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Beste klankbordgroepleden,

Op 28 juni heeft wethouder Wim Oosterwijk de adviezen van uw klankbordgroep in ontvangst
genomen. In deze brief willen wij u bedanken, het voorgnomen besluit en het vervolg schetsen.

Bedankt!
Zonder uw bijdrage en inzet hadden wij niet geweten hoe u als belanghebbenden het autoluw maken
van de binnenstad ziet. In een kort tijdsbestek liggen er 2 breed gedragen adviezen over de juiste mix
van maaiveldparkeren voor twee gebieden in de Nijkerkse binnenstad. Hiervoor spreken wij onze
waardering uit: Bedankt!

Ons voorgenomen besluit
Uw voorstel nemen wij grotendeels over. Op een aantal punten wijkt ons voorgenomen besluit af
van uw voorstel. Wij stellen namelijk voor om op de Holkerstraat naast de huidige laad- en losplaats
ook 2 Shop & Go plekken te realiseren. De Shop & Go plekken zijn dan zo dicht mogelijk bij de
winkels in de Venestraat gesitueerd. Deze zijn na winkeltijden beschikbaar voor vergunninghouders.
Verder willen wij de parkeerplaatsen aan de Venestraat concentreren in het gedeelte Venestraat
tussen de Torenstraat en ingang parkeerplaats Venepoort – ingang museum. Dit mede gelet op de
breedte van het deel Venestraat richting Langestraat. In de Venestraat komt dan 1 Shop & Go plek in
plaats van de door u voorgestelde 3. Als laatste willen wij iets meer groen realiseren tussen de te
handhaven parkeerplaatsen in de Torenstraat en Vrijheidslaan aan de west-noordzijde.

Vervolg
Ons voorgenomen besluit d.d. 16 juli 2019 wordt besproken met de raadscommissie in een
consultatieronde. De consultatie met de raadscommissie vindt plaats op 12 september 2019. U bent
van harte uitgenodigd en is er de mogelijkheid om namens de klankbordgroep in te spreken.

Na de consultatieronde nemen wij een definitief besluit. Daarmee is duidelijk wat de uitgangspunten
zijn bij de herinrichtingen t.a.v. het maaiveld parkeren in de openbare ruimte van de omgeving van
het Kerkplein en de Bonte Koe. Met uitzondering van het gedeelte Venestraat zal met de
herinrichtingen worden gestart als de bronpunten Kerkplein en Bonte Koe zijn gerealiseerd.
Nogmaals bedankt voor uw inzet!
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