
3 augustus 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.

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl

Cultuur in de spotlight!
Cultuur is onmisbaar voor mensen. Corona 
heeft onze cultuursector geen goed gedaan, 
maar toch gebeurt er van alles op gebied 
van cultuur in onze gemeente. De gemeente 
ondersteunt en stimuleert  cultuur op heel 
veel manieren. Benieuwd?

Samen cultuur er stevig boven op helpen
Om de cultuursector te helpen na de 
coronaperiode, maakt de gemeente samen 
met die cultuursector een plan. Daarbij gaat 
het er ook om, dat onze cultuur in de toekomst 
sterk blijft. Tamar Kaijzer, onze onafhankelijke 
cultuurformateur, gaat hiermee aan de slag. 
Verder ondersteunt de gemeente de 
cultuursector met corona-herstelgelden en 
subsidies.

Blok alvast in uw agenda!
Cultuurorganisaties opgelet! 
Donderdagavond 29 september wil 
cultuurformateur Tamar Kaijzer graag voor 
een eerste keer met u in gesprek over de 
toekomst van onze cultuursector. Hoe 
staan we er voor? Hoe maken we cultuur 
interessanter, bijvoorbeeld voor jongeren? 
Hoe maakt cultuur Nijkerk aantrekkelijker 
voor inwoners én voor bezoekers? We gaan 
samen op zoek naar nieuwe ideeën!

Tamar benadert na de zomer organisaties 
om mee te doen. Organisaties kunnen zich 
ook zelf aanmelden via haar email:
t.kaijzer@cultuurformateur-nijkerk.nl

Wethouder Broekman: “doe mee!”
Nieuwe wethouder cultuur is sinds de 
verkiezingen dit jaar Mariëlle Broekman. 
“Cultuur leeft in onze gemeente. Ik roep alle 
cultuuraanbieders op om met ons mee te 
doen om cultuur de komende jaren sterker, 
gevarieerder en nog meer voor iedereen te 
maken. Alleen samen hebben we succes!”

Explosie van cultuur deze nazomer
De gemeente Nijkerk staat deze nazomer in 
het teken van onder andere cultuur. Op de 
Dorpsdag in Hoevelaken, 27 augustus, start 
namelijk de Sport- en Cultuurconnectie. Tot 
ongeveer half oktober zijn er overal in de 
gemeente sport- en cultuuractiviteiten. Voor 
elk wat wils.

Tijdens de Sport- en Cultuurconnectie is ook 
het WK Volleybal voor vrouwen. Dit wordt 
van 23 september tot  15 oktober gehouden 
in onder andere de provincie Gelderland. De 
gemeente Nijkerk is gastgemeente van het 
Tsjechische damesteam. Ze logeren en trainen 
bij ons en zijn mogelijk aanwezig bij een 
plaatselijke activiteit. 

Nieuw in Hoevelaken!
Heet van de naald: In september start de 
gemeente met iets nieuws. Er komt in 
Hoevelaken een sokkel, waarop elk jaar een 
nieuw kunstwerk/beeld kan komen. Lokale 
kunstenaars mogen ontwerpen indienen en 
lokale dichters kunnen hier iets passend bij 
maken. Inwoners en een jury bepalen wie de 
winnaars zijn.
Meer informatie volgt binnenkort….

Cultuur voor kinderen
De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen 
al op jonge leeftijd kennismaken met cultuur. 
De gemeente heeft een cultuurprogramma 
waar basisscholen zich voor kunnen inschrijven. 
Zestien van de negentien basisscholen doen 
hier aan mee. De kinderen komen tijdens hun 
schooltijd zo in contact met muziek, beeldende 
kunst, theater, fotografie, literatuur, dans, 
architectuur en erfgoed. Margreet Koele, één 
van de twee gemeentelijke cultuurmakelaars 
helpt de scholen hierbij.

De gemeente overlegt nog met het voortgezet 
onderwijs en hoopt dat men binnenkort ook 
mee gaat doen.

Grijp u kans!
In september krijgen een groep willekeurige 
inwoners in de gemeente een enquête over 
cultuur in onze gemeente. Grijp uw kans om 
de gemeente te laten weten wat u belangrijk 
vindt, wat u mist of waar wel meer van mag 
komen!

Culturele Raad
We hebben in de gemeente een Culturele Raad. 
De leden zijn deskundig op gebied van cultuur. 
De Culturele Raad is een aantal jaar geleden 
in het leven geroepen om te verbinden, mee 
te denken en te helpen bij de organisatie van 
culturele activiteiten in de gemeente Nijkerk. 
De leden geven de gemeente ook gevraagd en 
ongevraagd advies over cultuur. 

Op dit moment bestaat de Culturele Raad uit 
vier leden. Omdat het takenpakket groeit is de 
Culturele Raad op zoek naar nieuwe leden. Lijkt 
u dit leuk? Woont u in Nijkerk en heeft u kennis 
van:
• taal en literatuur/bibliotheek,
• theater, 
• podiumkunsten (muziek, dans, toneel), 
• cultureel erfgoed, 
• beeldende kunst, 
• sociaal-culturele organisaties of 
• evenementenorganisaties? 
Dan kunt u zich aanmelden via 
cultureleraadnijkerk@nijkerk.eu !

Cultuurmakelaars
We hebben in de gemeente twee (op dit 
moment: interim)-cultuurmakelaars. Zij zetten 
zich in voor een goede verbinding tussen 
cultuurorganisaties: Nel Schoon, die vooral 
de contacten richting de verenigingen op zich 
neemt. En Margreet Koele, die de contacten 
met de scholen en met sportorganisaties 
heeft. Ze dragen ook bij aan promotie van het 
cultuuraanbod. Ze organiseren de kunstweek 
en hebben een eigen nieuwsbrief. Kortom: ze 
zijn de olie tussen de raderen. 
Ze zijn bereikbaar via: 
n.schoon@cultuurmakelaar-nijkerk.nl en 
m.koele@cultuurmakelaar-nijkerk.nl 



Bedrag Eenergietoeslag gewijzigd
Huishoudens met een laag inkomen kunnen voor 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen. 
Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. 

Op 7 juli 2022 is bekend geworden dat het bedrag van € 800,- verhoogd kan worden naar €1.300,-. 
Iedereen die al een aanvraag heeft gedaan hoeft niet opnieuw een aanvraag te doen. 
Als u de betaling van € 800,- al heeft ontvangen, dan krijgt u automatisch een nabetaling van 
€ 500,-. Gemeente Nijkerk is van plan de € 500,00 in de eerste helft van oktober na te betalen. 

Toeslag aanvragen
Heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? U kunt tot 15 mei 2023 een aanvraag 
indienen via onze website https://www.nijkerk.eu/energietoeslag. De energietoeslag wordt 
maximaal één keer per huishouden verstrekt. Dit betekent als iemand op uw adres al een 
energietoeslag heeft ontvangen, u deze niet nogmaals kunt krijgen. 

Vragen?
Heeft u vragen? Kijk op https://www.nijkerk.eu/energietoeslag of stuur een mail naar 
energietoeslag@nijkerk.eu of bel 033-247 22 22. 
Wilt u een papieren aanvraagformulier? Haal deze op bij de receptie van het Stadhuis. 
U kunt hiervoor ook bellen of mailen.

Tip om energie te besparen
Een goeie tip om energie te besparen: doe 
uw schone was niet in de droger, maar hang 
het aan de waslijn. Daarmee kunt u € 60 per 
jaar besparen!

Droog zonder stroom
Een wasdroger is een handig apparaat, maar 
vraagt ook veel stroom. Laat het weer het 
toe? Hang uw schone wasgoed dan lekker 
buiten te drogen. Dat kost geen stroom, dus is 
gratis. En uw was gaat er ook nog eens heerlijk 
fris van ruiken!
Kosten besparen
Energie is duur. En nog veel van de energie 
die we gebruiken, is slecht voor het klimaat. 
Daarom deze tip. Om energiekosten te 
besparen én tegelijkertijd de opwarming van 
de aarde tegen te gaan. 

Meer tips? 
www.duurzaam-nijkerk.nl/
snelle-tips-om-minder-energie-te-verbruiken


