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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De gemeenteraad van Nijkerk heeft op 28 april 2011 het definitieve voorkeursmodel 

voor de ontwikkeling van Nijkerkerveen vastgesteld. Onderdeel van de plannen is de 

realisatie van circa 575 woningen en het versterken van het voorzieningenniveau. De 

ontwikkeling wordt gefaseerd uitgevoerd. 

 

In het voorkeursmodel is ruimte gereserveerd voor het realiseren van voorzieningen in 

de kern Nijkerkerveen. Met betrekking tot de voorzieningen heeft de gemeente de 

ambitie om meerdere functies te combineren in een nieuw herkenbaar centrum. Dit 

nieuwe centrum moet een ontmoetingsplek worden voor de bewoners van 

Nijkerkerveen doordat diverse functies worden gecombineerd. Om de benodigde 

omvang van de voorzieningen en de financiering ervan in beeld te brengen wordt een 

haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.  

 

1.2 Proces 
In de zomer van 2011 is gestart met het haalbaarheidsonderzoek ‘Voorzieningen 

Nijkerkerveen’. Er is een Plan van Aanpak opgesteld dat op 28 juni 2011 is vastgesteld 

door het college en ter informatie is verzonden aan de raad. In tussentijd is vanuit de 

bevolking/voorzieninghouders van Nijkerkerveen een Kerngroep opgericht. In 

september 2011 is besloten de Kerngroep een positie te geven in het 

haalbaarheidsonderzoek en is gezamenlijk het Plan van Aanpak op onderdelen 

bijgesteld. Het bijgestelde Plan van Aanpak is in januari 2012 vastgesteld.  

 

Centraal Overleg Voorzieningenhouders (COV) 

Om het haalbaarheidsonderzoek tot een goed resultaat te brengen is het van groot 

belang dat de voorzieningenhouders worden betrokken. Om te komen tot een 

gezamenlijk en door de betrokkenen gedragen resultaat is een COV opgericht. In dit 

overlegorgaan zijn de voorzieningenhouders vertegenwoordigd die op dit moment in 

Nijkerkerveen actief zijn en de voorzieningenhouders waarvan bekend is dat zij in de 

toekomst een voorziening in Nijkerkerveen willen realiseren. Mogelijk komen hier in de 

toekomst nieuwe partijen bij of worden functies door andere partijen uitgevoerd.  

Hierbij heeft elke voorzieningenhouder de keuze gemaakt of deze zich in fase 1 van het 

onderzoek laat vertegenwoordigen door de kerngroep of dat deze op eigen titel in het 

proces participeert, voorzieningenhouders krijgen de gelegenheid in fase 2 opnieuw te 

kiezen hoe zij participeren. In bijlage 1 is een lijst opgenomen waarop is aangegeven 

hoe de voorzieningenhouders in fase 1 participeren. 

Het COV bestaat uit het bestuur van de kerngroep (kan zich laten bijstaan door haar 

adviseurs), de voorzieninghouders die hebben aangegeven op eigen titel aan het 

overleg deel te nemen, ICSadviseurs (voorzitter) en de gemeentelijke projectleider. 

 

Middels een aantal bijeenkomsten met het COV en bilaterale gesprekken met de leden 

van het COV is gezamenlijk invulling gegeven aan een aantal onderwerpen:  

• Visie en ambitie voor voorzieningen Nijkerkerveen. 

• Visie op samenwerken. 

• Cultuur, sfeer en identiteit van de voorzieningen. 

• Ruimtelijke uitgangspunten. 
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• Inpassingsscenario’s.  

 

De uitkomsten van de bilaterale gesprekken zijn vastgelegd in verslagen en 

goedgekeurd door de voorzieningenhouders. De uitkomsten van de bilaterale 

gesprekken en bijeenkomsten van het COV zijn door ICSadviseurs geanalyseerd en 

uitgewerkt in het voorliggend fasedocument.  

 

 

 
 
 
Fasering haalbaarheidsonderzoek 
Het haalbaarheidsonderzoek is opgedeeld in twee fasen: 
 
Fase 1: Inventariseren wensen en behoeftes en benoemen scenario’s 

In de eerste fase is het doel om samen met de voorzieninghouders in beeld te krijgen: 

• wat is de situatie nu? 

• wat is de ambitie ten aanzien van voorzieningen gelet op de voorgenomen 
groei van het Nijkerkerveen? 

• hoe is die ambitie te verwezenlijken en met welke randvoorwaarden? 

• het bundelen van de ambities tot enkele scenario’s, waarin de inhoudelijke en 
ruimtelijke consequenties op hoofdlijnen zijn uitgewerkt (welke voorzieningen, 
met welke voorzieninghouders, duidelijkheid over ruimtelijke 
clustering/combinatiemogelijkheden van voorzieningen onder één dak en 
samenwerkingsmogelijkheden tussen clusters, globaal ruimteprogramma per 
cluster), alsmede een globale financiële investeringsraming. 

 
Fase 1 wordt afgerond met een fasedocument waarin invulling is gegeven aan de 
bovenstaande punten. Over dit fasedocument is consensus in het COV. 
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Het fasedocument wordt aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. De 

gemeenteraad wordt gevraagd of ze instemmen met nadere uitwerking van de 

voorgestelde scenario’s. 
 
Fase 2: Uitwerking scenario’s 

De tweede fase is er op gericht om de, in fase 1 omschreven, scenario’s verder uit te 

werken alsook de ontwikkelingsmogelijkheden van de vrijgekomen locaties om tot een 

voorkeursscenario te komen. Van de scenario’s worden de ruimtelijke, financiële en 

maatschappelijke effecten in beeld gebracht. Ook worden de mogelijkheden in 

exploitatie en beheer van de scenario’s duidelijk gemaakt. Aan het eind van fase 2 kiest 

de gemeenteraad een voorkeursscenario. 

 

Tijdpad 

In de periode van februari tot april 2012 zijn er een aantal bijeenkomsten met het COV 

geweest. Het fasedocument voor fase 1 wordt medio april 2012 afgerond. Deze wordt 

op 24 april 2012 opiniërend door het college besproken en op 8 mei vindt 

besluitvorming door het college plaats. Bij positieve besluitvorming door het college 

wordt het fasedocument in juni 2012 ter besluitvorming aan de gemeenteraad 

voorgelegd. Hierna wordt gestart met fase 2, de nadere uitwerking van de gekozen 

scenario’s. 

 

1.3 Resultaat 
Het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek is een eindrapport op basis waarvan een 

bestuurlijk besluit genomen kan worden over de omvang, het gewenste niveau van de 

voorzieningen in Nijkerkerveen en de financiële haalbaarheid ervan. 

 

In het voorliggende fasedocument zijn de uitkomsten van fase 1 van het 

haalbaarheidsonderzoek weergegeven. 

 

1.4 Leeswijzer 
In dit fasedocument zijn achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld: 

• Visie en ambitie (hoofdstuk 2). 

• Ruimtelijke clusters en ruimtebehoefte (hoofdstuk 3). 

• Scenario’s (hoofdstuk 4). 

• Vervolgproces (hoofdstuk 5). 
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2 Visie en ambitie 

In dit hoofdstuk wordt de visie en ambitie ten aanzien van de voorzieningen in 

Nijkerkerveen beschreven. Hierbij wordt steeds gekeken wat dat huidige situatie is en 

wat de gewenste nieuwe situatie is.  

 

2.1 Ontwikkelingen Nijkerkerveen 
Op dit moment heeft Nijkerkerveen (inclusief buitengebied / Holkerveen) circa 3.400 

inwoners. De komende jaren zal een uitbreiding van de kern Nijkerkerveen 

plaatsvinden. In totaal worden circa 575 woningen gebouwd, dit betekent een groei van 

het inwoneraantal met circa 1500 inwoners. Deze woningbouw vindt gefaseerd plaats, 

gemiddeld zullen 50 woningen per jaar worden opgeleverd. 

 

Fasering woningbouw Nijkerkerveen 

Deelplan Aantal woningen Periode 

Deelplan 1 75 woningen 2012 - 2014 

Deelplan 2 200 woningen 2014 - 2018 

Deelplan 3 300 woningen 2018 - 2024 

 

 

In de afbeelding rechts is aangegeven op welke locaties 

uitbreiding plaatsvindt. In de bruine vlakken worden 

woningen gerealiseerd met een dichtheid van een 

dorpskarakter. De groene vlakken krijgen een landelijk 

karakter (lagere dichtheid).   

 

Tevens is in deze afbeelding weergegeven welke locatie 

is gereserveerd ten behoeve van de voorzieningen 

(oranje vlak). Daarnaast kunnen mogelijk de huidige 

locaties van de voorzieningen worden ingezet, hierop 

wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan. 

 

In de afbeelding is ook de uitbreiding van Veensche Boys 

zichtbaar. Veensche Boys krijgt vier velden, daarnaast is 

er de mogelijkheid om in de toekomst uit te breiden naar 

vijf velden. Grenzend aan het terrein van Veensche Boys 

is een ruimte voor een parkeervoorziening gereserveerd, 

ook hier is rekening gehouden met een uitbreiding van 

de parkeercapaciteit bij vijf velden.  
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2.2 Huidige situatie en ambitie voorzieningen 
In Nijkerkerveen zijn reeds diverse voorzieningen aanwezig. Bij uitbreiding van het dorp 

is er behoefte aan uitbreiding van reeds bestaande en nieuwe voorzieningen. 

Onderstaand is per voorziening kort weergegeven wat de huidige situatie is en wat de 

sterke punten en knelpunten van de huidige situatie zijn. Tevens zijn de visie en ambitie 

van het COV op de huidige en mogelijk nieuwe voorzieningen in Nijkerkerveen 

beschreven. De voorzieningen zijn beschreven op basis van onderstaande functies: 

• Onderwijs. 

• Opvangvoorzieningen.  

• Welzijn & Cultuur. 

• Zorg. 

• Sport. 

• Commercie. 

 

2.2.1 Onderwijs 
Nijkerkerveen heeft twee basisscholen: de Van Rootselaarschool en de Johannes 

Calvijnschool. De Van Rootselaarschool is een Protestants Christelijke basisschool die 

valt onder het schoolbestuur PCO Gelderse Vallei (PCO). De school heeft op dit moment 

circa 175 leerlingen. De Johannes Calvijnschool is een Protestants Christelijke 

basisschool van het schoolbestuur Hervormde Schoolvereniging Nijkerk (HSN) en heeft 

momenteel circa 125 leerlingen. Beide scholen hebben zowel fysiek als inhoudelijk 

grotendeels verouderde huisvesting. De huisvesting past niet meer bij de 

onderwijskundige invulling van dit moment en van de toekomst.  

 

Sterke punten en knelpunten huidige situatie Onderwijs 

Van Rootselaarschool 

Sterke punten: 

• Locatie in het dorp 

• Groei van het leerlingenaantal 

• Wil tot samenwerking 

• Buitenschoolse opvang in school 

 

Knelpunten: 

• Kwaliteit van het gebouw 

• Hoge onderhoudskosten 

• Verkeersveiligheid 

• Het gebouw past niet bij passend 

onderwijs  

Johannes Calvijnschool 

Sterke punten: 

• Locatie in het dorp 

• Groei van het leerlingenaantal 

• Samenwerking HSN - PCO 

Knelpunten: 

• Verkeer: parkeren, bereikbaarheid 

• Snel dreigend tekort aan lokalen 

• Te weinig sanitaire voorzieningen 

• Gedateerd gebouw: hoge 

onderhoudskosten 

• Niet passend bij het huidige 

onderwijssysteem 

 

De scholen hebben de ambitie te komen tot nieuwe huisvesting in één gezamenlijk 

gebouw: een brede school! Door naast de realisatie van de onderwijsfunctie, hieraan 

ook de opvangfuncties te koppelen kan invulling worden gegeven aan de ambitie een 

brede school te realiseren voor kinderen van 0-13 jaar.  
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De belangrijkste speerpunten van de brede school zijn:  

• doorgaande leerlijn; 

• taalontwikkeling. 

 

Om te kunnen komen tot een breed (gezamenlijk) activiteitenaanbod is een 

(inhoudelijke) verbinding tussen onderwijs/opvang en sport/cultuur een pré.  

 

2.2.2 Opvangvoorzieningen 
Op dit moment heeft Nijkerkerveen de volgende opvangvoorzieningen: 

• Peuterspeelzaal Kwetterhok door Stichting Peuterspeelzaal Nijkerk (in gebouw 

Concordia). Ongeveer 50% van de 2 en 3-jarigen in Nijkerkerveen zit op de 

peuterspeelzaal. In de huidige situatie betekent dit dat circa 40 kinderen 

gebruikmaken van de peuterspeelzaal. Het Kwetterhok heeft een capaciteit van 80 

peuterplaatsen en heeft momenteel een bezetting van zeven dagdelen per week.  

• Kinderopvang De Blauwe Dromedaris door SKON. De locatie ligt buiten de kern van 

Nijkerkerveen in Holkerveen. De Blauwe Dromedaris heeft een capaciteit van 56 

kindplaatsen, deze zijn nog niet volledig bezet. De herkomst van de kinderen is als 

volgt: 

o Ongeveer 30% van het totaal aantal kinderen komt uit Nijkerkerveen. 

o Ongeveer 20% van de kinderen komt elders uit de gemeente Nijkerk.  

o Ongeveer 50% van de kinderen komt uit Vathorst.  

• Buitenschoolse opvang door Villa Vrolijk - Prokino (in de van Rootselaarschool). 

Villa Vrolijk heeft één groep buitenschoolse opvang in Nijkerkerveen. Op dit 

moment bezoeken 3-8 kinderen per dag de buitenschoolse opvang. Voor een deel 

van de tijd (woensdag- en vrijdagmiddag en vakantieopvang) gaan de kinderen 

naar de BSO locatie in Nijkerk in verband met de beperkte groepsgrootte. 

• Gastouderbureau (Johannes Calvijnschool heeft een convenant met een 

gastouderbureau). 

• De Hervormde schoolvereniging Nijkerk werkt aan een fusie met peuterspeelzaal 

De Triangel. Vanaf augustus 2012 is De Triangel in twee van de scholen van het 

schoolbestuur gehuisvest. De Hervormde schoolvereniging Nijkerk wil 

verenigingsbreed een samenwerking opzetten met Christelijke Peuterspeelzaal De 

Triangel. Mogelijke plaatsing van deze peuterspeelzaal binnen de Johannes 

Calvijnschool in de brede school moet in de tweede fase nader worden onderzocht. 

 

 

 

Sterke punten en knelpunten Opvangvoorzieningen 

Peuterspeelzaal Kwetterhok 

Sterke punten: 

• Er is een peuterspeelzaalvoorziening in 

Nijkerkerveen 

 

Knelpunten: 

•  Kwaliteit van het gebouw 

(gedateerd) 

Kinderopvang De Blauwe Dromedaris 

Sterke punten: 

• Kwaliteit huidige gebouw (onlangs 

volledig gerenoveerd) 

• Locatie: buitenterrein 

Knelpunten: 

• Onvoldoende vloeiende lijn van 

kinderopvang naar basisschool 

• Geen ruimte voor buitenschoolse 

opvang 
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Buitenschoolse opvang Villa Vrolijk - Prokino 

Sterke punten: 

• In schoolgebouw 

• Multifunctioneel gebruik van ruimten 

door buitenschoolse opvang en 

school, zowel binnen als buiten 

schooltijd 

• Multifunctioneel gebruik van middelen 

Knelpunten: 

• Gedateerd gebouw 

 

 

Alle opvangvoorzieningen (peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang) 

hebben de wens (inhoudelijk) te participeren in de brede school. Het belangrijke aspect 

van participatie in de brede school vinden zij het realiseren en optimaliseren van de 

doorgaande leerlijn en aansluiting bij elkaar zoeken ten aanzien van het pedagogisch 

beleid. 

 

Peuterspeelzaal Het Kwetterhok en de buitenschoolse opvang Villa Vrolijk willen naast 

inhoudelijke samenwerking graag fysiek in één accommodatie met de scholen 

gehuisvest worden. Tevens heeft Skon aangegeven interesse te hebben om voor de 

kinderen van de Blauwe Dromedaris de mogelijkheid tot doorstroom naar de 

buitenschoolse opvang te creëren. Hiervoor is op de huidige locatie geen ruimte, 

mogelijk kan dit in de brede school. Uitgangspunt is dat deze functie 

flexibel/multifunctioneel in ruimten van de brede school kan worden gerealiseerd. In de 

volgende fase moet nader worden onderzocht welke aanbieder(s) buitenschoolse 

opvang gaat realiseren/aanbieden in de brede school. 

 

Kinderopvang De Blauwe Dromedaris (Skon) heeft haar huidige locatie onlangs geheel 

gerenoveerd. Naar verwachting zullen zij niet verhuizen. In dit fasedocument is 

vooralsnog uitgegaan dat de kinderopvang De Blauwe Dromedaris alleen inhoudelijk in 

de brede school participeert. Villa Vrolijk – Prokino heeft aangegeven interesse te 

hebben in het aanbieden van kinderopvang in de brede school. Vooralsnog wordt één 

groepsruimte voor kinderopvang opgenomen in het ruimteprogramma, in de volgende 

fase moet nader onderzocht worden welke aanbieder(s) kinderopvang in de brede 

school gaat realiseren. 

 

Door huisvesting onder één dak wordt inhoudelijke afstemming en het gezamenlijk 

organiseren van activiteiten eenvoudiger (je komt elkaar (ook informeel) tegen). 

Daarnaast biedt gezamenlijke huisvesting mogelijkheden flexibel en efficiënt om te 

gaan met de voorzieningen en faciliteiten. De buitenschoolse opvang kan wellicht 

ruimten van de scholen, peuterspeelzaal of andere multifunctioneel inzetbare ruimten 

gebruiken. Vooralsnog is ook een individuele stamruimte in de ruimteberekeningen 

meegenomen.  

 

2.2.3 Welzijn & Cultuur 
Dorpshuis 

Nijkerkerveen heeft een dorpshuis: Concordia. Dit gebouw is eigendom van 

muziekvereniging Concordia (sinds 1995). Zij draagt zorg voor de exploitatie van het 

gebouw. Het eigendom van de grond ligt bij de gemeente. Concordia heeft beperkt 

recht van opstal. Dit recht van opstal eindigt van rechtswege op 31 augustus 2014. 

Concordia heeft het recht de overeenkomst te verlengen met telkens vijf jaar. In het 
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gebouw Concordia vinden verschillende activiteiten plaats / zijn verschillende 

gebruikers gehuisvest, Muziekvereniging Concordia is hoofdgebruiker. Daarnaast is de 

peuterspeelzaal in het gebouw gehuisvest. Een overzicht van de gebruikers (inclusief 

gebruiksfrequentie) is opgenomen in bijlage 2.  

 

De huidige staat van dorpshuis Concordia is slecht. De huidige gebruikers van het 

gebouw Concordia, met uitzondering van de peuterspeelzaal van SPN, willen graag 

nieuwe huisvesting in een Kulturhus gezamenlijk met andere voorzieningenhouders. 

Het liefst willen zij huisvesting in het hart van het dorp, zodat een levendig 

ontmoetingsgebied ontstaat. Daarnaast biedt gezamenlijke huisvesting mogelijkheden 

tot multifunctioneel en efficiënt ruimtegebruik. Door de uitbreiding van Nijkerkerveen 

zal ook de omvang van het verenigingsleven toenemen.  

Mogelijk neemt hiermee ook de ruimtebehoefte toe. Gezien de gefaseerde groei van 

het dorp is flexibel ruimtegebruik wenselijk.  
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Kerken 

In Nijkerkerveen zijn vier kerken gevestigd. De ruimten in de kerken zijn, naast de 

kerkdiensten, in gebruik voor diverse kerkelijke activiteiten. In de kerken is weinig 

ruimte voor niet kerkgebonden activiteiten. Wel is er vanuit de kerken behoefte aan het 

gebruik van een grote zaal voor diverse activiteiten, bijvoorbeeld in het dorpshuis.  

 

Daarnaast is er een kerkelijk verenigingsgebouw, dit gebouw is eigendom van de 

Hervormde Kerk. De zalen in dit gebouw kunnen, naast het gebruik door de kerken, ook 

extern verhuurd worden. Mogelijk moet hiervoor een uitbreiding van de zolderruimte 

plaatsvinden.  

 
De gezamenlijke kerken opteren, bij uitbreiding van het dorp, voor het aanbieden van 
meer groepswerk. Hiervoor is op dit moment geen fysieke ruimte beschikbaar. Het 
aantal en de omvang van deze activiteiten moet nog nader onderzocht worden.  
 
Daarnaast willen de kerken graag participeren in een Kulturhus. Zij zien mogelijkheden 
voor: 

• het faciliteren van een steunpunt mantelzorg (in samenwerking met Sigma); 

• het faciliteren van een sociëteit (in samenwerking met gehandicapten dagcentrum 

De Rozelaar te Nijkerk/Barneveld); 

• het beheren van een documentatiecentrum Nijkerkerveen (in samenwerking met 

bibliotheek Nijkerk); 

• het organiseren van maaltijden voor alleenstaanden; 

• het organiseren van gezamenlijke kerkdiensten, bijvoorbeeld bij christelijke 

feestdagen. 

 

In fase 2 dient nader worden onderzocht welke ruimtebehoefte en –bezetting door 

deze activiteiten ontstaat. Vooralsnog wordt uitgegaan dat dit in het programma van 

de brede school en/of het Kulturhus kan worden ingepast. 
  

Bibliotheek 

Tot 1995 kwam de bibliobus in Nijkerkerveen. Sinds opheffing hiervan is er geen 

bibliotheekvoorziening meer in Nijkerkerveen. Bibliotheek Nijkerk staat positief 

tegenover het realiseren van een kleine, maar wel volwaardige, bibliotheekvoorziening 

in Nijkerkerveen en wil hiermee invulling geven aan haar speerpunten: leesbevordering, 

mediawijsheid en leefbaarheid. 

 

De bibliotheek in Nijkerkerveen ondersteunt door haar inzet de volgende 

maatschappelijke effecten: 
- Verhoging van de sociale leefbaarheid en samenhang. 
- Verbetering van de leesvaardigheid en woordenschat bij kinderen en bestrijden 

van taalachterstand bij volwassenen. 
- De verbetering van de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners. 
- Vergroten van mediavaardigheden van de inwoners. 
- Samenwerking tussen instellingen. 

 

Kern van de voorziening in Nijkerkerveen bestaat uit: 
- lezen en literatuur (leesbevordering); 
- educatie. 
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In de praktijk betekent dit een grote collectie media gericht op de jeugd (0-13 jaar). De 

collectie is tegelijk mediatheek voor beide scholen maar bevat ook de collectie voor de 

voorschoolse instellingen (bijvoorbeeld voor Boekstart). De bibliotheek kan ook 

worden gevestigd in de scholen (brede school gedachte) maar ook op een andere 

centrale plek is mogelijk. Wel zo dicht mogelijk tegen/bij de scholen. Daarmee kan ook 

uitvoering worden gegeven aan het programma ‘bibliotheek op school’ waarbij 

leesbevordering en bibliotheek integraal onderdeel uitmaakt van de lessen. Ook een 

Makkelijk Lezen Plein maakt onderdeel uit van de bibliotheek.  

 

De ontvangst van groepen en activiteiten moeten in een andere multifunctionele 

(aansluitende) ruimte plaats kunnen vinden. Hierbij is podium, licht en geluid belangrijk. 

Deze ruimte moet multifunctioneel zijn waarbij ook vergaderingen, lezingen, cursus, 

workshop, films, muziek, kleine voorstellingen et cetera kunnen worden gehouden en 

op een eenvoudige manier kunnen worden aangepast.  

 

Voor volwassenen is er een kleine maar populaire collectie media beschikbaar met 

afhaalmogelijkheid van media die (via reservering) uit andere vestigingen komen.  

Voor ouderen zal er een kleine collectie grootletterboeken zijn of andere materialen die 

het lezen voor hen kunnen ondersteunen.  

 

De bibliotheek kan ook zorg dragen voor een permanente collectie materialen over de 

geschiedenis van Nijkerkerveen zodat dit niet verloren gaat en beschikbaar blijft voor 

(een groot) publiek.  

 

Het ‘leescafé’ bestaat uit een ruime leestafel met een voorziening voor ca 40 

tijdschriften en kranten en de mogelijkheid voor koffie etc. Deze ruimte kan door 

meerdere voorzieningenhouders worden gebruikt als wachtruimte (arts, fysio, 

prikdienst etc.). Ook kan hier een soort loungeomgeving worden gecreëerd waar het 

aangenaam verblijven is. Er is een wifi voorziening zodat mensen met hun laptop of pda 

hier kunnen zitten (werken). Dit vormt de huiskamer van het dorp.  

 

De bibliotheek moet zoveel mogelijk open zijn, d.w.z. als het gebouw open is, is de 

bibliotheek open. Dat betekent zelfservice apparatuur voor inleveren en meenemen en 

afrekenen van evt. te betalen gelden. Materialen zullen wel moeten worden 

opgeruimd. Dit zou met de school kunnen worden gedaan (zoals bijvoorbeeld in de 

bibliotheek Hoorn waar de kinderen het beheer over de jeugdbibliotheek hebben). Op 

bepaalde tijden zal echter wel iemand aanwezig zijn voor administratief werk die 

tegelijk op piektijden klanten kan helpen.  

2.2.4 Zorg 
Eerstelijns gezondheidszorg 

In Nijkerkerveen is één huisartsenpraktijk en een praktijk voor fysiotherapie gevestigd. 

Daarnaast zijn er (in beperkte mate) een aantal partijen voor eerstelijns 

gezondheidszorg actief: 

• Apotheek: elke middag van 16.00-16.30 uur een afhaalpunt (in de 

huisartsenpraktijk). 

• Diëtist: 1 middag per maand spreekuur (in de huisartsenpraktijk). 

• Saltro en Meander MC: bloedprikken (in gebouw Concordia). 
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Met de uitbreiding van Nijkerkerveen zal de zorgbehoefte groeien. Naar verwachting 

zal er plaats zijn voor 1,5 fte huisarts en zal ook de behoefte aan andere eerstelijns zorg 

groeien. De huidige huisartsenpraktijk heeft een ruimtetekort, mede gezien de 

ruimtevraag van andere aanbieders van gezondheidszorg.  

 

In het rapport ‘Uitvoeringsprogramma Woonservicezones in de gemeente Nijkerk 2010-

2014’ staat omschreven dat de gemeente voornemens is een woonservicezone te 

ontwikkelen in Nijkerkerveen. De zorgpartijen hebben naar aanleiding hiervan het 

initiatief genomen een kleinschalig gezondheidscentrum te realiseren. Om dit op korte 

termijn tot uitvoering te kunnen brengen is reeds een verzoek ingediend bij de 

gemeente Nijkerk tot het aanpassen van de kantoorbestemming van het kantoor van 

de Goede Woning (gebouw voor de huisartsenpraktijk) tot een zorgbestemming, zodat 

(tijdelijk) ruimte gecreëerd wordt voor diverse zorgfuncties die ruimte zoeken in 

Nijkerkerveen. Vooralsnog is dit een oplossing voor de komende 5 jaar, waardoor de 

mogelijkheid open gehouden wordt om een gezondheidscentrum op een andere 

locatie te realiseren. 

 

Zorgfuncties zoals consultatiebureau, logopedie en sociaal maatschappelijk werk zijn nu 

niet in Nijkerkerveen gehuisvest. In de toekomst kunnen zij gebruikmaken van 

multifunctionele ruimten in het gezondheidscentrum.  

 

Woon-/zorgvoorzieningen 

De vraag naar zorg neemt toe door vergrijzing en een stijgend aantal chronisch zieken. 

De vermaatschappelijking van de zorg leidt tot een toenemende behoefte van mensen 

om langer zelfstandig te blijven wonen in hun eigen woonomgeving. Mensen die zorg 

nodig hebben willen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving blijven, dit is voor de 

bewoners van Nijkerkerveen op dit moment niet mogelijk. Het dorp heeft dan ook 

behoefte aan voorzieningen voor (intramurale) woon-/zorgvoorzieningen voor 

ouderen. Op dit moment zijn dergelijke voorzieningen niet aanwezig. Ouderen moeten 

op dit moment (soms) ongewild verhuizen buiten Nijkerkerveen. In het conceptrapport 

Woonvisie 2012+ ‘Keuze voor kwaliteit’ dat momenteel opgesteld wordt door de 

gemeente Nijkerk is hierover het volgende geschreven: 

 

“Vergrijzing is een ontwikkeling die effect heeft op de woningmarkt. Vooral de groep 55- 

tot 75- plus neemt in omvang toe. Met het toenemen van de leeftijd van mensen neemt 

ook de kans op fysieke beperkingen toe. Zo heeft ongeveer 20% van de 55- tot 74-jarigen te 

maken met lichte, matige of ernstige fysieke beperkingen. Bij 75-plussers stijgt dit 

percentage tot boven de 50%. Het overgrote deel van deze ouderen huishoudens kan met 

behulp van enkele aanpassingen aan de woning prima in de eigen woning blijven wonen. 

Dit sluit aan bij het Nederlandse woon- en zorgbeleid dat steeds meer toegespitst is op het 

zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen woning. Daarnaast zal een kleiner 

deel van de ouderen huishoudens een beroep doen op een aangepaste woonvorm. 

Hiervoor zijn verschillende woonvormen mogelijk: verzorgd wonen, kleinschalig en 

grootschalig beschermd wonen. In onderstaand overzicht is een korte toelichting gegeven 

over de verschillende woonvormen. 
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Verzorgd wonen 

Dit zijn zelfstandige woningen in een complex, waarbij 
de zorg 24 uur per dag op afroep beschikbaar is. Deze 
woningen liggen bij voorkeur in een woon 
servicegebied, en een zorgunit is in de omgeving of 
binnen het complex aanwezig (zorgverleners moeten 
immers voortdurend paraat zijn). 

Kleinschalig beschermd 
wonen 

Individuele, maar niet- zelfstandige wooneenheden, 
met 24-uurs begeleiding, zorg en toezicht, 
gemeenschappelijke ruimte en zorgruimte. 
Voorbeelden: kleine geclusterde woonvormen voor 
dementerende ouderen, gezinsvervangend tehuis, 
woonboerderij waar onder 24-uurstoezicht ook kan 
worden gewoond, beschermde woonvormen voor GGZ-
cliënten, beschermde woonvormen voor lichamelijk / 
verstandelijk gehandicapten. 
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Grootschalig 
beschermd wonen 

Wonen in een intramurale instelling, met 24-uurs 
begeleiding, zorg en toezicht. 
Voorbeelden: verzorgingshuizen, verpleeghuizen, 
instellingen voor gehandicapten, psychiatrische 
tehuizen, et cetera. 

 

Oud worden in de eigen woning 

In de gemeente Nijkerk ervaart het merendeel van de senioren de eigen woning als 

geschikt of geschikt te maken. Slechts een kleine 20% vindt de huidige woning kwalitatief 

ontoereikend om bij een eventuele zorgvraag te blijven wonen. Wel geldt voor het 

merendeel van de woningen dat aanpassingen gewenst zijn in zowel de woning zelf als in 

het gebruik van zorgdiensten. Als ouderen al van plan zijn hun woning aan te passen, dan 

denken ze aan het aanbrengen van een traplift om alle primaire woonvertrekken zonder 

traplopen te kunnen bereiken en het aanbrengen van kleinere aanpassingen zoals 

handgrepen voor extra ondersteuning of het weghalen van drempels.  

Aan de ouderen is gevraagd of ze op dit moment gebruikmaken van zorgvoorzieningen, 

zoals thuiszorg, zorg of hulp van familie, personenalarmering, diensten op vlak van sociale 

activiteiten (thuisbezoek, bewegingsactiviteiten), maaltijdservice et cetera. Een klein 

percentage van de ouderen ontvangt op dit moment zorg, maar ze geven wel aan dat ze 

verwachten dit in de toekomst wel nodig te hebben. Bijvoorbeeld: 3% van de ouderen 

maakt gebruik van personenalarmering en 85% van de ouderen denkt dit in de toekomst te 

gaan doen. Wat verder opvalt is dat op dit moment het gebruik van zorgvoorzieningen in 

Nijkerkerveen bovengemiddeld is.”  

 

In het rapport ‘Uitvoeringsprogramma Woonservicezones in de gemeente Nijkerk 2010-

2014’ is de volgende behoefte aan specifieke woningtypen opgenomen.  
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Woningtype 

Behoefte 2015 

Totaal kern 

Nijkerkerveen 

 

Aanwezig in 

Nijkerkerveen 

Geschikt wonen (nultraps) */**, huur 60 0 

Geschikt wonen (nultraps) ***, huur 40 57 

Geschikt wonen (nultraps) */**/***, koop 280 - 

Verzorgd wonen, ****, huur 45 0 

Beschermd wonen, ****, huur 15 0 

Intramuraal (plaatsen) 20 0 

 

Uitleg sterrensysteem: 

* nultrapswoning 

** rollator toe- en doorgankelijke woning 

*** rolstoel toegankelijke, rollator doorgankelijke woning 

**** rolstoel toe- en doorgankelijke woning 

 

Er moet nader onderzoek plaatsvinden naar exacte zorgbehoefte in Nijkerkerveen en 

de invulling en omvang van dergelijke voorzieningen, bijvoorbeeld intramurale zorg (24-

zorg op de locatie) of extramurale zorg (zorg aan huis of zorg op locatie van de 

zorgverlener). 

 

2.2.5 Sport 
Nijkerkerveen heeft twee sportvoorzieningen: 

• De Baggelaar: binnensport 

Gebouw De Baggelaar is verouderd. In het Behoefteonderzoek 

binnensportaccommodaties 2011 wordt aangegeven dat aanpassing/renovatie van 

de was- en kleedaccommodaties noodzakelijk is om deze voorziening op de langere 

termijn te kunnen blijven gebruiken. Er is één sportzaal (niet opdeelbaar), welke 

voor verschillende sporten te klein is (bijvoorbeeld zaalvoetbal op wedstrijdniveau, 

volleybal). De omvang van de huidige sportzaal is te klein om opdeelbaar te maken 

(2 zaaldelen).  

Beheer en exploitatie van De Baggelaar is door de gemeente Nijkerk 

ondergebracht bij SRO. SRO heeft de exploitatie van de horecavoorziening 

uitbesteed aan Inbev Nederland BV (brouwerij), welke de ruimte verhuurt aan een 

exploitant.  

De horecavoorziening is open als er activiteiten in de sportzaal zijn, tenzij de 

gebruikers aangeven dat dit niet nodig is. 

 

• Veensche Boys: buitensport 

In de ontwikkeling van Nijkerkerveen wordt een deel van de velden van Veensche 

Boys verplaatst. Veensche Boys heeft als randvoorwaarde gesteld dat zij een 

nieuwe kantine willen realiseren, welke centraal op het terrein gelegen is zodat er 

vanuit het gebouw overzicht over het terrein is en het gebouw makkelijk 

toegankelijk is. Daarnaast heeft de kantine een eigen verenigingskarakter, dit wil 

Veensche Boys graag behouden. Veensche Boys ziet geen mogelijkheden voor 

medegebruik van de kantine door andere partijen.  
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Diverse ruimten (bijvoorbeeld de fitnessruimte en de velden) staan op 

doordeweekse dagen en op diverse avonden leeg, deze kunnen in overleg ingezet 

worden voor multifunctioneel gebruik. De sportvelden en kleedruimten worden 

door SRO beheerd. 

 

De gemeente Nijkerk heeft onlangs een Behoefteonderzoek 

binnensportaccommodaties uitgevoerd. Het college heeft kennis genomen van de 

uitkomsten van het Behoefteonderzoek binnensportaccommodaties maar er heeft 

geen besluitvorming plaatsgevonden. Als vervolg op het Behoefteonderzoek 

binnensportaccommodaties wordt een sportvisie geformuleerd. Het voornemen is dat 

de Sportvisie in december 2012 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. 

 

Uit het Behoefteonderzoek binnensportaccommodaties 2011 is gebleken dat er 

gemeentebreed nu al een aanzienlijk tekort aan binnensportruimte voor de 

sportverenigingen is in de winterperiode en dat dit tekort op de middellange termijn zal 

toenemen. Op de korte termijn kan dit tekort eventueel nog door herschikking van 

roosters plaatsvinden, maar dat zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Door 

veranderend sportgedrag en toenemende ambities van sportverenigingen is de vraag 

actueel of de gemeente de wensen van de sportverenigingen toekomstbestendig wil 

faciliteren. Er is in dat geval namelijk behoefte aan een vijfde sporthal in Nijkerk. 

Mogelijk kan deze extra sporthal in Nijkerkerveen gerealiseerd worden. Voor het dorp 

heeft dit zowel voor- als nadelen. Het belangrijkste voordeel is dat de omvang van een 

sporthal volop de ruimte biedt aan vrijwel alle sporten in alle seizoenen. Er dient echter 

rekening gehouden te worden dat een aanzienlijk deel van de gebruikers van de nieuwe 

sporthal van buiten Nijkerkerveen zullen komen (o.a. de overloop van sporthal Corlaer). 

Dit betekent een extra verkeersdruk op de toegangswegen en rondom de sporthal. 

Onderzocht dient te worden hoe dit ruimtelijk opgelost kan worden. Realisatie van een 

sporthal is niet nodig voor benutting door de inwoners van Nijkerkerveen zelf, 

de sporthal zou een gemeente-brede functie krijgen waarvan de inwoners van 

Nijkerkerveen profiteren door de nabijheid.  

 

Mogelijk kunnen de speellokalen van de scholen (oppervlakte) aan de oppervlakte van 

de sportvoorziening toegevoegd worden. Er zijn voorbeelden waar een zaaldeel van 

een sportzaal/-hal in twee delen gesplitst kan worden, zodat de ongeveer omvang van 

een speellokaal ontstaat. Hierdoor wordt efficiënt omgegaan met het realiseren en 

gebruiken van vierkante meters. Dit is echter alleen mogelijk als de sportvoorziening in 

hetzelfde gebouw als de scholen wordt gerealiseerd.  

Uitgangspunt voor de scholen is dat de gymvoorziening voor de kinderen tot 6 jaar op 

de schoollocatie plaatsvindt. Voor de oudere kinderen is dit niet noodzakelijk. 

 

2.2.6 Commercie 
In Nijkerkerveen zijn diverse winkels en industrie/bedrijven gevestigd. Daarnaast is er 

een wekelijkse markt van maximaal vier standplaatsen. De marktkooplieden vinden het 

aantal standplaatsen te beperkt, zij zouden graag een uitbreiding met 2-4 plaatsen 

krijgen. Op dit moment zijn er problemen ten aanzien van de ontsluiting, de 

verkeersveiligheid en het parkeren rondom de markt. 
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Doelstelling is het centrum van Nijkerkerveen te versterken. Het centrum wordt het 

levendige hart van het dorp, zowel overdag als ‘s avonds. De locatie bevindt zich bij 

voorkeur letterlijk in het hart van het dorp. Naast een aantal winkels (bijvoorbeeld 

supermarkt, bakker en kapper) biedt het centrum mogelijkheden voor een (grotere) 

weekmarkt en het organiseren van evenementen op een evenemententerrein.  

 

2.3 Visie op samenwerken 
De kracht van een Kulturhus / brede school is dat de betrokken organisaties naast het 

“samenwonen” met elkaar “samenwerken”. Tijdens een bijeenkomsten met het COV is 

in een brainstormsessie besproken welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn tussen 

voorzieningenhouders. In de volgende fase wordt dit nader uitgewerkt. Onderstaand 

zijn de belangrijkste uitkomsten weergegeven.  

 

Vanuit de brede school zijn er onderling, maar ook met 

andere voorzieningenhouders, veel 

samenwerkingsmogelijkheden op zowel inhoudelijk als 

ruimtelijk gebied. De belangrijkste voorbeelden zijn: 

• Het realiseren van een doorgaande leerlijn (0-13). 

• Warme overdracht tussen voorschoolse 

voorzieningen en onderwijs.  

• Afstemming over pedagogische beleid. 

• Gezamenlijke faciliteit voor/organisatie van 

buitenschoolse opvang. 

• Gezamenlijke gymlessen (mogelijk een 

gymdocent?). 

• Personeel: 

o Gezamenlijk opleiden van personeel. 

• Inhoudelijke samenwerking tussen bibliotheek en 

onderwijs/opvang:  

o Organiseren van gezamenlijke activiteiten. 

o Realiseren van een brede openstelling van de bibliotheek. 

• Veel samenwerkingsmogelijkheden tussen culturele en welzijnsactiviteiten en de 

basisscholen/opvangfuncties. 

• Samenwerking met sportverenigingen: 

o Organiseren van sportdagen. 

o Sport-BSO. 

• Het realiseren van (ook fysiek) korte lijnen tussen scholen/opvangfuncties en 

zorgfuncties, met name het kindgerelateerde zorgfuncties zoals het 

consultatiebureau, logopedie en kinderfysiotherapie.  

• Muziekvereniging Concordia kan muziekles aanbieden in de brede school en/of 

haar muziekinstrumenten beschikbaar stellen voor muziekonderwijs. 

 

• Ruimtelijke samenwerking:  

o Multifunctioneel ruimtegebruik. 

o Gezamenlijk ruimtegebruik. 

o Flexibiliteit in het opvangen van groei / krimp. 

o Gezamenlijk gebruik van schoolpleinen, ook door de buitenschoolse 

opvang. 

Afbeelding: Samenwerkingsmogelijkheden Voorzieningen NijkerkerveenAfbeelding: Samenwerkingsmogelijkheden Voorzieningen Nijkerkerveen
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o Gebruik van de ruimten in het Kulturhus door de partners van de brede 

school (bijvoorbeeld de podiumzaal). 

 

Daarnaast is gesproken over het mogelijk combineren van horecavoorzieningen, 

bijvoorbeeld de horeca van het dorpshuis, sportzaal-/hal en Veensche Boys. Veensche 

Boys heeft echter aangegeven vooralsnog een eigen horecavoorziening te prefereren. 

Het combineren van de horecavoorzieningen van het dorpshuis en de sportzaal/-hal is 

afhankelijk van de positionering van deze voorzieningen in het dorp.  

 

Tenslotte hebben de kerken aangegeven in samenwerking met andere partijen een 

aantal nieuwe activiteiten te willen starten. Hiervoor willen zij gebruik maken van 

beschikbare ruimten in de (nieuwe) voorzieningen.  

 

2.4 Cultuur, sfeer en identiteit 
In een werksessie met het COV is gesproken over de gewenste “cultuur, 
sfeer en identiteit” van de voorzieningen in Nijkerkerveen. Daarbij is zowel 
gesproken over inhoudelijke aspecten als de ambitie en samenwerking, als 
de gewenste uitstraling van de voorzieningen.  

 

De “cultuur, sfeer en identiteit” van de voorzieningen in Nijkerkerveen is als 

volgt omschreven: 

• De kern van Nijkerkerveen: de voorzieningen zijn prominent 

aanwezig in de kern van Nijkerkerveen. Er ontstaat een levendig 

centrum.  

• Samen doen: vanuit een gemeenschappelijke basis, maar tevens 

eigenheid behouden: “Ieder bespeelt zijn eigen instrument en samen kunnen we 

muziek maken”. Door verbindende activiteiten uit te voeren, kun je elkaar 

versterken. 

• Bedrijvigheid: de inwoners van Nijkerkerveen zijn van oorsprong hard 

werkend (veel woningen zijn zelf gebouwd) en behulpzaam naar elkaar. 

• Transparantie: laten zien wat je doet en zeggen wat je op je hart hebt. 

Activiteiten zijn zichtbaar en toegankelijk voor het dorp. 

• Historie, Landelijk en Rust: een dorps en familiair karakter. Bewoners van 

Nijkerkerveen hechten veel waarde aan sterke familieverbanden. We gaan de 

komende jaren veel uitbreiden en nieuwe voorzieningen realiseren, maar we 

moeten de historie niet vergeten. 

• Kleurrijk: diversiteit vanuit een gezamenlijke basis. 

• Verenigingsleven/sportiviteit: het verenigingsleven is erg belangrijk in 

Nijkerkerveen. Er zijn veel verschillende verenigingen die activiteiten 

organiseren voor jong en oud. 

 

Deze aspecten zijn gesymboliseerd in onderstaande de foto’s. 

 

Afbeelding: Werksessie COVAfbeelding: Werksessie COV
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De kern van 
Nijkerkerveen

Historie, 
Landelijk, 
Rust

Kleurrijk!

Diversiteit, vanuit 
gezamenlijke basis

Samen doen 
Bedrijvigheid

Transparantie

Sportiviteit 
Verenigingsleven
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3 Ruimtelijke clusters en ruimtebehoefte 

3.1 Ruimtelijke clusters 
Tijdens het overleg met het COV op 28 maart 2012 zijn de ruimtelijke clusters voor de 

voorzieningen in Nijkerkerveen benoemd. Een ruimtelijk cluster bestaat uit 

voorzieningen die minimaal bij elkaar (onder één dak) gehuisvest moeten worden om 

de inhoudelijke en ruimtelijke samenwerking te kunnen realiseren. Onderstaand is in 

bollen weergegeven welke ruimtelijke clusters er zijn en uit welke functies deze clusters 

bestaan. De ruimtelijke clusters zijn de basis voor de scenario’s welke in hoofdstuk 4 zijn 

uitgewerkt voor de huisvesting van de clusters. 

 

Dorpsplein/

markt

Dorpsplein/

markt

Sportzaal/

-hal

Sportzaal/

-hal

Veensche BoysVeensche BoysGezondheids-

centrum

Gezondheids-

centrum

Woon-/zorg-

voorzieningen

Woon-/zorg-

voorzieningen

Brede schoolBrede school

KulturhusKulturhus

CommercieCommercie

Bijvoorbeeld:

- Supermarkt

- Kapsalon

- Bakker

- Horeca

- Pinautomaat

- Rootselaarschool

- Calvijnschool

-Peuterspeelzaal 

- Buitenschoolse opvang 

- Kinderopvang

- Grote zaal/vergaderruimten

- Concordia

- Bibliotheek  
 

Cluster 1: Dorpsplein, markt  

Het COV heeft geconcludeerd dat Nijkerkerveen op dit moment een dorpsplein mist. Bij 

herinrichting van de voorzieningen is er de uitdrukkelijke wens een levendig en 

uitnodigend dorpsplein te realiseren; het kloppende hart van het dorp. Het 

multifunctionele dorpsplein kan bijvoorbeeld gebruikt worden als ontmoetingsplek, 

marktplein en evenementenplein. Mogelijk kunnen rond het dorpsplein voorzieningen 

worden gerealiseerd. 
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Cluster 2: Commercie 

Er is behoefte aan een centrum in het dorp, waar een aantal winkels worden 

gehuisvest. De winkelvoorzieningen zijn op dit moment versnipperd over het dorp. De 

wens is deze voorzieningen zoveel mogelijk in het centrum te clusteren. Vooralsnog 

wordt er vanuit gegaan dat in ieder geval de supermarkt, kapper en bakker in het 

centrum gehuisvest worden. Ook bestaat de wens voor een horecavoorziening in het 

dorp, welke zich zowel op de welzijnsfuncties als voor de commerciële activiteiten richt. 

Mogelijk kan de horecafunctie aan het dorpshuis gekoppeld worden.  

 

Cluster 3: Kulturhus 

In een gastvrij en uitnodigend Kulturhus wordt een aantal voorzieningen gerealiseerd. 

In dit gebouw is in ieder geval het dorpshuis. Het dorpshuis bestaat uit een grote zaal, 

vergaderruimte en (beperkte) horecavoorziening. Concordia is de hoofdgebruiker van 

deze ruimten, daarnaast worden de ruimten structureel en incidenteel door diverse 

verenigingen uit het dorp gebruikt. De grote zaal is tevens geschikt voor (kleine) 

feesten en (dorps)evenementen.  

 

Er kan een (gedeeltelijk) onbemande bibliotheek gerealiseerd worden in het Kulturhus, 

welke open is wanneer het gebouw geopend is. Het is ook mogelijk de bibliotheek in de 

brede school te huisvesten. Huisvesting in een combinatie van deze functies is het 

meest wenselijk. Vooralsnog is het uitgangspunt voor de scenario’s dat de bibliotheek 

in het Kulturhus wordt gerealiseerd, zodat dit ook als uitgangspunt voor de financiële 

paragraaf kan worden gehanteerd. Indien het Kulturhus niet in hetzelfde gebouw/nabij 

de brede school wordt gerealiseerd, komt in de brede school een eigen mediatheek.  

 

Mogelijk kunnen ook andere functies in het Kulturhus ondergebracht worden , 

bijvoorbeeld het gezondheidscentrum.  

 

Cluster 4: Gezondheidscentrum 

Momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheden tot het realiseren van een 

gezondheidscentrum in Nijkerkerveen. De huidige huisartsenpraktijk is hiervoor voor de 

korte/middellange termijn de basis. Het heeft de voorkeur het gezondheidscentrum in 

de toekomst te huisvesten in het Kulturhus dan wel in combinatie met woon-/ 

zorgvoorzieningen, omdat het gezondheidscentrum deze functies inhoudelijk kan 

versterken.  

Eventueel kan het gezondheidscentrum op een separate locatie (bijvoorbeeld de 

huidige locatie) gehuisvest worden, dit heeft nadrukkelijk niet de voorkeur van het 

COV.  

 

Cluster 5: Brede school 

De scholen en opvangfuncties worden gehuisvest in één gezamenlijk gebouw: een 

brede school. Het is wenselijk de bibliotheekfunctie in het zelfde gebouw of op korte 

afstand van de brede school onder te brengen, dit heeft zowel inhoudelijke als 

ruimtelijke voordelen: er hoeven geen mediatheekvoorzieningen in de scholen 

gerealiseerd te worden en er is een breder/afwisselender aanbod beschikbaar in de 

bibliotheek. Naast gebruik door de scholen is de bibliotheek openbaar toegankelijk.  
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Cluster 6: Sportzaal/-hal 

Op dit moment heeft Nijkerkerveen een sportzaal inclusief horecavoorziening (De 

Baggelaar). Deze sportzaal bestaat uit één deel. Om aan de groeiende vraag (bij 

uitbreiding van Nijkerkerveen) te voldoen, is de wens in Nijkerkerveen minimaal een 

sportzaal te realiseren met twee zaaldelen. Deze zaaldelen kunnen multifunctioneel 

ingezet worden. Afhankelijk van gemeentelijke besluitvorming omtrent realisatie van 

een vijfde sporthal in de gemeente Nijkerk, wordt mogelijk een sporthal gerealiseerd in 

Nijkerkerveen. 

 

In de scenario’s (hoofdstuk 4) wordt per scenario aangegeven of het realiseren van een 

sportzaal of sporthal qua omvang mogelijk is. In fase 2 zal dit, mede op basis van de nog 

op te stellen sportvisie, nader uitgewerkt worden. 

 

Cluster 7: Woon-/zorgvoorzieningen 

Doelstelling is in Nijkerkerveen voorzieningenniveau te realiseren waar mensen gebruik 

kunnen maken van ondersteuning, zorg, diensten en locale voorzieningen, zoals 

winkels, bibliotheek, een dorpshuis en bank. Een levensloopbestendige woon- en 

leefomgeving zorgt ervoor dat ouderen in Nijkerkerveen kunnen blijven wonen. Door 

geplande en ongeplande zorg aan te bieden in een woon-/zorgvoorziening op een 

centrale locatie in Nijkerkerveen, kunnen ouderen blijven wonen in het dorp. De 

zorgaanbieders in gezondheidscentrum kunnen een belangrijke rol vervullen.  

 

Cluster 8: Veensche Boys 

In de ontwikkeling van Nijkerkerveen is een (gedeeltelijke) verplaatsing en uitbreiding 

van de sportvelden opgenomen. De locatie hiervan ligt vast. Veensche Boys heeft de 

voorkeur centraal op deze locatie een clubgebouw te realiseren, waarin ook een 

horecafunctie wordt ondergebracht. De Veensche Boys heeft aangegeven dat deze 

horecafuncties alleen ingezet voor eigen gebruik door de vereniging. 

 

3.2 Ruimtelijke uitgangspunten 
Voor het berekenen van de ruimtebehoefte (paragraaf 3.3) van de verschillende 

functies en de vertaling hiervan naar scenario’s (paragraaf 4.1) zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

 

Algemeen 

• Bij het opstellen van de ruimtebehoefte en de vertaling in scenario’s is onderscheid 

gemaakt tussen de fasering van de woningbouw: 

- Ruimtebehoefte bij woningbouw deelplannen 1 + 2. 

- Ruimtebehoefte bij woningbouw deelplannen 1 t/m 3. 

• Voor het bepalen van de footprint (oppervlakte begane grond) van de 

verschillende functies worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Voor de functies in het Cluster Brede school:  

� De footprint is 2/3 van de totale oppervlakte; 1/3 van de 

oppervlakte wordt op de verdieping gerealiseerd. 

� De peuterspeelzaal wordt geheel op de begane grond gehuisvest. 

- Voor alle andere functies: gehele oppervlakte op de begane grond. 
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Dit onderscheid is gemaakt omdat binnen de brede school in ieder geval een 

deel van de functies op de verdieping kan worden gerealiseerd. Voor de andere 

functies is dit niet of beperkt het geval of is dit nog afhankelijk van de 

positionering van voorzieningen ten opzichte van elkaar. 

  

Onderwijs 

• De gemeente Nijkerk heeft leerlingenprognoses op laten stellen, hierin is de 

fasering van de woningbouw opgenomen. Voor het berekenen van de 

ruimtebehoefte van de scholen is de piek in het leerlingenaantal genomen (2025), 

zodat er bij het inpassen op de beschikbare locaties voldoende oppervlak 

beschikbaar is. Er dient nader bepaald te worden voor welk leerlingenaantal 

daadwerkelijk huisvesting wordt gerealiseerd. De ruimtebehoefte is berekend op 

basis van de onderstaande leerlingenaantallen: 

 
Leerlingenprognoses

Rootselaarschool Calvijnschool
Deelplan 1 & 2 (prognoses piek 2025)
Zonder nieuwbouw 121 107
Realisatie deelplan 1 & 2 74 54
Totaal incl. deelplan 1 & 2 195 161
Deelplan 1, 2 & 3 (prognoses piek 2025)
Zonder nieuwbouw 121 107
Realisatie deelplan 1, 2 en 3 136 99
Totaal incl. deelplan 1, 2 en 3 257 206  
 

• De berekening van de ruimtebehoefte voor de scholen is opgesteld op basis van de 

modelverordening van de VNG. 

• Alle oppervlakten in het ruimteprogramma zijn bruto vloeroppervlakten. 

• In de berekening van de buitenruimte zijn voor beide scholen schoolpleinen 

opgenomen. Hierbij is de norm van 3m² per leerlingen toegepast. Normatief is de 

omvang van het schoolplein gemaximeerd op 600m², bij een leerlingenaantal van 

meer dan 200 leerlingen leidt dit tot relatief kleine schoolpleinen. Vooralsnog is dit 

maximum niet toegepast. 

 

Buitenschoolse opvang 

• Voor de buitenschoolse opvang is een stamruimte ten behoeve van maximaal 20 

kinderen opgenomen. Mogelijk kan door middel van multifunctioneel 

ruimtegebruik deze ruimte nog verkleind worden of vervallen. 

• Voor de overige ruimten wordt gebruik gemaakt van ruimten in de scholen of in de 

ruimten van de peuterspeelzaal.  

• De buitenschoolse opvang maakt gebruik van het schoolplein, er komt geen 

separate buitenruimte. 

 

Peuterspeelzaal  

• De prognose van het aantal 2-/3-jarigen in Nijkerkerveen voor de uitbreiding is 

bepaald op basis van 25% van de basisgeneratie. 

• Aanname is dat 50% van de 2-/3-jarigen naar de peuterspeelzaal gaat (= huidig 

deelnamepercentage). 

• De capaciteit van een groepsruimte is 16 plaatsen, de maximale bezetting is 10 

dagdelen per week. 
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• De piek van het aantal 2-/3-jarigen ligt bij realisatie van deelplannen 1 en 2 op 53 

peuters (2020) en bij realisatie van deelplannen 1 t/m 3 op 72 peuters (2030). Voor 

de ruimtebehoefteberekening is hetzelfde peiljaar genomen als voor het onderwijs: 

2025 

• Vooralsnog wordt op basis van het aantal peuters uitgegaan van 1 groepsruimte bij 

realisatie van deelplannen 1 en 2. Bij realisatie van deelplannen 1 tot en met 3 zijn dit 

maximaal 2 groepsruimten peuterspeelzaal. Op basis van de werkelijke bezetting 

dient dit nader uitgewerkt te worden. 

• De peuterspeelzaal heeft een eigen speelplein. 

 

Kinderopvang 

• De verwachting is dat de kinderopvang van SKON op de huidige locatie gehuisvest 

blijft. Dit wordt vooralsnog als uitgangspunt in dit onderzoek gehanteerd. 

• Villa Vrolijk heeft aangegeven in de brede school naast buitenschoolse opvang ook 

kinderopvang aan te willen bieden. Hiervoor wordt vooralsnog uitgegaan van 1 

groepsruimte. De groepsruimte is groter dan de wettelijke omvang. Er is uitgegaan 

van een omvang voor 16 kinderen in plaats van 12 kinderen, zodat flexibiliteit in 

gebruik mogelijk is, de omvang van de ruimte is hiermee ook toereikend voor 

peuterspeelzaalwerk. 

 

Bibliotheek: 

• Een kleinschalige bibliotheek. 

• Voor de bibliotheek is geen specifieke buitenruimte nodig. 

 

Dorpshuis - Concordia 

• De gemiddelde huidige bezetting van de ruimten (exclusief peuterspeelzaal) in 

gebouw Concordia is circa 40%. (Uitgangspunt: 12 uur per dag geopend, 6 dagen per 

week, 40 weken per jaar). De berekening van de huidige bezetting is opgenomen in 

bijlage 3. 

• Op basis van de huidige bezetting en omvang is uitbreiding van de activiteiten 

mogelijk. Hierbij dient rekening gehouden te worden dat bij de berekening van de 

omvang in het ruimteprogramma, een indicatie van de huidige ruimte exclusief 

peuterspeelzaal is genomen. De huidige peuterspeelzaal wordt ook voor andere 

activiteiten gebruikt. Dit zal leiden tot een verhoging van de bezetting van de 

andere ruimten tot circa 50% (op basis van de huidige activiteiten). De bezetting in 

de avonduren is hoger, maar biedt nog wel ruimte voor uitbreiding van activiteiten. 

Daarnaast is het uitgangspunt dat gebruikgemaakt kan worden van ruimten van 

andere functies, bijvoorbeeld de brede school. In de volgende fase moet nader 

geïnventariseerd worden wat de exacte ruimtevraag is bij uitbreiding van 

activiteiten. 

 

Kerken 

De kerken maken voornamelijk gebruik van hun eigen ruimten. In de toekomst gaan zij 

mogelijk gebruikmaken van multifunctionele ruimten. In het ruimteprogramma zijn 

geen specifieke vierkante meters voor de kerken opgenomen.  
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Sport 

• De bezetting van de huidige sportzaal is relatief laag: 

o 56% voor onderwijsgebruik (uitgaande van 26 uren per week). 

o 68% voor gebruik door derden (uitgaande van 38 uren per week). 

• De toename van het gebruik ten behoeve van onderwijs kan bij de realisatie van 

woningbouw deelplannen 1 en 2 opgevangen worden in één zaaldeel, dit leidt tot 

een hoge bezetting van de sportzaal. De bezetting van het onderwijsgebruik wordt 

dan ongeveer 90%.  

• De toename van het gebruik ten behoeve van onderwijs kan bij realisatie van 

woningbouw deelplannen 1 t/m 3 niet opgevangen worden in één zaaldeel 

(bezetting circa 110%). Dit kan opgevangen worden door het realiseren van een 

sportzaal met twee zaaldelen.  

• Realisatie van een sporthal is niet nodig voor de behoefte vanuit de kern 

Nijkerkerveen. 

• In alle scenario’s is onderscheid gemaakt tussen de realisatie van een sportzaal en 

sporthal.  

 

Gezondheidscentrum  

• Het bestuur van de kerngroep heeft informatie aangeleverd ten aanzien van de 

ruimtebehoefte voor het gezondheidscentrum, deze is (aangevuld met algemene 

ruimten) opgenomen in het ruimteprogramma.  

• Er is geen onderscheid gemaakt in de ruimtebehoefte in de relatie tot de fasering 

van de woningbouw. 

 

Woon-/zorgvoorzieningen 

• De omvang van intramurale en/of extramurale woon-/zorgvoorzieningen is (nog) 

niet opgenomen in de ruimtebehoefte. Er dient eerst nader onderzocht te worden 

wat de behoefte en invulling hiervan is. 

 

Commercie 

• Het bestuur van de kerngroep heeft een indicatie gegeven van de gewenste 

omvang (op basis van uitbreiding Nijkerkerveen) van enkele winkels. Hierin zijn 

alleen de supermarkt, kapper en bakker meegenomen.  

• Op basis van het bruto vloeroppervlakte van de winkels is de parkeerbehoefte 

bepaald. 

• Overige commerciële voorzieningen zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

Parkeren 

• Ruimte voor parkeren is onderdeel van het ruimteprogramma buitenruimte. 

• Per functie is het aantal benodigde parkeerplaatsen berekend op basis van de 

CROW-normering. 
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3.3 Ruimteprogramma binnenruimte  
Op basis van de uitgangspunten zoals deze omschreven zijn in de vorige paragraaf is 

een ruimteprogramma voor binnenruimte opgesteld. In dit ruimteprogramma is per 

functie de benodigde omvang weergegeven in vierkante meters bruto vloeroppervlak. 

In bijlage 3 is een specificatie van dit ruimteprogramma weergegeven. 

In het ruimteprogramma is naast elkaar weergegeven wat de totale ruimtebehoefte 

van voorzieningen is bij uitbreiding van het dorp, door realisatie van deelplan 1 en 2 en 

wat deze omvang is bij de realisatie van deelplannen 1 tot en met 3. 

Daarnaast is een onderscheid gemaakt in de ruimtebehoefte voor een sportzaal en 

sporthal. Het ruimteprogramma binnenruimte is op de volgende pagina weergegeven. 

 

incl. sportzaal incl. sporthal incl. sportzaal incl. sporthal
Omschrijving Huidige omvang m² bvo Totaal m² bvo Totaal m² bvo Totaal m² bvo Totaal m² bvo
Cluster Brede school

CBS C.J. van Rootselaar 1.356 1.181 1.181 1.493 1.493
CBS Johannes Calvijn 807 1.010 1.010 1.236 1.236
Buitenschoolse opvang gebruik ruimten school 98 98 98 98
Peuterspeelzaal in gebouw Concordia 126 126 225 225
Kinderopvang niet aanwezig in kern 171 171 171 171
Totaal Cluster Brede school 2.585 2.585 3.223 3.223
Footprint Cluster Brede school 1.724 1.724 2.149 2.149

Cluster Kulturhus
Bibliotheek niet aanwezig in kern 420 420 420 420
Dorpshuis (Concordia) 460 (incl. psz) 406 406 406 406
Totaal Cluster Kulturhus 826 826 826 826
Cluster Sport

Totaal Cluster Sport: sportzaal 1.250 1.153 1.153
Totaal Cluster Sport: sporthal niet aanwezig in kern 2.213 2.213

Cluster Gezondheidscentrum
Totaal Cluster Gezondheidscentrum niet aanwezig in kern 420 420 420 420
Cluster Commercie

Totaal Cluster Commercie 664 1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal m² bvo 5.985 7.044 6.622 7.682

Totaal m² footprint 5.123 6.182 5.548 6.608

Ruimteprogramma Binnenruimte (op hoofdlijnen)
Deelplan 1 en 2 Deelplan 1, 2 en 3

 
 

3.4 Ruimteprogramma buitenruimte  
Naast het ruimteprogramma voor de binnenruimte, dat in de vorige paragraaf is 

weergegeven, is op basis van de benodigde binnenruimte een ruimteprogramma 

buitenruimte opgesteld. Ook hier is een onderscheid gemaakt in de fasering van de 

woningbouw en tussen de sportzaal en –hal. Het ruimteprogramma buitenruimte is 

onderstaand weergegeven. Onder buitenruimte vallen de aspecten: 

- de footprint van het gebouw 

- buitenbergingen 

- school/speelpleinen ten behoeve van voorzieningen 

- parkeerplaatsen 

- fietsenstalling 

- paden en groenvoorziening (groenstrook rond het gebouw) 

Bij de invulling van de buitenruimte op locaties waar verschillende functies gehuisvest 

zijn dient extra rekening te worden gehouden met logistieke stromen en de aansluiting 

hiervan op de openbare infrastructuur. Dit wordt in de volgende fase in de afweging 

van de scenario’s nader uitgewerkt. 
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In bijlage 4 zijn de specificaties hiervan weergegeven. 

 

incl. sportzaal incl. sporthal incl. sportzaal incl. sporthal
Omschrijving Totaal m² bvo Totaal m² bvo Totaal m² bvo Totaal m² bvo
Cluster Brede school
CBS C.J. van Rootselaar 864 864 1.124 1.124
CBS Johannes Calvijn 721 721 910 910
Buitenschoolse opvang 0 0 0 0
Peuterspeelzaal 64 64 120 120
Kinderopvang 64 64 64 64
Algemeen Brede school 1.580 1.580 1.696 1.696
Totaal Cluster Brede school 3.293 3.293 3.914 3.914

Cluster Kulturhus
Totaal Cluster Kulturhus 973 973 973 973
Cluster Sport
Sportzaal 1.299 1.299
Sporthal 2.092 2.092
Cluster Gezondheidscentrum
Gezondheidscentrum 642 642 642 642
Cluster Commercie
Winkels 658 658 658 658
Cluster Dorpsplein/markt
Dorpsplein/Markt 200 200 200 200
Totaal m² terreinoppervlak 7.066 7.859 7.687 8.480

Deelplan 1 en 2 Deelplan 1, 2 en 3

Ruimteprogramma Buitenruimte excl. footprint (op hoofdlijnen)

 
 

3.5 Multifunctioneel ruimtegebruik 
In de ruimteprogramma’s zoals weergegeven in de voorgaande paragrafen is de 

maximale omvang van de voorzieningen opgenomen. Er zijn echter mogelijkheden tot 

multifunctioneel ruimtegebruik. De mogelijkheden hiertoe zijn afhankelijk van de 

invulling van de verschillende scenario’s. 

 

Enkele mogelijk zijn: 

• Het inzetten van de oppervlakte van de speellokalen (onderdeel van de 

oppervlakte onderwijs) voor de realisatie van de sportzaal/-hal. Dit is alleen 

mogelijk indien de scholen onder hetzelfde dak als de sportzaal/-hal gehuisvest 

worden. In de indeling van de sportzaal/-hal moet het mogelijk zijn ook kleine 

ruimten (ongeveer omvang speellokaal) te realiseren. 

• Gezamenlijk gebruik van algemene en ondersteunende ruimten door de scholen en 

de opvangfuncties. 

• Het inbrengen van vierkante meters van het onderwijs ten behoeve van de 

bibliotheek. Indien de bibliotheek in de brede school gehuisvest wordt, hoeven 

geen separate mediatheken voor de scholen gerealiseerd te worden.  

• Nadere analyse van het ruimtegebruik in het dorpshuis in relatie tot de beschikbare 

ruimten in de andere gebouwen, bijvoorbeeld de speellokalen van de scholen. 

• Mogelijk kan optimalisatie van de omvang van de buitenschoolse opvang 

plaatsvinden door multifunctioneel ruimtegebruik (bijvoorbeeld gebruik van lokaal 

of groepsruimte peuterspeelzaal). 

 

Bij de nadere uitwerking van de scenario’s dient de haalbaarheid van multifunctioneel 

ruimtegebruik nader bekeken te worden. Ook kan hierin dan een verdiepingsslag 

gemaakt worden.  
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4 Scenario’s  

4.1 Scenario’s  
Op basis van de visie en ambitie van de voorzieningenhouders (besproken in het COV) is 

het COV gekomen tot een aantal hoofdscenario’s welke interessant zijn om in een 

volgende fase nader uit te werken. Uiteraard kunnen in een volgende fase op basis van 

deze hoofdscenario’s ook subscenario’s onderzocht worden. 

 

Scenario 1:  Brede school, Kulturhus en Sport onder één dak 

 

Sportzaal/

-hal

Dorpsplein/

markt

Veensche BoysGezondheids-

centrum

Woon-/zorg-

voorzieningen
Kulturhus

Commercie Brede school
Sportzaal/

-hal

Sportzaal/

-hal

Dorpsplein/

markt

Dorpsplein/

markt

Veensche BoysVeensche BoysGezondheids-

centrum

Gezondheids-

centrum

Woon-/zorg-

voorzieningen

Woon-/zorg-

voorzieningen
KulturhusKulturhus

CommercieCommercie Brede schoolBrede school

 
 

Scenario 1 bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Het onder één dak realiseren van de clusters: 

• Kulturhus. 

• Brede school. 

• Sport. 

• Het realiseren van een gezondheidscentrum dat separaat gehuisvest wordt. In fase 

2 wordt onderzocht of het gezondheidscentrum in hetzelfde gebouw als het 

Kulturhus of de woon-/zorgvoorzieningen gehuisvest kan worden. Gezamenlijke 

huisvesting van het gezondheidscentrum met andere voorzieningen heeft de 

voorkeur van het COV.  

• Woon-/zorgvoorzieningen nabij de voorzieningen.  

• Een dorpsplein/markt met daaraan grenzend het cluster Commercie.  

• Veensche Boys op de huidige locatie. 
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Scenario 2 Kulturhus en Brede school onder één dak;  sport separaat 

Dorpsplein/

markt

Sportzaal/

-hal

Veensche BoysGezondheids-

centrum

Woon-/zorg-

voorzieningen Brede school

Kulturhus

Commercie

Dorpsplein/

markt

Sportzaal/

-hal

Veensche BoysGezondheids-

centrum

Woon-/zorg-

voorzieningen Brede school

Kulturhus

Commercie

Dorpsplein/

markt

Dorpsplein/

markt

Sportzaal/

-hal

Sportzaal/

-hal

Veensche BoysVeensche BoysGezondheids-

centrum

Gezondheids-

centrum

Woon-/zorg-

voorzieningen

Woon-/zorg-

voorzieningen Brede schoolBrede school

KulturhusKulturhus

CommercieCommercie

 
 

In scenario 2 worden de volgende voorzieningen gerealiseerd:  

• De Brede school en Kulturhus onder één dak. 

• Het realiseren van een separate sportzaal/-hal.  

• Een dorpsplein/markt met daaraan grenzend het cluster Commercie. 

• Het realiseren van een gezondheidscentrum dat separaat gehuisvest wordt. In fase 

2 wordt onderzocht of het gezondheidscentrum in hetzelfde gebouw als het 

Kulturhus of de woon-/zorgvoorzieningen gehuisvest kan worden. Gezamenlijke 

huisvesting van het gezondheidscentrum met andere voorzieningen heeft de 

voorkeur van het COV.  

• Woon-/zorgvoorzieningen nabij de voorzieningen.  

• Veensche Boys op de huidige locatie. 

 

 

Scenario 3 Brede school en sport onder één dak & Kulturhus separaat 
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Veensche BoysVeensche Boys
Gezond-
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centrum

Gezond-

heids-

centrum

Woon-/zorg-

voorzieningen

Woon-/zorg-

voorzieningen

Brede schoolBrede school

KulturhusKulturhus

CommercieCommercie
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Scenario 3 bestaat uit het realiseren van de volgende voorzieningen: 

• De Brede school en sportvoorziening onder één dak. 

• Een Kulturhus en gezondheidscentrum onder één dak. 

• Een dorpsplein/markt met daaraan grenzend het cluster Commercie. 

• Het realiseren van een gezondheidscentrum dat separaat gehuisvest wordt. In de 

nadere uitwerking kan onderzocht worden of het gezondheidscentrum ook onder 

hetzelfde dak als één van de nadere voorzieningen gehuisvest kan worden.  

• Woon-/zorgvoorzieningen nabij de voorzieningen. In fase 2 wordt onderzocht of de 

woon-/zorgvoorzieningen in hetzelfde gebouw als het gezondheidscentrum 

gehuisvest kunnen worden.  

• Veensche Boys op de huidige locatie. 

 

 

Scenario 4: Alles apart: Kulturhus, Brede school en Sport 

 

Scenario 4 bestaat uit het realiseren van de volgende voorzieningen: 

• Een Kulturhus. 

• Een Brede school. 

• Een sportzaal/-hal. 

• Het realiseren van een gezondheidscentrum dat separaat gehuisvest wordt. Het 

realiseren van een gezondheidscentrum dat separaat gehuisvest wordt. In fase 2 

wordt onderzocht of het gezondheidscentrum in hetzelfde gebouw als het 

Kulturhus of de woon-/zorgvoorzieningen gehuisvest kan worden. Gezamenlijke 

huisvesting van het gezondheidscentrum met andere voorzieningen heeft de 

voorkeur van het COV.  

• Woon-/zorgvoorzieningen nabij de voorzieningen.  

• Een dorpsplein/markt met daaraan grenzend het cluster Commercie. 

• Veensche Boys op de huidige locatie. 
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Sportzaal/
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centrum
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voorzieningen
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voorzieningen

CommercieCommercie
Brede schoolBrede school

KulturhusKulturhus
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4.2 Beschikbare locaties 
In onderstaande afbeelding zijn de huidige en de beschikbare locaties voor het 

realiseren van de voorzieningen weergegeven. Vervolgens is per locatie de 

kavelomvang weergegeven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de omvang van de 

locaties alleen de omvang van de kadastrale locaties is. Beschikbare openbare ruimte 

(bijvoorbeeld ten behoeve van parkeren/dorpsplein) zijn niet opgenomen. Dit kan van 

invloed zijn op de inpasbaarheid van scenario’s op locaties.  

 

  
 

1. Huidige locatie Van Rootselaarschool:  3.650m² 

2. Huidige locatie Johannes Calvijnschool:  2.658m² 

3. Huidige locatie Concordia:   1.845m² 

4. Huidige locatie supermarkt/kapper:  880m² 

5. Gereserveerde locatie t.b.v. voorzieningen: circa 14.150m² 

5a. Mogelijke uitbreiding van 5.   circa 1.150m² 

 

Ten aanzien van de positionering van voorzieningen op locaties zijn door het COV als 

belangrijkste uitgangspunten geformuleerd: 

• Nijkerkerveen heeft behoefte aan een centrum / een levendig dorpshart: 

o Het huidige centrum van Nijkerkerveen wordt door de inwoners van 

Nijkerkerveen ervaren op de plaats waar nu de winkels (kapper, Spar) 

gehuisvest zijn. 

o Indien een nieuw centrum gecreëerd wordt dienen hier voldoende 

voorzieningen gepositioneerd te worden zodat een levendig centrum 

ontstaat.  

o De wens is een levendig dorpsplein/markt als middelpunt van het centrum 

te hebben. 
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• De wens is het Kulturhus aan/dichtbij het dorpsplein te realiseren, zodat een 

levendig centrum ontstaat. 

• Door het gezamenlijk huisvesten van het Kulturhus en de Brede school kan 

inhoudelijke en ruimtelijke samenwerking worden gerealiseerd. Door het 

combineren van verschillende functies ontstaat levendigheid in het gebouw. 

Tevens kan door gezamenlijk en multifunctioneel ruimtegebruik een 

ruimtebesparing worden gerealiseerd, wat ten goede komt aan de exploitatie. 

• De Brede school heeft de voorkeur gehuisvest te worden dichtbij:  

o Het Kulturhus. 

o Sportvoorzieningen (binnen- en buitensport). 

o Gezondheidscentrum (met name functies die vaak door kinderen bezocht 

worden, bijvoorbeeld huisarts, kinderfysiotherapie, logopedie). 

• De brede school wil bij voorkeur niet te dicht bij de winkels gehuisvest worden, 

hoofdredenen hiervoor zijn: 

o Veiligheid: aan-/afvoer goederen. 

o Gezondheid: verleiding van kinderen om naar bijvoorbeeld de supermarkt 

of bakker te gaan om (ongezonde) artikelen te kopen. 

• Het gezondheidscentrum en de woon/-zorgvoorzieningen kunnen zelfstandig 

functioneren, echter het koppelen van deze voorzieningen aan andere 

voorzieningen kan inhoudelijke meerwaarde hebben. 

• Bij de uitwerking van de scenario’s dient rekening fasering van realisatie van 

voorzieningen in relatie tot de beschikbare locaties. 

• Indien de voorzieningen op verschillende locaties worden gerealiseerd dient 

geïnvesteerd te worden in ruimtelijk verbindingen / zichtlijnen tussen de locaties.  

• Voor de inwoners van Nijkerkerveen is er nu en in de toekomst (uitbreiding tot en 

met deelplan 3) geen behoefte aan een sporthal. Een sportzaal met twee zaaldelen 

is voor de totale uitbreiding van Nijkerkerveen voldoende. Het COV staat positief 

tegenover realisatie van een sporthal in Nijkerkerveen. Hierbij dient aandacht te zijn 

voor de invloed van deze functies op andere nabij of onder hetzelfde dak gelegen 

functies (bijvoorbeeld ten aanzien van overlast).  

 

4.3 Varianten locaties 
Het COV ziet verschillende mogelijkheden voor het positioneren van voorzieningen op 

de beschikbare locaties. Ten aanzien van locaties vindt het COV de volgende varianten 

interessant om nader te onderzoeken: 

A. Het realiseren van een centrum op de huidige locatie van het centrum met daar 

rondom zoveel mogelijk voorzieningen. 

B. Het realiseren van een nieuw centrum op de locatie waar de gemeente ruimte 

heeft gereserveerd voor voorzieningen.  

C. Het positioneren van de voorzieningen op twee (of meer) locaties met name 

rondom het huidige centrum en op de locatie die de gemeente heeft gereserveerd 

voor voorzieningen. Noodzakelijk hierbij is te investeren in de openbare ruimte om 

voorzieningen visueel met elkaar te verbinden. 
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Ten aanzien van bovengenoemde varianten kan op dit moment het volgende 

geconcludeerd worden: 

• Het realiseren van een gebouw waarin het Kulturhus, de brede school en een 

sportvoorziening onder één dak gehuisvest zijn is, gezien de omvang van deze 

voorziening, alleen mogelijk in variant B op basis van de huidige beschikbare 

locaties. Dit betekent dat het centrum van het dorp verplaatst wordt of twee 

gebieden ontstaan (een voorzieningencentrum en een winkelcentrum/dorpsplein). 

In het laatste geval dient geïnvesteerd te worden in de ruimtelijke verbinding 

tussen beide gebieden. 

• Een Kulturhus en brede school onder één dak is qua omvang in ieder geval mogelijk 

op de locatie waar de gemeente ruimte heeft gereserveerd voor voorzieningen. 

Mogelijk kan deze voorziening in het huidige centrum gerealiseerd worden. Er 

dient dan gezien de benodigde oppervlakte nader onderzoek gedaan worden naar 

de mogelijkheid verschillende locaties samen te voegen en eventueel nieuwe 

locaties aan te kopen.  

• Een sportzaal kan worden gerealiseerd op verschillende locaties, zowel in het 

huidige centrum als op de locatie gereserveerd voor voorzieningen. Indien wordt 

gekozen voor het realiseren van een sporthal wordt het aantal mogelijke locaties 

beperkt tot de locatie die is gereserveerd ten behoeve van voorzieningen.  

• De winkels en het dorpsplein (gecombineerd met parkeervoorzieningen) kunnen 

qua omvang zowel in het huidige centrum als op een nieuwe locatie gerealiseerd 

worden.  

• Door het realiseren van verschillende functies onder één dak kan optimalisatie van 

vierkante meters plaatsvinden. Vooralsnog gaan wij uit van een minimale 

optimalisatie van:  
o Scenario 1: Besparing van 5% op de totale oppervlakte van de functies die 

onder één dak worden gehuisvest.  
o Scenario 2: Besparing van 2,5% op de totale oppervlakte van de functies die 

onder één dak worden gehuisvest. 
o Scenario 3: Besparing van 2,5% op de totale oppervlakte van de functies die 

onder één dak worden gehuisvest. 
o Scenario 4: Geen besparing 

 

In het overzicht op de volgende pagina is een korte analyse gegeven van de scenario’s 

in relatie tot de locatievarianten A t/m C zoals aan het begin van deze paragraaf 

omschreven. In de volgende fase worden de locatievarianten en de positionering van 

voorzieningen op locaties nader uitgewerkt. 
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Variant A:                                        

Locatie huidig centrum

Variant B:                                 

Locatie 'Reservering 

voorzieningen'

Variant C:                                                     

Spreiding over 2 locaties: er dient 

geïnvesteerd te worden in de ruimtelijke 

verbinding tussen beide gebieden.

Brede school, Kulturhus & Sport Realisatie van de voorziening op locatie 

'reservering voorzieningen'. 

Gezondheidscentrum Mogelijk op beide locaties.

Commercie & Dorpsplein / markt Handhaven huidige locatie centrum.

Brede school & Kulturhus Mogelijk op de locatie 'reservering 

voorzieningen'. T.a.v. locatie huidig centrum: 

nader onderzoek naar samenvoegen locaties 

en eventueel nieuwe locaties aan te kopen. 

Sport Sportzaal mogelijk op beide locaties. Echter 

voor de locatie ´huidig centrum´ is de vraag 

of een dergelijk gebouw wenselijk is. 

Sporthal alleen mogelijk op locatie 

´reservering voorzieningen´.

Gezondheidscentrum Mogelijk op beide locaties.

Commercie & Dorpsplein/markt Handhaven huidige locatie centrum.

Brede school & Sportaccommodatie Mogelijk op de locatie 'reservering 

voorzieningen'. T.a.v. locatie huidig centrum: 

nader onderzoek naar samenvoegen locaties 

en eventueel nieuwe locaties aan te kopen. 

Kulturhus & Gezondheidscentrum Mogelijk op beide locaties. Bij voorkeur nabij 

dorpsplein.

Commercie en dorpsplein/markt Handhaven huidige locatie centrum.

Brede school In ieder geval mogelijk op de locatie 

'reservering voorzieningen'. Mogelijk ook in 

huidige centrum. Er dient nader onderzoek 

gedaan worden naar de mogelijkheid 

verschillende locaties samen te voegen en 

eventueel nieuwe locaties aan te kopen. 

Sportaccommodatie Sportzaal mogelijk op beide locaties. Echter 

voor de locatie ´huidig centrum´ is de vraag 

of een dergelijk gebouw wenselijk is. 

Sporthal alleen mogelijk op locatie 

´reservering voorzieningen´.

Kulturhus Mogelijk op beide locaties. Bij voorkeur nabij 

dorpsplein.

Gezondheidscentrum Mogelijk op beide locaties. Bij voorkeur 

Kulturhus.

Commercie & Dorpsplein / markt Qua omvang mogelijk op beide locaties.

Analyse scenario's - varianten locaties

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Niet mogelijk op de 

huidige beschikbare 

locaties in het huidige 

centrum. Mogelijk 

kunnen locaties worden 

aangekocht, waardoor 

realisatie op deze locatie 

wel mogelijk is.

Mogelijk. Dit betekent 

dat het centrum van het 

dorp verplaatst wordt.

Niet mogelijk op de 

huidige beschikbare 

locaties in het huidige 

centrum. Mogelijk 

kunnen locaties worden 

aangekocht, waardoor 

realisatie op deze locatie 

wel mogelijk is.

Niet mogelijk op de 

huidige beschikbare 

locaties in het huidige 

centrum. Mogelijk 

kunnen locaties worden 

aangekocht, waardoor 

realisatie op deze locatie 

wel mogelijk is.

Niet mogelijk op de 

huidige beschikbare 

locaties in het huidige 

centrum. Mogelijk 

kunnen locaties worden 

aangekocht, waardoor 

realisatie op deze locatie 

wel mogelijk is.

Mogelijk. Dit betekent 

dat het centrum van het 

dorp verplaatst wordt.

Mogelijk. Dit betekent 

dat het centrum van het 

dorp verplaatst wordt.

Mogelijk. Dit betekent 

dat het centrum van het 

dorp verplaatst wordt.
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4.4 Financiën 
In deze paragraaf zijn de globale investeringsramingen per scenario weergegeven voor 

de gebouwen van de maatschappelijke voorzieningen. Commerciële voorzieningen 

dienen zelf te investeren, deze investeringen zijn niet in onderstaande 

investeringsraming opgenomen.  

Vervolgens zijn de mogelijke dekkingsmiddelen voor maatschappelijke voorzieningen 

weergegeven. Invulling hiervan dient in de volgende fase plaats te vinden op basis van 

nog op te stellen gemeentelijk beleid dan wel nader onderzoek. 

 

Investeringsramingen 

Onderstaand zijn de globale investeringsramingen per scenario weergegeven. De 

ramingen zijn opgesteld op basis van de omvang van voorzieningen en kengetallen van 

soortgelijke referentieprojecten, zonder de vaststelling van de exacte ruimtelijke, 

functionele en technische uitgangspunten. Het zijn dus slechts indicatieve 

investeringsbedragen. Voor alle functies is vooralsnog uitgegaan van een 

nieuwbouwscenario. In de volgende fase dient nader onderzocht te worden of voor het 

inpassen van functies gebruikgemaakt kan worden van bestaande gebouwen. 

 

In de ramingen is rekening gehouden met mogelijke optimalisatie van vierkante meters 

door het onder één dak realiseren van voorzieningen. Hierbij zijn de uitgangspunten 

gehanteerd: 

• Scenario 1: Besparing van 5% op de totale oppervlakte van de functies die onder 
één dak worden gehuisvest.  

• Scenario 2: Besparing van 2,5% op de totale oppervlakte van de functies die onder 
één dak worden gehuisvest.  

• Scenario 3: Besparing van 2,5% op de totale oppervlakte van de functies die onder 
één dak worden gehuisvest.  

• Scenario 4: Geen besparing. 

  

oppervlakte 

m² bvo

geraamde 

investering

oppervlakte 

m² bvo

geraamde 

investering

Brede school*, Kulturhus & Sport 4.034 5.300.000€          4.686 6.100.000€    
Totaal 4.034 5.300.000€           4.686 6.100.000€     

Brede school* & Kulturhus 3.015 4.000.000€          3.686 4.900.000€   
Sport 1.153 1.600.000€          1.153 1.600.000€    
Totaal 4.168 5.600.000€          4.839 6.500.000€    

Brede school* & Sportaccommodatie 3.335 4.500.000€          4.004 5.400.000€    
Kulturhus 826 1.100.000€           826 1.100.000€     
Totaal 4.161 5.600.000€          4.830 6.500.000€    

Brede school* 2.266 3.100.000€           2.880 4.000.000€   
Sportaccommodatie 1.153 1.600.000€          1.153 1.600.000€    
Kulturhus 826 1.100.000€           826 1.100.000€     
Totaal 4.245 5.800.000€          4.859 6.700.000€    

Scenario + Sporthal Meerinvestering sportzaal naar sporthal 1.060 1.500.000€           1.060 1.500.000€     

Scenario 1

Globale investeringsramingen
Deelplan 1,2 Deelplan 1,2,3

* Oppervlakte brede school exclusief ruimten kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dit zijn commerciële functies, waarvoor 

huisvesting niet door de gemeente wordt gefinancierd.

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4
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De investeringsramingen zijn op basis van onderstaande uitgangspunten: 

• Alle bedragen zijn indicatieve investeringsbedragen exclusief BTW 

• Bouwkosten: circa € 1100,- per vierkante meter.  
Clustering van functies in 1 gebouw leidt tot optimalisatie van ruimtegebruik, 
daarnaast zullen naarmate de omvang toeneemt de bouwkosten per m² BVO wat 
gaan afnemen, dit is meegenomen in scenario 1, 2 (bouwkosten – 5%) en 3 
(bouwkosten -2,5%) voor de functies die onder één dak worden gerealiseerd, dit 
vanwege repetitie en het uitsmeren van vaste kosten over een groter omvang. 

• Investeringskosten bestaan uit: bouwkosten (bouwkundig, installaties, terrein), 
directiekosten (architect, adviseurs etc.) en bijkomende kosten (o.a. leges, 
nutsaansluitingen). 

• Bedragen zijn exclusief: BTW, sloopkosten, bouw- en of woonrijp maken, 
saneringskosten, verhuiskosten en kosten met betrekking tot inventaris/inrichting 
en inbouwpakket bij winkels. 

• Bedragen zijn exclusief grondkosten (dit is afhankelijke van de locaties); 

• Prijspeil april 2012, exclusief marktwerking. 

• Kosten m.b.t. terreininrichting zijn beperkt opgenomen (verharding, groen, 
hekwerk, bergingen), geen aanpassingen aan infrastructuur geraamd. 

• Uitgangspunt is een gemiddeld kwaliteitsniveau, waarbij ten aanzien van 
onderwijs een extra investering is meegenomen ten opzichte van de 
normvergoeding van circa 15%. Deze extra investering komt voort uit de 
verscherpte eisen van het herziene bouwbesluit van april 2012 in combinatie met 

de verscherpte EPC (volgend uit het gemeentelijk milieubeleidsplan). 
 
Dekkingsmiddelen 

De mogelijke dekkingsmiddelen voor realisatie van de maatschappelijke voorzieningen 

in Nijkerkerveen bestaan uit: 

- In fase 2 wordt onderzocht welke middelen binnen de gemeente 

beschikbaar worden gesteld (als eenmalige investering of vanuit het 

Integraal huisvestingsplan, de sportvisie etc.) 

- Een reservering in de grondexploitatie van deelplan 1 en mogelijk deelplan 

2 Nijkerkerveen; 

- Mogelijke subsidies; 

- Mogelijke opbrengsten herontwikkeling / afstoten vrijkomende locaties. 

- Mogelijke externe investeerders 
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5 Vervolgproces 

In voorliggend fasedocument zijn scenario’s omschreven voor het versterken en 

uitbreiden van het voorzieningenniveau in Nijkerkerveen. Het COV vraagt de Raad op 

basis van dit fasedocument de opdracht voor fase 2 te formuleren. Het COV heeft 

overeenstemming bereikt over de omschreven scenario’s. Het COV vindt deze 

scenario’s interessant om nader uit te werken in fase 2. Van de scenario’s worden de 

ruimtelijke, financiële en maatschappelijke effecten in beeld gebracht.   

 

Voor de start van fase 2 wordt de projectorganisatie opnieuw vastgesteld. Er vindt 

afstemming plaats over de samenstelling van het COV. De partijen die in fase 1 op eigen 

titel vertegenwoordigd waren in het COV hebben reeds aangegeven dit in de volgende 

fase ook te doen. Aan de partijen die in fase 1 door de kerngroep vertegenwoordigd 

waren wordt gevraagd of zij dit in fase 2 willen voortzetten of zich op eigen titel willen 

vertegenwoordigen.  

 

Primaire doelstelling van fase 2 is te komen tot de uitwerking en een 

haalbaarheidstoets van de in fase 1 beschreven scenario’s en locatievarianten voor de 

voorzieningen in Nijkerkerveen. Fase 2 is gericht op het verder uitwerken van de 

scenario’s op financiële aspecten en risico’s en het nog scherper krijgen van de 

verschillen tussen de scenario’s. Dit resulteert in een eindrapport, op basis waarvan de 

gemeenteraad een besluit neemt over het uit te voeren scenario. De uitwerking van de 

scenario’s uit fase 1 wordt in fase 2 gecompleteerd met: 

• Verdere verfijning van de omvang van voorzieningen:  

• De omvang van de voorzieningen is in fase 1 mede bepaald in overleg met 

de betrokken partijen. In fase 2 volgt nadere uitwerking.  

• Per scenario wordt bekeken welke optimalisatie van vierkante meters er 

mogelijk is door multifunctioneel ruimtegebruik / medegebruik.  

• Daarnaast wordt de informatie uit de, nog op te stellen, gemeentelijke 

beleidsdocumenten (bijvoorbeeld Integraal Huisvestingsplan, Sportvisie, 

Bibliotheek Beleidsplan) in fase 2 verwerkt. 

• Er volgt nader onderzoek naar de behoefte aan woon-/zorgvoorzieningen 

en bijbehorende ruimtebehoefte. 

• Financiële consequenties:  

• Investeringsberekeningen. 

• Huidige boekwaardes.  

• Exploitatiekosten. 

• Inzicht in herontwikkelingsmogelijkheden en –opbrengsten van de 

vrijkomende locaties. 

• Locatieonderzoek: inpassingsscenario’s op de locatie inclusief buitenruimte. 

• Overzicht en weging van de risico’s (o.a. exploitatie) per scenario. 

• Een weging van de scenario’s. 

• Een advies over het voorkeursscenario, c.q. een afwegingskader waarmee de 

gemeenteraad een bewuste en gemotiveerde keuze kan maken. 

 

Fase 2 wordt uitgevoerd na vaststelling van de uitkomsten van fase 1 door de 

gemeenteraad. Uiterlijk in december 2012 worden de uitkomsten van fase 2 aan de 

gemeenteraad voorgelegd. Op basis van het eindrapport (uitkomsten fase 1 en 2) kiest 

de gemeenteraad aan het eind van fase 2 een voorkeursscenario. 
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Bijlage 1 Participatie Voorzieningenhouders 

Op eigen titel vertegenwoordigd: 

- Van Rootselaarschool – PCO Gelderse Vallei 

- Johannes Calvijnschool - HSN 

- BSO Villa Vrolijk – Stichting Prokino 

- Het Kwetterhok - Stichting Peuterspeelzaal Nijkerk  

- Kinderopvang De Blauwe Dromedaris - SKON 

- Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk 

- SRO 

 

Door het bestuur van de kerngroep vertegenwoordigd: 
Verenigingen Commercie

Concordia Muziekvereniging Brandhofmode
Gymvereniging Doto Supermarkt Spar
Buurtvereniging Holkerveen Electrotechniek J&H van de Veen
Veensche Boys Tweewielercentrum E. van Bloemendaal
Veensche Boys AT Hairstyle
Veensche Boys A. Deroue
Huisarts/1e lijns gezondheidszorg Willigenburg Diervoeders
Fysiotherapeut Guliker Oliehandel
Platform Kerkelijk overleg Nijkerkerveen Van Essen Diervoeders
EHBO Nijkerkerveen Jeanette Veldhuizen clinic
Platform Smits Stoffering
De Goede Woning Woudenberg Auto's
PCOB Bloemisterij A. Ham
Kerngroep Nijkerkerveen Bakkerij van Montfrans
CNV Vakmensen
Zangvereniging Halleluja Standplaatsen
Plattelandsvrouwen Nijkerkerveen De heer C. Nel
Soos 55+ De heer M.P. Grothkopf
Seniorengym/Gymclub De heer L. van Dasselaar

De heer E. van de Pol
Divers Ru Vis B.V.
Bewoners Vereniging CNV De heer T. van Du
Platform Nijkerkerveen  
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Bijlage 2 Gebruikers gebouw Concordia 

Gebruiker Dag Dagdeel Uren  locaal Opmerking 

M.V. Concordia Maandag Middag + Avond 6 uur 2 Muziekles leerlingen Malletband 

M.V. Concordia Woensdag Middag + Avond 6 uur 3 Muziekles leerlingen Fanfare 

M.V. Concordia Woensdag Avond 4 uur 1 Repetitie Fanfare 

M.V. Concordia Woensdag Avond 4 uur 2 Repetitie Malletband 

M.V. Concordia Donderdag Middag + Avond 6 uur 3 Muziekles leerlingen Fanfare. 

M.V. Concordia Donderdag Middag + Avond 6 uur 2 Muziekles leerlingen Malletband 

M.V. Concordia Donderdag Avond 4 uur 3 Bestuur (1x p/mnd) 

M.V. Concordia Zaterdag Morgen 4 uur 1 Muziekles leerlingen fanfare en 

malletband gezamenlijk  (1x p/mnd) 

M.V. Concordia Donderdag Avond 3 uur 1 of 2 Repetitie koperensemble / klein 

orkest (1x p/mnd) 

      

Peuterspeelzaal Maandag Gehele dag 8 uur 2  

Peuterspeelzaal Dinsdag Morgen 4 uur 2  

Peuterspeelzaal Woensdag Morgen 4 uur 2  

Peuterspeelzaal Donderdag Gehele dag 8 uur 2  

Peuterspeelzaal Vrijdag Morgen 4 uur 2  

      

E.H.B.O. Maandag Avond 4 uur 1 Cursus EHBO en AED 

E.H.B.O.  Varieert Avond 4 uur 1 of 2 Bestuur +/- 1x p/ 2mnd 

      

Bejaardensoos Woensdag Middag 2 uur 1  

      

Seniorengym Dinsdag Avond 1 uur 1  

      

Saltro Maandag Morgen 4 uur 3 Bloedprikken / lab 

      

Trombosedienst Woensdag Morgen 4 uur 3  

      

Plattelandsvrouwen Donderdag Avond 4 uur 1 1x p/mnd 

      

Herst. gem. Hoev. Dinsdag Middag 4 uur 1 1x p/mnd 

      

Kerkvoogdij Varieert Avond 4 uur 1 1x p/ 2mnd 

      

Platform N,veen Varieert Avond 4 uur 1 1x p/ 3mnd 

St. Nicolaascomité Varieert Varieert 4 uur 1 Laatste weken voor intocht 

Losse verhuur 

- vergaderingen 

- feestavonden 

- bruiloften 

Zaterdag  

Vrijdag 

Morgen / 

Middag / 

Avond. 

8-10 

uur 

 Gemiddeld 40 uur per maand. 
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Bijlage 3 Huidige bezetting gebouw Concordia 

Separaat bijgevoegd. 
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Bijlage 4 Berekening ruimtebehoefte (binnen- + buitenruimte) 

Separaat bijgevoegd. 

 


