
25 mei 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: 14 033    Website: www.nijkerk.eu

De gemeente Nijkerk is telefonisch bereikbaar 
van 09.00 - 17.00 uur via het telefoonnummer 
14 033.

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 14 033.

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.

Aangepaste openingstijden stadhuis Nijkerk 
Het stadhuis in Nijkerk is op de volgende dagen gesloten:

• donderdag  26 mei: Hemelvaartsdag
• vrijdag 27 mei: Dag na Hemelvaartsdag

• maandag 6 juni: Tweede Pinksterdag

Veel diensten en producten kunt u online aanvragen via onze website: www.nijkerk.eu

ISDE-subsidie, nu ook voor één isolatiemaatregel
Wanneer u uw huis isoleert, kunt u aan-
spraak maken op de ISDE-subsidie. U krijgt 
dan een deel van de kosten terug. Tot nu toe 
was de voorwaarde van de ISDE-subsidie dat 
u minstens twee maatregelen nam (waarvan 
minimaal één isolatiemaatregel). Maar vanaf 
nu kan het ook wanneer u één maatregel 
neemt!

Wel even opletten: het aanvragen van de 
subsidie voor één maatregel kan pas vanaf 
2023. Maar geldt met terugwerkende kracht 
voor maatregelen die u sinds april 2022 heeft 
genomen.

Neemt u één isolatiemaatregel? U krijgt dan 
15 procent van de kosten terug.

Meer maatregelen: 30 procent subsidie
Combineert u een isolatiemaatregel met een 
tweede isolatiemaatregel of een investering in 
een warmtepomp, zonneboiler of 
warmtenetaansluiting? Dan krijgt u tot 
30 procent van de totale kosten als subsidie 
terug. Het loont nu dus al de moeite om te 
checken wat u nog kunt doen en of u kiest 
voor één of meerdere verbeteringen aan uw 
huis.

Meer info
Wilt u meer weten over deze subsidie of andere 
fi nanciële regelingen bij verduurzamen?
Kijk dan op www.duurzaam-nijkerk.nl/
fi nanciele-regelingen.

Coalitieakkoord Nijkerk: ‘Samen wonen, samen werken, samen leven’

CDA, PRO21 en VVD hebben een akkoord 
bereikt over de komende bestuursperiode. 
De titel van het coalitieakkoord luidt ‘Samen 
wonen, samen werken, samen leven’. De 
fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen 
hebben de plannen voor de periode 2022-
2026 maandagmiddag 24 mei bekendge-
maakt. 

Enkele hoofdpunten uit het coalitieakkoord
• We zetten in op betaalbare woningen voor 

onze inwoners. Voor jong, oud, gezinnen en 
alleenstaanden. Dit door het bijbouwen van 
huizen, het bevorderen van de doorstroom 
en creatieve woonoplossingen. 

• We werken aan een open en transparante 
bestuurscultuur. We doen het werk als 
gemeente zo veel mogelijk samen met in-
woners, ondernemers en belanghebbenden.

• We maken ons hard voor een inclusieve en 
gastvrije gemeente, waarin iedereen erbij 
hoort en mee kan doen.

• We zetten ons in voor beschikbare en 
betaalbare zorg voor onze inwoners. Hierbij 
proberen we de zorgvraag zoveel mogelijk 
te voorkomen: voorkomen is beter dan 
genezen. 

• We willen de gemeente op een goede 
manier doorgeven aan onze kinderen en 
kleinkinderen, daarom verduurzamen we 
verstandig.

Het nieuwe college
Het college van Nijkerk telt naast burge-
meester Gerard Renkema vier wethouders. 
Esther Heutink-Wenderich wordt namens het 
CDA wethouder. In haar portefeuille ligt de 
nadruk op wonen en ruimtelijke ordening. De 
afgelopen vier jaar was zij wethouder in de 
gemeente Enkhuizen, de vier jaar daarvoor in 
de gemeente Ermelo. 

René Windhouwer vervult voor het CDA de 
tweede wethouderszetel. Hij was al eerder wet-
houder in Nijkerk, in de periode 2010-2015). De 
laatste vier jaar werkte hij bij de NS. In zijn por-
tefeuille zijn jeugd, duurzaamheid en klimaat, 
en mobiliteit belangrijke aandachtspunten. 

Voor PRO21 wordt Audrey Rohen wethouder. 
Zij brengt meer dan 25 jaar ervaring mee in 
het publieke domein. Zij adviseerde gemeen-
ten, onderwijs-, welzijns- en zorginstellingen 
bij het realiseren van hun samenwerkings-
opgaven. In haar portefeuille zit onder meer 
fi nanciën, diversiteit, sport, zorg en welzijn.

Tot slot wethouder Mariëlle Broekman-van 
der Pers. Zij wordt wethouder voor de VVD 
en heeft deze positie ook in het vorige college 
vervuld. Economie, werk en inkomen, onder-
wijs en inburgering zijn enkele belangrijke 
aandachtspunten in haar portefeuille. Nieuw 
in haar portefeuille zijn de onderdelen cultuur 
en erfgoed.

Het complete coalitieakkoord is te vinden op 
onze website www.nijkerk.eu.



Nieuwe inrichting Oranjelaan en omgeving
Het defi nitief ontwerp voor de nieuwe 
inrichting van de Oranjelaan, Stationsweg, 
Willem- Alexanderplein en Hoefslag in 
Nijkerk is vastgesteld. De volgende stap is 
het inhuren van een aannemer. Afhankelijk 
van de beschikbaarheid van de materialen 
verwachten wij dat de werkzaamheden in 
oktober 2022 starten. Omwonenden en 
andere belanghebbenden worden hier op 
een later moment nog over geïnformeerd. 

Start werkzaamheden bij de
spoorwegovergang 
Er wordt al eerder gestart bij de 
spoorwegovergang en kruispunt Spoorstraat 
– Stationsweg. Dit gebeurt vooruitlopend op 
de andere werkzaamheden. De reden hiervoor 

is de geplande buitendienststelling van het 
spoor. Van vrijdag 17 tot en met vrijdag 
24 juni gaat aannemer Timmer Grond, Weg 
en Waterbouw deze werkzaamheden voor de 
nieuwe inrichting hier uitvoeren. De exacte 
werktijden staan op de omleidingsborden.

Informatie en vragen
Meer informatie over dit project staat op 
www.nijkerk.eu/reconstructie-oranjelaan. 
Heeft u nog vragen en/ of opmerkingen? Dan 
kunt u contact opnemen met de projectleider 
G. Duine of projectcoördinator T. Schaap 
van de gemeente Nijkerk. Dit kunt u doen 
door een e-mail te sturen naar oranjelaan_
omgeving@nijkerk.eu. U kunt ook bellen met 
het algemene nummer van de gemeente: 14 033.

Werkzaamheden Kantemarsweg
Op 25 mei gaat de Oosterdorpstraat in 
Hoevelaken weer open voor verkeer. Direct 
daarna start aannemer NTP met de herin-
richting van de Kantemarsweg.

Vanaf maandag 30 mei 2022 wordt de 
Kantemarsweg vanaf de kruising met de 
Oosterdorpsstraat tot en met het zebrapad 

bij het Dokterspaadje geheel afgesloten voor 
doorgaand verkeer. De afsluiting duurt tot en 
met 8 juli 2022.

Er is een omleiding voor het verkeer. Direct 
omwonenden ontvangen een brief van de 
aannemer. 

Bekendmakingen

Stukken inzien
Wilt u stukken inzien? Hiervoor kunt u
contact opnemen met team Service en
Informatie via telefoonnummer 14 033 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 
http://digitaalloket.raadvanstate.nl.
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).

Offi ciële bekendmakingen
Alle offi ciële bekendmakingen van 
de gemeente wordt uitsluitend online
bekend gemaakt. Zie daarvoor op 
www.offi cielebekendmakingen.nl de 
rubriek Gemeenteblad.
Ook kunt u zich (gratis) registreren op de site 
http://overuwbuurt.overheid.nl.  
U ontvangt dan vervolgens voortaan auto-
matisch via de e-mail de Bekendmakingen die 
op uw buurt van toepassing zijn.

Florijn plaatst insectenhotel aan de
Koninginneweg
Florijn aannemingsbedrijf BV beheert de bui-
tenruimte in Hoevelaken, Nijkerkerveen en 
Holkerveen. Om de biodiversiteit te vergro-
ten zijn op de Koninginneweg in Hoevelaken 
vorig jaar een aantal fruitbomen geplaatst. 
Goed nieuws! Daar is nu ook een insecten-
hotel geplaatst!

Waarom een insectenhotel?
Door een insectenhotel te plaatsen helpen wij 
de natuur een handje. Insecten bestuiven bloe-
men en planten en helpen ongedierte te bestrij-
den, bijvoorbeeld bladluizen en huisvliegen.

Wilt u ook een insectenhotel in uw buurt?
Dan kunt u kunt contact opnemen met Jamie 
Bosman, via j.bosman@fl orijnbv.nl, voor uitleg 
en mogelijkheden.

Beter rondkomen: Haal meer uit uw geld!
Wilt u uw inkomsten en uitgaven Dan helpt 
het ‘Geldplan ‘Beter Rondkomen’ u op weg. 
Met het plan zet u uw inkomsten en uitga-
ven naast elkaar, en kunt u stap voor stap 
onderzoeken waar u geld kunt besparen of 
extra inkomsten uit kunt halen. Het kost wel 
even tijd, maar het levert zeker geld op. Benut 
die kans!

Meer informatie leest u op: 
https://www.startpuntgeldzaken.nl/nijkerk/

Wereld Niet-Rokendag
Laat je helpen

Op 31 mei is het Wereld Niet-Rokendag. 
Van alle verslavingen wereldwijd is roken 
een van de allerlastigste. De overgrote 
meerderheid van de rokers in Nederland 
heeft al diverse pogingen gedaan om te 
stoppen. Vaak lukt dat pas na vijf pogingen 
of meer. Pogingen waarbij rokers hulp 
inschakelen, lukken veel vaker. Het goede 
nieuws is, dat er veel meer hulp beschikbaar 
is gekomen in de afgelopen jaren. 

Hulp 
Hulp vragen bij het stoppen met roken kan 
op vele manieren. Er zijn rookstoppoli’s, 
online programma’s, telefonische coaching. 
En huisartsen hebben programma’s om 
mensen stap voor stap te helpen. Veel van die 
programma’s worden betaald uit het basispakket 
van de ziektekostenverzekering. 

Voor de volgende generatie
In Nijkerk wordt net als in de rest van Nederland 

gewerkt aan een rookvrije generatie. Niet 
beginnen met roken is veel gemakkelijker dan 
stoppen. Ouders zijn nog altijd het belangrijkste 
rolmodel voor de kinderen. Dus als ouders 
stoppen met roken dan is ook voor de kinderen 
een belangrijke stap gemaakt. Hulp bij het 
stoppen met roken is nu gratis en het werkt 
goed. Daarom vragen we ouders, grootouders 
en andere volwassen om hulp bij stoppen met 
roken te overwegen.  
Meer informatie

Op  www.ikstopnu.nl vindt u alle informatie 
die u nodig heeft. En laten we eerlijk zijn, als we 
hulp vragen voor de reparatie van onze auto, het 
knippen van ons haar en het afsluiten van een 
hypotheek, waarom zou je dan geen hulp vragen 
voor stoppen met roken?  

Meer informatie over roken
en drugs: 
www.stopdrugsnijkerk.nl

a ZET UW CONTAINER OP ZATERDAG 28 MEI AAN DE STRAAT
Op donderdag 26 mei vervalt de route van de afvalinzamelaar vanwege Hemelvaartsdag. 

Let op! Zet u normaal op donderdag uw container aan de weg? U kunt zaterdag (28 mei) uw gft-afval aanbieden. 
Zet uw container op de ophaaldag voor 07.30 uur aan de straat.

Het gft-afval (groene afvalcontainer) halen we in de maanden juni, juli en augustus elke week op.

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



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
25 mei 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0969 Bagijnenstraat 42 Nijkerk wijzigen van de voorgevel 12-05-2022
2022W1006 Brucknerlaantje 137 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 12-05-2022
2022W0447 Gaffel 46 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw en 16-05-2022
  realiseren dakterras 
2022W0315 Jacob de Boerweg Hofweg/ aanleggen van een hemelwaterberging 17-05-2022
 Schoolstraat Nijkerkerveen 
2022W1023 Kardinaal Alfrinklaan 22 Nijkerk plaatsen van een raam in de zijgevel 17-05-2022
2022W0510 Kers 4 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan de  12-05-2022
  voorzijde van de woning 
2022W0909 Samuel Gerssenlaan 109 Nijkerk bouwen van een garage 12-05-2022
2022W0438 Schoolstraat 84 Nijkerkerveen aanleggen van een uitrit 12-05-2022
2021BM015 Talmastraat 24  Nijkerkerveen opleggen van akoestische maatwerk- 12-05-2022
  voorschriften 
2022W0691 Van Dijkhuizenstraat 80 realiseren van een showroom ten 13-05-2022
 Nijkerkerveen behoeve van houten vloeren 
2022W0723 Venestraat 48 Nijkerk gedeeltelijk slopen van een 13-05-2022
  gemeentelijk monument 
2022W0810 Vetkamp 23 Nijkerk veranderen van de bijgebouwen 12-05-2022
2022W0991 Wittenburg 107 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 17-05-2022
2022W1068 Zuiderinslag 8 Hoevelaken verbouwen van een kantoor naar 12-05-2022
  bedrijfsruimte 

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.

Ingetrokken omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0300 Klaprooslaan 51 Hoevelaken verhogen van de nok en plaatsen  12-05-2022
  van twee dakkapellen op de woning 

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.

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0602 Nieuwe Voorthuizerweg 30a bouwen van een schuur 12-05-2022
 Nijkerk 
2022W0866 Oosterinslag 5a Hoevelaken opslag 12-05-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W1116 Arkemheenweg langs A28 verwijderen van struweelbosjes 10-05-2022
 Nijkerk 
2022W1120 Bagijnenstraat 28 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 11-05-2022
2022W1131 Colenbranderstraat 25a Nijkerk legaliseren voor het plaatsen van 12-05-2022
  ramen op het balkon 
2022W1163 De Driest 18 Nijkerk realiseren van parkethandel ‘t Vloerenhuis 14-05-2022
2022W1161 Hoefslag 12 Nijkerk plaatsen van een overkapping 14-05-2022
2022W1175 Hogenhof 6 Nijkerk hebben van een B&B en een beroep 16-05-2022
  aan huis 
2022W1158 Koppertjesland 5 Hoevelaken plaatsen van een dakopbouw 13-05-2022
2022W1117 Nieuwe Voorthuizerweg 9b kappen van 1 beuk 10-05-2022
 Nijkerk 
2022W1181 Sparrenlaan 18 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan de 17-05-2022
  noordzijde 
2022W1147 Stoutenburgerlaan 23 legalisatie van een overkapping 13-05-2022
 Hoevelaken 
2022W1174 Wallerstraat 143 Nijkerk plaatsen van een veranda 16-05-2022
2022W1180 Zeilmaker 8a Nijkerk uitbreiden van het bedrijfspand 17-05-2022

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:       Verleend:
Corlaer College  Autooptocht ter gelegenheid Centrum Nijkerk 25-5-2022 17-5-2022
Nijkerk examengala  

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.

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen
Stienstrastraat in Nijkerkerveen
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elek-
trische voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief 
onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord OB504 
(pijlaanduiding) op de locatie Stienstrastraat ter hoogte van huisnummer 16 in 
Nijkerkerveen.

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de 
website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken.
Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team 
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.
 
Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen
Professor Eijkmanstraat in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elek-
trische voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief 
onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord OB504 
(pijlaanduiding) op de locatie Professor Eijkmanstraat schuin tegenover huisnummer 1 in 
Nijkerk.

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de 
website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken.

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen
Grieglaan in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

besluit:
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elek-
trische voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief 
onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord OB504 
(pijlaanduiding) op de locatie Grieglaan ter hoogte van huisnummer 15 in Nijkerk.

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de 
website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken.

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team 
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit verbod stil te staan Veenslagenweg in Hoevelaken bij schoolzone 
De Hoeve
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

besluit:
Het instellen van een verbod stil te staan door het aanbrengen van een gele doorgetrokken streep zo-
als bedoeld in artikel 23, lid 1 onderdeel g van het RVV 1990 aan weerszijden van de Veenslagenweg 
ter hoogte van huisnummer 17 in Hoevelaken conform de bij dit besluit behorende tekening.

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de 
website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken.

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team 
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
30 mei Raadsvergadering 19.30 uur Raadzaal, stadhuis
2 juni Inloopspreekuur 19.00 uur De Stuw, Hoevelaken

over het gevoerde beleid en de fi nanciën in het afgelopen jaar. Wat waren de doelstellingen? Wat 
is bereikt? Wat heeft het gekost?
Uit de voorlopige cijfers blijkt dat er het afgelopen jaar geld overbleef, terwijl eind 2021 nog een 
tekort werd voorspeld. Daar stelden de commissieleden vragen over. Wethouder Oosterwijk gaf 
aan dat de Coronagelden van het rijk in 2022 nog worden uitgegeven. 
De commissieleden gaven ook complimenten aan het college omdat er naast het extra werk door 
de pandemie, veel is bereikt in 2021. Enkele voorbeelden die de commissieleden aanstipten: duur-
zaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw en de lokale economie.
Na de accountantscontrole volgen de defi nitieve cijfers over 2021. Naar verwachting bespreekt de 
gemeenteraad dat raadsvoorstel in juni.

 Inloopspreekuur gemeenteraad in Hoevelaken 
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 2 juni aanstaande. 
Tussen 19.00 en 20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle fracties aanwezig in de Stuw in 
Hoevelaken. U bent van harte welkom zonder afspraak.

Bijzondere raadsvergadering op maandag 30 mei
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Maandag 30 mei vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.
Voor het eerste deel van de vergadering staan onderwerpen op de agenda die op 19 mei besproken 
werden in de raadscommissies. 
-  Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2. Dit onderwerp wordt met 

debat behandeld in de raadsvergadering. De overige onderwerpen worden zonder debat 
 behandeld:
-  GBLT: Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022, Kadernotitie 2023, Begroting 2023
-  Omgevingsdienst de Vallei (OddV) Jaarrekening 2021, programmabegroting 2023-2026 en 

eerste begrotingswijziging 2022 
-  Ontwerpbegroting Valleihopper 2023-2026
-  Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023-2026 Regio Foodvalley

Coalitieakkoord, wethouders en raadsleden
Het tweede deel van de vergadering heeft nog te maken met de verkiezingen en de vorming van 
een nieuw college. De partijen CDA, PRO21 en VVD hebben een coalitieakkoord geschreven en 
bieden dat aan de gemeenteraad aan ter bespreking. Daarna dragen de fracties hun kandidaat-
wethouders voor. De gemeenteraad zal maandagavond stemmen over de benoeming van de 
wethouders.
Daarna staat de installatie van enkele nieuwe raadsleden op de agenda.
Belangstellenden zijn welkom bij de vergadering maar de ruimte in de raadzaal is beperkt. Daarom 
is er de mogelijkheid om via een scherm in het bedrijfsrestaurant mee te kijken. Vanuit huis mee-
kijken kan zoals altijd via de website van de gemeente Nijkerk. Nijkerk.eu/gemeenteraad

Terugblik Raadscommissies I en II op 19 mei
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdagavond 19 mei waren er twee raadscommissies.
Raadscommissie I vergaderde over:
-  Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2. 
 Eerst gaven vier insprekers aandachtspunten mee aan de commissieleden. Daarna besprak de 

commissie de voorgestelde wijzigingen en de beoordeling van de zienswijzen. Er werd vooral ge-
sproken over de zoektocht naar een goede balans tussen tegengestelde belangen van natuur en 
landbouw in het gebied. De vaststelling van het bestemmingsplan staat met debat op de agenda 
van de gemeenteraad 30 mei.

- Omgevingsdienst de Vallei (OddV) Jaarrekening 2021, programmabegroting 2023-2026 en 
eerste begrotingswijziging 2022 

 De commissieleden bespraken de stukken van de Omgevingsdienst en konden zich vinden in het 
voorstel van het college om geen zienswijze in te dienen. Het voorstel kan wat de commissie 
betreft zonder debat behandeld worden in de raadsvergadering van 30 mei. De commissie was 
blij dat de OddV een onderbouwing heeft gegeven voor het ontwikkelbudget. Verder hoopt de 
commissie dat de medewerkers van de Omgevingsdienst vanuit het gemeentehuis in Nijkerk 
blijven werken.

- GBLT: Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022, Kadernotitie 2023, Begroting 2023
 De commissieleden bespraken de stukken van GBLT. Dat is de instantie die gemeentelijke belastingen 

int. De commissie was positief over de cijfers over de klanttevredenheid. Er waren wel zorgen over het 
aantal toegekende bezwaren en er werd gesproken over bevorderen van sociaal invorderen. Het voor-
stel kan wat de commissie betreft zonder debat behandeld worden in de gemeenteraad van 30 mei. 

Raadscommissie II vergaderde over:
- Ontwerpbegroting Valleihopper 2023-2026
 De commissieleden bespraken de ontwerpbegroting van de Valleihopper. Zij benadrukten het 

belang van deze vervoersvoorziening en stelden nog vragen over mogelijke maatregelen om de 
kosten te beheersen. Wat de commissie betreft kan de ontwerpbegroting zonder debat in de 
raad behandeld worden. 

- Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023-2026 Regio Foodvalley
 De commissie besprak de jaarstukken en de ontwerpbegroting van de Regio Foodvalley. Zij spraken 

waardering uit voor de regionale samenwerking en vroegen nog aandacht voor enkele punten 
zoals: personeelstekort, het mobiliteitsfonds, de algemene reserve en bekendheid bij inwoners. 

 Wat de commissie betreft kan het voorstel zonder debat behandeld worden in de raadsvergade-
ring van 30 mei en hoeft er geen zienswijze ingediend te worden bij de regio.

Terugblik Raadscommissie op maandag 23 mei
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Maandag 23 mei vergaderde de raadscommissie over de voorlopige jaarstukken 2021 gemeente 
Nijkerk. In de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af 
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Column
Raadslid aan het woord

Rik Meijer
raadslid CDA 

De eerste 50 dagen
Zo sta je campagne te voeren voor de 
gemeenteraadsverkiezingen voor het CDA 
en zo zijn de eerste 50 dagen als raads-
lid al weer voorbij. Het begint al bij je 
kandidaatstellen voor een politieke partij. 
Waarom zou je dat willen doen? In mijn 

geval voel ik mij al sinds ik mag stemmen 
thuis bij het CDA. Een partij die open staat 
voor aandacht voor elkaar en zorg wil dragen 
voor natuur en cultuur. Daarnaast ben ik van 
nature ook nieuwsgierig naar hoe organisaties 
werken, hoe gaat het achter de schermen? 
En hoe komen besluiten tot stand. Het is 
makkelijk een oordeel te vormen over een 
genomen besluit, maar vaak weten wij niet 
welke punten er allemaal afgewogen zijn om 
tot dit besluit te komen. 

Terugkomend op de eerste 50 dagen die nu 
voorbij zijn. Al veel informatie is met ons 
gedeeld, maar er komt nog veel meer, dus 
genoeg om te leren de komende periode. Ook 
de eerste fractie-, commissie- en raadsver-
gaderingen gehad, waarbij de nodige stukken 

zijn gepasseerd. In de fractie natuurlijk veel 
aandacht de afgelopen weken voor de coali-
tievorming en de standpunten van het CDA 
die hierin verwerkt zijn.  Heb er veel zin in om 
mij de komende raadsperiode in te zetten voor 
Nijkerk, waarbij mijn aandachtspunten onder 
andere op het gebied van wonen (hoe komen 
wij tot meer betaalbare woningen), fi nanciën 
(wordt ons geld goed besteed) en de ontwik-
keling van de Havenkom zal liggen.

Hoop mij als raadslid voor het CDA dan ook in 
te zetten voor onze mooie gemeente Nijkerk 
en eerlijk een terugkoppeling te geven in de 
besluiten die genomen zijn.

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. 

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffi e:
tel. 14 033 of e-mail griffi e@nijkerk.eu.

@RaadNijkerk

GemeenteraadNijkerk


