
LEEFBAARHEID 

 

Prettig wonen 

 

“De bewoners van het Heemskerkplantsoen in Nijkerk waren in hun nopjes met het opknappen van 

hun woonomgeving. Een initiatief van de Woning Stichting Nijkerk waar de bewoners zelf werden 

betrokken. Het was duidelijk dat in het kader van leefbaarheid hier meer moest gebeuren dan het 

vernieuwen van voegen van schuurtjes. De tuinen lagen er verwaarloosd bij waar de nodige rommel 

in het gebied lag”, vertelde Jan Beeuwkes, projectleider van de WSN. In overleg met de directies 

van het Groenhorst College (nu Aeres VMBO) en Accent Praktijkonderwijs hebben scholieren van 

genoemde scholen meegedaan aan dit project. 

 

Citaat uit de Stad Nijkerk van 20 juli 2016.  

Dit is een mooi voorbeeld hoe de leefbaarheid in een woonwijk verbeterd kan worden. 

 

Prettig wonen gaat verder dan de voordeur. Prettig wonen doe je ook in een veilige straat en 

samen met anderen in de wijk. 

 

Welzijn van onze huurders 

 

HuurdersOrganisatie Nijkerk (HON) is begaan met het welzijn van onze huurders. Ondanks de 

eigen verantwoordelijkheid kan het gebeuren dat een huurder het niet op eigen kracht redt. De 

gemeente Nijkerk helpt mensen die niet in staat zijn om zaken zelf te regelen.  

 

De vier gebiedsteams helpen burgers van Nijkerk met vragen of zorgen over het opvoeden en 

opgroeien van kinderen. Maar ook voor vragen over bijvoorbeeld werk en inkomen, huurschulden, 

gezondheid, dagbesteding of hulp in de huishouding. De gebiedsteam medewerkers gaan zelf bij de 

mensen langs. Of ze zitten op een plek in de wijk waar mensen gemakkelijk binnen kunnen lopen. 

Deze aanpak heet Achter de voordeur bij probleemgezinnen. Deze aanpak leidt tot betere 

samenwerking tussen hulpverleners. En de wijken worden veiliger omdat probleemgezinnen voor 

minder overlast zorgen. 

 

De vier gebiedsteams in de gemeente Nijkerk zijn gevestigd: 

 

• Gebiedsteam Centrum, Frieswijkstraat 99 in Nijkerk (dit is bij de Bibliotheek) 

• Gebiedsteam Paasbos, Moorselaar 69 in Nijkerk (dit is in de Wulfshoeve) 

• Gebiedsteam Corlaer/Nijkerkerveen, Henri Nouwenstraat 18 in Nijkerk (dit is in het 

Gezondheids centrum Corlaer) 

• Gebiedsteam Hoevelaken, de Brink 10e in Hoevelaken. 

 

Waar staan we voor? 

 

HON hecht veel belang: 

• aan een goede kwaliteit van de woning en woonomgeving ook mede gericht op toekomstige   

klimaatdoeleinden, zoals aardgasloos; 

• voor jong en oud een plezierige leefomgeving; 

• energiezuinige huizen, tochtvrij; 

• weinig overlast; 

• duurzaam geen achterstand in onderhoud. 

 

 

 



Een selectie antwoorden van WSN op vragen van huurders m.b.t. leefbaarheid tijdens de 

Algemene Ledenvergadering van de HuurdersOrganisatie Nijkerk  op 27 maart 2019. 

 

Nieuwe laadpalen in Nijkerk 

De gemeente Nijkerk heeft een verkeersbesluit genomen voor laadpalen te plaatsen bij de 

Reling 59, Aardbei 18 en Beatrixlaan 24. Dit besluit is gepubliceerd op 27 maart 2019 onder 

zaaknummer 38965. 

De parkeerpalen bij de laadpaal worden aan gewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. 

Dit betekent dat andere voertuigen hier niet meer kunnen staan. Op de parkeerdruk in de wijk heeft 

dit geen onoverkomelijke negatieve invloed. 

 

De overige palen die in de komende weken geplaatst worden zijn de volgende: 

 

• naast Debussylaan 2, Nijkerk 

• naast Bruins Slotlaan 60 in de Schrassertstraat, Nijkerk 

• achter Gaffel 48, Nijkerk 

• naast Valkenhof 16, Nijkerk 

• naast Wouter Blomstraat 31, Nijkerkerveen 

 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente Nijkerk via 14 033 of 

gemeente@nijkerk.eu 

 

• De schapen in de wijk niet in parken laten grazen, maar in de buitenranden van de wijk; 

Antwoord: beheer van de schapen is gemeentelijk beleid. HON zal dit met de gemeente Nijkerk 

bespreken; 

• Drugsdealers beter opsporen; 

o WSN heeft goede contacten met de politie. 

o WSN is vertegenwoordigd in een werkgroep samen met de politie. 

• In deze werkgroep komen zaken m.b.t. veiligheid en leefbaarheid aan de orde; 

• Schoonmaken lift en trappenhuis moet veel beter:  

• WSN heeft schoonmaakcontracten afgesloten, met die contracten wordt er periodiek volgens 

een vast rooster schoongemaakt. 

• WSN vraagt aan bewoners van appartementencomplexen om elkaar erop aan te spreken indien 

bewoners zich niet houden aan de gedrag regels om het complex netjes te houden; 

• WSN verzoekt dringend aan de huurders om direct melding te maken van het feit indien het 

schilderwerk (of ander onderhoud) in hun ogen te wensen overlaat; 

• Huurders die wonen in een Vereniging van Eigenaren complexen hebben inspraak qua 

kleurkeuze van het schilderwerk; 

• WSN heeft eenmaal per jaar overleg met de verschillende V.V.E's 

        

 

Informatie 

 

 

Op de website van WSN (www.wsn.nl) krijgt u antwoorden op vragen van leefbaarheid als: 

• Ik wil graag de leefbaarheid van mijn wijk verbeteren. Wat kan ik doen? 

• De galerij-lift-, of algemene ruimte(s) van ons woongebouw is/zijn niet schoon gemaakt. Wat 

kan ik doen? 

• Er zit graffiti op mijn huis of in de buurt van mijn huis. Wat nu? 

• Ik ben mijn milieu- of afvalpas kwijt om het restafval in de container te doen. 

• Ik heb geen container bij mijn woning. Bij wie meld ik dat? 
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