
Home Nieuws Nijkerk - Vrijdag 17 januari 2014Stel je gemeente in…

Nieuws Hoevelaken Nijkerkerveen Sport Agenda Zakennieuws Gemeente Bedrijvengids Dossiers De Stadsdichter

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Contact Gezondheidspagina Kerst- en Nieuwjaarswensen

 
Tweeten 6 0

Weer onduidelijkheid over knooppunt
Hoevelaken
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Volgens PROgressief21 valt de reconstructie van knooppunt

Hoevelaken straks onder crisis- en herstelwet, als de minister haar

zin krijgt.

De partij wilt weten wat de gevolgen daarvan zijn en baalt ervan,dat de Stichting Hoevelaken
Bereikbaar & Leefbaar er niks vanaf weet. terwijl die wel op de hoogte gehouden zou
worden. De raad is evenmin geïnformeerd en daarom vraagt de partij om helderheid van het
college. Zie ook dossier Knooppunt Hoevelaken.
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Sport

14-01  Zaalvoetballer Klarenbeek naar Oranje o…

14-01  Nieuw bestuur ZVV Sparta

13-01  Gevarenzone voor Sparta korfbal

13-01  Yuwei (DOTO) wint brons

13-01  Jari van Poolen naar Nederlands Pupillen…

12-01  Telstar profiteert niet van ‘haperend’ ODIK

Zakennieuws

28-12  Kerstkorting bij Bell'Abitare

22-12  Van den Tweel gouden Parel van OnderN…

17-12  Directie Schuiteman Accountants & Advis…

05-12  Creatieve cursussen bij cursuslokaal Nijkerk

29-11  Cursisten op safari bij EkoPlaza

25-11  Banketbakkerij Knevel is verhuisd

Gemeenteberichten

Beweegbare paal weer op
politieke agenda
De beweegbare paal, die een afsluiting vormt
tussen de Botter en de Wikke (Wijk Corlaer),
heeft opnieuw niet ...

Aangehouden voor bezit
inbrekersgereedschap
Drie mannen uit Litouwen (31, 34, 36) zijn
donderdagmorgenvroeg aangehouden voor
het bezit van ...

2500 euro subsidie voor
"Dope"
HOEVELAKEN - "Dope" is een
theaterproductie van acteur/theatermaker
Helmer van der ...

VVDvoorzitter Sparrius
overleden
Op dinsdag 14 januari is na een kort ziekbed
Peter Sparrius overleden. Hij was voorzitter
van de lokale ...

Directeur van de
Bibliotheek Roel Zuidhof lees…
Traditioneel starten de voorleesdagen met
het Nationale Voorleesontbijt. De bedoeling
van dit leuke evenement is ...

Emma is de eerste
2014baby van Nijkerk
Burgemeester Gerard Renkema heeft
donderdag een bezoek gebracht aan de
eerste Nijkerkse baby van 2014. De ...

Weer onduidelijkheid over
knooppunt Hoevelaken
Volgens PROgressief21 valt de reconstructie
van knooppunt Hoevelaken straks
onder crisis- en ...

Aangehouden voor bezit
inbrekersgereedschap
Drie mannen uit Litouwen (31, 34, 36) zijn
donderdagmorgenvroeg aangehouden voor
het bezit van ...

B&W ruziet met VNG
over persoonlijke verzorging
Nijkerk is van mening, dat de Persoonlijke
verzorging bij de gemeente thuis hoort en
niet bij de ...

Groenhorst Nijkerk begint
feestelijk jaar
2014 is voor Groenhorst Nijkerk een  extra
bijzonder jaar In december 2014 is het 75 jaar
geleden, dat de school werd ...
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05-11  Doornsteeg wijk voor vernieuwende woo…

05-11  Lokale koers nieuwe drank- en horecawet 

08-10  ‘Bakens in Nijkerk’ een sportieve bikegam…

08-10  Start Leertuin Privacy en Samenwerking

01-10  Nijkerk wil beleid voor begraafplaatsen v…

01-10  Gemeente ondersteunt inwoners met ee…

Agenda

17-01  Fototentoonstelling "De kinderen die no…

17-01  Bingo bij NSC

18-01  Hand in hand voor Syrië

18-01  Malando Latino

18-01  Eerste try-out voor Drum DJ Mr. Milow 

19-01  Gebedsweek van de Eenheid
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