
22 februari 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.

Op 15 maart naar de stembus voor
provincie en waterschap  
Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen. Bent u achttien jaar of ouder, woont u in
Nijkerk en heeft u de Nederlandse identiteit? Dan kunt u op 15 maart uw stem uitbrengen 
voor de Provinciale Staten en het bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe.

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

Textiel? Dat is grondstof!
Veel van het afval dat we weggooien, is een prima grondstof om nieuwe producten mee te 
maken. Een paar voorbeelden: glas wordt opnieuw glas, van oud papier maken we nieuw 
papier en van textiel kunnen we nieuw textiel maken. Daarom zamelen we in Nijkerk het 
afval gescheiden in. En dat afval scheiden gaat behoorlijk goed! Maar het kan nog beter.
Er verdwijnen nog best veel (waardevolle) grondstoffen in de grijze container voor restafval. 
Zo’n 5% van ons restafval bestaat bijvoorbeeld uit textiel. Zoals kapotte sokken, broeken met 
gaten, versleten beddengoed of oude tafelkleden. En dat is jammer, want textiel kunnen we 
goed recyclen. 

Van fi etspaden tot ruimte voor de natuur
Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten 
kiest u een lid van een politieke partij om u 
de komende vier jaar te vertegenwoordigen. 
In Gelderland zijn 55 Statenleden. Zij hebben 
belangrijke taken. Ze geven opdracht aan 
Gedeputeerde Staten om plannen te maken 
voor de inrichting van de provincie. Vervolgens 
controleren ze de uitvoering van alle plannen. 
Het gaat bijvoorbeeld over provinciale wegen, 
fi etspaden, duurzame energie en ruimte voor 
natuur, wonen, recreatie en industrie. 

Uw stem is ook belangrijk voor de Eerste 
Kamer
Ook kiezen de leden van Provinciale Staten 
de leden van de Eerste Kamer. Uw stem bij de 
Provinciale Statenverkiezingen bepaalt dus 
uiteindelijk ook hoe de samenstelling van de 
nieuwe Eerste Kamer eruit komt te zien. De 
Eerste Kamer beslist samen met de Tweede 

Kamer over wetten en regels voor Nederland. 
Uw stem is dus belangrijk voor Gelderland én 
voor Nederland. Meer informatie over belang-
rijke thema’s waar de provincie plannen voor 
maakt vindt u op de www.deprovinciekiest.nl. 
Kijk ook op de site van de provincie: 
www.gelderland.nl. 

Uw stem voor het waterschap
Daarnaast kunt u op 15 maart uw stem uit-
brengen voor de waterschapsverkiezingen. In 
de gemeente Nijkerk betekent dat een stem 
voor het bestuur van Waterschap Vallei en 
Veluwe. Waterschap Vallei en Veluwe zorgt 
voor schoon en voldoende water en veilige 
dijken. Vallei en Veluwe heeft een algemeen 
bestuur dat beslist over de koers die binnen 
het gebied wordt gevaren en dat het dagelijks 
bestuur controleert. Het algemeen bestuur 
wordt democratisch gekozen: elke vier jaar zijn 
er waterschapsverkiezingen. Op dezelfde dag 
als de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 
Meer over de waterschapsverkiezingen leest u 
op www.vallei-veluwe.nl. 

Fijner voor de natuur
Wanneer we oud textiel gebruiken als grondstof, hebben we veel minder grondstoffen uit 
de natuur nodig. Bovendien kost recyclen minder energie dan het inwinnen van deze fossiele 
grondstoffen en maken van nieuwe materialen. Hergebruik betekent dus dubbele winst voor de 
natuur.

Ophalen voor de deur
Textiel inleveren kan op verschillende manieren. Er zijn bijvoorbeeld meerdere goede doelen die 
textiel aan huis ophalen. U krijgt vooraf een zak in de brievenbus. En die worden op deze dagen 
opgehaald:
• vrijdag 24 februari •  dinsdag 19 september
•  maandag 17 april  •  maandag 6 november

De gemeente geeft toestemming aan om textiel huis-aan-huis op te halen. 
Maar speelt geen rol in het ophalen van het textiel. 

U kunt uw textiel ook kwijt op de volgende locaties in onze gemeente

Nijkerk Hoevelaken Nijkerkerveen

• Albert Heijn
• Boni Zandoogje (Terrassen)
• Winkelcentrum Paasbos
• Woonwijk de Doornsteeg
• Parkeerplaats aan de Roetgensgoed 
  (snackbar Corlaer)
• Milieustraat/ Blekkerserf 4
• Roexcamp 
• Duifhuis

• Huisstede
• Parkeerplaats Albert Heijn
• Frans Tromplaan  
• Ibislaan 

•  Westerveenstraat
   Sporthal de Baggelaar 

Tot slot kunt u ook bij een kringloopwinkel, een rommelmarkt van een kerk of een sportvereniging
informeren of u gedragen kleding of gebruikt textiel in kunt inleveren.

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

Rondleiding door een duurzaam huis  
Meer weten over een warmtepomp, isolatie of zonne-energie? Huiseigenaren die dat al 
hebben, vertellen u er graag meer over tijdens de Thematours van de Duurzame Huizen-
route. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken en vragen te stellen over de 
ervaringen van deze bewoners.  

Rondleidingen tussen 6 en 26 maart
De Thematours vinden plaats van 6 t/m 
26 maart. U kunt langsgaan bij een huis in 
Nijkerk. Maar u mag ook huizen in andere 
gemeenten bezoeken. Een rondleiding duurt 
ongeveer 1,5 uur. 

Aanmelden voor bezoek
Wilt u een duurzaam huis bezoeken en een 
rondleiding krijgen van de eigenaren om hun 
ervaring uit eerste hand te horen? Dan kunt 
u zich alvast opgeven. Dat kan op 
www.duurzamehuizenroute.nl/thematours 
of scan deze QR-code: 



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
22 februari 2023

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2023W0131 Kardinaal Alfrinklaan 56 Nijkerk vervangen van kozijnen 09-02-2023
2022W2750 Klaarwaterweg 15 plaatsen van zonnepanelen en het 13-02-2023
 Nijkerkerveen plaatsen van een hekwerk 
2022BM021 Watergoorweg 71  Nijkerk opleggen van maatwerkvoorschriften 13-02-2023
2022W2788 Weldammerlaan 20 verbouwen en uitbreiden van de woning 13-02-2023
 Hoevelaken 
2022W2622 Weldammerlaan 6 Hoevelaken bouwen van een woning met bijgebouw 13-02-2023
2022W2893 Weldammerlaan 6 Hoevelaken aanleggen van een uitrit 13-02-2023

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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2638 Grasmaat 9 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 13-02-2023

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.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2614 Dijkje 8 Nijkerkerveen plaatsen van zonnepanelen 10-02-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2023W0252 Aardbeivlinder 1 Nijkerk plaatsen van een rookkanaal 07-02-2023
2023W0315 Akkerweg 17 Nijkerk kappen van 6 bomen 13-02-2023
2023W0258 Amersfoortseweg 49  wijzigen gebruik gedeelte schuur als 07-02-2023
 Nijkerkerveen bedrijfsmatige keuken 
2023W0322 Bunschoterweg 52 Nijkerk verbouwen van de boerderij 14-02-2023
2023W0268 De Deel 1 Hoevelaken verbreden van de oprit 08-02-2023

2023W0318 Dijkje 8 Nijkerkerveen verbouwen van een bijgebouw 14-02-2023
2023W0257 Domstraat 20 Nijkerkerveen bouwen van een overkapping 07-02-2023
2023W0261 Domstraat 20 Nijkerkerveen plaatsen van een dierenverblijf 07-02-2023
2023W0297 Frans Tromplaan 47 Hoevelaken bouwen van een carport 11-02-2023
2023W0312 Hogebrinkerweg 27 Hoevelaken plaatsen van entresolvloeren 13-02-2023
2023W0290 Laakweg 110 Nijkerkerveen verbouwen en uitbreiden van de  10-02-2023
  bedrijfswoning 
2023W0256 Van Speykstraat 17 Nijkerk kappen van 1 conifeer 07-02-2023
2023W0317 Vuurvlinder 28 Nijkerk plaatsen van een vaste trap naar  13-02-2023
  zolder en dakraam 
2023W0292 Wattstraat 5 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van het 10-02-2023
  bedrijfspand 
2023W0276 Wolfsesteeg 8 Nijkerkerveen verbouwen van de schuur voor plaatsing  09-02-2023
  zonnepanelen 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W3100 Langestraat 33 Nijkerk verduurzamen van de woning 09-02-2023
2022W3101 Riddererf 26 Nijkerk uitbreiden van het bedrijfspand met 10-02-2023
  een vrieshuis 
2023W0003 Schoolstraat 90 Nijkerkerveen bouwen van een schuur 13-02-2023
2022W2966 Westerdorpsstraat 58 plaatsen van een informatiezuil 09-02-2023
 Hoevelaken 

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:
2023BL033 Park Weldam 4a Hoevelaken het tijdelijk lozen van bemalingswater 09-02-2023
2023BL028 Appelsestraat 32 Nijkerk het realiseren van een gesloten bodem- 13-02-2023
  energiesysteem 
2022M0329 Amersfoortseweg 103 veranderen ondergrondse opslagtanks 13-02-2023
 Nijkerkerveen en tankeiland 
2022M0428 Amersfoortseweg 51a veranderen van de activiteiten 08-02-2023
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Maakt u zich zorgen om iemand? 
U kunt iets doen  
Als inwoner of als familielid kunt u soms heel belangrijk zijn voor iemand met wie het niet 
goed lijkt te gaan. Daarom heeft de gemeente Nijkerk samen met Sigma de Niet-pluis-kaart 
gemaakt. Deze kunt u downloaden via www.nijkerk.eu/zorg of ophalen in het stadhuis.

De Niet-pluis-kaart laat zien wat u kunt doen 
als u zich zorgen over iemand maakt. Soms 
bent u als inwoner belangrijk voor iemand die 
de hulp goed kan gebruiken. Soms is het heel 
lastig om zelf naar iemand toe te stappen. 

Mooi als dat lukt, maar als dat niet fijn voelt, 
is het belangrijk om te weten waar u terecht 
kunt. Welkom als we mee kunnen denken als u 
zich zorgen om iemand maakt!

Sociaal Team gemeente Nijkerk, 033 247 22 22, aanmelden@nijkerk.eu
Is er direct gevaar? Bel dan 112

Misschien denkt u aan iemand in uw omgeving.
- bijvoorbeeld als u langs een huis loopt, maar de gordijnen zijn altijd dicht;
- of er staat bij iemand veel ‘troep’ in de tuin;
- of dat buurmeisje dat vaak verdrietig en alleen buiten loopt;
- of als er veel ruzie is en mensen schreeuwen veel naar elkaar;
- of iemand is steeds de weg kwijt en weet niet meer zo goed waar hij heen moet.

Zet uw afvalcontainer of koopzakken op de inzameldag vóór 7.30 uur aan de straat. 
Is uw container op de vaste ophaaldag niet geleegd? 

Neem contact op met de Servicelijn Afvalcontainers.

Het telefoonnummer is 0800 - 889 09 88.



Nota bodembeheer 2022 Regio De Vallei en bodemfunctiekaart
Het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk heeft op 31 januari 2023 besloten om de 
concept Nota bodembeheer 2022 Regio De Vallei en de bodemfunctiekaart vast te stellen en deze vrij te 
geven voor inspraak. Op de externe link https://www.oddevallei.nl/kennisbank/bodemkwaliteitskaarten 
kunt u de eerder vastgestelde bodemkwaliteitskaarten raadplegen van regio De Vallei.

Zienswijze
Een ieder kan een zienswijze indienen. Op de website van de gemeente Nijkerk vindt u onder 
www.nijkerk.eu/terinzage de nota en een zienswijzeformulier wat u kunt invullen en een link naar de 
bekendmaking in het Gemeenteblad. 

 U kunt ook schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van 
Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk, ook is het mogelijk om mondeling een zienswijze in te die-
nen. De inzage termijn duurt zes weken en loopt vanaf de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad 
(van zaterdag 17 februari 2023 tot en met vrijdag 31 maart 2023).

Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven, belt u de gemeente Nijkerk op 
het telefoonnummer 033 – 24 72. U kunt vragen naar iemand van het team Vakspecialisten. 

Genomen beschikkingen door de burgemeester:
Op grond van artikel 2:28 lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021 is op 13 febru-
ari 2023 een exploitatievergunning verleend voor het uitoefenen van de openbare inrichting Eetcafé 
de Foep, Westerdorpsstraat 56a te Hoevelaken.

Op grond van artikel 3 Alcoholwet is op 13 februari 2023 een alcoholwetvergunning verleend aan 
Eetcafé de Foep, Westerdorpsstraat 56a te Hoevelaken.

Genomen beschikkingen door college van burgemeester en wethouders:
Op grond van artikel 2:10 lid 6 onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021 is een 
ontheffing verleend op 14 februari 2023 aan De Groot Reklame voor het plaatsen van reclameborden 
in de gemeente Nijkerk van 1 maart 2023 t/m 15 maart 2023.

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 burgemees-
ter en/of het college van burgemeester en wethouders 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.
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Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
Reces van 27 februari t/m 3 maart   
9 maart Inloopspreekuur 19.00 uur Hoevelaken, de Stuw
9 maart  Beeldvormende bijeenkomsten 20.00 uur Stadhuis

Op de agenda stonden verder de twee onderwerpen waarover de raadscommissie die avond sprak. 
De commissie had aangegeven dat deze onderwerpen zonder debat behandeld konden worden. De 
raad stemde op deze manier in met het voorstel over de Kaderbrief Regio Foodvalley 2024-2027 
en het voorstel over de Kaderbrief 2024 Omgevingsdienst.

Vergadering terugkijken?
U kunt de vergadering van de gemeenteraad nog terugkijken via de website:
Nijkerk.eu/gemeenteraad

Wijziging fracties gemeenteraad
Op 17 februari heeft raadslid Cathy van Manen (De Lokale Partij) aangegeven dat zij verder gaat als 
nieuwe fractie met als naam Forum voor Democratie.
De nieuwe fractienaam gaat in vanaf de raadsvergadering van 30 maart 2023. De gemeenteraad 
van Nijkerk met 27 raadsleden bestaat vanaf dat moment uit zes fracties in plaats van de huidige 
vijf: CDA, ChristenUnie-SGP, PRO21, De Lokale Partij en de VVD. 

Reces van de raad
In de week van 27 februari tot en met 3 maart is de raad met reces. Dat bekent dat er in deze 
week geen vergaderingen of bijeenkomsten zijn gepland voor de gemeenteraad.

Terugblik Raadscommissie 16 februari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag vergaderde de raadscommissie. Er werd eerst gesproken over de Kaderbrief 2024 Om-
gevingsdienst de Vallei. De Omgevingsdienst werkt in opdracht van vijf gemeenten en de Provincie 
Gelderland. Zij werken aan vergunningverlening, toezicht en handhaving voor een gezonde, veilige 
en duurzame leefomgeving. In de Kaderbrief schetst de Omgevingsdienst de ontwikkelingen die zij 
komend jaar verwacht en de kosten daarvoor.
De commissieleden vroegen nog aandacht voor budget voor de extra taken die de Omgevings-
dienst krijgt als de Omgevingswet ingaat. Er werd ook gesproken over de huisvesting in Ede of 
Wageningen en de dienstverlening aan de inwoners. De raadscommissie gaf aan dat het voorstel 
zonder debat in de raadsvergadering behandeld kon worden.

Daarna sprak de raadscommissie over de Kaderbrief Regio Foodvalley. Regio Foodvalley is een regio-
nale netwerkorganisatie van onder andere acht gemeenten (waaronder Nijkerk). De Kaderbrief geeft 
inzicht in de financiële en inhoudelijke kaders die de regio Foodvalley voorstelt voor de periode 2024-
2027. Het gaat over de kosten van het regiokantoor en over de kosten van de programma’s. 
De commissieleden gaven aan dat de Kaderbrief helder en duidelijk is. Er werd nog gesproken 
over het gevraagde extra budget voor de landbouwtransitie, wonen en economie. Ook vroeg men 
aandacht voor het belang van goede gemeentelijke regie op de regionale samenwerking en de mo-
gelijke deelname van de gemeenten Putten en Bunschoten aan de thema’s landbouw en voedsel. 
De raadscommissie gaf aan dat het voorstel zonder debat in de raadsvergadering behandeld kan 
worden.

Vergadering terugkijken? 
Bent u benieuwd wat er besproken werd? U kunt de vergadering terugkijken via de website: 
Nijkerk.eu/gemeenteraad

Terugblik Raadsvergadering 16 februari
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Aansluitend aan de commissievergadering, vergaderde de gemeenteraad. Raadslid Jaco van Putten 
stelde eerder schriftelijke vragen over de voorkeurslocatie voor een nieuwe kazerne in Zeewolde. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft deze vragen beantwoord. In deze vergadering 
vroeg Jaco van Putten om een extra toelichting op de antwoorden. Hij vroeg waarom het college 
niet zelf contact opnam met het ministerie van defensie over dit onderwerp en hoe het college 
ervoor zorgt dat de belangen van de gemeente Nijkerk goed worden meegenomen. Burgemeester 
Gerard Renkema beantwoordde de vragen. Hij gaf aan dat het college van Nijkerk contact heeft 
met het college van Zeewolde en inmiddels ook zelf contact heeft gezocht met het ministerie. 
Hij gaf ook aan dat het college de belangen van Nijkerk zo goed mogelijk zal dienen als er meer 
duidelijkheid is over de plannen.

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Lukas Rakhorst
Raadslid CDA

Stem jong! 

Binnenkort mogen we weer naar de stem-
bus, dit keer voor de Provinciale Staten en 
de Waterschappen.  Als iemand die veel met 

politiek bezig is, vind ik het leuk om de bijbeho-
rende stemhulp in te vullen. Het was voor mij 
een weinig verrassende uitkomst, ik kwam uit 
op het CDA! 

Maar dan het tweede dilemma, op wie ga je 
dan stemmen? Na wat googelen stuitte ik op 
een jonge kandidaat van het CDA, Thomas 
Steenkamp. Om hier geen campagnepraatje 
van te maken wil ik een algemene oproep doen. 
Welke partij je dan ook jouw stem gunt op 15 
maart, mijn oproep is om stil te staan bij het 
belang van een stem voor de jonge generatie. 
Deze generatie krijgt tenslotte het meest te 
maken met onderwerpen als klimaatverande-
ring, woningnood etc. 

Daarom, stem jong! Mocht je dan nog twijfelen 
over de partijkeuze, dan verwijs ik je graag naar 
de verschillende stemhulpen voor de provincie 
Gelderland. Ik wens je in ieder geval veel succes 
bij het bepalen van jouw stem! Maar ga in ieder 
geval stemmen, juist in deze tijd van oorlogen 
en andere crisissen is het belang van een demo-
cratie wat mij betreft alleen maar duidelijker 
geworden. 

Op 15 maart is het zover, ga stemmen en stem 
jong! 

Reageren? 
lukrakhorst@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

Voor het project Jeugdgemeenteraad presenteeerden de scholen hun plannen om minder voedsel te 
verspillen.


