
5 oktober 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.

Een schone leefomgeving  
U als inwoner van de gemeente Nijkerk doet 
het goed. U zorgt namelijk voor een schone 
leefomgeving. Dit blijkt uit een meting die 
een milieu-adviesbureau in september 2022 
heeft uitgevoerd. Er is gekeken naar de 
hoeveelheid zwerfafval in beplanting, in gras 
en op verharding in de heel de gemeente. De 
resultaten zijn weergegeven als A+ (geen 
zwerfafval) tot en met D (veel zwerfafval).

De gemiddelde uitkomst ligt op een 8,1. Dit 
komt overeen met een A-beoordeling. Deze 
score ligt iets lager dan de gemiddelde beoor-
deling van 8,8 bij een najaarsmeting in 2021. 
Maar een score van 8,1 is nog steeds heel 
goed, dank zij u en natuurlijk de vrijwilligers 
van de zwerfafvalbrigade!

Mantelzorgwaardering: meld u vóór 1 december aan 
De zorg die u geeft aan uw naaste is 
onmisbaar. De gemeente Nijkerk bedankt 
u daarvoor hartelijk en geeft u graag een 
cadeaubon.

Zorgt u voor uw naaste die langdurig ziek is, 
een beperking heeft of hulpbehoevend is? 
Dan bent u mantelzorger. Meld u dan vóór 1 
december 2022 aan voor de mantelzorgwaar-
dering: vul het formulier in op www.nijkerk.eu/
meld-u-aan-voor-de-mantelzorgwaardering 
Jonge mantelzorgers moeten de aanmelding 
samen met een volwassene doen.

Krijgt u de zorg? Dan kunt u het formulier ook 
invullen voor uw mantelzorger.

Voor wie is de mantelzorgwaardering?
U kunt de mantelzorgwaardering krijgen 
als u onbetaald zorgt voor iemand die in de 
gemeente Nijkerk woont. Dit is iemand met 
een ernstige en/of langdurige ziekte of een 
beperking. En u doet dit langer dan 3 maanden 

en meer dan 8 uur per week. U mag de zorg 
niet geven vanuit een vrijwilligersorganisatie 
of als beroep.

Jonge mantelzorgers kunnen een mantelzorg-
waardering krijgen als ze tussen de 8 en 18 
jaar zijn. En thuis zorgen voor iemand in de 
gemeente Nijkerk. Dit is ook iemand met een 
ernstige en/of langdurige ziekte of een beper-
king. Bijvoorbeeld vader, moeder, broer, zus of 
een opa of oma die bij de jonge mantelzorger 
in huis woont.

Wat is mantelzorg?
Als mantelzorger ondersteunt u onbetaald en 
vaak voor een langere periode een hulpbehoe-
vende partner, ouder, kind, ander familielid 
of kennis. Daarmee levert u een belangrijke 
bijdrage in de zorg aan anderen.

Mantelzorg kan van alles zijn, bijvoorbeeld:
- persoonlijke verzorging (wassen, aankleden, 

eten en/of medicijnen geven)

-  begeleiding
-  helpen met vervoer en bezoek aan de dokter
-  huishoudelijke taken
-  administratieve taken

Vragen over de mantelzorgwaardering kunt u 
stellen via mantelzorgwaardering@nijkerk.eu 
of telefoonnummer (033) 247 22 22.

Ondersteuning van mantelzorgers
Sigma geeft ondersteuning en informatie aan 
mantelzorgers. Ze geven ook advies. Bijvoor-
beeld over welke regelingen er zijn om man-
telzorgers te helpen. Zoals hulp thuis, zodat 
de mantelzorger even kan uitrusten of er even 
tussenuit kan. Maar ook hulp bij het invullen 
van formulieren. De consulenten van Sigma 
bieden daarnaast een luisterend oor. Wilt u 
meer informatie of heeft u vragen? Neem dan 
contact op met het Steunpunt Mantelzorg van 
Sigma: mantelzorg@sigma-nijkerk.nl of 
(033) 247 48 30.

Geef u op voor de gratis training ‘stresskids’ - start 1 november   
Iedereen heeft wel eens stress. Maar ook 
sommige kinderen al. Hoe jong ze ook zijn. 
Daarom is het goed om jong te beginnen 
met leren omgaan met stress. Ook hebben 
kinderen hun ouders daar vaak in nodig. Zij 
kunnen beschermend meedenken. Op 
1 november start de training ‘Stresskids’. Er is 
ook een groepsbijeenkomst voor de ouders!

Stresskids is een training voor jongeren tussen 
de 11 en 16 jaar met klachten die komen door 
stress. Er zijn vier bijeenkomsten voor de jon-
geren en één bijeenkomst 
voor de ouders. De training 
is met name gericht op 
stress door school en op 
advies over goed slapen.

Meer informatie en opgeven 
Kijk op www.pitnijkerk.nl en geef u op! 
Deelname aan de training is gratis voor 
inwoners van de gemeente Nijkerk.

Flier Boomspecialisten rooit bomen 
Vorige week heeft u op deze pagina meer 
kunnen lezen over het snoeien van bomen 
in Hoevelaken en Nijkerkerveen. Afgelopen 
seizoen vond een inspectie van de bomen 
plaats. Een selectie van bomen is ziek of 
dood. Of de bomen zijn slecht van conditie 
dat ze gevaar opleveren. Daarom zijn deze 
bomen na inspectie aangemerkt om te 
rooien. 

Voorbeelden van bomen die de aannemer 
rooit:
• Mamoetboom (conifeer) rotonde Koningin-

neweg/Zuiderinslag te Hoevelaken;
• Wilg nabij Moorselaar 69 bij de Wulfshoeve 

in Nijkerk;
• Eik achter Bernardstraat 13 te Nijkerk. 

Overlast in het verkeer
Het werk van de aannemer kan overlast 
veroorzaken in het verkeer. Soms is het nodig 
om uw auto te verplaatsen. Staat een boom 
bij u in de woonwijk die de aannemer rooit? 
U krijgt een brief van de aannemer met meer 
informatie en de maatregelen die nodig zijn 
om goed en veilig te kunnen werken.

Meer informatie
Vragen aan de gemeente over de 
kap van bomen kunt u stellen via 
gemeente@nijkerk.eu of
 telefoonnummer (033) 247 22 22.



Leefbaarheidsonderzoek Paasbos
Bent u inwoner van de woonwijk Paasbos? 
Dan kunt u rond de week van 17 oktober 
(opnieuw ) een leefbaarheidsonderzoek op 
uw deurmat verwachten. Dit onderzoek 
voert onderzoeksbureau Enneüs uit. Dit bu-
reau is onafhankelijk en het onderzoek is een 
vervolg op de 0-meting van een jaar geleden. 

Doe mee aan het onderzoek
Via dit bericht brengen wij dit onderzoek 

bij u onder de aandacht. Doe mee aan het 
onderzoek door de vragen in te vullen. Het 
onderzoek zal slechts enkele minuten van uw 
tijd in beslag nemen. De resultaten van het 
onderzoek worden anoniem verwerkt. Heeft u 
vragen hebben over dit onderzoek? Dan kunt u 
contact opnemen met de gemeente via (033) 
– 247 22 22 en vragen naar een collega van 
team Veiligheid. U kunt ook een mail sturen 
naar aov@nijkerk.eu.

De muur isoleren, dat scheelt 
De muren van uw huis isoleren, daar zult u 
geen spijt van krijgen. Want het huis houdt 
warmte beter binnen. En daardoor verbruikt 
u minder energie. Meer comfort, minder 
kosten. Een echt win-win-situatie!

Gevelisolatie
Met muurisolatie bedoelen we het isoleren 
van de buitenmuur. Dat wordt ook wel de 
gevel genoemd. Het kan op 3 manieren.

Spouwmuurisolatie
Spouwmuurisolatie is de goedkoopste manier 
van de gevel isoleren. Hierbij vult u de ruimte 
tussen de buitenmuur en de binnenmuur met 
isolatiemateriaal. 

Buitenmuurisolatie
Buitenmuurisolatie kunt u doen wanneer 
u geen spouwmuur heeft of wanneer u de 
spouwmuurisolatie wilt verbeteren. U bouwt 
een laag over de buitenmuur heen. 

Binnengevelisolatie
Wanneer uw huis geen spouwmuur heeft en/
of wanneer u het uiterlijk aan de buitenkant 
niet mag veranderen (bijvoorbeeld omdat 
uw huis een monument is of vanwege het 
‘stadsgezicht’), dan is binnengevelisolatie nog 
een optie. U maakt dan een extra laag aan de 
binnenkant van de muur.

Meer info
Lees nog meer over de verschillende manieren 
om uw gevel te isoleren én welke subsidie u 
daarvoor kunt aanvragen op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/ muurisolatie.

Kom uit de geldzorgen: Krijg grip op uw geld!
Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? Wilt u meer overzicht en weten wat u zelf kunt doen?

Het geldplan “Kom uit de geldzorgen” helpt u stap voor stap op weg. U krijgt adviezen om uw uitgaven te verminderen en uw 
inkomsten te verhogen. 

Het kost wel even tijd, maar het levert echt wat op. Benut die kans!

Maak gebruik van het geldplan. Het is anoniem en voor inwoners van de gemeente Nijkerk gratis.

Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl

Start werkzaamheden reinigen kolken 
en lijngoten 
Waarom worden de kolken gereinigd?
De kolken en lijngoten worden periodiek gerei-
nigd en vrijgemaakt van zand en bladeren om 
het hemelwater zo goed mogelijk af te kunnen 
voeren naar het hoofdriool.

Planning en werkzaamheden
De werkzaamheden starten begin oktober in 
de kern Nijkerk. Daarna voert de gemeente 

de werkzaamheden uit in Nijkerkerveen en 
als laatste in Hoevelaken. De werkzaamheden 
duren ongeveer 8-10 weken.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? 
Dan kunt contact opnemen met Jan Meerkerk
via  het telefoonnummer (033) 247 22 22. 
U kunt ook een mail sturen naar 
gemeente@nijkerk.eu 

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
5 oktober  2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1901 Nijverheidsstraat ongenum. uitbreiden van 5 units 26-09-2022
 Nijkerk 
2022W2155 Torenstraat 11 Nijkerk uitbreiden van de woning 26-09-2022
2022W2078 Verlaat 18 Nijkerk aanbrengen van reclame 26-09-2022

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:
2022W1078 Westerdorpsstraat 17  het bouwen van 12 appartementen 26-09-2022
 Hoevelaken en horeca ruimte 

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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1916 Van Rootselaarstraat 1 realiseren van een dakopbouw 26-09-2022
 Nijkerkerveen 

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:
2022W2003 Steenbeek 32 Nijkerk realiseren van een erker in de zijgevel 26-09-2022



Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W2219 Hoogstraat 24 Nijkerk plaatsen van zonnepanelen 22-09-2022
2022W2195 Hulckesteijn 4 Nijkerk plaatsen van een toiletunit 21-09-2022
2022W2255 Nieuwe Voorthuizerweg 32 verleggen van een inrit 26-09-2022
 Nijkerk 
2022W2254 Vrijheidslaan 5 Nijkerk wijzigen van de draagconstructie 26-09-2022
2022W2216 Woudweg 15-06 Nijkerk kappen van 2 bomen 21-09-2022
2022W2210 Vrouwenweg 5 Nijkerkerveen bouwen van een bijgebouw 21-09-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1996 Klaprooslaan 31 Hoevelaken plaatsen van een veranda met berging 27-09-2022
2022W1855 Bentinckstraat 13 Nijkerk uitbreiden van de woning 24-09-2022
2022W1827 Bruins Slotlaan 8 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 24-09-2022
  en het bouwen van een bijgebouw 
2022W1638 Van Reenenpark 18 Nijkerk vernieuwen van het dak 22-09-2022

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022M0276 Oosterinslag 18  Hoevelaken oprichten en in werking hebben een  21-09-2022
  onderneming in sanitaire artikelen 
2022BL180 Reeënspoor 1 Hoevelaken tijdelijk lozen van bemalingswater 27-09-2022
2022M0037 Deuverdenseweg 1  Nijkerk veranderen van de activiteiten 27-09-2022
2022BL175 Oude Barneveldseweg 29 tijdelijk lozen van bemalingswater 27-09-2022
 Nijkerk 

Genomen beschikking door de burgemeester:
Op grond van artikel 3 Alcoholwet is op 20 september 2022 een slijterijvergunning verleent aan 
Slijterij Jumbo Veltink aan het Molenplein 15 in Nijkerk.
 
Bezwaar
Tegen dit besluit kan belanghebbenden binnen 6 weken na datum van bekendmaking (= datum ver-
zending van dit besluit) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden ingediend bij de burgemeester 
van gemeente Nijkerk. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan bezwaar worden gemaakt via 
de Digitale Publiekswinkel op de website www.nijkerk.eu. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende 
werking. 

Verkeersbesluit wijziging rijrichting Bentinckstraat in Nijkerk

• Het wijzigen van de rijrichting in de Bentinckstraat door 
 het van plaats wisselen van de borden C2 en C3 uit bijlage 
 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord uitgezonderd 
 fietsers en bromfietsers op de locatie hoek Raadhuisstraat-
 Bentinckstraat, en ter hoogte van Bentinckstraat 22 over-
 eenkomstig de bij dit besluit horende tekening;

•  Het opheffen van de geslotenverklaring voor vrachtauto’s in de Bentinckstraat door het ver-
wijderen van bord C7 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord uitgezonderd bestem-
mingsverkeer ter hoogte van huisnummer 22.

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.

Zienswijzen
Een ieder kan tussen donderdag 6 oktober 2022 tot en met 17 november 2022 een (bij voorkeur on-
line) zienswijze indienen. Meer informatie vindt u onder de kop “ indienen zienswijzen” in het groene 
kader op deze pagina en op de website onder de volledige bekendmaking.

Gemeente Nijkerk  Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 
herziening Amersfoortseweg 53
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 
2017, herziening Amersfoortseweg 53’ ter inzage komt te liggen. Met dit bestemmingsplan wordt de 
herontwikkeling van het perceel Amersfoortseweg 53 mogelijk. Het plan bestaat uit drie ontwikke-
lingen. Ten eerste, de voormalige agrarische bebouwing wordt gesloopt ten behoeve van twee extra 
woningen met een inhoudsmaat van 463 m3 per stuk. Ten tweede, het bestaande bijgebouw met 
zwembad wordt gelegaliseerd. Ten derde, de bestemming ‘Wonen’ wordt aangepast op de steden-
bouwkundige structuur en de aanduiding ‘paardenbak’ komt te vervallen. 

Onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan is een (landschappelijk) erfinrichtingsplan om de 
inpassing te verzekeren.

Kaart van locatie

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 6 oktober 2022 zes weken 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.

Daarnaast is het bestemmingsplan online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0179-0001 Via www.nijkerk.eu/ter-inzage is het ontwerp-
estemmingsplan eveneens te raadplegen. 



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
6 oktober Raadscommissie I  20.00 uur Raadzaal stadhuis
6 oktober Raadscommissie II 20.00 uur Bedrijfsrestaurant stadhuis
10 oktober Raadscommissie (besloten) 20.00 uur Raadzaal stadhuis
13 oktober Raadscommissie I 20.00 uur Raadzaal stadhuis
13 oktober Raadscommissie (besloten) 22.15 uur Raadzaal stadhuis

- Beheerplan Bermen en Watergangen (2022-2026). Dit voorstel gaat over het beheer en on-
derhoud van bermen, sloten en beschoeiingen. Welk onderhoud is er nodig en hoeveel kost dat? 
En hoe kan de biodiversiteit vergroot worden door de manier van onderhoud?

Belangstelling voor deze onderwerpen? U bent van harte welkom bij de vergadering en het is ook moge-
lijk om in te spreken. De volledige agenda en informatie over de agendapunten of inspreken vindt u op de 
website: www.nijkerk.eu/gemeenteraad. De vergadering is ook vanuit huis te volgen via de website van 
de gemeente.

Besloten raadscommissie op 10 oktober
Maandag 10 oktober is er een besloten raadscommissie over Stadshaven Nijkerk. De raadsleden ontvan-
gen informatie en kunnen vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan. De bijeenkomst is niet openbaar 
vanwege economische/financiële belangen van de gemeente. 

Vooruitblik Raadscommissie op 13 oktober
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Raadscommissie I vergadert vanaf 20.00 uur in de raadzaal. Op de agenda:
- Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, herziening Domstraat 

60-60a. Hiermee wordt de omvorming en vergroting van de bedrijfsbestemming op perceel 
Domstraat 60-60a in Nijkerkerveen mogelijk gemaakt.

- Startbesluit Toepassing coördinatieregeling voor uitbreiding van een agrarische 
 paardenhouderij aan Westerdorpstraat 97 te Hoevelaken. De paardenhouderij is nu aan de 

Oosterdorpsstraat 174 (woningbouwgebied Klaarwater) gevestigd. Voor de verplaatsing moet 
het bestemmingsplan aangepast worden en zijn omgevingsvergunningen nodig. 

- Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen 
Foodvalley. Dit voorstel gaat over wat er in de regio Foodvalley nodig is om leefkwaliteit 
en groei goed op elkaar af te stemmen. Dit voorstel wordt in alle gemeenteraden in de regio 
besproken.

Belangstelling voor deze onderwerpen? ? U bent van harte welkom bij de vergadering en het is ook 
mogelijk om in te spreken. De volledige agenda en informatie over de agendapunten of inspreken vindt u 
op de website: www.nijkerk.eu/gemeenteraad. De vergadering is ook vanuit huis te volgen via de website 
van de gemeente.

Besloten raadscommissie op 13 oktober
Donderdag 13 oktober is er een besloten raadscommissie over de Meerjarenprognose Grondbedrijf. De 
raadsleden krijgen eerst een toelichting en kunnen daarna vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan. 
De bijeenkomst is niet openbaar vanwege economische/financiële belangen van de gemeente.

Vooruitblik Raadscommissie I op 6 oktober
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag 6 oktober staat in raadscommissie I de Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie op de agenda. 
Vanaf 20.00 uur is er gelegenheid voor inwoners en andere belanghebbenden om in te spreken in de 
raadzaal van het stadhuis. 
De Omgevingsvisie gaat heel kort gezegd over de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. 
Hoe wil de gemeente in de toekomst omgaan met: duurzame ontwikkeling, wonen, werken, mobiliteit, 
voorzieningen, landelijk gebied?
De Mobiliteitsvisie gaat over het verkeersbeleid voor de komende jaren. De mobiliteitsvisie is nauw 
verbonden met de Omgevingsvisie. Want plannen voor ruimtelijke ontwikkeling kunnen niet zonder 
plannen voor verkeer en vervoer. Thema’s in de mobiliteitsvisie zijn: verkeersveiligheid, fietsverkeer, duur-
zaamheid, openbaar vervoer en automobiliteit. 

Inspreken
Wilt u inspreken over de Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie? Dan graag vooraf even melden bij de 
raadsgriffie via e-mail: griffie@Nijkerk.eu of bellen naar het algemene nummer van de gemeente
(033 – 247 22 22) en vragen naar de raadsgriffie.
De maximale spreektijd is 5 minuten per Inspreker. Als er veel insprekers zijn, kan de spreektijd ingekort 
worden. Kijk voor de agenda en vergaderstukken op www.nijkerk.eu/gemeenteraad en kies daar voor 
vergaderkalender 6 oktober raadscommissie I.

Vervolg
De commissieleden kunnen de informatie van de insprekers gebruiken als zij in november over dit 
onderwerp spreken en hun mening vormen. Tijdens die vergadering is er geen gelegenheid meer om in te 
spreken. De verwachting is dat de raad in november een besluit neemt over het voorstel.

Vooruitblik Raadscommissie II op 6 oktober 
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Raadscommissie II vergadert vanaf 20.00 uur in het bedrijfsrestaurant. Op de agenda:
- Visie werklocaties en Regionaal Programma Werklocaties Regio Foodvalley. De Visie Werklo-

caties (2020-2030) gaat over de bedrijventerreinen in onze gemeente. Het Regionaal Program-
ma Werklocaties (2022-2026) Regio Foodvalley gaat over de afspraken over de bedrijventerrei-
nen in de regio. Het voorstel van het college aan de raad is om deze afspraken vast te stellen.

- Hondenbeleid. Het college wil het Hondenbeleid aanpassen en vraagt de raadscommissie om 
reactie. Dit is op verzoek van de gemeenteraad.  In september 2021 kwam het college al met een 
voorstel voor nieuw Hondenbeleid maar daarover had de raad nog veel vragen. Nu legt het col-
lege het aangepaste plan voor aan de raadscommissie en vraagt om reactie. Bijvoorbeeld over de 
kosten, het gebruik van de  hondenbelasting en het uitlaatbeleid.

Gemeenteraad
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Raadslid aan het woord

Harry Bokkers
Raadslid CDA 

Lokaal en regionaal

Na de verkiezingen, de vorming van het 
nieuwe college en de zomervakantie komen 
we nu als raad goed op gang. De agenda 
voor de komende tijd is vol te noemen. Voor 
de komende maanden staan er omvangrijke 

en voor onze gemeente belangrijke onderwer-
pen op de agenda. Vooral over veel ruimtelijke 
onderwerpen willen en moeten we deze raads-
periode beslissen. 

Voor mij is dit nu de derde raadsperiode en 
ook deze keer mag ik de raad van de gemeente 
Nijkerk vertegenwoordigen in de Regiocom-
missie van de Regio FoodValley. Samenwerken 
in de regio is belangrijk, samen kan je meer. 
Samenwerken is nodig omdat vraagstukken de 
gemeentegrens overschrijden, maar ook omdat 
de overheid ons dat oplegt.  In alle gemeen-
ten van de Regio FoodValley behandelen de 
raden het komend half jaar onderwerpen als 
Regionale Energie Strategie (RES), de Verstede-
lijkingsstrategie en het Regionaal Programma 

Landelijk Gebied. Drie belangrijke ruimtelijke 
trajecten waar we als raden ongeveer gelijktij-
dig over moeten beslissen. 

Voor ons is belangrijk wat deze ruimtelijke 
trajecten betekenen voor onze gemeente, onze 
eigen omgevingsvisie en niet te vergeten de on-
derlinge samenhang.  Wat voor mij dan ook erg 
belangrijk is en waar we altijd extra aandacht 
voor moeten hebben is het effect dat dit heeft 
op ons buitengebied. Met al de plannen die er 
zijn moet er erg veel gebeuren in de nog open 
ruimte. Ruimte waar we zuinig op moeten zijn, 
maar welke steeds kleiner wordt.  

Reageren?
harrybokkers@planet.nl

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


