
8 juni 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.

Nieuw college treedt aan 

Heeft u een vermoeden van ouderenmishandeling?
Vraag advies aan Veilig Thuis Gelderland-Midden 
Signaleert u een situatie met een oudere 
die u zorgen baart? Maakt u zich zorgen om 
de veiligheid van een oudere? Vermoedt u 
ouderenmishandeling? Deel die zorgen met 
Veilig Thuis Gelderland-Midden. Veilig Thuis 
denkt mee over mogelijke oplossingen en 
adviseert wat u verder kunt doen. Advies 
vragen aan Veilig Thuis Gelderland-Midden 
kan anoniem. 

Op 15 juni is de internationale dag tegen 
ouderenmishandeling. Dan wordt wereldwijd 
aandacht gevraagd voor geweld tegen oude-
ren. En dat is nodig, want 1 op de 20 thuiswo-
nende ouderen van 65 jaar en ouder krijgt ooit 
te maken met ouderenmishandeling.

Herkent u de signalen van ouderen-
mishandeling?
Ouderenmishandeling is niet alleen fysiek of 
psychisch. Denk ook aan fi nanciële uitbuiting, 

verwaarlozing en seksueel misbruik. Enkele 
signalen:
• zichtbaar letsel;
• overdreven schrikreactie bij een onverwach-

te aanraking;
• onsamenhangende verklaringen over ver-

wondingen;
• depressies of onverklaarbare angst;
• schichtig of teruggetrokken gedrag;
• onverklaarbare uitgaven;
• onbetaalde rekeningen en aanmaningen;
• lege koelkast.

Meer info hierover vindt u op: veiligthuisgm.nl/
stop-ouderenmishandeling. 

Veilig Thuis Gelderland-Midden
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor 
iedereen die te maken heeft met (vermoedens 
van) huiselijk geweld (waaronder ouderen-
mishandeling) en/of kindermishandeling. 
Daarnaast geeft Veilig Thuis voorlichting over 
het signaleren van huiselijk geweld en over 
wat Veilig Thuis doet nadat je een melding 
hebt gedaan.

Contact met Veilig Thuis Gelderland-Midden
Kent u iemand die hulp nodig heeft of heeft 
u zelf hulp nodig? Bel bij direct gevaar 112. 
Veilig Thuis bellen kan via 0800-2000. Dit kan 
anoniem en gratis 24/7 per dag. Of chat op 
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. 
Kijk voor meer info op: veiligthuisgm.nl/
stop-ouderenmishandeling. 

Denk ook mee in de adviesraad sociaal domein!

Er zijn veel vraagstukken in de gemeente 
Nijkerk. Bijvoorbeeld over wonen en zorg, de 
vergrijzing en armoede.

Heeft u belangstelling voor het Nijkerks 
gemeentelijke beleid op het gebied van zorg, 
welzijn, wonen, werk en inkomen (sociaal 
domein)? Bent u betrokken bij de samenleving 

en kunt u opkomen voor het algemeen belang 
van kwetsbare inwoners? Dan bent u degene 
die we zoeken als lid de Sociaaldomeinraad 
Nijkerk (SDR)! 

De SDR is een onafhankelijke adviesraad 
die met de gemeente meedenkt over de 
ontwikkelingen in het sociaal domein. De SDR 
stimuleert dat inwoners kunnen meepraten in 
het gemeentelijke beleid. Verder geeft de SDR 
advies aan de gemeente, ook vanuit signalen 
uit de samenleving (vooral vanuit kwetsbare 
inwoners). 

Het lidmaatschap van de SDR is vrijwilligers-
werk waar een vrijwilligersvergoeding 
tegenover staat. De SDR beschikt over een 
budget voor scholing en activiteiten. 
 
Vacatures
We hebben twee vacatures in de SDR. Graag 
horen we of u ons komt helpen om onze 
kritisch adviserende rol waar te maken. Meer 
informatie en de vacaturetekst vindt u op 
www.nijkerk.eu (zoek op Sociaaldomeinraad).

Graag horen we van u!
De Sociaaldomeinraad

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders is afgelopen week van start gegaan.
De wethouders zijn beëdigd en de portefeuilles zijn defi nitief vastgesteld.

Op de foto v.l.n.r. wethouder René Windhouwer, wethouder Audrey Rohen, burgemeester
Gerard Renkema, wethouder Esther Heutink en wethouder Mariëlle Broekman.

Meer informatie over de portefeuille verdeling leest u op onze website, www.nijkerk.eu.

Klimaatkamer 
verhuist naar 
centrum Nijkerk
De Klimaatkamer gaat verhuizen.
Deze keer komt het pop-up informatieloket 
over verduurzamen in het centrum van 
Nijkerk te staan, op de Koetsendijk. 
Vanaf woensdag 15 juni bent u weer van 
harte welkom met al uw vragen over het 
verduurzamen van uw huis en tuin.

Vlakbij het plein
Eerder stond de Klimaatkamer al in 
Nijkerkerveen en Hoevelaken. En deze 
zomer dus op de Koetsendijk. Dat is tussen 
het plein en het stadhuis in. 

Meer info
Kijk voor de openingstijden en meer info op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/klimaatkamer.



Zaterdag
11 juni

Voor jong
en oud

Ontdek & beleef
Regio Foodvalley
Wandelend en fietsend door

de Vallei en over de Veluwe

Regio Foodvalley is een prachtig gebied om te wonen, te 

werken én te recreëren. Van Nijkerk aan het Nijkerkernauw tot 

Rhenen aan de Rijn. En van Scherpenzeel in de Gelderse Vallei 

tot Garderen op de Veluwe. Trek je wandelschoenen aan of 

stap op de fiets en ontdek Regio Foodvalley.

Scan de QR-code, kies en download je route en ga op ontdekkingstocht.
De routes zijn ook te vinden op ontdekregiofoodvalley.nl

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
8 juni 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0448 Buizerdlaan 17 Nijkerk vergroten van een woning 25-05-2022
2022W0873 Ganzenhof 4 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan de  27-05-2022
  voorzijde van een woning 
2022W1038 Karel Doormanstraat 43  plaatsen van een dakopbouw 31-05-2022
 Nijkerk 
2021BM012 Watergoorweg 69 Nijkerk opleggen van maatwerkvoorschriften 27-05-2022
2022W0885 Wittenburg 135 Nijkerk uitbouwen van een woning 31-05-2022

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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0474 Venestraat 5 a Nijkerk transformatie van een winkelpand  27-05-2022
  naar 2 appartementen 

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.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W1259 Leijenhorst 11 Hoevelaken legaliseren van 2 vlonders 29-05-2022
2022W1278 Meidoornlaan 5 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 31-05-2022
2022W1277 Roerdomplaan 3 Hoevelaken aanpassen van de voorgevel en het 31-05-2022
  plaatsen van een carport en lichtstraat 
2022W1237 Berencamperweg 4 Nijkerk melden van brandveilig gebruik 24-05-2022
2022W1249 Brandweg 3 Nijkerk tijdelijk plaatsen van een stacaravan 25-05-2022
  tijdens de verbouwing 

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 
http://digitaalloket.raadvanstate.nl.
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 wordt uitsluitend online
bekend gemaakt. Zie daarvoor op 
www.officielebekendmakingen.nl de 
rubriek Gemeenteblad.
Ook kunt u zich (gratis) registreren op de site 
http://overuwbuurt.overheid.nl.  
U ontvangt dan vervolgens voortaan auto-
matisch via de e-mail de Bekendmakingen die 
op uw buurt van toepassing zijn.



2022W1276 Grieglaan 31 Nijkerk uitbreiden van een woning 31-05-2022
2022W1258 Keienweg 5 Nijkerk plaatsen van 42 of 45 stuks zonne- 28-05-2022
  panelen op stallen 
2022W1268 Sluiswachter 4 Nijkerk uitbreiden van een bedrijfspand 30-05-2022

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
Atletiek Vereniging  ASR Vitality Arkersluis/Arkemheen- 8-6-2022 30-5-2022
Nijkerk  Flitsmarathon polder in 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:
2022M0058 Nieuwe Voorthuizerweg 6  veranderen van de activiteiten 25-05-2022
 3862 RW Nijkerk 

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
Goldschmidtstraat in Nijkerkerveen

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het instellen 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 Gold-
schmidtstraat ter hoogte van huisnummer 29 in Nijkerkerveen;
Dit besluit vervalt op het moment dat de gebruiker van de gehandicaptenparkeer-
plaats 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 
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 13 juni 2022 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een zitting 
ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzittingen zijn in principe 
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 Een bezwaarschrift inzake een verleende omgeving voor splitsing van het pand 
 Kolkstraat 10
20.00 uur Vier bezwaarschriften inzake een verleende omgevingsvergunning voor een 
 dakopbouw aan de Boterbloem 16
20.45 uur Een bezwaarschrift inzake een last onder dwangsom Galjoen 19
21.15 uur Een bezwaarschrift inzake een last onder dwangsom Galjoen 21

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 informatie wilt. En vraag naar een collega van team Juridische Zaken.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
9 juni Raadscommissie I 20.00 uur Stadhuis, raadzaal
9 juni Raadscommissie II 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant
23 juni Raadsvergadering 19.30 uur Stadhuis, raadzaal

-  Kaderbrief en ontwerpbegroting 2023 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
(VGGM)

 VGGM heeft de Ontwerpbegroting 2023 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Het col-
lege stelt de raad voor om kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en de Ontwerpbegroting 
2023 en hierover geen zienswijze in te dienen.

- Uitbreiding raadsgriffi e
 De raadsgriffi e ondersteunt de gemeenteraad. Omdat het werk van de gemeenteraad zich de 

afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld is het voorstel aan de raad om de formatie van de raads-
griffi e uit te breiden. 

De agenda’s en vergaderstukken vindt u op de website van de gemeente: Nijkerk.eu/gemeenteraad
Belangstellenden zijn van harte welkom om (een deel van) de vergadering bij te wonen. Het is 
ook mogelijk om in te spreken bij een agendapunt. Daarvoor kunt u zich vooraf aanmelden bij de 
raadsgriffi e via griffi e@nijkerk.eu of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 
(033) 247 22 22.

Drie nieuwe raadsleden
Zoals vorige week al gemeld werden maandag 30 mei drie nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Dat 
zijn: Hans Lok (ChristenUnie-SGP), Joost van Wijnen (ChristenUnie-SGP) en Mark van der Stelt 
(VVD). U vindt hen vanaf deze week ook op de foto aan de bovenkant van deze pagina.

Contact met de raad 
Een overzicht met foto’s en contactgegevens van de hele gemeenteraad vindt u op: Nijkerk.eu/
gemeenteraad 
Wilt u uw mening geven over de plannen van de gemeente? Of wilt u iets melden aan de gemeen-
teraad? De gemeenteraad hoort graag van u! 
U bent van harte welkom om een keer naar een inloopspreekuur te komen. Of u kunt meepraten 
tijdens een beeldvormende bijeenkomst of inspreken tijdens een commissievergadering.
Het is natuurlijk ook mogelijk om een brief of e-mail te sturen aan de raad. 
Meer weten? Lees verder op de website of neem contact op met de raadsgriffi e via: griffi e@nijkerk.eu
U kunt ook naar het algemene nummer van de gemeente bellen (033) 247 22 22 en naar 
de raadsgriffi e vragen.

Vooruitblik Raadscommissies I en II op 9 juni
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag 9 juni zijn er twee commissievergaderingen.
Raadscommissie I begint om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda:
-  Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Van Dijkhuizenstraat ongenummerd, Nijkerkerveen. 
 Op basis van dit bestemmingsplan is het mogelijk een woning met bijgebouw te realiseren als 

onderdeel van functieverandering aan de Van Dijkhuizenstraat ongenummerd nabij 8 te Nij-
kerkerveen. Het voorstel aan de raad is om in te stemmen met de beoordeling van de zienswij-
zen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

-  Strategie en fi nanciële kaders Stadshaven Nijkerk
 Dit raadsvoorstel gaat over de gebiedsontwikkeling Stadshaven Nijkerk. In de ontwikkelstrategie 

formuleert de gemeente een aanpak voor haar eigen rol en de samenwerking met marktpartijen 
en grondeigenaren. Om een fi nancieel kader te stellen is een grondexploitatie uitgewerkt.
Vanwege fi nanciële belangen van de gemeente zijn de stukken niet openbaar. Het voorstel aan 
de raad is om in te stemmen met het voeren van een actief grondbeleid, de grondexploitatie 
vast te stellen en in te stemmen met begrotingswijzigingen en reservemutaties. Ook wordt de 
raad gevraagd de geheimhouding van de notitie en de grondexploitatie te bekrachtigen.

Raadscommissie II vergadert vanaf 20.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis. Op de 
agenda:
-  Rapport rekenkamercommissie Afvalbeleid gemeente Nijkerk
 De rekenkamercommissie heeft onderzoek uit laten voren naar het afvalbeleid van de gemeente. 

Levert het afvalbeleid op wat er werd verwacht? Dat gaat bijvoorbeeld over het aantal kilo-
gram restafval per inwoner per jaar maar ook over afvalscheiding. Hoeveel van het afval wordt 
gescheiden aangeleverd? En is de kwaliteit van de grondstoffen goed? Vanwege fi nanciële 
belangen van de gemeente zijn de stukken niet openbaar. De raadscommissie bespreekt het

 rapport donderdag. 
 - Rapport rekenkamercommissie ‘Leges in Nijkerk: wie betaalt de rekening?’
 De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de legestarieven van de 

gemeente Nijkerk. Wat betalen inwoners bijvoorbeeld voor een paspoort of een evenementen-
vergunning? En is dat bedrag voor de gemeente kostendekkend?  De raadscommissie bespreekt 
het rapport donderdag.

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Adinda van de Beek
raadslid PRO21

Schreeuwen op de bank
Jarenlang zat ik op de bank te schreeuwen. 
Nou ja, ik schreeuwde niet (altijd) maar 
vond wel dat er veel dingen in de wereld 
beter konden. Op mijn manier probeerde ik 
de wereld te verbeteren. Ik werd psycho-
loog en addiction counselor om mensen 
met problemen te helpen. Ik werkte bij de 

voedselbank om mensen te begeleiden naar 
andere hulp dan alleen eten. En ik besloot zo 
weinig mogelijk dierlijke producten te eten en 
gebruiken. Die Ferrari met leren bekleding liet 
ik aan me voorbijgaan.
Toch knaagde het gevoel meer te willen doen, 
dichterbij. Ik woonde een online-informatie-
avond bij van PRO21. Online was veilig voor 
een redelijk verlegen iemand als ik. Het was 
prettig met mensen te praten die mijn idealen 
deelden. Hoewel ik bijna meteen in discussie 
kwam over een coffeeshop in Nijkerk (geheel 
niet in mijn comfortzone, discussies met onbe-
kenden!) beviel de fi jne sfeer met veel humor 
en persoonlijke verhalen.
Tijdens het fl yeren voor de verkiezingen ont-
dekte ik hoe betrokken inwoners zijn bij hun 
woonplaats. En hoe interessant ik het vind te 
luisteren naar hun ideeën.

Nu zit ik in de gemeenteraad! De tijd van 
schreeuwen op de bank is voorbij. Enorm 
wennen maar vooral enorm leuk. Leuk om met 
inwoners in gesprek te gaan over hun zorgen 
en hun plezier. Leuk om te zien hoe hard er in 
en aan de gemeente gewerkt wordt. Leuk om 
met de raad te kijken waar we trots op zijn en 
wat beter kan.

Zit u of jij soms ook te schreeuwen op de 
bank? ‘Schreeuw’ het dan eens naar mij via de 
email of telefoon. Want nu PRO21 wethouder 
Nadya Aboyaakoub-Akkouh afscheid heeft 
genomen wil ik deze wijsheid van haar er 
graag in houden: alleen ga je sneller, samen 
kom je verder.

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. 

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffi e:
tel. (033) 247 22 22 of e-mail 
griffi e@nijkerk.eu.

@RaadNijkerk

GemeenteraadNijkerk


