
2 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.

Tijdelijke huisvesting voor bovenbouw Het Baken op 
parkeerterrein Watergoor
De groepen 5 t/m 8 van ‘Het Baken’ zitten na 
de herfstvakantie in een tijdelijk gebouw op 
het parkeerterrein van sporthal Watergoor 
in Nijkerk. Dit is nodig omdat het gebouw aan 
de Groenestraat te klein is. De school heeft al 
anderhalf jaar ingewoond in de nieuwe school 
Holk in de wijk Doornsteeg. Deze school 
groeit en heeft zelf steeds meer ruimte nodig. 
Ook sloot de indeling en grootte van de loka-
len van dit gebouw niet aan bij de manier van 
lesgeven van Het Baken.
  
Geen van de andere scholen of gebouwen in 
de omgeving van Het Baken heeft ruimte om 
de vier groepen van Het Baken te huisvesten. 
De tijdelijke onderwijslocatie blijft totdat er 
een vaste oplossing in de buurt van de
Groenestraat is gerealiseerd. 

De gemeente heeft borden met ‘Schoolzone’ 
geplaatst langs de Watergoorweg. Deze 
geven een adviessnelheid van 15 km per 
uur aan voor het doorgaande verkeer op de 
Watergoorweg. Ook is een “smiley” geplaatst 
langs de Havenstraat waarop de snelheid 
wordt aangegeven.  

Meer verkeer
Er is meer verkeer rond de begin- en eindtijden 
van de school op de Watergoorweg en 
Havenstraat. Dit is ’s ochtends tussen 8.15 en 
8.30 uur en ’s middags tussen 14.15 en 14.30 
uur. Veel kinderen komen op de fi ets en moeten 
de Watergoorweg oversteken ter hoogte van 
het fi etspad naar Doornsteeg. We vragen uw 
aandacht en begrip voor deze nieuwe situatie. 

PMD afval scheiden: zo doet u dat   
Verpakkingen kunt u vaak weggooien bij het PMD-afval. Dit is wat 
erin kan: plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (zoals blik) 
en Drankkartons. De verpakkingen hoeven niet schoon te zijn, maar 
wel leeg. Doe ze los van elkaar in de PMD-container of in de speciale 
transparante PMD-zak. De gemeente stelt deze zakken gratis 
beschikbaar en deze zijn op rol verkrijgbaar bij de meeste super-
markten in de gemeente Nijkerk. 

U kent het misschien wel, verpakt eten dat niet meer goed is. U kunt het 
bedorven eten bij het GFT afval doen en de plastic verpakking bij het PMD. 

Of een aluminium deksel dat op een plastic boterkuipje? Haal het deksel 
er vanaf en doe deze los van het kuipje bij het PMD. Zo blijft ons PMD 
zuiver en kan het worden gebruikt om nieuwe producten van te maken. 
Daardoor zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. En dat is beter voor 
het milieu.

Twijfelt u over welk afval in bij het PMD afval mag? 
Kijk dan op www.mijnafvalwijzer.nl

Avondje weg? Licht aan en deur op slot!   
Inbrekers slaan vaker hun slag in de donkere 
herfst- en wintermaanden. In het donker zijn 
zij minder zichtbaar. Ze kunnen gemakkelij-
ker hun gang gaan dan in de zomer. Met deze 
tips verkleint u de kans op inbraak.

• Doe net of er iemand thuis is. Dat kan met 
tijdschakelaars op de lampen. Of bewe-
gingssensoren, die ervoor zorgen dat het 
licht aan gaat als er iemand langsloopt.

• Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. 
Ook als u alleen even boodschappen gaat 
doen of de hond uit gaat laten.

• Laat sleutels nooit aan de binnenkant van 
de deur zitten.

• Leg waardevolle spullen uit het zicht.
• Start een buurtpreventiegroep in de buurt. 

Of sluit aan bij een bestaande groep, bij-
voorbeeld via Whatsapp. 

• Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij 
een oogje in het zeil kunnen houden.

• Bel direct 112 bij verdachte situaties. De 
politie komt liever te vaak dan te laat. Snel 
alarm slaan, betekent een grotere kans om 
de inbrekers te pakken.

• Beveilig de woning eenvoudig zelf met een 
IP-camera. Dat is een camera die beelden 
verstuurt via het internet.

• Zorg voor goed hang-en-sluitwerk dat vol-
doet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen 
(PKVW). Met dit keurmerk is er 80% minder 
kans op een inbraak. Verschillende inboe-
delverzekeringen geven korting als uw huis 
PKVW-gecertifi ceerd is.

Meer informatie en tips op de 
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Zaterdag 5 november: Duurzame Huizen Route   
Heeft u de Duurzame Huizen Route van 
afgelopen zaterdag gemist? Geen nood, 
aanstaande zaterdag is het nog een keer!
 

Op bezoek in duurzaam huis
Tijdens de Duurzame Huizen Route kunt u op 
bezoek bij iemand thuis, die al aan de slag is 
gegaan met verduurzamen. Dat kan in Nijkerk, 
maar mag ook in een andere gemeente. Kies 
vooral een huis dat lijkt op die van u. Of waar 
een maatregel is genomen die u ook overweegt.

Vooraf aanmelden
Meld u wel even vooraf aan. Zodat de be-
woners weten dat u komt. Kijk voor meer 
info op www.duurzaam-nijkerk.nl/
evenement of scan deze QR-code. 



Inloopspreekuur reizen met het openbaar vervoer in Nijkerk

Langer zelfstandig kunnen reizen draagt bij 
aan persoonlijke zelfredzaamheid. Ervaren 
OV-ambassadeurs omarmen dit en helpen 
55-plussers graag op weg. Vragen over het 
reizen met bus of trein zoals: ‘Hoe vraag ik 
een ov-chipkaart aan? Welk abonnement past 
het best bij mij?’ worden door hen toegelicht. 
Elke maand vindt dit speciale inloopspreekuur 
plaats. 

Wanneer:    donderdag 10 november 2022
Hoe laat:    14.00-15.30 uur
Waar:    Bibliotheek Nijkerk, 
 Frieswijkstraat 99, Nijkerk 
  
Telefonisch spreekuur 
Telefonisch contact met een OV-ambassadeur 
is ook mogelijk. Dagelijks zitten OV-ambassa-
deurs klaar tijdens het telefonisch spreekuur 
om OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn 
bereikbaar op nummer: 038 – 303 70 10.   

Maandag- t/m vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur   
Dinsdag- en donderdagmiddag van
13.30 tot 15.00 uur   
Maandag- en woensdagavond van
18.30 tot 20.00 uur   

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
2 november  2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1972 Brandweg 0 nabij nr. 1 Nijkerk bouwen van een loods 25-10-2022
2021W2097 Bunschoterweg 0-PERC H 8077, verharding kavelpad met beton 19-10-2022
 H 4523, 810,811,812 Nijkerk 
2022W2309 Gasthuisstraat 23 Nijkerk wijzigen van een constructieve 20-10-2022
  binnenwand 
2022W1212 Langestraat 11 Nijkerk verbouwen van een winkel in  21-10-2022
  4 appartementen 
2022W2389 Meidoornlaan 8 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel aan 19-10-2022
  de achterzijde van de woning 
2022W1767 Nachtegaalsteeg 1 Nijkerk uitbreiden van de sportaccomodatie 24-10-2022
2022W1949 Venestraat 5a Nijkerk veranderen van winkelpand in  24-10-2022
  appartement 
2022W2210 Vrouwenweg 5 Nijkerkerveen bouwen van een bijgebouw 21-10-2022

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:
2021W1536 Jan Tijmensteeg 0  bouwen van 26 woningen en 24-10-2022
 Het Spaanse Leger aanleg uitritten
 3862 NK Nijkerk  

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 en 
op de website www.nijkerk.eu/ter-inzage onder de volledige bekendmaking.

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2278 Laakweg 51 verbouwen van de woning gebruiken 20-10-2022
 3871 LB Hoevelaken voor huisvesting in verband met 
  mantelzorg 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W2435 Hertenwissel 1 Hoevelaken starten van een cateringbedrijf aan huis 20-10-2022

2022W2441 J.J.A. Goeverneurlaan 1 tijdelijk plaatsen van huisvesting 21-10-2022
 Hoevelaken (Flex-units) 
2022W2439 Weldammerlaan 18 verhogen van het bedrijfsgebouw 20-10-2022
 Hoevelaken 
2022W2475 Bruins Slotlaan 13 Nijkerk plaatsen van een erker 24-10-2022
2022W2424 Holkerweg 32 Nijkerk plaatsen van een nieuw kozijn in de 19-10-2022
  voorgevel 
2022W2420 Nieuwe Voorthuizerweg 10 legaliseren van een tijdelijke bouwinrit 18-10-2022
 Nijkerk 
2022W2454 Prinsenweg 37 Nijkerk bouwen van een garage 23-10-2022
2022W2426 Slichtenhorsterweg 44 Nijkerk bouwen van een woning 19-10-2022
2022W2436 Watergoorweg 57a Nijkerk verbouwen van het bedrijfspand 20-10-2022
2022W2449 Watergoorweg 23 Nijkerk legaliseren van een 4e appartement in 22-10-2022
  ongewijzigde woonvolume 
2022W2440 Amersfoortseweg 109 plaatsen van een kozijn en het vervangen 21-10-2022
 Nijkerkerveen van het rieten dak 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1921 Slichtenhorsterweg 55a Nijkerk aanleggen van een inrit 19-10-2022
2022W1992 Domstraat 61 Nijkerkerveen verbouwen van de loods 19-10-2022

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
Menvereniging  Menindoor Manege Luxool 3, 4 en 28-10-2022
De Lange Boom   5-11-2022 

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022M0258 Keienweg 1a Nijkerk veranderen van de activiteiten 19-10-2022
2022M0302 Slichtenhorsterweg 45 Nijkerk veranderen gedeelte ligboxenstal voor  19-10-2022
  onderhoud en opslag van machines 

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 
7e herziening Domstraat 60-60a
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde 
lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 20 
oktober 2022 het bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 7e herziening Domstraat 60-60a 
gewijzigd heeft vastgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend. De 
zienswijze is beantwoord en heeft tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan geleid. De be-
antwoording van de zienswijze en de aanpassingen zijn te lezen in de bijlage bij de toelichting van het 
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan in het document ‘Notitie zienswijze en planaanpassingen’.

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.

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met hulp van ervaringsdeskundigen blijkt het makkelijker dan gedacht. 
Ervaren OV-ambassadeurs geven (aankomende) reizigers advies en tips over het reizen met trein of bus.    



Het bestemmingsplan maakt de omvorming van de bedrijfsbestemming op het perceel Domstraat 
60-60a te Nijkerkerveen mogelijk. Dit perceel is in gebruik ten behoeve van Handels- en Transport-
bedrijf Mostert & Van de Weg B.V.
In het gewijzigd vastgestelde ontwerpbestemmingsplan is toepassing gegeven aan de Menukaart 
Regio FoodValley wat heeft geresulteerd in aanvullingen van het landschappelijk inpassingsplan als 
maatschappelijke tegenprestatie.

Inzage 
Het vaststellingsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van donderdag 3 november 2022 gedurende zes weken ter inzage.
Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn online te raadplegen via de site www.ruim-
telijkeplannen.nl via de link https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.
BP0186-0002 en via www.nijkerk.eu/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.

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit en bent u belanghebbende? Of bent u geen belanghebbende en 
heeft u naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze ingediend? Dan kunt u op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende de beroepstermijn (dat is van vrijdag 4 novem-
ber 2022 tot en met donderdag 15 december 2022) tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Volgens de wette-
lijke regels bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een kopie daarvan); de 
gronden van het beroep. Als u geen belanghebbende bent en eerder een zienswijze naar aanleiding 
van het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, zendt u een kopie mee van die zienswijze.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de 
beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang 
hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit 
wordt van rechtswege geschorst totdat op dit verzoek is beslist. Zowel voor het instellen van beroep 
als voor het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening adresseert u als volgt:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. 
Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u digitaal een beroepschrift indienen via https://
loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 7 november 2022 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een 
zitting ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzittingen zijn in prin-
cipe 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:
20.30 uur vier bezwaarschriften inzake het plaatsen van een laadpaal aan de
 Havenstraat 42 te Nijkerk 

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 naar een collega van team Juridische Zaken.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
3 november Raadsvergadering Programmabegroting 19.30 uur Raadzaal stadhuis
10 november Inloopspreekuur gemeenteraad 19.00 uur De Stuw, Hoevelaken
10 november Raadscommissie  20.00 uur Raadzaal stadhuis

mobiliteit en het landelijk gebied. De Mobiliteitsvisie gaat over keuzes en plannen voor verkeer en 
vervoer. 

De Omgevingsvisie en de Mobiliteitsvisie werden dit voorjaar vrijgegeven voor inspraak. Toen kwamen er 
104 reacties binnen. Het college heeft deze reacties beoordeeld en beantwoord.
Op 6 oktober was er tijdens een raadscommissie gelegenheid voor inwoners om in te spreken. Zeven in-
sprekers maakten gebruik van deze mogelijkheid. Zij vroegen onder andere aandacht voor: verkeersveilig-
heid in Hoevelaken, hoogbouw, een rondweg, ruimte voor boeren om te ondernemen en woningbouw in 
relatie tot behoud van natuur en landelijk gebied. Deze informatie kunnen de commissieleden gebruiken 
als zij op 10 november over dit onderwerp spreken. Tijdens deze vergadering is er geen gelegenheid meer 
om in te spreken maar mee luisteren vanaf de publieke tribune of vanuit huis kan natuurlijk wel.
Naar verwachting zal de gemeenteraad in de raadsvergadering op 24 november een besluit nemen over 
de visies.

Meer informatie op de website
De vergaderstukken zijn te vinden op de website: www.Nijkerk.eu/gemeenteraad
Kies daar voor Vergaderingen en vergaderstukken en kijk in de vergaderkalender bij de commissieverga-
dering van 10 november.

Volg de gemeenteraad 
Hoort u graag wat de gemeenteraad doet? Bijvoorbeeld wanneer de vergaderingen zijn en wat er 
op de agenda staat? Volg de gemeenteraad via Twitter (@RaadNijkerk) of Facebook 
(GemeenteraadNijkerk) 

Vooruitblik Raadsvergadering 3 november over de begroting
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Op 3 november bespreekt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur de Programmabegroting 2023-2026. 
Dat zijn de plannen van het college voor die periode. En plannen kosten natuurlijk geld. De raad moet 
beslissen om het geld beschikbaar te stellen. Het college schrijft in de aanbiedingsbrief aan de raad dat 
zij ervoor hebben gekozen om nog geen nieuw beleid in de begroting te verwerken. Begin 2023 willen zij 
met de raad spreken over de ontwikkelagenda. Dan zal de begroting weer aangepast worden.

Op de website: www.Nijkerk.eu/gemeenteraad vindt u de vergaderstukken. Op 3 november bent u 
welkom in het stadhuis om mee te luisteren. Via de website kan dat ook vanuit huis.

Inloopspreekuur 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 10 november aanstaande. Tussen 19.00 en 
20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle fracties aanwezig. U kunt zonder afspraak binnenlopen 
in de Stuw in Hoevelaken.

Vooruitblik Raadscommissie 10 november
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Op donderdag 10 november spreekt de raadscommissie over de vaststelling van de Omgevingsvisie en 
de Mobiliteitsvisie voor Nijkerk. De Omgevingsvisie gaat over de inrichting en het gebruik van de ruimte 
in de gemeente in de toekomst. Thema’s zijn: duurzame ontwikkeling, wonen, werken, voorzieningen, 
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Ruimte 

In onze gemeente Nijkerk wordt er op dit 
moment gewerkt aan een nieuwe Omge-
vings- en Mobiliteitsvisie. Hoe gaan we 
de komende 20 jaar met onze ruimte om, 
wetende dat er geen vierkante meter grond 
bijkomt? 

Ruimte is nodig voor de landbouwtransitie, om 
voor onze boeren in de gemeente Nijkerk een 
toekomstbestendige en vitale landbouwsector 
met perspectief te kunnen realiseren. Ruimte 
is ook nodig voor het bouwen van woningen, 
bedrijventerreinen, sportaccommodaties, 
wegen, recreatie en voor de energietransitie. 
Maar daarbij willen we wel ons prachtige bui-
tengebied behouden. Dit is belangrijk, omdat 
de inwoners van de gemeente Nijkerk ontspan-
ning vinden in en genieten van onze mooie en 
gevarieerde omgeving. 

Ik noem niet voor niets specifiek de inwoners 
van onze gemeente. Er is vaak aandacht voor 
nieuwbouwprojecten, maar in de gemeente 
Nijkerk staan al ruim 18.000 woningen met 
44.000 bewoners. Zij wonen hier in veel geval-
len vanwege ons mooie buitengebied met bos, 
polder, slagenlandschap, kampenlandschap 
en water. Om dit zoveel mogelijk in stand te 

houden, moeten er keuzes gemaakt worden: 
zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom bou-
wen (inbreiding)? Of de lucht in bouwen, maar 
hoe hoog? Als het aantal huizen en inwoners 
groeit, zal ook het wegennet uitgebreid en 
geoptimaliseerd moeten worden. Het lijkt een 
onmogelijke opgave, waarbij we ons misschien 
ook moeten afvragen hoe ver we door willen 
groeien. 

Uw mening hierover is belangrijk en essentieel 
bij het maken van keuzes. Uit het grote aantal 
inspraakreacties op het Ontwerp Omgevingsvi-
sie en Mobiliteitsvisie blijkt uw betrokkenheid 
hierbij. De fractie van het CDA is benieuwd naar 
uw visie op en gedachten over hoe de gemeen-
te Nijkerk er over 20 jaar uit zou moeten zien. 
Laat het ons weten! Met elkaar, voor elkaar.

Reageren?
bertveldhuizencda@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


