
 

 

Verslag van een bespreking met gemeente Nijkerk 

Nijkerk: W Oosterwijk, G de Bruin (GdB) en H Doppenberg (HD) 

SHB&L: R Wesselingh (RW), J Ramsbotham (JoR), J Lobeek (JL) 

Datum: 7 juni 2019 

1 Verslag BO 

De bespreking is uitgesteld, er is dus niets te melden.  

2 Stand van zaken 

WO geeft aan dat hij wel tel. overleg heeft gehad met de projectmanager. Daaruit bleek wel dat RWS 

volop bezig is met het project en de nieuwe situatie, maar dat er niets concreets werd meegedeeld. 

De gemeente heeft dus niet meer info dan wat uit de brief van de minister aan de Tweede kamer is 

gebleken. JL pleit voor onderzoek/ actie om de dreigende vertraging, vanwege de noodzaak van een 

nieuwe aanbesteding, te beperken. Dat zou kunnen door een parallelschakeling van TB afronding en 

start nieuwe aanbesteding. WO stelt dat het beter is af te wachten waar RWS mee komt. 

3 Groencompensatie 

De deal met Wincoop is min of meer afgerond, die met Middellaar (28 ha) is nog in overleg. WO blijft 

rekenen met een goede kans op goede afloop. Dat moet rond de zomer duidelijk zijn geworden. 

Alternatieven binnen de gemeente Nijkerk zijn er niet. Er is geen invloed van de 

ontbindingsovereenkomst, RWS werkt hier volop aan verder. 

4 Groene zone west en Hoevelakense bos en omgeving 

WO brengt in herinnering dat de gemeenteraad de visie over dit gebied heeft besproken in 2018. 

Daarnaast heeft hij juist gisteren met GLK gesproken over dit gebied. GLK wil dit jaar nog enkele 

kleine verbeteringen aanbrengen en het plan opstellen voor het totale gebied en dat volgend jaar in 

uitvoering nemen (Incl. het zuidelijke gebied). Het blijkt ook dat GLK de bestaande parkeerplaatsen 

weg wil halen uit het bos. Amersfoort moet nog besluiten nemen over haar gebied. De verwachting is 

dat dit ná de zomer zal gebeuren. Er is gesproken met de projectontwikkelaars, maar het is niet 

bekend of er ook gesproken is met de particuliere eigenaren binnen dit gebied. HD zal dit uitzoeken. 

De gemeente heeft geen informatie over de resultaten van de enquête onder de bosbezoekers die 

GLK onlangs heeft gehouden. 

5 Station Hlk en wandelpaden 

- WO deelt mede dat de gemeente wil medewerken aan het voorstel van een particuliere partij om 

de aanleg van een wandelpad mogelijk te maken oostelijk van het station, naar het station/ 

Stoutenburgerlaan. HD zal de details van dit voorstel opvragen. 



- Parkeergelegenheid bij station. Hierover deelt WO mee dat er geen omvangrijk P+R parkeerterrein 

komt, maar wel uitbreiding van de bestaande capaciteit. Mogelijk op verhoogd niveau. Daarin past 

ook de stalling voor fietsen. Als dat zo is, is er mogelijk geen behoefte meer aan een lift naar het 

station. 

6 Verkeersonderzoek Hlk 

Er zijn 3 projecten die van invloed zijn op bewoners- en voertuigaantallen: Bouwfondsproject, 

Euretco en Middellaar2. Het Bouwfondsproject is gestart, de riolering wordt aangelegd en de 

verkoop van de woningen is gestart. Het Euretco project gaat na de zomer verder. Er komt daar geen 

grote extra parkeervoorziening. Middellaar 2 zal nog even duren. Dat is ook zo voor het project nabij 

de rotonde W. Dorpsstraat- Koninginneweg. Het is ook beter dat het aanbod van woningen in de tijd 

redelijk gespreid wordt. RW wijst erop dar SHB&L benaderd is door bewoners over de geluidsoverlast 

van de Koninginneweg, met name nabij Euretco. Een kleine geluidswal zou daar kunnen worden 

aangelegd. WO geeft aan dat juist daar ook actie komt. Verder geeft RW aan dat er wellicht nu al 

grond kan worden aangekocht om de rotonde W Dorpsstraat- Koninginneweg  in de toekomst te 

kunnen verbeteren en te voorkomen dat er straks geen ruimte is. De gemeente heeft deze rotonde al 

in onderzoek. 

NB de overige agendapunten: Centrumplan Hlk en Geluidmeting  zijn door tijdgebrek niet meer 

besproken. Een nieuwe afspraak SHB&L- gemeente zal tzt worden gemaakt. 

Actiepunten: Als aangegeven in de tekst, vet gedrukt. 
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