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VERSLAG van de OPENBARE VERGADERING van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT NIJKERK  

Datum en tijdstip: 19 mei 2021, 14.00 uur 

Aanwezigen:  Dhr. J. van den Brink (voorzitter), mw. M. Diederiks (adviseur erfgoed gemeente Nijkerk), 
dhr. H. Korthorst (Stichting Historisch Hoeflake), mw. N. van Doorn (Stichting Historisch 
Hoeflake), dhr. G. van de Veen (Stichting Oud Nijkerk), dhr. J. Nobel (Stichting 
Stadsgezicht Nijkerk), dhr. L. Reijmer (adviseur welstand Gelders Genootschap) en dhr. M. 
van Bleek (adviseur erfgoed Gelders Genootschap).  
Gasten: dhr. W. Bomhof (gemeente Nijkerk) 

Afwezigen:  

Verslaglegging:  Dhr. C.W. van den Heuvel 

Kopie naar:  Commissieleden. Definitief verslag op de gemeentelijke website. 

1.  Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.  
Mededelingen: 

- Een raadsinformatiebrief is ontvangen inzake het Hoevelakense Bos. Hierover is binnenkort een 
bijeenkomst met onder meer het Gelders Genootschap.  

- Een aantal bewoners van de buurtschap Slichtenhorst hebben zich verenigd en een notitie uitgebracht 
met als boodschap om voor Slichtenhorst een  beschermde status aan te vragen en een situatie te 
creëren dat het gebied behouden blijft. De vergadering is positief over de intentie van deze notitie. 
Besloten wordt om de bewonersgroep uit te nodigen voor de volgende vergadering.  

- De voorzitter meldt dat de gemeente een beleidsnota voor de begraafplaatsen in voorbereiding heeft. 
Hij vraagt aandacht voor instandhouding van het oude gedeelte van de algemene begraafolaats in 
Nijkerk dat een gemeentelijk monument is.  De heer Nobel merkt op dat Leendert de Boer al een jaar 
lang onderzoek heeft gedaan omtrent het oudste gedeelte van de begraafplaats in Nijkerk en een 
lezing heeft voorbereid. De heer Van de Veen vult aan dat reeds een uitgebreide rapportage bestaat 
over de oude begraafplaats. Hij stuurt het document op richting mevrouw Diederiks. Op 3 juni spreekt 
de raadscommssie hierover.  In de volgende vergadering volgt hierover een nadere uitleg van mevrouw 
Willemsen van de gemeente.  Mevr Diederiks zal met haar contract opnemen. 

 

2.  Vaststelling agenda 
Agendapunt 10 wordt behandeld na agendapunt 3. In het verslag wordt de volgorde van de agenda 
aangehouden. De agenda wordt vastgesteld. 
 

3.  Kennismaking nieuwe adviseur erfgoed 
Mevrouw Diederiks is aangesteld als de nieuwe adviseur erfgoed van de gemeente Nijkerk. Een ieder stelt zich 
aan haar voor, waarna zij zich aan de leden van de CRK voorstelt. 
  

4.  Ontwikkeling Filippo-terrein Nijkerkerveen 
Dit onderwerp is niet behandeld en wordt verschoven naar een volgende vergadering. Daarin zal de totale 
stedenbouwkundige ontwikkeling van Nijkerkerveen geagendeerd worden. 
 

5.  Muurschildering Kloosterstraat 
De muur behoort deels bij het gemeentelijk monument Langestraat 20 en deels bij het Rijksmonument 
Catharinastraat 3.  De heer Van Bleek heeft niet kunnen achterhalen of de historische muur aan de 
Kloosterstraat een monumentale status heeft. Er zal volgens hem bij de beoordeling van de vergunningaanvraag 
uit een oogpunt van welstand ook zeker gekeken worden naar de contekst waarin deze muur staat, namelijk 
een monumentale omgeving in een karakteristiek deel van de binnenstad.  De heer Reijmer merkt op dat 
wanneer de muur in de sfeer ligt van een monument, dan wordt het monumentsaspect meegewogen. Zowel 
vanuit het welstands- als monumentenoogpunt moet het worden beoordeeld.  
De voorzitter merkt op dat hier de noodzaak blijkt dat onze monumenten beter omschreven moeten worden. 
Iets waar de CRK al lang op aandringt. 
 
De heer Van de Veen vraagt wie de restauratie van de muur gaat betalen, de eigenaar of de gemeente?  
 
De heer Nobel heeft een gesprek gehad met kunstenaar Ralph van Slooten. Belangrijkste aandachtspunten zijn 
dat de muur en de stuclaag hoe dan ook moet worden opgeknapt. De eigenaar heeft waarschijnlijk gehoopt dat 
de muur een monument is om hiermee geld te genereren voor de opknapbeurt. Er is inmiddels een offerte 
aangevraagd bij de eigenaar voor het opknappen van de muur  en het dichtmaken van de bovenkant tegen 
inwatering. De stuclaag moet worden afgebikt en wordt vervangen door een gladde nieuwe stuclaag.  
De heer Van Slooten was erg tevreden met het contact met de CRK.  
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De heer Nobel gaat participeren in de ontwerp-groep. Zodra de beoordeling van de muur voorligt, zal de heer 
Nobel zich onttrekken van beoordeling door de CRK. Ten aanzien van de deelname van de heer Nobel in die 
ontwerpgroep als privépersoon is zijn bijdrage uitgesproken en de kou is inmiddels uit de lucht.  
 

6.  Centrumplan Hoevelaken 
Er spelen twee zaken in het centrum van Hoevelaken: de gemeente heeft het plan opgevat om de complete 
bestrating en inrichting van het centrum i.c. de dorpsstraat te herzien en er zijn particuliere initiatieven 
ontwikkeld om lege panden een andere bestemming te geven danwel nieuwbouw te plegen.  
De heer Reijmer heeft contact gehad met wethouder Oosterwijk en die heeft voorgesteld om een keer door het 
centrum van Hoevelaken te wandelen (15 september van 15.00 tot 16.30 uur). Door de lichamelijk handicap van 
de heer Reijmer is het proces van bezichtiging even uitgesteld. De CRK heeft er behoefte aan om eerder zicht te 
hebben op de status van de planvorming. Het voorstel wordt gedaan om het plan alsnog op korte termijn te 
presenteren aan de CRK, al is het nog in grote lijnen. Mevrouw Diederiks neemt contact op met de 
gemeentelijke projectleider Erik Praas en de coördinator/ voorzitter werkgroep  Dick Bakhuizen.  Bij het rondje 
Hoevelaken worden nadrukkelijk alle leden van de CRK uitgenodigd, ook zij die in Nijkerk wonen.  

 

7.  Knooppunt Hoevelaken 
Inzake het knooppunt Hoevelaken is de CRK zo’n vijf jaar geleden in kennis gesteld van het ontwerp van het 
nieuwe verkeersplein. De aanbesteding heeft niet geleid tot een opdracht. Tevens zijn er stikstofproblemen. De 
CRK legt de vraag voor hoe het thans zit met de ruimtelijke kwaliteit van het meest recente ontwerp. De heer 
Korthorst is uitgenodigd door RWS om een gesprek te voeren met het zogeheten kwaliteitsteam. Die bestond 
uit een deskundige die zich richtte op de ruimtelijke kwaliteit namens de vijf betrokken gemeenten, een 
architect en een omgevingsmanager die zorgdroeg voor een goede relatie met de stakeholders in het project. Er 
ligt een uitnodiging om er 10 juni en 24 juni verder over te praten. Dit wordt bepaald op 24 juni a.s. 
Voorafgaande aan dit gesprek wordt contact opgenomen met Jan Wabeke van het Gelders Genootschap die in 
2017 al bij het proces als participant was betrokken (actie Reijmer). De heer Reijmer weet nog niet of hij 
aanwezig is tijdens het gesprek van 24 juni; de rest is wel aanwezig. Aan de hand van de aantekeningen van de 
heer Korthorst vindt een voorbereiding plaats. Mevrouw Diederiks neemt contact op met Gerwin Duine en 
meldt hem dat de CRK contact gaat leggen met het Q-team van RWS over de stand van zaken en de ruimtelijke 
kwaliteit van het plan.   
 

8.  Herinrichting terrein Huize Hoevelaken 
Het hele terrein is opnieuw ingericht en ingezaaid. Er zijn bomen en hoge hagen geplant waardoor het huis aan 
het zicht wordt onttrokken. De nieuwe eigenaar is verder bezig met de bouw van een paviljoen en een garage. 
In het planoverleg is hier een eerste indruk van gekregen. Het past evenwel niet in het bestemmingsplan en 
eerder gemaakte afspraken lijken ongedaan gemaakt. De heren Derks en Wolbers zijn er namens de gemeente 
wezen kijken. Daarbij zijn onder meer de hoge hagen en nieuwe bomen geconstateerd. Samen met de heer Van 
Bleek wordt de locatie andermaal bezocht, na 31 mei. Inmiddels is ook een buitenplaatsdeskundige 
ingeschakeld die ondertussen een inrichtingsschets heeft gemaakt voor de parkeerplaats. Ook aan de zijde van 
de nieuwe woonwijk op het voormalige terrein van het Bouwfonds zijn diverse afspraken geschonden voor wat 
betreft de erfafscheiding. In de volgende vergadering wordt de voortgang gemeld.  

 

9.  Mandaatoverleg 
De verslagen van het mandaatoverleg d.d. 27 april 2021 en 11 mei 2021 worden voor kennisgeving 
aangenomen.. 
Naar aanleiding van: 
Herinrichting en realisatie bijgebouwen Huize de Brink: Moet deze aanvraag worden behandeld in de 
mandaatcommissie of is het onderwerp geschikt voor de grote commissie? Het voorstel is om het plan eerst aan 
te laten passen op basis van het advies van de mandaatcommissie en vervolgens het plan met correcties voor te 
leggen aan de CRK. Uit navraag blijkt, gezien de monumentale status van het pand, dat een uitgebreide 
procedure is vereist. Er is een verplicht advies noodzakelijk van de rijksdienst.  
Verbouwing Catharinastraat en Verlaat: Bij het toepassen van dubbel glas is het zaak dat bepaalde details niet 
gaan verdwijnen. Een voorwaarde is gesteld dat mocht het glas toch aan de orde komen, dat hiervoor een 
aparte vergunningaanvraag moet  worden ingediend.   
 

10. Nieuwe adviescommissie 
De heer Bomhof geeft een nadere toelichting op de installatie van een gemeentelijke adviescommissie. Dit 
houdt verband met de nieuwe Omgevingswet. Op het moment dat de wet in werking treedt is er geen sprake 
van een overgangsrecht en de werkzaamheden van de CRK hebben daardoor geen grondslag meer. Ten aanzien 
van de installatie van de gemeentelijke adviescommissie is het Gelders Genootschap gevraagd voor 
ondersteuning. 
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 Op basis van een gemeentelijk projectplan is men in maart aan de slag gegaan met de opdracht. Die opdracht 
bestaat uit twee onderdelen: Het geven van een concreet advies hoe de commissie eruit moet komen te zien, in 
de breedte en qua taakopvatting en het uitvoeren van het instellingsbesluit. Afhankelijk van de breedte van de 
commissie moeten nieuwe leden worden gezocht. Het eerste traject is gestart. Aan het einde van het jaar is het 
afgerond en moet de gemeenteraad een instellingsbesluit nemen. 
 Tot die tijd worden interviews gehouden met de collegeleden, ambtelijk medewerkers en leden van de CRK. 
Ook is er woensdag 26 mei nog een bijeenkomst met externen, maar de belangstelling hiervoor is nog niet 
groot. De uitkomsten van de interviews worden vertaald in een eerste advies voor het instellingsbesluit. Een 
discussienotitie voor de gemeenteraad gaat hieraan vooraf. Globaal blijkt uit de interviews dat de CRK als zeer 
deskundig wordt ervaren, maar er moet meer balans komen in de verschillende benodigde expertises. De kennis 
op het gebied van landschap, duurzaamheid en stedenbouw zijn belangrijke componenten en op die gebieden 
dient de commissie te worden verbreed, eventueel op ad hoc basis. Er moet straks ook een profiel worden 
vervaardigd van de toekomstige leden van de adviescommissie, toegespitst op de vaardigheden die nodig zijn. 
Verder is dringend behoefte aan een goede ambtelijk secretaris. De informatie-uitwisseling tussen de gemeente 
en de commissie heeft aandacht nodig, zodat de commissie eerder en effectiever kan adviseren. Er is daarnaast 
meer behoefte aan integraal beleid van de gemeente. Dan gaat het met name over cultuurhistorie, stedenbouw 
en landschap. Het Gelders Genootschap gaat op basis van de uitkomsten werken aan een eerste aanzet van een 
kompas over hoe de commissie eruit komt te zien. Er volgt daarop een consultatieronde met de gemeenteraad 
in september. Hierna wordt een definitief kompas opgesteld met een raadsvoorstel dat rond november of 
december wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 
De in de CRK vertegenwoordigde partijen zorgen voor een representatieve afvaardiging ten behoeve van de 
bijeenkomst op 26 mei a.s. 
De voorzitter vraagt of het lukt om per 1 januari 2022 te starten met de nieuwe adviescommissie indien het 
raadsbesluit pas in november of december wordt genomen. Immers, er is dan ook nog tijd nodig om de leden 
van de adviescommissie te benoemen. De heer Bomhof antwoordt dat men afhankelijk is van de termijnen van 
de gemeenteraad. Bovendien is mevrouw Hofstee vertrokken. Dat maakt het lastig om zaken te plannen en een 
consultatiedocument voor te leggen aan de gemeenteraad. Wanneer de wet per 1 januari 2022 in werking 
treedt, wil nog niet per definitie betekenen dat de commissie dan al formeel aan het werk gaat. Het is best 
mogelijk dat er vertraging optreedt en dat biedt kansen om de commissieleden te werven, te benoemen en te 
installeren. Hoe dan ook is wel duidelijk dat het mandaat van de CRK per 1 januari 2022 afloopt en ophoudt te 
bestaan. De benoeming van de huidige leden loopt trouwens op 1 november 2021 af. Ook in de volgende 
vergadering van de CRK is de heer Bomhof desgewenst aanwezig om de stand van zaken te duiden.            

 

11 Verslag vorige vergadering d.d. 14 april 2021 
Het verslag van de vergadering d.d. 14 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

12 Rondvraag 
Geen. 

13 Volgende vergadering 
De volgende vergadering van de CRK wordt gehouden op 30 juni 2021. 

 

14 Sluiting 
De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering om 15.56 uur.  

 

 


