
25 januari 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.

Energiecaravan op woensdag in Nijkerkerveen  
Onze Energiecaravan staat volgende week 
woensdag, 1 februari, in Nijkerkerveen. U 
kunt bij de caravan terecht met vragen over 
energie besparen, hoe u uw huis het best kunt 
verduurzamen en welke subsidie of lening u 
daarvoor kunt aanvragen.

Hier staat de Energiecaravan volgende week:

• Op het plein voor ’t Veense Hart
• Van Noortstraat 36
• Van 14.00 – 18.00 uur

Verruiming voor kwijtschelding belasting
De vermogensgrens voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is met ingang van 1 
januari 2023 verhoogd. Deze verhoging bedraagt € 2.000 boven op de geldende vermogens-
norm. Dit betekent dat meer inwoners in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding. 

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

Plan kleine windmolens 
(boerderijmolens) ter inzage

Voor kwijtschelding komen de inwoners met 
een laag inkomen én een beperkt vermogen in 
aanmerking. Het gaat om het vastrecht van de 
afvalstoffenheffi ng en het eigenarendeel van de 
rioolheffi ng.

Aanvraag indienen of meer informatie?
Wilt u een aanvraag om kwijtschelding indie-
nen? Of wilt u meer informatie of uw vragen 
stellen? Ga naar de website van GBLT, die voor 
onze gemeente de gemeentelijke belastingen 
int: https://gblt.nl/.

Gemeente Nijkerk is van plan om in het 
buitengebied boerderijmolens (kleine wind-
turbines) toe te staan. Hoe de gemeente dat 
wil doen en onder welke voorwaarden staat 
beschreven in het ‘Ontwerp Beleidskader 
over duurzame opwek met boerderijmolens 
op land’. Dit plan ligt op dit moment ter 
inzage. 

Online reageren/ inspreken
Het plan voor boerderijmolens in Nijkerk kunt 
u online bekijken op www.nijkerk.eu. U kunt 
schriftelijk of mondeling op het plan reageren. 
Oftewel: een inspreekreactie geven. Dat houdt 
in dat u, voordat het college een beslissing 
neemt over het plan, meegeeft wat u er goed 

of minder goed aan vindt. Reageren kan tot en 
met 17 februari 2023.

Reageren tijdens inloopbijeenkomst
U kunt kunt ook reageren op donderdag 
9 februari tijdens een inloopbijeenkomst. 
We vertellen u dan ook graag meer over 
ecologische en cultuurhistorische waarden, 
voorwaarden van landschappelijke inpassing 
en energieneutraal bedrijfsvoeren. 

• ’t Veense Hart 
• Van Noortstraat 36, Nijkerkerveen
• 16.00 – 18.00 en 19.00 – 21.00 uur
• Aanmelden niet nodig  

Gaat u als ouders scheiden? Meld u aan voor 
een gratis, anonieme, online ouderbijeenkomst
Een scheiding of een wens om te scheiden heeft veel invloed. Ook als u kinderen heeft. Maar 
welke invloed het heeft, weet u niet altijd van tevoren. Het kan veel stress geven. Financieel 
heeft het invloed. Er komt veel kijken bij een scheiding.

Er is een echtscheidingsspreekuur om daar 
informatie over te krijgen. Dit is voor mensen 
met én zonder kinderen.

Voor mensen met kinderen zijn er ook 
maandelijks gratis, anonieme, online-
ouderbijeenkomsten. U kunt zich voor een of 
meer van die bijeenkomsten aanmelden.

Gratis ouderbijeenkomsten
De maandelijkse ouderbijeenkomsten zijn 
gratis en online. De bijeenkomsten zijn voor
gescheiden ouders of ouders die gaan 
scheiden, mensen in hun omgeving en 
professionals. Een bijeenkomst duurt twee uur.

Deelnemers aan de bijeenkomsten zien en 
horen elkaar niet. Als u wilt, kunt u bij uw 
aanmelding bij ‘naam’ invullen ‘anoniem’. U 
kunt ook meedoen door alleen te luisteren. 
Het gaat in de bijeenkomst niet over uw 
persoonlijke situatie. U hoeft hier ook niets 
over te vertellen aan anderen.

U krijgt informatie en kunt vragen stellen via 
de chat. De informatie gaat over wat een kind 
meemaakt bij een scheiding. En over dat het 
niet raar is dat u er samen niet uitkomt. Het 
kan u een andere kijk geven op wat uw kind 
nodig heeft. En op wat u als ouder nodig heeft.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie 
over:
-  Wat is uw positie als ouder en als 
 ex-partner?

-  Wat is de positie van uw kind? Wat betekent 
een scheiding voor kinderen?

-  Wat is voor uw kind nu en voor de toekomst 
belangrijk? U krijgt praktische tips en vragen 
om mee te nemen. Hoe kunt u uw kind 
steunen en hoe vertelt u dat u gaat scheiden?

Aanmelden kan op
www.ouderbijeenkomsten.nl.

Gratis echtscheidingsspreekuur
Op het gratis echtscheidingsspreekuur praat 
u met een consulent van de gemeente en 
een mediator (iemand die bemiddelt) of een 
advocaat. Het spreekuur duurt ongeveer 
twintig minuten. Het is op het kantoor van de 
mediator of de advocaat. Inwoners gaan vaak 
opgelucht de deur uit, omdat ze beter weten 
waar ze bij een scheiding aan toe zijn.

Op het gratis echtscheidingsspreekuur 
kunt u vragen stellen en krijgt u informatie. 
Daarmee kunt u verdere keuzes maken over 
uw scheiding. U kunt informatie krijgen over 
gevolgen van keuzes. Over mogelijkheden. En 
over rechten en plichten. Maar ook kunnen 
we erover meedenken of er nog iets is wat een 
scheiding kan voorkomen.

Het echtscheidingsspreekuur is elke eerste 
woensdag van de maand van 10.00 tot 
12.00 uur. U kunt zich aanmelden per 
e-mail (aanmelden@nijkerk.eu) of via het 
telefoonnummer van de gemeente
033 - 247 22 22. Geef bij uw aanmelding uw 
naam, e-mailadres en telefoonnummer door.

Hulp bij fi nanciële problemen  
Lukt het u niet meer om zelf uw fi nanciën goed te regelen? Is het steeds moeilijker om uit te 
komen met uw inkomen? Blijven er rekeningen liggen? 

Vraag dan op tijd om hulp. Niks doen verergert 
het probleem in snel tempo. U kunt gratis 
hulp vragen bij:
• SchuldHulpMaatje Nijkerk: Een vrijwilliger 

(maatje) helpt u om grip op uw eigen geld 
te krijgen en te houden. Uw maatje steunt 
u en helpt hoe u ook in de toekomst uw 
fi nanciën gezond kan houden. U krijgt weer 
rust.  

 Contact: 06 - 58 82 02 63 of 
 schuldhulpmaatje@ndbnijkerk.nl;

• Humanitas thuisadministratie: Een vrij-
williger helpt u bij het ordenen van uw 
administratie, het regelen van automati-
sche betalingen, het bijhouden van post en 
bankoverschrijvingen en dergelijke. Ook bij 
het aanvragen van regelingen, bijvoorbeeld 
huurtoeslag wordt geholpen.

 Contact: 06 - 16 96 10 71 of 
g.vandesteege@gmail.com;

• Sigma Formulierenhulp: Heeft u hulp 
nodig bij het begrijpen en invullen van 
formulieren? Of bij het aanvragen van een 
voorziening of uitkering? De medewerkers 
en vrijwilligers van Sigma formulierenhulp 
kunnen u daarbij helpen. 

 Contact: 033 - 247 48 30 of  
 https://www.sigma-nijkerk.nl/diensten/

administratie-op-orde/;

Heeft u problematische schulden? PLANgroep 
voert voor de gemeente Nijkerk de schuld-
hulpverlening uit, als dat kan gewoon op het 
Stadhuis. Voor meer informatie en aanmelding: 
kijk op https://webloket.plangroep.nl/nijkerk/, 
mail naar nijkerk@plangroep.nl of bel 
0345 - 63 82 61.

Bent u ondernemer? Kijk op http://www.nij-
kerk.eu/aanbod-ondernemersregelingen, mail 
naar shvo@nijkerk.eu of bel 033 - 247 22 22 
en vraag naar een klantmanager zelfstandigen.



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
25 januari 2023

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W3111 Kamersteeg 2 Nijkerk kappen van 1 beukenboom 16-01-2023

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

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Rectificatie: woensdag 18 januari 2023 is de volgende ontwerp omgevingsvergunning al gepu-
bliceerd. Deze week wordt de publicatie herhaald omdat op ruimtelijkeplannen.nl de titel ‘omge-
vingsvergunning uitbreiding begraafplaats Hoevelaken’ was gebruikt, terwijl het hier Nijkerkerveen 
betreft. De titel is nu hersteld en de publicatie wordt bij deze opnieuw gedaan.

Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2023W0050 Van Dijkhuizenstraat 58b uitbreiden van de begraafplaats 13-01-2023
 Nijkerkerveen 

Zienswijzen
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
Rectificatie: Vorige week is de omgevingsvergunning voor Westerdorpsstraat 13, 15 en 17 als ont-
werp aangekondigd. Echter, het gaat om een verleende omgevingsvergunning. Dit wordt bij deze 
hersteld en de publicatie wordt bij deze opnieuw gedaan.

Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2723 Nijverheidsstraat 42-44 Nijkerk Nieuwbouw van een asfalt centrale 23-01-2023
2022W1078 Westerdorpsstraat 13, 15 en 17 Woongebouw en horeca 19-01-2023

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. 

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure milieu
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0260 Ambachtsstraat 17 t/m 23  Omgevingsvergunning milieu 16-01-2023
 Nijkerk 

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum bekendmaking een beroep indienen. Meer 
informatie vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina. 

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2276 Van Kluijvelaan 14 Nijkerk plaatsen van een carport 17-01-2023

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:
2022W2734 Scherpencamp 33 Nijkerk plaatsen van een luchtwarmte- 12-01-2023
  pompbehuizing op het dak 

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W3032 Weldammerlaan 20  bouwen van een aanbouw en 11-01-2023
 Hoevelaken vervangen van een rieten dak door pannendak 

De Stad Nijkerk 25 januari 2023

Herhaalprik corona zonder afspraak bij de GGD  
Herhaalprik tegen corona nog niet gehad? De herhaalprik is zonder afspraak te halen bij GGD 
Gelderland-Midden. Benieuwd naar een vaccinatielocatie in de buurt? Vind op ggdgm.nl/
waar en wanneer een locatie dichtbij.

Voorwaarden herhaalprik
Iedereen vanaf 12 jaar kan zonder afspraak de 
herhaalprik tegen corona halen. Voorwaarde is
wel dat je laatste coronavaccinatie of -
besmetting minimaal drie maanden geleden 
is. En dat je de basisserie hebt afgerond.
De basisserie bestaat uit 2 prikken met het
vaccin van Pfizer, Moderna of Novavax óf uit
1 prik met Janssen. De basisserie is nog steeds
belangrijk, omdat het de basisbescherming
tegen corona geeft. 

Waarom een herhaalprik?
3 De herhaalprik kan voorkomen dat je erg 

ziek wordt van corona. 

3 Hoe meer mensen de herhaalprik halen hoe 
beter het coronavirus wordt afgeremd. 

3 Als veel mensen gezond blijven, kunnen de 
mensen die in het ziekenhuis werken weer 
andere mensen helpen die ziek zijn. 

3 Als veel mensen gezond blijven, kunnen bij-
voorbeeld treinen blijven rijden en scholen, 
restaurants en cafés open blijven.

Meer informatie
Wil je meer weten over de herhaalprik 
tegen corona? Ga naar de website van GGD 
Gelderland-Midden en krijg antwoorden op 
veelgestelde vragen: ggdgm.nl/herhaalprik.

Gun je gebruikte spullen een tweede leven  
Opruimen geeft zo’n heerlijk gevoel. Het geeft niet alleen extra ruimte in huis, het geeft vaak 
ook rust in je hoofd. Maar het is soms jammer om sommige spullen definitief weg te gooien. 
Daarom, heb je spullen over die je niet meer gebruikt? Gun ze een tweede leven! 

Informeer bij een kringloopwinkel, een rom-
melmarkt van een kerk of een sportvereniging 
of u bruikbare spullen in kunt leveren. 

Gereedschap
Ook gereedschap kunt u inleveren. Stichting 
Gered Gereedschap Nijkerk zamelt oud 
gereedschap in en knapt het op voor mensen 
in ontwikkelingslanden. Heeft u gereedschap 
dat overbodig is, verouderd of niet meer 
bruikbaar? Breng het op werkdagen van 9.00 
tot 16.00 uur bij de stichting Gered Gereed-
schap Nijkerk, op adres Nijverheidstraat 7 in 

Nijkerk, achter de daar gevestigde kringloop-
winkel ‘Goed Bezig’. Bij de inleverbalie van 
de winkel staat ook een stelling van GGN om 
gereedschap in te leveren. Op de Milieustraat 
(Blekkerserf 2 in Nijkerk) staat ook een inza-
melingsbak voor Gered Gereedschap Nijkerk. 
Gun uw oude gereedschap een tweede leven 
in ontwikkelingslanden en geef mensen een 
toekomst! 

Meer informatie over Gered Gereedschap 
Nijkerk leest u op de website
www.geredgereedschapnijkerk.nl.



Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2023W0049 Amersfoortseweg 53  veranderen van de in- en uitrit 11-01-2023
 Nijkerkerveen 
2023W0060 Gildenstraat 30 Nijkerk plaatsen van 2 tijdelijke nood-units 05-12-2022
2023W0073 Sindelererf ongenum.  Nijkerk aanleggen van een duiker in de watergang 16-01-2023
2023W0042 Torenstraat 10 Nijkerk realiseren van een dakterras 10-01-2023
2023W0075 Van den Steen van  plaatsen van een nokverhoging 16-01-2023
 Ommerenstraat 1 Nijkerk 
2023W0050 Van Dijkhuizenstraat 58b uitbreiden van de begraafplaats 11-01-2023
 Nijkerkerveen 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W2845 Angeler 2 Nijkerk plaatsen van PV-panelen 16-01-2023

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator:  Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
RK Basisschool  Carnavalsoptocht Centrum van Nijkerk 17-02-2023 19-01-2023
Het Baken    

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:
2023BL005 Beverdam ongenum.  tijdelijk lozen van bemalingswater 13-01-2023
 Hoevelaken 

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 30 januari 2023 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een 
zitting ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzittingen zijn in 
principe openbaar. Wel is het mogelijk dat – al dan niet op verzoek van de indiener van het bezwaar – 
een hoorzitting alsnog achter gesloten deuren wordt gehouden.

De openbare agenda is als volgt:
20.20 uur Een bezwaarschrift inzake een verleende omgevingsvergunning voor Schulpkamp 70

Wilt u als toehoorder bij een zitting aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden bij mevrouw
D. Wisselo via het e-mail adres d.wisselo@nijkerk.eu. Belt u liever? Neem dan contact op met het
algemene nummer van de gemeente Nijkerk 033 - 247 22 22. U kunt dit nummer ook bellen als u 
meer informatie wilt, vraag dan naar een collega van team Juridische Zaken.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
2 februari Raadsvergadering 15.00 uur Stadhuis, raadzaal
9 februari Inloopspreekuur gemeenteraad 19.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant
9 februari Beeldvormende bijeenkomst 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant

Vooruitblik Raadsvergadering 2 februari
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Deze raadsvergadering begint om 15.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. De raad bespreekt 
dan de Ontwikkelagenda 2023-2026. In de terugblik van de commissievergadering leest u meer 
over de Ontwikkelagenda. Als alle fracties het woord hebben gevoerd volgt een schorsing. Daarna 
geeft het college een reactie. Na het eten komen de fracties nog een keer aan het woord en is er 
opnieuw gelegenheid voor het college om te reageren. Daarna volgt besluitvorming.
Het voorstel van het college aan de raad is om:
- De Ontwikkelagenda 2023-2026 voor kennisgeving aan te nemen
- In te stemmen met het aanpassen van de Begroting 2023-2026
- Het begrotingstekort in 2023 op voorhand te dekken uit de algemene reserve.

Verder staat op de agenda:
- Vaststelling bestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg Nijkerk
- Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley
De raadscommissie van 12 januari heeft aangegeven dat deze onderwerpen zonder debat in de 
raad behandeld kunnen worden.

Meer informatie? Meekijken?
Benieuwd waar de raad over gaat spreken? De vergaderstukken staan op de website. U kunt de 
vergadering ook vanuit huis meekijken of later terugkijken via de website: www.nijkerk.eu/ge-
meenteraad

Inloopspreekuur gemeenteraad op 9 februari
Wilt u iets voorleggen aan enkele raadsleden? Een goed idee of een vraag? Dan bent u van 
harte welkom tijdens het inloopspreekuur van de raad op 9 februari aanstaande.
Tussen 19.00 en 20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle fracties aanwezig.
U kunt zonder afspraak binnenlopen in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis.

Terugblik Raadscommissie 19 januari 
over de Ontwikkelagenda 2023-2026
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdagavond sprak de raadscommissie over de Ontwikkelagenda. Het college 
heeft de ontwikkelagenda opgesteld voor de komende jaren. Daarin staat in hoofdlijnen wat het 
college wil bereiken en wat daarvoor nodig is. De opgaven waar het college zich op wil richten zijn:
- Alle inwoners doen mee en horen er bij;
- Mensen hebben een bodem in hun bestaan;
- Een thuis voor iedereen!
- We delen de ruimte eerlijk en optimaal;
- Een bloeiende economie in een vitale samenleving;
- Duurzaamheid is onze sleutel naar de toekomst;
- Een veilige samenleving maken we samen;
- Hoe maken we het samen mogelijk?

Wethouder Audrey Rohen gaf eerst een toelichting op de Ontwikkelagenda. Via een schriftelijke 
inspraakreactie vroegen UVV, Bibliotheken Nijkerk en Sigma om in de besluitvorming over de Ont-
wikkelagenda de samenwerking met hen te borgen.
Daarna was er gelegenheid voor de commissie om vragen aan het college en aan elkaar te stel-
len over de Ontwikkelagenda. Er werd gesproken over onder andere de regionale samenwerking, 
voorkomen drugsgebruik/middelengebruik, fraudebestrijding, armoedebeleid, keuzes woningbouw, 
taalgebruik in de Ontwikkelagenda, circulaire economie, erfgoedbeleid en duurzaamheid, veiligheid 
en digitale veiligheid, sociale infrastructuur, duurzame mobiliteit, financiën (subsidieaanvragen en 
reserves van de gemeente), participatie, omgevingsvisie en handhaving. 

Op donderdag 2 februari staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. Tijdens deze 
vergadering (vanaf 15.00 uur) bespreekt de raad de plannen van het college en neemt een besluit 
over wijzigingen van de begroting 2023-2026 die nodig zijn om aan de slag te gaan met de ontwik-
kelagenda.

Vergadering terugkijken?
Dat kan via de website www.nijkerk.eu/gemeenteraad
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Keuzes maken

Net als u en ik, moet ook de Gemeente 
Nijkerk keuzes maken waar het beschikbare 
geld aan besteed kan worden. Het wordt 
er niet eenvoudiger op, met de gestegen 
energiekosten en andere gestegen prijzen. 
Alles is duurder geworden en dat merken wij 
allemaal.

Vlak voor de kerstdagen hebben de Burgemees-
ter en wethouders hun ontwikkelagenda gepre-
senteerd. Dit zijn de plannen waar de gemeente 
de komende 3 jaar mee aan de slag gaat.

Betekent dit ook dat alle ideeën ook uitgevoerd 
kunnen worden? Helaas zullen hier samen met 
de gemeente(raad) keuzes in gemaakt moeten 
worden. Keuzes van wat nu meteen gedaan 
moet worden en keuzes welke naar een volgend 
jaar geschoven kunnen worden.

Waar kunnen nieuwe woningen gebouwd 
worden, kunnen deze gereserveerd worden 
voor de eigen inwoners en hoe past dit binnen 
de ruimte die hiervoor beschikbaar is? Ook op 
het gebied van sportmogelijkheden moeten er 
keuzes gemaakt gaan worden. Waar is behoefte 
aan en voldoen de huidige accommodaties aan 
de eisen van deze tijd.

Met de gestegen kosten voor levensonder-
houd is de verwachting dat meer inwoners een 
beroep zullen doen op de sociale voorzieningen. 
Dit betekent dat er gekeken moeten worden 
hoe inwoners het beste geholpen kunnen 
worden.
En dan zijn er nog vele andere keuzes die 
gemaakt moeten worden op onder andere het 
gebied van groene energie, landbouw en veilig-
heid. Dit zullen wij samen met elkaar moeten 
doen en het zal niet altijd makkelijk zijn. Het 
zal betekenen dat soms iets niet meteen 
uitgevoerd kan worden of dat het gewoon niet 
mogelijk is. In dit alles is het van belang dat wij 
met u in gesprek blijven gaan en dat we met uw 
reacties de juiste keuzes op het juiste moment 
kunnen maken.

Reageren? 
rik.meijer.nijkerk@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


