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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.

U bent welkom tijdens de gratis
Seniorenbeurs in Nijkerk!  
De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk dat alle inwoners zo gezond en zo prettig mogelijk 
oud kunnen worden. Daarom wordt op vrijdag 3 maart 2023 van 13.00 tot 18.00 uur voor de 
derde keer de Seniorenbeurs georganiseerd. Deze beurs is voor alle 55+’ers uit Nijkerk,
Nijkerkerveen en Hoevelaken. Wees welkom, de toegang is gratis! De beurs is in het 
Congrescentrum Hart van Holland, Berencamperweg 12, Nijkerk.

Energiescan voor slechts 50 euro
Energie besparen? Laat een energiescan maken van uw huis! Een adviseur kijkt dan bij u thuis en 
geeft advies over wat u kunt doen om duurzamer te wonen. Dat is fi jn voor het klimaat én u espaart 
tegelijkertijd energiekosten. De gemeente biedt deze scan aan voor slechts 50 euro. 

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 nieuwsbrief 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

Financiële hulp voor zelfstandigen

Dit houdt de energiescan in:
• U vraagt de energiescan aan via 
 www.duurzaam-nijkerk.nl/energiescan.
• Ons Energieloket neemt contact met u op 

om een afspraak in te plannen.
• Er komt een energieadviseur bij u thuis.
• Die bekijkt uw woning en legt u 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 informatie
Kijk voor meer info op 
www.duurzaam-nijkerk.nl of scan deze 
QR-code:

Zelfstandigen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun inkomen. Maar als zij 
fi nanciële problemen hebben, kunnen ze soms een beroep doen op de gemeente.

Informatie beurs 
De Seniorenbeurs geeft informatie over de 
volgende onderwerpen: wonen, welzijn, zorg, 
gezondheid, vrije tijd, geld en belangenbehar-
tiging van senioren. De beurs telt ongeveer 
dertig stands, allemaal met lokale organisaties.

Er is volop gelegenheid om: 
-  vragen te stellen bij de stands;
-  andere bezoekers te ontmoeten op het 

horecaplein;
-  deel te nemen aan korte lezingen en
 demonstraties van allerlei organisaties.

Vervoer 
Kunt u niet met eigen vervoer naar de 
Seniorenbeurs komen? Dan bieden de UVV, 
HipHelpt en de Hulpdienst Hoevelaken u 
vervoer van deur tot deur. Kosten zijn 
2,50 euro voor een retourrit. De informatie 
staat ook op de website. 

Meer informatie
De Seniorenbeurs is een initiatief van 
Sigma, UVV Nijkerk, PCOB afdeling 
Nijkerk/Hoevelaken, Nijkerk Sportief en 
Gezond, Bibliotheek Nijkerk en de 
gemeente Nijkerk. Meer informatie over 
de Seniorenbeurs vindt u op de website 
www.seniorenbeurs-nijkerk.nl.

Woont u in een fl at: koop een GFT-bakje
In Nederland is gemiddeld dertig procent van 
het restafval nog GFT-afval, bij de hoogbouw 
loopt dit soms zelfs  op tot vijftig procent. 
Scheidt u al uw groente, fruit- en tuinafval 
van uw restafval? Om het makkelijk voor uzelf 
te maken om GFT-afval te scheiden, kunt u 
een klein afvalbakje in uw keuken plaatsen. 
En wist u dat eierschalen, gekookte pasta, en 
keukenpapier dat gebruikt is voor het opvegen 
van etensresten ook bij het GFT-afval mogen?

U kunt uw GFT-afval in de gezamenlijke con-
tainer voor het groente, fruitafval van de fl at 
weggooien. Heeft uw fl at nog geen gezamen-
lijke container? Vraag hier aandacht voor bij 
de Vereniging van Eigenaren. Een vertegen-
woordiger van de Vereniging van Eigenaren 
kan contact opnemen met de gemeente voor 
het plaatsen van een gezamenlijke container.

Meer info over afval scheiden vindt u op
www.duurzaam-nijkerk.nl/afval-is-grondstof

Besluit bijstandverlening zelfstandigen
Het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandi-
gen) geeft zelfstandigen fi nanciële steun en 
begeleiding om een bedrijf te starten of door 
een moeilijke periode te helpen. De onder-
nemer kan ondersteuning krijgen van de ge-
meente waar hij woont door een bedrijfskre-
diet of een aanvulling op het inkomen en dat 
van uw eventuele partner tot bijstandsniveau. 
De volgende groepen zelfstandigen kunnen in 
aanmerking komen voor tijdelijke fi nanciële 
ondersteuning op basis van het Bbz:
• mensen die een bedrijf starten vanuit de 

bijstand of de WW;
• gevestigde zelfstandigen in tijdelijke 
 fi nanciële problemen;
• zelfstandigen die hun bedrijf willen 
 beëindigen.

Inkomensvoorziening voor oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen
Stopt u als oudere zelfstandig ondernemer 
omdat u te weinig inkomsten uit eigen bedrijf 
heeft? Dan kunt u misschien een IOAZ-
uitkering (Inkomensvoorziening voor oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen) krijgen van uw gemeente. De 
IOAZ–uitkering vult uw inkomen en dat van 
uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. 
Wanneer komt u in aanmerking?
• u bent tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijd;
• u voldoet aan het urencriterium voor de 

zelfstandigenaftrek;
• u heeft de laatste tien jaar gewerkt en u 

bent al minstens drie jaar zelfstandige;
• u heeft de uitkering aangevraagd voordat u 

uw bedrijf opheft of verkoopt.



Skaeve Huse in Amersfoort – informatiebijeenkomst 22 februari  
Sommige mensen kunnen niet gemakkelijk in een woonwijk of maatschappelijke opvang 
wonen. Daarom is de gemeente Amersfoort op zoek naar een geschikte locatie voor acht 
tot tien mensen die een woonplek met begeleiding nodig hebben. Het woonconcept Skaeve 
Huse is een manier van wonen die deze mensen kan helpen. De voorkeurslocatie is aan de 
Palestinaweg Oost. Dit is bij de grens met Nijkerk.

Meer informatie staat op www.amersfoort.nl/
skaeve-huse. Hier staan ook antwoorden op 
vragen die inwoners hebben gesteld. En hoe het 
vervolg van dit project eruit ziet. 

Heeft u geen internet? Dan kunt u bij de 
gemeente Amersfoort een papieren versie van 
de vragen en antwoorden aanvragen via
telefoonnummer 14 033.

Op woensdag 22 februari organiseert 
de gemeente Amersfoort een plenaire 
informatiebijeenkomst. Deze gaat over de 
mogelijke komst van Skaeve Huse aan de 
Palestinaweg Oost. Alle belanghebbenden 
en geïnteresseerden zijn welkom op de 
informatiebijeenkomst. Ook inwoners van de 
gemeente Nijkerk. 

De bijeenkomst is in de Ontmoetingskerk 
van Hart van Vathorst, Angelinapolder 3 in 
Amersfoort. Het programma start om 19.00 
uur en eindigt om 21.30 uur. De gemeente 
Amersfoort neemt er vóór deze bijeenkomst 
nog geen besluit over of Skaeve Huse op deze 
locatie doorgaat of niet. 

Als u vragen heeft, kunt u die sturen naar 
skaevehuse@amersfoort.nl.

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
8 februari 2023

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2931 Barneveldseweg 0 Nijkerk het kappen van een es 30-01-2023
2022W2963 Barneveldseweg 137 Nijkerk het verwijderen van een draagmuur 30-01-2023
2022W2184 Bloemendaalseweg 15 Nijkerk het verlengen van de stal 26-01-2023
2022W2830 Buizerdlaan 53 Nijkerk het gebruiken van de woning door 25-01-2023
  meerdere personen 
2022W2285 Bulderweg 12 Nijkerk het verbouwen en uitbreiden van 27-01-2023
  het bijgebouw 
2022W2702 Gezellenstraat 2 A Nijkerk het vestigen van een tuinmeubelenbedrijf 26-01-2023
2022W2837 Hulckesteijn 3 Nijkerk het kappen van 5 bomen 31-01-2023
2022W2757 Klaarwaterweg 4 Nijkerkerveen het realiseren van een B&B 27-01-2023
2023W0033 Meidoornlaan 12 Hoevelaken het plaatsen van een dakkapel 27-01-2023
2022W1927 Prinsenweg 22 Nijkerk het aanleggen van een inrit 27-01-2023
2022W1625 Rondel 1 Nijkerk het plaatsen van een hekwerk tbv  26-01-2023
  een balkon 
2022W2426 Slichtenhorsterweg 44 Nijkerk het bouwen van een woning 25-01-2023
2022W3082 Sloep 7 Nijkerk het plaatsen van een dakopbouw 30-01-2023
2022W1386 Van ‘t Hoffstraat 24 Nijkerk het verbouwen van een kantoor- 25-01-2023
  gebouw tot gemeentehuis 
2022W3028 Veldhof 21 Nijkerk het plaatsen van een veranda 30-01-2023

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.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W3026 Wolfsesteeg 8 Nijkerkerveen plegen van onderhoud aan het dak 31-01-2023

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2707 Bunschoterweg 52 Nijkerk verbouwen van de boerderij 27-01-2023
2023W0164 Sperwerhof 24 Nijkerk toestaan van niet woonactiviteiten aan huis 
31-01-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2023W0173 Arkemheenweg langs A28 bouwen van een kantoor met 27-01-2023
 Nijkerk expierence center en opslaghal 
2023W0138 Bentinckstraat 17 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 24-01-2023

2023W0179 Catamaran 2 Nijkerk plaatsen van zonnepanelen 30-01-2023
2023W0164 Sperwerhof 24 Nijkerk toestaan van niet woonactiviteiten  26-01-2023
  aan huis 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W2757 Klaarwaterweg 4 Nijkerkerveen realiseren van een B&B 25-01-2023
2022W2848 Valkenhof 85 Nijkerk bouwen van een nokverhoging 28-01-2023
2022W2893 Weldammerlaan 6 Hoevelaken aanleggen van een uitrit 30-01-2023

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
S en A Entertainment Circus Bossle Evenemententerrein 26 mei, 27 mei,  17-01-2023
Group  Paasbos te Nijkerk 31 mei, 2 juni, 
   3 juni 2023 

Genomen beschikking door burgemeester en wethouders
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
Hervormde  O.g.v artikel 5:13 lid 1 In de kern 4-03-2023 2-02-2023
gemeente  van de APV is een Nijkerkerveen
Nijkerkerveen collectevergunning 
 verleend voor het huis 
 aan huis collecteren en 
 venten van potgrond.  
Stichting Commissie  O.g.v artikel 5:13 lid 1 In de kern Nijkerk 4-03-2023 2-02-2023
Oost-Europa Nijkerk van de APV is een 
 collectevergunning 
 verleend voor het huis 
 aan huis collecteren en
 venten van potgrond.  
R. Hartman Ontheffing verleend  Ter hoogte van het adres 24-03-2023 3-02-2023
 voor het plaatsen van Galjoen 56 te Nijkerk t/m 21-04-2023
 een puincontainer 
    
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:
2023BL014 Amersfoortseweg 103 tijdelijk lozen van bemalingswater 25-01-2023
 Nijkerkerveen 
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Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 8e herziening 
Bunschoterweg 39, Nijkerk’ 
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, 8e herziening Bunschoterweg 39, Nijkerk’ ter inzage komt te liggen. In het ontwerpbe-
stemmingsplan is gemotiveerd dat ter plaatse door de uitbreiding van de parkeerplaats een goede 
ruimtelijke ordening is gewaarborgd onderdeel hiervan is een landschappelijk inpassingsplan dat het 
landschap ter plaatse versterkt.

Planlocatie
 w

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 9 februari 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.BP0197-0001 Via www.nijkerk.eu/ter-inzage is het ontwerpbe-
stemmingsplan eveneens te raadplegen.   

Zienswijzen
Een ieder kan binnen zes weken na 9 februari 2023 bekendmaking 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.
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Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
9 februari Inloopspreekuur gemeenteraad 19.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant
9 februari Beeldvormende bijeenkomst 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant
16 februari  Raadscommissie  20.00 uur  Stadhuis, raadzaal

Tijdens de bijeenkomst is er aandacht voor de thema’s: circulaire economie, grondstoffenplan en 
de zwerfavalbrigade. Na korte presentaties is er voor raadsleden en belangstellenden gelegenheid 
om per thema aan gesprekstafels vragen te stellen. De bijeenkomst is in het bedrijfsrestaurant van 
het stadhuis en begint om 20.00 uur.

Inloopspreekuur gemeenteraad op 9 februari
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 9 februari aanstaande. 
Tussen 19.00 en 20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle fracties aanwezig. 
U kunt zonder afspraak binnenlopen in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis.

Vooruitblik Raadscommissie op 16 februari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

De raadscommissie begint om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda:
- Kaderbrief 2024 Omgevingsdienst de Vallei. De Omgevingsdienst werkt in opdracht van vijf 

gemeenten en de Provincie Gelderland op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving van de milieu- en bouwwetgeving. In de Kaderbrief schetst de Omgevingsdienst de 
ontwikkelingen die zij komend jaar verwacht en vragen de raad om de extra kosten in de Voor-
jaarnota van 2023 op te nemen.

- Kaderbrief Regio Foodvalley. Regio Foodvalley is een regionale netwerkorganisatie van onder 
andere acht gemeenten (waaronder Nijkerk). De Kaderbrief geeft inzicht in de financiële en 
inhoudelijke kaders die de regio Foodvalley voorstelt voor de periode 2024-2027. Het gaat over 
de kosten van het regiokantoor en over de kosten van de programma’s. 

Meer weten? 
De vergaderstukken vindt u op de website: nijkerk.eu/gemeenteraad. U bent welkom bij de
vergadering, vanuit huis meekijken kan ook via de website. Wilt u inspreken bij een agendapunt? 
Neem dan contact op met de raadsgriffie (griffie@nijkerk.eu). 

Vooruitblik Raadsvergadering op 16 februari
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Aansluitend aan de commissievergadering op 16 februari, start de raadsvergadering. 
De verwachting is dat de vergadering om 21.30 uur begint maar het kan eerder of later zijn.
Op de agenda zonder debat:
- Kaderbrief Regio Foodvalley 2024-2027.
- Kaderbrief 2024 Omgevingsdienst de Vallei. 

U bent welkom in de raadzaal om mee te luisteren. Vanuit huis meekijken kan ook via de website: 
nijkerk.eu/gemeenteraad.

Terugblik Raadsvergadering 2 februari
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

De gemeenteraad besprak de Ontwikkelagenda 2023-2026. Daarin staat in hoofdlijnen wat het 
college van burgemeester en wethouders wil bereiken de komende jaren en hoeveel geld daarvoor 
nodig is.
De raadsleden vroegen onder andere aandacht voor wonen en nieuwe woonvormen, duurzaam-
heid, armoedebeleid, veiligheid, sport, cultuur en erfgoed. De raad vroeg ook aandacht voor de 
noodzaak om keuzes te maken en hoe het college dat gaat doen. Ook werden zorgen uitgesproken 
over de haalbaarheid van de ambities van het college. Het belang van goede communicatie werd 
benadrukt om zo samen met de samenleving de juiste keuzes te maken. Verder werd er aandacht 
gevraagd voor de rol van de gemeente in de regionale samenwerkingen.
Niels Staal (VVD) diende mede namens het CDA en PRO21 de motie in om de planning in de Ont-
wikkelagenda per jaar te vertalen naar een haalbare planning per maand zodat de raadsvoorstellen 
verdeeld over het jaar voorbereid en voorgelegd worden. Deze motie werd unaniem aangenomen. 
Na beantwoording door het college en extra vragen van de gemeenteraad werd er gestemd over 
het raadsvoorstel Ontwikkelagenda. De vraag aan de raad was om de Ontwikkelagenda voor ken-
nisgeving aan te nemen en in te stemmen met de planning voor 2023 en aanpassing van de begro-
ting. En over geplande inspanningen en activiteiten vanaf 2024 nader te besluiten bij Kadernota’s 
en Begrotingen voor die jaren. CDA, ChristenUnie-SGP, PRO21 en VVD stemden voor, De Lokale 
Partij stemde tegen.

Verder stond op de agenda:
- Vaststelling bestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg Nijkerk
- Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley
De raad stemde zonder debat in met deze voorstellen. 

Benieuwd naar wat er precies in de Ontwikkelagenda staat? U vindt de informatie op de website 
www.Nijkerk.eu/gemeenteraad in de vergaderkalender bij 2 februari.

Vooruitblik Beeldvorming 9 februari over ‘afval’
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen raads- en commissieleden informatie over circulaire 
economie en het nieuwe grondstoffenplan. Heeft u ook belangstelling voor deze onderwerpen? U 
bent van harte welkom om te komen luisteren en mee te praten. 
Het woord ‘afval’ wordt steeds minder gebruikt. Want zelfs als we iets weggooien, gaat het vaak 
om grondstoffen die weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Dat is een belangrijk kenmerk van de 
circulaire economie: er bestaat geen afval meer.

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Adinda van de Beek
Raadslid PRO21

Wie maakt het verschil?

Ongemerkt sluipt de laatste tijd steeds dit 
liedje van de Poema’s in mijn hoofd: ‘Ze is 
geen goed gesprek, waar geen hond op zit te 
wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd, 
geen advies bij al mijn klachten.

Niet de allerlaatste uitweg waar wij allang 
niet meer aan dachten. Maar meer nog dan ik 
eigenlijk toegeven wil: zij maakt het verschil.’ 
Hoewel dit een liefdesliedje is, roept het bij mij 
een vraag op: Wie maakt bij onze gemeente 
het verschil? En voor wie? In mijn ogen maakt 
iedereen een verschil. Soms zijn de medewer-
kers zichtbaar: mensen die de plantsoenen 
bijhouden, op de gemeentewerf werken, je 
helpen bij de balie. Anderen zijn misschien 
minder zichtbaar: bijvoorbeeld ambtenaren 
die nieuw beleid maken. Of de burgemeester 
en wethouders die de gemeente besturen. En 
dan is er nog de gemeenteraad, het ‘hoogste 
orgaan’ van de gemeente. De 27 raadsleden 
nemen samen grote beslissingen. Waarbij wij 
altijd de inwoners vertegenwoordigen. Je mag 
alleen raadslid zijn in je eigen gemeente. 

Ik ben van mening dat wij niet alleen moeten 
reageren op problemen die op dit moment 
aandacht verdienen. We moeten samen blijven 
kijken naar hoe wij willen samenleven. Zo heb-
ben we onlangs in de omgevingsvisie vast-
gesteld hoe we willen dat de gemeente er in 
2040 uitziet. Ik vind ook dat we zelf met ideeën 
moeten komen. Vanuit PRO21 zijn we, naast 
het reguliere raadswerk, onder andere bezig 
met afval verminderen. Ons fractielid Shemara 
zet zich in voor verpakkingsvrij winkelen. Ik zoek 
uit hoe er meer wasbare luiers gebruikt kunnen 
worden om afval te verminderen. Ook jij maakt 
het verschil. Heb je een goed idee? Laat het me 
weten! 

Reageren? 
Adinda@PRO21.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


