
OPEN BRIEF/ INGEZONDEN BRIEF 

Aan de opstellers van het collegeakkoord 2022-2026 Gemeente Nijkerk. 

T.a.v. de Formateur. 

 

                                                                                                     Nijkerk, 15 april 2022. 

Ondergetekenden voelen zich als bewoners, ondernemer, adviseurs  en 

belangenorganisaties op enigerlei wijze allemaal betrokken bij de Binnenstad van 

Nijkerk en maken zich ernstig zorgen over haar toekomst. Wij doen een beroep op de 

“politiek” om in het Collegeakkoord 2022-2026 op te nemen dat het nieuwe college de 

opdracht krijgt om de kansen die de Binnenstad heeft te benutten en in de toekomst 

de binnenstad die flow te geven die het verdient! 

Zoals in het Verkeersplan Nijkerk uit 2016 staat, is één van de belangrijkste criteria 

voor een succesvolle binnenstad voldoende parkeerplaatsen. In het centrum is 

uitbreiding van de parkeervoorziening De Bonte Koe een succes; staat regelmatig 

helemaal vol. Maar aan de oostzijde van de stad dreigt het vast te lopen. 

  

Met zijn allen hebben we ons de afgelopen jaren ingezet voor de invulling van het 

voormalige terrein van de Jumbo>> met als resultaat een prachtig plan. Een mix van 

mooie koopappartementen en sociale woningbouw in een historische context. 

Complimenten aan architecten, ontwikkelaar, WSN, stedenbouwkundigen en 

projectleiders. Een plan dat is gebaseerd op de Visie voor de Binnenstad en op 

duidelijke kaderstellingen van de gemeenteraad! Met o.a. een bronpunt voor parkeren 

in de vorm van een parkeergarage.  

 

Deze parkeergarage dreigt er nu niet te komen omdat Gerard van den Tweel terecht 

bezwaar maakt tegen oneerlijke concurrentie t.o.v. zijn parkeergarage bij het 

Molenplein. Bij de totstandkoming van het Verkeersplan in 2016 was al duidelijk dat dit 

zou gaan spelen en dat het geld zou gaan kosten. Onze oproep aan de politiek is: hou 

je rug recht, investeer in de binnenstad en los het parkeerprobleem op door bereid te 

zijn de portemonnee te trekken. Realiseer dit bronpunt en het plan voor het Kerkplein. 

Er is grote behoefte aan deze woningen en aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 

in het gebied rond de Grote Kerk. 

 

 

Met vriendelijke groeten. 

Mirjam van Midden  (Platform/ werkgroep Herinrichting Binnenstad) 

Hajé Jacobse  (Vereniging Vastgoed Nijkerk) 

Toon Habers  (Bewonersvereniging Binnenstad Nijkerk) 

Riet van Bokhorst (Fietsersbond Nijkerk) 

Jan van den Brink (CRK) 


