Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst van de openbare vergadering van raadscommissie I
op 7 december 2017
Aanvang 19.30 uur, Raadzaal Stadhuis Nijkerk
Aanwezig:
De voorzitter: R. van Hussel, de commissiegriffier: F.J.A. Meijer-de Leeuw, de leden: H.J. Bokkers (CDA),
A.C.J. de Bruin (PRO21), M.J. Doddema-Kodde (ChristenUnie-SGP), M. van Elteren (De Lokale Partij), H.D.
de Greef (De Lokale Partij), C.W. van den Heuvel (VVD), A. Klompenhouwer (De Lokale Partij), I.H. Moes
(PRO21), W. Oosterwijk (ChristenUnie-SGP), H. Rozema (ChristenUnie-SGP), J. van Ruler (CDA), N.G.
Staal (VVD), H.W. Stuive (CDA). Verder zijn aanwezig wethouder W.H. van Veelen, de ambtenaren E.
Donga (bij agendapunt 3), H. Visser (bij agendapunt 4), A. Hoitinga (bij agendapunt 5), M. Kroon en H.
Dobbenberg (bij agendapunt 6).
1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Lijst van toezeggingen
Geen opmerkingen.
3. Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (2017-079)
De commissieleden bespreken het voorstel. Aangegeven wordt dat de visie veel positieve elementen bevat.
Er worden nog wel een aantal vragen gesteld, onder meer over de autonomie van de gemeente Nijkerk, de
status van de visie na vaststelling en de verdeling van de verwachte groei over de verschillende
regiogemeenten. De fractie van het CDA kondigt aan om tijdens de behandeling van dit voorstel in de
raadsvergadering met een amendement te komen. Ook enkele andere fracties geven aan na te denken of
de visie op een aantal punten nog iets scherper en duidelijker kan worden geformuleerd.
Het voorstel staat met debat geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 december 2017.
4. Kaderstelling Spaanse Leger (2017-081)
Inspreker is de heer Kraay van het bedrijf Kraay Nijkerk/Amersfoort B.V. Hij krijgt de gelegenheid om de
commissieleden nog iets mee te geven voor de bespreking van het raadsvoorstel.
Vervolgens bespreken de commissieleden het voorstel. Zij geven aan blij te zijn dat er nu een voorstel tot
kaderstelling ligt. Er worden nog enkele vragen gesteld aan de wethouder, onder meer over de aangenomen
motie uit 2014 ‘Bestemmingsplan Het Spaanse Leger’ en de positie van het bedrijf Kraay Nijkerk/Amersfoort.
Het voorstel blijft wat de commissie betreft met debat geagendeerd staan voor de raadsvergadering van 14
december 2017.
5. Uitwerking motie van 30 maart 2017 n.a.v. besluitvorming samenhangend plan Visie Aantrekkelijk
Nijkerk, uitwerking Kerkplein/Havenkom (ABZ) (2017-086)
De insprekers – de heer H.J. Jacobse, de heer M. Roordink (algemeen directeur ABZ Diervoeding) en de
heer S. Hoeve (voorzitter van de ondernemingsraad van ABZ Diervoeding) – krijgen als eerste het woord.
Daarna bespreken de commissieleden het voorstel. Gesproken wordt onder meer over de vraag of de in
maart 2017 aangenomen motie (voldoende) is uitgevoerd en wat de vervolgstappen van het college zullen
zijn als het raadsvoorstel wordt aangenomen. Hierover worden vragen gesteld aan de wethouder.
Ook dit voorstel staat met debat geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 december 2017.
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6. Uitwerking motie van 30 maart 2017 n.a.v. besluitvorming samenhangend plan Visie Aantrekkelijk
Nijkerk, uitwerking Kerkplein/Havenkom (Parkeren) (2017-085)
Er zijn de volgende insprekers: de heer H.J. Jacobse, mevrouw A. Poorter, de heer B.J. ten Brake (namens
de Hervormde Gemeente Nijkerk), de heren W. van den Brandhof en J. Gardenbroek (namens een aantal
ondernemers vanuit de overleggroep Parkeren), mevrouw M. Lanting (namens de regiegroep van platform
Binnenstad Nijkerk), de heer H. Graafland, mevrouw S. Kuis (namens aantal bewoners van de binnenstad),
de heer D. Kloosterziel (Detailhandel Nederland), de heer R. Veltink (voorzitter NOV) en mevrouw M. Jansen
(secretaris NOV).
De insprekers delen hun zienswijze over het voorstel met de commissieleden. Tevens worden ruim 600
handtekeningen van bewoners van de binnenstad aan de commissievoorzitter overhandigd als bezwaar
tegen het voorstel van het college.
Hierna bespreken de commissieleden het voorstel. Er worden diverse vragen aan de wethouder gesteld, met
name over het aantal (te behouden) parkeerplaatsen op het maaiveld en of het mogelijk is om met
belanghebbenden (bewoners en ondernemers van de binnenstad) alsnog tot overeenstemming te komen.
Het voorstel zal met debat worden behandeld tijdens de raadsvergadering van 14 december.
7. Regionale samenwerking
Geen mededelingen.
8. Sluiting
De vergadering wordt om 01.10 uur gesloten.
Opgesteld te Nijkerk op 11 december 2017.
De commissiegriffier,

De voorzitter,

F.J.A. Meijer-de Leeuw

R. van Hussel
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