
7 december 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.

Energietoeslag
Huishoudens met een laag inkomen kunnen voor 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen van € 1.300. Met dit extra geld kunnen zij
(een deel van) de energiekosten betalen. 

Toeslag aanvragen
Heeft u nog geen energietoeslag 
aangevraagd? U kunt tot en met 31 december 
2022 een aanvraag indienen voor een 
energietoeslag via onze website 
www.nijkerk.eu/energietoeslag. Op de website 
staan ook de voorwaarden. Bijvoorbeeld hoe 
hoog uw gezamenlijke inkomen maximaal 
mag zijn. De energietoeslag wordt maximaal 
één keer per huishouden verstrekt. Dit 
betekent dat als iemand op uw adres al een 
energietoeslag heeft ontvangen u deze niet 
nog een keer kunt krijgen.

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.

Haal zonder afspraak dichtbij een herhaalprik 
Inwoners van de gemeente Nijkerk kunnen voor een herhaalprik 
dichtbij terecht bij de vaccinatielocatie in Hart van Holland, 
Berencamperweg 12. Dit kan elke zaterdag tot en met 17 december 
van 10.00 - 16.00 uur. 

Wat kunt u doen tegen geweld tegen vrouwen?
Van 25 november tot 10 december wappert de Orange the World vlag bij het gemeentehuis in Nijkerk. De fontein aan de rand van het centrum 
van Nijkerk kleurt in die weken 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.

Ook in de gemeente Nijkerk
Geweld tegen vrouwen en meisjes wordt vaak 
afgedaan als iets dat alleen voorkomt in lan-
den in Afrika, Azië of in Zuid- of Oost-Europa. 
Of in de grote stad of onder mensen met een 
kwetsbare sociaal-economische positie. Veel 
mensen denken dat het in hun omgeving niet 
voorkomt. Dat hebben ze mis! Geweld tegen 
vrouwen en meisjes komt overal voor, in alle 
landen ter wereld, in alle gemeenten, in alle 
lagen van de bevolking. Helaas ook in onze 
gemeente. 

Wist u dat?
-  73% van de Nederlandse vrouwen seksuele 

intimidatie heeft meegemaakt
-  1 op de 5 vrouwen in Nederland te maken 

krijgt met partnergeweld
-  in Nederland elke 8 dagen 1 vrouw sterft 

door huiselijk geweld

Wat kunt u doen? 
Iedereen kan helpen, op allerlei manieren. 
- U kunt in uw eigen omgeving het gesprek 

aangaan, op een open manier. Bijvoorbeeld 
door zelf uw eigen verhalen over straatinti-
midatie of andere vormen van geweld te de-
len met vrouwen in uw omgeving. Zo geeft 
u anderen de ruimte ook hun ervaringen te 
delen.

- U kunt helpen door goed te luiseren naar 
vrouwen en meisjes die iets vertellen over 
seksueel, fysiek of psychisch geweld en hen 
altijd serieus te nemen.

- U kunt, als vrouw of man, in uw omgeving 
aangeven dat we samen verantwoordelijk

 zijn en in gezamenlijkheid elkaar kunnen 
mobiliseren.

- U kunt #medestander worden op 
 orangetheworld.nl. Dan krijgt u voorbeelden 

en tips voor wat u kunt doen in uw dagelijks 
leven.

Bent u slachtoffer?
Bent u slachtoffer van fysiek, seksueel of 
psychisch geweld? Heeft u straatintimidatie 
meegemaakt? Meld dit altijd bij de politie. U 
kunt zelf kiezen of u er een aangifte van wilt 
maken of het bij een melding wilt houden. Een 
melding is heel belangrijk om de omvang van 
het probleem duidelijk te maken.

U kunt voor hulp ook:
- bellen of chatten met het Centrum Seksueel 

Geweld op 0800 0188.
- slachtofferhulp bellen op 0900 0101.
- huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis via 

0800 2000.
- bellen met het Sociaal Team van de 
 gemeente Nijkerk via 033 247 22 22.

Zonder afspraak direct een prik
Een afspraak voor de herhaalprik tegen corona is niet nodig. Wel is het 
belangrijk een legitimatiebewijs mee te nemen. 

Herhaalprik blijft belangrijk
Hoewel het aantal coronabesmettingen afneemt, blijft het belangrijk 
een herhaalprik te halen. Zeker als u 60 jaar of ouder bent of een kwets-
bare gezondheid hebt. Juist dankzij de vaccinaties en de opgebouwde 
bescherming hebben we dit punt in de pandemie bereikt. 

Meer informatie
Twijfelt u nog over het belang van de herhaalprik? Antwoorden op de 
belangrijkste vragen staan klaar op ggdgm.nl/herhaalprik. 



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
7 december  2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2475 Bruins Slotlaan 13 Nijkerk plaatsen van een erker 28-11-2022
2022W1516 Bunschoterweg 49 Nijkerk legaliseren van een tuinmuur 25-11-2022
2022W2172 Callenbachstraat 2 Nijkerk verbouwen van het pand 28-11-2022
2022W2424 Holkerweg 32 Nijkerk plaatsen van een nieuw kozijn in  28-11-2022
  de voorgevel 
2022W2647 Kardinaal Alfrinklaan 177 vergroten van de woning en berging 24-11-2022
 Nijkerk 
2022W2412 Rozenlaan 1 Nijkerk aanleggen van een uitweg 23-11-2022
2022W2724 Van Oldenbarneveltstraat 57 vervangen van een dakkapel en kozijnen 25-11-2022
 Nijkerk 

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:
2021W2723 Nijverheidsstraat 42-44 Nieuwbouw van een asfaltcentrale 04-10-22
 Nijkerk 
2022W0849 Vrouwenweg achter nr. 27a  bouwen van een woning 28-11-2022
 Nijkerkerveen 

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.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2344 Oude Barneveldseweg 32  plaatsen van een dakkapel 25-11-2022
 Nijkerk 

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.

Energiecaravan op woensdag in Paasbos-West
Onze Energiecaravan staat volgende week woensdag, 14 december, in de wijk Paasbos-West 
Coltoflaan / van Oldenbarneveltstraat. 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 volgende week:
• Schoolplein Maranathaschool
• Grieglaan 4
• van 14.00 – 18.00 uur

Bij u in de buurt
Wilt u weten wanneer we bij u in de buurt 
komen? Kijk www.duurzaam-nijkerk.nl/
energiecaravan-nijkerk of scan deze QR-code.

Op weg naar een feestelijke jaarwisseling
Na twee jaarwisselingen met coronamaatregelen ziet het ernaar uit dat we 2023 op een tra-
ditionele manier in kunnen luiden. Om ervoor te zorgen dat oud en nieuw feestelijk verloopt, 
vragen wij u alvast uw aandacht voor het veilig afsteken van vuurwerk. Lees de veilig vuur-
werktips om ongelukken met vuurwerk te voorkomen: 

Voorbereiding
•  Maak nooit zelf vuurwerk! Meestal explo-

deert dit onverwacht en op het verkeerde 
moment. Laat het maken van vuurwerk 
aan de experts over. Koop dus alleen legaal 
vuurwerk bij officieel erkende verkooppun-
ten. De verkoopdagen in 2022 zijn 29, 30 en 
31 december. 

•  De regels voor het afsteken van vuurwerk 
zijn: Vuurwerk afsteken mag alleen op, 
oudejaarsdag zaterdag 31 december 2022 
van 18.00 uur tot zondag 1 januari 2023, 
02.00 uur. 

•  Vuurwerk moet je nooit bundelen of uit 
elkaar halen: experimenteer niet met vuur-
werk! 

•  Lees vooraf altijd de afsteekinstructie.
•  Steek vuurwerk op de juiste manier af.
•  Bewaar vuurwerk op een droge en koele 

plaats, buiten het bereik van kinderen en 
nooit in uw broek- of jaszak.

•  Steek vuurwerk altijd buiten af.
•  Zet een veiligheidsbril op en draag geen 

brandbare kleding of een capuchon.
•  Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk 

tegelijk af.
•  Steek geen vuurwerk uit uw hand af. 

Vuurwerk wordt vaak in de hand afgestoken 
en dan weggegooid, dit is gevaarlijk. Leg 
vuurwerk op de grond en steek het daar af.

•  Let op de windrichting en neem voldoende 
afstand, minstens zes meter.

•  Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, 
sigaret of sigaar.

• Houd vuurwerk buiten het bereik van kinde-
ren.

• Let op omstanders (mens en dier).

Misverstand omtrent vuurwerk voor kinderen: 
Denk bijvoorbeeld aan sterretjes.
Ook al noemen ze het kindervuurwerk of koud 
vuur, dat is onzin! Koud vuur
bestaat niet, dus ook sterretjes zijn gevaarlijk: 
het brandende deel heeft een
temperatuur van 1100 graden Celsius!

Na het afsteken
•  Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is 

afgegaan) nooit opnieuw aan: de lont kan 
al zover zijn opgebrand dat het vuurwerk bij 
een hernieuwde poging direct explodeert.

•  Maak vuurwerkafval onschadelijk door het 
in water te dompelen of gooi er een emmer 
water over.

•  Ruim vuurwerkafval meteen op nadat u het 
onschadelijk hebt gemaakt. Laat kinderen 
niet alleen vuurwerk opruimen. U kunt het 
gewoon bij het huisvuil doen. Of doe mee 
aan de inzamelingsactie van de gemeente. 
Meer informatie over de inzamelingsactie 
leest u volgende week in De Stad Nijkerk op 
de pagina ‘Special Jaarwisseling’. U maakt 
kans op mooie prijzen!

Geldplan voor ZZP-ers
Bent u ZZP’er of wilt u ZZP’er worden? Dan vragen geldzaken extra aandacht. Wilt u 
weten hoe u het goed kunt regelen? Het Geldplan ZZP helpt u daarbij.

In het geldplan beantwoordt u in 10 minuten vragen over uw bedrijf, woonsituatie, 
administratie, inkomen en reserves. U ziet dan welke financiële risico’s u loopt en welke 
acties u kunt ondernemen. Zo voorkomt u problemen en vergroot u uw kans op succes. 

Ga naar: www.startpuntgeldzaken.nl/nijkerk/.

Als inwoner van Nijkerk kunt u gratis en anoniem dit 
geldplan gebruiken.

U ontvangt de afvalkalender 2023 bij de Stad Nijkerk van 14 december.
Kijk op mijnafvalwijzer.nl voor de ophaaldag op uw adres.

De afvalwijzer 2023 vindt u op onze website: https://www.nijkerk.eu/afvalwijzer



Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2720 De Wel 11b Hoevelaken tijdelijk huisvesten van medewerkers  25-11-2022
  in een kantoorpand 
2022W2503 Groenallee 19 Nijkerk bouwen van een berging aan de garage 29-11-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W2805 Antonie Voskuijlenlaan 1  plaatsen van een dakkapel 28-11-2022
 Hoevelaken 
2022W2806 Antonie Voskuijlenlaan 3 plaatsen van een dakkapel 28-11-2022
 Hoevelaken 
2022W2807 Gentiaan 59 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 28-11-2022
2022W2784 Hoefslag 132 Nijkerk plaatsen van een container en bouwkeet 24-11-2022
2022W2794 Laakweg 17 Nijkerkerveen verbouwen van het kantoor tot  25-11-2022
  mantelzorgwoning 
2022W2800 Oosterdorpsstraat 103  isoleren van de kap en het aanpassen van 26-11-2022
 Hoevelaken de dakkapellen 
2022W2801 Schoolstraat 82b vervangen van een tuinkas 27-11-2022
 Nijkerkerveen 
2022W2788 Weldammerlaan 20 verbouwen en uitbreiden van de woning 25-11-2022
 Hoevelaken 
2022W2779 Wittenburg 205 Nijkerk plaatsen van een uitbouw 23-11-2022

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
Stichting  Winterfair Dorpsplein aan de 10-12-2022 1 -12-2022
Winterfair   Van Noortstraat te
Nijkerkerveen  Nijkerkerveen  
Dhr. J. van Dijk Zeemanskoor Nijkerks Parkeerplaatsen bij Bokkers 17-12-2022 1-12-2022
 Welvaren en Renes, Verlaat 11 Nijkerk  

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.

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022BL228 Barneveldseweg 148 Nijkerk tijdelijk lozen van bemalingswater 23-11-2022

2022BL231 Smitspol 13 Nijkerk tijdelijk lozen van bemalingswater 23-11-2022
2022BL221 Vlinderlaan 118 Nijkerk aanleggen van een gesloten  23-11-2022
  bodemenergiesysteem 
Melding mobiel breken
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022MB035 Gildenstraat 47  Nijkerk puin 23-11-2022
2022MB036 Prinsenweg 24  Nijkerk puin van 05-12-2022 tot en met  25-11-2022
  22-12-2022 

Ontwerp omgevingsvergunning 
Het college is voornemens in afwijking van het bestemmingsplan vergunning te verlenen voor:
Dossiernummer: 2021W2723
Locatie: Nijverheidsstraat 42-44 Nijkerk
Omschrijving: Nieuwbouw van een asfaltcentrale
Verzenddatum: 4 oktober 2022

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 onder de volledige bekendmaking.

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 12 december 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:
19.30 uur Twee bezwaarschriften inzake afwijzing verzoek om handhaving Achterduyst 2 en één 

bezwaarschrift inzake afwijzen verzoek invorderen dwangsommen en opleggen last 
onder bestuursdwang Achterduyst 2 Nijkerk

20.30 uur Een bezwaarschrift inzake een last onder dwangsom Schoolstraat 111 Nijkerkerveen
21.00 uur Een bezwaarschrift inzake een afgewezen omgevingsvergunning Buntwal 19 voor 

prémantelzorgwoning

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 informatiewilt, vraag naar een collega van team Juridische Zaken.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
8 december Raadscommissie I  19.30 uur Raadzaal, stadhuis
8 december Raadscommissie II 19.30 uur Bedrijfsrestaurant, stadhuis
15 december Raadsvergadering 19.30 uur Raadzaal, stadhuis

Vaststelling veegplan, kernen en bedrijventerreinen bestemmingsplan Gemeente Nijkerk. 
Voor de kernen en bedrijventerreinen in de gemeente gelden verschillende bestemmingsplannen. 
Met een ‘veegplan’ worden alle kleinschalige aanpassingen van deze bestemmingsplannen bij 
elkaar geveegd en in één procedure behandeld. In totaal gaat het om ongeveer 50 voorstellen. 
Het college vraagt de raad om in te stemmen met de beoordeling van de zienswijzen en het 
ontwerpbestemmingsplan kernen en bedrijventerreinen Gemeente Nijkerk 2022, vast te stellen.

Raadscommissie II vergadert vanaf 19.30 uur in het bedrijfsrestaurant. Op de agenda:
Aanvullende investeringskrediet nieuwe gemeentehuis. Het college vraagt de raad om extra 
geld beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het pand aan de van ’t Hoffstraat 24 tot nieuw 
gemeentehuis. 
Via de tweede bestuursrapportage 2022 informeert het college de raad over de stand van zaken 
uitvoering begroting 2022-2025 en vraagt om bijstelling van beschikbaar gestelde budgetten. 
Leges en heffingen. Over dit onderwerp deed de rekenkamer eerder aanbevelingen. Het voorstel 
heeft als uitgangspunt dat leges 100% kostendekkend zijn, tenzij de raad voor bepaalde leges 
anders beslist. Verder stelt het college stelt voor om het instrument ‘groene leges’ nog niet toe te 
passen als middel om duurzaamheid te stimuleren.

Meer informatie of inspreken?
Op de website (nijkerk.eu/gemeenteraad) vindt u alle vergaderstukken. U bent welkom in het stad-
huis om de vergadering bij te wonen. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan even 
contact op met de raadsgriffie via griffie@nijkerk.eu Of bel naar het algemene nummer en vraag 
naar de raadsgriffie.

Vooruitblik Raadsvergadering 15 december
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Donderdag 15 december vergadert de gemeenteraad. De agenda wordt aan het begin van de ver-
gadering vastgesteld. Op de voorlopige agenda staan de onderwerpen: 
- Vaststelling bestemmingsplan Stadshaven fase 1a Nijkerk
- Vaststelling bestemmingsplan ‘Herziening Woonzorghoeve Klaarwater 2 Hoevelaken en beeld-

kwaliteitsplan Klaarwater 2 Hoevelaken.
- Vaststelling veegplan kernen en bedrijventerreinen bestemmingsplan Nijkerk 2022
- Aanvullend investeringskrediet nieuwe gemeentehuis
- Tweede bestuursrapportage
- Vastleggen uitgangspunten voor 100% kostendekkendheid leges en standpuntbepaling over 

invoering groene leges
- Wijzigen APV Nijkerk 2021, wijziging december 2022
- Wijzigen van de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen
- Beleidskader rechtmatigheid en accountantscontrole
- Vaststellen Verordening onroerend zaakbelasting 2023

De volledige agenda en de vergaderstukken vindt u op: www.Nijkerk.eu/gemeenteraad.

Terugblik Raadscommissie 1 december
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag vergaderde de raadscommissie over de raadsinformatiebrief die de raad van het col-
lege ontving over Sparrendam (Veenwal 6). Er werd gesproken over de voorbereidingen van een 
wijziging van het bestemmingsplan waarmee de horeca-activiteiten gelegaliseerd kunnen worden. 
Insprekers vroegen aandacht voor de geluids- en verkeersoverlast die ze ervaren bij feesten die op 
Sparrendam gehouden worden en voor de smalle toegangsweg die tot verkeersonveilige situaties 
leidt. Ook werd gesproken over natuurcompensatie, dat grootschalige horeca-activiteiten haaks 
staan op de visie voor het Hoevelakense bos en over het behoud van de cultuurhistorische waarde 
van Sparrendam. Er werd een oproep gedaan om de procedure tot legalisatie stop te zetten.
De commissieleden gaven aan de genoemd punten grotendeels te herkennen en vroegen zich af of 
legalisatie wel mogelijk is. Harry Bokkers (CDA) gaf aan dat hij overweegt om in de eerstvolgende 
raadsvergadering een motie in te dienen. De andere fracties gaven aan mee te willen denken over 
de inhoud van deze motie.

Daarna sprak de commissie over het Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021. 
Alle fracties konden zich vinden in de voorgestelde wijzigingen. Het voorstel kan wat de commissie 
betreft zonder debat in de raad behandeld worden. Raads- en commissieleden willen op een later 
moment graag nog van gedachten wisselen over het doel van de APV en wat er in zou moeten 
staan. Daarvoor zou een beeldvormende bijeenkomst georganiseerd kunnen worden door de raad.

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

Na de raadscommissie volgde een informatiebijeenkomst over Openbare Orde en Veiligheid. De 
raads- en commissieleden kregen informatie over waar Openbare Orde en Veiligheid zich mee 
bezig houdt. Bijvoorbeeld crisisbeheersing, zorg & veiligheid en ondermijning.

Vooruitblik Raadscommissies 8 december
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Raadscommissie I vergadert vanaf 19.30 uur in de raadzaal. Op de agenda:
Vaststelling bestemmingsplan Stadshaven fase 1a. Dit gaat over de bouw van 26 tot 35 wonin-
gen en appartementen op de locatie van het huidige stadhuis. Het plan bevat ook een regeling 
voor het historische pand van het stadhuis (trouwfunctie met een aanvullende (horeca)functie). 
Het college vraagt de raad om in te stemmen met de beoordeling en beantwoording van de ziens-
wijzen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Vaststelling bestemmingsplan Herziening woonzorghoeve Klaarwater 2 Hoevelaken. Dit gaat 
over het planologisch mogelijk maken van een woonzorghoeve in de bestaande bebouwing plus de 
bouw van een bedrijfswoning en een burgerwoning op het terrein. Het college vraagt de raad om 
behandeling van dit voorstel uit te stellen totdat de overeenkomst met de projectontwikkelaar is 
getekend.

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Niels Morpey
Raadslid CDA

Publieke gezondheidszorg 

In mijn werk als gemeenteraadslid werd mij 
gevraagd me in het thema van publieke ge-
zondheid te verdiepen. Een mooi onderwerp. 
Als je mensen vraagt wat belangrijk is in hun 

leven, noemt bijna iedereen op plaats 1, 2 of 3 
gezondheid. Goede gezondheidszorg is ons veel 
waard. Door gezond te leven hopen we gezonder 
oud te worden. 
Waar je misschien niet gelijk aan denkt, is publie-
ke gezondheid. Sinds de Covid pandemie weten 
we beter dan ooit, dat dit het terrein van de GGD 
is. Maar publieke gezondheidszorg is ook voor 
de gemeente van groot belang, vooral op het 
vlak van preventie. Er is gekozen voor het begrip 
veerkracht. Alle preventiemaatregelen die wor-
den ingezet, moeten de veerkracht van mensen 
aanspreken, of versterken. Dus dat mensen met 
(een beetje) hulp en op eigen kracht gezonder en 
gelukkiger gaan leven. 
Gezondheid speelt bijna overal in onze leefom-

geving (en dus ook in onze gemeente) een rol. 
Ook waar je misschien niet direct aan denkt: 
de inrichting van onze wijken en de hoeveel-
heid groen. Een groene en veilige leefomgeving 
verlaagt stress. Ook wil de gemeente stimuleren 
dat mensen in beweging komen: dus zorg voor 
voldoende fiets- en voetpaden, die veilig en goed 
begaanbaar zijn. En voor ons als CDA is het ook 
belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoe-
ten. Er moeten dus plekken zijn waar mensen el-
kaar kunnen ontmoeten, ook in de buitenruimte. 
Zo zie je dat publieke gezondheid ook een thema 
is bij het bouwen van nieuwe wijken, of renovatie 
van bestaande buurten. 

Reageren? Morpeyraadslid@outlook.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


