
30 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.

Oranje vlag in top voor Orange the World 2022
De fontein aan de rand van het centrum van Nijkerk kleurt sinds vrijdag 25 november oranje. Dit heeft niets te maken met het WK Voetbal in 
Qatar, maar alles met de internationale campagne Orange the World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld 
tegen vrouwen en meisjes. De gemeente Nijkerk doet ook mee met de campagne. Daarom wappert sinds vrijdag de vlag van Orange the World bij 
het gemeentehuis.

“Wereldwijd krijgt een op de drie vrouwen te 
maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 
45 procent van de vrouwen en meisjes. Dat 
is onacceptabel. We willen mensen bewust 
maken van de ernst van geweld tegen vrouwen 
en meisjes. Daarom ondersteunen we de
campagne Orange the World van harte”,
aldus wethouder Rohen. 

 

Thema 2022: Iedereen kan helpen geweld te 
voorkomen 
De internationale dag tegen geweld tegen 
vrouwen is een idee van de Verenigde Naties. 
Op deze dag start ook de jaarlijkse campagne 
Orange the World. De campagne duurt tot 
10 december. In 2022 is het thema van de 
campagne in Nederland preventie. Wethouder 
Rohen:  “De nadruk bij de aanpak van geweld ligt 
vaak op signalering, melding en hulpverlening. 
Deze zaken zijn heel belangrijk. Wat wij willen 
bereiken is het voorkomen van dit geweld. Daar 
kan iedereen aan bijdragen: individuen, profes-
sionals, organisaties, bedrijven en overheden.” 

Ook mannen en jongens betrekken
Wethouder Rohen: “Het is vooral belangrijk 
niet alleen vrouwen en meisjes te betrekken, 

maar nadrukkelijk ook mannen en jongens. 
Juist zij kunnen het verschil maken. Bijvoor-
beeld door elkaar aan te spreken op grens-
overschrijdend gedrag.”

Actie: Ik ben #medestander 
De campagne Orange the World nodigt 
iedereen uit medestander te worden in 
de strijd tegen geweld en een belofte te 
ondertekenen op orangetheworld.nl. Hiermee 
geeft de ondertekenaar aan dat hij of zij zich 
wil inzetten tegen geweld tegen vrouwen en 
meisjes. Medestanders krijgen een speciale 
nieuwsbrief. Hierin staan tips over wat je 
kunt doen in je dagelijks leven om geweld 
en intimidatie tegen vrouwen te helpen 
voorkomen en stoppen.

Sportmedaille behaald in 2022? Meld u aan voor de huldiging!  
Heeft u in 2022 een medaille behaald bij een officieel Nederlands-, Europees- of Wereldkampioenschap? Of kent u misschien zo’n topper?
Meld uzelf of hem/haar dan uiterlijk 15 december aan bij de gemeente. De gemeente wil deze sportkampioenen namelijk in het zonnetje zetten. 

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl

Energiecaravan op woensdag in Paasbos Oost/Luxool
Onze Energiecaravan komt op woensdag 7 december naar de wijk Paasbos-Oost/Luxool. 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:
• Schoolplein van De Open Kring
• Dennenlaan 31
• van 14.00 – 18.00 uur

Energieloket
Kunt u 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 
Energieambassadeurs. 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 energie-
scan 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.

De gemeente heeft zelf helaas geen overzicht van deze medaillewin-
naars. Daarom hebben we uw hulp nodig. We willen alle medaillewin-
naars die in de gemeente Nijkerk wonen namelijk begin 2023 uitnodigen 
voor een welverdiende huldiging.  
Aanmeldingen kunt u doen door te mailen naar: sportkampioen@nijkerk.eu.
Graag ontvangen we de volgende informatie van de sporter: 
• naam, adres, woonplaats; 
• geboortedatum; 
• e-mailadres; 
• om welke sport het gaat; 
• de datum van het kampioenschap; 
• of het om een Nederlands-, Europees- of Wereldkampioenschap gaat; 
• of het kampioenschap alleen of met een team is behaald;
• als de medaillewinnaar verbonden is aan een vereniging ook graag dit 

doorgeven.

Wij stellen het op prijs als u daarnaast ook nog wat achtergrondinfor-
matie geeft. U kunt denken aan: de motivatie van de sporter, hoelang de 
sporter deze sport al beoefent of hoe bijzonder de prestatie is.  

Let op: Het moet bij nationale kampioenschappen wel gaan 
om een wedstrijd die is gehouden onder auspiciën van een 
door het NOC*NSF erkende bond of door een sportvereniging 
die is aangesloten bij een bond die erkend is. Ook moet de 
sportvereniging of topsportorganisatie, waarbij de sporter is 
aangesloten, lid zijn van een organisatie die aangesloten is bij de 
NOC*NSF.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
30 november  2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2629 Callenbachstraat 17 Nijkerk maken van een muurdoorbraak 21-11-2022
2022W1573 Gildenstraat 47 Nijkerk bouwen van een vrieshuis opslag met  18-11-2022
  expeditie ruimte en kantoor 
2022W2585 Hogebrinkerweg 65 uitbreiden van de woning 22-11-2022
 Hoevelaken 

2022W2219 Hoogstraat 24 Nijkerk plaatsen van zonnepanelen 18-11-2022
2022W1722 Nautenaseweg 00 Nijkerk bouwen van een appartementengebouw 22-11-2022
  (3 appartementen) 
2022W2216 Woudweg 15-06 Nijkerk kappen van 2 bomen 16-11-2022

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.

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.

Energiescan voor slechts € 50
Om u te helpen met het verduurzamen van uw huis, biedt de gemeente u een Energiescan aan 
voor slechts € 50. Dankzij zo’n scan krijgt u advies over wat u aan uw woning kunt doen, zodat 
u meer energie bespaart. Dat is fijn voor het klimaat én u bespaart tegelijkertijd energiekosten.

Dit houdt de energiescan in
• U vraagt de Energiescan aan via 
 www.duurzaam-nijkerk.nl/energiescan
• Ons Energieloket neemt contact op om een 

afspraak in te plannen
• Er komt een Energieadviseur thuis
• Die bekijkt uw woning en legt uit wat u
 het beste aan uw woning kunt verduur-
 zamen
• Hij maakt een berekening van wat dat 
 ongeveer kost
• En hij berekent hoeveel u daarmee ongeveer 

bespaart in energiekosten
• Hij kan u ook meer vertellen over subsidies 

• En, als u daar behoefte aan heeft, over de 
Duurzaamheidslening van de gemeente

Meer info
Kijk voor meer info op www.duurzaam-nijkerk.nl
of scan deze QR-code

Blad campagne
Het is herfst. Het blad valt van de bomen. Dit levert ongemak op voor het verkeer. Daarom 
ruimen we het blad. Hierbij staat de veiligheid voorop, vooral op wegen en fiets- en wandelpa-
den. De gemeente verwijdert daarbij blad van verharding en op gazons. Dit doet de gemeente 
samen met de aannemer Sight Landscaping.  

Op verharding is het verwijderen van het blad 
belangrijk voor de verkeersveiligheid. Natte 
bladeren kunnen zorgen voor gladde wegen. 
Ook zorgen we er zo voor dat straatkolken 
niet verstopt raken en het regenwater goed 
weg kan. Door blad van gazons te verwijderen 
voorkomen we verstikking van het gras.

Hoe gaan we te werk
We maken gebruik van bladblazers om het 
blad bij elkaar te blazen. Daarna komt de 
zuigwagen achter een tractor of veegwagen en 
zuigt het blad op. Ook blazen we de fietspaden 
schoon met een bladblazer aan een tractor. 
Dit blad blazen we terug in de berm of het bos.

Waar laten we blad liggen
In beplantingen laten we het blad zoveel 
mogelijk liggen omdat het daar zorgt voor een 

prima voeding. Blad biedt ook een schuilplaats 
voor dieren zoals egels en regenwormen. 
Vogels zijn natuurlijk ook gek op een laag blad 
waar van alles in te vinden is om te eten of 
een nest mee te bouwen. Blad zoveel mogelijk 
laten liggen in uw tuin is dus zeker ook een tip 
voor thuis.

Op weg naar een feestelijke jaarwisseling
Na twee jaarwisselingen met coronamaatregelen ziet het ernaar uit dat 2023 op een traditionele 
manier in kunnen luiden. 

In verband met de viering van Oud en Nieuw 
heeft de burgemeester voor de nacht van 31 
december 2022 op 1 januari 2023 ontheffing 
verleend voor de sluitingstijden van de 
commerciële horecabedrijven. 

Dit betekent dat de horeca in onze 
gemeente open mag blijven tot uiterlijk 
05.00 uur.

Herhaalprik corona bij
GGD Gelderland-Midden
Iedereen vanaf 12 jaar kan zonder afspraak een herhaalprik met vernieuwde coronavaccins 
krijgen. Voorwaarde is dat u de basisserie hebt gehad. En dat uw laatste coronavaccinatie of 
-besmetting minimaal 3 maanden geleden is.

Voldoet u aan de voorwaarden? Kom zonder 
afspraak langs op een GGD-vaccinatielocatie 
in de buurt. In de gemeente Nijkerk is dat: 
Hart van Holland, Berencamperweg 12,
3861 MC Nijkerk.

Dit kan elke zaterdag tot en met 17 december 
van 10.00 tot 16.00 uur
Maakt u liever eerst een afspraak voor
de herhaalprik tegen corona? 
Dat kan via planjeprik.nl of bel naar
0800 7070.

Breng uw inkomsten en uitgaven na 
scheiding in balans met het 
Geldplan Scheiden
Een (echt)scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, die grote financiële gevolgen heeft. 
Om financiële problemen te voorkomen helpt het om overzicht te krijgen van uw huidige 
situatie en die van uw financiële situatie na scheiding.

Het geldplan Scheiden geeft u dat overzicht. Ook biedt het inzicht in hoe u inkomsten kunt 
vergroten en op uitgaven kunt besparen.

Inwoners van de gemeente Nijkerk kunnen gratis en anoniem gebruik maken van het 
geldplan Scheiden. Beantwoord in 5 – 10 minuten vragen over 
uw situatie, en er verschijnt een persoonlijk actieplan. 

Maak gebruik van het geldplan!
Ga naar: https://www.startpuntgeldzaken.nl/nijkerk/



Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2449 Watergoorweg 23 Nijkerk legaliseren van een 4e appartement 18-11-2022
  in ongewijzigde woonvolume 

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:
2022W2653 Oosterdorpsstraat 48 kappen van 2 beuken 21-11-2022
 Hoevelaken 
2022W2687 Westerdorpsstraat 68 kappen van 10 bomen 21-11-2022
 Hoevelaken 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W2725 Bontepoort 1 Nijkerk plaatsen van een overdekte  16-11-2022
  boerderijautomaat 
2022W2707 Bunschoterweg 52 Nijkerk verbouwen van de boerderij 15-11-2022
2022W2720 De Wel 11b Hoevelaken tijdelijk huisvesten van medewerkers in 16-11-2022
  een kantoorpand 
2022W2728 Hassemanpad 2 Nijkerk bouwen van een bijgebouw 17-11-2022
2022W2738 Holkerweg 76 Nijkerk interne verbouwing met wijziging  18-11-2022
  constructie 
2022W2750 Klaarwaterweg 15 plaatsen van zonnepanelen 21-11-2022
 Nijkerkerveen 
2022W2757 Klaarwaterweg 4 Nijkerkerveen realiseren van een B&B 21-11-2022
2022W2734 Scherpencamp 33 Nijkerk plaatsen van een luchtwarmtepomp- 17-11-2022
  behuizing op het dak 
2022W2724 Van Oldenbarneveltstraat 57 vervangen van een dakkapel en kozijnen 16-11-2022
 Nijkerk 

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
Mw. Linda Lee Melding kerstman,  Hoevelaken 24-12-2022 22-12-2022
Sargeant 2 kerstdames en
 Dickenskoor lopen 
 rond in Hoevelaken   

Schietvereniging  Ontheffing o.g.v. artikel 7 Stoutenburgerlaan 29-A vast 22-11-2022
Frans Tromp lid 2 van de Drank- en  Hoevelaken
 Horecaverordening 
 Nijkerk 2014 voor de
 vaste schenktijden 
 ma t/m vr van 19:00-0:00 uur, 
 za/zo 14:00-23:00 uur   
Promo Extend Melding kerstworkshop De Brink in Hoevelaken 17-12-2022 25-11-2022
 voor kinderen en plaatsen
 fotowand    

Genomen beschikking door burgemeester en wethouders
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
O.V. Hartje  O.g.v artikel 2:10 lid 4 van Westerdorpsstraat,  vast 22-11-2022
Hoevelaken de APV is ontheffing  Wiekslag/Leeuwerikstraat, 
 verleent om de kerstver- De Brink Hoevelaken
 lichting te bevestigen 
 aan gemeentebomen 
 aan de Westerdorpsstraat, 
 Wiekslag/Leeuwerikstraat,
 De Brink te Hoevelaken.   

Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Beatrixstraat 
in Nijkerk

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
• Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken door het plaatsen van 

het bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met bijbehorend onderbord met daarop het 
kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij aanvrager op de locatie Beatrixstraat ter 
hoogte van huisnummer 5 in Nijkerk;

• Dit besluit vervalt op het moment dat de gebruiker van de gehandicaptenparkeerplaats 
verhuist of daar geen gebruik meer van maakt of kan maken.

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 (033) 247 22 22 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
1 december Inloopspreekuur gemeenteraad 19.00 uur Bedrijfsrestaurant, stadhuis
1 december Raadscommissie 19.30 uur Raadzaal, stadhuis
1 december Beeldvormende bijeenkomst 21.15 uur Bedrijfsrestaurant, stadhuis
8 december Raadscommissies I en II 19.30 uur stadhuis

Inloopspreekuur gemeenteraad
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 tus-
sen 19.00 en 20.00 uur aanwezig in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis. U kunt zonder 
afspraak binnenlopen.

Vooruitblik Raadscommissie 1 december
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Vanaf 19.30 uur vergadert de raadscommissie over de raadsinformatiebrief die de raad van het col-
lege ontving over Sparrendam (Veenwal 6). Het gaat over de voorbereidingen van een wijziging van 
het bestemmingsplan waarmee de horeca-activiteiten gelegaliseerd kunnen worden.
Daarna spreekt de commissie over het Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021.
Meer lezen? vergadering bijwonen of inspreken? Kijk op de website: Nijkerk.eu/gemeenteraad

Vooruitblik Beeldvorming 1 december
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Als de raadscommissie is afgelopen, volgt een informatiebijeenkomst over Openbare Orde en 
Veiligheid. De aanvangstijd van 21.15 uur kan daardoor wijzigen. De bijeenkomst kan eerder of 
later beginnen. Tijdens deze bijeenkomst krijgen raadsleden, commissieleden en belangstellenden 
informatie over waar Openbare Orde en Veiligheid zich mee bezig houdt, zoals crisisbeheersing, 
zorg & veiligheid en ondermijning.

Blijft u graag op de hoogte over de vergaderingen van de gemeenteraad? Dan kunt u de 
gemeenteraad ook volgen via twitter: @RaadNijkerk of Facebook: GemeenteraadNijkerk.

Vooruitblik Raadscommissie I en II 8 december
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Raadscommissie I vergadert vanaf 19.30 uur in de raadzaal over:
- Vaststelling bestemmingsplan Stadshaven fase 1a
- Vaststelling bestemmingsplan Herziening woonzorghoeve Klaarwater 2 Hoevelaken
- Vaststelling veegplan, kernen en bedrijventerreinen bestemmingsplan Gemeente Nijkerk.

Raadscommissie II vergadert vanaf 19.30 uur in het bedrijfsrestaurant over:
- Aanvullende investeringskrediet nieuwe gemeentehuis
- Tweede bestuursrapportage
- Vastleggen uitgangspunten voor 100% kostendekkendheid leges en standpuntbepaling over 

invoering groene leges

Terugblik Raadsvergadering 24 november
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Op 24 november vergaderde de gemeenteraad. Na de opening vroeg Cathy van Manen (De Lokale Par-
tij) nadere inlichtingen aan het college over de beantwoording van haar schriftelijke vragen over Skaeve 
Huse aan de Palestinaweg-Oost. Wethouder Esther Heutink gaf aan dat Amersfoort en Nijkerk hebben 
afgesproken om elkaar goed op de hoogte te houden over ontwikkelingen op de gemeentegrens.
Daarna sprak de raad over de vaststelling Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie. In de Omgevingsvisie 
staan keuzes voor de inrichting en het gebruik van de ruimte in de gemeente in de toekomst. De Mo-
biliteitsvisie gaat over keuzes en plannen voor verkeer en vervoer. Raadsleden dankten de ambtena-
ren voor hun inzet en de betrokken inwoners voor hun inbreng. De vraag aan het college was om voor 
de vervolgstappen goed na te denken over manieren om het gesprek met de samenleving te voeren.

Er werden amendementen ingediend door verschillende fracties en daar werd over gestemd.
Niels Staal (VVD) diende een amendement in over het openhouden optie doorgetrokken rondweg 
(aangenomen, allen voor).
Irene Moes (PRO21) diende amendementen in over: 
- Gebiedsuitwerking Slichtenhorst (aangenomen, voor: PRO21, CDA, ChristenUnie-SGP, VVD. 

Tegen: De Lokale Partij).
-  Gebiedsuitwerking Luxool (aangenomen, allen voor).
-  Ja, mits beleid (aangenomen, allen voor).
Tom van Valkenhoef (De Lokale Partij) diende een amendement in over Hoogbouw (verworpen, 
voor: De Lokale Partij. Tegen: CDA, ChristenUnie-SGP, PRO21, VVD).
Matthias Blankesteijn (CDA) diende een motie in over Kleine windmolens in de gemeente Nijkerk 
(aangenomen, allen voor).
Het geamendeerde (aangepaste) raadsvoorstel werd aangenomen. (voor: CDA, ChristenUnie-SGP, 
PRO21, VVD. Tegen: De Lokale Partij).
Er werden ook twee moties ingediend: Niels Staal (VVD) diende een motie in over Omgevingsvi-
sie/Mobiliteitsvisie 2.0. (aangenomen, allen voor).
Menno Aman (ChristenUnie-SGP) diende een motie in over verduidelijking maximale hoogtes hoog-
bouwlocaties (aangenomen, voor: ChristenUnie-SGP, CDA, VVD, VVD, PRO21. Tegen: De Lokale Partij).

Daarna stemde de raad zonder debat in met de voorstellen:
- Contourennota Regionaal Perspectief Landelijk Gebied Foodvalley 
- Regionale visie Publieke Gezondheid Gelderland Midden
- Verordening Jeugdhulp Nijkerk 2023 
- 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
U kunt de vergadering nog terugkijken via de website: www.Nijkerk.eu/gemeenteraad.
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Raadslid aan het woord

Patricia van Loozen
Raadslid
De Lokale Partij

Nestor 

Na de laatste gemeenteraadsverkiezing had 
ik ineens de eer om Nestor van de raad te zijn. 
Oftewel het raadslid met het meest aantal 
dienstjaren en in mijn geval ook de oudste.
Volgens de gemeentewet betekent het dat 

ik ben aangewezen als plaatsvervangend voor-
zitter van de gemeenteraad.
Nu is onze burgemeester sinds zijn aantreden 
altijd aanwezig geweest, maar corona sloeg toe 
en ik mocht de taak op me nemen. Ik vond het 
een mooie ervaring en was blij met de positieve 
sfeer die ik, dit keer in een andere rol, proefde in 
de raadsvergadering. 
Nestor is toch de mannelijke vorm dacht ik. 
Maar eens langs google. Nestrix kwam naar 
boven, net onder Beatrix. Hmmmm! Dat is te 
veel eer. Ik laat het bij Nestor. 
Een belangrijke opdracht voor mijzelf, in dit 
leven, is het positieve verschil mogen maken. 
Dat heb ik in mijn tijd als docent, maar ook als 
raadslid en wethouder nooit vergeten. 
Als lid van de gemeenteraad beslis je mee. Je 
stukken lezen, praten met betrokkenen, trans-
parant zijn, altijd kunnen uitleggen waarom wel 

of waarom niet voor jou, namens je partij.
Niet alleen luisteren maar ook horen. Natuur-
lijk beslist de meerderheid van de raad. Het 
algemeen belang telt. Soms moet je hard zijn, 
maar wel met een hart.
Dat laatste wil ook in deze raadsperiode blijven 
uitdragen. Ik kan helpen procedures uit te 
leggen, beslissingen te nemen of te begrijpen. 
Onze zakelijke afspraken, vastgestelde nota’s 
en verordeningen toe te lichten als ook nieuwe 
raadsleden een steuntje geven bij de keuze van 
een standpunt. Ik ben er voor de Lokale Partij, 
alle raadsleden en ook voor u, om daarmee
 het positieve verschil te mogen maken. Zakelijk 
maar ook in mijn omgeving. Een beetje warmte 
brengen, een luisterend oor en delen.
Waarin kunt u het verschil maken?

Reageren? patriciavanloozen@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


