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Wij zijn bezig om de binnenstad van Nijkerk nog
aantrekkelijker te maken. Veel mensen zijn betrokken
en denken mee. Het Platform Binnenstad Nijkerk neemt
hier een belangrijke plaats in.
Deze nieuwsbrief stond gepland voor april. Het voelt
wat vreemd om deze nieuwsbrief uit te sturen in een
tijd waarin door corona opeens heel anders tegen zaken
aangekeken wordt. Met de nodige voorzichtigheid
willen wij toch proberen om het ingezette beleid in
de binnenstad van Nijkerk concreet inhoud te geven.
Graag informeren wij u over de verschillende projecten.
Zo leest u over de veranderingen in het parkeerbeleid
voor de binnenstad. Daarnaast kunt u lezen over de
veranderingen in de Spoorstraat, Venestraat, Singel en
Synagogepad. Ook wordt er met elkaar gesproken over
een nieuwe inrichting van het Plein.
Uiteraard blijven we de
ontwikkelingen rond
corona nauwlettend
volgen. Over de
effecten daarvan op de
verschillende projecten
en de werkzaamheden de
binnenstad houden wij u
op de hoogte.
Wim Oosterwijk
Wethouder

Spoorstraat
Sinds begin februari zijn de nutsbedrijven druk bezig met het
vervangen van diverse kabels en leidingen. Dit gebeurt om de
Spoorstraat qua ondergrondse infrastructuur toekomstbestendig
te maken. Zij hebben nog een aantal weken werk. Hierna wordt
er door Dusseldorp gestart met de herinrichting. De verwachting
is dat zij eind april 2020 beginnen en is afhankelijk van de
beschikbaarheid van materialen.

Venestraat
Ook de Venestraat wordt heringericht. Dit gebeurt in dezelfde stijl
als de rest van het centrum van Nijkerk. Aannemer Timmer uit
Nijkerk voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente
Nijkerk. De kruising Venestraat-Torenstraat maakt onderdeel
uit van deze herinrichting. Timmer is al gestart met de kruising.
Zo maken wij van de nood een deugd en is er weinig tot geen
overlast van de werkzaamheden. Deze kruising met doorgaand
verkeer is dan aangepast voor de scholen mogelijk weer beginnen.
De overige herinrichting van de Venestraat volgt daarna en is
afhankelijk van de beschikbaarheid van de materialen.

Parkeren in de binnenstad
Slagboomparkeren
De voorbereidende werkzaamheden voor de overgang naar
slagboomparkeren zijn inmiddels in volle gang. Zo staat gepland
om in mei de betaalautomaten, slagboomopstellingen en camera’s
te plaatsen. Een definitieve datum waarop het achteraf betaald
parkeren zal worden ingevoerd is nog niet bekend. Vanwege het
coronavirus kunnen we hier op dit moment geen uitspraken over
doen.

Overgang voor vergunninghouders
De slagbomen bij de parkeerterreinen krijgen kentekencamera’s.
De kentekens van de bij ons bekende vergunninghouders worden
in het systeem gezet. Hierdoor opent en sluit de slagboom bij
aankomst en vertrek automatisch. De vergunninghouder ontvangt
van de gemeente een brief met een pasje waarmee ook, in het
geval van vervangend vervoer, gebruik gemaakt kan worden van
de slagboom bij deze locaties. De kentekencamera’s zijn gekoppeld
aan het parkeermanagementsysteem.

Hoe werkt het?
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Inrijden kan met uw
bankpas

Betalen bij
betaalautomaat

Tijdelijk nog betalen
met muntgeld

Het systeem is uitgerust met de
optie om inrijden met bankpas
mogelijk te maken en werkt als
volgt:

Betalen via de betaalautomaat
werkt als volgt:

Met de inwerkingtreding van
het slagboomparkeren, komt
de mogelijkheid om bij elke
automaat met muntgeld te
betalen te vervallen. Op elk
parkeerterrein blijft wel minimaal
1 betaalautomaat met muntgeld
aanwezig. Zo kunnen bezoekers
die niet digitaal willen of kunnen
betalen ook overal terecht.

- Bij het inrijden houdt u uw
bankpas voor de lezer bij de inrit.
- U houdt uw bankpas opnieuw
voor de lezer bij de uitrit. U
hoeft hiervoor niet naar de
betaalautomaat.

• Bij het inrijden trekt u een kaartje.
• Voordat u weggaat, stopt u het
kaartje in de betaalautomaat en
voldoet het gevraagde bedrag. Na
het betalen krijgt u het kaartje
terug. U kunt eventueel nog
kiezen voor een kwitantie door op
de kwitantieknop te drukken.
• Bij het uitrijden van het
parkeerterrein stopt u het kaartje
in de paslezer bij de uitgang.

Nadere uitwerking
Om de overgang naar dit systeem zo soepel mogelijk te maken, zijn er een
aantal stappen die nog gezet moeten worden.
Heeft u eigen bevoorrading wat wekelijks plaatsvindt op een locatie achter een
slagboom?
Dan gaan wij u nog vragen de kentekens van de bevoorradingsvoertuigen aan
de gemeente door te geven. Ondernemers die dit betreft ontvangen hierover
persoonlijk bericht.
Heeft u parkeerplaatsen op eigen terrein achter een slagboom?
Dan gaan wij u nog vragen de kentekens door te geven. Als dit het voor u het
geval is dan ontvangt u hierover op een later moment bericht. U ontvangt dan
ook een pasje in het geval van vervangend vervoer. Voor uw bezoek kunt u op
een later moment kosteloos uitrijkaarten aanvragen.

Bezoekers parkeren
Met de invoering van het slagboomparkeren komen de dagkaarten voor het
betaald parkeergebied te vervallen. In plaats hiervan komt er een systeem met
uitrijkaarten. De uitrijkaarten zijn op dezelfde wijze als de dagkaarten voor
vergunninghouders verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis. Deze
kosten € 3,00 per stuk.
Uw bezoek arriveert, trekt een ticket en kan met de uitrijkaart die u aan hen
geeft kosteloos uitrijden.

Ombouw bestaande parkeerautomaten
De bestaande straatparkeerautomaten hebben afgelopen periode een ombouw
gehad waarbij een systeem van contactloos betalen en overgang van 3G naar
4G is gerealiseerd. De ombouw heeft een snellere transactietijd tot gevolg.

Meer informatie straks op de website
nijkerk.parkeerservice.nl
We zijn bezig met het opstellen van een website: nijkerk.parkeerservice.nl.
Hier is straks meer informatie te vinden over parkeren in de binnenstad,
vergunningen, prijzen en het slagboomparkeren. De website is op dit moment
nog in aanbouw.

Parkeerkorting door ondernemers
Wheemplein
Er zijn een aantal ondernemers die hun klanten korting geven op het
parkeergeld. Deze ondernemers blijven deze korting geven aan hun klanten. De
manier waarop wijzigt met de komst van het slagboomparkeren. In de winkels
komen scanners te staan waarbij de medewerker uw kaartje scant. Op deze
manier is de korting bij de betaalautomaat verrekend.

Upgrade parkeergarage Wheemplein
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de upgrade
van parkeergarage Wheemplein. De werkzaamheden zijn in uitvoering.
Vergunninghouders mogen na de invoering van slagboomparkeren gebruik
maken van de parkeergarage.

Van de werkgroep ‘Openbare ruimte’

PlatformBinnenstadNijkerk

Singel en Synagogepad

12

het ontwerp is aangesloten op
de al heringerichte delen van
het centrum van Nijkerk. De
werkgroep van het Platform
Binnenstad Nijkerk verwerkt de
reacties.
De verwachting is dat het ontwerp
in mei aangeboden wordt aan
het college van burgemeester
en wethouders. Zij stellen het
ontwerp vast en leggen deze ter
inzage voor alle belanghebbenden.

De informatieavond voor
omwonenden over de
inrichting van het Singel en het
Synagogepad van de werkgroep
“openbare ruimte” van het
Platform Binnenstad Nijkerk ging
door de maatregelen rond het
coronavirus niet door. De direct
betrokkenen hebben daardoor
een brief ontvangen. Zij zijn
gevraagd om voor 31 maart
hierop hun reactie te geven. In
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Plein en omgeving
Een belangrijke plek voor veel Nijkerkers is
het Plein. Dit is de centrale plek voor veel
evenementen. Ook de Markt is daar niet weg
te denken. De werkgroep ‘Openbare ruimte’
van Platform Binnenstad Nijkerk heeft in
samenspraak met de direct belanghebbenden
een eerste idee (schets) gemaakt voor het
‘nieuwe’ plein. Het was de bedoeling om dit
idee op 24 maart aan de bewoners en op
26 maart aan de bevolking van Nijkerk te
presenteren. Helaas gingen deze bijeenkomsten
niet door vanwege het coronavirus. Er komen
nieuwe data om het idee te bespreken. Een
uitnodiging hiervoor volgt nog.
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Legenda

Herinrichting Singel en
Synagogepad-Concept
12

Aanbrengen straatbakstenen, rijloper
- dikformaat, keperverband
- kleur: roodbruin

Gemeente Nijkerk

Aanbrengen goot v.v. granietkeien
- lijngoot
- granietkeien, 2 streklagen aan beide zijden

Herinrichting Singel en Synagogepad

Aanbrengen goot v.v. plint
- lijngoot
- natuursteen plint 0,20 m tweezijdig
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Schetsontwerp
Nieuwe situatie

1:200
19 021 06
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Aanbrengen natuurstenen plint
- afm. en type n.t.b.
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Geveltuin
- type beplanting: n.t.b.
- locatie n.t.b.
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Projectgrens

Anthonie Fokkerstraat 4
3772 MR Barneveld
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E. info@drong.nl
W. www.drong.nl

Toekomstige wandarmaturen

T. 0342 - 76 00 88

Toekomstige verlichting
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Aanbrengen straatbakstenen, rijloper
- dikformaat, keperverband
- kleur: roodbruin
Aanbrengen straatbakstenen, trottoir
- waalformaat, halfsteensverband
- kleur: roodbruin
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Aanbrengen goot v.v. granietkeien
- lijngoot
- granietkeien, 2 streklagen aan beide zijden
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Onze binnenstad heeft een
bewonersvereniging!
We hebben een bestuur, statuten en de
vereniging is binnenkort ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel. De
bewonersvereniging is een feit! Dit gaan we,
inwoners van de binnenstad, natuurlijk met
elkaar vieren dat de binnenstad van Nijkerk
een eigen bewonersvereniging heeft. U krijgt
hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.
Het bestuur bestaat uit Pietsje Boers, Toon
Habers en voorzitter Aart Markies: “We vinden
het een uitdaging om naar boven te krijgen wat
er bij bewoners leeft. Denk aan herinrichting
van straten, evenementen, huisdieren in
de binnenstad, straatmeubilair (bankjes
bijvoorbeeld). Het is goed en nuttig om te
verbinden, mensen bij elkaar houden en
contacten te leggen met andere partijen.”

de gemeente met gevraagd en ongevraagd
advies. We zijn ook vertegenwoordigd in
het Platform Binnenstad Nijkerk. Tot nu toe
hebben diverse individuele inwoners zich, op
persoonlijke titel en vaak heel verdienstelijk,
ingezet voor de binnenstad. Met de vereniging
willen we zorgen dat de inbreng vanuit de
binnenstad op zo veel mogelijk draagvlak kan
rekenen”.
Het bestuur vindt de bewonersvereniging
ook om een andere reden belangrijk: “Naast
belangenbehartiging heeft onze vereniging ook
een sociale functie. We leven in een tijd dat
het belangrijk is om elkaar te kennen, zorg te
dragen voor elkaar en elkaar te helpen. Denk
ook aan de hele energietransitie waarbij we van
elkaar kunnen leren en samenwerken”.

Belangrijk

Voldoende leden en
bestuurders

Waarom is de nieuwe bewonersvereniging
eigenlijk belangrijk voor de binnenstad?
Aart: “Onze vereniging is gesprekspartner van

Aart: “Ik denk dat we starten met een prima
professioneel team. Natuurlijk zijn we nog
op zoek naar uitbreiding. Het succes van

PlatformBinnenstadNijkerk
de bewonersvereniging staat en valt met
voldoende leden en bestuurders. Hoe meer
mensen bij de vereniging horen, hoe sterker
de stem. Hoe meer mensen actief mee willen
doen, hoe meer bewoners zelf iets kunnen
betekenen voor hun eigen leefomgeving. Doet
u ook mee?”
Aart, geboren Hoevelaker, woont zo’n 20 jaar
in de binnenstad. Hij is betrokken bij de piano
en orgelzaak van zijn schoonfamilie. Zelf heeft
hij altijd voor regionale kranten gewerkt en is
momenteel zelfstandige in online marketing.
Pietsje woont 45 jaar in Nijkerk en heeft
met haar verpleegkundige achtergrond in
verschillende managementfuncties in de zorg
gewerkt. Haar werkzame leven sloot ze af bij
Alzheimer Nederland als regiocoördinator.
Toon woont dik 33 jaar in Nijkerk en heeft een
verleden in de spoorsector als projectleider en
zelfstandig ondernemer. Hij heeft ook als lid van
het eerste platform binnenstad gefunctioneerd.

Denk en doe mee!

• Minimaal 1 keer per jaar een algemene
vergadering.
• Een bestuur dat het hele jaar door
bereikbaar is.
• Informatie via de toekomstige website
van de vereniging.
• En u kunt, als u dat leuk vindt, de
handen uit de mouwen steken in een
werkgroep of in het bestuur.

Nijkerkerveen

Hoevelaken

Vragen? Email naar:
bevebinnenstad@gmail.com

Nijkerk
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Als inwoner van de binnenstad kunt u
voor 10 euro per jaar lid worden van de
bewonersvereniging. Doet u ook mee?

Kolkstraat 27
3861 AK Nijkerk
Postbus 1000
3860 BA Nijkerk
Telefoon 14 033
www.nijkerk.eu

