
1 

 

 

Inleiding 

 

Op 23 maart 2011 heeft de Begeleidingsgroep Nijkerkerveen op eigen initiatief een Dorpsavond 

georganiseerd voor alle inwoners van Nijkerkerveen. Daarbij zijn vragen en opmerkingen gemaakt op 

het voorstel voor de heroverweging van het voorkeursmodel Nijkerkerveen. De wethouder en de 

fractievoorzitters hebben van de begeleidingsgroep de vragen en opmerkingen ontvangen. 

Onderstaand treft u de vragen en opmerkingen. De reactie van de gemeente staat in “cursieve 

tekst”. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vragen en opmerkingen van deelnemers aan de Dorpsavond op 23 maart 2011 

 

1. Is wat de gemeente ons nu aanbied een plan? Het is in ieder geval niet iets met visie! Hoe kan er 

begonnen worden met de uitbreiding als niet alles is onderzocht en afgestemd. Binnensport, 

scholen, kinderopvang en BSO. 

 

Het is algemeen gebruik om bij een ruimtelijk plan van dit abstractieniveau eerst de kaders voor 

de verkaveling, de hoofdverkeerstructuur, de waterhuishouding, het voorzieningengebied etc. 

vast te stellen en het plan vervolgens binnen deze kaders uit te werken. Bij de uitwerking wordt 

dan de exacte ligging van woningen, straten, watergangen, voorzieningen etc. bepaald. Het 

aangepaste voorkeursmodel biedt dit kader. 

 

Er is een aantal redenen waarom het college nu voorstelt om de heroverweging vast te stellen en 

niet te wachten op het uitwerken van het voorzieningencluster in Nijkerkerveen. 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 

- Kritieke pad Veensche Boys; 

- Woningbouwproductie; 

- Haalbaarheidsonderzoek voorzieningen; 

- Beschikbare ruimte voorzieningen. 

 

Bovendien spreekt de gemeente Nijkerk in de concept Structuurvisie haar ambitie uit tot het 

versterken van het voorzieningenniveau in Nijkerkerveen. 

 

Veensche Boys 

Het pupillenveld dat onlangs is aangelegd mag maximaal 5 jaar worden gebruikt (tijdelijk 

ontheffing). Deze ontheffing loopt af op 1 juli 2014. De procedures die doorlopen moeten worden 

om de aanleg van voetbalvelden mogelijk te maken (bestemmingsplan, minnelijke verwerving of 

onteigening) duren in het slechtste geval tot eind 2013. Daarna kan gestart worden met de 

aanleg van de velden. Kortom er is noodzaak om op zeer korte termijn te starten met het 

opstellen van het bestemmingsplan voor het gebied van Veensche Boys. 

 

Uit gesprekken met Veensche Boys is gebleken dat een combinatie van de kantine met andere 

voorzieningen lastig is. De velden van Veensche Boys kunnen wel worden gebruikt door 

basisonderwijs/bso. Eventuele combinatiemogelijkheden voor voorzieningen moeten worden 

gevonden in scholen, bibliotheek, bso, dorpshuis, peuterspeelzaal etc. 

 

Woningbouwproductie 

Het bestemmingsplan voor deelplan 1a in Nijkerkerveen is in procedure gebracht. Dit zou  kunnen 

betekenen dat er medio volgend jaar kan worden gestart met de bouw van woningen. Om ervoor 

te zorgen dat de woningbouwproductie in Nijkerk/Nijkerkerveen op gang blijft moet er gestart 

worden met de uitwerking van deelplan 2. Om te kunnen starten met deze uitwerking is het nodig 

duidelijkheid te hebben over de begrenzing en dichtheden van deelplan 2.  
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Haalbaarheidsonderzoek voorzieningen 

Om te kunnen starten met dit onderzoek is het noodzaak de behoefte aan binnensport in beeld te 

hebben. Het onderzoek naar behoefte binnensport wordt momenteel uitgevoerd, de bestuurlijke 

besluitvorming over de resultaten van dit onderzoek vindt plaats na de zomer van 2011. 

Vervolgens wordt gestart met het haalbaarheidsonderzoek voorzieningen, dit onderzoek heeft 

een doorlooptijd van circa 1 jaar. 

 

Beschikbare ruimte voorzieningen 

In het aangepaste voorkeursmodel goed is gekeken naar de locatie en omvang voor 

voorzieningen. Dit heeft geresulteerd in het aanwijzen van een concrete locatie voor 

voorzieningen van circa 1,3 hectare nabij Veensche Boys (ter plaatse van een huidig voetbalveld + 

perceel Baggelaar). Daarnaast geldt dat huidige locaties van voorzieningen in Nijkerkerveen met 

een omvang van circa 9.000 m2  (2 scholen, supermarkt en Concordia) worden betrokken bij de 

uitwerking. De voorzieningen kunnen zowel op de nieuwe locatie als op de bestaande locaties 

worden gerealiseerd. De haalbaarheidsstudie geeft inzicht in de exacte omvang, locatie en 

financiering van voorzieningen in Nijkerkerveen. Kortom er is voldoende ruimte gereserveerd om 

voorzieningen goed te kunnen huisvesten. 

 

2. Waarom wacht de gemeente niet tot alle onderzoeken over een half jaar zijn afgerond? 

 

Zie ook antwoord bij vraag 1. Het project Nijkerkerveen loopt al vele jaren. Met het oog op de 

continuïteit in de woningbouwproductie, de vraag naar woningen, ruimte voor bedrijven en 

gemeentelijke financiën is het van belang te starten met de ontwikkeling van Nijkerkerveen. Er 

wordt gestart met de ontwikkeling van deelplan 1. Dit deelplan is solitair gelegen. Aan de 

voorwaarden welke vanuit stedenbouw, verkeer en waterhuishouding aan dit deelplan worden 

gesteld is voldaan. Voor geheel Nijkerkerveen is in samenwerking met het waterschap een 

waterstructuurplan opgesteld en is tevens door een verkeerskundig bureau een verkeersvisie 

uitgewerkt.  In deelplan 1 komen geen voorzieningen. Met deelplan 2 wordt gestart nadat de 

resultaten van de behoeftebepaling binnensport bekend zijn, bovendien biedt het aangepaste 

voorkeursmodel voldoende flexibiliteit om bijvoorbeeld het gewenste voorzieningenprogramma 

op een goede wijze in te passen. 

 

3. Voelen wij ons als inwoners en jullie als begeleidingsgroep nog wel serieus genomen? 

 

Met de begeleidingsgroep wordt vanaf 2007 met regelmaat gecommuniceerd over de 

ontwikkeling van Nijkerkerveen. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste momenten. 

 

26 september 2007 

10 januari 2008  

17 maart 2008 

13 mei 2008 

11 september 2008 

9 oktober 2008 

8 december 2008 

29 december 2008 

 

 27 februari 2009  

24 maart 2009 

 

19 mei 2009 

29 september 2009 

13 november 2009  

28 januari 2010  

Kennismaking Han van Dam, toelichting op plan van  aanpak 

Bijeenkomst groot, presentatie stand van zaken  

Bijeenkomst groot, toelichting stand van zaken  

Bijeenkomst groot, presentatie stand van zaken  

Overleg met Han van Dam 

Bijeenkomst groot, toelichting stand van zaken  

Bijeenkomst groot, presentatie IPvE + modellenstudie 

Brief begeleidingsgroep, vragen over IPvE en Modellenstudie. Gemeente 

heeft de vragen op 23 januari 2009 schriftelijk beantwoord 

Brief begeleidingsgroep, advies over IPvE en Modellenstudie 

Bijeenkomst groot, presentatie over beoordeling modellen en reactie op 

advies begeleidingsgroep 

Evaluatie proces advies IPvE en Modellenstudie 

Bijeenkomst groot, toelichting stand van zaken 

Excursie beeldkwaliteit met begeleidingsgroep 

Bijeenkomst klein comité, toelichting stand van zaken  
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18 februari 2010 

1 april 2010 

17 mei 2010 

  

15 juni 2010  

21 juni 2010  

5 juni 2010 

 

  

1 juli 2010  

2 september 2010 

30 september 2010 

4 oktober 2010 

14 oktober 2010 

 

28 oktober 2010 

 

 

 

29 november 2010 

13 december 2010 

10 januari 2011 

31 januari 2011 

 

17 februari 2011 

24 februari 2011  

23 maart 2011 

 

Bijeenkomst groot, toelichting stand van zaken 

Bijeenkomst klein comité, toelichting stand van zaken  

Bijeenkomst groot, toelichting onderzoek voorzieningen (basisscholen) + 

waterstructuurplan 

Bijeenkomst groot, toelichting verkaveling deelplan + verkeersvisie 

Gesprek met wethouder Windhouwer, kennismaken en evaluatie 

Brief begeleidingsgroep met tussentijds en voorlopig advies over 

hoofdlijnen van beleid. Gemeente heeft op 8 juli 2010 schriftelijk 

gereageerd 

Bijeenkomst klein comité 

Bijeenkomst klein comité 

Overhandiging boekjes Deelplan 1 en beeldkwaliteit voor advies  

Bewonersbijeenkomst Deelplan 1 en beeldkwaliteit 

Bijeenkomst klein comité, toelichting op advies Deelplan 1 en 

beeldkwaliteit 

Brief begeleidingsgroep, advies Deelplan 1 en beeldkwaliteit. Gemeente 

heeft op 24 november 2010 aangegeven op welke termijn inhoudelijk 

wordt gereageerd. Gemeente heeft op 11 april 2011 inhoudelijk 

gereageerd 

Bijeenkomst klein comité 

Brief begeleidingsgroep, verkeersveiligheid en Jacob de Boerweg 

Bijeenkomst klein comité, toelichting brief 13 december 2010 

Bijeenkomst groot, presentatie over aanleiding en inhoud 

heroverweging 

Bijeenkomst klein comité, toelichting op advies heroverweging 

Brief begeleidingsgroep, advies heroverweging 

Bijeenkomst klein comité, mondelinge toelichting en overhandiging 

schriftelijke reactie gemeente op advies heroverweging door wethouder 

Windhouwer 

 

4. Is het vele geld dat is besteed aan projectonderzoek en –begeleiding wel goed besteed? Is er wel 

voldoende kennis en capaciteit? 

 

Ja. 

 

5. Hoe serieus worden we genomen? De getallen over het aantal woningen en de woningdichtheid 

door de jaren kloppen niet! 

 

Over onderstaande getallen is duidelijk en open gecommuniceerd. 

 

Voorkeursmodel 2009 Aangepaste voorkeursmodel 

- Dorpse dichtheid 22 won/ha 

- Landelijke Dichtheid 10 won/ha 

- Aantal woningen ca. 525 

o Deelplan 1: 70 

o Deelplan 2: 200 

o Deelplan 3: 255 

- Dorpse Dichtheid 24 won/ha 

- Landelijke Dichtheid 15 won/ha 

- Aantal woningen ca. 600 

o Deelplan 1: 70 

o Deelplan 2: 200 

o Deelplan 3: 330 

 

In de rapportage van de modellenstudie uit 2009 staat aangegeven dat bij ontwikkeling van 

deelplan 4 circa 175 woningen kunnen worden gerealiseerd. De gemeenteraad heeft in 2009 

besloten deelplan 4 geen onderdeel te laten uitmaken van het voorkeursmodel. 
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6. Wordt er wel serieus gekeken naar de veiligheid 600 woningen er bij dat houdt in zo’n 1100 

auto’s meer in het dorp naast al het zware verkeer wat niet minder wordt. Ten tijde van de 

Stamtafelperiode waren er goede afspraken! 

 

Ten tijde van het opstellen van het Voorkeursmodel in 2009 is gekeken naar de toekomstige 

wegenstructuur en de invloed van het toevoegen van circa 600 woningen aan het dorp. Bij de 

uitwerking van het voorkeursmodel is door een verkeerskundig bureau Verkeersvisie opgesteld. 

Hiervoor zijn  verkeerstellingen verricht op de belangrijkste ontsluitingswegen in en om het dorp. 

Hierbij is specifiek gekeken naar zwaar verkeer. In de Verkeersvisie is geconcludeerd dat de 

hoeveelheid zwaar verkeer nu en in de toekomst overeenkomt met die van soortgelijke kernen. 

Aard en aantal verkeersbewegingen zijn niet van een dusdanige omvang dat onoverkomelijke 

verkeersveiligheids- of leefbaarheidproblemen ontstaan. De begeleidingsgroep heeft in juni 2010 

kennis genomen van de opzet en resultaten van dit onderzoek door middel van een presentatie 

door een verkeerskundige. 

 

De gemeente heeft aandacht voor de gevoelens van verkeersonveiligheid die in het dorp leven. 

Concreet wordt gekeken naar de herstructurering van de Van Dijkhuizenstraat en de Nieuwe 

Kerkstraat en de mogelijkheid om op deze wegen fietssuggestiestroken aan te brengen/uit te 

breiden. Bovendien is in de concept Structuurvisie aangegeven dat wordt gekeken naar 

mogelijkheden om milieuhinderlijke bedrijven uit te plaatsen naar bedrijventerreinen in Nijkerk. 

Dit kan een positief effect hebben op de hoeveelheid zwaar verkeer in en om het dorp. 

 

7. Het ophogen van het aantal woningen gaat stilzwijgend. De Provincie kan dan wel regels wijzigen 

maar met de bevolking wordt geen rekening gehouden. 

 

Er is geen sprake van dat het ophogen van woningen stilzwijgend gaat. De discussie over de 

heroverweging wordt in alle openheid gevoerd met alle betrokkenen (begeleidingsgroep, raad, 

commissie, bewoners en andere belanghebbenden en belangstellenden). Dit is ook donderdag 7 

april 2011 tijdens de Ontmoeting uitvoerig aan de orde geweest. 

 

8. Er is nog te veel niet goed uitgewerkt en beslist om nu al te kunnen gaan bouwen. 

 

Zie antwoord bij vraag 1. 

 

9. Dat Deelplan 1 geld moet opbrengen is duidelijk maar wat er daarna voor gevolgen zijn is niet 

onderzocht. Natuurlijk is er verband tussen meer huizen in dat deel en de gevolgen voor de rest 

van het dorp en de voorzieningen. 

 

Zie antwoord bij vraag 1. 

 

10. Hoe is de verdeling van dure en goedkopere woningen in Deelplan 1? 

 

Op basis van de voorlopige verkaveling van deelplan 1 is de verdeling als volgt: 35% goedkoop, 

32% midden, 33% duur. 

 

11. Wat is de winst van het hebben van een Begeleidingsgroep na de Stamtafels? Duidelijk voordeel 

en resultaat zijn er niet. De gemeente bepaalt! 

 

De uiteindelijke keuzes voor de ontwikkeling van Nijkerkerveen zijn en worden gemaakt door de 

gemeenteraad van Nijkerk. Bij alle voorstellen die tot nu toe aan de raad zijn voorgelegd 

(Voorkeursmodel, IPvE Nijkerkerveen en in april Heroverweging Nijkerkerveen) heeft de 

begeleidingsgroep de gelegenheid gekregen advies aan het college uit te brengen en is de raad 

geïnformeerd over de wijze waarop het college met het advies wil omgaan. 
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In het communicatieplan is de rol en taak van de begeleidingsgroep vastgelegd, zij hebben een 

adviesrol over de structuurvisie en het beeldkwaliteitplan. Aanvullend hierop heeft de 

begeleidingsgroep advies uitgebracht over het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan voor 

deelplan 1 en de heroverweging. Daarnaast is er met enige regelmaat overleg gevoerd met de 

begeleidingroep. Zo zijn bijvoorbeeld de resultaten van aanvullende onderzoeken gepresenteerd. 

Daarbij is goed geluisterd naar suggesties en opmerkingen. 

 

Er moet wel worden geconstateerd dat het college en begeleidingroep het op onderdelen van het 

plan danwel over het te doorlopen planproces niet met elkaar eens zijn. Dit kan deels worden 

verklaard vanuit het gegeven dat verantwoordelijkheden anders liggen, de begeleidingroep komt 

op voor de belangen van Nijkerkerveen, terwijl het college gemeentebreed haar afwegingen moet 

maken. 

 

12. Het is de hoogste tijd dat er een goed en compleet plan op tafel komt en pas daarna bouwen. 

 

Zie antwoord bij vraag 1. 

 

13. Wat vindt de politiek van de gang van zaken? Wordt dat op 28 april 2011 duidelijk? 

 

Ja, de raad besluit op 28 april 2011 over het voorstel over de heroverweging. 

 

14. Reageerde de Begeleidingsgroep altijd tijdig? Niet altijd werd de Begeleidingsgroep op tijd 

geïnformeerd en werd voldoende tijd gegeven om zaken uit te werken en af te stemmen met de 

inwoners van het dorp. De communicatie verliep niet altijd optimaal. 

 

Zie ook antwoord vraag 11, de begeleidingsgroep heeft bij alle voorstellen betreffende de 

ontwikkeling van Nijkerkerveen advies uitgebracht. Het klopt dat de communicatie in sommige 

gevallen beter had gekund, dit geldt voor zowel de gemeente als de begeleidingsgroep. 

 

15. Voor de huidige kern van het dorp is het niet duidelijk hoe het er straks uit zal zien. Er is immers 

geen Structuurvisie! 

 

Het aangepaste voorkeursmodel geeft een prima beeld van hoe het dorp er op termijn uit komt te 

zien. Dit wordt vastgelegd in de Structuurvisie. 

 

16. Wat is de noodzaak ook de Jacob de Boerweg bij de uitbreiding te betrekken? Is dat uit 

veiligheidsoverwegingen? De Jacob de Boerweg is geen onderdeel van de uitbreiding.  

 

In het aangepaste voorkeursmodel maakt het gebied rondom de Jacob de Boerweg geen 

onderdeel uit van de ontwikkeling van Nijkerkerveen. 

 

17. Is de Gemeente bezig met schijninspraak? Wat eerst beloofd wordt bestaat later niet meer. 

 

Zie antwoord bij 11, daaruit blijkt dat er pertinent geen sprake is van schijninspraak. Bij alle 

keuzes met betrekking tot de ontwikkeling van Nijkerkerveen heeft de begeleidingsgroep het 

college kunnen adviseren en is de raad geïnformeerd over de wijze waarop het college met het 

advies wil omgaan.  
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18. Wat kunnen wij als burgers (nog) doen om te voorkomen dat verkeerde beslissingen worden 

genomen? 

 

Bij de behandeling van het voorstel over de heroverweging tijdens de Mening op 14 april is het 

mogelijk om in te spreken. Daarnaast kan bij de verdere uitwerking van de deelplannen bezwaar 

worden gemaakt in het kader van nog te doorlopen bestemmingsplanprocedures. 

 

19. Als de begeleidingsgroep er mee stopt dan worden we afhankelijk van belangen groepen en is 

niet meer het algemeen belang aan de orde. Scholen, Kerken, Doto, Zorgdiensten, Middenstand, 

Ouderenbond enz. kunnen immers alleen hun eigen belang verdedigen. 

 

- 

 

20. De Begeleidingsgroep behartigt belangen van 2 á 3000 inwoners: ga daar mee door! 

 

- 

 

21. De Begeleidingsgroep heeft visie en gezond verstand en praktisch inzicht maar natuurlijk geen 

specialistische kennis. 

 

- 

22. In de Visie naar de toekomst moet het “dorpskarakter” ingevuld blijven! 

Integraal denken en goed door denken! 

 

Bij het opstellen van het voorkeursmodel van Nijkerkerveen is het behoud van het dorpse karakter 

van groot belang. De opgave voor Nijkerkerveen is enerzijds uitbreiden van woningen en 

anderzijds versterken van voorzieningen. De uitbreiding met woningen is nodig om het aanbod en 

kwaliteit van voorzieningen te behouden, de voorzieningen zijn nodig voor het bevorderen van de 

leefbaarheid van het dorp. Ook bij de beeldkwaliteit van nieuw te bouwen woningen wordt stevig 

ingezet op een dorpse uitstraling. 

 

23. Zijn de plannen van 2005 nu nog financieel haalbaar? Vast staat immers dat we in een 

“Groeiregio” wonen. 

 

Onduidelijk naar welke plannen hierbij wordt verwezen. 

 

24. Waar is de vraag naar de inwoners gebleven om mee te denken en advies te geven toen de 

plannen helemaal veranderd werden? 

 

Zie antwoord bij vraag 11.  

 

25. Ooit was er sprake van een ontsluitingsroute voor het (zware) verkeer of een rondweg. Is dat 

zomaar helemaal van de baan? 

 

In het kader van het opstellen van de Voorkeursmodel Nijkerkerveen is gekeken naar de 

toekomstige verkeerstructuur. In 2010 is deze structuur nader uitgewerkt in de Verkeersvisie. 

Daarbij is gekeken naar de mogelijkheid voor een rondweg om Nijkerkerveen. Daarvan is 

geconcludeerd dat doelmatigheid van dergelijke nieuwe infrastructuur zeer beperkt is, dit 

vanwege de grote aantal verschillende locaties waar vracht- en landbouwverkeer zich van en 

naar beweegt. Daarnaast zijn de kosten voor de aanleg van een dergelijke rondweg 

buitenproportioneel. 
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26. We krijgen nu de indruk dat alles afhangt van de prijs en opbrengst van woningen en grond. 

Oorspronkelijk was toch het plan een leefbaar en veilig dorp te maken. 

Wat wordt het dorp bij de huidige aanpak beter van het hele proces? 

 

Het is nog steeds de bedoeling om de uitbreiding van Nijkerkerveen aan te grijpen om het dorp 

veiliger en leefbaarder te maken. Mede als gevolg van de uitbreiding van het dorp zal ook in het 

bestaande dorp worden geïnvesteerd in voorzieningen en in het opwaarderen en veiliger maken 

van infrastructuur. Dit zal bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid. Bij de uitbreiding wordt 

uitgegaan van een dorpse dichtheid en dorpse architectuur. 

 

27. Er komen bedrijven bij in Deelplan 1. Waarom komt er geen bedrijventerrein aan de kant van de 

Amersfoortsestraat? 

 

In deelplan 1 wordt ruimte geboden voor kleinschalige bedrijvigheid. De aanwezige bedrijvigheid 

aan de Talmastraat en omgeving zorgt voor een milieucontour in deelplan 1 waarbinnen geen 

woningbouw mag plaatsvinden. Aangezien het verplaatsen van de bedrijvigheid van de 

Talmastraat in financieel opzicht onmogelijk is, is een overgangsgebied gecreëerd in deelplan 1 

voor kleinschalige bedrijvigheid met mogelijkheden voor bedrijfswoningen. In het IPvE 

Nijkerkerveen 2009 is aangegeven dat de vraag naar solitaire kantoren en bedrijfsruimten kan 

worden geaccommodeerd op bestaande en toekomstige bedrijfsterreinen (De Flier) in de 

gemeente Nijkerk. In Nijkerkerveen kan op beperkte schaal ruimte worden geboden voor 

ambachtelijke/creatieve bedrijvigheid. Daarbij wordt ingezet op bedrijven met een beperkte 

schaalgrootte en milieubelasting.  

 

28. Het is de hoogste tijd dat er iets gedaan wordt aan het zware verkeer onder andere in de 

Schoolstraat. 

 

Zie antwoord bij vraag 6. 


