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VOORWOORD 

Voor u ligt de conceptvisie voor de toekomstontwikkeling van Nijkerkerveen tot 
2020. Deze visie is opgesteld door Laagland’advies in opdracht van de gemeente 
Nijkerk, in hechte samenwerking met de bewoners.  
Op de bewonersavond van 24 april 2007 presenteerde Laagland’advies de con-
cept visie. Laagland’advies heeft alle opmerkingen naar aanleiding van de pre-
sentatie afgewogen en grotendeels meegenomen. Het eindresultaat is een visie 
waar bewoners met grote inzet aan meegewerkt hebben. Niet iedereen is het 
overal helemaal mee eens. Desondanks heeft de stamtafels een compromis ge-
vonden, waarin alle partijen zich kunnen vinden. Uit de individuele bewonersre-
acties blijkt dat daar overwegend dezelfde beelden bestaan. Nu we deze opmer-
kingen in de visie verwerkt hebben, kunnen we dan ook vaststellen dat hier een 
breed gedragen visie voorligt. 
 
Het samen optrekken met de bewoners is zowel college als projectteam als be-
woners verrassend goed bevallen. Laagland’advies heeft daar bij de opstelling 
van deze visie groot profijt van gehad. Het is zaak de samenwerking tussen 
gemeente en bewoners op dit niveau in stand te houden, ook in de volgende 
procedures voor Nijkerkerveen. De begeleidingsgroep, die werd ingesteld uit 
afvaardigingen uit de Stamtafels, is er graag toe bereid. Laagland’advies dankt 
alle betrokken partijen voor hun inspirerende bijdrage. We hebben daardoor met 
veel plezier aan deze visie kunnen werken. 
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1 INLEIDING 

1.1 De geschiedenis van Nijkerkerveen in een notendop 

De historie van een dorp vormt de identiteit van een dorp en van haar inwoners.  
In onderstaand kader staat een beknopte historie van Nijkerkerveen. Waarbij de 
verhouding met Nijkerk, de karakterisering als ‘Veendorp’, de economische situ-
atie en de solidariteit van dorpelingen uit verschillende economische klassen een 
rol spelen.  

Bron: Welstandsnota (Juli 2004) gemeente Nijkerk deel B- hoofdstuk 7 Gebiedsgericht Welstandscrite-
ria p. 164 

‘ Nijkerkerveen is  een kern in de gemeente Nijkerk. Het ligt tussen Nijkerk en 
Hoevelaken. Het dorp is ontstaan rondom veenontginningen. Elk veengebied in 
Nederland is arm geweest. Het dorp Nijkerkerveen is hierop geen uitzondering. 
Nijkerkerveen ontstaat rondom een Christelijke school gelegen aan de drie-
sprong bij de Schoolstraat. Het dorp was lange tijd afhankelijk van Nijkerk. In 
1920 verschijnt er een bakker in het dorp, andere winkels waren er nog niet. Er 
komt een einde aan de armoede als er op particulier initiatief wordt gebouwd 
voor de minder draagkrachtigen. Het zogeheten Rode Dorp wordt door dagloners 
aangelegd. Belangrijk persoon bij deze ontwikkeling is Dominee Koolhaas die 
naast veel vredelievend werk ook de bouwvereniging opricht. Het Rode Dorp ligt 
in de buurtschap Holkerveen aan de westkant van wat nu de Amersfoorsteweg 
is. Deze buurt wordt echter wel vaak tot Nijkerkerveen gerekend. 
 
Nijkerkerveen heeft nog jaren de naam van een arm dorp gehad. De armoede 
was letterlijk in het dorp af te lezen aan de zandwegen die bij slecht weer ver-
anderen in modderpoelen. Vanuit Nijkerk werd in 1830 de Zuiderzeestraat aan-
gelegd van kinderkopjes (de huidge Amersfoortseweg). Deze weg liep vanuit 
Nijkerk naar het zuiden. Ook de bebouwing maakte een armzalige indruk. Tot in 
1874 stonden er nog plaggehutten in het dorp. Bijna alle inwoners leefden onder 
primitieve omstandigheden. 
 
Zoals eerder genoemd boden particulieren de helpende hand. Midden negen-
tiende eeuw kwam dominee Callenbach vanuit Nijkerk naar Nijkerkerveen. Hij 
sprak vooral gefortuneerde mensen aan in Nijkerk te helpen in Nijkerkerveen. 
Uit deze beweging is er een school gekomen in Nijkerkerveen. De Christelijke 
school was destijds de tweede in Nederland. In de jaren vijftig is de Christelijke 
school gesplitst in de Van Roostelaarschool en de Calvijnschool. 
 
In het huidige Nijkerkerveen is nog enkele oude bebouwing te vinden aan de 
Nieuwe Kerkstraat, waaronder het kerkgebouw. Daarnaast staat aan de uitlopers 
naar het buitengebied oudere bebouwing (Nieuwe Kerkstraat, van Dijkhuizen-
straat, Schoolstraat, Jacob de Boerweg). In de kern van Nijkerkerveen heeft 
veel inbreiding plaats gevonden. Ten noorden van en in het gebied rondom de 
Van Noortstraat heeft dit vooral plaatsgehad in de jaren vijftig en zestig van de 
vorige eeuw een woonwijk tot stand gekomen, waarvan een uitbreiding op dit 
moment in realisatie is. In de kern bevindt zich naast woonbebouwing enige 
winkels, een dorpshuis, twee basisscholen, drie kerken, en een omvangrijk 
sportcomplex met horecagelegenheid.’  
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Tegenwoordig is Nijkerkerveen een gewoon en gezond dorp. Het gemiddelde 
inkomen ligt iets onder het gemiddelde van Nijkerk en Nederland. Dat wortelt 
misschien nog in de historie: vroeger was de armoede in het dorp aanzienlijk 
groter dan in de omgeving. Maar wie nu door het dorp loopt ziet of voelt daar 
niets meer van.  
De gemiddelde leeftijd is iets lager dan in de rest van Nederland.  Dat betekent 
ook iets minder ontgroening. Ontgroening (minder geboorten en wegtrekkende 
jeugd) tast de leefbaarheid aan. Minder ontgroening is dus een positief punt op 
het scorebord van de leefbaarheid.  
De identiteit van Nijkerkerveen is eigenzinnig. Je vindt niet alles meteen terug in 
de openbaarheid. Er heerst nog wat van de oude “zuilen” waarbinnen maat-
schappelijke groepen zich veilig voelen. Dat merk je aan het verenigingsleven, 
dat niet zoals in een katholiek Brabants dorp één geheel is, maar uit meerdere 
groeps- en kerkgebonden clubs bestaat. 
Een gemeenschap van “doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”, op het eer-
ste gezicht voor een buitenstaander niet zo toegankelijk. Maar nieuw gevestigde 
bewoners voelen zich er toch snel thuis.  
Het is ook een hard werkende gemeenschap. Ondernemerschap staat hoog in 
het vaandel en is sterk ontwikkeld.  
De identiteit van het dorp is ook sterk. Dat komt omdat er in het dorp een ge-
zonde spanning heerst tussen de voor- en de achterkant. De voorkant staat voor 
wat je ziet: de beschaving, een mooi dorpsbeeld, mensen die je hartelijk groe-
ten op straat, en voor stabiliteit. De achterkant staat voor beweging, voor de 
niet georganiseerde ruimte waar nog van alles kan en mag gebeuren. En voor 
de experimenteerruimte waarin je uitprobeert hoe ver je gaan kunt. In gezonde 
dorpen met een sterke identiteit houden de voor- en achterkant elkaar “dyna-
misch in evenwicht”. Teveel voorkant leidt tot starheid en zelfs museumdorpen, 
teveel achterkant leidt tot verrommeling en verwaarlozing. 
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1.2 Op weg naar een nieuw bestemmingsplan 

Waarom wil de gemeente Nijkerk een leefbaarheidsvisie? 
 
Doel 
Het bestemmingsplan voor de kern Nijkerkerveen wordt geactualiseerd en er is 
in de Integrale Ontwikkelings Visie (IOV) een woningbouwopgave voor Nijker-
kerveen. Om een bestemmingsplan te ontwikkelen dat aansluit bij de huidige 
situatie en de wensen van de bewoners maakt Laagland’advies in samenspraak 
met de bewoners en de gemeente eerst een ontwikkelingsvisie voor de kern. 
Vervolgens wordt voor het gebied een stedenbouwkundige visie ontwikkeld die 
de realisering van deze ontwikkelingsvisie mogelijk moet maken. Anders ge-
zegd: de ontwikkelingsvisie stuurt de ontwikkeling van de stedenbouwkundige 
visie. Het doel is om zo te komen tot een programma van eisen voor de fysieke, 
sociale en economische ontwikkeling van Nijkerkerveen. De stedenbouwkundige 
visie en het programma van eisen vormen de basis voor de actualisering van het 
bestemmingsplan. De ontwikkelingsvisie moeten we opstellen vanuit een inte-
grale leefbaarheidsopgave: naast wonen en woningbouw worden ook de (ge-
wenste) ontwikkeling van voorzieningen (commercieel en niet-commercieel) en 
sociale samenhang, werken en economie, infrastructuur, openbare ruimte en 
ontsluiting meegenomen. 
 
De aanpak 
De leefbaarheidsvisie komt op een interactieve manier tot stand: in samen-
spraak met de inwoners van Nijkerkerveen.  
Hij geeft een beeld van Nijkerkerveen en van de kansen en mogelijkheden die 
relevant zijn voor de ontwikkeling van de kern.  

• Wat is Nijkerkerveen voor dorp? 
• Welke beleidskaders zijn relevant voor Nijkerkerveen? 
• Een analyse van de bestaande potenties: Wat zijn sterke en wat zijn 

zwakke punten? 
• Een analyse van de mogelijkheden in de toekomst: Waar liggen kansen, 

welke bedreigingen worden verwacht?  
 
Een interactief proces 
De leefbaarheidsvisie is een resultaat van studies en de inbreng van bewoners. 
Hiertoe is als volgt te werk gegaan:  
De gemeente en Laagland’advies hebben een brede informatieavond georgani-
seerd voor alle inwoners van Nijkerkerveen in Starlight op 25 januari 2007. Op 
deze eerste informatie avond is aan alle aanwezigen (ruim 200!) een voorstel 
voor de aanpak voorgelegd. Dit voorstel betreft het werken in zogenaamde 
stamtafels. Een stamtafel is een groep die zich uitspreekt over de sterke en 
zwakke punten en de kansen en bedreigingen in Nijkerkerveen op het gebied 
van een aantal thema’s.  Laagland’advies brengt de informatie van de stamtafels 
samen, vult deze aan met relevante achtergrond en beleidsinformatie en formu-
leert een concept leefbaarheidsvisie. Deze leefbaarheidsvisie is op een tweede 
brede bewonersbijeenkomst (24 april) gepresenteerd. Bewoners hebben op deze 
conceptvisie gereageerd. De reactie die een afvaardiging van de stamtafels heeft 
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geformuleerd is als bijlage in dit rapport opgenomen. De reacties van bewoners 
zijn naar inzicht van Laagland’advies verwerkt.  De visie wordt nu voorgelegd 
aan het college. De aanwezigen op de bewonersavond hebben ingestemd met 
deze aanpak. 
In totaal zijn er op de bewonersavond op 25 januari vier stamtafels gevormd die 
zich uitspreken over vier thema’s: 
1. Wonen en woningbouw 
2. Werken en ondernemen 
3. Sociale samenhang, zorg en voorzieningen 
4. Verkeer, openbare ruimte en veiligheid 
 

1.3 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

Het bestemmingsplan moet voldoen aan een aantal randvoorwaarden die op 15 
februari 2006 in de gemeenteraad zijn vastgesteld. Deze randvoorwaarden gel-
den ook voor de leefbaarheidsvisie en zijn geformuleerd als: 
 

• De stedenbouwkundige visie moet leiden tot een afgerond dorp dat geen 
verdere aanleiding geeft tot stedelijke uitbreidingen.  

• Er dient gestreefd te worden naar een aantal woningen van 25 woningen 
per hectare indien ontwikkeld wordt in een uitbreidingsgebied (bij in-
breiding dient een aantal woningen gekozen te worden dat stedenbouw-
kundig passend is in haar omgeving). 

• De stedenbouwkundige visie moet passen in de integrale ontwikkelings-
visie 2015-2030 en biedt dus ruimte aan circa 600 woningen.  

• De woonvisie en het lokaal kwalitatief woonprogramma zijn leidend voor 
de volkshuisvestelijke invulling, waarbij ruimte wordt gegeven aan een 
beperkte opvang voor de regionale behoefte aan woningen.             

• De visie moet ook ingaan op leefbaarheid in de brede zin (naast wonen 
ook de verkeersstructuur, recreëren, voorzieningen, werken e.d.) 

• Uitgangspunt is dat voetbalvereniging Veensche Boys verplaatst wordt. 
• Er dient een goede volwaardige verkeersontsluiting van de kern Nijker-

kerveen ontworpen te worden (zie de integrale ontwikkelingsvisie). 
• De Nieuwe Laak zal, conform de integrale ontwikkelingsvisie, gedeelte-

lijk in het plangebied van de kern Nijkerkerveen worden opgenomen. 
• Er wordt ruimte geboden voor detailhandel. 
• Aandachtspunt is de aanwezigheid van een zware gasleiding. 
• Het moet mogelijk zijn een woonzorgzone van Nijkerkerveen te maken. 

Dit betekent dat de mogelijkheid wordt geboden voor de komst van een 
(klein) gezondheidscentrum, zorgwoningen en seniorenwoningen (con-
form de Woonvisie). 

• Er zullen vlekken worden aangeduid waar woningbouw tot de mogelijk-
heden behoort. De vlekken liggen wel buiten de huidige kern van Nijker-
kerveen (maar vallen binnen het plangebied). 

 
Als kader voor de ontwikkelingsvisie Nijkerkerveen levert dat op: 

• Een gedefinieerde woningbouwopgave: circa 600 woningen, 25 per ha. 
(dat is passend binnen de integrale ontwikkelingsvisie). Te realiseren in 
de aangegeven vlekken in het plangebied met inbegrip van de verplaat-
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sing van vv De Veensche Boys. Dit aantal is exclusief de invulling van de 
inbreidingslocaties. 

• Versterking van leefbaarheid en vitaliteit op alle fronten 
• In het bijzonder aandacht voor het creëren van een Woonservicezone 

(dat is een “moderne” variant van de woonzorgzone)  
• Inzet van kennis en ervaring van de bewoners bij de leefbaarheidsont-

wikkeling binnen dit kader. 
 
 
In de IOV is opgenomen dat de gemiddelde woningdichtheid 20 woningen 
per hectare is. In de randvoorwaarden voor deze ontwikkelingsvisie heeft de 
gemeenteraad echter een gemiddelde woningdichtheid van 25 woningen per 
hectare vastgesteld. Laagland’advies heeft deze randvoorwaarden als uit-
gangspunt voor de visie overgenomen. De bewoners geven in hun reactie 
aan dat de gemeenteraad gesteld heeft dat IOV richtinggevend is voor de 
randvoorwaarden. De randvoorwaarde van 25 woningen per hectare wijkt 
volgens de bewoners af van de IOV. De begeleidingsgroep (samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de stamtafels) geeft aan dat zij in het geval afge-
weken wordt van de 20 woningen per hectare graag mee wil denken in het 
zoeken naar oplossingen (mogelijk ook anders dan een hogere woningdicht-
heid) om de grondexploitatie sluitend te krijgen. 

1.4 Wat is Nijkerkerveen voor dorp? 

Nijkerkerveen  
Nijkerkerveen is een van de kernen van gemeente Nijkerk (in totaal bestaat 
gemeente Nijkerk uit 3 kernen, waaronder ook Hoevelaken en Nijkerk) en telt 
een kleine 3.000 inwoners. Nijkerk als geheel telt bijna 39.000 inwoners (CBS, 
2006). 
 

 

Bron: http://home.hetnet.nl/~powell00/pages/contact.htm 
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Hoe is de bevolkingsopbouw?  
 
Leeftijdsopbouw 
Volgens de laatste telling in 2006 (CBS) heeft Nijkerkerveen 2990 inwoners. De 
leeftijdsopbouw van de inwoners wijkt niet sterk af van de gemiddelde leeftijds-
opbouw in Nijkerk. Relatief wonen er iets meer jongeren en iets minder ouderen 
in Nijkerkerveen dan het landelijk gemiddelde. Het verschil is 2 á 3% per leef-
tijdscategorie.  
 

Locatie Jaar Inwoners 0-15 15-25 25-45 45-65 >65 

Nijkerk 2003 37 630 21 13 30 25 12 

 2004 37 980 21 13 29 25 12 

 2005 38 420 20 13 29 26 12 

 2006 38 700 20 13 29 26 13 

Nijkerkerveen 2003 3 080 21 13 29 26 11 

 2004 3 130 21 13 29 26 11 

 2005 2 980 21 14 28 26 11 

 2006 2 990 20 14 27 27 11 

Nederland 2005 16305526 18 12 29 26 14 

Bron: CBS, 2006 

 
Huishoudensgrootte 
 
Locatie Jaar Huishoudens Huishoudensgrootte 

Nederland 2003 6995720 2,3 

 2004 7049280 2,3 

 2005 7090960 2,3 

 2006 7146090 2,3 

Nijkerk 2003 14160 2,6 

 2004 14440 2,6 

 2005 14670 2,6 

 2006 14860 2,6 

Nijkerkerveen 2003 1110 2,7 

 2004 1130 2,8 

 2005 1080 2,8 

 2006 1080 2,8 

Bron: CBS, 2006 

 
In Nederland is de gemiddelde huishoudensgrootte 2,3 personen. In Nijkerk is 
dit iets hoger: 2,6. In Nijkerkerveen wonen gemiddeld iets grotere huishoudens 
dan in de rest van de gemeente, de gemiddelde huishoudensgrootte is 2,8.  
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Migranten 
In Nijkerk wonen weinig allochtonen, in Nijkerkerveen nog minder. 

 
Herkomst niet westerse  
migranten 

Locatie 
 

Jaar 
 

 
Westerse 
migranten 
totaal (%) 

Niet-
westerse 
migranten 
totaal (%) 

 
Marok-
ko 

Neder-
landse 
Antillen 
en 
Aruba 

 
Suri-
name 

 
Tur-
kije 

 
Overig 
niet-
wes-
ters 

Nederland 2003   10 2 1 2 2 3 

 2004 9 10 2 1 2 2 3 

 2005 9 10 2 1 2 2 3 

 2006 9 11 2 1 2 2 3 

Nijkerk 2003 . 5 . . . . . 

 2004 4 5 2 0 0 1 1 

 2005 4 5 2 0 0 1 1 

 2006 4 5 2 0 0 1 1 

Nijkerkerveen 2003 . 1 . . . . . 

 2004 2 1 . . 0 0 1 

 2005 2 1 0 0 0 0 1 

 2006 2 1 0 0 0 0 1 

Bron: CBS, 2006 

 
Inkomen 
Het gemiddelde inkomen van de Nijkerveenders (10.500€ netto per jaar) ligt 
lager dan het gemiddelde in heel Nijkerk en in Nederland (12.200€ netto per 
jaar).  Ook zijn er meer mensen met lage inkomens en minder met hoge inko-
mens dan het landelijk gemiddelde. 
 

Locatie Jaar 
Gemiddeld inkomen 
per hoofd (x1000€) 

lage inkomens  
(%) 

hoge inkomens 
(%) 

Nederland 2003 12,9 40 20 

 2004 12,2 40 20 

 2005 12,2 40 20 

Nijkerk 2003 12,8 40 23 

 2004 12,2 40 23 

 2005 12,2 40 23 

Nijkerkerveen 2003 11,5 42 18 

 2004 10,4 42 17 

 2005 10,5 44 18 

Bron: CBS, 2006 

 
 
Wonen 
De woningvoorraad in Nijkerkerveen bestaat voor 74% uit koopwoningen  en 
voor 26% uit sociale huurwoningen van De Goede Woning en Woningstichting 
Nijkerk (Nijkerk, Woonvisie 2005+). Gemiddeld zijn er in Nederland iets meer 
koop dan huurwoningen. Zoals gebruikelijk in kleine kernen ligt het aanbod 
koopwoningen in Nijkerkerveen een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. 
Het is wel opvallend dat gemiddelde woningwaarde in Nijkerk boven het lande-
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lijk gemiddelde ligt, terwijl het gemiddelde inkomen onder het landelijk gemid-
delde ligt.  
 

 jaar 
Gemiddelde woning-
waarde (x1000€) huurwoningen koopwoningen 

Nederland 2003 133 47 53 

 2004 134 47 53 

 2005 202 . . 

 2006 201 . . 

Nijkerk 2003 . 33 67 

 2004 171 33 67 

 2005 257 . . 

 2006 256 . . 

Nijkerkerveen 2003 . 31 69 

 2004 196 32 68 

 2005 296 . . 

 2006 296 . . 

Bron: CBS, 2006 

 

In de eerste uitwerking van het streekplan van de Provincie Gelderland is de ge-
meente Nijkerk aangewezen als zoekzone voor wonen en werken en daarmee als 
groeigemeente. Ook in de Integrale Ontwikkelings Visie is een taakstelling voor 
woningbouw opgenomen. In de gemeente Nijkerk zijn verschillende locaties be-
noemd voor realisatie van woningbouw. Eén locatie is de kern Nijkerkerveen. Nij-
kerkerveen is hiermee een zogenaamde groeikern en daarom is in de randvoor-
waarden opgenomen dat er wordt uitgegaan van een groei van ongeveer 600 wo-
ningen in de periode tot 2030. In Nijkerkerveen is de eigen kwantitatieve woning-
behoefte bepaald op ongeveer 120 woningen voor de periode 2005-2014. De circa 
600 woningen zijn gepland voor de langere termijn; het betekent echter wel dat er 
met deze uitbreiding meer gebouwd wordt dan voor de eigen lokale behoefte 
(Woonvisie 2005+ (2006), Streekplan (2005), IOV (2006)). 
 
Wonen, Welzijn en Zorg 
In Nijkerkerveen staan geen voorzieningen voor verzorgd, beschermd of intra-
muraal wonen. De behoefte aan wijkgerichte voorzieningen voor ouderen is wel 
dringend. Ook voor Nijkerkerveen geldt: hoe langer je als senior thuis kan blij-
ven wonen, hoe beter. Daar ligt een fikse opgave. De gemeente geeft prioriteit 
aan de ontwikkeling van een woonservicecentrum in de kern Nijkerkerveen. De 
beoogde locatie aan de Nieuwe Kerkstraat staat nog ter discussie. 
 
Conclusies 
In Nijkerkerveen treedt net als in de rest van Nederland vergrijzing en ontgroe-
ning op. Toch lijkt de ontgroening zich hier minder snel te voltrekken. Dit hangt 
mogelijk samen met relatief grote gezinnen.  
De inkomens liggen gemiddeld € 1.700,- per jaar lager. In Nijkerk wonen van 
oudsher meer mensen met een hoog inkomen. Dit kan aanleiding zijn voor een 
economische impuls in Nijkerkerveen. Echter, houdt er wel rekening mee dat 
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niet alle Veenders werken in Nijkerkerveen. Dit is ook niet realistisch en wense-
lijk voor een klein dorp.  
De gemiddelde woningprijs in Nijkerkerveen is hoog, en aanzienlijk hoger dan in 
Nijkerk en de rest van Nederland. Het aandeel sociale huurwoningen (26% so-
ciale huur) is vrij laag voor een omgeving waar inkomens relatief laag liggen. 
Mogelijk wordt dit veroorzaakt door veel zelfbouw: je bouwt voor relatief weinig 
geld met vrienden en familie je eigen woning, die later in de markt wel weer 
veel geld waard wordt. Toch is er maar zeer beperkt behoefte aan meer sociale 
huur: rond de 30% is voldoende, en dan vooral bedoeld voor senioren en star-
ters.   
Op het gebied van wonen en zorg is een inhaalslag nodig. Niet alleen door een 
woonservicecentrum in te richten, maar ook door meer levensloopbestendige 
woningen te bouwen. In deze visie willen we dat in samenhang met de overige 
voorzieningen en woningbouw analyseren en ontwikkelen. 
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2 HOOFDPUNTEN UIT RESULTATEN STAMTAFELS 

2.1 Inleiding  

Een aantal inwoners van Nijkerkerveen heeft met grote betrokkenheid binnen 
een viertal thema’s aangegeven welke aspecten van groot belang zijn voor het 
dorp. Dit hebben zij gedaan in de vorm van ‘stamtafels’: thematische werkgroe-
pen gevormd door bewoners. De thema’s van de stamtafels zijn: 

1. Wonen en woningbouw 
2. Sociale samenhang, zorg en voorzieningen 
3. Verkeer, openbare ruimte en veiligheid 
4. Werken en ondernemen 

 

Het is op zijn plaats voorafgaand aan de analyse een opmerking op te nemen die 
door vele deelnemers aan de stamtafel is geuit. Het aantal nieuw te realiseren 
woningen van 600 is opgenomen in de randvoorwaarden. Niet iedereen is het 
hiermee eens. De angst bestaat dat de grote uitbreiding van het dorp het huidi-
ge karakter zal aantasten. Toch zijn alle stamtafels van de uitbreiding uitgegaan 
en zijn de toekomstbeelden die zij hebben geformuleerd hierop gebaseerd. 

 
Alle stamtafelverslagen zijn opgenomen als bijlage. 

2.2 Uitgangspunten voor de ontwikkeling van Nijkerkerveen 

De stamtafel werken en ondernemen heeft een aantal relevante uitgangspunten 
geformuleerd die in algemeenheid gelden voor de ontwikkeling van Nijkerker-
veen.  Deze uitgangspunten luiden: 

• In de periode tot 2015 worden 300 woningen gerealiseerd in Nijkerker-
veen, na 2015 worden nog eens 300 woningen gerealiseerd. De wonin-
gen worden gebouwd door middel van bouwaanvragen en de realisatie 
van plannen.  

• Het bouwen van nieuwe woningen leidt tot een bevolkingsgroei die ligt 
tussen de 700 en 1800 inwoners. Dit is een uitbreiding van ongeveer 1/3 
van de huidige bevolking. 

• Op termijn (na 2015) worden in Holkerveen ook 700 extra woningen ge-
realiseerd. 

• Vathorst is ongeveer 2 km van de kern Nijkerkerveen gelegen. De aan-
leg van nieuwe ontsluitingswegen maakt Vathorst goed bereikbaar, ook 
vanuit Nijkerkerveen.  Er komt een tunnel die onder de A28 doorgaat en 
die Vathorst en Nijkerkerveen verbindt. (Daarnaast komen er 2 nieuwe 

aansluitingen vanuit Vathorst op de A28.)1 

2.3 Wonen en woningbouw 

De stamtafel wonen en woningbouw heeft over een groot aantal deelonderwer-
pen haar visie gegeven. Samenvattend behelst dit de volgende aspecten. 
 

                                                
1 Zie ook: http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=172456 
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Algemeen 
• Het is belangrijk om jonge gezinnen in Nijkerkerveen te houden. 
• De inwoners van Nijkerkerveen moeten voorrang krijgen om een nieuwe 

woning in Nijkerkerveen te betrekken. 
• De UMTS mast is storend in het dorpsbeeld. 

 
Bouwstijl 

• De gevarieerde bouwstijl is karakteristiek voor Nijkerkerveen. De stam-
tafel pleit voor redelijk traditionele woningen, geen hypermoderne wo-
ningen, hoogbouw en platte daken, dit binnen een ruime stedenbouw-
kundige opzet. 

• Om te garanderen dat de bouwstijl gevarieerd blijft is het belangrijk dat 
Nijkerkerveen niet in één keer groeit met 600 woningen; het voorstel is 
een gefaseerde aanpak. Waarbij gepleit wordt om tot aan 2015 300 wo-
ningen te realiseren en om hierna opnieuw na te gaan of het wenselijk is 
om nog 300 extra woningen te realiseren.   

• Er moet voldoende ruimte geboden worden voor zelfbouw: er is behoefte 
aan bouwkavels. 

 
Bouw 

• Nieuwe wijken moeten door meerdere bouwondernemingen gerealiseerd 
worden, zodat er meer variatie komt en eenzijdigheid beperkt blijft. 

• Wijken moeten gemengd zijn qua doelgroepen (starters, gezinnen en 
senioren door elkaar laten wonen) en qua bouwstijl. De dichtheid van de 
woningen moet worden gezien als een gemiddelde en kan variëren; bij-
voorbeeld een hogere dichtheid in de kern en lager aan de randen. 

• Het terrein van de Veensche Boys kan als eerste bouwlocatie ontwikkeld 
worden. 

• Woningen moeten geschikt zijn voor meerdere doelgroepen (denk aan 
seniorenwoningen die ook geschikt zijn voor starters). 

 
Voorzieningen 

• Het zorgcentrum moet in de nabijheid van een (nieuw) winkelcentrum 
liggen. Bij uitbreiding van het dorp is een uitbreiding van het aantal en 
het type winkels noodzakelijk. De boerderij gelegen aan de Laakweg 32 
kan omgebouwd worden tot kleinschalige zorgvoorziening,  eventueel in 
combinatie met een kleine kinderboerderij.  

• Het is wenselijk om de buitensportmogelijkheden uit te breiden; mo-
menteel is er alleen voetbal. Over het algemeen is er weinig aanbod van 
activiteiten voor 12-16 jarigen. 

 
Infrastructuur 

• Het is belangrijk om voldoende parkeergelegenheid en voldoende groen 
te realiseren.  

• Nieuwe wijken moeten met wandel en fietspaden worden verbonden met 
de bestaande delen.  

• Snelheidsbeperkende maatregelen zijn belangrijk, maar drempels zijn 
geen goede oplossing. 

• Niet alle verkeer moet door het centrum (ook niet van de nieuwe wij-
ken), beter is een ontsluiting via de Noordzijde van het dorp. 
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2.4 Sociale samenhang, zorg en voorzieningen 

Sociale samenhang 
• Het is van groot belang dat het dorp haar landelijke karakter behoudt. 

Een toename van de woningdichtheid naar 25 woningen per hectare kan 
het landelijke karakter aantasten.  

• Het is wenselijk om de huidige dorpskern te versterken door de detail-
handel hier te centreren.  

Zorg 
• Het is noodzakelijk om de medische zorg uit te breiden.  
• De stamtafel pleit voor een gezondheidscentrum met: huisarts, apo-

theek, tandarts, fysiotherapie, wijkverpleging, thuiszorg, zuigelingenbu-
reau, spreekuur maatschappelijk werk en zorgloket gemeente.  

• De stamtafel pleit niet voor een woonzorgcentrum, wel voor een dagbe-
steding voor ouderen en voor senioren- en zorgwoningen in de nabijheid 
van algemene voorzieningen. 

Voorzieningen 
• Er moet een goede mogelijkheid zijn voor ondernemers die  een winkel 

willen opzetten. Het huidige aanbod van winkelvoorzieningen moet wor-
den uitgebreid, bij voorkeur gecentreerd in de kern.  

• Groenstroken zijn belangrijk voor het behoud van het landelijke karak-
ter, honden uitlaatplaatsen zijn een aandachtspunt. 

• Extra woningen en inwoners betekent ook extra kinderen. De school-
voorzieningen moeten daarom uitgebreid worden. De stamtafel zet in op 
8 leslokalen, een speellokaal en een peuterspeelzaal.  

• De cultuurhuisconstructie (naar Overijssels model) zou goed passen in 
Nijkerkerveen. Het gaat om een multifunctionele ruimte met daarin een 
cultureel ontmoetingscentrum voor kerken, een bibliotheek, sociëteit, 
educatie en mantelzorg.  

• Tieners en jonge kinderen hebben meer speelruimte nodig zoals een 
trapveldje, een basketbalveld en een hangplek. 

• Het kan nodig zijn de begraafplaats uit te breiden. 
 

2.5 Verkeer, openbare ruimte en veiligheid 

Verkeer 
• De huidige verkeerssituatie en wegenstructuur is op een groot aantal 

plaatsen slecht. Wanneer Nijkerkerveen 600 extra woningen krijgt en 
ongeveer 1500 extra inwoners neemt de verkeersdruk en de onveilig-
heid toe. Voorbeelden van onveilige situaties zijn het begin van de 
Nieuwe Kerkstraat (te smalle scherpe bocht na rotonde) en de kruising 
van de Nieuwe Kerkstraat en de Schoolstraat. Een exacte omschrijving 
van alle aandachtspunten is opgenomen in bijlage 1. 

• Het is van groot belang dat de verkeersituatie gelijktijdig met het maken 
en realiseren van de plannen voor nieuwe woongebieden wordt gereali-
seerd. 
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• In de toekomst zal de afrit van de snelweg (afrit Hoevelaken) bij het 
knooppunt van de A28 en de A1 gesloten worden: dit kan een toename 
van het sluipverkeer opleveren.  

• Om het centrum te ontlasten en sluipverkeer te voorkomen stelt de 
stamtafel voor om het dorp te ontsluiten met een rondweg langs de 
Oostzijde van Nijkerkerveen. De stamtafel stelt verder voor om voor ie-
dere 150 nieuwe woningen, twee uitvalswegen te realiseren.  

• Er moeten veilige en aantrekkelijke fiets- en wandelpaden zijn, gecom-
bineerd met groen voorzieningen. Zwaar verkeer en vrachtverkeer moe-
ten uit de kern geweerd worden.  

• Het is wenselijk dat er een goede busverbinding naar Amersfoort Vat-
horst komt. 

Openbare ruimte 
• Door schaalvergroting is het wenselijk en mogelijk om een dorpskern 

met een centrumfunctie te realiseren, waarbij het belangrijk is dat dit 
een dorps karakter heeft. Het kan zijn dat de van Rootselaarschool hier-
voor verplaatst wordt, zodat op deze locatie ruimte komt voor algemene 
voorzieningen zoals ook sport en ontspanningsruimten voor jongeren. 

• In huidige en toekomstige wijken moet meer aandacht besteed worden 
aan goede en veilige speelplaatsen voor kinderen.  

• De natuurlijke structuur zou als uitgangspunt kunnen dienen voor de 
ruimtelijke ontwikkeling. De hout en veenwallen en het water vormen de 
belangrijkste natuurlijke elementen. De waterhuishouding is enigszins 
problematisch in Nijkerkerveen (er is veel water en de afwatering is ge-
organiseerd middels slootjes die achter woningen langs lopen en niet al-
tijd fraai zijn), de afwatering kan echter ook mooi worden vormgegeven 
met leuke kleine slootjes. 

• Er is te weinig parkeerruimte, vooral bij de kerken. Bij bushaltes moeten 
voldoende en kwalitatief goede fietsenstallingen komen. 

Veiligheid 
• Er zijn geen grote problemen op het gebied van sociale veiligheid. Wel 

zijn er problemen op het gebied van verkeersveiligheid (zie: verkeer). 
• De routes naar de scholen (ook naar de middelbare school, het Corlaer 

college in Nijkerk) moeten goed nagekeken worden en deze moeten 
worden verbeterd qua verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars. 
Denk hierbij aan overzichtelijke oversteekplaatsen. 

• De stamtafel maakt zich zorgen over de luchtkwaliteit en de wijze waar-
op dit samenhangt met de uitbreiding van het dorp.  

2.6 Werken en ondernemen 

De stamtafel werken en ondernemen hield rekening met de algemene uitgangs-
punten en met een aantal specifieke uitgangspunten die gelden voor Nijkerker-
veen: 

• Nijkerkerveen heeft een dorps karakter, ondernemers zijn op diverse lo-
caties actief in het dorp.  

• Een dorps karakter heeft enige beperkingen wat betreft de vestiging van 
middelgrote en grote ondernemingen.  
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• Het uitgangspunt is dat er een gezonde wisselwerking is tussen bewo-
ners en lokale ondernemers (bijvoorbeeld:  boodschappen doen bij loka-
le ondernemers). 

Ondernemers willen de kansen voor ontwikkeling graag benutten. 
 
Zij hebben op basis daarvan een visie geformuleerd die op een aantal aan-
dachtspunten ingaat:  

• Vestiging van (kleinschalige) industrie in Nijkerkerveen 
• Locatie en karakter van de kern (centrum) 
• Hoe kan er in Nijkerkerveen een kern gerealiseerd met aantrekkende 

werking gerealiseerd worden? 
• Op welke manier kunnen lokale ondernemers de kans krijgen om in de 

ontwikkeling van Nijkerkerveen mee te doen? 
• Hoe brengen we ondernemen en (ver)zorgen bij elkaar? 

 
Vestiging van (kleinschalige) industrie in Nijkerkerveen 

• Nijkerkerveen heeft passende kleine industrie nodig voor uitstraling als 
dorp. Dit ter ondersteuning van de lokale ondernemers en lokale werk-
gelegenheid. Voor de ontwikkeling is dit van belang omdat dit groei sti-
muleert. 

• Nieuw industrieterrein: Aanbevolen wordt een nieuw industrieterrein c.a. 
9 Ha. t.b.v. kleine industrie voor bundeling van de industrie en onder-
nemers 

• Vestiging aan de rand van het dorp voor de ontsluiting c.q. aansluiting 
(ook met A28). Voorgesteld  wordt een gebied achter Woudenberg 
Auto's tussen de Nieuwe Kerkstraat en de Vrouwenweg. Daar is reeds 
industrie gevestigd, er  zijn weinig obstakels (veel weiland, verkeersbe-
lasting wordt verminderd, c.q. verbeterd want er is dan geen verkeer 
door het dorp 

• De Nieuwe Laak kan dienen als buffer tussen wonen en industrie 
• Huidige locaties: Talmastraat wordt geleidelijk afgebouwd – “sterfhuis 

constructie” en Koolhaaspark slechts optie voor verdere uitbreiding - in-
dien er niet meer woningen komen. Uitbreiding en concentratie autobe-
drijven en tankstations aan de Amersfoortseweg, dit is een zichtlocatie.  

 
Locatie en karakter van de kern (centrum) en het combineren van ondernemen 
en zorgen 

• In de huidige situatie is de kern bij Meermarkt en de scholen. Deze kern  
heeft beperkte doorgroei mogelijkheden. De winkels en faciliteiten zijn 
nu verspreid over meerdere locaties 
(Fiets/Slager/Bakker/Bloemenzaak/Witgoed etc.). De kern nodigt niet uit 
en biedt geen eigen gezicht aan het dorp  

• Gewenste situatie: Creëer voor Nijkerkerveen een nieuw centrum. Houdt 
rekening met de beperkte inwoneraantal van Nijkerkerveen door winkels 
meer een regiofunctie te geven. Geef hieraan een passend karakter 
maar wel vernieuwend. Centrum moet een combinatie zijn van ontspan-
ning/ winkelen/ wonen/ zorg/ gezondheid. 

• Een nieuw centrum, de  uitgangspunten: Een nieuwe locatie met ruimte 
voor groei/uitbreiding, Kern met minimaal een winkelcentrum,  senio-
renwoningen, gezondheidsvoorzieningen, flats voor verschillende doel-
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groepen, recreatie element. Door scholen te verplaatsen naar de nieuwe 
kern krijgt die op natuurlijke wijze bezoekers van het centrum. Scholen 
kunnen hier een fitnesscentrum en sportfaciliteit (sporthal) delen. Houdt 
rekening met een optimale bereikbaarheid met zowel fiets als auto en 
een goede bewegwijzering van buiten en binnen het dorp. De ontsluiting 
(NOZW) via Nieuwe Kerkstraat, Vrouwenweg, Industrieterrein en Wes-
terveenstraat. Zorg voor voldoende en gratis parkeergelegenheid. Nota-
rieel huurdersvoorwaarden afspreken voor behoud van kwaliteit winkel-
centrum.  Overweeg “Nieuwe Laak” te combineren met een ter-
ras/recreatie en waterpartij. Het nieuwe centrum moet voorzien in dage-
lijkse behoeften en een extra bieden in kwaliteit en service. Het moet 
een creatieve uitstraling krijgen voor een verfrissend “imago” van Nij-
kerkerveen. De aantrekking van het centrum is vooral gericht op de bui-
tengebieden en omliggende woongebieden en het is een plaats waar in-
woners elkaar informeel treffen. Het biedt plaats aan een marktplein.  

 
Obstakels en aandachtspunten voor de realisatie van een nieuw centrum: 
• Meewerken gemeente 
• Gewoonten/patronen doorbreken 
• Verhuizen bestaande bedrijven 
• Parkeerplaats kerken realiseren 
• Herontwikkeling “oude centrum” naar wonen 
• Ondernemersparticipatie 
• Uitwerken onderzoek “Economische haalbaarheid” 
• Benodigde maatregelen om een nieuw centrum te kunnen realiseren 
• Overzicht van alle ondernemersfaciliteiten in Nijkerkerveen 
• Stevig bouwtempo 
• Informele afstemming met huidige ondernemers – koffiegesprek 
• Informeel overleg gemeente 
• Afstemming met andere stamtafels 
• Nijkerkerveen heeft geen aantrekkende werking  
• Gericht op bestaande inwoners 
• Ideeën ondernemers hebben een hoge drempel voor acceptatie in het 

dorp 
 
Geef Nijkerkerveen een aantrekkende werking 

• De aantrekkende werking wordt vorm gegeven door het creëren van een 
nieuw centrum. Grote winkelformules zullen niet investeren gezien lig-
ging en het opvanggebied. Hier moeten we het dus hebben van speci-
aalzaken. 

• De inwoners moeten trots zijn op de eigen kern en een eigen gezicht 
hebben in de gemeente Nijkerk (Nijkerk/ Nijkerkerveen/ Hoevelaken). 
Hiertoe is het van belang om met behoud van het bestaande ook ver-
nieuwing te realiseren. Dit kan in de richting Amersfoortseweg. De hou-
ding in Nijkerkerveen moet daartoe worden omgebogen van reactief in 
pro-actief. De gemeente moet bereid zijn om zo’n pro-actieve houding te 
bewerkstelligen. Hiervoor is betrokkenheid van bewoners en positieve 
participatie van belang.  

 



 
 

Laagland’advies 

17 

Ondernemers kans geven om economisch mee te profiteren van de lokale ont-
wikkeling 
Ondernemers moeten kansen krijgen maar wel op commerciële basis: ze moe-
ten marktconform blijven opereren. Het is van groot belang dat de gemeente 
lokale ondernemers en het dorp betrekt bij de ontwikkelingen. Dit stimuleert de 
groei en binding aan Nijkerkerveen. Ondernemers moeten van de kantlijn naar 
participatie. Hiertoe dient de gemeente lokale ondernemers actief uit te nodigen 
en zij dient tijdens de aanbesteding pro-actief te zijn.  
 
Tot slot gaf de stamtafel aantal randvoorwaarden aan voor werken en onderne-
men in Nijkerkerveen: 

• 600 woningen gerealiseerd worden vóór 2016 voor draagvlak voorzie-
ningen 

• industrie centraal aan de rand van het dorp met goede ontsluiting op 
uitvalswegen 

• een combinatie van diverse functies (winkelen/zorg/recreatie) op centra-
le locatie in of bij de kern 

• kennis van ontwikkelingen om een pro actieve houding te stimuleren 
• een dialoog tussen gemeente en bewoners bijv. via een projectgroep 

Nijkerkerveen 
Naast deze aanbevelingen heeft de stamtafel een en ander concreet uitgewerkt, 
zij hebben opgesteld welk type winkels zij graag in Nijkerkerveen zouden zien, 
met een indicatie van het oppervlak (zie bijlage 2) en een locatie aanduiding (zie 
bijlage 3). 
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3 STERKE EN ZWAKKE PUNTEN, KANSEN EN BEDREIGINGEN 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn sterke en zwakke punten van Nijkerkerveen benoemd 

evenals kansen en bedreigingen. Dit wordt een SWOT-analyse2 genoemd. Deze 
analyse vormt het uitgangspunt voor de leefbaarheidsvisie. De resultaten van de 
stamtafels vormen de voornaamste input voor de sterkte-zwakte analyse. De 
sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen worden gepresenteerd 
volgens indeling die is gebruikt in de stamtafels (wonen en woningbouw; sociale 
samenhang en voorzieningen; verkeer, openbare ruimte en veiligheid; werken 
en ondernemen).  Sterke en zwakke punten zijn ‘intern’ gericht: het gaat om de 
eigenschappen van Nijkerkerveen. Kansen en bedreigingen zijn ‘extern’: welke 
(toekomstige) ontwikkelingen brengen bedreigen of juist kansen met zich mee 
voor de leefbaarheid in het dorp. 
De informatie die de stamtafels hebben aangeleverd is niet altijd één op één 
overgenomen. Laagland’advies heeft een selectie en combinatie van alle input 
gemaakt om zo te komen tot een samenhangend geheel.  

3.2 Sterke punten 

Nijkerkerveen is een dorp waar mensen goed wonen. Het kent een heel aantal 
sterke punten. Om een goede visie te maken benoemen we de sterke punten om 
vervolgens tot een strategie te komen om deze te behouden of te versterkten.  
 
Wonen en Woningbouw 
De inwoners van Nijkerkerveen wonen met plezier in hun dorp. Het dorp is ge-
bouwd volgens het principe van een logisch groeimodel: het is uitgebreid op een 
vrij organische wijze in verschillende fasen. Daarnaast hebben de inwoners van 
Nijkerkerveen de traditie om zelf een woning te bouwen. De ruimte en opbouw 
van het dorp bieden hiertoe de mogelijkheden. Als gevolg van de organische 
groei en de zelfbouwmogelijkheden is de bouwstijl gevarieerd. Dit geeft het dorp 
een karakter van verscheidenheid. Naast de variatie in bouwstijl is er ook een 
gevarieerd woningaanbod. Dit aanbod biedt ruimte aan een gevarieerde bevol-
kingsopbouw, er zijn zowel huur als koopwoningen in het dure en goedkope 
segment. Op de Zonnehof zijn reeds mooie en rustig gelegen senioren wonin-
gen.  
 
Sociale samenhang, zorg en voorzieningen 
Binnen Nijkerkerveen bestaat veel ruimte voor de eigen identiteit van verschil-
lende inwoners. Het verenigingsleven is goed ontwikkeld en belangrijk voor het 
dorp. Er zijn sport en ontspanningsverenigingen die vrij goed draaien. Daarnaast 
speelt de kerk een belangrijke rol in het dorp. De aanwezige kerken zijn actief 
en hebben een bindende functie. 
 

                                                
2 SWOT is een afkorting van Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats; Engels voor: Sterke 

eigenschappen, Zwakten, Kansen en Bedreigingen. 
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Verkeer, openbare ruimte en veiligheid 
Nijkerkerveen is een schoon en net dorp met een goede sociale veiligheid. Be-
woners wonen prettig en voelen zich veilig. De functiemenging in het dorp (be-
drijvigheid en winkelvoorzieningen naast het wonen) zorgt ervoor dat het dorp 
gedurende de hele dag levendig en leefbaar is. Er is veel natuur om de kern 
heen; het buitengebied bestaat uit een grote open ruimte met hout- en veen-
wallen en water. Voor de inwoners van Nijkerkerveen is deze open ruimte om 
het dorp van groot belang. Het geeft een dorps en landelijk karakter aan de 
kern. Het valt op dat er vrij veel openbare ruimte is in Nijkerkerveen. De straten 
zijn ruim en er is een centraal plein in het kleine centrum. De bewoners (jong en 
oud) zijn ook regelmatig buiten in de openbare ruimte te vinden. Bewoners ge-
ven echter aan dat zij liever nog meer openbare ruimte zouden hebben. Een 
ruim en open karakter passen bij het dorp. De kwaliteit van de openbare ruimte 
kan beter (zie ook zwakke punten). 
 
Werken en ondernemen 
Nijkerkerveen is een kleine kern. In kleine kernen is het voor ondernemers vaak 
moeilijk om het hoofd boven water te houden, zeker voor winkels. Toch zijn er 
in Nijkerkeveen verschillende winkels en er is lokale bedrijvigheid. Het lokale 
ondernemersschap is dan ook sterk ontwikkeld. Met andere woorden: de onder-
nemers in Nijkerkerveen weten wat ondernemen is! 
 

3.3 Zwakke punten 

Naast sterke heeft Nijkerkerveen ook een aantal zwakke punten: waar mogelijk 
moeten deze aangepakt worden. 
 
Wonen en woningbouw 
De  verschillende bouwstijlen zijn niet sterk gecoördineerd; hierdoor bestaat het 
risico van verrommeling. Er staan verschillende woningtypen in Nijkerkerveen, 
dit is positief. Voor ouderen bestaat echter een tekort aan woningen en voorzie-
ningen en ook voor starters is het moeilijk om aan een woning te komen.  
 
Sociale samenhang, zorg en voorzieningen 
Zoals in veel kleine keren het geval is lopen ook in Nijkerkerveen de commercië-
le voorzieningen terug. Voor ouderen en andere zorgbehoevenden zijn er weinig 
zorgvoorzieningen. Voor de jeugd (zowel de allerjongsten als de ouderen) is er 
niet veel te doen in het dorp.  
 
Verkeer, openbare ruimte en veiligheid 
Het huidige wegennetwerk kan de verkeersstroom niet altijd aan. Daardoor zijn 
er problemen op het gebied van verkeersveiligheid. Deze problemen bestaan in 
de kern en op de route van Nijkerkerveen naar de middelbare school (Corlaer 
College). De onveilige situatie wordt gedeeltelijk veroorzaakt door vrachtverkeer 
en sluipverkeer dat door de kern rijdt. Het vracht- en sluipverkeer veroorzaakt 
tevens overlast. Er zijn wel busverbindingen vanuit Nijkerkerveen naar bijvoor-
beeld Amersfoort maar deze vormen geen aantrekkelijk alternatief. Bij de bus-
halte bij Starlight zijn de fietsenstallingmogelijkheden beperkt. Zowel het aantal 
plaatsen voor fietsen als de kwaliteit van de stallingmogelijkheden zijn beperkt. 
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Er is nog redelijk wat openbare ruimte in Nijkerkerveen. Bewoners geven echter 
wel aan dat het aandeel openbare ruimte nu al te beperkt is en dat de kwaliteit 
van openbaar groen op veel locaties beperkt is. Het centrum functioneert niet 
als één sterke kern, het is vrij versnipperd. 
 
Werken en ondernemen 
Nijkerkerveen is een klein dorp. Veel inwoners zijn mobiel en doen inkopen in de 
grotere plaatsen. Hierdoor is het huidige draagvlak voor lokaal onderne-
merschap beperkt. 
 

3.4 Kansen 

Veranderingen brengen enerzijds kansen en anderzijds bedreigingen met zich 
mee. De veranderingen in het knooppunt van de A1 en de A28, de geplande 
realisatie van circa 600 woningen en de verplaatsing van het voetbalveld van de 
Veensche Boys leveren zowel een aantal kansen als bedreigingen op.  
 
Wonen en woningbouw 
Veel nieuwbouw biedt kansen aan het opvangen van het tekort aan woningen 
voor jongeren en ouderen. Omdat de woningen nog gebouwd moeten worden is 
het mogelijk om deze op slimme plekken te realiseren. Zo kunnen woningen 
voor ouderen gerealiseerd worden in de nabijheid van nieuwe voorzieningen. 
Ook de spijtoptanten hebben een kans door de nieuwbouw: Inwoners die oor-
spronkelijk uit Nijkerkerveen komen maar zijn verhuisd vanwege het woningte-
kort kunnen terugkeren. 
 
Sociale samenhang, zorg en voorzieningen 
De realisatie van veel nieuwbouw zorgt voor veel nieuwe inwoners. Hierdoor is 
er meer draagvlak voor bepaalde voorzieningen.  Dit biedt de kans om  het hui-
dige (teruglopende) voorzieningenniveau te handhaven of zelfs te versterken. 
Het versterken van het sociaalculturele voorzieningenniveau kan volgens het 
principe van het cultuurhuis. In een cultuurhuis kunnen verschillende voorzie-
ningen worden samengebracht onder één dak. De kerk kan een rol spelen bij de 
ontwikkeling van dit cultuurhuis. Zeker wanneer er veel nieuwe inwoners komen 
hebben de kerken een kans om zich meer extern oriënteren. Zo kunnen zij een 
bredere bijdrage leveren aan de algemene maatschappelijke ontwikkeling van 
Nijkerkerveen. Ook jongeren moeten zo nauw mogelijk betrokken worden  bij de 
sociale ontwikkeling van het dorp. 
 
Verkeer, openbare ruimte en veiligheid 
Het is mogelijk om Nijkerkerveen beter te ontsluiten. Dit komt zowel door de 
geplande toename van de bevolking als de aanleg van een verbinding met Vat-
horst. Doordat het aantal inwoners toeneemt is het draagvlak en noodzaak om 
verkeer om de kern heen te leiden groter. Als deze omleiding wordt gerealiseerd 
zou dit uiteindelijk een betere verkeerssituatie opleveren. Daarnaast kan een 
goede aansluiting naar Vathorst voordelen voor het verkeer opleveren. Het biedt 
met name kansen voor een verbetering van het openbaar vervoer. Een goede 
busverbinding naar Vathorst lijkt aantrekkelijk, zeker omdat daar een intercity 
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treinstation is. Bij de realisatie van een dergelijke verbinding moet rekening 
gehouden worden met de fietsenstallingmogelijkheden. 
Het bestaande groen (de hout- en veenwallen) en blauw (het water) kunnen de 
basis vormen voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp. Vooral voor de 
uitbreiding is het waardevol om de bestaande structuur van de natuur te volgen 
en te benutten tot kwalitatieve openbare ruimten. Omdat de plannen voor 
nieuwbouw nog gemaakt worden kan op de ontwikkellocaties veel aandacht 
besteed worden aan de realisatie van speelplekken. Op de locatie van de Veen-
sche Boys kunnen voorzieningen en woningen gerealiseerd worden. Eveneens is 
er ruimte om in de plannen te zoeken naar een geschikte locatie voor sportvoor-
zieningen.  
 
Werken en ondernemen 
Doordat er meer inwoners komen en doordat de verbinding tussen Nijkerker-
veen Vathorst verbeterd vergroot het draagvlak voor voorzieningen. Hierdoor is 
het mogelijk om een nieuw gebied met een commerciële functie op te zetten.   
 

3.5 Bedreigingen 

Veranderingen zorgen ook voor onrust, omdat er bedreigingen vanuit kunnen 
gaan. Door deze bedreigingen in kaart te brengen kunnen we er beter mee om-
gaan.  
 
Wonen en woningbouw 
Veel nieuwbouw kan leiden tot eenzijdige woningbouw, zeker bij het ontwikkelen 
van grootschalige projecten.  
 
Sociale samenhang, zorg en voorzieningen 
Wanneer de nieuwbouw leidt tot veel nieuwe inwoners in een (te) korte periode 
kan dit leiden tot minder sociale samenhang en betrokkenheid. Bij grootschalige 
nieuwbouw bestaat bovendien het risico dat er eerst woningen worden gereali-
seerd en dan pas voorzieningen komen. Ook is het denkbaar dat de verkeerssi-
tuatie pas later wordt aangepast. Meer inwoners, betekent ook meer behoefte 
aan scholen. Als hier niet op ingespeeld wordt dreigt er een tekort aan onder-
wijsvoorzieningen. Dit zou een ongebalanceerde ontwikkeling betekenen, hier-
voor moet men waakzaam zijn.  
 
Verkeer, openbare ruimte en veiligheid 
Bij een deel van de bevolking bestaat de angst dat Nijkerkerveen uitgroeit tot 
het centrum tussen Hoevelaken en Nijkerk. Hierdoor zou zij haar eigen identiteit 
kunnen verliezen. Door de groei van het aantal inwoners zal de verkeersdruk 
nog verder toenemen. De afsluiting van de afrit Hoevelaken kan meer sluipver-
keer tot gevolg hebben. Door deze ontwikkelingen komt leefkwaliteit en de ver-
keersveiligheid onder druk te staan. 
 
Werken en ondernemen 
Voor de ene partij is groei een kans voor meer ondernemerschap, maar niet alle 
inwoners van Nijkerkerveen willen ondernemen en groeien. 
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Het volgende overzicht vat de sterke en zwakke eigenschappen en de kansen en 
bedreigingen voor de leefbaarheid in Nijkerkerveen samen: 
 
 Sterk Zwak Kans Bedreiging 

Wonen en 
Woningbouw 

Logisch en orga-
nisch groeimodel 
Zelfbouw 
Gevarieerde 
bouwstijl 
Gevarieerd aan-
bod qua type en 
prijs 
Seniorenwonin-
gen Zonnehof 

Risico tot ver-
rommeling van 
het beeld 
Tekort aan 
woningen en 
voorzieningen 
oor ouderen 

Tekort wonin-
gen voor jon-
geren en 
ouderen (en 
vertrokken 
Veenders) 
ophangen 
door nieuw-
bouw 
Mogelijkheid 
voor senioren 
woningen 
nabij voorzie-
ningen  

Grote nieuw-
bouwprojecten: 
eenzijdige bouw 

Sociale sa-
menhang, 
zorg en voor-
zieningen 

Ruimte voor 
eigen identiteit 
Sterk vereni-
gingsleven  
Actieve en bin-
dende kerken 

Teruglopen 
commerciële 
voorzieningen 
Weinig zorg-
voorzieningen 
(ouderen) 
 

Meer inwo-
ners, meer 
voorzieningen 
Mogelijke 
externe profi-
lering van 
kerken  
Kans voor een 
cultuurhuis 
 

Snelle bevol-
kingsgroei kan 
sociale verbinte-
nis aantasten 
Mogelijk onge-
balanceerde 
ontwikkeling  
Tekort aan on-
derwijs 

Verkeer 
openbare 
ruimte en 
veiligheid 

Schoon en veilig 
Functiemenging 
Natuur om het 
dorp (ook water) 
Redelijk veel 
openbare ruimte 

Problemen 
verkeersveilig-
heid 
Sluip en 
vrachtverkeer 
door de kern 
Geen aantrek-
kelijk OV 
Kwaliteit open-
baar groen is 
beperkt. 
Centrum is 
versnipperd 

Verbeterde 
ontsluiting 
Aansluiting 
met Vathorst 
Station via OV 
Groen en 
water als 
basis voor 
ontwikkeling 
Veensche 
Boys als loca-
tie voor wo-
nen en (sport) 
voorzieningen 

Door regionale 
functie kan 
Nijkerkerveen 
als centrum 
uitgroeien tus-
sen Hoevelaken 
en Nijkerk: 
verlies identiteit 
Meer mensen, 
meer verkeers-
druk, minder 
verkeersveilig-
heid 
 

Werken en 
ondernemen 

Verschillende 
winkels en lokale 
bedrijvigheid 
Sterk ontwikkeld 
onderne-
merschap 

Beperkt draag-
vlak voor lokaal 
onderne-
merschap 

Meer inwoners 
en beter ver-
binding met 
Vathorst bie-
den meer 
kansen voor 
ondernemers 

Niet alle inwo-
ners willen groei 
en mogelijkhe-
den voor onder-
nemen 
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4 CONCLUSIES UIT STAMTAFELS EN SWOT 

Op basis van de input vanuit de stamtafels, de SWOT-analyse en de algemene 
studie naar de situatie in Nijkerkerveen zijn de volgende conclusies geformu-
leerd: 

• Nijkerkerveen ligt dichtbij Vathorst. Hiermee ontstaat een nieuwe ver-
binding. Die kan als verkeersroute, als openbaar vervoerverbinding en  
economisch worden benut. 

• Het is van belang dat jonge gezinnen in Nijkerkerveen kunnen blijven 
wonen of zelfs naar Nijkerkerveen terug kunnen keren. 

• Er is ruimte voor gevarieerde woningbouw: woningen voor verschillende 
doelgroepen gebouwd in verschillende stijlen en dichtheden op een ma-
nier die past bij het karakter van het dorp.  

• Het uitgangspunt voor ontwikkeling is het versterken van de huidige 
dorpsstructuur en natuurlijke structuur (groen en water) zonder daarbij 
verfrissende vernieuwing uit de weg te gaan. Dit betekent: niet alles in 
één keer veranderen, maar wel met enig tempo! 

• Om 600 woningen in een voor het dorp aanvaardbaar tempo te kunnen 
verwerken is een groeimodel vereist in plaats van een ontwikkelmodel 
(zoals vinex). 

• Om de levendigheid in het hele dorp te versterken moet de huidige 
woon-werkbestemming (bijvoorbeeld huidige centrumplein en Tal-
mastraat) gehandhaafd blijven.  

• Het verkeer moet zoveel mogelijk om Nijkerkerveen heen, en niet er-
door heen. Veilige en plezierige fiets- en wandelpaden verdienen extra 
aandacht. 

• Er moeten voldoende voorzieningen zijn voor ouderen en jongeren in 
Nijkerkerveen zelf. De voorzieningen moeten slim gecombineerd worden 
(bijvoorbeeld volgens het cultuurhuis concept) zodat er genoeg afne-
mers zijn zodat de voorzieningen zoveel mogelijk marktconform kunnen 
worden aangeboden. 

• Het huidge centrum is versnipperd. Om toch een centrumfunctie te krij-
gen moet het versterkt worden, hierin spelen lokale ondernemers een 
cruciale rol. 

• Nieuwe voorzieningen (zowel commerciële als niet-commerciële voorzie-
ningen) kunnen geplaatst worden op de huidige locatie van de Veensche 
Boys. Deze locatie komt vrij en biedt de mogelijkheid voor ondernemers 
om een wat breder publiek te voorzien (zeker met het oog op de ontwik-
keling van de verbinding met Vathorst). Daarnaast is het gelegen nabij 
seniorenwoningen (de Zonnehof) en bestaat er de mogelijkheid om hier 
meer woningen te realiseren die gebruik kunnen maken van de voorzie-
ningen. 

• Welzijns- en zorgvoorzieningen moeten in samenhang met winkelcen-
trum enerzijds en bouw senioren- en zorgwoningen anderzijds worden 
ontwikkeld. 

• Jongeren verdienen voldoende sport- en speelgelegenheden. Dit geldt 
voor alle leeftijdsgroepen. 

• Planning en fasering bepalen de mate waarin Nijkerkerveen 600 extra 
woningen kan absorberen. Goede afstemming van het verkeersplan en 
het voorzieningenniveau met de nieuwbouw is cruciaal. 
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5 DE TOEKOMSTVISIE 

De leefbaarheidsvisie voor de toekomst van Nijkerkerveen is gebaseerd op de 
conclusies uit voorgaand hoofdstuk en op de algemene uitgangspunten en past 
binnen de randvoorwaarden. Het is een visie waarin de sterkten worden bena-
drukt en de kansen worden benut. De zwakten worden waar mogelijk geminima-
liseerd en bedreigingen het hoofd geboden. Het is zo opgesteld dat rekening is 
gehouden met de beleidskaders en de mogelijkheden en probeert de tegenstel-
lingen samen te brengen. 
 

 
Nijkerkerveen: In balans door dynamiek en eigenzinnigheid! 
 

 
Samen verschillend zijn 
Nijkerkerveen is een gezellig dorp, waar mensen met uiteenlopende levensbe-
schouwingen graag samenleven. In Nijkerkerveen geef je elkaar als vanzelfspre-
kend de ruimte om dingen “op jezelf” te doen, maar werk je tegelijkertijd graag 
samen aan een sociaal sterk dorp. 

 
 
 
Elk nadeel heb z’n voordeel 
Nijkerkerveners vinden elkaar in hun gehechtheid aan hun dorp. Het zijn geen 
“big spenders” en dat willen ze ook niet worden, maar een stabiele economische 
en volkshuisvestelijke basis heeft het dorp de afgelopen eeuwen wel verdiend. 
Economische achterstand en een tekort aan betaalbare woningen willen we defi-
nitief wegwerken. Dat zou het voordeel van het nadeel van 600 woningen kun-
nen zijn! Overigens, een dorp van 5000 inwoners is altijd nog een kleine kern!  
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Groeien, niet overhaasten 
Groeien kan, overhaasten niet. We moeten bij groei extra investeren op hand-
having van het dorpskarakter, zonder vernieuwing uit de weg te gaan. De bouw 
van de 600 woningen moet zo getemporiseerd worden, dat de realisatie (eco-
nomisch en volkshuisvestelijk dorpsbelang) in een passende vorm (ruimtelijk 
dorpsbelang) en tempo (economisch en sociaal dorpsbelang) goed kan groeien 
in plaats van overhaast ontwikkelen (sociaal en ruimtelijk dorpsbelang). Het 
mag best een snelgroeier zijn, maar overhaaste ontwikkeling is altijd in strijd 
met het dorpsbelang en dus uit den boze. Het bestemmingsplan moet daar ster-
ke randvoorwaarden voor creëren.  
Wanneer de 600 woningen in fases worden gebouwd (75 á 100 woningen per 
jaar) heeft dat 2 voordelen. De groei is voldoende groot voor het verbeteren van 
het voorzieningenniveau en klein genoeg om bij zorgvuldige uitvoering het ka- 
 

 
rakter van Nijkerkerveen te behouden. Het is raadzaam om na de eerste tranche 
van 300 woningen stil te staan bij de ontwikkeling van de volgende 300. De 
omstandigheden kunnen dan zo veranderd zijn dat een andersoortige ontwikke-
ling gewenst is dan we nu voor ons (kunnen) zien. 
 
Voorzieningen: een hart aan de rand 
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Een economische impuls kunnen we zoeken in de ontwikkeling van een nieuw 
dorpshart op de locatie van de Veensche Boys. Ruimtelijk is het de kern van een 
mooi samenhangende dorps”waaier”, die aansluit op het dorpsplein in de huidge 
kern. Zo kan het hart toch aan de rand van het dorp liggen. 
Voorwaarde is wel dat zorg- en welzijnsvoorzieningen daar in worden opgeno-
men. Op deze wijze kan een servicepunt ontstaan van waaruit zorg-op-maat 
geleverd kan worden. Ook de nieuwe seniorenwoningen, omdat ouderen dan zo 
dicht mogelijk bij de voorzieningen wonen en er zo lang mogelijk zelfstandig 
gebruik van kunnen maken. Maar zorg- en zeker ook welzijnsvoorzieningen zijn 
er ook voor jongeren. Dit vraagt om plek voor verschillende doelgroepen; iets 
dat mogelijk is, maar wel om goede afstemming vraagt. 
 
Is er behoefte aan uitbreiding van de schoolaccommodaties – die nu prima lig-
gen op hun huidige plek – dan kan ook daarvoor ruimte worden gezocht in het 
nieuwe voorzieningencentrum. De wenselijkheid daarvan hangt mede af van de 
toekomstige woningbouwlocaties. 
Voor de sportvoorzieningen wordt een nieuwe locatie gezocht. Zo kan de jeugd 
blijven voetballen en kunnen supporters blijven kijken! Misschien ontstaat er 
zelfs ruimte voor nieuwe sportclubs. De stamtafel stelt voor om de sportvoorzie-
ning naar de Buntwal te verplaatsen. 
 

 
 
 
Ontmoeting in het oude centrum 
Het “oude” dorpscentrum wordt ingericht als verblijfsplek voor jong en oud. Er 
komt een eenvoudig maar gezellig buitenpodium voor allerlei sociaal-culturele 
en muzikale activiteiten. Nijkerkerveen gaat wat dat betreft een nieuw tijdperk 
tegemoet: ieder voor zich blijft, maar we doen het steeds meer ook samen. 
Ook kan er in de huidige winkellocaties een aantal specialistische winkels (die 
niet teveel vloeroppervlak nodig hebben) zoals bijvoorbeeld slager Worst ge-
woon blijven zitten. Dat verhoogt de levendigheid alleen maar. 
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Veilig en snel bereikbaar voor iedereen 
Verkeersveiligheid te voet, op de fiets en in de auto is essentieel. Voordeel van 
een “hart aan de rand” is dat verkeer van buiten – nodig voor een rendabele 
exploitatie van het centrum - het dorp niet in of door hoeft. 
Op deze plek kunnen wandel- en fietsroutes door het dorp mooi aansluiten op de 
snelverkeersroutes naar buiten. 
 

 
We doen onderzoek naar mogelijkheden om een openbaar vervoerverbinding 
met Vathorst te maken. Zodat Nijkerkerveners daar ook makkelijk op de trein 
kunnen stappen. Fietsenstallingen horen daarbij zowel in het centrum als bij de 
opstapmogelijkheden voor het openbaar vervoer. 
 
We willen onderzoeken of daarnaast een “ringroute” (die mogelijk deels bestaat 
uit bestaande tracé’s) om het dorp kan helpen om verder (zwaar) sluipverkeer 
uit de kern te weren. Het is ook de moeite waard om te onderzoeken wat de 
mogelijkheid is om de ringroute ten zuiden van de bestaande ontsluiting te laten 
lopen. 
Voor de bereikbaarheid van het nieuwe voorzieningencentrum moeten we verder 
niet overdrijven: de grootst mogelijke afstand binnen de kern is en blijft nog 
altijd relatief klein.  Wel moeten we zorgen dat de openbare ruimte geen obsta-
kels heeft voor ouderen en mensen met een functiebeperking. Verkeersdrempels 
bemoeilijken de doorgang en zijn dus niet altijd zonder meer toepasbaar. Het is 
raadzaam om telkens naar het meest passende alternatief (bijvoorbeeld een 
alternatieve inrichting) voor snelheidsbeperking te zoeken.   
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Landschap en water maken het mooi 
 

 
De karakteristieke landschapswaarden, het veengebied, de houtwallen en het 
water willen we versterken en ook sterker verbinden met het dorp. Een goed 
aansluiting op de natuurlijke structuur vormt het uitgangspunt van het steden-
bouwkundige plan voor nieuw te ontwikkelen locaties. In de reeds ontwikkelde 
locaties wordt de samenhang met de natuurlijke structuur versterkt. De toekom-
stige inrichting van de bestaande openbare ruimte in het dorp moet van deze 
vergroening meeprofiteren. De samenhangende ontwikkeling van dorp en bui-
tengebied, biedt kansen voor verbetering en uitbreiding van het netwerk voor 
het langzaam verkeer.  
 
Wonen op eigen wijs 
We willen een dorp waar je betaalbaar maar ook duur kan wonen en waar je je 
eigen kasteel – betaalbaar of duur - kunt bouwen. Er is voldoende ruimte voor 
zelfwerkzaamheid, ook bij de woningbouw, doordat er voldoende kavels voor 
zelfbouw beschikbaar zijn.   
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De norm voor sociale nieuwbouw is 30%, maar hoeft niet allemaal in het meest 
goedkope segment. Ook in het sociale segment bestaat aandacht voor kwaliteit. 
Een deel van de sociale huurwoningen mag best in ‘de bovenkant’ van de sociale 
huur worden gerealiseerd. Het sociale segment moet het voor jonge en minder 
draagkrachtige Veenders mogelijk maken om naar het dorp terug te keren of er 
te blijven.  
Ouderen en mensen met een functiebeperking moeten in levensloopbestendige 
woningen zo lang mogelijk zelfstandig in het dorp kunnen blijven wonen. Maar 
ook de vraag naar traditionele eengezinswoningen zal blijven bestaan. Het blijft 
dus zaak om een gevarieerde woningvoorraad te houden, waarbij wel aandacht 
is voor levensloopbestendigheid en duurzaamheid. 
Het dorp heeft behoefte aan een bouwstijl die niet conflicterend is met de huidi-
ge bouwstijl. Een beeldkwaliteitsplan enerzijds en een alerte architect en wel-
standscommissie anderzijds, kunnen hier een belangrijke rol in spelen. 
 
Genieten van de openbare ruimte 
De openbare ruimte willen we sterk 
verbeteren. Er is meer dan voldoende 
ruimte om voor kinderen veilige en 
leuke openbare speelplekken te maken 
en de bestaande te verbeteren. In 
Nijkerkerveen kun je je kinderen nog 
onbezorgd buiten laten spelen. 
Natuurlijk letten we hier ook op bij de 
nieuw te ontwikkelen locaties. 
 
Ouderen kunnen daar volop van 
meegenieten. De routes vanuit het 
dorp naar het nieuwe winkel en 
woonservicecentrum zijn goed te 
belopen – ook met rollator – en 
voorzien van gezellige rustplekken.  
Voor jongeren die graag even buiten 
het directe zicht willen “hangen” 
worden aan de dorpsrand een aantal 
overdekte ontmoetingsplekken 
gerealiseerd. 
 
Het openbaar groen verandert. Nu staat er her en der laag “stedelijk” struikge-
was. Dit struikgewas maakt plaats voor meer dorpse elementen zoals gras en 
weelderige heggen. Daarmee kunnen we de groene dorpsstructuur veel helder-
der en herkenbaarder maken. Bovendien sluit je daarmee mooier aan op de 
inrichting van het buitengebied. 
 
Bedrijvigheid aan de buitenrand 
Aan de buitenrand van het nieuwe voorzieningencentrum komt ruimte voor 
nieuwe bedrijvigheid. Dat moet wel passende bedrijvigheid zijn die goed aansluit 
bij de dorpse schaal. Deze bedrijvigheid omvat niet alleen middenstand en de-
tailhandel, maar ook industrie in de lichte bedrijfscategorieën. Daarnaast blijft 
de bedrijfsbestemming in het gebied rond de Talmastraat gehandhaafd. Mocht 
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bedrijfsvoering hier op de lange termijn niet haalbaar zijn, dan kan de bestem-
ming in een latere fase aangepast worden naar wonen. 
 
 

 
 
De visie verbeeld 
Het kaartje (volgende pagina) geeft een schematische verbeelding van de toe-
komstvisie voor Nijkerkerveen. Het geeft een indruk van de ontsluitingsrichting. 
Het doel is dat het verkeer zoveel mogelijk om het dorp heen gaat, in plaats van 
dwars door het dorp heen. Daarnaast geeft het een globale indicatie van de lo-
catie voor het commerciële en voorzieningencentrum. Tussen het commerciële 
en voorzieningen centrum wordt een woonzorggebied ontwikkeld. In het huidige 
centrum is ruimte voor recreatie en de huidige bedrijvigheid (school winkelvoor-
zieningen) blijven hier bestaan. De bewoners in het woonzorggebied zitten op 
deze manier in ten midden van voorzieningen.  Om levendigheid in het dorp te 
houden is een woon-werk zone aantrekkelijk. Als er zowel gewoond als gewerkt 
wordt in een gebied zijn er ’s avonds en overdag mensen op straat en dat is wel 
zo prettig! 
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De visie verbeeld 

 
 
Ontsluitingsrichting 
 
1) Commercieel en voorzieningencentrum 
2) Woonzorg gebied 
3) Recreatief centrum met ontmoetingsplek 
4) Woon-werk zone 
 
 

100 m

Van Dijkhuizenstraat

Westerveenstraat

Nieuwe Kerkstraat

Jacob de Boerweg

Laakweg

Buntwal

100 m

Van Dijkhuizenstraat

Westerveenstraat

Nieuwe Kerkstraat

Jacob de Boerweg

Laakweg

Buntwal

Van Dijkhuizenstraat

Westerveenstraat

Nieuwe Kerkstraat

Jacob de Boerweg

Laakweg

Buntwal

 1 
32 4 

Uitbreidings-
gebied voor 

Uitbreidings-
gebied voor 



 
 

Laagland’advies 

32 

BIJLAGEN 
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 BIJLAGE 1: STAMTAFEL WONEN EN WONINGBOUW 

Stamtafel Wonen & Woningbouw 
Algemeen:  
aantal van 600 woningen is teveel en staat niet in verhouding tot de interne 
woningbehoefte van 120. 

 
BOUWSTIJL 

 
VOORZIENINGEN 

 
BOUW 

Geen platte da-
ken 

Zorgcentrum, locatie 
nader te bepalen 

Meerdere bouwonderne-
mingen moeten een kans 
krijgen 

Huidige bouwstijl 
voortzetten 

Apotheek, politiepost 
Geen meerdere bouwput-
ten tegelijk 

Passend bij 
dorpsbeeld 

Sporthal bij school Gevarieerde bouw 

Geen (hy-
per)moderne 
bouw 

Sportpark Veensche Boys, 
meer buitensportvoorzie-
ningen 

Start bouwlocatie  
Veensche Boys 

Veel groen tussen 
bebouwing 

Ruimer winkelaanbod, 
duidelijkheid voor onder-
nemers, voorbeeld Kruid-
vat 

Starterswoningen tevens 
geschikt maken voor senio-
renwoningen. 

Geen hoogbouw 
Zorgzone geen regiofunc-
tie, moet bestemd zijn 
voor Nijkerkerveen 

Gemengd bouwen d.w.z. 
geen zgn. star-
ters/seniorenwijken 

Dorpsidentiteit 
behouden 

Nieuwe locatie Veensche 
Boys, let op goede door-
voer van verkeer 

Starters/ZC: veel woningen 
op klein opp. voldoende 
ruimte voor woningen rui-
mere opzet 

 
Bestaande locaties ge-
bruiken voor nieuwe 
doeleinden 

Gemengde wijken bijv. 
zoals de wijk achter de 
kerk aan de Nieuw Kerk-
straat 

 
Zorgzone dicht bij voor-
zieningen 

Bouwtempo: Veenders een 
kans geven en Veenders 
terug halen. 

 Digitaal glasvezelnet  

 

 

Speelvoorzieningen pas-
send bij de doelgroep 

 

 

 

INFRASTRUCTUUR 
 

Voldoende fiets- en wan-
delpaden ter ontsluiting 
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van de nieuwe wijken 
Voldoende parkeerplaat-
sen 
Alternatief voor boven-
matig veel drempels 
(chicanes?) 
Voorkomen dat wijken 
afvloeien via het centrum 
Ontsluiting via noordkant 

  
Onduidelijkheden: Gewenst: 

• Aantal woningen 
• Duidelijkheid over de bouw-

planning, nakomen van belof-
tes hierover 

• Winkelgebied 

• Voortzetting betrokkenheid/ 
inspraak inwoners Nijkerker-
veen gedurende het hele pro-
ces. 

• Infrastructuur  
• Bouwen bij UMTS en gaslei-

ding 
 

• Te verdelen Bouwkavels  

• Locatie Veensche Boys  
• Wat houdt 'bouwen naar be-

hoefte'in 
 

• Hoe uitzonderingsposities voor 
de jongere Veenders aan te 
vragen 

 

 



 
 

Laagland’advies 

35 

 

 

 
 

Als voorzitter/gespreksleider en aanspreekpunt van deze stamtafel wordt voor-

gedragen de heer Erik den Hertog. De notulen zullen worden verzorgd door me-

vrouw Cora Westhoff. 

Een stukje tekst voor de website zal gedestilleerd worden uit de notulen. Plat-

form Nijkerkerveen, de heer Van Dusschoten  zal een kopie van deze notulen ter 

hand worden gesteld. Overigens is dit platform ook te benaderen voor informa-

tie. 

 

Donderdag 15 februari 2007 vindt de vergadering van de Raadscommissie Grond-

gebied plaats om 20.00 uur.  Deze zitting is openbaar en kan worden bijgewoond 

in de hoedanigheid van toehoorder. De vergadering is ook te volgen via de radio. 

De commissie zal zich uitspreken over de randvoorwaarden. 

 

Als leidraad voor de vergadering van de stamtafel is een aantal punten opgesteld 

welke als bijlage zijn toegevoegd. 

 

De bewoners van Nijkerkerveen zijn over het algemeen tevreden met hun woon-

situatie al is men zich ervan bewust dat er iets moet gebeuren in het kader van 

de vergrijzing. Het winkelaanbod is te klein en er moet geprobeerd worden jonge 

gezinnen ‘binnen te houden’. De angst bestaat dat anders Nijkerkerveen voor 

een te groot deel bewoond gaat worden door mensen van buitenaf, met veel geld 

en geen betrokkenheid. 

Plaats   : Nijkerkerveen, Van Rootselaar-
school 
Datum   : 12 februari 2007 
Tijd   : 19.30 – 22.00 uur 
Aanwezig  : bewoners, vertegenwoordiger Com-
missie Grondgebied in de   

hoedanigheid van toe-
hoorder, voorzitter Wo-
ningstichting in de   

hoedanigheid van toe-

BIJEENKOMST STAMTAFEL WONEN EN WONINGBOUW 
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De vraag rijst of het noodzakelijk is het dorp met 600 woningen uit te breiden 

terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat er behoefte bestaat aan 120 woningen. 

Dit aantal van 120 is terug te vinden in de woonvisie en is vastgesteld op basis 

van de resultaten van een enquête onder een groep van bewoners van Nijkerker-

veen welke representatief was voor de totale bevolking van Nijkerkerveen. De 

planning is 300 woningen te bouwen tot 2015 en 300 na 2015 tot 2030. De bouw 

van 600 woningen betekent dat het dorp met 1/3 wordt uitgebreid. 

 

Bij velen blijkt de Woonvisie 2005+ en Integrale Ontwikkelingsvisie onbekend. 

Deze zijn op internet te vinden via de gemeentesite www.nijkerk.org of Google 

zoekbegrip woonvisie Nijkerkerveen en ontwikkelingsvisie Nijkerkerveen pdf. Ook 

is informatie te verkrijgen via het GBA (gemeentelijke basisadministratie). 

 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het aantal van 600 woningen veel te 

hoog bevonden wordt. Hierover wordt grote bezorgdheid geuit. Men is er zoge-

zegd absoluut niet blij mee! Daarbij is men er veelal van overtuigd dat de plan-

nen veel concreter zijn dan de gemeente de bewoners wil doen geloven. Men 

vraagt zich af in hoeverre er werkelijk sprake kan zijn van inspraak temeer daar 

veel gegevens reeds vastgelegd zijn in de woonvisie welke steeds als uitgangs-

punt wordt genomen.  

 

Het is een vaststaand feit dat de 600 woningen evenredig over 3 segmenten ver-

deeld zullen worden te weten: duur, midden en sociale woningbouw verdeeld in 

koop- en huurwoningen. 

Er komen gemiddeld 25 woningen per hectare, voor Nederland ligt dit gemiddel-

de op 35 woningen per hectare. 

De 24 ha grond zijn inmiddels door de gemeente aangekocht. De gang van zaken 

rond de aankoop wordt kort aangehaald en is nog steeds voeding voor veel onbe-

grip en wantrouwen ten opzichte van de gemeente.  

 

Als de woningen er dan toch moeten komen, vinden de inwoners het uitermate 

belangrijk dat de nieuw te bouwen woningen passen bij het huidige dorpsbeeld. 

Dit betekent onder andere: voortzetting van de huidige bouwstijl, geen platte 

daken, gevarieerd bouwen, veel groen, geen hoogbouw, geen hypermoderne 

bouw ook niet voor het zorgcentrum. Zie bijlage voor de aandachtspunten van de 

PCOB . 
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Om een goede indeling nieuwbouwwoningen en zorgcentrum over Nijkerkerveen 

te maken, is het essentieel te weten waar het winkelgebied komt te liggen. Deze 

vraag staat nog open bij de gemeente. Het zorgcentrum moet in elk geval in de 

directe nabijheid van winkels en voorzieningen komen te liggen. 

 

Meerdere bouwondernemingen moeten een kans krijgen. Volgens de gemeente 

mogen 3 bouwondernemingen inschrijven, hiervan wordt de goedkoopste geko-

zen. Over deze uitspraak wordt twijfel uitgesproken. 

 

De nieuwe wijken moeten voldoende ontsluitingen hebben naar het centrum toe 

in de vorm van wandel- en fietspaden. 

 

De verdeling van 25 huizen per hectare wordt aan de orde gesteld. Voor wat be-

treft starters en het zorgcentrum zullen veel woningen op een klein oppervlak 

gebouwd worden. Op deze wijze zou er voldoende ruimte overblijven woningen 

met een ruimere opzet en voor groen ook als men rekening houdt met de infra-

structuur. 

 

Opgemerkt wordt dat de 600 woningen voorzien zijn exclusief de mogelijkheden 

die eventueel door sloop gecreëerd kunnen worden.  

 

Voldoende parkeergelegenheid wordt zeer belangrijk gevonden en veel buffers 

van groen tussen de bebouwing.  

 

Het bouwtempo zal liggen bij 50 a 60 woningen per jaar. Het is de bedoeling 

kleine aantallen per jaar te bouwen om de ‘Veenders’ een kans te geven en 

‘Veenders’ terug te halen. Daarbij wil het dorp Nijkerkerveen de eigen identiteit 

behouden. 

Tegenopmerking is dat de gemeente de grond al heeft aangekocht en er dus fi-

nanciële druk bestaat die van invloed zal zijn op het bouwtempo.   

Als nadeel van langzaam bouwen wordt de onzekerheid genoemd. Het is belang-

rijk dat aangegeven wordt wat wanneer en waar gebouwd gaat worden. 

Op het bouwtempo kan geen invloed worden uitgeoefend. Dit heeft te maken 

met de regiofunctie die de gemeente Nijkerk door de Provincie is opgelegd. Deze 

functie houdt in dat de overloop van Barneveld en Scherpenzeel onder andere 

door Nijkerkerveen moet kunnen worden opgevangen.  
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Samengevat is het voor de bewoners van Nijkerkerveen van essentieel belang dat 

er snel duidelijkheid komt over de bouwplanning en dat beloftes hierover ook 

daadwerkelijk nagekomen worden. 

 

De toepasbaarheid van Artikel 19 Wet Ruimtelijk Ordering wordt aangekaart; 

iedereen die nu wil bouwen, zit vast aan het nieuwe bestemmingsplan Nijkerker-

veen. Wordt voldaan aan het huidige bestemmingsplan, dan is bouwen in principe 

toegestaan. 

 

(art.19-WRO:Omschrijving: Een bestemmingsplanvrijstelling artikel 19 Wet op 

de Ruimtelijke Ordening geeft toestemming om in strijd met het geldende be-

stemmingsplan te bouwen, grondwerken te verrichten of een bouwwerk of per-

ceel t e gebruiken.  

Er zijn drie typen vrijstellingen:  

 

Op basis van artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening kan er vrijstelling wor-

den verleend voor het (ver)bouwen van bouwwerken (bouwvergunning), het uit-

voeren van grondwerken (aanlegvergunning) of voor het gebruik van een bouw-

werk of perceel in strijd met het bestemmingsplan, maar waartegen geen be-

zwaren bestaan. 

 

Als een aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan moet eigenlijk het gel-

dende bestemmingsplan worden aangepast. Dit is een langdurig proces. Door het 

volgen van een artikel 19 vrijstellingsprocedure hoeft niet te worden gewacht 

met het verlenen van de vergunning, totdat het aangepaste bestemmingsplan 

van kracht is geworden. Het bestemmingsplan kan waarnodig in een later stadi-

um worden aangepast.) 

Voor wat betreft het winkelaanbod zal het nodige veranderd moeten worden bij 

een dergelijke uitbreiding van het dorp. Zo wordt een Kruidvat genoemd en moet 

er een apotheek en politiepost in het dorp komen. De gemeente moet voorberei-

dingen treffen zodat ondernemers ook daadwerkelijk met een juiste voorstelling 

van zaken aan de slag kunnen.  

 

De wegen in Nijkerkerveen staan bol van de drempels, er wordt gesproken over 

‘bultdorp’. Dit is een bron van ergernis al wordt ook opgemerkt dat deze vorm 

door de bewoners zelf is gekozen. Geopteerd wordt voor meer chicanes. 
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Voorstel is zoveel mogelijk te voorkomen dat wijken afvloeien via het centrum. 

De infrastructuur hangt nauw samen met de bebouwing. Er zal eerst duidelijk-

heid moeten zijn over de infrastructuur voordat  de bebouwing in kaart kan wor-

den gebracht.  

 

De Veensche Boys zullen worden verplaatst. Er is nog geen keuze gemaakt waar-

heen. Hiertoe zouden 3 scenario’s bestaan. 1 scenario zou zijn verplaatsing rich-

ting het Dijkje, de overige twee opties  worden niet bekend gegeven. Het is van 

wezenlijk belang dat op de nieuwe lokatie voor een goede doorvoer van verkeer 

wordt gezorgd.  

 

Er wordt aangegeven dat het voor de hand ligt dat de bouw gestart wordt in het 

gebied wat vrijkomt door het vertrek van Veensche Boys tot aan de Nieuwe Kerk-

straat.  Zo kan in 1 keer een slag gemaakt worden en bestaat er geen overlast 

door bouwwerkzaamheden op meerdere plaatsen in het dorp. Daarnaast is hier 

de meeste grond al in bezit van de gemeente. 

 

De Baggelaar zou een logische plek zijn voor een woonzorgcentrum met bejaar-

denwoningen. Het is wenselijk dat de seniorenwoningen niet apart van andere 

woningbouw gesitueerd worden. Dit geldt ook voor de starterswoningen ter voor-

koming van zgn. starterswijken. 

 

Een goed voorbeeld van gemengde bouw is de wijk achter de kerk in de Nieuwe 

Kerkstraat. 

 

De seniorenwoningen dienen tevens geschikt te zijn voor starters. 

 

De zorgzone moet gesitueerd worden dicht bij de voorzieningen. De zorgzone 

moet bestemd zijn voor Nijkerkerveen een géén regiofunctie hebben. 

 

Een goede volgorde zou zijn dat eerst de nieuwe centrumplek bepaald wordt en 

vervolgens daaromheen de bebouwing gepland wordt. 

 

Als het huidige centrum verlengd zou worden, komt dit dichtbij de Baggelaar te 

liggen wat –zoals eerder vermeld- een goede plek zou zijn voor een zorgcentrum. 

 

Er wordt een voorbeeld aangehaald van het dorp Hulshorst waarbij een oude 

boerderij een woonzorgcentrum is geworden. Zo wordt nieuw nut gegeven aan 
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‘oude bebouwing’, kunnen ouderen in hun vertrouwde omgeving blijven en blijft 

het dorpsbeeld intact. De boerderij gelegen aan de Laakweg 32 zou hiervoor in 

aanmerking kunnen komen. 

Een andere optie zou kunnen zijn een dergelijke boerderij te gebruiken voor 

creatieve doeleinden voor bijvoorbeeld ouderen en jongeren.  

 

De mogelijkheden voor de jeugd moeten nader bekeken worden. Op dit moment 

biedt Nijkerkerveen alleen het voetballen. 

 

Mevrouw Huilmand zal de voorlopige planning voor wat betreft inleverdatum 

visies stamtafels, voorstellen stedenbouwkundige ontwikkeling e.d.  doormailen 

aan de voorzitter. 

 

De input van de stamtafels wordt gebruikt bij het maken van afwegingen. Er is 

nog geen besluitvorming over hoeveel woningen waar moeten komen te liggen. 

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 26 februari 2007 om 19.30 uur in de 

Van Rootselaarschool in Nijkerkerveen.  Gereserveerd staat de daaropvolgende 

maandag 5 maart 2007, zelfde tijd, zelfde plaats. 
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Een aantal deelnemers heeft zich bij de voorzitter afgemeld voor deze bijeen-

komst.  

 

Opmerkingen notulen: sloopwoningen moet aangepast worden naar inbreidingslo-

caties. Deze woningen vallen onder de 600 woningen waarmee de kern uitgebreid 

zal worden. Verschillen in grootte zijn wenselijk met betrekking tot bejaarden-

woningen. 

Over aftopping: Een voorbeeld ter verduidelijking: woningen die 170.000 euro 

kosten moeten verhuurd worden á 5%. Dit ligt ver boven de huurgrens. Door wo-

ningen af te toppen naar 120.000 euro wordt dit voorkomen. Met het oog op zorg 

en wonen, dient de huur en eventuele zorg geheel gescheiden te worden. 

Veense Boys: het is onbekend of de UMTS mast blijft of niet. Bouw zou op mini-

maal 300 meter afstand van de mast toegestaan zijn. Mevrouw Huilmand vraagt 

na. 

De Laakweg 32 als optie voor een zorgboerderij: hierop komt de reactie dat dit 

niet centraal gelegen is terwijl de zorginstelling de mensen zogezegd in de be-

woonde wereld wil houden. Strekking van de opmerking rond Laakweg 32 was de 

mogelijkheid te bieden aan ouderen, die het buitenleven gewoon zijn, vaak sa-

men met dieren (kippen, geiten enz.) voort te zetten. Het gebruik van bestaande 

gebouwen voor nieuwe doeleinden heeft daarbij een voorkeur. Op wens van de 

persoon is Laakweg 32 uitdrukkelijk vermeld in de notulen als concreet voorbeeld 

hiervan. 

 

De raadcommissie treft elkaar op 15 maart aanstaande. In het raadvoorstel wordt 

het aantal van minimáál 600 woningen genoemd. De IOV heeft het over bouwen 

naar behoefte. 

 

Plaats  : Nijkerkerveen, Van Rootselaarschool 
Datum  : 26 februari 2007 
Tijd  : 19.30 – 22.00 uur 
Aanwezig : bewoners,  voorzitter Woningstichting, 
vertegenwoordiger PCOB,    

vertegenwoordiger bewoners in 
de functie van architekt,    

BIJEENKOMST STAMTAFEL WONEN EN WONINGBOUW 
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Voorstel vanuit stamtafel: begin met 300 woningen tot 2015, daarna opnieuw 

bekijken omdat op dit moment verschillende gedachten heersen over het aantal 

woningen waarmee de kern N’veen wordt uitgebreid. 

Daarbij wordt genoemd dat naast het aantal woningen zeer belangrijk is te kijken 

naar het soort woningen.  

 

Wederom wordt opgemerkt dat de dorpscultuur behouden moet blijven. 

 

Er is veel vraag naar bouwkavels, deze worden door de gemeente weinig vrijge-

geven.  

 

De algemene stelling wordt herhaald: 1/3 duur, 1/3 minder duur, 1/3 sociaal. 

Hiermee wordt aan de behoefte tegemoetgekomen. Hoe de bouwkavels in deze 

verdeling moeten worden opgenomen is onduidelijk.  

Als de gemeente veel bouwkavels uitgeeft, gaat dit tegen een netto prijs, is niet 

interessant voor gemeente en ontwikkelaar??? De behoefte van Veenders aan 

bouwkavels is echter duidelijk aanwezig en mag niet genegeerd worden door de 

gemeente.  

 

De machtspositie van Van de Mheen wordt wederom aangehaald en bestempeld 

als een kwalijke zaak. 

 

Hoeveel woningen zijn nodig om een zorgcentrum in stand te houden? 30 zorg-

woningen gebaseerd op het huidige inwoneraantal. Als de zorgwoningen niet 

bezet raken met eigen inwoners, dan dienen ze voor andere dorpen. 

 

Wanneer wordt het zorgcentrum gebouwd, wordt daar mee begonnen of pas over 

20 jaar? 

Het is belangrijk voor N’veen hier snel mee te beginnen. 

 

Over de plaats van het zorgcentrum heeft de stamtafel in de vorige bijeenkomst 

gebrainstormd. Hier is de locatie van de huidige Baggelaar besproken. In de 

woonvisie 2005+ wordt als locatie de Nieuwe Kerkstraat genoemd. Hiertoe zijn in 

de voorbesprekingen 12 woningen aan deze straat als saneringsgebied bestemd. 

Dit was een actie waar de gemeente achter stond. In dit plan is reeds 60.000 

euro aan onderzoekskosten geïnvesteerd (gefiatteerd door gemeente). Een ande-

re locatie wordt dan ook niet waarschijnlijk geacht. 
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Korte discussie over de informatieverstrekking van de gemeente aan de desbe-

treffende woningen aan de Nieuwe Kerkstraat. 

 

Het zorgcentrum bestaat uit 30 appartementen met daarbij een zorghoek waarbij 

24 uur per dag zorg beschikbaar is. Er moet een basis voor zorg gelegd worden 

om mensen zo lang mogelijk in hun huis te houden. Gebouw maximaal 2 lagen 

hoog. 

 

Als de kern wordt uitgebreid met zoveel woningen, komen er ook zoveel inwo-

ners bij. Dit heeft zijn weerslag op de behoefte aan schoolvoorzieningen. De 

vraag rijst of 1 grote school voldoende is of dat er bij veel meer ‘import’ meer 

scholen nodig zullen zijn. Het idee wordt geopperd voor 1 school in het centrum 

met een sporthal welke onder andere als gymzaal zal fungeren omdat ervan uit-

gegaan wordt dat de Baggelaar er niet meer zal zijn. 

 

Als er een nieuwe school komt, komen de huidige schoolgebouwen leeg te staan. 

Deze zouden weer als winkelvoorziening opgenomen kunnen worden. 

 

Nijkerkerveen wordt net zo groot als Hoevelaken maar zal nooit hetzelfde win-

kelaanbod krijgen. 

 

De bouw moet begonnen worden in de kern van Nijkerkerveen. Eerst moet het 

voorzieningenniveau bedacht worden, dan de bouw aansluiten op de kern. Er 

moet ruimte gereserveerd worden voor bijzondere doeleinden om een kern zeker 

te stellen. 

 

De plaats van het huidige centrum het plein voor de ‘Meermarkt’ wordt goed 

bevonden. 

 

In de kern is sprake van een relatief hoog eigenwoningbezit waardoor inbreiding 

hier moeilijker zal worden. 

 

De nieuwe locatie van de Veensche Boys is nog niet duidelijk, de locatie komt 

naar alle waarschijnlijkheid buiten het kader te liggen wat is gegeven voor de 

kern N’veen. 

 

Mocht de locatie voor de Veensche Boys liggen aan de andere kant van de Amers-

foortseweg, dan moet er een fietstunnel komen of een goed stoplichtensysteem. 
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Voor de kinderen moeten er meer speelplekken komen waar veilig gespeeld kan 

worden en rekening gehouden is met de verschillende leeftijdsfasen van kinde-

ren. De huidige speelplekken moeten verbeterd worden. 

 

Met de leeftijdsgroep 12 – 16 jarigen wordt slecht rekeningen gehouden. Het idee 

is voor deze groep aan te haken bij de voetbalvereniging en voor deze groep daar 

een plek te creëren. 

 

Ook voor de oudere jeugd moet passende voorzieningen gecreëerd worden. 

 

Zowel de Vrouwenweg als de Nieuwe Kerkstraat zijn gevaarlijke toegangswegen. 

Er moet dan ook een nieuwe ontsluiting komen voor vrachtverkeer naar de bouw-

plaats. 

Een ontsluiting aan de noordkant zou het meest logisch zijn. Het is dan ook lo-

gisch dat aan de noordkant begonnen wordt met bouwen. 

 

Het voorstel is de Veensche Boys te steunen in hun mening dat de sportvelden 

niet richting Amersfoortseweg moeten worden verplaatst. 

 

Meer buitensport dan alleen het voetbal. Er moet een sportpark komen met di-

vers buitensportaanbod. 

 

Een opmerking over de planning. De eerste fase (het interactieve proces) gaat 

heel snel (zie bijlage), het duurt echter een jaar voordat de gemeente gaat be-

slissen. 

In december 2007 zou met de bouw gestart worden volgens de planning. 

 

Op 15 maart brengen de stamtafels verslag uit op 21 maart is er een gezamenlij-

ke bijeenkomst van de stamtafels. 

 

Het concept stedenbouwkundige visie moet klaar zijn voor de zomer. Het in-

spraakmoment moet niet in de zomervakantie vallen net zo min dat besluitvor-

ming mag plaatsvinden in de zomer. 

 

Na instemming van de gemeenteraad met het stedelijk plan moet dit plan ver-

taald worden in een bestemmingsplan. 
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Art. 19 WRO: vooruitlopend op een bestemmingsplan. 

Voor de kern kun je via het ontheffingsartikel toch zaken opstarten voor inbrei-

dingslocaties. 

 

Burgerinitiatief: hiermee punten op de agenda van de raad zetten als nog geen 

beslissing genomen is. Hiertoe zijn minimaal 25 handtekeningen nodig. 

 

Mevrouw Huilmand benadrukt dat de randvoorwaarden niet uit de lucht zijn ko-

men vallen en waarschuwt ervoor de energie niet in zaken te steken die toch niet 

veranderd kunnen worden. Beter is het ideeën te verzamelen met de randvoor-

waarden als gegeven. 

 

Het burgerinitiatief behelst 2 punten: het aantal woningen waarmee de kern 

moet worden uitgebreid: geen eenduidigheid in aantal, geen beargumentering 

van het aantal en de rol van de stamtafel gedurende het hele traject. 

 

Formeel bestaat de stamtafel niet meer na 15 maart. Het is belangrijk als groep 

een officiele status te hebben welke goedgekeurd is door het college. 

 

Stel dat het aantal te bouwen woningen toch naar beneden zou worden bijge-

steld, dan mag deze vermindering van woningen dit niet zonder meer bij ander 

dorpen in aantal erbij opgeteld worden. 

 

De stamtafel wenst verdere uitleg over wat verstaan wordt onder ‘naar behoef-

te’. 

 

De eigen jeugd is voor de Veenders belangrijk. Omdat het waarschijnlijk is, dat 

veel jeugd van buiten af wordt aangetrokken, gaat de voorkeur er naar uit dat de 

jongere Veenders voorrang moeten kunnen krijgen op een woonpositie in hun 

eigen dorp. 

 

Het zou mogelijk zijn om een uitzonderingspositie aan te vragen in het kader van 

de leefbaarheid voor kleine kernen. Hiermee zou in de huisvestingsverordening 

de mogelijkheid geschapen kunnen worden Veenders voorrang te verlenen. 

 

Er bestaat behoefte aan een digitaal glasvezelnet. 
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De bevindingen van de 2 avonden zullen in schemavorm uitgewerkt worden. Deze 

wordt aan de leden van de stamtafel toegezonden per mail. Na eventuele op- 

en/of aanmerkingen wordt hiervan een definitieve versie opgesteld welke naar 

Laaglandadvies zal worden gestuurd. 
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BIJLAGE 2: STAMTAFEL SOCIALE SAMENHANG, ZORG EN VOOR-
ZIENINGEN 

Nijkerkerveen, 14 maart 2007 

 
Algemeen: 
De stamtafel sociale samenhang, zorg en voorzieningen kan na twee constructieve 
bijeenkomsten zijn advies uitbrengen betreffende de te plegen voorzieningen om 
het welzijn van de inwoners van het groeiende Nijkerkerveen te behouden. Tijdens 
de eerste bijeenkomst op 15 februari is n.a.v. de kernvragen van Laagland’advies 
geïnventariseerd welke voorzieningen men graag zou zien in het dorp, welke zaken 
er behouden moeten worden en welke verbeteringen men wenst. Op 1 maart is 
nagedacht over de realisatie van deze plannen. De leden van de stamtafel zijn 
unaniem van mening dat het bouwen van 600 woningen een zeer grote invloed zal 
hebben op de woon- en leefsituatie.  Het plaatsen van 600 woningen vraagt een 
aanpassing van het voorzieningenniveau van het huidige Nijkerkerveen. Hoe de 
stamtafel hier invulling aan wil geven staat hieronder beschreven.  
 

Sociale samenhang 
Voor de stamtafel is het van groot belang dat het groene, landelijke karakter van 
het dorp behouden blijft. Men is van mening, dat het dorp een verstedelijkt uiterlijk 
krijgt als er daadwerkelijk 25 woningen per hectare grond gebouwd gaan worden. 
De stamgroep sluit zich graag aan bij  het bestemmingsplan/visie op Nijkerk waarin 
gesproken wordt van 20 woningen per hectare. 
Een ander belangrijk speerpunt is de versterking van de huidige dorpskern: men 
wil de detailhandel gecentreerd in de huidige dorpskern geplaatst zien. 
 

Zorg 
Uitbreiding op het gebied van de medische zorg is noodzakelijk. Vanuit uw be-
staande plan, waarin is  opgenomen een gezondheidscentrum zal in ieder geval  
zorg geleverd moeten worden door huisarts, apotheek, tandarts, fysiotherapie, 
wijkverpleging, thuiszorg, zuigelingenbureau en spreekuur maatschappelijk werk 
en zorgloket gemeente. 
Voor de ouderen en de mensen met een beperking wil men dagbesteding. Er is 
geen behoefte aan een woonzorgcentrum. Meer wordt gedacht aan senioren- en 
zorgwoningen, zowel in de huur- als in de koopsector, in de nabijheid van de al-
gemene voorzieningen, zoals Het Tuinhuis in Nijkerk en de Kopperhof in Hoevela-
ken. 
 

Voorzieningen 
De gemeente zou de mogelijkheid tot het opzetten van winkels in het dorp moeten 
vergemakkelijken, zodat de inwoners voor hun primaire levensbehoeften niet het 
dorp uit moeten. Uitbreiding van een aantal bestaande winkels, waaronder de su-
permarkt, is noodzakelijk. Graag ziet men de winkels gecentreerd in de dorpskern. 
Er moet een goede regeling komen voor openbaar vervoer van en naar het dorp 
Nijkerkerveen. Ook zijn er meer parkeerplaatsen nodig nabij de dorpskern. In dat-
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zelfde gebied dienen verbeteringen plaats te vinden om de verkeersveiligheid te 
bevorderen.  
Het landelijke karakter dient behouden te blijven door het plannen van groenstro-
ken. Uitlaatplaatsen voor honden is ook een aanbeveling. 
Momenteel is de Peuterspeelzaal gevestigd in een locatie die ook voor andere 
doeleinden gebruikt wordt. Men pleit voor een eigen ongedeelde ruimte voor de 
Peuterspeelzaal, een ruimte voor voor- en naschoolse opvang en eventueel voor 
een kinderdagverblijf. Door de 600 woningen kan men naar schatting zo’n 200 
extra kinderen in het dorp verwachten. Dit betekent een uitbreiding van 8 lesloka-
len, een speellokaal en een extra peuterspeelzaal. Op de bestaande locaties van de 
Van Rootselaarschool en de Johannes Calvijnschool is hier geen ruimte voor zo’n 
grote uitbreiding. Die extra lokalen dienen dan in de uitbreiding van het dorp gesi-
tueerd te worden. Beide scholen kunnen dan een lespunt hierin creëren. Centrale 
ruimtes kunnen dan door beide scholen gebruikt worden. 
Men wil graag een multifunctionele ruimte volgens de cultuurhuisconstructie naar 
Overijssels model met daarin een cultureel ontmoetingscentrum voor de kerken, 
een bibliotheek, sociëteit, educatie en mantelzorg. Deze voorziening is ook belang-
rijk voor de beide scholen. 
Er moet meer ruimte gecreëerd worden voor speelplekken, zowel voor jonge kin-
deren als voor tieners. Te denken valt aan een trapveldje, basketbalveld en hang-
plek. Daarnaast wil men graag de bestaande sportvoorzieningen behouden. Indien 
de voetbalvelden verplaatst gaan worden, dan hoopt men dat er gekozen wordt 
voor een goed bereikbare plek, strategisch gekozen dichtbij de rondweg. 
Er wordt gedacht aan een uitbreiding van de begraafplaats. 
 
Conclusie: 
Om het landelijke karakter van het dorp te kunnen behouden vindt men 25 wonin-
gen per ha teveel. Men wil dat de gemeente terug gaat naar het oorspronkelijke 
plan van 20 woningen per ha, wat een harde eis is voor een aanvaardbare visie. 
De stamtafel adviseert de gemeente de nieuwe voorzieningen slim in te richten 
met oog op de toekomst: het koppelen van diverse ruimtes, zoals peuterspeelzaal, 
voor- en naschoolse opvang en kinderdagverblijf, maakt dat de ruimtes multifunc-
tioneel ingezet kunnen worden.  
Tot slot speelt er de angst dat Nijkerkerveen het centrum van Nijkerk zal gaan 
worden. Dit wil men beslist niet! 
 
Kanttekening 
Ø Er zal een UMTS-mast geplaatst gaan worden in een woonwijk. Vanwege 

de straling mogen er rondom deze mast geen woningen gebouwd worden. 
Op welke wijze kant de ruimte rondom de mast ingericht worden? 

Ø Stamtafelgroep heeft nu een advies gegeven en blijft graag op een of an-
dere manier op de hoogte over het verdere verloop van de keuzes die door 
de gemeente Nijkerk worden gemaakt. Belangrijk hierin is dat aan de be-
denkers (stamtafelgroepen) wordt uitgelegd waarom bepaalde wensen wel 
of niet worden gerealiseerd en eventuele alternatieven worden aangebo-
den. Graag zouden we hiervoor een passend voorstel zien vanuit de ge-
meente of vanuit het adviesbureau.  
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BIJLAGE 3: STAMTAFLE VERKEER, OPENBARE RUIMTE EN VEI-
LIGHEID 

 
Samenvatting van het overleg van de Stamtafel Verkeer, Openbare ruimte en 
Veiligheid, op 8  
en 22 februari 2007, in het kader van uitbreiding en aanpassing van de kern van 
Nijkerkerveen 
 
Algemeen:  
Tijdens de bijeenkomst op 8 februari 2007 is een lijst opgesteld waarop de be-
vindingen van de deelnemers van de Stamtafel zijn vermeld betreffende de hui-
dige situatie in de woonkern.  
Daaraan zijn aantekeningen toegevoegd van bezwaren en problemen die kunnen 
voortvloeien uit  
het plan van de Gemeente het aantal woningen met 600 uit te breiden. 
 
Op 22 februari 2007 is er gekeken naar de huidige situatie in en rond de kern. 
Verder is een inschatting gemaakt van de gevolgen van het bouwen van wonin-
gen binnen het grondgebied dat  
is bepaald als kern van Nijkerkerveen. In het rapport zijn aanbevelingen en 
voorwaarden vermeld. 
 
 
Conclusie:  
De leden van de Stamtafel zijn unaniem van mening dat het bouwen van 600 
woningen zeer  
grote invloed zal hebben op de woon- en leefsituatie. Men vindt dat 600 wonin-
gen te veel is. Het aantal staat niet in verhouding tot de eigen woningbehoefte 
en past niet in het actuele Structuurplan. 
 
Niet de bebouwingsdichtheid, (20 tot 25 woningen per Ha.) van de nieuw te 
bebouwen delen van het grondgebied zal een probleem zijn. Maar omdat de 
verkeerssituatie van de woonkern nu al niet optimaal is en de huidige capaciteit 
van de wegen van, naar en door de kern volstrekt onvoldoende is zullen met een 
uitbreiding van ongeveer 1500 inwoners de problemen nog groter worden. 
Omvangrijke aanpassingen van bebouwing in de kern en reconstructie van we-
gen zullen nodig zijn. 
 
Er wordt evenwel vanuit gegaan dat bij het opstellen van de plannen rekening 
wordt gehouden met  
de geldende richtlijnen en normen voor een leefbare woonomgeving met goede 
groenvoorziening. 
Ook het inrichten van een groene zoom rond een woonkern is van zeer groot 
belang om de leefbaarheid te bevorderen. 
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Uit de beperkte informatie die voorafgaand aan het Stamtafeloverleg beschik-
baar is gesteld is het  
niet duidelijk wat overeenkomsten en verschillen zijn tussen het geldende Struc-
tuurplan, de Bestemmingsplannen, de Woonvisie en de verstrekte Randvoor-
waarden ten behoeve van het opstellen van een Ontwikkelvisie voor uitbreiding 
van Nijkerkerveen. 
 
 
Aantekeningen en opmerkingen: 
 
Verkeer 
Het bouwen van 600 woningen betekent het huisvesten van ongeveer 1500 ex-
tra bewoners. 
Mensen die zich te voet, per fiets en gemotoriseerd zullen moeten verplaatsen. 
De huidige structuur van wegen in de kern is nu op tal van plaatsen slecht te 
noemen. Een voorbeeld is de onveilige situatie aan het begin van de Nieuwe 
Kerkstraat, de scherpe bocht na de rotonde  is te smal.  
De kruising Nieuwe Kerkstraat - Schoolstraat wordt als zeer onveilig ervaren. 
Als aan verkeerveiligheid geen aandacht wordt gegeven gelijktijdig met het ma-
ken van plannen voor het inrichten van nieuwe woongebieden dan zullen in de 
toekomst grote problemen het gevolg zijn. 
 
Goede ontsluiting van de woonkern en de te bouwen nieuwe woonwijken is van 
essentieel belang. 
Het convenant met afspraken van Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaat en 
Gemeente voor toe- en afritten van autowegen mogen geen gevolgen hebben 
voor de kern van Nijkerkerveen. 
Het verplaatsen van op- en afritten van de autosnelwegen kan ‘sluipverkeer’ tot 
gevolg hebben.  
Het is daarom van belang en goede rand- of rondweg om Nijkerkerveen aan te 
leggen. Het rijden  
door woonkernen dient onaantrekkelijk gemaakt te worden door middel van 
snelheidsbeperkende maatregelen. 
 
Een randweg ten oosten van Nijkerkerveen kan mogelijk dienen als uitvalsroute 
voor de verschillende in te richten woonkernen in deze regio. Verder kan deze 
verkeersader het verkeer buiten de kern van Nijkerkerveen houden. 
Bij de aanleg of aanpassing van wegen dient voorop te staan dat fietsers veilig 
en snel door het dorp en van het dorp naar bestemmingen elders, scholen, werk 
en winkelcentra, moeten kunnen reizen. 
Voetpaden die thans te smal zijn moeten verbreed worden. 
 
Om zo min mogelijk verkeersbewegingen in de deelwoongebieden te hebben is 
het gewenst per 150 nieuwe woningen twee uitvalswegen te hebben. 
Fiets- en wandelroutes wel dwars door de woongebieden laten lopen gecombi-
neerd met openbaar groen. Achterpaden (brandgangen) moeten onaantrekkelijk 
gemaakt worden voor bromfietsen. 
Zwaar verkeer en vrachtverkeer moet in de toekomst worden gemeden uit de 
woongebieden. 
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Openbare ruimte 
Door de uitbreiding zal de kleinschaligheid van Nijkerkerveen verdwijnen. De 
leden van de Stamtafel hopen dat aanpassingen in het centrum van de woon-
kern er toe zullen leiden dat er een dorpskern met een dorpskarakter ontstaat 
met een centrumfunctie (winkels, scholen, ouderenhuisvesting, bibliotheek en 
recreëren). Goede voorzieningen zijn mede bepalend voor een prettige leef- en 
woonsituatie. 
 
Aanpassen en herinrichten van de openbare ruimte in de dorpskern kan bijvoor-
beeld door voor de Van Rootselaarschool elders in het centrum een nieuwe en 
grotere school te bouwen zodat ruimte voor algemene voorzieningen kunnen 
komen op de plaats van de school. 
In de dorpskern betere sport- en ontspanningsruimte(n) creëren voor jongeren. 
In huidige en toekomstige woonwijken goede en veilige kinderspeelplaatsen 
inrichten. 
 
In de nieuwe woongebieden zorgen voor een goede verdeling van de soortwo-
ningen. Ook woningen voor starters bouwen. 
 
De huidige waterhuishouding van het grondgebied is niet goed en zal extra aan-
dacht moeten krijgen. 
Verlaging van het grondwaterpeil of drainage kan een oplossing zijn. Locaties 
waar woningen gebouwd kunnen worden liggen zeer laag ten opzichte van het 
grondwaterpeil. 
 
Het verdient aanbeveling de structuur van veen- en houtwallen te behouden in 
de nieuw te bebouwen gebieden. Het landelijk karakter waar mogelijk behou-
den. 
 
Een aandachtspunt moet, in verband met geluidsoverlast, de afstand zijn van 
ontsluitende rond- of randwegen ten opzichte van de bebouwing. 
 
Bedrijven zoveel mogelijk huisvesten buiten de woongebieden. In de toekomst 
zal er niet meer zoals thans een gedoogbeleid moeten zijn voor bedrijven in 
bewoonde delen van Nijkerkerveen die willen uitbreiden. 
 
 
Voor het huidige aantal bewoners is er al te weinig parkeerruimte vooral bij de 
kerken in het dorp. 
Bij bushaltes voorzieningen treffen voor het stallen van fietsen. 
Voor honden, uitlaatplaatsen inrichten zowel in bestaande als in de nieuwe 
woongebieden. 
 
Veiligheid 
Een groter aantal inwoners impliceert meer verkeersbewegingen van voetgan-
gers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Omdat er nu al vele plekken zijn waar 
de veiligheid te wensen overlaat is  
het noodzakelijk bij het maken van uitbreidingsplannen ook te kijken naar de 
huidige situatie. 
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Met meer inwoners op een beperkt grondgebied, die gebruik gaan maken van de 
beschikbare voorzieningen, zal extra aandacht gegeven moeten worden aan het 
aspect sociale veiligheid. Achterpaden zo inrichten zodat voldaan wordt aan cri-
teria van sociale veiligheid. 
 
Veiligheid voor schoolkinderen, fietsers en voetgangers moet prioriteit krijgen. 
Vooral op de routes naar de scholen is het van zeer groot belang dat er goede 
en overzichtelijke oversteekplaatsen komen. Ook snelheidsbeperkende maatre-
gelen ter plaatse van oversteekplaatsen kunnen bijdragen aan betere verkeers-
veiligheid.  
Goede wegverlichting maakt daar deel van uit.  
 
Verkeerssnelheid beperken kan ook door wegversmallingen, verkeersdrempels 
zijn niet altijd de veiligste manier. Aandacht geven aan bereikbaarheid van 
woongebieden door ambulances, brandweer en politie. 
 
Een Nulmeting van de luchtkwaliteit moet worden gedaan zodat op termijn de 
gevolgen van de uitbreiding vastgesteld kunnen worden. 
 
De leden van de Stamtafel willen graag inzage van de ontwikkelvisie voor er 
besluitvorming aan de orde is ook wil men graag gelegenheid op de visie te 
kunnen reageren. 
 
Nijkerkerveen, 14 maart 2007, 
 
 
Namens de leden van de Stamtafel Verkeer, Openbare ruimte en Veiligheid; 
 
Ton Eikelboom,  
Jacob de Boerweg 9,  
3864 EZ Nijkerkerveen.  
T: 033-253 71 50   
E: tei@hetnet.nl 
 
 
 
 
Bijlage: Bij het rapport behoort de lijst met aantekeningen die zijn gemaakt 
tijdens de bijeenkomsten op 8 en 22 maart 2007 
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Aantekeningen van de  Stamtafel bijeenkomst  Verkeer, Openbare Ruimte en 
Veiligheid op 8 en 22 februari 2007, in het kader van wijziging en uitbreiding 
van de kern van Nijkerkerveen. 
 
 
Aandachtspunten 
 
Onderwerp Opmerkingen 
  
Verkeersveiligheid De huidige situatie kruising Schoolstraat/Nieuwe Kerk-

straat is niet veilig voor fietsers en voetgangers (school-
kinderen!).  
Er is dringend behoefte aan verbetering. 
Aan Veilig Verkeer Nederland is/wordt gevraagd een 
onderzoek te doen. 

De huidige situatie aan het begin van de Nieuwe Kerk-

straat is onveilig. De scherpe bocht net na de rotonde is 

te smal. Hier is dringend behoefte aan verbetering. 
 

Verkeersmaatregelen 
1 

Op een aantal punten in de woonkern is behoefte aan 
snelheids beperkende verkeersmaatregelen. Liefst ande-
re dan verkeersdrempels. 
Ook controle op de naleving van de toegestane snelheid 
verdient de aandacht. 
 

Verkeersmaatregelen 

2 

Voor de ontsluiting van de woonwijken is het zeer wen-

selijk een rondweg aan te leggen. Vanuit de (nieuwe) 

wijken gemotoriseerd verkeer zo snel mogelijk naar de 

rondweg leiden. Als zeer goed voorbeeld wordt de Ko-

ninginneweg te Hoevelaken genoemd. 

 

Voor langzaam verkeer, fiets en wandelpaden aanleg-

gen. De wijken door middel van openbaar groen liefst 

gecombineerd met fiets en wandelpaden met elkaar 

verbinden. 

 

In verband met de plannen van het afsluiten van de op- 

en afritten zoals deze er nu liggen, is het misschien mo-

gelijk om door middel van de rondweg Nijkerk met Hoe-

velaken te verbinden. Dit alles om sluitverkeer in de 

toekomst tegen te gaan.  

 
Verkeerssituatie Wat zijn de gevolgen voor Nijkerkerveen van het afslui-

ten van toe- en afritten van autowegen en wat van de 
openstelling van nieuwe toe- en afritten? 
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Woonerven Verkeersmaatregelen zijn gewenst. (Is het wenselijk dat 
woonwijken woonerven worden?) 
 

Verkeersstromen Regelmatig rijden zware/grote vrachtwagens door de 
woonkern. 
Een voorbeeld is de Nieuwe Kerkstraat die door veel en 
zwaar verkeer onveilig is. 
 

Wegcapaciteit De wegen naar en van de woonkern hebben nu al een te 
beperkte capaciteit en zijn te smal voor de grote brede 
voertuigen. Onveilige situaties voor fietsers. 
Dit geldt in het bijzonder voor de Laakweg en de Hogen-
brinkerweg.  
Met meer woningen zal de verkeersstroom verder toe-
nemen. 

Fietspaden Er is nu al dringend behoefte aan fietspaden, die behoef-
te zal als het aantal woningen groter wordt nog sterker 
worden. 
 

Bedrijven Welke plannen zijn er betreffende bedrijfshuisvesting in 
de woonkern? 
In de toekomst zal de aanwezigheid van bedrijven be-
perkingen geven bij de gewenste uitbreiding. Worden er 
bedrijven verplaatst? 
 

Luchtkwaliteit Wordt de luchtkwaliteit gemeten? 
 

Onderhoud Het onderhoud door de gemeente van de openbare 
ruimte en de wegen wordt als voldoende en goed erva-
ren. In de periode van vallend blad is extra onderhoud 
gewenst. 
 

Voetpaden In de woonkern zijn op een aantal plaatsen, onder ande-
re in de Nieuwe Kerkstraat, de voetpaden te smal. Naar 
mate je meer het dorp uit gaat worden de trottoirs 
slechter. 
 

Openbare verlichting 
1 

Op veel plaatsen in de woonkern is de verlichting niet 
voldoende in het kader van veiligheid en sociale veilig-
heid. 
 

Openbare verlichting 
2 

De verlichting op het plein Van Noortstraat bij de Meer-
markt voldoet eveneens niet. 
 

Pleinen De ligging en de inrichting van pleinen voldoen niet aan 
de wensen van de bewoners. 
 

Openbare ruimte De inrichting van de openbare ruimte rond om scholen 
en kerken voldoen niet aan de wensen van bewoners en 
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bezoekers. 
Nijkerkerveen is dichtgebouwd. Er is te weinig groen.  
  

Parkeerruimte Op veel plaatsen in de woonkern is er onvoldoende par-
keergelegenheid beschikbaar. 
 

Winkels Het is gewenst winkels op een andere wijze/andere plek 
in de woonkern te situeren. Er kan zelfs gedacht worden 
aan een klein winkelcentrum. 
Ook is een combinatie met de huisvesting van een ge-
zondheidscentrum, kinderdagopvang en een Bibliotheek 
denkbaar. 
 

Wonen Hoewel dit niet specifiek het onderwerp is voor deze 
stamtafel, wordt nadrukkelijk gesteld dat 600 woningen 
veel te veel is. Het staat niet in verhouding tot de eigen 
woningbehoefte en past niet in het actuele Structuurplan 
 

Woningbouw Er is behoefte aan aanvullende informatie over de loca-
ties binnen de kern Nijkerkerveen waar waarschijnlijk 
gebouwd zal gaan worden. 
 

Woning locaties Er is behoefte aan het vormen van een meer 
“dorps”karakter, dat kan gerealiseerd worden als de 
uitbreidingslocaties op de juiste plek komen. 
 

Rondweg Om een dorpskarakter te creëren en om te voorkomen 
dat sluipverkeer toeneemt, is het wenselijk en soort 
rondweg aan te leggen of wegenlus om de woonkern. 
 
 

Doorgaande wegen De huidige situatie van door de woonkern leidende we-
gen is slecht en dient verbeterd te worden.  
 
 
 
 

Bodemgesteldheid Een aantal locaties waar gebouwd kan worden liggen erg 
laag zodat het grondwaterniveau erg hoog is ten opzich-
te van het huidige maaiveld. 
Maatregelen zijn nodig zoals ophogen van de grond of 
drainage . Verlagen van het grondwaterpeil is ook in de 
huidige situatie al gewenst. 
De waterhuishouding verdient de aandacht. 
  

Groene zoom Er wordt zeer veel waarde gehecht aan een groene zoom 
rond de toekomstige woonkern. 
 

Landelijk karakter Er wordt op gewezen dat uitbreiding van de woonkern 
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niet mag inhouden dat het landelijk karakter verloren 
gaat. 
 

Honden Er is (nu reeds) behoefte aan honden- uitlaatplaatsen. 
 
 

Kinderspeelplaatsen Het aantal speelplaatsen voor grote en voor kleine kin-
deren is niet voldoende. Ook is meer en beter onder-
houd gewenst. 
 

Openbaarvervoer Bij uitbreiding van het aantal woningen en dus het aan-
tal bewoners is het gewenst de situatie met betrekking 
tot het openbaar vervoer te bezien. 
 

Besluitvorming Indien er 600 woningen worden gebouwd dan neem het 
aantal bewoners toe met ongeveer 1500. Er komt dan 
bijna de helft van het huidige aantal inwoners bij. 
Voor het goed en zorgvuldig bestuderen van mogelijk-
heden en knelpunten is het gewenst geen definitieve 
besluiten te nemen voor de zomer. 
 

Ligging woonkern Aandacht moet nog worden gegeven aan de ligging van 
Nijkerkerveen ten opzichte van de Rijkswegen en ten 
opzichte van omliggende plaatsen in het kader van ver-
keersstromen en de functie van het verkeersknooppunt 
Hoevelaken. 
Wat houdt het convenant van Rijkswaterstaat, Provincia-
le Waterstaat en Gemeente Nijkerk in? 
 

Openbaar groen Het is wenselijk de bestaande houtwallen op te nemen in 

de groenvoorziening.  

 

 

Bushalte Bij de bushaltes is er dringend behoefte aan fietsenrek-

ken, waar de fietsen aan vast gemaakt kunnen worden. 

 

Poorten/brandgangen Er is behoefte aan meer poorten tussen de huizen door, 

zodat er geen lange brandgangen ontstaan. 
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BIJLAGE 4: STAMTAFLE WERKEN EN ONDERNEMEN 

 
De Toekomst van Nijkerkerveen 
Waarom een stamtafel? 
Startbijeenkomst van de gemeente Nijkerk wordt in januari 2007 bij Starlight 
gehouden 
De gemeente geeft informatie aan inwoners van Nijkerkerveen inz. Steden-
bouwkundige plan Nijkerkerveen 
Gemeente stelt een werkwijze voor om te komen tot een stedenbouwkundigplan 
die aansluit bij de Integrale Ontwikkelingsvisie van Nijkerk 
Gemeente stelt de randvoorwaarden vast waarbinnen kan worden gewerkt 
De randvoorwaarden worden tijdens de bijeenkomst bekend gemaakt 
Het plangebied wordt door de gemeente aangegeven en omvat niet de buiten-
gebieden. 
Dit document geeft een raamwerk weer voor de uitwerking van de stamtafel : 
Werken en Ondernemen 
De randvoorwaarden van de gemeente worden als bekend verondersteld 
Dit is geen finaal document en zowel deelnemers aan de stamtafel als niet-
deelnemers hebben het recht om aanvullende informatie aan te reiken inzake 
Werken en Ondernemen 
Dit document geeft niet de visie van de gemeente weer, maar is een handreiking 
van inwoners van Nijkerkerveen aan de gemeente om elementen door te geven 
om te overwegen tijdens de visie vorming van het stedenbouwkundig plan 
Welke aspecten zijn voor werken en ondernemen belangrijk in Nijkerker-
veen…….. 
Er wordt door de gemeente toelichting gegeven over het plan. Kort komt het er 
op neer dat 300 woningen voor  2015 en 300 woningen daarna (tot 2030) wor-
den gerealiseerd (op basis van plannen en aanvragen) 
Dit houdt een uitbreiding van inwoneraantal in van tussen de 700~1800 inwo-
ners in. Circa 1/3 van de huidige inwoneraantal 
Er worden (na 2015) ook in Holkerveen 700 woningen op termijn gerealiseerd. 
Vathorst is c.a. 2 km van de kern Nijkerkerveen gelegen. Nijkerkerveen is goed 
bereikbaar als de tunnel afgebouwd is in 2007 
 
Voor Nijkerkerveen geldt dat het een dorpskarakter heeft en dat veel onderne-
mers op diverse locaties in het dorp actief zijn 
Een dorpskarakter heeft enige beperkingen wat betreft vestiging van middelgro-
te en grote ondernemingen 
Uitgangspunt is een gezonde wisselwerking tussen bewoners en ondernemers. 
(bijv. boodschappen bij lokale ondernemers)  
Ondernemers denken vanuit kansen en bedreigingen. 
Het gaat ten slotte om kansen te benutten en om te zetten in daadwerkelijke 
activiteiten 
Als jij het voor het zeggen had, wat zou je dan mee willen geven?? 
Er worden vijf specifieke aandachtspunten benoemd: 
 
Vestiging van industrie/kleine industrie in Nijkerkerveen 
Waar is de kern (centrum) en welk karakter past erbij 
Hoe creëren we een aantrekkende kern in Nijkerkerveen 
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Biedt lokale ondernemers de kans om in de ontwikkeling van Nijkerkerveen mee 
te doen 
Ondernemen en zorgen – hoe brengen we dat bij elkaar? 
 
 
Ieder aandachtspunt wordt verder uitgewerkt in deelgroepen waarbij rekening 
gehouden wordt met o.a. het volgende: 
 
Huidige voorzieningen 
Recente ontwikkelingen 
Ontwikkeling verwacht op korte termijn 
Gewenste situatie 
Verwachte obstakels 
Maatregelen om obstakels te minimaliseren 
 
We willen graag dat …….. 
   Maar dan moeten we eerst weten of ... 
      En dan bepalen hoe verder……………… 
Kleine industrie 
Nijkerkerveen heeft passende kleine industrie nodig voor uitstraling als dorp 
Dit ter ondersteuning van de lokale ondernemers en lokale werkgelegenheid 
Voor de ontwikkeling is dit van belang omdat dit groei stimuleert 
 
Nieuw industrieterrein 
Aanbevolen wordt een nieuw industrieterrein c.a. 9 Ha. t.b.v. kleine industrie 
voor bundeling van de industrie en ondernemers 
Vestiging aan de rand van het dorp voor de ontsluiting c.q. aansluiting (ook met 
A28) 
Voorgesteld  wordt aan een gebied achter Woudenberg Auto's tussen de Nieu-
wekerkstraat en de Vrouwenweg 
Daar is reeds industrie gevestigd, er  zijn weinig obstakels – veel weiland 
Verkeersbelasting wordt verminderd, c.q. verbeterd – Geen verkeer door het 
dorp 
Nieuwe Laak kan dienen als buffer tussen wonen en industrie 
 
Huidige locaties 
Talmastraat wordt geleidelijk afgebouwd – “sterfhuis constructie” 
Koolhaaspark slechts optie voor verdere uitbreiding - indien er geen meer wo-
ningen komen 
Uitbreiding en concentratie autobedrijven en tankstations aan de Amersfoortse-
weg - zichtlocatie  
 
Schematische voorstelling als bijlage toegevoegd   
 
We willen graag dat …….. 
   Maar dan moeten we eerst weten of ... 
      En dan bepalen hoe verder……………… 
Huidige situatie 
Kern is bij Meermarkt/Scholen 
Heeft beperkte doorgroei mogelijkheden 
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Winkels en faciliteiten nu verspreid over meerdere locaties 
(Fiets/Slager/Bakker/Bloemenzaak/Witgoed etc.) 
Kern nodigt niet uit en biedt geen eigen gezicht aan het dorp  
 
Verzoeken ondernemers verwacht op korte termijn 
Geen op dit moment 
 
Gewenste situatie 
Creëer voor Nijkerkerveen een nieuw centrum 
Houdt rekening met de beperkte inwoneraantal van Nijkerkeveen door winkel 
meer regiofunctie te geven 
Geef hieraan een passend karakter maar wel vernieuwend 
Centrum moet een combinatie zijn van ontspan-
ning/winkelen/wonen/zorg/gezondheid 
We willen graag dat …….. 
   Maar dan moeten we eerst weten of ... 
      En dan bepalen hoe verder……………… 
Centrum uitgangspunten 
 
Een nieuwe locatie met ruimte voor groei/uitbreiding 
Kern met minimaal  
Winkelcentrum 
Seniorenwoningen 
Gezondheidsvoorzieningen 
Flats voor verschillende doelgroepen 
Recreatie element 
Faciliteer aantal bezoekers aan centrum door scholen te verplaatsen naar de 
nieuwe kern 
Voor scholen een fitnesscentrum en sportfaciliteit (sporthal) delen 
Overweeg “Nieuwe Laak” te combineren met een terras/recreatie en waterpartij 
Optimale bereikbaarheid met zowel fiets als auto 
Bewegwijzering van buiten en binnen van dorp  
Ontsluiting (NOZW) via Nieuwekerkstraat,Vrouwenweg, Industrieterrein en Wes-
terveenstraat 
Parkeergelegenheid voldoende en gratis 
Notarieel huurders voorwaarden afspreken voor behoud van kwaliteit winkelcen-
trum 
 
We willen graag dat …….. 
   Maar dan moeten we eerst weten of ... 
      En dan bepalen hoe verder……………… 
 
 
Voorzien in dagelijkse behoefte 
Extra bieden in kwaliteit en service 
Nieuwe centrum met creatieve uitstraling voor verfrissende “imago” Nijkerker-
veen 
Aantrekking vooral naar buitengebieden en omliggende woongebieden 
Plaats waar inwoners elkaar informeel treffen 
Marktplein realiseren 
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Op basis van indicatief voorstel het volgende mogelijk 
We willen graag dat …….. 
   Maar dan moeten we eerst weten of ... 
      En dan bepalen hoe verder……………… 
Obstakels 
Meewerken gemeente 
Gewoonten/patronen doorbreken 
Verhuizen bestaande bedrijven 
Parkeerplaats kerken realiseren 
Her-ontwikkeling “oude centrum” naar wonen 
Ondernemers participatie 
Uitwerken van Economische haalbaarheid 
 
Maatregelen 
Overzicht van alle ondernemers/Faciliteiten in Nijkerkerveen 
Gewenste snelheid voor bouw – nagaan dat termijn van de woningen kort is 
Informele afstemming met huidige ondernemers – koffiegesprek 
Informeel overleg gemeente 
Afstemming met andere stamtafels  
 
 
 
We willen graag dat …….. 
   Maar dan moeten we eerst weten of ... 
      En dan bepalen hoe verder……………… 
Nijkerkerveen heeft geen aantrekkende werking  
Gericht op bestaande inwoners 
Heeft een hoge drempel voor acceptatie in het dorp 
 
 
De aantrekkende werking wordt vorm gegeven door het creëren van een nieuw 
centrum  
Grote winkelformules zullen niet investeren gezien ligging/opvanggebied 
Moet het dus hebben van speciaalzaken 
 
 
Inwoners trots geven en eigen gezicht in de gemeente Nijkerk (Nij-
kerk/Nijkerkerveen/Hoevelaken). Behoud bestaande en vernieuw richting 
Amersfoortseweg 
Reactief ombouwen in pro-actief 
Gemeente moet bereid zijn pro-actieve houding te bewerkstelligen 
Betrokkenheid van bewoners en positieve participatie  
 
We willen graag dat …….. 
   Maar dan moeten we eerst weten of ... 
      En dan bepalen hoe verder……………… 
Lokale ondernemers actief uitnodigen 
Tijdens aanbesteding hier pro-actief in zijn 
 
Kans geven om economisch mee te laten profiteren van de lokale ontwikkeling 
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Dit alles wel op en commerciële basis 
Moet wel marktconform blijven opereren 
 
Hoofdzakelijk er op gericht om lokale ondernemers en het dorp te betrekken in 
de ontwikkelingen 
Stimuleert de groei en binding aan Nijkerkerveen 
Van kantlijn -à>>> naar participatie 
We willen graag dat …….. 
   Maar dan moeten we eerst weten of ... 
      En dan bepalen hoe verder……………… 
Zie uitwerking winkelcentrum voor realisatie zorg- en woningvraag 
…… dit alles overwegende komen we tot een volgende advies aan de 
gemeente Nijkerk en de inwoners van Nijkerkerveen: 
Werken en ondernemen in Nijkerkerveen is mogelijk als: 
 
600 woningen gerealiseerd worden voor 2016 voor draagvlak voorzieningen 
industrie centraal aan rand van het dorp is gelegen met goede ontsluiting op 
uitvalswegen 
een combinatie van diverse functies (winkelen/zorg/recreatie) op centrale locatie 
in de kern gerealiseerd wordt 
kennis van de ontwikkelingen wordt verbreed om een pro actieve houding te 
stimuleren 
een dialoog tussen gemeente en bewoners in stand gehouden en bevorderd 
wordt bijv. via een projectgroep Nijkerkerveen 
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Winkelcentrum Nijkerkerveen
m2 Parkeren

1 Supermarkt 1,100      44
2 Slager 150         6
3 Chinees/Afhaal chinees 100         4
4 Drogist 200         8
5 Bloemenspeciaalzaak 100         4
6 Snackbar/Café 200         12
7 Bakker 150         6
8 Kapper 150         6
9 Fietspeciaalzaak 200         8

10 Gezondheidscentrum - Arts 200         8
11 Gezondheidscentrum - Tandarts 200         8
12 Gezondheidscentrum - Fysio/Fitness 125         4
13 Modezaak - Dames 75           2
14 Modezaak - Heren 350         14
15 Unit 1 onvoorzien 100         4
16 Unit 2 onvoorzien 150         6

3,550      144         

Ruimte parkeerterrein c.a. 3,800 m2
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BIJLAGE 5: REACTIE OP CONCEPTVISIE VAN DE BEGELEIDINGS-
GROEP 

 
Aan Laagland’advies 
t.a.v. mevrouw S. Ruijsink 
Postbus198 
3990 DD Houten 
 
 
betreft: leefbaarheidsvisie Nijkerkerveen 
 
 
   Nijkerker-

veen, 8 mei 2007 
 
Geachte mevrouw S. Ruijsink, 
 
Allereerst willen wij u hartelijk dankzeggen voor wat u ons geboden heeft in het 
concept “Leefbaarheidsvisie Nijkerkerveen” en voor de wijze waarop ons ge-
meentebestuur u en ons de unieke gelegenheid heeft willen bieden “van onder 
op” een bijdrage te leveren aan deze visie. 
Graag willen wij ook van de gelegenheid gebruikmaken schriftelijk te reageren 
op het ons aangeboden concept. Dat willen wij doen in aansluiting op wat de 
heer De Greef op hoofdlijnen al aangegeven heeft tijdens de 2e bijeenkomst met 
de inwoners van ons dorp op 24 april j.l. 
 
Deze bijdrage van ons dient u primair te beschouwen als een aanvulling op wat 
u al verwoord hebt in het door u opgestelde concept. Inherent hieraan is dat op 
onderdelen deze aanvulling leidt tot een aanscherping van wat u daarin vermeld 
heeft, en soms ook als een correctie. Uiteraard staat het u vrij een afwijkend 
standpunt in te nemen dan uit de inventarisatie onder de stamtafels is gekomen. 
Dat dient in voorkomend geval ook expliciet vermeld te worden. Dat voorkomt 
ook dat bij het gemeentebestuur ten onrechte het beeld ontstaat dat de inwo-
ners zich volledig herkennen in de door u opgestelde leefbaarheidsvisie. 
Dat dringt temeer omdat we tijdens ons onderling beraad soms het gevoel had-
den dat het op onderdelen over de mening van ons onbekende stamtafels ging. 
 
Het risico van het weergeven van een samenvatting van alles wat via de ver-
slaglegging van en de gesprekken met de stamtafels uitgesproken is, is dat on-
derdelen van de geuite meningen onvoldoende belicht worden. De bedoeling van 
deze schriftelijke reactie is dan ook om op dit onderbelichte het heldere licht van 
onze visie te laten vallen. 
In dit verband hechten wij eraan dat de schriftelijke reacties van alle vier de 
stamtafels onverkort toegevoegd wordt aan het definitieve rapport. Dit geldt ook 
voor deze brief. 
 
“Visie” heeft alles te maken met een vooruitblik: hoe zien wij graag dat ons dorp 
zich ontwikkelt en tegelijkertijd toch “ons dorp” blijft. Een dorp dat volgens de 
geschiedschrijving (zie uw paragraaf 1.10) ontstaan is rondom de (2e) christelij-
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ke school nabij de driesprong aan de Schoolstraat. De handgeschreven aanbeve-
ling - om tot de stichting van deze school te komen - van de grote historicus uit 
de 19e eeuw, Groen van Prinsterer, bevindt zich nog steeds in de archieven van 
deze school. Het is ook deze historicus die ooit geschreven heeft: “In het verle-
den ligt het heden, in het nu wat komen zal”.  
Deze woorden willen we gebruiken als leidraad voor het weergeven van de leef-
baarheidsvisie. Dat doen we gemakshalve en ter bevordering van de leesbaar-
heid aan de hand van de thema’s van de stamtafels. Deze zijn: 
 
- onze visie op “Wonen en Woningbouw” 
- onze visie op “Sociale Samenhang, Zorg & Voorzieningen” 
- onze visie op “Verkeer, Openbare Ruimte en Veiligheid” 
- onze visie op “Werken en Ondernemen” 
We willen deze vier deelaspecten vervolgens in elkaar schuiven tot één geïnte-
greerde toekomstvisie van en op ons dorp. Daarbij vormen Wonen, Werken en 
Welzijn één onlosmakelijk geheel. 
 
Onze visie op Wonen en Woningbouw 
Dit onderwerp behelst zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. 
Wat betreft de kwantitatieve aspecten merken we op dat de Integrale Ontwikke-
lingsVisie 2015 – 2030 (IOV) spreekt van 600 woningen in de uitbreidingslocatie 
die nu aan de orde is. Ook spreekt de IOV van 20 woningen per ha. 
Op 15 februari 2006 spreekt de gemeenteraad uit dat het gaat om circa 600 
woningen en dat gestreefd dient te worden naar 25 woningen per ha. 
Anders dan de raad spreekt het voorliggende concept zeer stellig van 25 wonin-
gen per ha (zie pagina 4 de laatste alinea). En wordt tussen haakjes vermeld dat 
dit passend is binnen de IOV. Wij gaan voorlopig er vanuit dat deze stellingname 
een abusievelijk karakter draagt. Ditzelfde geldt ook voor het op pagina 10 (het 
omkaderde gedeelte) absoluut gestelde aantal van 600 woningen. 
 
Over deze kwantitatieve aspecten is tijdens de vergaderingen van verschillende 
stamtafels uitvoerig van gedachten gewisseld. Wij verwijzen hiervoor naar de 
desbetreffende verslagen. 
Na onderling beraad zijn wij tot het gezamenlijke standpunt gekomen dat 600 
woningen wel heel erg veel is, maar acceptabel mits gefaseerd gebouwd gaat 
worden. We denken dan aan de bouw van 75 á 100 woningen per jaar. 
Hierbij dient echter wel aangetekend te worden dat de stamtafel “Wonen en 
Woningbouw” uiterst terughoudend - zelfs huiverig - staat tegenover het aantal 
van 600 woningen. Realiteitszin echter heeft deze stamtafel ertoe bewogen 
schoorvoetend in te stemmen met dit aantal. Echter onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde van fasering en, voorafgaande aan de daadwerkelijke realisatie van 
de tweede 300 woningen, een moment van herbezinning hierover. 
In dit verband willen wij er ook op wijzen dat expliciet duidelijk gemaakt dient te 
worden dat er thans op geen enkele manier richtinggevende uitspraken gedaan 
dienen te worden over de volgende uitbreidingen zoals genoemd in de IOV. Con-
creet: de 700 woningen in Holkerveen en de tweemaal 900 woningen in Nijker-
kerveen.Volstrekt duidelijk dient gemaakt te worden dat déze uitbreidingen een 
nieuw beslismoment vereisen aan de hand van onder meer de dan bekende de-
mografische gegevens. 
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Te snelle groei vinden wij nadelig, want leidend tot frictie in de samenleving die 
nu al zoveel jaren haar eigen karakter heeft (u noemt het “eigenzinnig”). Con-
frontatie met schoksgewijze veranderingsprocessen kan leiden tot: “Hoe kan 
mijn dorp nu mijn dorp blijven bij al te explosieve groei”. Oftewel: “Hoe zorgen 
we er met elkaar voor dat door de beoogde uitbreiding met bijbehorende tempo 
niet een gevoel van vervreemding ontstaat bij de huidige bewoners van Nijker-
kerveen”. 
Al te geleidelijke groei echter kan weer belemmerend werken op de noodzakelij-
ke impulsen voor verdere uitbouw van de leefbaarheid van ons dorp.  
Hoe behoudt bijvoorbeeld onze oudere generatie de mogelijkheid om in Nijker-
kerveen te blijven wonen in plaats van te moéten uitwijken naar Nijkerk. En: 
wat blijft er nog over van de haalbaarheid van nieuw ondernemerschap, bijvoor-
beeld de beoogde uitbreiding van de detailhandel. 
 
Over het andere kwantitatieve aspect willen wij opmerken dat wij primair aan-
sluiting willen zoeken bij het genoemde aantal in de IOV, te weten (gemiddeld) 
20 woningen per ha. Dat dient naar onze visie althans het streven te zijn. Om-
dat we graag ook in de toekomst het relatief open karakter van ons dorp, ook 
als het 5000 inwoners gaat tellen, willen behouden. Dit open karakter is essenti-
eel voor de leefbaarheid van ons dorp. Dat beleeft de autochtone Veender zo. En 
dat beleven ook de mensen die juist hierom in de afgelopen jaren van “buitenaf” 
in Nijkerkerveen zijn komen wonen. 
Indien bij dit vertrekpunt van gemiddeld 20 woningen per ha in een later stadi-
um (immers bij het formuleren van een visie niet aan de orde) op bijvoorbeeld 
het financiële vlak knelpunten ontstaan, willen wij graag in de begeleidingsgroep 
hierover met het gemeentebestuur meedenken. Er zijn immers veel meer moge-
lijkheden om een planexploitatie sluitend te maken dan alleen het verhogen van 
het aantal woningen per ha. 
 
In het kader van de kwantitatieve aspecten willen wij aan de orde gesteld zien 
de (extra) aantallen woningen op de zogenaamde “inbreidingslocaties” (= het 
opvullen van de lege plekken in het huidige dorp). Wij zijn namelijk van mening 
dat, vanuit de optiek van de leefbaarheid, uitbreiding en inbreiding elkaar beïn-
vloeden. 
Graag willen wij ook vermeld zien of de circa 600 woningen exclusief of inclusief 
de aantallen die gebouwd gaan worden op inbreidingslocaties is. Daarover be-
staat namelijk nog steeds onduidelijkheid. 
 
Voor wat betreft de kwalitatieve aspecten – we zouden kunnen zeggen: “van 
plaggenhut tot stenen optrekje” - willen wij het volgende opmerken, overigens 
met verwijzing naar alle details die deels in uw rapport zijn benoemd en in hun 
geheel in de diverse verslagen. 
- Enkele hoofdlijnen die wij graag versterkt in de visie terug willen zien, zijn: 

Het doortrekken van de lijn van de open structuur van het huidige dorp 
naar de uitbreidinglocatie. Een voorwaarde hiertoe is hierboven al ge-
noemd, namelijk het streven naar gemiddeld 20 woningen per ha. Wij 
hebben geen behoefte aan de dichtheid van de stadswijk Corlaer, laat 
staan die van Vathorst. Bijzondere aandacht vraagt de inrichting van de 
openbare ruimte. Een dorp op de Veluwe c.q. in de Gelderse Vallei zon-
der bijvoorbeeld bomen kan eigenlijk niet. Het verdient grote aanbeve-
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ling tegelijk met de realisatie van een “groene uitbreiding” de openbare 
ruimte van het huidige dorp te onderwerpen aan een herinrichting die 
leidt tot “vergroening” hiervan. 

- In de uitbreiding zien we graag de lijn doorgetrokken – het mag zelfs 
versterkt! – van een relatief bezien jonge bevolking (zie hiervoor de sta-
tistische gegevens). Veel jeugd is goed voor de ouderen! Dat betekent 
voor het woningbouwprogramma dat naast het gehoorzaam volgen van 
de landelijke roep om meer ouderenhuisvesting, er aandacht blijft voor 
eengezinswoningen. Bouwen dus voor een qua leeftijd gemengde bevol-
king. 

- We zien graag dat aansluiting gezocht wordt bij de huidige verhouding 
tussen koop- en huurwoningen. Uiteraard dient er sprake te zijn van 
goedkope en duurdere huurwoningen of –appartementen. En uiteraard 
dient er sprake te zijn van goedkope en duurdere koopwoningen. En 
voor Nijkerkerveen heel belangrijk: stel bouwkavels beschikbaar en we 
bouwen zelf wel een woning (ook al verdienen we kennelijk gemiddeld 
genomen wat minder dan de gemiddelde Nederlander). Zelfwerkzaam-
heid en zelfredzaamheid zijn begrippen die we graag terugzien in onze 
visie voor de toekomst. Bovendien is het handhaven van het huidige 
percentage van plm. 26% sociale woningbouw alleen maar gunstig voor 
de planexploitatie. 

- Om ons te behoeden voor wat u noemt “verrommeling”, is het goed na 
te denken over de gewenste variatie in bouwstijl. We hebben geen be-
hoefte aan een bouwstijl die contrasterend en conflicterend is ten op-
zichte van de overwegend traditionele bouwstijl in ons dorp. Architecten 
die de ontwerpen maken en de welstandscommissie die deze toetst, 
kunnen hierin een belangrijke rol spelen. 

 
Onze visie op Sociale Samenhang, Zorg & Voorzieningen 
De naam van de stamtafel laat zich gemakkelijk verdelen in een drietal aspec-
ten. In aanvulling op de algemeenheden zoals die verwoord staan op pagina 19 
van het concept willen we op hoofdlijnen aan de drie aspecten nadrukkelijk aan-
dacht schenken. Ook hier geldt: voor details verwijzen we naar de verslagen van 
de diverse stamtafels. 
- Sociale samenhang is het cement van de samenleving. Dat bindt. In al 

zijn verscheidenheid is het huidige dorp toch een eenheid, een bouw-
werk. Daar kun je niet ongestraft “zomaar” wat aan vastplakken. Het 
gemeentebestuur maakt samen met de huidige bevolking van Nijkerker-
veen een ontwikkelingsvisie (dat dient dan ook terug te vinden zijn in 
het definitieve rapport dat Laagland’advies aan het college van Burge-
meester en Wethouders gaat aanbieden!). 
Om enkele dingen te noemen: daar zijn allereerst de scholen. Tegelijk 
denken we aan het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. Dat brengt 
de zogenaamde “brede school” in beeld. Toekomstgerichte visie betekent 
dat hieraan concreet gestalte gegeven dient te worden in nauw overleg 
met de betrokken instanties. 
Daar zijn (sport)verenigingen. Die zien hun potentiële “klantenkring” 
met 50% toenemen. Daar zijn de kerken die naast hun verkondigende 
taak ook een sociale taak hebben (zij zullen wellicht zeggen: die sociale 
taak is inherent aan onze verkondigende taak).  
Visie is geen status quo; is ook niet een eenmalige inventarisatie, maar 
een continu proces van doorontwikkelen. Daarom dienen de huidige sa-
menbindende structuren de komende jaren continu betrokken te blijven 
bij het verdere proces. Het gaat immers deze keer niet om kleine beetjes 
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aan het dorp toevoegen. De toekomstige taak is: versterking en uitbrei-
ding van de sociale samenhang.  

- Zorg is een activiteit zie zich uitstrekt van de wieg tot het graf. Van het 
“zuigelingenbureau” (graag terug in ons dorp) tot en met de begraaf-
plaats (voldoet deze nog na een zo grote bevolkingsaanwas?). 
Het formele “zorgniveau” is in Nijkerkerveen afgebrokkeld door de op-
tredende schaalvergroting. Mét de beoogde uitbreiding van het dorp 
dient dit niveau opnieuw ontwikkeld te worden. Niet in de vorm van een 
zorgcentrum á la Arkemheen of St. Jozef in Nijkerk, maar meer naar een 
servicepunt van waaruit zorg-op-maat geleverd kan worden. Echt een 
servicecentrum dat waar nodig extramurale zorg verleend aan de men-
sen die daaraan behoefte hebben maar overigens gewoon zelfstandig 
(blijven) wonen. Dat ook ontspanningsmogelijkheden biedt. Zoals de 
Kopperhof in Hoevelaken of het Tuinhuis in Nijkerk. Een servicepunt in 
combinatie met een gezondheidscentrum kan bovendien uitstekende 
diensten bewijzen aan de andere – jongere - generaties. Zie verder de 
opmerkingen in de diverse verslagen. Essentieel is dat we “de ouderen” 
niet al te veel concentreren in een klein stukje van het dorp: een soort 
bejaardendorpje in het dorp. Spreiding is ook hier essentieel. Het gaat 
erom dat mensen die steeds meer zorg nodig hebben en steeds meer 
met beperkingen te maken krijgen de mogelijkheid hebben om wat meer 
centraal te gaan wonen. Dicht bij de primaire (levens)voorzieningen. De 
huidige dorpskern is voor deze voorzieningen te klein. In de verdere 
ruimtelijke ontwikkeling dient nagegaan te worden of er mogelijkheden 
zijn de huidige kern op een natuurlijke manier te verbinden met uitbrei-
ding van de zorgcomponenten, bijvoorbeeld in de omgeving van de 
“Zonnehof”, of iets verder op het huidige sportcomplex. Ook hiervan 
geldt: het huidige dorp en de beoogde uitbreiding beïnvloeden elkaar fy-
siek. 

- Voorzieningenniveau 
Gegeven de toename van het aantal inwoners zal het voorzieningenni-
veau omhoog moeten. Dat geldt voor de eerste levensbehoeften; dat 
geldt voor de zorgverlening, voor het onderwijs (maar dan breed); dat 
geldt voor culturele uitingen; dat geldt voor de sport. Over dit laatste: 
het bij het dorp behorende sportcomplex zal weg moeten om plaats te 
maken voor woningbouw c.a. De vervangende locatie, uit te breiden met 
voorzieningen voor andere sporten, dient “van ons” te blijven. Dat bete-
kent dat de toekomstige locatie ook fysiek bij het dorp aangelegd dient 
te worden. Een locatie vlakbij de kern Nijkerk “is niet iets van ons”. Ver-
huizing van het sportcomplex zal logischerwijs naar de Buntwal plaats 
dienen te vinden. 

 
Onze visie op Verkeer, Openbare Ruimte & Veiligheid  
Eveneens een driedeling. Naast al het waardevolle dat in de conceptvisie is ver-
woord, noemen wij toch nog in het kort de volgende speerpunten. 
- Het (uitgebreide) dorp dient verkeersluw te zijn dan wel zo ontwikkeld te 

worden. Graag drempelvrij en toch snelheidsremmend. De realisatie van 
een goede infrastructuur voor het langzame verkeer is essentieel. Ook 
hier geldt: het “oude dorp” dient hierbij nadrukkelijk betrokken te wor-
den door herinrichting van de openbare ruimte. Het doorgaande en 
vrachtwagenverkeer dient om het dorp heen geleid te worden. In het 
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concept komt dat onvoldoende naar voren. De nog te maken ruimtelijke 
visie en plan van aanpak dienen hierover volstrekte duidelijkheid te ge-
ven. 

- De openbare ruimte dient een “open” karakter te hebben; er dienen 
ontspanningslocaties te komen voor de jongere en oudere jeugd. Graag 
willen we ons “groen” in de kern behouden en vooral een gevarieerdere 
aanblik geven dan alleen maar plantsoenen waarvan honden en katten 
gebruik kunnen maken en waar kinderen alleen al daarom liever niet 
rond lopen te snuffelen. We denken ook aan onze ouderen die geen 
werkkring meer hoeven te hebben. Er mag best iets meer te wandelen 
(of te fietsen) zijn dan alleen van de seniorenwoning naar de winkel(s) 
en weer terug. In dit verband is het belangrijk in de infrastructuur het 
bij Nijkerkerveen behorende landschap terug te laten komen. Indien de 
stedenbouwkundige zich hierin zou laten ondersteunen door een land-
schapsdeskundige zou dit pure winst op kunnen leveren. 

- Veiligheid is iets dat we allemaal willen. Én in de onderliggende docu-
mentatie én in de eerdergenoemde punten is hieraan direct of indirect al 
aandacht besteed. 
Veilig en zo min mogelijk drempels? Ja, dat kan. Dat gaan we dan ook 
doen. In het dorp alleen bestemmingsverkeer; doorgaand verkeer dient 
om het dorp heen geleid te worden zonder overigens veredelde raceba-
nen te creëren die ook een riante route worden voor het sluipverkeer. 
Maatregelen nemen dus.  
In dit verband willen wij bijvoorbeeld ook graag wijzen op het vermijden 
dan wel verplaatsen van UMTS-masten in de directe woonomgeving. 
Mogen wij met het gemeentebestuur over bovenstaande in de toekomst 
blijven meedenken? Graag! 
 
Onze visie op Werken en Ondernemen 
Door de desbetreffende stamtafel zijn veel ideeën aangedragen die bij-
dragen tot versterking van de huidige bedrijvigheid en zelfs tot uitbrei-
ding daarvan.  
De conceptnotitie spreekt echter over dit onderwerp wel erg sober, om 
niet te zeggen restrictief. 
Belangrijk in dit verband is dat onder deze titel naar onze mening ver-
staan dient te worden niet alleen de middenstand en/of de detailhandel 
maar ook kleinschalige industrie.  
Uit oogpunt van een leefbaarheidsvisie dient expliciet aandacht besteed 
te worden aan substantiële mogelijkheden voor ondernemerschap op alle 
drie genoemde terreinen, te weten én middenstand(winkels) én detail-
handel én ambachtelijke bederijven c.q. kleine industrie. Dit op straffe 
van het verworden tot een “slaapdorp”. En dat kan niet de bedoeling 
zijn. 
De vrij sobere aandacht die in de paragrafen 3 t/m 5 hieraan gegeven is, 
zien we graag aangevuld met de volgende punten. 

- Met de groei van het dorp dienen de ruimtelijke mogelijkheden voor onder-
nemerschap mee te groeien. Dit past ook volledig bij de hoofdkenmer-
ken van ons dorp zoals ondernemerschap en zelfredzaamheid. Er zijn in 
het dorp en het bijbehorende buitengebied sinds jaar en dag kleinschali-
ge ondernemingen die op diverse onderdelen van de handels- en onder-
nemersmarkt actief en succesvol zijn. Zelfs met een landelijke uitstra-
ling. Daar dient meer ruimte voor te komen. 

- De vraag is echter waar die extra ruimte gevonden dient te worden. 
Voor de winkels zal dit helder zijn: creëer waar nog mogelijk meer ruim-
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te in huidige kern en in de toekomst ook aan de verbindingsroute naar 
de uitbreiding van die kern zo ongeveer in de nabijheid van de Zonnehof 
en/of de huidige sportlocatie aan de Westerveenstraat en de Winkel-
manstraat. Dat biedt kansen voor een krachtige, versterkte en uitge-
breidere middenstand. 
Daarnaast – en niet in het minst - dient er aan de buitenschil, zonodig 
door verwerving van extra grond die hieraan grenst (zeg: het gebied 
tussen de uiterste grens van de beoogde woningbouw en de Amersfoort-
seweg) meer industriële bedrijvigheid te ontstaan. De Amersfoortseweg 
zal ook in de nieuwe situatie  een uitvalsroute blijven voor het dorp. De 
daar al aanwezige bedrijvigheid in combinatie met een extra “industrie-
terrein” zal een krachtige impuls geven aan de nu al aanwezige én de 
nog komende vestigingen van het ondernemerschap dat veelal zich ook 
nog eens gespecialiseerd heeft in een bepaald segment van de markt. 
Wij denken dan aan een uitbreiding met plm. 10 ha. 

- Het huidige, zeer kleine industrieterrein aan de Talmastraat biedt geen 
enkel soulaas voor meer gezond ondernemerschap. Bovendien is waar-
neembaar dat in dat kleine gebied er meer sprake is van woningbouw 
dan van ondernemingen. Het op termijn herbestemmen van deze locatie 
tot een woonbestemming ligt logischerwijs voor de hand. Geredeneerd 
vanuit de toekomstvisie pleit alles in de richting van de realisatie van 
een nieuw complex voor industriële bedrijvigheid op kleinschalig niveau. 
Concreet betekent dit dat bovengenoemde zich vertaald in de aanwijzing 
van een nieuw gebied voor industriële vestigingen. Voor wat betreft de 
Talmastraat: de huidige ondernemers kunnen daar gewoon blijven tot 
het moment waarop zich natuurlijk verloop voordoet (hetzij stoppen het-
zij verhuizen) waarna via bestemmingsplanwijziging woningbouw moge-
lijk wordt. Woningbouw is een logischer keuze als we dit gebied plaatsen 
binnen de context van zijn directe woonomgeving. 

 
Geïntegreerde toekomstvisie 
Een drietal begrippen vraagt om onderlinge afstemming. Vraagt om onderling 
evenwicht. Het betreft de visie die we hebben op de drie “W’s”: WONEN, WER-
KEN en WELZIJN. 
In onze directe nabijheid hadden we het dorp Hoogland: opgeslokt door de grote 
stadswijk Kattenbroek (vinexlocatie). Nog kennen we het dorp Hooglanderveen: 
straks ondergesneeuwd in de vinexlocatie Vathorst. Die weg willen we niet op. 
. 
Graag willen we blijven wonen in een dorp dat gewoon een dorp blijft, ook na 
uitbreiding tot bijna het dubbele aantal woningen dan nu aanwezig is binnen de 
bebouwde kom. Een dorp met een open karakter waarin de huidige landschap-
pelijke structuur terug te vinden is. We willen graag een groen dorp waar het 
rustiek en veilig wonen is en blijft. Waarin “gemeenschapszin” een blijvende 
factor is. Samen met de “oorspronkelijke Veenders” en alle mensen die van bui-

ten – “de nieuwe Veenders” - komen en hetzelfde zoeken als wij nu al beleven.3 
 
We willen graag wonen in een dorp waar werken een belangrijke factor blijft. De 
aanwezige bedrijvigheid (van welke tak dan ook) verdient voorzien te worden 
van groeimogelijkheden. Verdient ook een groei van het aantal collega-
ondernemers. 

                                                
3 Heel illustratief zijn hiervoor de meningen die te vinden zijn op www.nieuwsnijkerkerveen.nl die meer 

dan de moeite waard zijn om kennis van te nemen. 
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Tussen die twee groeicomponenten ontstaat spanning als de één ten koste van 
de ander gaat. Langzame groei van woningbouw - wat goed kan zijn voor het 
behoud van het eigen dorpskarakter van nu – kan de (potentiële) ondernemer 
de moed ontnemen om te investeren in ondernemerschap. 
Snelle groei van het aantal woningen – wat goed kan zijn voor het onderne-
mersklimaat -  kan leiden tot verstoring van het dorpskarakter. 
Tempo is geboden, want goed voor het creëren van leefbaarheid (voorzienin-
genniveau) en werkgelegenheid. Echter wel in een tempo dat faseringen kent. 
Dat ook momenten van reflexie, van bezinning kent. 
 
Wonen en werken zijn beide factoren die het “zich welbevinden” bevorderen. 
Vele detailpunten die bijdragen aan het welzijn van jong en oud zijn in concreto 
benoemd in de diverse verslagen van de stamtafels. Die behoeven hier niet her-
haald te worden. Ze verdienen wel aandacht in de visie die opgesteld gaat wor-
den. Het zijn alle elementen die terug dienen te komen in de volgende fases, te 
weten de stedenbouwkundige ontwikkeling en het plan van aanpak. 
 
Uiteraard zijn wij bereid een nadere toelichting te geven op deze brief. 
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