
23 november 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.

Warmtescan voor slechts € 50
Via gemeente Nijkerk kunt u nu voor slechts € 50 een warmtescan laten maken. Met een warmtescan ziet u precies waar warmte uit uw huis 
ontsnapt. Zo weet u meteen welke plekken u het beste kunt aanpakken. En welke maatregel u daarvoor moet nemen.

Dit is hoe we het doen
• We maken een afspraak met u, wanneer we 

langskomen.
• U zorgt ervoor dat het huis op dat moment 

warm genoeg is.
• We komen heel vroeg in de ochtend om 

de foto’s te maken. Dat is meestal voordat 
de zon opkomt, omdat het dan nog koud 
genoeg is.

• We blijven buiten, dus u kunt rustig door-
slapen.

• We maken foto’s van de gevels en van het 
dak. De dakfoto maken we op afstand.

• U krijgt een inlogcode waarmee u de foto’s 
kunt downloaden.

• In een telefoongesprek bespreken we, aan 
de hand van de foto’s, met welke maat-

 regelen u het beste kunt nemen en de 
meeste energie kunt besparen.

Voorwaarden voor een goede warmtescan
• We kunnen alleen een warmtescan maken, 

als het buiten koud genoeg is. Dat is het bij 
4 graden Celsius en minder.

• Om goede warmtebeelden te kunnen 
maken moet uw huis op dat moment warm 
zijn, 20 graden Celsius.

Aanvragen
U kunt de warmtescan aanvragen via
www.duurzaam-nijkerk.nl/warmtescan of 
scan deze QR-code:

Woonpark Hoevelaken genomineerd voor Gelderse prijs 
voor ruimtelijke kwaliteit  
Het verbeteren van de kwaliteit van de 
Gelderse leefomgeving vraagt om goede 
voorbeelden. Met de tweejaarlijkse Gel-
derse prijs voor ruimtelijke kwaliteit worden 
geslaagde en inspirerende projecten in beeld 
gebracht. ‘Woonpark Hoevelaken’ is een van 
de 15 genomineerden. 

Stemmen voor de publieksprijs kan tot en met 
15 december 2022. Dit kan op de speciale pagina 
van de provincie Gelderland: www.gelderland.nl/
themas/omgevingsvisie /gprk2022. Op maandag 
19 december wordt de publiekswinnaar en de 
vakjury bekend gemaakt. 

Illegaal vuurwerk
Na twee jaarwisselingen met coronamaatregelen ziet het ernaar uit dat 2023 op een traditionele manier in kunnen luiden. 
Om er gezamenlijk voor te zorgen dat december voor iedereen een feestelijke maand is, vragen wij u rekening te houden met het volgende.

Overlast of illegaal vuurwerk
Heeft u overlast van vuurwerk? Geef dit door 
aan de politie. Dit kan online via politie.nl of 
telefonisch via 0900-8844 bij levensbedrei-
gende situaties of vermoedens van illegaal 
vuurwerk via 112. 
Bij Meld Misdaad Anoniem kunt u anoniem 
melding doen van opslag, handel en transport 

van illegaal vuurwerk, vernielingen en vuur-
werkbommakers. Dit kan via 
meldmisdaadanoniem.nl of 0800 -7000.
Illegaal vuurwerk leidt tot levensgevaarlijke 
situaties. Weet u meer over de opslag of 
handel? U kunt dit melden bij Meld Misdaad 
Anoniem via 0800-7000 of online via de 
website: www.meldmisdaadanoniem.nl

Energiecaravan op woensdag in Bruins Slotlaan / Campenbuurt
Onze Energiecaravan komt op woensdag 30 november naar de wijk Bruins Slotlaan / Campenbuurt . U kunt bij de caravan terecht met vragen 
over energie besparen, hoe u uw huis het beste kunt verduurzamen en welke subsidie of lening u daarvoor kunt aanvragen.

Hier staat de Energiecaravan:
• Parkerplaats bij Oranjelaan 6
• van 14.00 – 18.00 uur

Energieloket
Kunt u dan niet naar de Energiecaravan 
komen, maar heeft u wel vragen? Dan kunt 
u ook bellen of een afspraak maken met het 
Energieloket. Via 06-12023968 of henk@
energieloket-nijkerk.nl. Of kom langs in de 
Klimaatkamer op de Koetsendijk. Ons advies 
is gratis.

Daarnaast is het mogelijk om bij u thuis af 
te spreken, met één van onze Energieambas-
sadeurs. Deze bekijkt dan wat er mogelijk is 
bij uw huis om energie te besparen. Binnen de 
mogelijkheden van uw budget. Dit gesprek is 
gratis en vrijblijvend.  

Wilt u een stapje verder gaan en een energies-
can of warmtescan laten uitvoeren door een 
deskundig adviseur? Ook dat kunt u aanvra-
gen via het Energieloket. Aan het uitvoeren 
van zo’n scan zijn wel kosten verbonden. 

Bij u in de buurt
Wilt u weten wanneer we bij u in de buurt 
komen? Kijk op www.duurzaam-nijkerk.nl/
evenement of scan deze QR-code.

Vrijdagmiddag gemeente telefonisch niet bereikbaar
Het gemeentehuis van Nijkerk is vrijdag a.s. 25 november na 13.00 uur telefonisch niet bereikbaar wegens onderhoudswerkzaamheden.
Het gemeentehuis is vrijdagmiddag wél geopend tijdens de normale openingstijden: van 13.00 tot 17.00 uur. 



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
23 november  2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1711 Arkerpoort 0 Nijkerk bouwen van een bedrijfspand 11-11-2022
2021W3232 Luxoolseweg 20 Nijkerk bouwen van een woning 10-11-2022
2022W2502 Oude Barneveldseweg 53
 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 11-11-2022
2022W1093 Park Weldam 4a Hoevelaken bouwen van een woning 14-11-2022
2022W2496 Schoenlapperweg 13a Nijkerk vervangen en vergroten van een dakkapel 14-11-2022
2022W2577 Vlinderlaan 14 Nijkerk bouwen van een erker met luifel 11-11-2022
2022W2356 Westerdorpsstraat 0 Woonpark aanpassen van een trap en een 11-11-2022
 Hoevelaken Hoevelaken botenhelling 
2022W2581 Zijdevlinder 109 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 09-11-2022

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie hiervoor kunt u vinden onder de kop “bezwaar maken” in het groene kader. Het besluit is 
in werking getreden na verzending.

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0260 Ambachtsstraat 17 t/m 23 omgevingsvergunning milieu 09-11-2022
 Nijkerk 

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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1237 Berencamperweg 4 Nijkerk omgevingsvergunning brandveilig gebruik 14-11-2022

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:
2022W2142 Hoefslag 25Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de 10-11-2022
  woning en het plaatsen van zonnepanelen 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W2674 Ampèrestraat 1b Nijkerk veranderen van het bedrijfspand 11-11-2022
2022W2646 Holkerstraat 1 Nijkerk kappen van 1 beuk 09-11-2022
2022W2681 Julianalaan 58 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 14-11-2022

2022W2647 Kardinaal Alfrinklaan 177 vergroten van de woning en berging 09-11-2022
 Nijkerk 
2022W2655 Oosterdorpsstraat 48 kappen van 2 beuken 09-11-2022
 Hoevelaken 
2022W2676 Tijgervlinder 2 Nijkerk aanleggen van een oprit 11-11-2022
2022W2665 Van Oldenbarneveltstraat 68 vervangen van een kozijn 10-11-2022
 Nijkerk 
2022W2687 Westerdorpsstraat 68 kappen van 10 bomen 14-11-2022
 Hoevelaken 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W2114 Watergoorweg 51 c het plaatsen van een verdiepingsvloer 09-11-2022
 3861 MA Nijkerk 

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:  Verleend:
De Goede Sint De Goede Sint Molenplein Nijkerk,  2-12-2022 16-11-2022
 lichtjesoptocht centrum Nijkerk van 19:00 uur
   tot 21:00 uur 

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:
2021M0230 Achterduyst 2  veranderen van de activiteiten 09-11-2022
 3861 MP Nijkerk 

Melding mobiel breken
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022MB030 Slichtenhorsterweg 14  mobiel breken van puin 09-11-2022
3862 NR Nijkerk 

Ontwerpbestemmingsplan woningbouw 
Nijkerkerveen, deelplan 3
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Nijkerk maken in verband met het bepaalde in 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat het ontwerpbestemmingsplan woningbouw 
Nijkerkerveen, deelplan 3 ter inzage komt te lig-
gen. Het bestemmingsplan maakt op deze locatie 
de bouw mogelijk van 350 woningen. 

Het plangebied ligt aan de zuidkant van de be-
bouwde kom van Nijkerkerveen. 

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.

Gemeente Nijkerk betaalt mee aan uw zorgverzekering
Speciaal voor mensen met een laag inkomen is er in Nijkerk een speciale collectieve zorgverzekering: de gemeentepolis. 
Met deze polis helpt de gemeente u om goed en betaalbaar verzekerd te zijn! 

Uw voordeel:
• de gemeente betaalt mee aan uw zorgver-

zekering;
• u krijgt ruime vergoedingen voor bijvoor-

beeld brillen/lenzen, fysiotherapie, tand-
artskosten en de eigen bijdragen WMO;

• Zilveren kruis accepteert iedereen, zonder 
medische keuring.

Méér zorgverzekering voor minder geld
Op www.gezondverzekerd.nl vindt u het 
aanbod van de zorgverzekering van de gemeente 

Nijkerk voor 2023 en welke kosten vergoed 
worden. U ziet hier ook de voorwaarden voor de 
deelname en kunt u het aanbod vergelijken met 
uw huidige verzekering. Bepaal wat u nodig heeft 
en kies het pakket dat het beste bij u past! 

Vragen?
Heeft u vragen over deelname aan de 
gemeentepolis? Bel het Sociaal Team van 
de gemeente: 033-247 22 22.  Heeft u 
vragen over de vergoedingen? 
Bel Zilveren Kruis: 071-7510033.



Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Nieuwe Kerkstraat en de rand van de 
bestaande kern, aan de oostzijde door de rand van de bestaande kern en een aantal weilanden, aan 
de zuidzijde door de Laakweg en aan de westzijde door het bestaande kleinschalige agrarische gebied 
met verspreid liggende bebouwing en groensingels. Op bijgaand kaartje staat de grens van het plan-
gebied aangegeven. 

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 24 november 2022 zes weken ter in-
zage.  De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak.  Dit 
kan bij voorkeur via https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoonnummer 033-247 22 22.

Daarnaast is het bestemmingsplan online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0188-0001 Via www.nijkerk.eu/ter-inzage is het ontwerp-
bestemmingsplan eveneens te raadplegen.   

Zienswijzen
Een ieder kan binnen zes weken na datum bekendmaking een (bij voorkeur online) zienswijze indie-
nen. Meer informatie vindt u onder de kop “ indienen zienswijzen” in het groene kader op deze pagina 
en op de website onder de volledige bekendmaking.

Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde woningbouw Nijkerkerveen, deelplan 3 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken bekend dat een ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
in het kader van de Wet geluidhinder ter inzage komt te liggen. 

Het ontwerpbestemmingsplan woningbouw Nijkerkerveen, deelplan 3 maakt de bouw mogelijk van 
350 woningen. Het plangebied ligt aan de zuidkant van de bebouwde kom van Nijkerkerveen. Het 
plangebied ligt aan de zuidkant van de bebouwde kom van Nijkerkerveen. Het plangebied wordt 
aan de noordzijde begrensd door de Nieuwe Kerkstraat en de rand van de bestaande kern, aan de 
oostzijde door de rand van de bestaande kern en een aantal weilanden, aan de zuidzijde door de Laak-
weg en aan de westzijde door het bestaande kleinschalige agrarische gebied met verspreid liggende 
bebouwing en groensingels. 

Uit het voor dit plan uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat vanwege wegverkeerslawaai 
afkomstig van Laakweg er bij een viertal woningen sprake is van een overschrijding van de voorkeurs-
grenswaarde. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd voor deze woningen een procedure hogere 
grenswaarde vast te stellen, mits hiervoor de procedure doorlopen wordt. Daarom is het ontwerpbe-
sluit Hogere grenswaarde opgesteld. 

Inzage 
Het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde woningbouw Nijkerkerveen, deelplan 3 ligt vanaf donder-
dag 24 november 2022 gedurende 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 https://afspraak.nijkerk.eu 
of via telefoonnummer 033-247 22 22. Het ontwerpbesluit is tevens te raadplegen via www.nijkerk.
eu/ter-inzage

Zienswijzen 
Vanaf donderdag 24 november 2022 kan een ieder gedurende zes weken na datum bekendmaking 
een zienswijze indienen. Op de website van de gemeente Nijkerk vindt u een online formulier onder 
de bekendmaking van het ontwerpbesluit.
Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan bij het college van burgemeester en wethou¬ders 
van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA  Nijkerk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan 
tijdens werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur contact worden opgenomen met het team Planvor-
ming, tel.  033-247 22 22. 

Meer informatie vindt u onder de kop “ indienen zienswijzen” in het groene kader op deze pagina en 
op de website onder de volledige bekendmaking.

Verwijderen voertuig van de openbare weg
Sinds anderhalf jaar staat op de Van Zuijlenstraat (tegenover perceel 1) een grijze Renault Scenic 
met (Pools) kenteken SZO-54X6. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van Nijkerk 
is het niet toegestaan om een voertuig op de openbare weg te parkeren dat rij technisch in onvol-
doende staat van onderhoud is. Ook is de auto verwaarloosd.  Binnen twee weken vanaf de datum 
van deze publicatie moet de eigenaar de auto verwijderen. Na twee weken doet de gemeente dit. 
De gemeente verkoopt of vernietigd direct de auto.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
24 november Raadsvergadering 19.30 uur Raadzaal, stadhuis
1 december Inloopspreekuur gemeenteraad 19.00 uur Bedrijfsrestaurant, stadhuis

Leerlingen 3 vmbo/praktijkonderwijs in de raadzaal
In totaal kwamen 20 groepen derdejaars leerlingen met hun docent naar de raadzaal voor een les 
over de lokale democratie. Met filmpjes, een quiz, spel en een debat leren de jongeren wat de taken 
van de gemeente zijn en op welke manieren inwoners invloed kunnen uitoefenen.
Raadsleden waren bij de les om hun ervaringen te delen en vragen te beantwoorden. De gemeente-
raad van Nijkerk vindt het belangrijk dat jongeren kennis maken met de (lokale) democratie. Het 
programma ‘Wegwijs’ is ontwikkeld in samenwerking met de docenten van de betrokken scholen. 

Vooruitblik Raadsvergadering 24 november
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Op 24 november vergadert de gemeenteraad. Aan het begin van de vergadering stelt de gemeente-
raad de agenda vast. Cathy van Manen (De Lokale Partij) heeft aangegeven nadere inlichtingen 
te willen vragen aan het college over de beantwoording van haar schriftelijke vragen over Skaeve 
Huse aan de Palestinaweg-Oost.

Daarna staat met debat op de agenda: vaststelling Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie. De Omge-
vingsvisie gaat over de inrichting en het gebruik van de ruimte in de gemeente in de toekomst. Thema’s 
zijn: duurzame ontwikkeling, wonen, werken, voorzieningen, mobiliteit en het landelijk gebied. De Mo-
biliteitsvisie gaat over keuzes en plannen voor verkeer en vervoer.  Ook de Contourennota Regionaal 
Perspectief Landelijk Gebied Foodvalley zal met debat behandeld worden. 

Van de agendapunten: Regionale visie Publieke Gezondheid Gelderland Midden en Verordening 
Jeugdhulp Nijkerk 2023 heeft raadscommissie II op 17 november aangegeven dat deze voorstel-
len zonder debat behandeld kunnen worden.

Verder staan zonder debat op de agenda:
- Wijzigen APV Nijkerk 2021
- Vaststellen verordening Nadeelcompensatie gemeente Nijkerk
- Vaststellen belastingverordeningen
- Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht
- Verlenen toestemmen aan college voor wijzigen gemeenschappelijke regeling GBLT

Meer informatie over de agenda en de stukken vindt u op www.Nijkerk.eu/gemeenteraad

Inloopspreekuur gemeenteraad op 1 december
Wilt u iets voorleggen aan enkele raadsleden? Een goed idee of een vraag? Dan bent u van harte 
welkom tijdens het inloopspreekuur. Vertegenwoordigers van alle fracties zijn op 1 december tussen 
19.00 en 20.00 uur aanwezig in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis. U kunt zonder afspraak 
binnenlopen.

Terugblik Raadscommissies 17 november
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

In de raadzaal sprak raadscommissie I over de Contourennotitie voor het Regionaal Perspectief 
voor het Landelijk gebied.
De commissieleden bespraken het voorstel en gaven aan dat de contourennotitie een goede basis 
is voor het op te stellen Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG). Er werd nog gesproken over 
onder andere het belang van het vinden van een goede balans tussen de verschillende opgaven 
in het landelijk gebied, de haalbaarheid van het tijdspad en de ruimtevragers in relatie tot de
beschikbare ruimte. Besluitvorming over het voorstel staat gepland in de raadsvergadering van 
24 november aanstaande.

In het bedrijfsrestaurant sprak raadscommissie II over de Regionale visie Publieke Gezondheid 
Gelderland Midden 2021-2025. 
De commissieleden bespraken de visie en waren over het algemeen positief over de thema’s 
preventie en positieve gezondheid. Er werd nog aandacht gevraagd voor het thema gezondheid in 
de omgevingsvisie, voor sport, eigen regie en keuzes die de gemeente nog moet maken als deze 
regionale visie vertaald wordt naar lokaal beleid. Wat de commissie betreft kan het voorstel zonder 
debat in de raad van 24 november behandeld worden.

Daarna stond de Verordening Jeugdhulp Nijkerk op de agenda. Deze verordening vormt de basis 
voor het jeugdhulpbeleid van de gemeente. Welke opvoed- en opgroeiondersteuning is er 
mogelijk? Welke voorzieningen zijn er? Wat zijn de rechten en plichten?
De commissieleden bespraken de verordening en gaven aan dat de eerdergenoemde aandachts-
punten goed verwerkt zijn in deze versie. Ook sprak men waardering uit voor de Sociaaldomeinraad 
die namens inwoners wensen naar voren brengt. De commissieleden stelden nog vragen over het 
vervolg en vroegen aandacht voor preventie, kosten en kwaliteit van de zorg en verminderen van 
de bureaucratie. 
Wat de raadscommissie betreft mag het voorstel zonder debat behandeld worden in de
raadsvergadering van 24 november.

Vergaderingen terugkijken?
Bent u benieuwd wat er precies werd besproken? U kunt de vergaderingen nog terugkijken via de 
website: Nijkerk.eu/gemeenteraad.

Terugblik Beeldvorming over Mobiliteitsvisie 17 november
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Na de vergaderingen van raadscommissies volgde nog een Beeldvormende bijeenkomst over de Mo-
biliteitsvisie. Dat is de visie die gaat over keuzes en plannen voor verkeer en vervoer in de gemeente. 
Tijdens bespreking in de raadscommissie van 10 november, vroeg de commissie om meer achter-
grondinformatie. Raadsleden, commissieleden en belangstellenden kregen afgelopen donderdag 
meer informatie over de achterliggende verkeersonderzoeken en de effecten van maatregelen op 
bijvoorbeeld het aantal verkeersbewegingen en konden zij vragen stellen over dit onderwerp.
Donderdag 24 november staat de Mobiliteitsvisie op de agenda van de raadsvergadering. 
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Alles wat je aandacht geeft groeit 

Vorige week kwamen derdejaars van Aeres, 
Accent en Corlaer College naar de raadszaal. 
Daar kregen zij les over onze lokale politiek. 

Met de klas bezoeken de meeste scholen ook 
de Tweede Kamer in den Haag. Het heeft me 
afgelopen weken verbaasd hoe verschillend 
deze twee werelden soms lijken. Waar wij in de 
lokale politiek grote zorgen hebben over wat 
alle crisissen gaan betekenen in het dagelijks 
leven van onze inwoners, ondernemers, orga-
nisaties en verenigingen, lijkt men op sociale 
media in de landelijke politiek druk met allerlei 
uitlatingen. Deze meningen krijgen daarmee, 
wellicht onbedoeld, ook een heleboel aandacht. 
Want “alles wat je aandacht geeft groeit”. 

Dat is de reden waarom ik de aankomende 
jaren mijn tijd ga besteden aan zaken die deze 
aandacht hard nodig hebben. Zo bezocht ik 
onlangs een avond over energiearmoede, 

een jeugdcongres, een workshop over gen-
dersensitief beleid, een kennismarkt over 
het wijkgericht tegengaan van eenzaamheid, 
een workshop tegen Kindermishandeling en 
uiteraard de gastlessen aan het voortgezet 
onderwijs. Fantastisch om te zien dat jongeren 
respectvol met elkaar in debat gingen over 
een zogenaamd vuurwerkverbod. Waar zij met 
mooie en vernieuwende ideeën kwamen, om 
elkaar te overtuigen om voor of tegen het ver-
bod te stemmen. Dat is politiek voor mij en in 
onze gemeenteraad ervaar ik dat ook zo. Laten 
we vooral aandacht geven, aan dat wat onze 
aandacht nodig heeft zodat het groeien mag!

Reageren?
pamvandeweijer@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


