie over de vergaderstukken vindt u op de website van de gemeente Nijkerk: 
www.Nijkerk.eu/gemeenteraad. Kies daar voor vergaderingen en vergaderstukken om meer te 
lezen over de raadsvergadering van 22 september en de vergadering vanuit huis te volgen of later 
terug te kijken.

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Richard van Hussel
Raadslid VVD

Participatie

Een moeilijk woord, het betekent mensen 
laten meepraten. De nieuwe omgevingswet 
verplicht initiatiefnemers van nieuwe ont-
wikkelingen, zoals bouwprojecten, buurtbe-
woners en andere betrokkenen mee te laten 
praten. De gemeenteraad heeft vervolgens 
de wettelijke taak om bij de besluitvorming 
te toetsen of dit ook gebeurd is. 

Dit lijkt logisch maar niemand is het gewend. 
Vaak krijgen we een informatieavond maar dat 
is geen participatie. Dat is informatie geven, 
zenden en dat is niet ‘meepraten’. Omdat de 
plannen dan al zijn uitgewerkt, hebben be-
trokkenen niet het gevoel dat ze mee mogen 
praten en doen dit dan ook niet. Daarnaast is 
het nodig dat een initiatiefnemer vroeg in het 
proces via het college, aan de gemeenteraad 
om kaders vraagt: wat mag nu wel of niet. 
Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van nieuw-
bouw of wat er precies wel of niet kan komen, 
denk hierbij aan horeca of zorgvoorzieningen. 
Ook de gemeenteraad krijgt nog regelmatig 
uitgewerkte plannen zonder dat het kaders 
heeft gesteld.

De gemeenteraad heeft inmiddels een paar 
keer aangegeven dat hij eerder kaders wil kun-
nen stellen en dat van een goede participatie 

echt werk gemaakt moet gaan worden. 
Aan het eind van dit jaar verwacht de gemeen-
teraad de verordening vast te stellen die aan-
geeft wat van de participatie verwacht wordt 
en hoe de gemeenteraad dit beoordeelt. Een 
eerste bespreking van de nu nog concept ver-
ordening heeft inmiddels plaatsgevonden.

Graag roep ik initiatiefnemers nu al op meer 
werk te maken van participatie: neem onze 
inwoners en ondernemers serieus mee aan 
het begin van je planvorming en confron-
teer ze niet met geheel uitgewerkte plannen 
waarbij ze het gevoel krijgen dat er niets meer 
veranderd kan worden. Zo kunnen wij samen 
Nijkerk nog mooier maken en hebben we 
straks die verordening eigenlijk niet nodig.

Reageren?
rvanhussel@hotmail.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


