
11 augustus 2021

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks Oranje-Nassauschool
Eijkmanplantsoen 

Iedere 2e zaterdag van de maand oud papier en 
oud ijzer bij Maranathakerk, 
Henri Nouwenstraat 14, 3863 HV Nijkerk

Hoevelaken
Aanstaande zaterdag 9.00-12.00 uur 
Korfbalver. Telstar, Middelaarsweg
10.00-12.00 uur B.A.K., Meerveldlaan 
(bibliotheek)

Nijkerkerveen
dinsdag t/m vrijdag wekelijks
Het plein hoek van Noortstraat /
van Dijkhuizenstraat (marktplein)

Bezorgklachten 
Geef dit door aan de BDU via telefoon-
nummer 088 - 0109803. Of ga naar 
www.stadnijkerk.nl en klik op 
‘Krant gemist’.

Adressen en openingstijden

Stadhuis Nijkerk

Bezoekadres stadhuis: Kolkstraat 27 in Nijkerk
Postadres: Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk
Telefoon: 14 033    Website: www.nijkerk.eu

De gemeente Nijkerk is telefonisch bereikbaar 
van 09.00 - 17.00 uur via het telefoonnummer 
14 033.

Milieustraat
Blekkerserf 4, Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 7.45-12.30 uur
en 13.00-16.30 uur.
Zaterdag 7.45-14.00 uur.

Gemeenteloket Hoevelaken
Bezoekadres (gesloten)
Dorpshuis De Stuw, Brink 10c
Voor het aanvragen van producten en 
diensten kunt u een afspraak maken via 
www.nijkerk.eu of telefonisch via 14 033.

Digitale Nieuwsbrief

Wilt u als inwoner van de gemeente Nijkerk, als 
organisatie of belangstellende de digitale nieuws-
brief van de gemeente ontvangen?
Stuur een e-mail naar communicatie@nijkerk.eu.
Op dat adres ontvangt u dan wekelijks een 
nieuwsbrief.

Social Media

@samennijkerk
Gemeente Nijkerk
@gemeenteNijkerk

Container niet geleegd?

Is uw container op de vaste ophaal dag niet 
geleegd? Bel dan met (0800) 8890 988.

De Veiligheidsmonitor 2021 gaat van start! 
Bent u weleens het slachtoffer geweest 
van een misdrijf zoals diefstal, vernieling of 
oplichting via het internet? Heeft u last van 
rommel op straat of hinder van buren? Hoe 
veilig of onveilig voelt u zich? Dit zijn enkele 
vragen die in het kader van de Veiligheids-
monitor 2021 worden gesteld. 

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar 
criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en 
het optreden van gemeente en politie. Dit on-
derzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk 
niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onder-
zoek in de gemeente Nijkerk begint volgende 
week. Ongeveer 2500 inwoners ontvangen 
hiervoor een uitnodigingsbrief. De resultaten 
worden in maart 2022 verwacht.

Burgemeester Renkema benadrukt het belang 
van de Veiligheidsmonitor: “De gemeente 
Nijkerk vindt het belangrijk om te weten wat 
de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid 
in de gemeente vinden, waar ze tevreden over 
zijn en waar ze verbeteringen willen zien. Met 
die informatie kan het beleid beter worden 
afgestemd op de wensen en ervaringen van de 
inwoners.”

Meedoen is belangrijk
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners 
die de uitnodiging ontvangen, meedoen aan 
het onderzoek. Alleen bij voldoende deelnemers 
ontstaat een goed beeld van de veiligheids-
situatie in de  gemeente. Deelnemers aan het 
onderzoek krijgen per post een uitnodiging om 
de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te 
vullen. De vragenlijst kan via internet worden 
ingevuld. Dit gebeurt via een beveiligde
verbinding om de gegevens te beschermen.

In de afgelopen jaren is het onderzoek al in 
meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitge-
voerd. De gemeente gebruikt de uitkomsten 
van dit terugkerende onderzoek bij het vorm-
geven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O 
Research.

Geheimhouden van persoonsgegevens
De gemeente houdt uw persoonsgegevens 
bij in de Basisregistratie Personen (BRP). 
Verschillende organisaties kunnen uw 
persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. 
Welke organisaties dit zijn, hangt deels af 
van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of 
u kinderen hebt of een rijbewijs. 

In de BRP staan persoonsgegevens die niet 
openbaar toegankelijk zijn. De overheid 
bewaakt uw privacy zorgvuldig en gebruikt 
uw gegevens alleen om haar taken goed uit te 
voeren. Bekijk welke organisaties uw persoons-
gegevens kunnen krijgen op de website van de 
Rijksoverheid.

U kunt gegevensverstrekking uit de BRP aan 
bepaalde personen en instanties tegengaan 

door een verzoek om geheimhouding in te 
dienen. Hiermee voorkomt u dat advocaten, 
niet-commerciële bedrijven of instellingen, 
verenigingen en kerkgenootschappen uw 
gegevens kunnen ontvangen.

Hoe werkt het?
Als u liever niet hebt dat uw persoonsgegevens 
aan anderen dan de wettelijke toegewezen 
instanties worden doorgegeven, kunt u de 
gemeente vragen om uw gegevens geheim te 
houden. U hebt altijd recht op deze geheim-
houding en hoeft geen reden op te geven 
waarom u dit wilt. Uw persoonsgegevens 
worden dan niet doorgegeven aan:
•	 niet	commerciële	instellingen,	zoals	sport-	

en muziekverenigingen of goede doelen;
•	 organisaties	die	gezondheidszorg	verlenen	

aan patiënten in een instelling;
•	 na	belangenafweging,	organisaties	die	

gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
•	 de	Stichting	Interkerkelijke	Ledenadmi-
nistratie	(SILA),	die	de	ledenadministratie	
bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw 
gegevens kunnen nog wel voorkomen in de 
administratie	van	de	SILA	zelf.	Als	u	wilt	dat	
deze gegevens worden verwijderd, neem 
dan	contact	op	met	de	SILA	of	uw	kerkge-
nootschap.

Bij geheimhouding geeft de gemeente uw 
gegevens alleen aan wettelijk verplichte 
instanties, zoals politie, justitie en de 
Belastingdienst. De gemeente geeft uw 
persoonsgegevens nooit aan particulieren en/ 
of commerciële instellingen.

Isolatie is dé no-regret maatregel bij verduurzamen
Uw huis isoleren is altijd een goed idee. 
Het is niet alleen beter in verband met de 
klimaatsverandering, het is vooral ook heel 
prettig voor uzelf. Minder kou, minder tocht 
en het huis blijft langer op de juiste tempe-
ratuur. In de winter is dat lekker warm, in de 
zomer aangenaam koel. Daarom noemen we 
isolatie een no-regret maatregel. U zult er 
geen spijt van krijgen. 

Energie besparen
Met goede isolatie houdt u kou, of juiste warm-
te, buiten het huis. Doordat het niet door de 
muur, het dak, de ramen of de vloer heen kan 
dringen. Wanneer uw woning weinig warmte 
verliest, hoeft u ook weinig bij te stoken om het 
aangenaam te hebben. Andersom geldt hetzelf-
de voor het buitenhouden van de temperatuur 
tijdens warme dagen. Airco’s zijn bijvoorbeeld 
enorme energieslurpers. Door warmte of kou 
buiten te houden, blijft het binnen comfortabel. 
En wanneer u minder energie verbruikt, scheelt 
dat op de energierekening. 

Minder CO₂-uitstoot
Veel woningen gebruiken aardgas om mee te 
koken, douchen en het huis mee te verwarmen.
Dat zorgt voor CO₂-uitstoot. En dat draagt 
bij aan de opwarming van de aarde. Dus hoe 
minder energie we gebruiken in huis, hoe lager 
de CO₂-uitstoot, hoe beter. Dat maakt goede 
isolatie zo nuttig.

Subsidie
Er zijn meerdere regelingen die fi nancieel 
ondersteunen bij het verduurzamen van uw 
huis, zoals  isoleren. Bijvoorbeeld de ISDE-
subsidie. Kijk voor meer informatie over deze 
fi nanciële regeling en over isoleren op:
www.duurzaam-nijkerk.nl/isoleren

Snelle trucs om energie te besparen
Met een paar snelle trucs, die weinig geld 
kosten, kunt u trouwens ook al fl ink besparen 
op uw energieverbruik. Er ontsnapt bijvoor-
beeld veel warmte door naden en kieren, 
zoals bij het raam. Dit kunt u voorkomen door 

tochtstrips te plaatsen. Vergeet u wel eens de 
deur van de woonkamer te sluiten terwijl de 
verwarming aanstaat? Plaats dan een deur-
dranger, die sluit automatisch de deur. 
Wilt u nog meer tips, kijk dan op
www.duurzaam-nijkerk.nl/snelle-tips-om-
minder-energie-te-verbruiken.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
11 augustus 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1290 Holkerstraat 30 -001 Nijkerk verlengen tijdelijke vergunning 29-07-2021
  huisvesting statushouders 
2021W1602 Ruysdaellaan 64  Nijkerk het plaatsen van een overkapping 29-07-2021
2021W1076 Hoevelakenseweg 12 het bouwen van een kapschuur 29-07-2021
 Nijkerkerveen 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie hiervoor kunt u vinden onder de kop “bezwaar maken” in het groene kader. Het besluit is 
in werking getreden na verzending.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1621 Hooiland 25  Nijkerk het plaatsen van een dakkapel aan  29-07-2021
  de voorzijde van de woning 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie hiervoor kunt u vinden onder de kop “bezwaar maken” in het groene kader. Het besluit is 
in werking getreden na verzending.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1889 Frieswijkstraat 8  Nijkerk het bouwen van een woning 29-07-2021
2021W1644 Spoorstraat 1  Nijkerk het kappen van een kastanjeboom 03-08-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W2049 Doornsteeg  kad. gem.  het plaatsen van een tijdelijke duiker 28-07-2021
 Nijkerk A 562 

2021W2080 Jan Plassensteeg 9  Nijkerk het bouwen van een opslagloods en het  30-07-2021
  verbouwen en uitbreiden van de woning 
2021W2089 Ohmstraat 1  Nijkerk het uitbreiden van de showroom en  31-07-2021
  het verplaatsen van de entree 
2021W2048 Oude Barneveldseweg 57 het uitbreiden van de woning 28-07-2021
 Nijkerk 
2021W2052 Plein 2 d  Nijkerk het realiseren van een kamer op de 28-07-2021
  2de verdieping 
2021W2027 Professor Eijkmanstraat 17 het vervangen van een stalen balk 27-07-2021
 Nijkerk 
2021W2092 Scherpencamp 2  Nijkerk het verbouwen en uitbreiden van de 01-08-2021
  woning door middel van een erker 
2021W2110 Smitspol  Nijkerk het bouwen van een bedrijfsverzamel- 03-08-2021
  gebouw 
2021W2078 Dokter van de Kolkstraat 78 het bouwen van een garage met veranda 29-07-2021
 Nijkerkerveen 
2021W2079 Talmastraat 10 C  Nijkerkerveen het realiseren van een keukenshowroom 29-07-2021
2021W2053 Talmastraat 10 B en 10 het plaatsen van gevelreclame 28-07-2021
 Nijkerkerveen 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W1524 Frans Tromplaan 20 het plaatsen van een dakkapel 30-07-2021
 Hoevelaken 
2021W1498 Hogebrinkerweg 19 het moderniseren van de 28-07-2021
 Hoevelaken telecommunicatie installatie 
2021W1506	 Langestraat	9		Nijkerk	 het	verbouwen	en	onderhouden	 28-07-2021
  van monumentaal pand 
2021W0477 Van Delenstraat 9  Nijkerk het vervangen van het dakraam aan  29-07-2021
  de voorzijde van de woning 
2021W1531 Talmastraat 24  Nijkerkerveen het veranderen van een bedrijfspand 30-07-2021

Bekendmakingen

Stukken inzien
Wilt u stukken inzien? Hiervoor kunt u 
contact opnemen met team Service en 
Informatie via telefoonnummer 14 033 of 
via het email adres loketbwv@nijkerk.eu. De 
stukken kunnen digitaal aan u worden toege-
zonden. Ook is het mogelijk om een afspraak 
te maken waarin de stukken nader worden 
toegelicht. 

Indienen zienswijzen tegen een 
bestemmingsplan of ontwerp 
omgevingsvergunning 
Meer informatie over het indienen van een 
zienswijze vindt u op de website via 
www.nijkerk.eu/ter-inzage.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tijdens de 
bezwaartermijn bezwaar maken bij het 
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 
Dit kan bij voorkeur online via de website 
www.nijkerk.eu/bezwaar-maken of schriftelijk. 

Indienen Beroep tegen een bestemmings-
plan, hogere grenswaarden
Beroep tegen vastgestelde bestemmings-
plannen kan ingediend worden bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Online beroep indienen kan ook via 
http://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Op die website vindt u ook een handleiding.

Indienen Beroep tegen een verleende uitge-
breide omgevingsvergunning
Beroep tegen een verleende omgevings-
vergunning kunt u indienen bij de bestuurs-
rechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling 
bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM  
Arnhem. Online beroep indienen kan ook via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Op die website vindt u ook een handleiding. 

Voorlopige voorziening aanvragen
Het besluit blijft van kracht, ook als er be-
zwaar of beroep is ingediend. Daarom kan naast 
het indienen van een bezwaarschrift of beroep 
een verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzieningenrechter, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem (voor omgevings-

vergunningen)  of bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag (voor bestemmingsplannen).

Officiële bekendmakingen
Een aantal officiële bekendmakingen van 
de gemeente wordt uitsluitend online
bekend gemaakt. Zie daarvoor op 
www.officielebekendmakingen.nl de 
rubrieken Staatscourant en Gemeenteblad. 
Ook kunt u zich (gratis) registreren op de site 
http://overuwbuurt.overheid.nl.  
U ontvangt dan vervolgens voortaan auto-
matisch via de e-mail de Bekendmakingen die 
op uw buurt van toepassing zijn.

Horen, zien en melden
In de gemeente Nijkerk werken we hard aan 
het bestrijden van criminaliteit en onder-
mijning. Hierbij gaat het niet alleen om de 
strafbare feiten die gepleegd worden, maar 
ook om de gevaarlijke situaties die ontstaan 
voor onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan 
het grote risico dat een hennepkwekerij of 
drugslab betekent voor omwonenden.

Helpt u mee?
Het aanpakken van ondermijning kunnen 
wij niet alleen. Uw hulp is onmisbaar! Om 
ondermijning aan te pakken hebben we zoveel 
mogelijk oren en ogen in de buurt en wijk 
nodig, én inwoners die verdachte situaties 
melden. Horen, zien en melden dus!

U kunt vermoedens van ondermijnende
activiteiten op verschillende manieren melden. 
Wilt u anoniem melden dan kan dat bij Meld 
Misdaad Anoniem. Het meldpunt is zeven 
dagen per week bereikbaar via (0800) 7000. 

Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 
22.00 uur en in weekenden van 9.00 tot 17.00 
uur. Daarnaast is het 24/7 mogelijk om iets 
te melden via een beveiligde omgeving op 
meldmisdaadanoniem.nl/melden. Wilt u liever 
bij de politie melden dan kan dat via (0900) 
8844.

Op de website van de gemeente vindt u infor-
matie over verschillende onderwerpen. Deze 
informatie helpt om beter zicht te krijgen op 
ondermijnende situaties én hoe u die veilig (en 
indien gewenst ook anoniem) kunt melden.

PMD afval scheiden: zo doet u dat
Bij het PMD doet u alle Plastic verpakkingen, 
Metalen verpakkingen (zoals blik) en Drank-
kartons. De verpakkingen moeten leeg zijn. 
Doe ze los van elkaar in de PMD-container 
of PMD-zak. Stop dus geen verpakkingen in 
elkaar. De verpakkingen moeten leeg zijn.
 
U kent het misschien wel, verpakt eten dat 
niet meer goed is. Kleine moeite om het 
bedorven eten bij het GFT-afval te doen en de 
plastic verpakking bij het PMD, toch? Of een 
aluminium deksel van een plastic boterkuipje. 
Haal het deksel er vanaf en doe het kuipje 
bij het PMD en het deksel bij het restafval. 
Zo blijft ons PMD zuiver en kan het worden 
gebruikt om nieuwe producten van te maken. 
Daardoor zijn minder nieuwe grondstoffen 
nodig. En dat is beter voor het milieu. Twijfelt 
u wel eens wat bij het PMD mag? Gebruik dan 
het AfvalABC in de AfvalWijzer-app of kijk op 
www.mijnafvalwijzer.nl 
#afvalscheidendoejezo



Afgegeven beschikkingen door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
Mw. C. van Dijk Robin Hood Evenemententerrein 4-9-2021 en 3-8-2021
 kofferbakmarkt Paasbos Nijkerk 2-10-2021
Nijkerkse Cross Provinciaal Watergoorweg 50 4-9-2021 en 5-8-2021
Club Kampioenschap Nijkerk 11-9-2021
 en Nederlands
 Kampioenschap
 Fietscross 2021    
 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie hiervoor kunt u vinden onder de kop “bezwaar maken” in het groene kader. Het besluit is 
in werking getreden na verzending.

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
parkeerterrein Gele Weiland, Bagijnenstraat in Nijkerk

Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektri-
sche voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief on-
derbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord OB504 
(pijlaanduiding) op de locatie parkeerterrein Gele Weiland, Bagijnenstraat ter hoogte van 
huisnummer 3 in Nijkerk, conform de bij dit besluit behorende tekening.

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de 
website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken.

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team 
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
parkeerterrein Stadspark, Frieswijkstraat in Nijkerk

Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elek-
trische voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief 
onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord 
OB504 (pijlaanduiding) op de locatie parkeerterrein Stadspark, Frieswijkstraat ter hoogte 
van huisnummer 8 in Nijkerk, conform de bij dit besluit behorende tekening.

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de 
website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken.

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen
Van Oldenbarneveltstraat in Nijkerk

Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektri-
sche voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief on-
derbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord OB504 
(pijlaanduiding) op de locatie Van Oldenbarneveltstraat ter hoogte van huisnummer 555 
in Nijkerk, conform de bij dit besluit behorende tekening.

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de 
website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken.

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.


