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Wonen en Woonomgeving

Nr. Onderwerp Voorstel Initiatiefnemers Vakspecialist(en) Bladzijde
1a Klimaatneutraal

Nijkerk
Beleidsplan duurzame Samenleving. Alle nieuwbouw van
woningen en bedrijven is in principe energieneutraal, in ieder
geval volledig aardgasloos . Voor bestaande bouw geldt dat
de gemeente, samen met bijdragen van inwoners en
bedrijven een stimuleringsprogramma opzet met als doel
dat de gemeente Nijkerk in 2030 klimaatneutraal is.

Koos Gloudemans, Jasper
Timmer, Omar Laghzaoui,
Marijke Jaarsma, Klaas
Fokkema, Harry den Hartigh

Rolf Schuurman,
Femke Batterink

3

1b GRP: Water en
Klimaatadaptatie

DG groep benoemd 10 voorstellen om te anticiperen op de
klimaatsveranderingen in Nederland. Voorstel om de
aanbevelingen op te nemen in het Gemeentelijk Riolerings
Plan (GRP).

Koos Gloudemans, Jasper
Timmer, Klaas Fokkema, Omar
Laghzaoui, Marijke Jaarsma

Rolf Schuurman,
Femke Batterink

5

1c Afvalbeleidsplan
Nijkerk

Advies over huidig afvalbeleid. (1) Laat diftar intact maar zorg
ervoor dat je meer kunt belonen op goed gedrag. (2)
communicatieplan/beleid over afvalbeleid en de circulaire
economie ondersteuning. (3) Participeren van inwoners in
collectiviteitsverband. (4) Cradle 2 Cradle tbv circulaire
economie.

Jasper Timmer, Koos
Gloudemans

Rolf Schuurman,
Femke Batterink

7

1d Stuur de groei van de
gemeente Nijkerk op
basis van kwaliteit ipv
kwantiteit

De gemeente Nijkerk moet ruimte bieden aan de gewenste
groei, maar onder duidelijke kwalitatieve voorwaarden. Zolang
er conform de kwalitatieve kaders gegroeid wordt, is een
uitdrukking van de kwantitatieve groei in werkelijke aantallen
irrelevant.

Peter Toonen, Willem Alex
Jansen, Han van Dam, Jan van
Leuveren en Lars van Ginkel,
Bert van Veldhuizen

Erwin Donga,
Marieke Halff

10

Nr. Onderwerp Voorstel Initiatiefnemers Vakspecialist(en) Bladzijde
2a Haalbaarheidstudie

regionale versterking
cultuurhistorische
landschappen

Haalbaarheidstudie regionale versterking cultuurhistorische
landschappen. Ambitie strategisch en op lange termijn richten
op de ontwikkeling van een bovengemeentelijk
landschapspark Noord West Veluwe met de gemeente Nijkerk
als initiatiefnemer. Grote groene long voor de gemeenschap.

Arie van den Berg, Hein van
Beuningen, Henk Korthorst,
Linda Verkaaik, Jan Cozijnsen.

Wim Bomhof,
Andre Jansen,
Jan Willem van
Noort

14

2b Doorontwikkeling
Hoevelakense bos

Samen met betrokken actoren ontwikkelingsplan opstellen
voor de doorontwikkeling van het Hoevelakense bos.

Sanne Uiterwaal Wim Bomhof,
Klaske Ypma,
Rien Loman
(Andre Jansen)

16

2c Digitale
bereikbaarheid
gemeente Nijkerk

Het voorstel betreft een verbetering van de huidige digitale
bereikbaarheid in de gemeente. De inspanningsverplichting
van CIF omzetten naar een resultaatsverplichting!  Meer druk
achter dit traject!

Masja Eberhard, Jos Korner,
Sanne Uiterwaal

Pasman Alberts,
Steven van Triest

19

2d Toepassen
beschermende
maatregelen
cultuurhistorisch
erfgoed

Onderzoek en inventarisatie naar een aantal wettelijke
instrumenten die bescherming van cultuurhistorische
elementen en ruimtelijke kwaliteit mogelijk maken. Het
voorstel is deze inventarisatie af te ronden en voor te leggen
via B&W aan de raad inclusief een beleidsadvies.

Linda Verkaaik, Arie van den
Berg, Hein van Beuningen, Jan
Cozijnsen en Henk Korthorst

Andre Jansen, Jan
Willem van Noort

21

2e Verbetering
verkeersveiligheid
gemeente Nijkerk
(cluster 3)

Quickscan op onveilige situaties en uitvoering
verkeersmaatregelen. Opzetten van een Meldpunt voor het
melden van onveilige situaties. Meldpunt moet makkelijk
bereikbaar zijn en een snelle terugkoppeling en uitvoering.

Riet van Bokhorst en Ko Kok Hans
Dobbenberg,
Mallen en Rien

22

2f Het buitengebied
aangenaam en veilig
voor alle
verkeersdeelnemers
(cluster 3)

Het buitengebied aangenaam en veilig voor alle
verkeersdeelnemers door verkeersprofielen te ontwikkelen
waarbij onderscheid en afwisselend geprioriteerd wordt
tussen langzaam verkeer (voetgangers, fietsers, ruiters, etc) en
gemotoriseerd verkeer.

Sanne Uiterwaal Hans
Dobbenberg,
Steven van Triest,
Michiel de Vries

23

Trekker
Nr. Onderwerp Voorstel Initiatiefnemers Vakspecialist(en) Bladzijde
3a Voorstel Landgoed

Luxool
Groenhorst Nijkerk stelt 2,5 Hectare grond ter beschikking voor
een grote pionier, leer, speel en werkplaats om te ontdekken
hoe we een duurzame, groene en gezonde toekomst kunnen
vormgeven. Dit terrein zal de komende jaren worden
ontwikkeld tot Landgoed Luxool, een leerdomein voor een
groene toekomst.

Annette Vermaas Veerle Scherders
en Rien Loman

25

3b Iedereen mag weten
dat je in Nijkerk
buiten kan spelen
(cluster 1)

kleine aanpassingen huidige sportvelden vanuit huidig
beschikbaar budget. Bekendmaking en promotie van
speeltuintjes en sportveldjes: Gebruik de nieuwe Ons Nijkerk
app om op een snelle manier inwoners / gebruikers van de app
op de hoogte te brengen van de aanwezige speeltuintjes en
sportveldjes.

Dirkje Vantournhout,
(inclusief input vanuit cluster
1 Leeftijl, Robert den Hartog
en Renger Walet)

Rien Loman, Rene
van PLaggenhoef

27

3c De Poorten van
Nijkerk

;
aan de belangrijke toegangswegen van Nijkerk: middels een
krachtig beeldend monument of installatie. 2. Een
kunstzinnige, functionele, zit/beelden routing langs de
monumentale speerpunten van Nijkerk. 3. Een beeldenbos

Linda Verkaaik Arie van de
Berg, Hein van Beuningen, ,
Henk Korthorst, Jan Cozijnsen

Stefan Staartjes,
Andre Jansen, Jan
Willem van Noort

29

3d Een Cultuur Platform
(cluster 1)

(1)Een multi cultureel platvorm/podium in de binnenstad, ten

toerisme.  (2) Een samenwerkingsverband tussen alle
mogelijke particuliere culturele initiatieven.
-kunstroutes/ monumentenroute/ bomenroute/ beeldenbos/
dinerwalks/ bieb-bios-expo/ theater/bankenroutes/etc.

Linda Verkaaik, Arie van de
Berg, Hein van Beuningen,
Henk Korthorst, Jan Cozijnsen

Stefan Staartjes,
Andre Jansen, Jan
Willem van Noort

32

3e Voorstel bloemrijke
akkerranden

Agrariërs laten een natuurstrook inzaaien op hun akkers. De
bloemrijke randen zijn goed voor (weide)vogels, vlinders en
insecten. Biodiversiteit/flora en fauna krijgt een stimulans.
Lager verbruik van gewasbeschermingsmiddelen door
natuurlijke buffer en visitekaartje gemeente Nijkerk.

Aart-Jan Vos Klaske Ypma 34

Bijlage(n): Financiele toelichting (pag. 36)

1. Beleidsmatige voorstellen gericht op lokaal beleid

3. Nieuwe/innovatieve voorstellen tbv de Woonbeleving

2. Onderzoeken/of herijking van het huidige gemeentelijk beleid

Overzicht voorstellen Wonen en
Woonomgeving
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Voorstellen gericht op beleid

D

	

Méér duurzaamheid en kwaliteit in lokaal beleid!
De wereld verandert. De veranderingen gaan steeds sneller en zijn ook heel divers. Denk aan
globalisering, digitale transformatie, klimaatveranderingen met méér en heftigere regenbuien en
méér perioden van droogte, toenemende verstedelijking met druk op de vrije ruimte en natuur, het
opraken van fossiele brandstoffen maar ook demografische ontwikkelingen en vergaande
individualisering met o.a. consequenties ten aanzien van woonbehoeften.

Wat betekent dit voor een land als Nederland, voor de regio Midden Nederland en voor de gemeente
Nijkerk? Het raakt ons allemaal persoonlijk daar waar het gaat om de doorvertaling hiervan naar het
lokaal gemeentelijk beleid. Om met deze ontwikkelingen om te kunnen gaan is het noodzakelijk dat
we anticiperen op deze veranderingen en dat we in staat zijn om ons aan te passen. De

nieuwe lading:  adaptief vermogen, klantgericht en rekening houdend met de generaties die nog na
ons komen.

Om als gemeente optimaal te kunnen blijven anticiperen op veranderingen, is het nodig om vooruit te
kijken: regeren is vooruitzien en regie is nodig! Wil de gemeente Nijkerk voor ook de eigen inwoners
binnen de gemeentegrens geschikte woonruimte kunnen blijven aanbieden, zal de gemeente
kwalitatieve groei toe moeten staan. Dat betekent vooral dat de gemeente duidelijk moet aangeven
waar ze wel, maar ook waar ze niet wil bouwen. De drie woonkernen binnen de gemeente zullen
duidelijke grenzen moeten krijgen. Alle nieuwbouw en verbouw dient klant- en toekomstgericht te
gebeuren. Bij elk project moet vooraf de vraag te worden gesteld op welke wijze in de bouw met een
veranderende woonbehoefte rekening kan worden gehouden.

Binnen de gemeentegrenzen neemt de gemeente Nijkerk haar verantwoordelijkheid om een bijdrage
te leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen die in 2015 in Parijs werden
overeengekomen. Daarom gaat de gemeente Nijkerk een klimaatbeleid voeren om in 2035 klimaat
neutraal te
alleen nog maar aardgasloze nieuwbouw mag plaatsvinden. No guts, no glory!

Om een aantal gevolgen van de klimaatveranderingen binnen de gemeente Nijkerk het hoofd te
bieden,  stellen we diverse maatregelen voor die in het nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan kunnen
worden opgenomen. Met het tijdelijk bufferen van regenwater, het ontstenen van tuinen en het
ontkoppelen van regenwater aan het riool, zetten we stappen in de goede richting.

Omdat de gemeente Nijkerk graag een bijdrage wil leveren aan de transitie naar een circulaire
economie, doen we ter ondersteuning van deze inspanning suggesties voor een nieuw te formuleren
afvalbeleidsplan. Als onze suggesties worden overgenomen zal de gemeente in staat zijn om in 2020
het afvalscheidingspercentage te verhogen van 63% naar 75%. Zowel de gemeente als haar
inwoners dragen zo gezamenlijk bij aan een duurzame en toekomstgerichte leefomgeving: yes we
can, together!
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Inhoud voorstel Het is voor de gemeente Nijkerk, de inwoners, de lokale bedrijven en (onderwijs)instellingen noodzakelijk dat een
energietransitie tot stand wordt gebracht. Dit wordt naast de bepalingen van het klimaatakkoord van Parijs een
noodzaak, omdat de beschikbaarheid van minerale en fossiele grondstoffen (i.c. vooral olie en gas) eindig is.  Inhoudelijk
betekent dit dat dat verdere verspilling afneemt en overgeschakeld moet worden naar alternatieve vormen van energie
zoals zon, wind en aardwarmte. Een programma dat het voorgaande bestrijkt vraagt lange termijn inzet en aandacht die is
gebaseerd op een visie zoals gedragen door de dialooggroep

om op te nemen
in het nog te ontwikkelen lokale plan:

1. Alle nieuwbouwwoningen en bedrijven worden in principe energieneutraal. Met als stip op de horizon om te
streven naar volledig Aardgasloos  met als  eventuele tussenvariant bio/groengras.

2. Voor bestaande bouw geldt dat de gemeente samen met de inwoners en bedrijven een stimuleringsprogramma
opzet dat leidt tot daling van het gebruik van fossiele brandstoffen door:

verdergaande energiebesparende maatregelen (isolatie);
massale inzet van zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven en braakliggende of niet meer
gebruikte terreinen en landerijen inclusief inzet van publieke terreinen;
concrete invulling van de resultaten van onderzoek naar gebruik van de modernste windmolens;
het aanwijzen en vervolgens continu inzetten van klimaat-ambassadeurs
stimuleren van elektrisch door o.a. het beschikbaar stellen van voldoende laadpalen en te kijken naar

rijden op de busbaan;
stimuleren van particuliere initiatieven om schone energie te leveren;
Energie uit afvalwater.

Veranderingen en transitie vragen middelen. Financiële middelen en capaciteit van mensen om deze veranderingen te
aanvaarden en in het dagelijkse leven in te passen. Fiscale maatregelen, investeringen maar ook herschikking van de
gemeentelijke begroting vraagt moed en doorzettingsvermogen waar alle partijen aan moeten bijdragen.

behaald.

stel nummer  1a: -

-
Initiatiefnemer (s) Koos Gloudemans, Jasper Timmer,  Omar Laghzaoui , Marijke Jaarsma, Klaas Fokkema,  Harry den Hartigh

Vakspecialisten Femke Batterink, Rolf Schuurman

Extra / vervanging
Is het iets nieuws, verbetert of
iets bestaands?

- verbetering van huidige
gemeentelijke beleid.

Toelichting Op 12 december 2015 is in Parijs een historisch klimaatakkoord gesloten. 195 landen spraken af de opwarming van de
aarde actief tegen te gaan. De deelnemende landen richten zich daarom de komende decennia op het bereiken van een
klimaatneutrale samenleving. De belangrijkste punten uit het akkoord zijn:
- de gemiddelde temperatuur op de aarde mag niet meer dan 2 graden Celcius stijgen;
- de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen moet worden verminderd;
- niet alleen landen, ook lagere overheden en alle bewoners zullen hun steentje moeten bijdragen om de

doelstellingen van het akkoord te behalen;
Bovenstaande betekent dat de gemeente Nijkerk, de bedrijven, de onderwijsinstellingen én de inwoners samen voor de
uitdaging staan om de komende jaren stappen te gaan zetten. Met als doel dat we in 2035 een klimaatneutrale gemeente
zijn en fungeren als voorbeeld voor de regio. Dit voorstel behelst enkele concrete maatregelen die opgenomen kunnen
worden in het nog te ontwikkelen lokale plan. En dit voorstel is een aanzet om te komen tot lokaal gemeentelijke beleid.

DDoelgroepoelgroep
Voor wie is het bedoeld? De gemeente Nijkerk en haar inwoners, bedrijven en (onderwijs) instellingen.

Termijn
Wanneer kan het worden
gerealiseerd?

-
aangeboden aan de gemeenteraad van Nijkerk.

Periode? -

Betrokken partijen
Naam partij Rol van de partij Concrete acties Benodigde ambtelijke

inzet
Gemeente Nijkerk Opstellen van een lokaal plan van aanpak

samen met de inwoners, belangenpartijen,
lokale bedrijven en onderwijsinstellingen
gevestigd in Nijkerk.

Opstellen van een lokaal plan van aanpak
vanuit de nieuwe werkwijze van de gemeente.
Niet topdown, maar faciliterend!

Past binnen de huidige
werkzaamheden

Inwoners, belangenpartijen,
lokale bedrijven en
onderwijsinstellingen
gevestigd in Nijkerk

Vrijwillige inzet om mee te schrijven aan het
lokale plan van aanpak Op naar een
klimaatneutraal Nijkerk 2018-

Benutten van kennis uit de samenleving en het
ophalen van wensen en behoefte en
haalbaarheid.
Stimuleren van wederkerige inzet vanuit de
samenleving

n.v.t.

Deelnemers vanuit de
dialooggroep Wonen en
Woonomgeving

De optellers van dit voorstel zijn bereid om
met betrokkenen van de gemeente naar
creatieve en effectieve oplossingen te
zoeken.

n.v.t
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Beoogde resultaten
1. Reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen
2. Bijdragen aan doelstelling van het klimaatakkoord
3. Toename van het bewustzijn dat energiebezuiniging en transitie onvermijdelijk is en deel van het dagelijkse leven wordt

Waarom sluit dit thema goed aan op de Visie Liefde voor Nijkerk?
Ons klimaat en de energievoorziening verandert en wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen om samen met de gemeente, de gebruikers en de
inwoners daarvan klimaatproof te zijn en ons richten op en meer dan minimaal houden aan de voorschriften dat Nederland met het klimaatakkoord
accepteerde.

Financiën
Suggesties en /of
opmerkingen vakspecialisten

Femke Batterink: Ik wil graag mijn complimenten overbrengen aan de dialooggroep Wonen en Woonomgeving. Ik heb de
voorstellen "Klimaatneutraal" en "klimaatadaptatie" bekeken en vind dat het er goed uit ziet. De voorstellen sluiten goed
aan bij het huidig beleid van de gemeente Nijkerk. Ik ben blij dat er vanuit de samenleving een duidelijk signaal is
gekomen, dat dit ook door de inwoners van de gemeente Nijkerk als belangrijk wordt gezien. Dit geeft een belangrijke
legitimiteit aan ons werk met betrekking tot duurzaamheid. Er is geen lokaal gemeentelijk beleidsplan, het
uitvoeringsprogramma voor klimaat liep t/m2016 en hiervoor kan dus een nieuwe aanpak worden geschreven. Wel lopen
er diverse projecten en acties m.b.t. duurzaamheid.  De vakspecialisten zouden de deelnemers van de dialooggroep of
een afvaardiging daarvan willen uitnodigen om mee te schrijven aan (of mee te denken over) een nieuw vast te stellen
beleidsplan dan wel uitvoeringsprogramma.

Rolf Schuurman: Het bovengenoemde punt 'energie uit afvalwater' wordt opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan.
Hiervoor wordt geld gereserveerd en volgens bovenstaande procedure geborgd.

Welke bijdrage wordt van de
gemeente verwacht?

Opstellen van een lokale plan van aanpak start 2018

Kosten per jaar 2018 2019 2020 2021
5.000 euro voor het faciliteren van
bijeenkomsten voor de samenleving
ten behoeve van het lokale plan van
aanpak

nvt nvt nvt
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Voorstel nummer 1b: Water en Klimaatadaptatie

Titel voorstel: GRP beleidsplan; Water en Klimaatadaptatie
Initiatiefnemer (s) Koos Gloudemans, Jasper Timmer, Klaas Fokkema, Omar Laghzaoui en Marijke Jaarsma

Vakspecialisten Rolf Schuurman, Femke Batterink

Extra / vervanging
Is het iets nieuws, verbetert of
iets bestaands?

Uitwerking van doelstelling klimaatverandering in Nijkerk vangen we op! We zijn in 2035 klimaatneutraal en willen een
voorbeeld zijn in de regio.

Toelichting Het klimaat verandert, het wordt natter, het wordt warmer, neerslag valt met grote hoeveelheden en er ontstaan perioden
van watertekorten en op plaatsen met veel verharding ontstaat hittestress. Met dit gegeven staan we als Nijkerk,
gemeente, bedrijven, onderwijsinstellingen én inwoners samen voor de uitdaging om de komende jaren stappen te gaan
zetten. Om neerslag

Klimaatmaatregelen bevatten meer dan alleen maatregelen op het gebied van water, riolering en openbare ruimte. Wij
beperken ons in dit voorstel met name tot maatregelen die uit de rioolheffing worden betaald en worden opgenomen in het
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP).
http://klimaatverandering.vormgeving.com.

Op regionaal niveau is er inzicht in de klimaatveranderingen, dit moet op lokaal niveau worden uitgewerkt.
Het is nu het juiste moment om deze inzichten in klimaatverandering op te nemen omdat er een nieuw Gemeentelijk
RioleringsPlan (GRP) wordt opgesteld. De voorgestelde initiatieven kunnen hierin worden meegenomen.

Doelgroep
Voor wie is het bedoeld? Voor de vakspecialist binnen de gemeente Nijkerk, Rolf Schuurman. Hij is de projectleider van het opstellen van het GRP.

Daarnaast is de afdeling groen van de gemeente onze doelgroep.
Buiten het gemeentehuis is onze doelgroep inwoners, bedrijven en kennisinstellingen om samen aan de slag te gaan.

Termijn / duur
Wanneer kan het worden
gerealiseerd?

Alle voorstellen die meegenomen worden in het Gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) worden eind 2017 voor
besluitvorming voor gelegd aan de gemeenteraad van Nijkerk. Deze voorstellen zijn financieel geborgd in het GRP en
kunnen in de planperiode van 2018 2022 worden uitgevoerd. De gemeente geeft aan dat zij de prioritering ook dan gaan
afstemmen met ons als initiatiefnemers van het voorstel.

Periode? Gedurende de looptijd GRP 2018-2022

Betrokken partijen
Naam partij Rol van de partij Concrete acties Benodigde uren
Gemeente Nijkerk, Rolf
Schuurman

Opsteller GRP Voorstellen hieronder opnemen in
het GRP

Onderdeel huidige
werkzaamheden

Gemeente Nijkerk, afdeling
Groen

Beheerder van de openbare ruimte Opstellen kaart van(potentiele)
hittestress locaties)
Plan opstellen voor verminderen
hittestress

Onderdeel huidige
werkzaamheden

Gemeente Nijkerk, afdeling
beleid

Uitwerken acties GRP Uitvoeren acties GRP gedurende
2018-2022

Onderdeel huidige
werkzaamheden

Gemeente Nijkerk, afdeling
Communicatie

Contacten met inwoners, bedrijven,
kennisinstellingen

Opstellen plan om partijen te
betrekken om klimaatverandering.

Onderdeel huidige
werkzaamheden

Steenbreek Inwoners stimuleren een groene tuin aan te leggen Programmaa Steenbreek
implementeren

Platform Water Vallei en Eem Ondersteunen gemeente met activiteiten op het
gebied van klimaat

Op verzoek van gemeente in te
vullen

Waterschap Vallei en Veluwe Waterbeheerder in de gemeente Ondersteunen van de gemeente

http://klimaatverandering.vormgeving.com
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Uitwerking voorstel
Inhoud voorstel Nijkerk is een groene gemeente, met polders, weilanden op de flanken van de Veluwe en landgoederen. Dit groen is

cruciaal om als gemeente klimaatbestendig te zijn. Regenwater kan in het groen worden opgevangen, vastgehouden en
zorgt voor verkoeling. Door in een stedelijke omgeving stenen te vervangen door groen wordt een stad-dorp beter bestand
tegen (extreme) hitte en hevigere buien. Hierdoor wordt de leefomgeving nog aangenamer voor de inwoners van Nijkerk.

Dit betekent dat we keuzes moeten maken:
1. We houden regenwater vast op de plek waar het valt;
2. We anticiperen op hogere temperaturen door meer groen en blauw in de bebouwde omgeving te realiseren;
3. Er komt geen regenwater op het vuilwaterriool;
4. We gaan samen met inwoners en bedrijven plannen maken;
5. We maken gebruik van het moment (werk met werk maken).

Deze doelstelling worden uitgewerkt in het op te stellen Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) waar deze groep een bijdrage
aan levert.

Wij doen de volgende voorstellen om op te nemen in het GRP:
1. Nieuwbouwlocaties, inbreidingsplannen, gebiedsontwikkeling en rioolvervangingen checken of deze klimaatproof

zijn. Hiervoor wordt een checklist (klimaatwijzer) ontwikkeld;
2. Het toepassen van waterdoorlatende verhardingen, klimaatbomen in gemeentelijke projecten;
3. Bij nieuwbouw, in de bouwenvelop, klimaatdoelstellingen meegeven en daarop te scoren.
4. Operatie Steenbreek te starten. Doelstelling is % vermindering van de verharding;
5. Afkoppelcoaches inzetten voor afkoppelen bij particulieren.
6. Het aanwijzen en vervolgens inzetten van klimaatambassadeurs.
7. Regeling groene daken inzetten.
8. We werken samen met basisscholen om kinderen zo vroeg mogelijk te betrekken (bewustwording).
9. We zoeken naar mogelijkheden om het oppervlaktewater in te zetten tegen hittestress en hevige regenbuien.
10. We zoeken naar slimme inrichting van de openbare ruimte om wateroverlast te voorkomen (verkeersdrempels op

de juiste plek).

Beoogde resultaten
1.Inzicht in wateroverlast locaties inzichtelijk gemaakt met klimaatscenario 2050
2.Inzicht in hittestress locaties
3.Maatregelen worden opgenomen in GRP en vinden de komende 4 jaar hun uitwerking
4.Programma Steenbreek
5.Afkoppelcoaches inzetten

Waarom sluit dit thema goed aan op de Visie Liefde voor Nijkerk?
Ons klimaat verandert en wij willen onze verantwoordelijkheid nemen om samen met de gemeente en de inwoners van deze gemeente klimaatproof te zijn.

Financiën
Suggesties en /of
opmerkingen vakspecialisten

Rolf Schuurman: de meeste van de bovenstaande voorstellen kan de gemeente een plek geven in het GRP. Wel zijn er
enkele voorstellen die veel breder zijn dan water en waardoor er in het GRP geen geld gereserveerd kan worden.
Voorbeelden daarvan zijn:

klimaatbomen: dit is voor een groot deel een groen aangelegenheid.
klimaatproof bouwen: dit zijn voor een (groot) deel zaken die niet met riolering te maken hebben. Denk aan
energie, isolatie, duurzaam bouwen etc.
inzetten van klimaatambassadeurs: kan deels uit het GRP betaald worden.

Kosten per jaar 2018 2019 2020 2021
Budgettair neutraal Budgettair neutraal Budgettair neutraal Budgettair neutraal
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Voorstel nummer 1c : Afvalbeleid
Titel voorstel: Afvalbeleid
Initiatiefnemer (s) Jasper Timmer, Koos Gloudemans

Vakspecialisten Rolf Schuurman, Femke batterink

Extra / vervanging
Is het iets nieuws, verbetert of
iets bestaands?

Toelichting

-

Doelgroep
Voor wie is het bedoeld? Onze suggesties zijn in eerste instantie zowel bedoeld voor Rolf Schuurman van de gemeente Nijkerk als voor Esselien

Walgaard (senior adviseur Circulaire Economie De Jonge Milieu Advies te Zeist). Daarnaast dienen de suggesties zowel de
gemeenteraad alsook B&W te inspireren bij het uiteindelijk nog vast te stellen afvalbeleid voor de gemeente Nijkerk. Gezien de
aard van de suggesties zien we dat samenwerking met andere beleidsclusters binnen de gemeente Nijkerk.

Termijn / duur
Wanneer kan het worden
gerealiseerd?

1.

2.

3.

Periode?
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Betrokken partijen 1/2
Naam partij Rol van de partij Concrete acties
Gemeente Nijkerk
beleidsadviseur Rolf
Schuurman mbt afval

Eigenaar dossier
afval

Onderzoeken op welke wijze de Gemeente Nijkerk van een bronscheidingspercentage van 69% kan

brengen) inclusief het doorrekenen van kosten en baten. Dit vormt inweze de ruggengraat van het
nieuwe afvalinzamelingsbeleid.
Naast de harde kant (methode, frequentie etc) dient er ook te worden gekeken naar de zachte kant van
het thema: de gedragskant. Op welke wijze kunnen afvalproducenten op zodanige wijze worden
gestimuleerd, dat dit de technische uitvoering ten goede komt? Het inzetten op een positieve
beïnvloeding van de gedragskant, is een niet te vergeten onderdeel van een nieuw afvalbeleidsplan
(aanpak, belonen, sancties en ook budget).

Gemeente Nijkerk
beleidsadviseur Rolf
Schuurman mbt riool

Eigenaar dossier
riool

Onderzoeken of het stimuleren van het composteren van GFT-afval en het ontstenen van tuinen
invloed kan hebben hebben op de belasting van het riool. Indien mogelijk kleine
stimuleringsmaatregelen publicitair uitnutten om daarmee andere rioolontlastende maatregelen door
inwoners zelf te laten nemen.

Gemeente Nijkerk afdeling
communicatie (danwel externe
partij)

Advisering rondom
communicatie

Communicatieplan opstellen waarin zowel de harde kant als de zachte kant (zie boven) aan bod
komen, waarbij méér gebruik wordt gemaakt van hedendaagse communicatiemiddelen en door
toepassing van een pull & push strategie. De sleutel om het ambitieniveau van 75% waar te kunnen
maken, ligt in het gedrag van de afvalproducent.

Gemeente Nijkerk
beleidsterrein handhaving

Uitvoering
handhavingsbeleid onderzoeken op welke wijze wenselijk gedrag van afvalproducenten kan worden gestimuleerd. Op dit

moment wordt er op de afvalbrengstations geen aandacht aan besteed (stickers, borden etc). Tevens
zou er kunnen worden onderzocht op welke wijze inwoners een actievere rol spelen bij het
handhavingsbeleid. De
nieuw afvalbeleidsplan.

Gemeente Nijkerk
beleidsterrein duurzaamheid

Toepassen Cradle to
Cradle

Daar waar mogelijk invloed uitoefenen om herbruikbare materialen te gebruiken.

Gemeente Nijkerk
beleidsterrein Jeugd &
Onderwijs

Kan verbinding
leggen met het
basis- en middelbaar
onderwijs

Koppeling maken tussen doelstellingen nieuwe afvalbeleidsplan en inbedding in de samenleving: welke
rol kunnen scholen in de gemeente  hierbij spelen? Motto: jong geleerd is oud gedaan. Inzetten op de
vermindering van restafval (sappakjes en flesjes) en minder gebruik van papier.

Betrokken partijen 2/2
De Jonge Milieu Adviseurs in
Zeist senior adviseur
Esselien Walgaard

Adviserend m.b.t. de
inhoud van het
nieuwe
afvalbeleidsplan en
het bestek.

Kennis en ervaring en best practices delen en inbrengen voor de totstandkoming van het nieuwe
afvalbeleidsplan voor de Gemeente Nijkerk.

Huidige contractpartij voor het
ledigen van de ondergrondse
afvalbrengstations in de
Gemeente Nijkerk

Het ledigen van
afvalbrengstations.

Signaleringsfunctie naar de Gemeente Nijkerk t.b.v. zwerfvuil en optreden van handhaving.
Indien bijzettingen plaatsvinden door overvolle afvalbrengstations, dient in overleg met de
Gemeente Nijkerk de frequentie te worden verhoogd.

Huidige contractpartijen
afvalinzameling van
huishoudens gedurende de
looptijd van de huidige
contracten.

Volgens diftar
inzamelen van het
afval.

Als onderdeel van een communicatieplan tijdens het inzamelen van het bestaande afval
periodiek op containers tips aanbrengen om tot een méér gescheiden afvalinzameling te komen
(positieve benadering).

Afvalproducenten: bedrijven,
organisaties, inwoners en
bezoekers van de Gemeente
Nijkerk

Zowel producent als
consument: daarmee
een veroorzaker van
afval.

Actieve houding m.b.t. het behalen van de doelstellingen rondom afval, duurzaamheid en een
circulaire economie:

door het zelf maximaal goed te doen!
door anderen aan te spreken op wenselijk en niet wenselijk gedrag.

Uitwerking voorstel
Inhoud voorstel

-
-
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Inhoud voorstel

-

-
-

Inhoud voorstel

Inhoud voorstel

-

Waarom sluit dit thema goed aan op de Visie Liefde voor Nijkerk?
Het verbetert de woon en leefomgeving binnen de gemeente Nijkerk.

Financiën
Aanvulling/
suggesties
vakspecialisten

-

Voorstel 4: circulaire economie . Bij de gemeente zal aandacht moeten zijn voor hergebruik van materialen. Dit is bestaand beleid en is ook
omschreven in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte. (LIOR). Dit onderdeel valt buiten de reikwijdte van het onderdeel 'afval' maar dient
wel overheidsbeleid te zijn.

Kosten per jaar Budgettair neutraal
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Voorstel nummer 1d:

Initiatiefnemer (s) Peter Toonen, Willem Alex Jansen, Han van Dam, Jan van Leuveren en Lars van Ginkel, Bert van Veldhuizen

Vakspecialisten Erwin Donga, Marieke Halff

Extra / vervanging
Is het iets nieuws, verbetert of
iets bestaands? Amersfoort.
Toelichting Structuurvisie Nijkerk/Hoevelaken 2030;

vastgesteld. Daarin zijn de termen Ontwikkelen, koesteren en verwelkomen als kernwaarden voor de gemeente

gemeenteraad waaruit het grote aantal raakvlakken blijkt.

Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort;
In het tweede kwartaal van 2017 is de (concept) Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort gepresenteerd. Deze visie
dient als leidraad voor de ruimtelijke ontwikkeling, zodat de regio Amersfoort een aantrekkelijke regio kan blijven. De
gemeenteraad krijgt de kans om voor 10 juli 2017 te reageren op de Regionale Ruimtelijke Visie. Als Dialooggroep
hebben we onze visie op 20 april en 2 mei 2017 gedeeld met de ambtelijke begeleidingsgroep van de gemeente Nijkerk.

Visie Dialooggroep Wonen en Woonomgeving;
Drie herkenbare en door het landschap met elkaar verbonden woonplaatsen met elk hun eigen cultuur en samenleving.

De woonkernen voorzien in de beschikbaarheid van de basisbehoeften in een verzorgde en goed bereikbare
omgeving.
Comfortabel wonen in een geordende omgeving draagt bij aan een respectvol, tolerant en aangenaam leefmilieu.
Leven in een omgeving waarin op een verantwoorde en duurzame wijze wordt omgegaan met de belangen van
boeren, bewoners, landgoedeigenaren, recreanten en natuur.
Groene ruimte en monumenten geven rust en inspiratie en zijn belangrijk voor het welzijn en de Nijkerkse
identiteit.
Leven in een waardevolle omgeving waar sociale verbondenheid voelbaar is en ervaren wordt.
Bereikbaarheid en veiligheid vormen de basis voor aangenaam woon-, werk- en recreatiegenot.
De kracht uit de samenleving wordt benut; de gemeente stimuleert de aanjaagfunctie van inwoners en faciliteert
burgerinitiatieven.

Vanuit de Structuurvisie en de Regionale Ruimtelijke Visie blijkt dat de groei van de regio in de komende periode aan zal
houden. Een dergelijke groei afwenden blijkt tot negatieve consequenties. Vanuit die wetenschap stellen wij dat de
gemeente Nijkerk ruimte moet bieden aan de groei, maar onder duidelijke kwalitatieve voorwaarden. Zolang er conform de
kwalitatieve kaders gegroeid wordt, is een uitdrukking van de kwantitatieve groei in werkelijke aantallen irrelevant.

Onze standpunten zijn ten opzichten van de randvoorwaarden in de ambtelijke presentatie voor de
opgenomen.
Als onderdeel van het behandelproces van de raad is (op verzoek van de raad) deze beeldvormende bijeenkomst

.b.v. die
bijeenkomst was wenselijk, omdat de input op die wijze door de raad betrokken kon worden bij het formuleren van de
gemeentelijke reactie) en onderstaand nogmaals opgesomd;

Thema 1: Van nature aantrekkelijk
Randvoorwaarde 1; Het watersysteem wordt ingezet als drager voor klimaatadaptatie, regionale identiteit en
ruimtelijke ontwikkelingen

Geen specifieke uitspraak over watersysteem.
Respect voor cultuurhistorische waarden toegankelijkheid van recreatiegebieden, behouden en versterken van
karakteristieke.

Thema 2: Het kloppend hart van Nederland
Randvoorwaarde 2; Het waardevolle landschap wordt behouden en versterkt

Goed evenwicht tussen cultuurhistorische waarden en economische en duurzame agrarische sector. Behouden
en versterken karakteristieke landschappen, meer mogelijkheden passende woningbouw.
Respect voor cultuurhistorische waarden en toegankelijkheid recreatiegebieden vragen aandacht.

Randvoorwaarde 3; Verbeter de (inter)regionale bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid vormt basis voor aangenaam woon-, werk- en recreatiegenot.
Veilig en makkelijk gebruik kunnen maken van voorzieningen (voor alle verkeersdeelnemers).
Aanleg oostelijke rondweg t.b.v. duurzame ontsluiting en leefbaarheid.

Randvoorwaarde 4; Bereikbaarheid is het sturend principe voor ruimtelijke ontwikkelingen
Benutten en verdichten rondom stations lijkt logisch.
Realisatie van station Corlaer nog niet duidelijk benoemd.
Aanleg van oostelijke rondweg lijkt een logische stap naar een verbeterde lokale bereikbaarheid.
Bereikbaarheid is niet HET sturende principe, wel een harde randvoorwaarde, afwegingen in relatie tot
Randwaarde 2 (kwaliteit van het landschap).

Randvoorwaarde 5; Zet in op de fiets
Inzetten op de fiets is logisch, daarbij ook aandacht voor de aanleg van directe, comfortabele en veilige routes
(afwegen met voorstel 9. Verbetering Verkeersveiligheid in de Gemeente Nijkerk van de dialooggroep Wonen en
Woonomgeving).
Ook aandacht voor aanvullende voorzieningen (stallen, opladen, etc.).
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Uitwerking voorstel
Inhoud voorstel

- Stel kwalitatieve kaders voor groei, als aanvulling op de Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort;
- Plan de groei tot 2040, bepaal gewenste uitbreidingsgebieden;
- Plan de groei tot 2040, bepaal ongewenste uitbreidingsgebieden;
- Herijk de structuurvisie, door vernieuwing van de sleutelgebieden c.q. projectenlijst gemeente Nijkerk;

Beoogde resultaten
1. Borging van visie dialoog Wonen en Woonomgeving in de gemeentelijke reactie op de RRV,

zoals besproken en vastgelegd tijdens de deelname van de dialooggroep bij de diverse besprekingen over de RRV in april en mei 2017 onder regie van
de gemeente Nijkerk.

2. Een geactualiseerde structuurvisie (lees update van sleutelgebieden en projectenlijst):
2.1 Een vastgestelde leidraad (kwalitatief kader) voor de groei van de gemeente Nijkerk.
2.2 Zoekzones voor strategische uitbreiding van alle disciplines (wonen, werken en recreëren) tot 2040.
2.3 Ongewenste uitbreidingsgebieden, in verband met behoud en koesteren van de landschappelijke kwaliteiten.

Toelichting
Thema 3: Lokaal vitaal, samen sterk
Randvoorwaarde 6; Versterken van de bestaande centra

Basisvoorzieningen in de kernen behouden, voorzieningen aantrekkelijk maken en zo mogelijk winkelaanbod
concentreren.
Kwalitatieve sociale, culturele en maatschappelijke voorzieningen voor alle doelen leeftijdsgroepen, die continu
passend zijn.
Om voorzieningen in stand te houden woningbouw programmeren op basis van demografische ontwikkelingen.

Randvoorwaarde 7; Versterk Amersfoort als regionale centrum
Voor een aantal zorg- en onderwijsvoorzieningen is Amersfoort al het centrum (leenrelaties), dit functioneert goed.
Aandacht voor centralisatie van voorzieningen in Amersfoort, Nijkerk wil zelf een complete kern blijven.

Randvoorwaarde 7a; Versterking regionale recreatieve structuur
Op een verantwoorde en duurzame wijze omgaan met de belangen van boeren, bewoners, landgoedeigenaren,
recreanten en natuur.
Bereikbaarheid en veiligheid vormen de basis voor aangenaam woon-, werk- en recreatiegenot.

Thema 4: Denkers en doeners
Randvoorwaarde 8; Realiseer onderscheidende woon-en werkmilieus die gebruik maken van de specifieke
kwaliteit van de locatie

Denkers en doeners indeling doet onvoldoende recht aan samenstelling (beroeps)bevolking Nijkerk. Doeners >
Hoogwaardige Industrie.
Aandacht voor woningbouw op basis van demografische ontwikkelingen.
Aandacht voor uiteenlopende woonvormen, ook energieneutraal wonen.
Onderscheidende identiteit van de drie woonkernen wordt erkend.

Randvoorwaarde 9; Creëer mogelijkheden voor interactiemilieus waar denkers en doeners elkaar ontmoeten
Geen duidelijk standpunt ingenomen.

Randvoorwaarde 10; Zet in op een regionale duurzame circulaire economie
Sterke regio op grens Randstad en Food Valley > behouden en versterken.
Duurzaam wonen en werken wordt erkend zonder duidelijke inspanningen te verwoorden.
Regionaal en lokaal duurzaamheidsprofiel opstellen? Actieve houding.

Randvoorwaarde 11; Kies voor schaalvergroting en regionalisering in de landbouw
Naast schaalvergroting ook specialisatie en verbreding mogelijk.
Behouden en versterken van de karakteristieke landschappen, oftewel duurzame instandhouding landschap en
agrarische (economische) functie.

Recreatie ook economische functie in buitengebied.

Voor wie is het bedoeld? Gemeente Nijkerk

Wanneer kan het worden
gerealiseerd?
Periode?

Naam partij Rol van de partij Concrete acties Benodigde ambtelijke
inzet

Gemeente Nijkerk Sturen op kwaliteit i.p.v. op kwantiteit Vaststellen kwalitatieve leidraad voor groei N.t.b.
Gemeente Nijkerk Updaten toekomstvisie Herijking Structuurvisie N.t.b.
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Waarom sluit dit thema goed aan op de Visie Liefde voor Nijkerk?

Visie Dialooggroep Wonen en Woonomgeving;
dschappelijk en stedelijk

De woonkernen voorzien in de beschikbaarheid van de basisbehoeften in een verzorgde en goed bereikbare omgeving.
Comfortabel wonen in een geordende omgeving draagt bij aan een respectvol, tolerant en aangenaam leefmilieu.
Leven in een omgeving waarin op een verantwoorde en duurzame wijze wordt omgegaan met de belangen van boeren, bewoners,
landgoedeigenaren, recreanten en natuur.
Groene ruimte en monumenten geven rust en inspiratie en zijn belangrijk voor het welzijn en de Nijkerkse identiteit.
Leven in een waardevolle omgeving waar sociale verbondenheid voelbaar is en ervaren wordt.
Bereikbaarheid en veiligheid vormen de basis voor aangenaam woon-, werk- en recreatiegenot.
De kracht uit de samenleving wordt benut; de gemeente stimuleert de aanjaagfunctie van inwoners en faciliteert burgerinitiatieven.

Dit thema is een uitwerking van de voorgenoemde visie. Door het opstellen van een kwalitatieve leidraad en door het opstellen van een
geactualiseerde structuurvisie kan de gemeente Nijkerk faciliteren, sturen en toetsen op initiatieven en ontwikkelingen.

Financiën
Suggesties en /of
opmerkingen vakspecialisten

Deze kosten komen niet ten laste van de dialoog, omdat de gemeente Nijkerk de actualisatie van de
structuurvisie ook zonder het voorstel van de dialooggroep had opgepakt. Alleen krijgt de aanpak nu een wat andere
inhoud en proces.

Welke bijdrage wordt van de
gemeente verwacht?

omdat de vakspecialisten in
de gemeente Nijkerk al begonnen zijn met de uitvoering van het voorstel.

Kosten per jaar 2018 2019 2020 2021

Budgettair neutraal Budgettair neutraal
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Samenvatting Dialooggroep Wonen en Woonomgeving - Groep 2

Doel: Ieder voorstel op zich heeft als doel het onderzoeken of herijken van het huidige gemeentelijk beleid.

Onderlinge verbinding: Alle voorstellen hebben als gemeenschappelijk uitgangspunt de doorontwikkeling en
kwaliteit van wonen en woonomgeving.

2a. Haalbaarheidsstudie regionale versterking cultuurhistorische landschappen

Stand van zaken: Voorstel 2a moet nog nader worden uitgewerkt.  Op dit moment zijn er nog tegenstrijdige
belangen van de betrokken stakeholders. Daarom wordt voorgesteld om dit voorstel in een later stadium aan te
bieden aan de raad. Belangrijk is dat er eerst wordt gekeken naar een integrale afweging en naar de
gemeenschappelijke deler tussen alle betrokken partijen.

Toelichting: Ambitie strategisch en op lange termijn richten op de ontwikkeling van een bovengemeentelijk
landschapspark Noord West Veluwe met de gemeente Nijkerk als initiatiefnemer. Het voorstel omvat het
verkrijgen van een fiat van het gemeentebestuur en gemeenteraad tot het uitvoeren van een
haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden de regionale krachten te bundelen op het gebied van een integrale
benadering om te komen tot een grote groene long voor de gemeenschap, samen met een verdienmodel voor
(toekomstige) gebruikers binnen het op te richten park en   versterking van cultuurhistorische waarden te
bundelen en uit te bouwen.

2b. Doorontwikkeling Hoevelakens bos

Samengevat wordt de druk op het bos wordt op alle fronten vergroot en de omvang verkleind. Er wordt
gewandeld, gefietst, er lopen honden los, er wordt getrimd, gewoond, geparkeerd, paard gereden etc. Het
aantal bezoekers groeit door de groei van inwoners van Vathorst en Hoevelaken. Het bos is te klein om in al
deze vragen te voorzien en er zijn geen goede voorzieningen om deze bezoekers te faciliteren. Al deze
factoren gaan ten koste van de kwaliteit, de cultuurhistorische waarde van het landgoed, de landschappelijke
kwaliteit van het bos en de woonkwaliteit van bewoners van Hoevelaken. Het voorstel betreft  de opdracht

co-makers. Het proces wordt daarbij opgedeeld in twee fasen: Het opstellen van een programma van eisen en
in beeld brengen van de ontwikkelkansen en het uitwerken naar een ontwerp en uitvoeringsplan.

2c. Digitale bereikbaarheid

Verbetering van de huidige digitale bereikbaarheid past binnen de visie van een toekomstgerichte, kwalitatieve
en duurzame leefomgeving. Alle inwoners en (agrarische) bedrijven voldoende digitaal bereikbaar is vandaag
de dag een basisvoorziening. Om alle inwoners en (agrarische) bedrijven op korte termijn voldoende digitaal
bereikbaar te maken, stellen we voor dat de gemeente - al dan niet tezamen met andere gemeenten in de
Foodvalley - het initiatief om een voorziening te treffen meer naar zich toe trekt.

Concreet betreft het voorstel dat de gemeente Nijkerk aansluit bij de glasvezelcampagne die door het CIF in
januari 2018 wordt opgestart. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gemeente voldoet aan de gestelde
voorwaarde vanuit het CIF. Om deze doelstelling te bereiken is het nodig dat gemeente de regie neemt om o.a.
ambassadeurs te werven in het betreffende gebied. Om vervolgens over te gaan naar de feitelijke uitvoering
van de glasvezelcampagne.

2d. Toepassen beschermende maatregelen cultuurhistorisch erfgoed

De gemeenten in Nederland beschikken over een aantal wettelijke instrumenten die bescherming van
cultuurhistorische elementen en ruimtelijke kwaliteit mogelijk maken. Een eerste inventarisatie (door een
stafexpert van de gemeente Nijkerk) geeft aan dat deze instrumenten in Nijkerk soms in beperkte mate worden
ingezet en op een aantal onderdelen (nog) niet worden ingezet. Het voorstel is deze inventarisatie af te ronden
en voor te leggen via B&W aan de raad inclusief een beleidsadvies.2e. Verbetering verkeersveiligheid
gemeente Nijkerk

2e. Verbetering verkeersveiligheid in de gemeente Nijkerk

Gezien de diverse verkeersonveilige punten in de gemeente Nijkerk betreft het voorstel het houden van een
Quickscan op onveilige situaties. Om vervolgens verkeersmaatregelen ter verbetering van de
verkeersveiligheid uit te voeren en verkeerssituaties te verbeteren.

2f. Het buitengebied aangenaam en veilig voor alle deelnemers

Ons buitengebied wordt op veel plekken gedomineerd door gemotoriseerd snel- groot- en agrarisch verkeer.
We willen een veiliger en prettiger verkeersnetwerk in het buitengebied waarbij alle verkeersdeelnemers,
langzaam en snel, jong en oud, deel kunnen nemen (o.a. wandelaars, fietsers, ruiters).  Daarmee verbetert de
verblijfskwaliteit (wonen, sport en recreatie) van het buitengebied, maar ook de onderlinge bereikbaarheid van
de kernen. De wens is maatregelen hiervoor te nemen bij de inrichting van wegen en een
voorlichtingscampagne op te zetten.

Voorstellen gericht op onderzoek en/of doorontwikkeling
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Extra toelichting: Het voorstel moet nog nader worden uitgewerkt.  Op dit moment zijn er nog tegenstrijdige belangen van de betrokken stakeholders.
Daarom wordt voorgesteld om dit voorstel in een later stadium aan te bieden aan de raad. Belangrijk is dat er eerst wordt gekeken naar een integrale
afweging en naar de gemeenschappelijke deler tussen alle betrokken partijen.

Voorstel nummer 2a: Haalbaarheidsstudie regionale versterking cultuurhistorische landschappen

Titel voorstel: Haalbaarheidsstudie regionale versterking cultuurhistorische landschappen
Initiatiefnemer (s) Arie van den Berg, Hein van Beuningen, Henk Korthorst, Linda Verkaaik, Jan Cozijnsen.

Vakspecialisten Wim Bomhof, Andre Jansen,  Jan Willem van Noort

Extra / vervanging
Is het iets nieuws, verbetert of
iets bestaands?

Nieuw en verbetering voor mens, flora en fauna

Toelichting Ambitie strategisch en op lange termijn richten op de ontwikkeling van een bovengemeentelijk landschapspark Noord
West Veluwe met de gemeente Nijkerk als initiatiefnemer;  het gebied omvat met name cultuurhistorische  landschappen
rond de woonkernen Voorthuizen (met verbinding over de A1 en het spoor), Terschuur, Zwartebroek, Hoevelaken,
Nijkerkerveen, Nijkerk en Putten. Binnen de gemeente Nijkerk is ervaring aanwezig door de recente ontwikkeling in en
vanuit het landgoed Appel (315 ha.)
Waarom? Het project komt tegemoet aan een aantal (nationale en regionale) maatschappelijke behoeften. Tevens dient
dit project de versterking van de identiteit van de diverse gemeenten waaronder Nijkerk; wij noemen:

- herstel en uitbouw van de cultuurhistorische landschappen op basis van vrijwillige deelname
- versterking van een leefbare, natuurlijke, landelijke omgeving als tegenhanger van de verstedelijking ten westen

van de NW Veluwe
- creëren van  een groot aaneengesloten groen uitloopgebied als antwoord op de stads- en industriële uitbreidingen
- herstel en uitbouw van biodiversiteit

1e Stap:

Op de korte termijn wordt daartoe - - een haalbaarheidsstudie voorgesteld, samen met
de belangrijkste stakeholders van dit plan (gemeenten, provincie, waterschap, betrokken landbouwers, industriële
bedrijven, terreinbeherende organisaties, particuliere landeigenaren, bewoners) met beleidsondersteuning vanuit
gemeente(n), provincie en O-gen.
Deze haalbaarheidsstudie is een verkenning. Doel is stakeholders en het betrokken bevoegde gezag een overzicht te
bieden over de mogelijkheden en belemmeringen voor de inrichting van een bovengemeentelijk landschapspark, de
organisatorische consequenties, de aanwezige financieringsaspecten e.d.

Doelgroep
Voor wie is het bedoeld? Het project dient uiteindelijk lokale, regionale en nationale belangen.

Termijn / duur
Wanneer kan het worden
gerealiseerd?

Periode 2020 t/m 2035  Voorstudie: op korte termijn

Periode? Haalbaarheidsstudie: 2018/2019.

Betrokken partijen
Naam partij Rol van de partij Concrete acties Benodigde ambtelijke

inzet
Gemeentebestuur/raad van
Nijkerk

Initiatiefnemer  en participant in de
haalbaarheidsstudie

Faciliteren, ondersteunen, vergaderlocatie ter
beschikking stellen; secretariële ondersteuning
bieden

Schatting voorstudie
thans moeilijk te maken
240 uur ambtelijke inzet

Provincie Gelderland Participant in de haalbaarheidsstudie Inbreng visie en haalbaarheden bespreken idem
- Landgoedeigenaren
- MKB en GLTO

Groep betrokken bewoners

Participanten idem
Participanten idem
Vertegenwoordigers van draagvlak bevolking

idem

Terreinbeherende organisaties Participant idem idem
Aangrenzende gemeenten
(Amersfoort, Putten, Barneveld)
en Waterschap Vallei en
Veluwe

Participant idem idem

O- gen Inbreng kennis en ervaring Faciliteren, ondersteunen, vergaderlocatie ter
beschikking stellen; secretariële ondersteuning
bieden
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Uitwerking voorstel
Inhoud voorstel Het voorstel omvat het verkrijgen van een fiat van het gemeentebestuur en -- raad tot het uitvoeren van een

haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden de regionale krachten te bundelen op het gebied van een integrale
benadering om te komen tot een grote groene long voor de gemeenschap, samen met een verdienmodel voor
(toekomstige) gebruikers binnen het op te richten park en   versterking van cultuurhistorische waarden te bundelen en uit
te bouwen.

Onderwerp:
De Noord West Veluwe het grondgebied van Nijkerk en de omliggende gemeenten Barneveld en Putten - kent (nog)
een groot aantal waardevolle landschappen, met zandwegen, historische gebouwen, een combinatie van natuur- en
agrarische gebieden met een belangrijke cultuurhistorische waarde.
Ons voorstel is om op middellange termijn te streven naar een krachtenbundeling  voor de instandhouding en het herstel

in de kernen plaats is voor ecologische en grondgebonden agrarische bedrijven tussen bos, natuur en

stakeholders en voor toekomstige generaties.

Dit vergt inzet en een lange adem van alle betrokken partijen die voornemens zijn het behoud en de versterking van de

temd voor plattelandsontwikkeling en nieuwe financieringsvormen voor
realisering van het park dienen onderwerp van de haalbaarheidsstudie te zijn.

Ruimte voor het verbeteren van landschappelijke verbindingen tussen de bestaande waardevolle landschappen in het
gebied.  Natuurrecreatie voor de gemeenschap met fiets- ruiter- en wandelmogelijkheden binnen het park met
terugdringing van doorgaand gemotoriseerd verkeer. Voor de toekomstige agrarische bedrijven die mede het landschap
dragen zal daarbij voldoende ruimte zijn voor een duurzame toekomst met extra mogelijkheden voor agrarisch natuur- en
landschapsbeheer.

Beoogde resultaten
Verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving
Versterking van de historische en landschappelijke waarden van het gebied
Versterking van de recreatieve mogelijkheden
Impulsen voor  flora en fauna (herstel van biodiversiteit)
Duurzame grondgebonden agrarische bedrijfsvoering
Waarom sluit dit thema goed aan op de Visie Liefde voor Nijkerk?
Dit voorstel sluit naadloos aan op  de liefde die de opstellers met vele Nijkerkers delen voor de prachtige, authentieke landschappen rondom Nijkerk.
Nijkerkers houden van deze landschappen, zijn er trots op en genieten ervan. Het wandelen en fietsen door deze landschappen draagt bij aan hun gevoel
van welzijn. Dat willen ze delen met gasten.

Financiën
Kan dit voorstel kosten
neutraal worden uitgevoerd en
zo niet, waarom niet?

Nog geen raming. De kosten van een haalbaarheidsstudie zullen voor het faciliteren van het project ten laste van de
gemeente Nijkerk kunnen komen. Tevens verwachten wij dat kostenbijdragen van de deelnemende stakeholders
(provincie, andere gemeenten) reëel zijn.

Budget 2018 2019 2020 2021
Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen
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Voorstel nr. 2b van de groep Wonen en Woonomgeving

Titel voorstel: Ontwikkeling Hoevelakense bos
Initiatiefnemer (s) Bewoners Hoevelaken, eigenaren en gebruikers van het Hoevelakense bos en belangenverenigingen.

Extra / vervanging
Is het iets nieuws, verbetert of iets
bestaands?

Een uitbreiding/verbetering van het  Hoevelakense bos

Toelichting Het buitengebied (bos, weilanden en natuurgebied) is een van de bijzondere woonkwaliteiten van de gemeente Nijkerk.
In de nabijheid van Hoevelaken vervult het Hoevelakense bos een belangrijke rol voor bewoners die willen sporten en
ontspannen. Het landgoed heeft een sterke Historische verbondenheid met het dorp Hoevelaken en heeft bijzondere
landschappelijke kwaliteiten. Door deze factoren heeft het landgoed een sterk recreatief en educatief karakter.

Momenteel wordt het bos druk bezocht door bewoners uit Hoevelaken en omgeving, waarbij de nieuwe wijk op de BPD
locatie nog meer bezoekers uit Hoevelaken zal brengen. Maar ook veel bezoekers komen uit Vathorst. Tegelijkertijd
wordt het bos verkleind door de verbreding van de A28 en daarmee de geluidsoverlast vergroot. Huize Hoevelaken is
verkocht aan een privéeigenaar en heeft de tuin afgesloten.

Samengevat wordt de druk op het bos wordt op alle fronten vergroot en de omvang verkleind. Er wordt gewandeld,
gefietst, er lopen honden los, er wordt getrimd, gewoond, geparkeerd, paard gereden etc. Het aantal bezoekers groeit
door de groei van inwoners van Vathorst en Hoevelaken. Het bos is te klein om in al deze vragen te voorzien en er zijn
geen goede voorzieningen om deze bezoekers te faciliteren. Al deze factoren gaan ten koste van de kwaliteit, de
cultuurhistorische waarde van het landgoed, de landschappelijke kwaliteit van het bos en de woonkwaliteit van
bewoners van Hoevelaken. Sinds 2009 liggen er beleidsdocumenten hoe dit aan te pakken, maar is weinig
ondernomen. Anno 2017 moet hier op korte termijn een oplossing voor komen.

Veel belanghebbenden delen de urgentie en willen een oplossing zie bijgaande notities /verslagen/mails. Hieruit blijkt
de verbondenheid met het landgoed en de zorg voor de toekomst. Ook draagt men oplossingen aan. De wijze waarop
wordt vaak gedeeld, maar staat soms ook ter discussie. Niet alle belanghebbenden zitten aan tafel bij de Dialooggroep
Wonen en Woonomgeving. Het is daarom wenselijk het plan uit te werken waarbij de ideeën van alle belanghebbenden
opgehaald worden en afgewogen worden.

Uit de huidige praktijk blijkt dat het faciliteren van alle belangen binnen de grenzen van het bos is welhaast een
onmogelijke opgave. In overleg met Klaske Ypma (Vakspecialist) is geconstateerd dat de oplossingen voor het
Hoevelakense bos in een breder speelveld gezocht kan worden. Dit biedt kansen om het bos te ontlasten, maar tegelijk
ook een aantrekkelijker recreatiegebied te realiseren. Oplossingen kunnen gezocht worden door het verbeteren en
uitbreiden van het bos en laagdrempelige verbindingen/routes maken vanuit het bos met het Hoevelakense

Buffer Nijkerk-Amersfoort-
in 2011)

Momenteel wordt er een visie (door)ontwikkeld door de gemeente Nijkerk (aanvullend op de reeds bestaande
beleidskaders) en in het kader van het compensatiefonds verbreding A28 wordt overleg gepleegd met de gemeente

gemeente kan hierbij aanspraak maken op financiële middelen voor een vergroting van het bos.

Omdat het Hoevelakense bos een sterke invloed heeft op de Woonkwaliteit van Hoevelaken en omgeving sluit deze

co-makers onder Samen aan zet. De wens is op korte termijn een oplossing te ontwikkelen voor de druk op het bos en
bewoners in en om Hoevelaken actief te betrekken bij de uitwerking van het plannen, ervan uitgaande dat de
oplossingen voor het probleem in het breder speelveld dan alleen het bos geplaatst gaat worden. Daarbij worden alle
belangen/wensen van bewoners/gebruikers opgehaald en meegenomen in de uitwerking. Indien doelgroepen
buitengesloten worden zal dit zijn weerslag hebben in een latere fase van het planproces.

Doelgroep
Voor wie is het bedoeld? Gebruikers van het Hoevelakense bos en bewoners van Hoevelaken, Nijkerkerveen en omgeving

Termijn / duur
Wanneer kan het worden gerealiseerd? Binnen nu en twee jaar
Periode?

Betrokken partijen
Naam partij Rol van de partij Concrete acties
Gelders landschap Eigenaar/beheerder Betrekken in co-creatie
Gemeente Nijkerk Procesbegeleider co-creatie / verwerver gronden/ financier

(verwerven financiële middelen)/Contact Amersfoort
Realiseren afspraken structuurvisie
2030/groene buffer (vastgesteld 2011)

Eigenaren gronden Belanghebbende/ of verkoop gronden Betrekken/benaderen voor koop
Bewoners Hoevelaken/ o.a. vrienden
van het Hoevelakense bos/

Eigenaar/ inbreng plan ideeën Betrekken in co-creatie

Ponyclub de Waaghalsjes en LR de
Laak

Ruiters/gebruikers van het bos/inbreng ideeën Betrekken in co-creatie

Bezoekers waaronder
gezinnen/scholieren/hardlopers/honden
vereniging

Inbreng van recreatieve wensen Betrekken in co-creatie

Stichting Historisch Hoevelaken Belanghebbende cultuurhistorische waarde Betrekken in co-creatie
Eigenaar/beheerder Hoevelakense bos Eigenaar cultuurhistorisch vastgoed/landgoed Betrekken in co-creatie
Gemeente Amersfoort Eigenaar extra grondgebied/ belanghebbende Betrekken in co-creatie
Huize Hoevelaken Eigenaar Betrekken in co-creatie
Hoeve Sparrendam Eigenaar Betrekken in co-creatie
Provincie Gelderland/Utrecht
vereveningsfonds

Financier Betrekken in co-creatie
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Inhoud voorstel Het verzoek is de opgave rondom het Hoevelakense bos als onderdeel van de Groene Buffer uit te werken in een
-makers. Het proces wordt daarbij opgedeeld in twee fasen:

-Het opstellen van een programma van eisen en in beeld brengen van de ontwikkelkansen
-De uitwerken naar een ontwerp en uitvoeringsplan

PVE en ontwikkelkansen:
Het voorstel is een kwartiermaker aan te stellen. Deze kwartiermaker maakt een stakeholderanalyse zal met alle
bewoners en belanghebbenden in gesprek gaan en daarbij:
-de problemen en urgentie ophalen bij alle belanghebbenden
-de wensen en ideeën van alle belanghebbenden in beeld brengen
-Quick-wins (slimme/eenvoudige ideeën) ophalen en waar mogelijk uitvoeren.
-
-De opgehaalde informatie overzichtelijk samenvatten

Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn:
-verminderen gebruiksintensiteit/vergroten plangebied
-behoud/versterken natuurwaarden
-behoud en versterken cultuurhistorische waarde landgoed
-versterken educatief karakter, infocentrum/trefpunt
-wandel/hardlooproutes, fietsknooppunten, ruiterpaden
-losloopgebied(en) honden
-vrijkomende locaties/functiewijzigingen/daghoreca (Sparrendam?)
-beperken geluidsoverlast A28
-verbeteren voorzieningen (o.a. verkeer, parkeren etc.)
-verbeteren recreatieverbindingen

Enkele partijen hebben al een goed beeld van hun wensen. Er zijn ideeën geformuleerd onder Levend Landschap en er
orden meegenomen in de

inventarisatie. Andere partijen (waaronder de rijverengingen, Stal Epskamp) hebben nog niet of sinds kort kennis
genomen van dit initiatief en willen graag ook hun ideeën inbrengen.

Er worden ontwikkelkansen in beeld gebracht. Eigenaren (gronden en opstallen), bewoners, exploitanten in en om het
bos worden benaderd, waarbij ideeën, kansen en knelpunten met elkaar worden verbonden. Hierbij kunnen nieuwe
initiatieven ontstaan welke weergegeven worden in een kansenkaart.

De kwartiermaker moet een onafhankelijke rol kunnen innemen en open gesprekken met belanghebbenden kunnen

breder kader kunnen plaatsen, problemen met elkaar kunnen verbinden en daarmee waar mogelijk problemen in
kansen kunnen vertalen. Dit kan door het aanstellen van een kwartiermaker op basis van de benodigde aanwezige
competenties en ervaring.

Een gemeentelijke vakspecialist zal samen met de kwartiermaker het onderzoeksgebied inkaderen. Hij/zij zal de
beleidskaders aandragen en zal de afstemming verzorgen op provinciaal/gemeentelijk/politiek niveau (intern en tussen
Nijkerk/Amersfoort). Indien het plangebied over de gemeentegrenzen rijkt zal tevens een vakspecialist vanuit de
gemeente Amersfoort aangesloten moeten worden.

Het totaal aan informatie wordt samengevoegd in een document, het PVE met een bijgevoegde kansenkaart. De
resultaten worden gedeeld met alle belanghebbenden en voorzien van een advies van een vakspecialist van de
gemeente. Het tussenproduct wordt aangeboden aan de Raad.

Doorlooptijd start okt 2017 ca. 2 maanden

Ontwerp en uitvoeringsplan:
Na het opstellen van het PVE zullen de ideeën een uitwerking krijgen. Een landschapsarchitect/RO bureau wordt
gezamenlijk geselecteerd. Een projectteam wordt samengesteld en met o.a. een procesmanager, ambtelijke
afvaardiging van Nijkerk en Amersfoort en een drietal belanghebbenden wordt gewerkt volgens het principe van een

opdrachtgevers, stakeholders en projectpartners wordt op basis van het PVE de
richting van het ontwerp bepaald in enkele ontwerpateliers. Op basis van een voorkeursvariant wordt het ontwerp
vertaald naar een uitvoeringsplan/implementatie. Het uitvoeringsplan zal voorzien worden van een begroting. Gelijktijdig
wordt de kansenkaart verder uitgewerkt en waar mogelijk worden intentieovereenkomsten worden gesloten voor
kansrijke initiatieven.

Doorlooptijd ca. 6 maanden

Het resultaat wordt voorgelegd voor de Raad waarna bij akkoord en toekenning van de budgetten met de uitvoering
gestart kan worden.

Budget voor het project:
PVE Ontwerp/uitvoeringsplan

Kwartiermaker 2 dagen per week 0,5 dag per week
Procesbegeleider 1 dagen per week
Vakspecialist(en)
Landschapsarchitect Ontwerp/uitvoeringsplan/kosten

raming
Budgetten voor de bijeenkomsten 2 bijeenkomsten 4 bijeenkomsten
Vormgeving en productie
documenten

PVE en kansenkaart verslag en
presentatie

Eindverslag en presentatie

Communicatiebudget

Raming excl. BTW 15.000,- 50.000,-

65.000 excl. BTW voor de PVE en ontwerpfase. Mogelijke
externe middelen zijn:
-compensatiefonds kruispunt Hoevelaken
-Verdeling kosten gemeente Amersfoort
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-subsidiegelden vanuit de provincie

Planning
Start aanstellen kwartiermaker oktober 2018 en afronding PVE januari 2018. Daadwerkelijk plan wordt september 2018
aangeboden aan de raad.

Bijgevoegd zijn een viertal verslagen/notities:
Koepelproject Landgoed Hoevelaken en omgeving, Levend Landschap, Stichting vrienden van het
Hoevelakense Bos.
Mail bestuur Landelijke Rijvereniging de Laak en Ponyclub de Waaghalsjes (ca 160 leden) en mail Stal
Epskamp
Verslag overleg met Lilian Tijhuis,
Mail John en Joyce Ramsbotham (Bewoners Hoevelakense bos)

Een gesprek met het Gelders Landschap en Historisch Hoevelaken zal volgende week plaats vinden. Deze verslagen
zullen nagezonden worden. Het is mogelijk dat er bij bekend worden van het planinitiatief meer partijen opstaan en hun
wensen kenbaar maken. Het is aan de kwartiermaker om de overige wensen te inventariseren en ordenen.

Sanne Uiterwaal, 4-7-2017

Beoogde resultaten
1.Groter, kwalitatief beter natuur/recreatiegebied met meer wandel, fiets en ruiterroutes.
2.Versterken van natuur en cultuur historie met daarbij de koppeling met educatie
3.Realiseren van een trefpunt/ daghoreca / uitvalsbasis voor educatie
4.Betere parkeervoorzieningen/entree van het gebied
5.Aanhaken vanuit het gebied op recreatieroutes buiten het gebied waardoor spreiding van bezoekers ontstaat en een groter recreatienetwerk ontstaat.

Waarom sluit dit thema goed aan op de Visie Liefde voor Nijkerk?
Het verbeterd de woon en leefomgeving binnen de gemeente Nijkerk.

Financiën
Welke bijdrage wordt van de gemeente
verwacht?

Het aanstellen van een kwartiermaker

Kosten per jaar 2018 2019 2020 2021
15.000 25.000 25.000
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Voorstel nummer 2c:  Digitale bereikbaarheid gemeente Nijkerk
Titel voorstel: Iedere inwoner en ieder bedrijf in de gemeente Nijkerk digitaal bereikbaar!
Initiatiefnemer(s) Masja Eberhard, Jos Korner, Sanne Uiterwaal
Vakspecialisten Pasman Alberts, Steven van Triest

Extra / vervanging
Is het iets nieuws, verbetert of
iets bestaands?

Het voorstel betreft een verbetering van de huidige digitale bereikbaarheid in de gemeente Nijkerk.

Toelichting Anno 2017 zijn niet alle inwoners en (agrarische) bedrijven voldoende digitaal bereikbaar. Voldoende digitaal bereikbaar
betreft volgens de EU-norm een minimale internetsnelheid van 30 Mbps (+/- 4MB). Een gebiedsanalyse (Jumbo in Nijkerk
en Spar in Nijkerkerveen) laat zien, dat op 4% tot 7% van de adressen geen snel internet beschikbaar is (13% bedrijven,
87% huishoudens).

Doelgroep
Voor wie is het bedoeld? Alle inwoners en (agrarische)bedrijven in het buitengebied van de gemeente Nijkerk.

Termijn / duur
Wanneer kan het worden
gerealiseerd?

Vanaf september 2017 ambassadeurs werven voor uitbreiding digitale bereikbaarheid
Januari juni 2018 onderzoek naar haalbaarheid uitbreiding
Juli 2018 2019 uitvoering

Periode? 2017-2019

Betrokken partijen
Naam partij Rol van de partij Concrete acties Benodigde uren
Gemeente Nijkerk Regierol Onderzoek, afspraken CIF en

betrokkenen,
communicatiecampagne

Valt binnen het huidige
beleid

Particuliere bewoners Ambassadeur, gebruiker, burgerparticipant in
uitwerking voorstel

Ambassadeurschap, behoefte
aangeven, onderzoek

Nog onbekend

Agrarische ondernemers Ambassadeur, gebruiker, burgerparticipant in
uitwerking voorstel

Ambassadeurschap, behoefte
aangeven, onderzoek

Nog onbekend

Foodvalley Regierol Onderzoek, afspraken partijen Nog onbekend
Omgevingsdienst de Vallei Facilitator vergunningen Flexibele beoordeling (zie ook

bestemmingsplan buitengebied
2017)

Nog onbekend

CIF Voortrekkersrol Aanpak glasvezelcampagne Nog onbekend

Uitwerking voorstel
Inhoud voorstel Huidige initiatieven:

Glasvezel - CIF
Het Communicatie Infrastructuur Fonds beheert sinds de oprichting in 2008 het derde grootste communicatie
infrastructuurnetwerk van Nederland. Het heeft inmiddels 390.000 adressen voorzien van een aansluiting op coax- en
glasvezelnetwerken. CIF is op dit moment de enige partij die op deze schaal glasvezel aanlegt in het buitengebied. Er zijn
13 glasvezelcampagnes succesvol afgerond en dit betekent dat 50.000 adressen de mogelijkheid hebben om over te
stappen op glasvezel.

Eind 2016 is door de gemeente Nijkerk, net als door andere gemeenten in de Foodvalley, een convenant gesloten met het
Communication Infrastructure Fund (CIF) voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Dit getekende convenant
biedt inwoners echter geen zekerheid dat digitale bereikbaarheid in de gemeente wordt gerealiseerd. Het CIF heeft op
basis van het convenant immers slechts een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

In de zomerperiode van 2017 heeft het CIF o.a. de gemeente Nijkerk geïnformeerd dat zij in januari 2018 starten met een
nieuwe glasvezelcampagne in Noordelijke Vallei en Veluwe Midden. Binnen dit deelgebied valt het buitengebied van de
gemeente Nijkerk en het noordelijke deel van het buitengebied van de gemeente Barneveld. Naast deze gebieden gaat
het voor deze campagne in het totaal om de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Putten en Nijkerk. Met als voorwaarde om
over te gaan op uitvoering dat 50% of meer van de totale aansluitingen binnen het gebied  een glasvezelaansluiting wenst.

De inwoners van Noordelijke Vallei en Veluwe Midden, kunnen in ieder geval bij vijf verschillende dienstaanbieders
(Caiway, CBizz, Kliksafe, Solcon en WeServe) terecht voor een glasvezelabonnement. Daarnaast betalen zij een
vastrechtvergoeding van 12,50 euro per maand òf 1600 euro bij eenmalige afkoop. CIF heeft 50% deelname nodig om
glasvezel te kunnen uitrollen. Inwoners die na de inschrijfperiode alsnog kiezen voor glasvezel, betalen de werkelijke
aansluitkosten van minimaal 995 euro extra, dus naast een abonnement en de vastrechtvergoeding.

4G - KPN
In de buurtschappen Appel en Driedorp is KPN gestart met een test om te onderzoeken of het buitengebied via een 4G-
router kan worden voorzien van (mobiel internet). Resultaten van de test moeten uitwijzen of uitrol in het buitengebied
haalbaar is. De gemeente is ook hier afhankelijk van initiatief van KPN. Hierin  dient de gemeente zelf onderzoek te doen
naar de vraag, de kosten en de haalbaarheid van de techniek. Voor 4G is het immers noodzakelijk dat i.s.m. providers
wordt gekeken naar geschikte locaties voor de benodigde masten en dat flexibel wordt omgegaan met
vergunningaanvragen, opdat een afdoende 4G-dekking kan worden gerealiseerd. Het onlangs vastgestelde
bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017 biedt hiertoe mogelijkheden.

5G
Deze techniek bevindt zich momenteel in de ontwikkelingsfase.

Straalverbinding
De benodigde infrastructuur voor deze techniek is vergelijkbaar met die voor 4G. Zie verder 4G.
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Beoogde resultaten
1. Alle inwoners en (agrarische) bedrijven in de gemeente uiterlijk in  2019 voldoende digitaal bereikbaar.
2. Aansluiten bij de ..
Waarom sluit dit thema goed aan op de Visie Liefde voor Nijkerk?
In de visie is verwoord, dat we als gemeente willen staan voor kwaliteit, toekomstgerichtheid en duurzaamheid. Voldoende digitale bereikbaarheid is anno
2017 een basisvereiste om als gemeente invulling te kunnen geven aan deze visie. Het niet voldoende digitaal bereikbaar zijn, maakt dat de niet
aangesloten gebieden declasseren, onderontwikkeld raken.

Financiën
Kan dit voorstel kosten
neutraal worden uitgevoerd en
zo niet, waarom niet?

Het voorstel vanuit de dialooggroep sluit aan op een parallel traject van de gemeente Nijkerk i.r.t. de glasvezelcampagne
vanuit het CIF. Dit voorstel maakt hierdoor onderdeel uit van bestaand gemeentelijk beleid dus budgettair neutraal.

Welke bijdrage wordt van de
gemeente verwacht?

Subsidiemogelijkheden
Voorstel is ook om de verschillende mogelijkheden om subsidie te verkrijgen te onderzoeken. De EU heeft
staatssteunkaders gesteld om steun aan breedbandprojecten van decentrale overheden mogelijk te maken. Ongetwijfeld
is er ook op provinciaal of op landelijk niveau een aantal subsidiemogelijkheden.

Kosten per jaar 2018 2019 2020 2021
BN BN BN BN

Voorstel:
Verbetering van de huidige digitale bereikbaarheid past binnen de visie van een toekomstgerichte, kwalitatieve en
duurzame leefomgeving. Alle inwoners en (agrarische) bedrijven voldoende digitaal bereikbaar is vandaag de dag een
basisvoorziening. Om alle inwoners en (agrarische) bedrijven op korte termijn voldoende digitaal bereikbaar te maken,
stellen we voor dat de gemeente - al dan niet tezamen met andere gemeenten in de Foodvalley - het initiatief om een
voorziening te treffen meer naar zich toe trekt.

Concreet betreft het voorstel dat de gemeente Nijkerk aansluit bij de glasvezelcampagne die door het CIF in januari 2018
wordt opgestart. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gemeente voldoet aan de gestelde voorwaarde vanuit het CIF. Om
deze doelstelling te bereiken is het nodig dat gemeente de regie neemt om o.a. ambassadeurs te werven in het
betreffende gebied. Om vervolgens over te gaan naar de feitelijke uitvoering van de glasvezelcampagne.

Indien de voorwaarde niet wordt behaald dan dient de gemeente zelf onderzoek te doen, m.n. naar de vraag, de kosten en
de haalbaarheid van de techniek, naast het nu bestaande convenant met CIF, dat voornamelijk (van bestaande
regelgeving afwijkende) afspraken bevat over de aanleg van de infrastructuur. Met de verkregen informatie kan de
gemeente een aanzienlijk preciezere uitvraag bij externe partijen doen en als regisseur - een meer commerciële rol
innemen. Er kan worden overwogen verschillende technieken naast elkaar te laten bestaan, het buitengebied is namelijk
niet uniform. Welke techniek het beste geschikt is, hangt af van het type gebied (voor kleine clusters of geïsoleerde
percelen - ver van andere bebouwing - zijn draadloze oplossingen een goede optie, voor uitgestrekte gebieden met veel
percelen ligt glasvezel voor de hand).

Bij gebrek aan beschikbare personele uren kan mogelijk een beroep worden gedaan op burgerparticipatie.
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Voorstel nummer 2d: TOEPASSEN BESCHERMENDE MAATREGELEN CULTUURHISTORISCH ERFGOED

Titel voorstel:  Inventarisatie mogelijkheden meer toepassen beschermde maatregelen cultuurhistorisch erfgoed
Initiatiefnemer (s) Linda Verkaaik, Arie van den Berg, Hein van Beuningen, Jan Cozijnsen en Henk Korthorst

Vakspecialisten Andre Jansen

Extra / vervanging
Is het iets nieuws, verbetert of
iets bestaands?

Verbetering bescherming erfgoed

Toelichting De gemeenten in Nederland beschikken over een aantal wettelijke instrumenten die bescherming van cultuurhistorische
elementen en ruimtelijke kwaliteit mogelijk maken. Een eerste inventarisatie (door een stafexpert van de gemeente
Nijkerk) geeft aan dat deze instrumenten in Nijkerk soms in beperkte mate worden ingezet en op een aantal onderdelen
(nog) NIET worden ingezet. Het voorstel is deze inventarisatie af te ronden en voor te leggen via B&W aan de raad
inclusief een beleidsadvies.

Doelgroep
Voor wie is het bedoeld? Huidige en toekomstige generaties van bewoners in de gemeente Nijkerk

Termijn / duur
Wanneer kan het worden
gerealiseerd?

Start voorbereidingen 2017

Periode? 2018 en verder

Betrokken partijen
Naam partij Rol van de partij Concrete acties Benodigde uren
Stafexperts gemeente Inbreng knowhow Faciliteren, inbreng knowhow 50
Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit en Gelders
Genootschap

Advisering Inventarisatie en onderzoek naar
mogelijkheden en advisering.

40

Uitwerking voorstel
Inhoud voorstel

Op welke wijze kan de gemeente Nijkerk het huidige bestand aan cultuurhistorische waarden beschermen c.q. een betere
bescherming bieden? Daarbij is gekeken naar de volgende onderdelen:

- Gebouwd erfgoed;
- Ruimtelijke kwaliteit;
- Dorps- en stadgezichten;
- Cultuurhistorie;
- Landschap en natuur.

De uitkomsten van de inventarisatie geven aan dat de gemeente Nijkerk een aantal beschermende dan wel
kwaliteitsbevorderende maatregelen en kwaliteitsbevorderende instrumenten (nog) niet of onvoldoende benut.
Voorbeelden hiervan:
1. In de lokale erfgoedverordening beleid voor beeldbepalende panden opnemen. Er  is namelijk wel een

erfgoedverordening waarin bijvoorbeeld beleid voor gemeentelijke monumenten wordt geregeld.
2. Een sloopverordening voor bepaalde panden.
3. De aanwijzing van beschermde stad- en dorpsgezichten.
4. Een vaste cultuurhistorische paragraaf in alle bestemmingsplannen.
5. Een landschapsontwikkelingsplan voor de gemeente Nijkerk  (looptijd t/m 2015) is nog niet geactualiseerd.
6. In 2016 is door de gemeente Nijkerk door een extern bureau met inzet van burgers, historische kringen en

deskundigen, ten behoeve van de gemeente een Cultuurhistorische Waardenkaart opgesteld maar hier is nog geen
beleid aan gekoppeld.

7. In het kader van Ruimtelijke Kwaliteit worden beeldkwaliteitsplannen in te beperkte mate d.w.z. in
uitzonderingsgevallen ingezet als kader voor architectuurontwerp. Voor de binnenstad c.q. winkelkernen zijn
Algemene Plaatselijke Verordeningen mogelijk voor het binnen acceptabele grenzen houden van reclameborden ed.;
daarvoor is in Nijkerk niets geregeld.

Beoogde resultaten
1. Binnen de wettelijke kaders die er zijn beter benutten van de beschermende maatregelen op het vlak van cultuurhistorie

Waarom sluit dit thema goed aan op de Visie Liefde voor Nijkerk?
De visie van Wonen en Woonomgeving bestaat uit de kern: Voor een toekomstgerichte duurzame leefomgeving met als toevoeging voor cultuurhistorie,
cultuurtoekomst & recreatie: Groene ruimte en monumenten geven rust en inspiratie en zijn belangrijk voor het welzijn en de Nijkerkse identiteit. Hierbij zijn
vijf aandachtspunten benoemd, namelijk: 1) Ten behoeve van alle kernen, bewoners en gasten: behoud van cultuurhistorische herkenbaarheid. 2) Daar
waar nodig versterken van groene recreatie, zowel binnen als buiten de stad. 3) Respect voor de rijke cultuurhistorische waarden. 4) Verbreden tot
cultuurtoekomstige herkenbaarheid (identiteit). 5) Toegankelijkheid van recreatiegebieden. Dit voorstel ligt in het verlengde van deze visie.
Financiën
Suggesties en/of opmerkingen
vakspecialisten

Andre Jansen: Een gemeente kent 1 APV, daarbinnen kan wel weer onderscheid per gebied worden gemaakt.

Welke bijdrage wordt van de
gemeente verwacht?

50 uur ambtelijke inzet

Kosten per jaar 2017/2018 2019 2020 2021
50 x -
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Voorstel nummer  2e: Verbetering Verkeersveiligheid gemeente Nijkerk

Titel voorstel Verbetering Verkeersveiligheid gemeente Nijkerk
Initiatiefnemer (s) Ko Kok, Riet van Bokhorst

Vakspecialisten Hans Dobbenberg, Steven van Triest, Michiel de Vries

Extra / vervanging
Is het iets nieuws, verbetert
of iets bestaands?

Verbetering verkeersveiligheid in de gemeente Nijkerk.

Toelichting Quickscan op onveilige situaties en uitvoering verkeersmaatregelen.
Na beoordeling aanpassen en of verbeteren van de situaties.

Doelgroep
Voor wie is het bedoeld? Alle verkeersdeelnemers

Termijn / duur
Wanneer kan het worden
gerealiseerd?

Afronding Quickscan eind 2017, uitvoering maatregelen 2018

Periode? 2018 en verder

Betrokken partijen
Naam partij Rol van de partij Concrete acties Benodigde uren
Fietsersbond Aandragen van

onveilige/onduidelijke situaties
Schouw

Ko Kok Aandragen van
onveilige/onduidelijke situaties

Schouw

Gemeente Nijkerk Communicatie Oproep tot melding via de gemeentelijke site 16 schouw
Gemeente Nijkerk Beoordelen Overleggen 50 Quickscan

Uitwerking voorstel
Inhoud voorstel Uitvoeren van een QuickScan/schouw.

ie daar al
uit naar voren zijn komen zijn:

screenen welke paaltjes op fietspaden nuttig zijn en zorgen dat deze aan de uitvoeringsvoorschriften voldoen, overbodige
paaltjes weghalen.
snoeien van groen, zodat zichtlijnen op kruisingen niet worden beperkt of de mogelijkheden bekijken voor omvormen van groen
naar gazon.
kruispunt Frieswijkstraat/Schulpkamp krappe oversteekplaats, fietspad langs Frieswijkstraat smal en zeer slecht wegdek met
ongelijk liggende tegels.
kruising Hoefslag/ Oude Barneveldseweg nabij spoorwegovergang onveilige oversteek voor fietsers.
Tijdens de QuickScan/schouw (o.a. in de wijk Paasbos in Nijkerk) wordt de inrichting van de weg bekeken a.d.h.v. de Wegen- en
Verkeerswet (initiatiefnemer dhr. Kok Kok).
Oproep tot melding vanuit de bevolking via de gemeentelijke site.
Meldpunt moet makkelijk bereikbaar zijn en snelle terugkoppeling en uitvoering.
Prioriteren en uitvoeren van de maatregelen.

Beoogde resultaten
1.Vergroten verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers.
2.Duidelijkheid weginrichting verbeteren.
3.Comfort fietsvoorzieningen verbeteren
4.Fietsgebruik stimuleren

Waarom sluit dit thema goed aan op de Visie Liefde voor Nijkerk?
De kern van de visie Wonen en Woonomgeving staat voor een toekomstgerichte duurzame leefomgeving. En als specifiek onderdeel voor het onderwerp

daaronder: bereikbaarheid en veiligheid vormen de basis voor aangenaam woon-, werk- en recreatiegenot met in het bijzonder een
verkeersysteem dat optimale veiligheid garandeert voor alle verkeersdeelnemers.
Het in beeld brengen van verkeersonveilige situaties enerzijds en het verbeteren van deze situaties anderzijds draagt direct bij aan deze visie. Dit geldt ook voor
het verbeteren van de veiligheid en comfort van de fietsvoorzieningen (o.a. fietspaden). Het stimuleren van het fietsgebruik draagt weer bij aan de kern van de
visie, namelijk een toekomstgerichte duurzame leefomgeving en zo is de cirkel weer rond.

Financiën
Opmerkingen en/of
suggesties
vakspecialisten

Rien Loman: De schouw (o.a. in de wijk Paasbos in Nijkerk) kan direct worden opgepakt. De inrichting van de weg wordt bekeken
a.d.h.v. de Wegen- en Verkeerswet (initiatiefnemer dhr. Kok Kok).

Welke bijdrage
wordt van de
gemeente verwacht?

De gemeente voert de Quickscan uit samen met bovengenoemde partijen. De kosten voor uitvoering worden na de Quickscan bepaald.
De quickscan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad via een raadsvoorstel.

Kosten Quickscan 2018 2019 2020 2021
20.000
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Voorstel nummer 2f: Het buitengebied aangenaam en veilig voor alle verkeersdeelnemers

Titel voorstel:  Het buitengebied aangenaam en veilig voor alle verkeersdeelnemers
Initiatiefnemer (s) Sanne Uiterwaal

Betrokken initiatiefnemers: bewoners, recreanten, fietsers, ruiters (Ponyclub de Waaghalsjes, Stichting Manege de
Hogenbrink)

Vakspecialisten Hans Dobbenberg, Steven van Triest, Michiel de Vries

Extra / vervanging
Is het iets nieuws, verbetert of iets
bestaands?

Het verbeteren (veiliger en prettiger) maken van het verkeersnetwerk in het buitengebied van de gemeente Nijkerk

Toelichting Ons buitengebied wordt op veel plekken gedomineerd door gemotoriseerd snel- groot- en agrarisch verkeer.  We willen
een veiliger en prettiger verkeersnetwerk in het buitengebied waarbij alle verkeersdeelnemers, langzaam en snel, jong
en oud, deel kunnen nemen (wandelaars, fietsers, ruiters etc).  Daarmee verbetert de verblijfskwaliteit (wonen, sport en
recreatie) van het buitengebied, maar ook de onderlinge bereikbaarheid van de kernen.

De wens is maatregelen hiervoor te nemen bij de inrichting van wegen en een voorlichtingscampagne op te zetten.

Doelgroep
Voor wie is het bedoeld? Voor alle gebruikers en toekomstige gebruikers van het verkeersnetwerk van het buitengebied in de gemeente Nijkerk

Termijn / duur
Wanneer kan het worden
gerealiseerd?

Start 2018 met een eerste periode van 2 jaar.

Periode? Totale periode 2018-2025

Betrokken partijen
Naam partij Rol van de partij Concrete acties Benodigde uren
Gemeente Eigenaar verkeersnetwerk openbare weg Ontwerp/procesbegeleiding/communicatie 4 per week
Privé eigenaars Eigenaren openbaar toegankelijke wegen Betrekken
Gebruikers/omwonenden Meedenken/voorstellen/ Quickscan Deelname aan QuickScan
Provincie Kennis /Financiering veilig verkeer Mede financier inrichting of campagne?
KNHS/Fietsbond/Wandelnet/ANWB Campagnemateriaal verzorgen
Gemeente Communicatie/voorlichtingscampagne. aanjager informatie bronnen/ informatie

verzamelen/ website/advertenties pers/
posters en flyers verspreiden etc

2 uur per week

Wandel en sportverenigingen Uitdragen campagne veiligheid/ Quickscan Deelnemen aan campagne, deelname
aan QuickScan

Scholen en bedrijven? Uitdragen campagne veiligheid

Uitwerking voorstel
Inhoud
voorstel

Inleiding:
Het buitengebied is divers: natuur, wonen, agrarisch gebied, bedrijvigheid, (ruiter) sport en recreatie, gebieden met een diversiteit aan karakters
en onderscheidend in gebruik wisselen elkaar af. De wegprofielen in het buitengebied zijn echter vrij ingericht waardoor  het gebruik gedomineerd
wordt door gemotoriseerd verkeer. Veel wegen worden gedomineerd door auto, vracht- en landbouwverkeer waardoor veel onveilige situaties
ontstaan voor langzaam verkeer en verkeersdeelnemers. De wens is verkeersprofielen te ontwikkelen waarbij onderscheid en afwisselend
geprioriteerd wordt tussen langzaam verkeer (voetgangers, fietsers, ruiters, etc) en gemotoriseerd verkeer. Op sommige plekken is groot verkeer
dominant, op andere gebieden is het te gast of niet gewenst. Het scheiden van routes leidt tot een veiliger en aantrekkelijker buitengebied voor
alle gebruikers en een groter gebruik door de langzaam verkeersdeelnemers. Graag daarbij aandacht en inzet voor de koppeling/kruisingen van
openbaar toegankelijke en openbare wegen

Aanpak:
Maak onderscheid in gebieden (wonen/natuur/agrarisch/recreatie) in het buitengebied en benoem gewenste passende verkeersprofielen.
Benoem gewenste aanpassingen. Uitwerking profielwijzigingen koppelen aan reguliere aanpak onderhoudswerkzaamheden.

Korte termijn:
QuickScan houden op huidige onveilige knelpunten, voorbeeld Veenwal in Hoevelaken (deel scheiding met bebouwde kom), pak aan als pilot

Aandachtspunt: maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid doorvoeren met behoud landelijk karakter buitengebied.

Start een regionale voorlichtingscampagne voor veilig gezamenlijk gebruik van de wegen in het buitengebied (voorbeeld KNHS, Engeland, België
voor de paardensport). Door posters, advertenties in lokale krant en filmpjes. Betrek in de verspreiding lokale kanalen.
http://paarden.vlaanderen/paard-op-de-baan-kalm-aan/home
http://wandelnet/veiligheid buitengebied
http://www.detoren.net/artikelen/Nieuws/Provincie_investeert_in_bereikbaarheid__40462#.WT44KjOiEn0
https://www.knhs.nl/buitenrijden/met-je-paard-in-het-verkeer/paarden-in-het-verkeer/

Beoogde resultaten
1. Veiliger en plezieriger en daarmee intensiever gebruik van wegen door langzaam verkeer in buitengebied. Een verbetering van de woonomgeving.

3. Bestaande gevaarlijke kruisingen verbeteren
4. Een aantrekkelijker woonomgeving van Nijkerk.
Waarom sluit dit thema goed aan op de Visie Liefde voor Nijkerk?
Het verbeterd de recreatieve woonomgeving in de gemeente Nijkerk.

Kosten:
Personeel: FTE inzet 6 uur per week voor een eerste periode van 2 jaar, proces en communicatie: 6 uur x 52 weken x 2 jaar = 624 uur aan ambtelijke
capaciteit gemeente Nijkerk.
Campagne: materiaal opvragen/bestellen/laten maken/advertentiekosten/drukwerk (10.000 euro over twee jaar) cofinanciering provincie?
Uitvoering: na ontwerp zullen de kosten voor de maatregelen bekend zijn. Door maatregelen te koppelen aan reguliere uitvoeringsmaatregelen zullen de
meerkostenbeperkt zijn. NB: onderzoek cofinanciering door provincie,

http://paarden.vlaanderen/paard-op-de-baan-kalm-aan/home
http://wandelnet/veiligheid
http://www.detoren.net/artikelen/Nieuws/Provincie_investeert_in_bereikbaarheid__40462#.WT44KjOiEn0
www.knhs.nl/buitenrijden/met-je-paard-in-het-verkeer/paarden-in-het-verkeer/
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D

	

Nijkerk: een kleurrijke beleving
Kunst, cultuur en natuur geven een gemeente zijn schoonheid, duurzaamheid, diversiteit, ...maar ook
aandacht. Dan is er respect,... herkenbaarheid... en : liefde voor de plek waar je woont....: Nijkerk

Buitenspelen
Waar een kind buiten kan spelen op een fijn speelveld of een voetbal veldje
en je die veldjes via een app op je telefoon ook makkelijk kan vinden.

Landgoed Luxool
Waar de scholier zijn creativiteit kan ontplooien op het landgoed van Luxool:
een inspirerend leerbedrijf, dat zich verbindt met de Nijkerkse samenleving en waarin de leerlingen in de
gelegenheid worden gesteld om hun eigen duurzame, groene en gezonde toekomst vorm te leren geven.

Cultuurpodium en beeldenroutes
Waar de jeugd zijn podium heeft, de volwassen bewoner naar het theater kan,
maar ook voor de toerist die graag rondfietst in onze mooie omliggende natuur en cultuur kan inademen,
schoonheid kan zien.

Bloemrijke akkerranden
En ook voor de boer, de industrieel, de bedrijven.
Agrariërs kunnen een natuurstrook inzaaien op hun akkers. wat een mooi visitekaartje voor de gemeente
Nijkerk is. Dit geldt evenzo voor de vaak anonieme winkelketens, de uniforme, golfplaten loodsen en
betonnen opslag terreinen aan de toegangswegen van Nijkerk.

Culturele herkenbaarheid aan de Poorten van Nijkerk
Het zou mooi zijn als ik bij binnenkomst van Nijkerk, de gemeente niet alleen aan het plaatsnaambord
herken, maar dat ik ook middels een sterke vormgeving weet waar ik Nijkerk binnen kom. Nu vertelt mij
een helverlichte reclamezuil dat ik ergens in Nederland wel op 3500 andere plaatsen ook zou kunnen
zijn.

Cultuurraad, netwerk
Cultuur gaat over beleving, het samen beleven, het vertellen van verhalen, het delen van een
gezamenlijke geschiedenis, herkenning,  je hoort erbij. Er is betrokkenheid, verbinding.
Maar we leven ook nu, er is een toekomstige generatie, die nieuwe beelden nodig heeft. Dan is er
continuïteit nodig, professionaliteit in de vorm van een Cultuurraad, netwerk.
Daarbij: kunst is grensverleggend. Overstijgt zonder woorden verschillende culturen en taal.

Innovatieve en/of projectmatige voorstellen
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Voorstel nummer 3a:  Landgoed Luxool

Titel voorstel LANDGOED LUXOOL
Initiatiefnemer (s) Annette Vermaas

Vakspecialisten Veerle Scherders en Rien Loman

Extra / vervanging
Is het iets nieuws, verbetert of
iets bestaands?

Iets nieuws

Toelichting In de gemeente Nijkerk is op dit moment geen faciliteit aanwezig waar de aspecten natuur, educatie en milieu
samenkomen, een soort van NME centrum (Natuur Milieu Educatie centrum).
Aeres Nijkerk (Groenhorst college) kan hieraan een bijdrage leveren, middels dit plan.

Doelgroep
Voor wie is het bedoeld? Alle inwoners en maatschappelijk betrokken personen in Nijkerk e.o.

Termijn / duur
Wanneer kan het worden
gerealiseerd?

Binnen nu en 2 a 3 jaar

Periode Vanaf 2018 tot en met zomer 2019 daarna loopt het project door

Betrokken partijen
Naam partij Rol van de partij Concrete acties Benodigde uren
Aeres (Groenhorst Nijkerk) Ter beschikking stellen van een terrein van 2,5 ha

groot, begeleiden van de activiteiten
Vormgeving groene vitale Minimaal 8 uur per week

Gemeente Nijkerk Budget ter beschikking stellen
Schakel tussen Aeres (Groenhorst) en
maatschappelijke instanties

Vooronderzoek, startkapitaal
o.a. leveren van vrijwilligers door
koppelen van instanties aan het
plan

Gevraagd 50 uur,
beschikbaar 20 uur

Bedrijfsleven van Nijkerk:
Tuinarchitect, hoveniers,

Deskundigheid leveren
Sponsoring

o.a. t.a.v. onderzoek naar de
mogelijkheden van het terrein en
de inrichting van het terrein

Onderzoek 50 uur, inrichten
160 uur

Buurtbewoners en andere
inwoners van Nijkerk

Betrokken bij de vormgeving en als vrijwilligers
participerend

Mede vormgeven aan het plan,
extra handen bv. Verzorgen
dieren, onderhoud, helpen bij de
begeleiding

Bij de opstartfase 80 uur, in
een latere fase ongeveer 8
tot 16 uur per week

Voedselbank Leveren van vrijwilligers (afnemers van de
voedselbank)

Onderhoud van de
pluktuin/voedselbos

8 uur per week,
seizoensgebonden

Uitwerking voorstel
Inhoud voorstel LANDGOED LUXOOL

Wij van Aeres Nijkerk geloven in een groene toekomst. Wij zijn een leerbedrijf waarin we onze leerlingen in de
gelegenheid stellen om hun eigen duurzame, groene en gezonde toekomst vorm te leren geven. Wij zijn een openbare en
verbonden leergemeenschap waaraan alle partijen uit onze lokale samenleving deel kunnen nemen en aan bij kunnen
dragen, iedereen is hier welkom. Wij willen een inspirerende omgeving zijn, een verbindende schakel tussen een
duurzame en gezonde samenleving en onze school.

2,5 Hectare land
Aeres Nijkerk stelt 2,5 Hectare grond ter beschikking voor een grote pionier, leer, speel en werkplaats om te ontdekken
hoe we een duurzame, groene en gezonde toekomst kunnen vormgeven. Dit terrein zal de komende jaren worden
ontwikkeld tot Landgoed Luxool, een leerdomein voor een groene toekomst.

Voor en door leerlingen
Landgoed Luxool i.o. wordt door leerlingen van Aeres Nijkerk bestuurd, ontworpen, ontwikkeld, bewerkt en
doorontwikkeld. Dat doen zij in nauwe samenwerking met docenten, de Nijkerkse bevolking en het bedrijfsleven, want het
verwezenlijken van een duurzame groene toekomst is een leerproces dat iedereen aangaat. Hoe Landgoed Luxool er uit
gaat zien zal worden bepaald door de (oud)leerlingen van Aeres Nijkerk in nauw overleg met docenten en top
professionals. Er zijn al ideeën voor een kinderboerderij van de toekomst, een ecologisch outdoor circuit en een
voedselbos/ pluktuin in samenwerking met de voedselbank.

Voor en door Nijkerk
Landgoed Luxool zal openbaar toegankelijk zijn, zodat de Nijkerkse gemeenschap er gebruik van kan maken en er aan
kan bijdragen. Landgoed Luxool zal een centrale plaats gaan innemen in het onderwijs van Aeres Nijkerk, waarbij de
leerlingen elkaar en de Nijkerkers gaan leren hoe onze groene toekomst in al haar facetten vorm kan krijgen.

Toekomst
Over 5 jaar zien wij een terrein, waar het bruist van de activiteiten.
Basisschool kinderen komen op woensdagmiddag om aan diverse activiteiten deel te nemen. Onder leiding van onze
MBO studenten kunnen zij natuuronderzoek doen, outdoor activiteiten ondernemen, dieren verzorgen, een volkstuintje
onderhouden, leren bijen te houden, noem maar op.
Buurtbewoners kunnen op gezette tijden een kopje koffie drinken onder het genot van een, door onze vmbo-ers,
gebakken taartje. Of bijvoorbeeld een eenvoudige lunch nuttigen. Maar ook helpen bij het onderhouden en verzorgen van
ons terrein. Belangrijke natuur- en milieu organisaties participeren in het landgoed en vervullen een rol binnen de educatie
en/ of het onderhoud.
Directe omwonenden hebben een volkstuintje op het terrein en onderhouden dit of zijn betrokken bij de dierhouderij. De
directe buur, Manege Luxool, heeft een intensieve samenwerking met Aeres. Leerlingen van de school kunnen onder
leiding van Aeres docenten gebruik maken van de faciliteiten van de manege.



26

Beoogde resultaten
1.Een plek waar diverse partijen (jongeren, ouderen, instanties) activiteiten kunnen realiseren t.a.v. de vitale groene leefomgeving
2.Verfraaiing van de leefomgeving in het gebied Luxool
3.Maatschappelijke betrokkenheid en verbondenheid in de Nijkerkse samenleving
4.Creatie van een plek in Nijkerk die er nog niet is, natuur-, milieu, educatie en beweging

Waarom sluit dit thema goed aan op de Visie Liefde voor Nijkerk?
Door de creatie van dit landgoed, met haar faciliteiten en mogelijkheden, wordt een meerwaarde van de leefomgeving gecreëerd, waar de Nijkerkse
bevolking van kan profiteren. Niet alleen door de omgeving zelf, maar ook door de functionaliteit van het terrein. En uiteraard de maatschappelijke
betrokkenheid en verbondenheid van diverse partijen binnen de samenleving van Nijkerk. Het gebied Luxool met haar manege en school, krijgt op deze
wijze een meerwaarde, doordat met dit plan de functionaliteit van het gebied wordt versterkt. Het landgoed kan, voor met name jongeren, naast educatieve
ook sportieve uitdagingen bieden. Het terrein ligt dichtbij het centrum van Nijkerk en is goed bereikbaar, ook met openbaar vervoer.

Financiën
Welke bijdrage wordt van de
gemeente verwacht?

Onderzoekskosten 2018, startkapitaal 2018/2019, onderhoud (vervanging, klein onderhoud zoals schilderwerk en
reparaties, updaten van e.a.) 2020,2021

Kosten per jaar 2018 2019 2020 2021
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Voorstel nummer 3b: Iedereen mag weten dat je in Nijkerk buiten kan spelen!

Titel voorstel: Iedereen mag weten dat je in Nijkerk buiten kan spelen!
Initiatiefnemer (s) Dirkje Vantournhout

(inclusief input vanuit cluster 1 Leefstijl, Jeugd en Jongerenwerk Nijkerk)

Vakspecialisten Rien Loman, René van Plaggenhoef

Extra / vervanging
Is het iets nieuws, verbetert of
iets bestaands?

Verbetering en promotie
Bovendien heeft de gemeente Nijkerk gepland om in 2017 het speelruimteplan te actualiseren en te innoveren.
Binnen dit speelruimteplan woorden alle 120 speelterreinen/voetbalveldjes bedoeld. Bij de actualisatie van het plan
worden de wensen van de doelgroep opgenomen.

Toelichting In de gemeente Nijkerk zijn meerdere sportveldjes (ook wel voetbalvelden genoemd) en speeltuintjes. Deze geven de
kinderen en tieners van Nijkerk de mogelijkheid om actief bezig te zijn, alleen of met elkaar, in de buitenlucht.

Met kleine aanpassingen zijn de sportveldjes nog aantrekkelijker te maken (ondergrond/bankjes/overdekte dug-outs,
doelen, prullenbak).

ouders/begeleiders of bewoners weten vaak niet waar ze wat kunnen vinden (als ze al weten dat er verschil is)
vandaar dat promotie een makkelijke manier is om deze fantastische manier van buitenspelen bekend te maken.
In dit voorstel gaat het om alle 120 sportveldjes/speelterreinen in de gemeente Nijkerk. Aangezien er in het rapport al
is onderzocht waar de behoeften ligt voor deze 12+ sportveldjes wordt voorgesteld om daarmee te starten.

Doelgroep
Voor wie is het bedoeld? Kinderen en tieners en hun ouders/begeleiders.

Termijn / duur
Wanneer kan het worden
gerealiseerd?

Beleid en beheer binnen nu en 2 jaar realiseren. Hierbij starten met de aanpassing van het beleid, daarna eerst de
locaties en voorzieningen die genoemd zijn in het rapport realiseren en daarna de overige sportveldjes/ speelterreinen uit
het speelruimteplan van de gemeente Nijkerk.

Periode Start begin 2018 na besluitvorming gemeenteraad.

Betrokken partijen
Naam partij Rol van de partij Concrete acties Benodigde uren
Gemeente Nijkerk Budget ter beschikking stellen voor

aanpassingen van de sportveldjes en
het (laten) installeren van deze
aanpassingen.

Aankopen en plaatsen overdekte dug-outs.
Aankopen, plaatsen en ledigen prullenbakken.

Na inschatting van de
vakspecialist kan een groot
deel van de uren binnen het
reguliere werk worden
gedaan.

Bedrijfsleven van Nijkerk:
hoveniers

Sponsoring Sponsoren onderhouden een sportveldje (zoals
er nu ook  rotondes worden gesponsord). De
eigenaar heeft een verplichting om de terreinen
goed te beheren.

Per sportveldje: 3 uur per
kwartaal

Tieners (en
ouders/begeleiders)

Per veldje zijn meerdere vrijwilligers
nodig om continuïteit van het
schoonmaken te borgen.

Doen van de 2-maandelijkse check volgens
vooraf bepaalde checklist.
Schoonhouden van de dug-outs.

De gemeente maakt hiervoor gebruik van een
checklist: IBOR kwaliteit als basis voor het
schoon/onderhouden van de speelveldjes.

Per sportveldje: 20 minuten
per 2 maanden voor
checklist en 1 uur per maand
voor schoonhouden

Ons Nijkerk app beheerders Beschikbaar stellen van digitale ruimte
om de speeltuintjes te vermelden in de
app. Innovatief en zeer nuttig.

Initiatiefnemers en vrijwilligers toegang geven tot
de app (of het laten aanleveren van gegevens).
Communicatie over app/ speelveldjes (promotie?

Kosten aanschaf app, kosten
beheer app en de
promotiekosten nog verder
onderzoeken met de
eigenaar/beheerder van de

Vrijwilligers Informatie verzamelen, in kaart
brengen, opschrijven

Het samenstellen van informatie per speeltuintje
en sportveld

50 uur eenmalig. Om
overzicht te maken, daarna
zo nu en dan een uurtje voor
updates.

Uitwerking voorstel
Inhoud voorstel

NB opmerking van de
vakspecialist Rien Loman:
Houdt rekening met wetgeving
Attractiebesluit.

NB opmerking van de
vakspecialist Rien Loman:
Voor het updaten en
vernieuwen van de
sportveldjes moet er in de
omgeving van de locaties met
betrokkenen (bewoners,
ondernemers, e.d.) worden
overlegt (overheidsparticipatie
/ burgerparticipatie).

Sportveldjes aanpassen: BLITS Hoevelaken en Chill Out Nijkerk hebben een overzicht gemaakt van de meeste
sportveldjes in de gemeente en met de gebruikers (tieners) contact gehad over het gebruik. 15 locaties, genoemd in het

ef- en veilige voorzieningen zoals
bank/dug-out, doelen, prullenbak.

Bekendmaking en promotie van speeltuintjes en sportveldjes: Gebruik de nieuwe Ons Nijkerk app om op een snelle
manier inwoners / gebruikers van de app op de hoogte te brengen van de aanwezige speeltuintjes en sportveldjes.
Essentieel hiervoor is: locatie van de speeltuin/sportveld, foto, link naar google maps (of zelfgemaakte interactieve kaart
van Nijkerk), geschikte leeftijdscategorie, bijzonderheden, bijv. overdekte dug-out, rolstoeltoegankelijk, bankje aanwezig.
In een vervolgstadium kunnen activiteiten toegevoegd worden die gepland worden (bijv. 2 tegen 2 voetbaltoernooi)
Reviews van gebruikers kunnen eventueel toegevoegd worden.
De app zou zoekopdrachten moeten kunnen maken op soort speeltuintje vs. sportveldje en leeftijdscategorie.
Zodra informatie in de app beschikbaar is, kan er een persbericht gemaakt worden ter promotie van de app en de inhoud.
Social Media speelt een belangrijke rol in de promotie.

In de Samen aan Zet groep is aangegeven dat uitbreiding ook mogelijk is voor gratis activiteiten voor ouderen: zoals jeu
de boule veldjes, buitensporttoestellen (zoals bij De Nije Veste).
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Beoogde resultaten
1. Betrokkenheid kinderen en tieners
2. Promoten van buiten spelen (i.p.v. binnen achter de computer) in de groene omgeving van Nijkerk
3. Burgerparticipatie
4. Snel resultaat door meeliften van nieuwe Ons Nijkerk app

Waarom sluit dit thema goed aan op de Visie Liefde voor Nijkerk?
Het actief betrekken van een vaak vergeten doelgroep: de kinderen en de tieners. Voor een voor hen belangrijk onderdeel van hun leven: spelen, contact
met anderen.
Eenvoudige manier om participatie te vragen van deze tieners (e.g. bijhouden of speelveldje nog compleet en goed verzorgd is)
Laten zien wat het groene Nijkerk allemaal al in huis heeft! Het voorstel voldoet voor 100 procent aan de visie.

Financiën
Welke bijdrage wordt van de
gemeente verwacht?

Aanschaf van sportveldvoorzieningen

Kosten per jaar 2018 2018-2021 Elk jaar

-

2 dug-
10 prullenbakken

App klaar maken met ruimte en zoekmogelijkheden zoals
nodig is om de speeltuintjes en sportveldjes te promoten

Kosten van het installeren
van de voorzieningen

Controle en onderhoud door
wijkbeheer
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Voorstel nummer 3c: De Poorten van Nijkerk

Initiatiefnemer (s) Linda Verkaaik Arie van de Berg, Hein van Beuningen, Henk Korthorst, Jan Cozijnsen

Vakspecialisten Stefan Staartjes, Andre Jansen, Jan Willem van Noort

Extra / vervanging
Is het iets nieuws, verbetert of
iets bestaands?

Nieuw en vervanging

Toelichting 2a.
een krachtig beeldend monument of installatie. Dat is in het belang van de herkenbaarheid/identiteit voor de eigen
bewoners, het toerisme, de bedrijven en de werk en woningzoekenden. Nijkerk wordt nu vanaf de snelweg of bij

reclameborden.. Dat vertelt niets over Nijkerk, noch waar de inwoner zich bevind in Nijkerk. Voor een betere
herkenbaarheid van Nijkerk anno 2017 is een kwalitatieve inhaalslag nodig.

2b. Een kunstzinnige, functionele, zit/beelden routing langs de monumentale speerpunten van Nijkerk, ter educatie,
informatie en herkenbaarheid voor bewoners en toerisme.

2c. Een beeldenbos, een creatieve, recreatieve invulling voor en in het omliggend landschap

Doelgroep
Voor wie is het bedoeld? Alle lagen van de bevolking, jong oud, geschoold niet geschoold en toeristen

Een
Wanneer kan het worden
gerealiseerd?

Tussen nu en 2040, afhankelijk van budget, fondsen en initiatieven, zou het mooi zijn jaarlijks 1 Poort te realiseren.

Periode Start 2018 en verder

Betrokken partijen
Naam partij Rol van de partij Concrete acties Benodigde ambtelijke

inzet
Cultuurraad Het initiëren en begeleiden van

bovengenoemde voorstellen.
Onderzoek naar financiële bronnen.

Creëren van samenwerking tussen alle
partijen

Gaat in gesprek met partijen en
initiatiefnemers en zoekt cofinanciering
door middel van crowdfunding,
sponsors/fondsen.

Werft kunstenaars en haalt ideeën op.

Ambtelijke inzet 18 uur
(6 x 3 uur)
ondersteuning per jaar.
Past binnen huidige
werkzaamheden.

Gemeente Co-financiert Ondersteund bij vergunningaanvragen en
brengt inhoudelijke kennis in.

Bedrijven/ verenigingen/
particulieren

Gesprekspartners/sponsoring/ crowdfunding/
fondswerving

Inbreng visie en financiële haalbaarheden
bespreken

Rijkswaterstaat/eigenaren
land en gebouw

Vergunningen Toekennen

kunstenaars Uitvoerenden Realiseren poort

Sterkmerk Nijkerk/ Stichting
Nijkerk, Klankbordgroep
Leefstijl

Samenwerking in organisatie / crowdfunding
/initiatieven bundeling / gesprekspartners

Inbreng visie en financiële haalbaarheden
bespreken

Cluster 2 Wonen en
Woonomgeving

Onderwijsinstellingen Kinderen betrekken in de kunstontwikkeling,
cultuureducatie of misschien in het
onderhoud van de poorten
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Beoogde resultaten
4. De herkenbaarheid van Nijkerk vergroten en Nijkerk positief op de kaart zetten:

Hier wil je wonen, werken, als bedrijf vestigen en als toerist verblijven!
5. Mentaliteit verandering: kwaliteit i.p.v. kwantiteit.
6. De meerwaarde van Nijkerk laten zien. Zowel aan de eigen bewoners als aan mensen daarbuiten
7. Het scheppen van een binding met je stad, liefde voor Nijkerk, vergroot burgerparticipatie en verminderd kosten
8. Nijkerk wordt als woon- werk en -recreatiegemeente erkend als cultureel geëngageerd en daardoor plezierig om te wonen, te werken en als toerist

te verpozen. De levendigheid van de stad is versterkt.
9. In Nijkerk wordt  proactief de cultuurhistorie bewaakt en proactief de culturele toekomst veilig gesteld

Waarom sluit dit thema goed aan op de Visie Liefde voor Nijkerk?
Cultuur in de openbare ruimte verbindt. De betekenis van beeldende kunst voor een samenleving is dat wat er in die samenleving leeft, beleefbaar te
maken. Dat geeft hechting, verbinding met je stad en dat maakt de liefde voor Nijkerk. Landschap, wonen, educatie en zorg zijn belangrijk voor het lijfelijk
welzijn van de mens. Maar cultuur is van groot belang voor het geestelijk welzijn van die mens. Cultuur ligt aan de basis voor mentaliteit en waarden en
schept zingeving. Als zorg niet meer voldoende is, dan kan cultuur een troost zijn. Het is een onderschat gegeven in deze tijd en in deze stad...   Kunst
overstijgt woorden, taal...op een intuïtieve manier. Kunst is essentieel voor de verbinding en de beleving van mensen en communiceert buiten
landsgrenzen om.

Er is meer dat ons verbind dan we denken en het is kunst die ons dat kan laten zien. Kunst is de openbaring van de ontmoeting met iets wat je
allang weet, maar waarvan de boodschap in een andere vorm je anders heftiger kan raken

Uitwerking voorstel 1/3
Inhoud
voorstel

a. Cultuur Toekomst: De Poorten van Nijkerk:
is Nijkerk onherkenbaar. Een beeldende vertaling van de rijkdommen die we als stad herbergen is een

belangrijke waardevolle bijdrage aan de identiteit van de gemeente Nijkerk en geeft meteen de herkenbaarheid van de specifieke locatie
waar je je bevindt. Belangrijk is dat de Poorten van Nijkerk een vertaling zijn van de uitstraling van de gemeente Nijkerk, waar Nijkerkers
trots op zijn, waar het verhaal van de gemeente Nijkerk centraal staat en waar iedereen bij wil horen.

Het niveau van platte reclamezuilen wordt overstegen door goede samenwerking tussen de gemeente en de bedrijven aan de rand van
Nijkerk. Het is een accent op MOOI en DIVERS Nijkerk. Het geeft Nijkerk de zichtbare waardevolle uitstraling waar het in 2017 voor wil
staan.

- een herkenbaar deel (beeldend voor Nijkerk) wat op ieder locatie terug komt;
- een deel wat de specifieke plek aangeeft;
- een specifiek herkenbaar detail van Nijkerk. Deze kunnen geplaatst worden op een rotonde op een brug, aan de kant van de invalsweg.

Tevens kunnen deze ook gebruikt worden als werkelijke poort/ingang over de weg (voorbeeld van een functionele poort in Zuidlaren).

Voorbeelden: -A28, afslag 8a: BFG, Texaco, Duinkerken, Vreugdenhil; -A28, afslag 9: Restaurant Berenkuil, Mc Donalds, het gehele
bedrijventerrein aldaar; -301 zeewolde: haven, strand; -301 Ede: Rode schuur, AH, Intratuin, Esso, Rabo; -N798: Salentein, Ambt v
Nijkerk; -A1- Hoevelaken: Gazelle, Feefa, Euromaster; -Amersfoortse weg: Nijkerkerveen, Nijkerk: Rabo, intratuin, AH, Esso; -Bunschoten:
Polder/stoomgemaal, Slachtbedrijf.

Realisatie: Burgerparticipatie is bedoeld om als bewoners, winkeliers, ondernemers en gemeente een gezamenlijk doel na te streven. Het
betrekken van ondernemers als potentiele partners bij het verwerven van identiteit aan de invalswegen van Nijkerk is een reële optie. Dit kan
door het actief benaderen van de bedrijven die aan de 8 belangrijke invalswegen/poorten van Nijkerk zijn gevestigd. Aan de bedrijven wordt
de mogelijkheid geboden om een beeld te adopteren. Het beeld fungeert dan als visitekaart en kan worden geplaatst op een nabije
invalsweg/rotonde. Ook het opnieuw bekijken van de bedrijventerreinen aan die belangrijke invalswegen, het verantwoordelijk stellen voor
die skyline, het tegen gaan van die verrommeling aan de poort van dat stukje Nijkerk, is een punt om de ondernemers te betrekken bij mooi
Nijkerk.

Het blijkt dat een beeldmerk aan de Poorten van Nijkerk een breed gedragen vlak is.
In de eindpresentatie van cluster 2 Economie en Bedrijfsomgeving is het voorstel Sterkmerk Nijkerk aangedragen. In het kader van
Sterkmerk Nijkerk denken we zeker ook aan iets herkenbaars langs de A28 en op de rotondes in de toegangswegen van Nijkerk; City
dressing. De Pr- iele partners (de smaakmakers) en met brainstorm

Circle of food als basis van
hun gedachten. Aan de meeste invalswegen zitten (food gebonden) bedrijven. Hier zou een mooie samenwerking kunnen ontstaan. Mogelijk
is dit logo te gebruiken in de beeldvorming van deze Poorten.

Uitwerking voorstel 2/3
Inhoud
voorstel

b. Gerelateerd hieraan is de functionele zit/beeldroute langs de speerpunten van Nijkerk.
Ook deze route is voor de bewoners en voor de toerist een mooie welkome aanvulling op een herkenbaar en mooi Nijkerk in de vorm van
bijzonder vormgegeven zitbanken/fietsstallingen/bezinningsplekken, herkenbaar voor de locatie. Dit onderdeel komt ook ter sprake bij
klankbordgroep  Platvorm Binnenstad Nijkerk/ aantrekkelijk Nijkerk.

Uitwerking voorstel 3/3
Inhoud
voorstel

c. Ook gerelateerd is het project Beeldenbos.
Het Hoevelakense bos, de landgoederen rondom Nijkerk/Nijkerkerveen en Hoevelaken zouden een identiteitsswitch kunnen maken op
educatief/creatief/recreatief niveau, maar ook op economisch en functioneel niveau. Zitbanken, routing, verblijfsplekken, natuurspeelplekken,
infoborden, (maar natuurlijk ook autonome beelden) kunnen op een zodanige manier herkenbaar en monumentaal beeldend vormgegeven
worden. Met als achterliggend doel dat ook hier een goede visite kaartje van Nijkerk wordt afgegeven.  Bovengenoemde punt kwam ook ter
sprake in een parallel project van Levend Landschap/SLG.
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Financiën
Suggesties en /of
opmerkingen vakspecialisten

Jan Willem van Noort: Dit voorstel past uitstekend in de Visie Binnenstad Nijkerk 'Aantrekkelijk Nijkerk', maar er is nog
geen budget voor. En de kosten lopen enorm op als je een professionele kunstenaar opdrachten gaat geven. Dus een
vorm van sponsoring door bedrijven is nodig. Voor voorstel Zit-/Beeldroute langs speerpunten is ook nog geen budget,

- heeft
vanuit het Samen Sterker Fonds van de Rabobank om één kunstobject in de binnenstad te maken dat het begin zou
kunnen vormen van deze beeldroute. De werkgroep Aantrekkelijk Nijkerk moet daarvoor nog een voorstel doen aan de
Regiegroep Binnenstad. Ik werk/denk graag mee als de dialooggroep verder wil met dit voorstel!

Stefan staartjes: Advies aan de initiatiefnemers is om contact op te nemen met de initiatiefnemers van Sterk Merk Nijkerk,
cluster.2 Inmiddels contact opgenomen met cluster 2.

Welke bijdrage wordt van de
gemeente verwacht?

50/50 regeling.

Kosten per jaar 2018 2019 2020 2021
2- afh van crowdfunding/netwerk/
sponsoring

50.000 euro idem idem
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Voorstel nummer 3d: Cultuur Netwerk/ Raad
Titel voorstel: Cultuur Netwerk
Initiatiefnemer (s) Linda Verkaaik  Arie van de Berg, Hein van Beuningen, Henk Korthorst en Jan Cozijnsen

vakspecialisten Stefan Staartjes, Andre Jansen, Jan Willem van Noort

Extra / vervanging
Is het iets nieuws, verbetert of iets
bestaands?

Aansluiten bij het voorstel van cluster 1 Leefstijl  de CultuurRaad. De CultuurRaad van cluster 1  is met name
gericht op podiumkunst. Vanuit dit cluster is de aandacht gevestigd op beeldende kunst in de buitenruimte en een
prettige woonomgeving. Voor de uitvoering van dit voorstel is contact opgenomen met de initiatiefnemers van
cluster 1 Leefstijl. Voorgesteld is om beide voorstellen te fuseren.

Toelichting CultuurNetwerk voor ook beeldende kunst in de buitenruimte.
Een multi
en toerisme.
Een samenwerkingsverband tussen alle mogelijke particuliere culturele initiatieven.
Kunstroutes/monumentenroute/bomenroute/beeldenbos/dinerwalks/bieb-bios-expo/theater/bankenroutes/etc etc.

Doelgroep

Voor wie is het bedoeld? Alle lagen van de bevolking, jong oud, geschoold niet geschoold. Inwoners/toerisme

Termijn / duur
Wanneer kan het worden gerealiseerd? 2018
Periode 2018 en verder

Betrokken partijen

Naam partij Rol van de partij Concrete acties Benodigde uren

Gemeente Deelnemen in de raad Financiering
Zorgt voor een goede verbinding tussen het
voorstel uit cluster 1 de CultuurRaad en dit
voorstel.

6 x 3 uur deelname aan de
raad

CultuurRaad Initiatiefnemer Initiëren, samenstellen van deze raad, vergader
ruimte bieden
1-een netwerk opbouwen
2-orientatie over de richting
3-programmering
4-Nijkerks identiteit
5- Inventarisatie /Archivering
6-activiteiten benoemen en uitbouwen
7-Organiseren van aantal cultuur-workshops
zie uitgebreider bij inhoud

Inwoners Deelnemen in de raad Klankbord namens de samenleving

2 kunstenaars, mensen uit het werkveld
/ experts

Deelnemen in de raad Vanuit ieder kunstdiscipline een expert

Sterkmerk Nijkerk/ Stichting Nijkerk,
Klankbordgroep Leefstijl

Samenwerking met deze raad Samenwerking opzoeken

Uitwerking voorstel
Inhoud voorstel 1- Cultuur Netwerk:

Om de gemeente Nijkerk bij te staan op dit culturele vlak is er een CultuurNetwerk nodig. Voor het geven van een kwaliteitsimpuls op
alle culturele activiteiten, heeft dit netwerk een:

Adviserende taak op het gebied van cultuur, monumenten, recreatie, onderhoud, cultuurevenementen;
Uitvoerende taak, namelijk het actief onderhouden van contact tussen de gemeente en de burgers en actief benaderen van
kunstenaars/specialisten(o.a. atelierbezoek);
Kwaliteit bewaking;

Het blijkt dat Cultuur en een Cultuurraad een breed gedragen vlak is in het nieuwe Nijkerk.
CultuurRaad, Cultuurnetwerk, Cultuureducatie, Cultuur en ontspanning, Culturele voorzieningen zoals
podia/evenementen/activiteiten/cultuureducatie, promoten en profileren, zijn punten die in de klankbord groep Leefstijl, als ook in Sterk
Merk Nijkerk en Platform Binnenstad Nijkerk naar voren komen. Voor alle te organiseren culturele uitingen geldt dat de inhoudelijke
kwaliteit een eerste vereiste moet zijn. Een samenbundeling, een gemeente brede samenwerking is een tweede vereiste. Daarom is een
professioneel CultuurNetwerk/Raad om dit te begeleiden en te waarborgen, een zeer noodzakelijk gegeven. Vanuit dit cluster is de
aandacht gevestigd op beeldende kunst in de buitenruimte en een prettige woonomgeving. Voor de uitvoering van dit voorstel is contact
opgenomen met de initiatiefnemers van cluster 1 Leefstijl. Voorgesteld is om beide voorstellen te fuseren.
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Uitwerking voorstel
Taak- Taak omschrijving:

1. Een netwerk opbouwen: partners zoeken, samenwerken met bedrijven, gemeentebreed verbinden participeren en uitbouwen.
Partners kunnen zijn : provincie, bedrijven, verenigingen, sport, onderwijs (cultuureducatie).

2. Oriëntatie over de richting: Het formuleren van een visie op cultuur en samenhangende voorstellen ter versterking culturele
karakter;  Afhankelijk van de groei en behoefte van de bewoners van de gemeente Nijkerk, en de mogelijkheden wat betreft ruimte
en financiën.

3. Programmering: evenementen en podia.
4. Nijkerks identiteit: de Poorten van Nijkerk. (wie, wat , waar, kwaliteit, ecologisch, herkenbaar)
5. Inventarisatie/archivering van historische monumenten en landschap; benoemen, beheren, behouden, beschrijven)  betreft

onderzoek naar de monumenten die van belang zijn voor de gemeente, die eventueel een monumenten status nodig hebben.
betreft onderzoek welke beelden en monumenten zorg/onderhoud nodig hebben.

6. Activiteiten benoemen en uitbouwen
7. Organiseren van aantal cultuur-workshops met aansprekende sprekers gericht op vergroting van culturele awareness en kennis.

Onderwerp: Verkennen van de mogelijkheden ter vergroting van de aandacht voor culturele  waarden als waardenvol element voor
woon- en leefklimaat in de gemeente Nijkerk.

Beoogde resultaten
1. de herkenbaarheid van Nijkerk vergroten en Nijkerk positief op de kaart zetten: hier wil je wonen, werken en als bedrijf je vestigen, als toerist verblijven
2. de levendigheid van de gemeente Nijkerk vergroten, ook voor de nieuwe Nijkerkers
3. de meerwaarde van Nijkerk laten zien, zowel aan de eigen bewoners als aan mensen daarbuiten
4. het scheppen van een binding met je stad, liefde voor Nijkerk, vergroot burgerparticipatie en verminderd kosten

Waarom sluit dit thema goed aan op de Visie Liefde voor Nijkerk?
Cultuur in de openbare ruimte verbindt. De betekenis van beeldende kunst voor een samenleving is: dat wat er in die samenleving leeft, ook beleefbaar te
maken. Dat geeft hechting, verbinding met je stad en dat maakt de liefde voor Nijkerk.
Landschap, wonen, educatie en zorg zijn belangrijk voor het lijfelijk welzijn van de mens. Maar cultuur is van groot belang voor het geestelijk welzijn van die
mens, het ligt aan de basis voor mentaliteit en waarden en schept zingeving. Als zorg niet meer voldoende is, dan kan cultuur een troost zijn. Het is een
onderschat gegeven in deze tijd, in deze stad...   Kunst overstijgt woorden, taal...op een intuïtieve manier. Kunst is essentieel voor de verbinding en de
beleving van mensen en communiceert buiten landsgrenzen om.
Financiën
Budget voor het faciliteren van de
CultuurRaad om zo de continuïteit te
waarborgen. Budget voor presentatie
voorlichtingen en participatietrajecten
met inwoners

2018 2019 2020 2021

10.000
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Voorstel nr. 3e van de groep Wonen en Woonomgeving
Titel voorstel: bloemrijke akkerranden
Initiatiefnemer (s) A.J. Vos

Extra / vervanging
Is het iets nieuws, verbetert of
iets bestaands?

Iets bestaands

Toelichting De gemeente Nijkerk heeft in 2014 en 2015 geparticipeerd via de Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg in het
project bloemrijke akkerranden. Dit is de succes uitgevoerd in de gemeente Nijkerk. Dit voorstel is geschreven om het project
weer op te starten.

Doelgroep
Voor wie is het bedoeld? Alle mensen werkzaam en woonachtig in de gemeente Nijkerk evenals bezoekers en passanten.

Termijn / duur
Wanneer kan het worden
gerealiseerd?

2018

Periode? 2018-2021

Betrokken partijen
Naam partij Rol van de partij Concrete acties Benodigde uren
Gemeentebestuur/raad van
Nijkerk

Financierder  en participant Faciliteren, ondersteunen, budget vrijmaken geen

Stichting Biotoop Agrarisch
Overleg (BAO)

Initiatiefnemer

Gemeente maakt bedrag over aan BAO. BOA
organiseert en legt verantwoordelijkheid af
richting gemeente .

BAO Coördinator:
Peter van de Veen
Spochthoornseweg 1 | 3862 RP Nijkerk
info@anvbao.nl
033 7630526
Bereikbaar iedere donderdag van 10.00 tot
12.00 uur

-Agrariërs
-Landgoedeigenaren

Participant
Participant

O-GEN

Uitwerking voorstel
Inhoud voorstel De gemeente Nijkerk stelt een vergoeding beschikbaar voor agrariërs die een natuurstrook laten inzaaien op hun akkers. De

bloemrijke randen zijn goed voor (weide)vogels, vlinders en insecten. Bovendien geven ze een fraai beeld in het landschap.

Langs akkers met snijmaïs of akkerbouwgewassen
Met bloemen en kruiden die van belang zijn voor flora en fauna
Randen zijn 6 meter breed en minimaal 100 meter lang
Zaaizaad en inzaaien wordt geregeld door BAO

- netto vergoeding per hectare voor opbrengstderving

De bloemrijke akkerranden zijn 6 meter breed en worden eind april of begin mei ingezaaid door een loonwerker. Vaak liggen
de randen langs houtwallen, bosjes of sloten. Op die plaatsen hebben ze de grootste waarde om voedsel en dekking voor
vogels en dieren te bieden. In het zaadmengsel zitten granen, bloemen en kruiden.

Het voorstel is dit project weer op te starten door budget vrij te maken.

Beoogde resultaten
1. Biodiversiteit/flora en fauna krijgt een stimulans
2. Visite kaartje van Nijkerk
3. Lager verbruik van gewasbeschermingsmiddelen door natuurlijke buffer

Waarom sluit dit thema goed aan op de Visie Liefde voor Nijkerk?
Een mooier buitengebied met stimulansen voor flora en fauna. Een visite kaartje van Nijkerk en de agrariërs in Nijkerk.

Financiën
Welke bijdrage wordt van de
gemeente verwacht?

Vrijmaken budget

Kosten per jaar 2018 2019 2020 2021
- - - -

mailto:info@anvbao.nl
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Bijlagen
Financiële paragraaf
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Bijlagen:	De feiten bij cluster 4. Wonen en Woonomgeving
Binnen cluster 4. Wonen en Woonomgeving vallen 11 verschillende onderwerpen. Deze  onderwerpen komen overeen met de onderwerpen in de
gemeentebegroting.  Om te voorkomen dat monumenten en erfgoed vergeten worden zijn deze twee onderwerpen op advies van de vakspecialist
toegevoegd. Hieronder zijn de onderwerpen onderverdeeld in drie categorien:

Financiën Wonen en Woonomgeving
Voor het cluster Wonen en Woonomgeving gelden als financiële plafonds voor de Dialoog voor de komende jaren 2017 - 2020 de volgende bedragen (groen
gearceerde rij):

Budget Cluster 4 Wonen en
Woonomgeving 2017 2018 2019 2020
Totaal budget
Waarvan niet beïnvloedbaar1 - - - -
Budget korting --- - - -
Beïnvloedbaar budget dialoog

Beïnvloedbare budgetten voor de Dialooggroep
Aangezien een belangrijk deel van de budgetten nu ingezet wordt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen of is meegenomen in meerjarige
lopende afspraken (o.a. in regionaal verband) zal de dialooggroep vooral uitgedaagd worden om te komen met voo
effectiever kan en beter kan aansluiten op behoeften van inwoners en bedrijven. Waar nodig en gewenst kan in de uitwerking vanuit de gemeente een
toelichting op onderstaande tabel worden gegeven. Dit zal op verzoek vanuit het cluster zelf worden opgepakt omdat de dialooggroep vooral wordt
gestimuleerd om hun eigen kennis, ervaring en creativiteit in te zetten.

In onderstaande tabel is een toelichting gegeven op de budgetten die binnen de Dialoog van het cluster Wonen en Woonomgeving beïnvloedbaar zijn.

Budget Wonen en woonomgeving
wordt uitgegeven aan: 2017 2018 2019 2020
Openbare ruimte en groen
Openbare verlichting
Speeltoestellen
Volkshuisvesting
Afval
Begraafplaats
Infrastructuur
Landschap
Projecten
Totaal

1 Dit bedrag wijkt af van  het bedrag die eerder in de Voorjaarsnota was opgenomen. Bij de doorrekening op basis van de begroting 2017 en verder bleek namelijk dat in de Voorjaarsnota abusievelijk de
beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare bedragen zijn omgewisseld.

Wonen & Diensten Inrichting Openbare Ruimte Milieu & Landschap
thema's thema's thema's
Afval Infractructuur (wegen/verkeer) Landschap

Begraafplaats Groen Milieu

Monumenten / erfgoed Openbare verlichting

Volkshuisvesting Riool

Woningbouwkavels Speeltoestellen



37

1a Klimaatneutraal
Nijkerk

5.000 euro voor  het
faciliteren van
bijeenkomsten voor de
samenleving ten behoeve
van het lokale plan van
aanpak

Cluster 2 Ja

1b GRP: Water en
Klimaatadaptatie

Budgettair neutraal 7.2 Riool
nvt nvt

nvt Ja

1c Afvalbeleidsplan
Nijkerk

Budgettair neutraal 7.3 Afval
nvt nvt

nvt Ja

1d RRV: Stuur de groei
van de gemeente
Nijkerk op basis van
kwaliteit ipv
kwantiteit

Budgettair neutraal 8. 1 Ruimtelijke
Ontwikkeling

nvt nvt

nvt Ja

2a Haalbaarheidstudie
regionale versterking
cultuurhistorische
landschappen

Het voorstel moet nog
verder worden
uitgewerkt.

nvt nvt

2b Doorontwikkeling
Hoevelakense bos

5.7 Uitvoering
Landschapsontwikkeling
(6.5707)

Ja

2c Digitale
bereikbaarheid
gemeente Nijkerk

Het voorstel vanuit de
dialooggroep sluit aan op
een parallel traject van de
gemeente Nijkerk i.r.t. de
glasvezelcampagne vanuit
het CIF. Dit voorstel
maakt hierdoor
onderdeel uit van
bestaand gemeentelijk
beleid dus budgettair
neutraal.

nvt nvt nvt Ja

2d Toepassen
beschermende
maatregelen
cultuurhistorisch
erfgoed

Extra  ambtelijke inzet 50
uur en 40 uur inhuur
Geldersgenootschap /
Cie. RK

Ja

2e Verbetering
verkeersveiligheid
gemeente Nijkerk
(cluster 3)

QuickScan inventarisatie
uitvoer onveilige situaties
verkeersveiligheid

2.1 Integraal Beheer
Openbare ruimte (IBOR)

Ja

2f Het buitengebied
aangenaam en veilig
voor alle
verkeersdeelnemers
(cluster 3)

Kosten 624 uur extra
ambtelijke inzet.
Verdeeld over 2 jaar

Ja

3a Voorstel Landgoed
Luxool

Onderzoekskosten voor
inrichten landgoed.
Materiaal kosten. Co
financiering inzet Aeres
en Maatschappelijke
instanties

5.7 Speeltoestellen Ja

3b Iedereen mag weten
dat je in Nijkerk
buiten kan spelen
(cluster 1)

Aanschaf van de
voorzieningen zoals

Ja

3c De Poorten van
Nijkerk

Startkapitaal om
cofinanciering en
crowdfunding sneller te
bewerkstelligen

5.7 Openbare ruimte
Bewonerswensen

Ja

3d Een Cultuur Platform
(cluster 1)

Budget voor het
faciliteren van de
CultuurRaad om zo de
continuïteit te
waarborgen. Budget voor
presentatie
voorlichtingen en
participatietrajecten met
inwoners

Ja

3e Voorstel bloemrijke
akkerranden per hectare voor

opbrengstderving

Ja

Post Geraamd budget
5.7 Speeltoestellen
5.7 Openbare ruimte
Bewonerswensen
5.7 Uitvoering
Landschapsontwikkeli
ng (6.5707)
Totaal
Benodigd budget
voorstellen m.u.v.
2a en 2e

Beschikbaar budget in huidige begroting komende vier jaar Voorstel aan de raad om de benodigde
budgetten beschikbaar te stellen voor
de komende vier jaar en de
vrijkomende middelen (oud voor
nieuw) in de huidige begroting af te
ramen over de komende vier jaar.  De
voorstellen van de dialooggroep
Wonen en Woonomgeving blijft
binnen de komende vier jaar
budgettair neutraal.
Aframing in de storting in de
voorziening Speelvoorziening voor
komende 4 jaar  15.000 per jaar.

Benodigd
budget

komende 4

Budgettair
neutraal

Budgetoverzicht
Wonen en

Omschrijving
budgetaanvraag

Grootboeknummer Vrij
besteedbaar

budget

 budget
komende 4

jaar


