
13 april 2022

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. 

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
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.

Aangepaste openingstijden stadhuis Nijkerk 
Het stadhuis in Nijkerk is op de volgende dagen gesloten:

•	 vrijdag	15	april:			 Goede	Vrijdag
•	 maandag	18	april:		 Tweede	Paasdag
•	 woensdag	27	april:	 Koningsdag
•	 donderdag	5	mei:		 Bevrijdingsdag

•	 vrijdag	6	mei:	 dag	na	Bevrijdingsdag
•	 donderdag		26	mei:	 Hemelvaartsdag
•	 vrijdag	27	mei:	 dag	na	Hemelvaartsdag
•	 maandag	6	juni:	 Tweede	Pinksterdag

Wethouder Wim Oosterwijk over de nieuwe Omgevingsvisie
Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft een Omgevingsvisie gemaakt 
en vrijgegeven voor inspraak.  We spreken 
wethouder Wim Oosterwijk over dit plan. 
Waarom is het belangrijk en wat staat er in?

Wim Oosterwijk: “Onze vorige visie (de 
Structuurvisie) stamt uit 2011. De tijden zijn 
sindsdien echt veranderd. Nijkerk groeit en dat 
betekent als eerste: meer woningen. Maar we 
kunnen die niet zomaar ergens neerzetten en 
verder niks doen. Meer mensen betekent dat 
onze wegen, fi etspaden, bedrijventerreinen, 
scholen, sportterreinen, enzovoort, enzovoort 
moeten meegroeien. Om dat goed te doen 
hebben we de nieuwe Omgevingsvisie keihard 
nodig”. 

Welke belangrijke keuzes maakt het 
college in dit plan?

Wim Oosterwijk: ” In de Omgevingsvisie staan 
samenhangende keuzes voor woningbouw, 
bedrijvigheid, verkeer, natuur en landschap, 
duurzaamheid en voorzieningen. Prioriteit 
is de ontwikkeling van de woningbouw. We 
proberen waar mogelijk als eerste te bouwen 
binnen de bebouwde kom. Maar niet alleen 
daar. Bouwen binnen de bebouwde kom is 
vaak ingewikkeld en procedures duren lang. 
Willen we 250 woningen per jaar bouwen, dan 
moeten er ook nieuwe woonwijken komen. 
We denken dat er hiervoor vooral mogelijkhe-
den zijn in aansluiting op Nijkerkerveen en bij 
het Spaanse leger.

Gezellig
We denken ook aan hogere gebouwen op 
locaties rondom de stations en de Stadshaven 
(Havenkom). Het mooie daarvan is dat er zo 
nieuwe woonmilieus ontstaan. Iets stedelijks, 
wat we nog niet hebben in Nijkerk. Nijkerk 
heeft voor 90% gezinshuizen met tuinen. Ho-
gere appartementengebouwen bij de stations 
lijken me bijvoorbeeld interessant voor jonge-
ren. Stap uit je huis en je bent op het station! 
Rondom onze Stadshaven wordt het denk ik 
heel gezellig. Geen coniferen in een tuintje, 
maar wel sfeervol langs de haven zo naar het 
centrum lopen.

Zo min mogelijk verkeer in de wijken
Gaan we meer bouwen, dan moeten we iets 
met verkeer en vervoer. De fi ets en fi etspaden 
krijgen veel meer aandacht. Ons uitgangspunt 
voor de auto is dat doorgaand verkeer zo min 
mogelijk door onze wijken moeten rijden. En 
autoverkeer uit de wijken willen we zo snel 
mogelijk de wijk uit leiden naar de doorgaande 
wegen. Daarom vinden we het een goed idee 
om aan de oostkant van de stad Nijkerk een 
verbinding te maken, maar wel zo, met een 
knip, dat het geen sluiproute kan worden tus-
sen de A1 en de A28. Die verbinding heb je ook 
echt nodig om rond station Nijkerk extra wo-
ningen te kunnen bouwen. Ook denken we aan 
een nieuwe weg ter hoogte van de Chopinlaan 
richting de Amersfoortseweg.
Hoevelaken willen aan de oostkant een 
tweede uitvalsweg geven. Al deze plannen 
staat verder uitgewerkt in de Mobiliteitsvisie.

Werken in Nijkerk
Een groeiende gemeente vraagt ook meer 
werkgelegenheid. Wat we niet willen is dat er 
‘s ochtend en ‘s avond onnodig veel woon-
werkverkeer Nijkerk in en uit gaat. Daarom 
maken we ruimte voor bedrijven en bedrijven-
terreinen. Gelukkig is er op dit moment ook 
veel vraag naar bedrijventerreinen vanuit de 
markt.
Mix van landbouwbedrijven
Vanzelfsprekend denken we aan ons mooie 
buitengebied. Dat is onder meer belangrijk 
voor onze recreatie. Een rondje fi etsen of 
wandelen bijvoorbeeld. We willen de mooie 
natuurlijke landschappen behouden. Toch 
kunnen we dat nog niet concreet invullen. 
Landelijk en regionaal is namelijk nog niet 
duidelijk hoe de landbouw zich verder gaat 
ontwikkelen. Ik verwacht en hoop dat we in 

Nijkerk een goede mix houden van extensieve 
grondgebonden bedrijven en moderne inten-
sieve bedrijven, die beiden aan alle eisen voor 
milieu- en dierenwelzijn voldoen”.

Is dit nu een dichtgetimmerd plan van 
“zo gaat het gebeuren”?

Wim Oosterwijk: “Nee absoluut niet! Het is 
een visie op wat wij denken dat de komende 
20 jaar voor Nijkerk nodig is. Iedere keuze die 
hierin staat is een project op zich. Het vraagt 
een heel besluitvormingstraject, grote inves-
teringen, participatie van inwoners, enzovoort. 
Voor de aanleg van een nieuwe weg bijvoor-
beeld moeten we in de praktijk nog van alles 
oplossen. We krijgen te maken met bestaande 
gebouwen, kwetsbare landschappen en grond-
eigenaren. Er gaat ook echt niet volgend jaar 
meteen veel veranderen.
 
Toch denk ik dat het voor iedere inwoner inte-
ressant is om de visie te bekijken. We gebrui-
ken deze visie om onze gemeente de komende 
twintig jaar verder vorm te geven. De visie 
staat op de website van de gemeente 
(www.nijkerk.eu/omgevingsvisie). Inwoners 
zijn in de gelegenheid om tot en met 17 mei 
2022 een mening te geven over de 
Omgevingsvisie én de Mobiliteitsvisie. Ook 
organiseren we drie inloopbijeenkomsten: 
•	 Voor	Nijkerk	en	omgeving	op	19	april	in
 De Schakel, Oranjelaan 10. 
•	 Voor	Hoevelaken	en	omgeving	op	21	april	in	

De Stuw, De Brink 10 
•	 Voor	Nijkerkerveen	en	omgeving	op:	25	april	

in ’t Veense Hart, Van Noortstraat 36. 

Inwoners kunnen binnenlopen van 16.00 tot 
18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.”

Veel diensten en producten kunt u online aanvragen via onze website: www.nijkerk.eu



Start Reinigen en inspecteren van het hoofdriool 
Campenbuurt en Rensselaer
Er zijn ontwikkelingen in de wijk Campenbuurt 
en Rensselaer in Nijkerk. De firma Van Gurp 
inspecteert het riool om eventuele herstel-
werkzaamheden aan de bestaande riool mee 
te nemen bij deze wijkontwikkeling.

Planning en werkzaamheden
De werkzaamheden starten op 18 april in de 
Campenbuurt en duren voor beide wijken 
ongeveer 3 weken. 

Het werk is afhankelijk van de weersomstan-
digheden. De betreffende inwoners krijgen 
een brief voor aanvang werkzaamheden van 
de firma Van Gurp.

Heeft u vragen over het werk aan het riool? 
Dan kunt u contact opnemen met Jan Meerkerk 
van de gemeente Nikerk. Dit kan via het 
algemene telefoonnummer 14 033 of via het 
mailadres gemeente@nijkerk.eu  

Inspraak op laadvisie en negentien nieuwe 
laadpalen in Nijkerk
Het aantal elektrische voertuigen in de ge-
meente Nijkerk neemt sterk toe. Dat vraagt 
de komende jaren om extra laadpalen. De 
gemeente werkt daarom aan een Laadvisie. 
Ook gaat zij de komende jaren samenwerken 
met de nieuwe partner Vattenfall. Het doel 
is een dekkend netwerk van laadpalen. Als 
eerste worden komend jaar negentien palen 
zonder aanvraag geplaatst. De gemeente 
nodigt mensen uit om van 14 april tot 26 
mei een reactie te geven op de Laadvisie 
en de voorgestelde plaatsen van negentien 
openbare laadpalen. 

Denkt u mee?
De manier waarop het netwerk van aantal 
laadpalen wordt uitgebreid, legt de gemeente 
Nijkerk vast in de ‘Integrale Laadvisie 2030’. 
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
behoeften van de inwoners en bedrijven vraagt 
de gemeente een inspraakreactie te geven op 

de Laadvisie. Dit kan op onze website (van 14 
april tot 26 mei) via www.nijkerk.eu/laadpalen. 
Via deze pagina op onze website kunt u ook de 
kaart bekijken met de voorgestelde plaatsen van 
negentien nieuwe laadpalen. Bij de kaart kunt u 
ook een inspraakreactie achterlaten. De reacties 
worden meegenomen bij het definitief bepalen 
van de plaatsen. Na de inspraakronde worden 
deze vastgelegd in een Verkeersbesluit.  

a ZET UW CONTAINER OP ZATERDAG 
16 APRIL AAN DE STRAAT

Op maandag 18 april vervalt de route van de afvalinzamelaar in verband 
met Tweede Paasdag

Zet uw (grijze) container op zaterdag 16 april aan de straat.
Meer informatie leest u op onze website:
https://www.nijkerk.eu/afval

Gemeente reinigt kolken en lijngoten
Om het hemelwater zo goed mogelijk af te 
kunnen voeren naar het hoofdriool reinigt 
de gemeente de straatkolken. Ook maken 
wij de lijngoten vrij van zand en bladeren.

Planning
De gemeente start medio april in de woon-
kern Nijkerk, daarna volgen Nijkerkerveen en 
Hoevelaken. Een precieze planning is moeilijk 
aan te geven. Wegafsluitingen zijn niet nodig. 
Het verkeer kan wel wat hinder of vertraging 

ondervinden van de werkzaamheden. In de 
periode vanaf half april start de gemeente het 
reinigen van kolken en lijngoten. Het werk duurt 
5 tot 6 weken. 

Informatie
Heeft u vragen over deze werkzaamheden?  Dan 
kunt contact opnemen met Jan Meerkerk via het 
algemene telefoonnummer van de gemeente
14 033 of u kunt een mail sturen naar 
gemeente@nijkerk.eu  

Laatste extra afhaalmomenten 
Energiebespaarbox
Heeft u een voucher voor de Energie-
bespaarbox? Maar bent u er nog niet aan 
toegekomen om die op te halen? Geen nood. 
Er komen nog twee extra momenten waarop 
u de box alsnog kunt afhalen. 

Ophalen bij Energiecaravan
Op woensdag 20 en dinsdag 26 april staat 
tussen 13.00-17.00 uur de Energiecaravan bij 
het gemeentehuis. Gevuld met Energiebe-
spaarboxen. Vergeet niet uw voucher mee te 
nemen. Anders kunnen we u helaas geen box 
meegeven. 
 
Klimaatkamer
De Energiebespaarbox kan tot en met mei ook 
worden afgehaald bij de Klimaatkamer. Deze 
staat op De Brink in Hoevelaken, bij De Stuw. 
Voor de box kunt u langskomen op donderda-
gen tussen 13.00-17.00 uur. En op vrijdagen 
van 12.00 tot 16.00 uur. 

Energie besparen
Met de Energiebespaarbox helpt de gemeente 
huurders bij het besparen van energie. En dus 
ook van energiekosten. In de box zitten onder 
meer tochtstrips, radiatorfolie en ledlampen. 
Deze actie was een groot succes. En is 
inmiddels afgerond. Er kunnen geen nieuwe 
vouchers meer worden aangevraagd. Iedereen 
die zijn voucher nog niet heeft verzilverd, kan 
dat nog wel doen tot en met mei.

GGD Gelderland-Midden prikt zaterdag
16 april op het Molenplein in Nijkerk
Inwoners die een eerste, tweede of boos-
terprik (vanaf 18 jaar) of herhaalvaccinatie 
willen, kunnen direct dichtbij gevaccineerd 
worden.U krijgt het Pfizer-vaccin. 

Alle vaccinaties zonder afspraak
U kunt zonder afspraak terecht. Iedereen vanaf 
12 jaar mag het Pfizer-vaccin krijgen. Als u komt 
voor uw eerste prik, maken de GGD-medewer-
kers meteen een afspraak voor uw tweede prik.
•	 Openingstijden:	zaterdag	van	10.00	tot	

16.00 uur 
•	 Meenemen:	een	mondkapje	en	identiteits-

bewijs

•	 Meer	informatie:
 ggdgm.nl/waarenwanneer.

Je kunt ook komen voor het aftekenen van het 
gele boekje.

Gratis training – Met meer vertrouwen 
naar de brugklas! Voor kinderen van groep 8
Veel kinderen vinden de overstap naar de 
brugklas spannend. Als ze naar de brugklas 
gaan, verandert er veel. Ze krijgen meer 
huiswerk, andere vrienden, minder vrije tijd. 
En misschien moeten ze ook wat langer naar 
school fietsen. Helemaal niet gek als ze deze 
overstap spannend vinden.

Wat meer zelfvertrouwen kan dan helpen. Dat 
kunnen ze krijgen in de training ‘Met meer 
vertrouwen naar de brugklas’. We oefenen in 
rollenspellen. We kijken ook naar verschillen 
tussen basisschool en brugklas. Wat verwach-
ten de kinderen van hun nieuwe school? Klopt 
wat zij verwachten? Ook doen de kinderen 
thuisopdrachten.

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten en 
een terugkombijeenkomst. Deelname aan 
de training is gratis voor inwoners van de 
gemeente Nijkerk. Aanmelden kan via 
www.pitnijkerk.nl.

Financiële ondersteuning voor ondernemers
Financiële problemen en schulden kunnen 
van grote invloed zijn op de uitvoering van 
uw bedrijfsactiviteiten en uw creativiteit als 
ondernemer. U probeert natuurlijk eerst zelf 
om uw rekeningen te betalen. Soms lukt dat 
niet meer en kan de gemeente u helpen een 
oplossing te vinden. 

Ondernemers denken vaak: ‘als ik de ko-
mende 3 maanden genoeg geld verdien, red 
ik het wel’. Wees echter op tijd en ga met de 
gemeente praten voordat uw financiële pro-
blemen groter worden of uw schulden verder 
oplopen. We willen er graag voor zorgen dat u 
weer vooruit kunt. Dat het als mens goed met 
u gaat en dat uw bedrijf goed loopt. 

Gemeente Nijkerk biedt aan alle ondernemers 
en zzp-ers gratis (schuld)hulpverlening aan. 

Meer informatie: 
•	 kijk	op	www.nijkerk.eu/shvo;
•	 mail	naar	SHVO@nijkerk.eu;
•	 bel		naar	het	algemene	telefoonnummer	

van de gemeente Nijkerk 14 033 en vraag 
naar een klantmanager zelfstandigen.

•	Zorg
•	Welzijn
•	Maatschappij

•	Cultuur
•	Sport
•	Opleiding

•	Werk	&	inkomenHeeft u vragen of zoekt u een organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
13 april 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W3285 Brink 43a Nijkerk renoveren van de school 31-03-2022
2022W0407 Brucknerlaantje 1 Nijkerk plaatsen van een carport 02-04-2022
2021W3044 Bulderweg 9 Nijkerk Pre-Mantelzorgwoning 31-03-2022
2022W0417 Fluitekruid 5 Nijkerk realiseren van een praktijkruimte 31-03-2022
  in de garage 
2022W0689 Goudenregenlaan 40 Nijkerk vervangen van de kozijnen 02-04-2022
2022W0541 Holkerweg 71 Nijkerk plaatsen van een toegangspoort 31-03-2022
2022W0361 Iepenlaan 26 Nijkerk plaatsen van dubbel glas 31-03-2022
2021W3307 Jacob de Boerweg 0 bouwen van 35 woningen 02-04-2022
 Nijkerkerveen 
2022W0300 Klaprooslaan 51 Hoevelaken verhogen van de nok en plaatsen van 01-04-2022
  twee dakkapellen op de woning 
2022W0670 Leeuweriklaan 12 Hoevelaken verbouwen en uitbreiden van de woning 31-03-2022
2022W0313 Luxoolseweg 32 Nijkerk realiseren van een sport BSO 31-03-2022
2021W2846 Nijverheidsstraat 20 Nijkerk legaliseren van een rookgasafvoerkanaal 01-04-2022

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.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W0809 Barneveldseweg 0 Nijkerk kappen van 13 bomen 04-04-2022
2022W0782 Doorniksland 9 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 30-03-2022
2022W0777 Grashof 59 Nijkerk plaatsen van een veranda 29-03-2022
2022W0804 Keienweg 1a Nijkerk bouwen van een bijgebouw 01-04-2022
2022W0805 Oosterdorpsstraat 164 plaatsen van een dakkapel 01-04-2022
 Hoevelaken 
2022W0799 Oude Barneveldseweg 12 plaatsen van een dakopbouw op 01-04-2022
 Nijkerk de garage
2022W0801 Oude Barneveldseweg 14 plaatsen van een dakopbouw op 01-04-2022 
Nijkerk de garage 
2022W0784 Tolhuislaan 20a Nijkerk interne verbouwing 30-03-2022
2022W0806 Zijdevlinder 43 Nijkerk plaatsen van een erker 02-04-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W0290 Laakweg 4 Nijkerkerveen bouwen van een woning 01-04-2022

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
Stichting Run033 Bouwlogistics Halve Nijkerk, Nijkerkerveen,  16-4-2022 29-3-2022
 van Nijkerk Hoevelaken 
Stichting  Ronde van Nijkerk centrum Nijkerk 11-6-2022 31-3-2022
Wielersport Nijkerk 
Stichting  Evenement Plein, Molenplein en 11-04-2022  31-3-2022
Boerenmaandag Boerenmaandag  straten binnenstad Nijkerk
Nijkerkse Evenement Plein Nijkerk  11-04- 2022  31-3-2022
Ondernemers  Boerenmaandag avond
Vereniging   
Nijkerkse  Ontheffing artikel 35 Plein Nijkerk  11-04-2022 31-3-2022
Ondernemers  Alcoholwet t.b.v. 
Vereniging Boerenmaandag avond  
Unica Foundation Benefitloop De Welloop De Wel, Hoevelaken 19-5-2022 5-4-2022

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.

Besluit MER beoordeling
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021MER051 Schoenlapperweg 2  melden van een vormvrije 31-03-2022
 3862 PL Nijkerk MER-beoordeling 

Voornemen vaststellen laadvisie en plankaart met 19 locaties voor laadpalen
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken bekend, dat zij voornemens zijn om de Beleidsvisie 
Laadinfrastructuur elektrische voertuigen (Laadvisie) en een plankaart met 19 locaties voor openbare 
laadpalen vast te stellen. 

Inzien stukken en indienen zienswijze
Een ieder kan de bijbehorende stukken inzien op de volgende web-pagina: www.nijkerk.eu/laadpalen. 
Hier kunt u ook vinden hoe u op de voorgenomen Laadvisie en locaties voor laadpalen uw zienswijze 
kunt geven.  U kunt tot en met 26 mei 2022 reageren op dit voorgenomen besluit.

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Beatrixstraat in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

•	 Het	instellen	van	een	gehandicaptenparkeerplaats	op	kenteken	door	het	plaatsen	
van het bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met bijbehorend onderbord met 
daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij aanvrager op de locatie 
Beatrixstraat	ter	hoogte	van	huisnummer	5	in	Nijkerk;

•	 Het	opheffen	van	een	gehandicaptenparkeerplaats	op	kenteken	door	het	verwijde-
ren van het bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en bijbehorend onderbord met 
daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij aanvrager op de locatie 
Gruttolaan	ter	hoogte	van	huisnummer	22	in	Nijkerk;

•	 Het	eerste	punt	van	dit	besluit	vervalt	op	het	moment	dat	de	gebruiker	van	de	gehan-
dicaptenparkeerplaats verhuist of daar geen gebruik meer van maakt of kan maken.

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 Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Van Delenstraat in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

•	 Het	instellen	van	een	gehandicaptenparkeerplaats	op	kenteken	door	het	plaatsen	
van het bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met bijbehorend onderbord met 
daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij aanvrager op de locatie 
Van	Delenstraat	ter	hoogte	van	huisnummer	27	in	Nijkerk;

•	 Dit	besluit	vervalt	op	het	moment	dat	de	gebruiker	van	de	gehandicaptenparkeer-
plaats verhuist of daar geen gebruik meer van maakt of kan maken.

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.

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 
toegezonden. 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/terinzage.

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/bezwaarmaken of schriftelijk. 

Indienen beroep tegen een bestemmingsplan,
hogere grenswaarden
Beroep tegen vastgestelde bestemmings-
plannen kunt u indienen 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
uitgebreide 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 omgevingsvergunningen) of bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak 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 
rubriek 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.



Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 10e wijziging, 
Palissaden 12 Nijkerk’

Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.9a van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage komt te liggen. 

Het plan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 10e wijziging, Palissaden 12 Nijkerk’ voorziet in het wijzigen van 
de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming met agrarische nevenactiviteiten op 
het perceel Palissaden 12 te Nijkerk.

Inzage 
Het vastgestelde plan ligt met ingang van donderdag 14 april 2022 gedurende zes weken ter inzage. 
De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak.  

Dit kan bij voorkeur via https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoonnummer 14 033.

Ook is het wijzigingsplan online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0171-0002. Via www.nijkerk.eu/ter-inzage is het wijzigingsplan 
eveneens te raadplegen.   

Beroep
Vanaf de eerstvolgende dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden 
ingesteld door belanghebbenden. Meer informatie vindt u onder de kop “indienen beroep” in het 
groene kader op deze pagina en op de website www.nijkerk.eu/ter-inzage onder de volledige bekend-
making.



Agenda van de raad
Datum 
14 april Raadscommissie I 20.00 uur Stadhuis, raadzaal
14 april Raadscommissie II 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant
21 april Raadsvergadering 19.30 uur Stadhuis, raadzaal

- Evaluatie 11 pilots sociaal domein. De afgelopen twee jaren waren er 11 pilots in het sociaal 
domein. Uit de evaluatie blijkt dat acht van de pilots voldoende bijdragen aan de doelstellingen 
van de gemeente. Zes van deze projecten gaan door. Het gaat om: Paashuis, Leun en Steun, 
Eigen plan, Jongeren in beeld, Schuldhulpverlening/vroegsignalering en Stop drugs Nijkerk. Voor 
2 pilots vraagt het college aan de raad om aanvullende fi nanciering om door te gaan. Dat zijn de 
pilots: Welzijn op Recept en WelKOM huis.

Meer informatie? Meeluisteren of inspreken?
De agenda en de vergaderstukken van de commissievergaderingen vindt u op de website van de 
gemeente Nijkerk (www.nijkerk.eu/gemeenteraad). De raadscommissie stelt aan het begin van de 
vergadering de agenda vast. De onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd 
onder voorbehoud.

Wilt u inspreken? 
Inwoners en andere belanghebbenden kunnen bij een agendapunt inspreken. Meldt u zich dan vóór 
de vergadering aan bij de raadsgriffi e (griffi e@nijkerk.eu of via telefoonnummer 14 033). 
U ontvangt dan nadere informatie. De vergaderingen van de raadscommissies zijn live en ook 
achteraf via internet te bekijken. www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Vooruitblik Raadsvergadering 21 april
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Donderdagavond 21 april vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.30 uur in de 
raadzaal van het stadhuis. Bezoekers zijn welkom om mee te luisteren.
Op de agenda:
- Terugkoop perceel Spoorkamp fase 1 van MBO Amersfoort 
- Evaluatie 11 pilots Sociaal Domein 
- Visie werklocaties 2020-2030 en regionaal programma werklocaties 2021-2025 Foodvalley
- Bestemmingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, herziening Nieuwe Kerkstraat 14 Nijkerkerveen’ 
- Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 6e herziening Prinsenweg 10a’
- Dekkingsvoorstel regeling Individuele Studietoeslag
- Vaststelling bestemmingsplan ‘Herziening Van Dijkhuizenstraat 50’

Meer lezen? De vergaderstukken vindt u op www.Nijkerk.eu/gemeenteraad.

Vervolg vorming coalitie
CDA, PRO21 en VVD in gesprek

Donderdag 7 april heeft informateur Pieter den Besten, in een openbare bijeenkomst zijn rapport 
toegelicht. Zijn conclusie is dat de vorming van een coalitie met CDA, PRO21 en VVD de meest 
logische vervolgstap is. Hij gaf aan dat dat het beste kan onder leiding van een onafhankelijke 
informateur. De inhoudelijke thema’s moeten goed besproken worden om tot een gedragen coali-
tieakkoord te komen. Dat proces gaat nu van start.

Drie partijen
In de afgelopen weken heeft de informateur de vijf partijen in de gemeenteraad gesproken. Alle 
partijen gaven aan de voorkeur te hebben voor een coalitie van drie partijen. De partijen spraken 
ook hun voorkeuren uit voor een coalitie. Een coalitie van CDA, PRO21 en VVD zou kunnen steu-
nen op een meerderheid van 16 van de 27 raadszetels.

Bespreekpunten maar geen breekpunten
De informateur heeft ook gesproken met de partijen over de inhoudelijke thema’s die spelen. De 
partijen hebben hun prioriteiten voor de komende jaren aangegeven, zoals woningbouw, duur-
zaamheid en kansengelijkheid. Alle partijen hebben aangegeven dat er wel bespreekpunten zijn, 
maar dat er geen breekpunten worden voorzien tijdens het verdere formatieproces.

De bijeenkomst met de informateur en vertegenwoordigers van de partijen is nog terug te kijken 
via de website van de gemeente www.nijkerk.eu/gemeenteraad

Terugblik Beeldvorming 7 april
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Donderdagavond 7 april was er een beeldvormende bijeenkomst in de raadzaal van het stadhuis. 
Tijdens deze bijeenkomst kregen de raadsleden informatie over de stand van zaken in het Sociaal 
Domein aan de hand van de 2e kwartaalrapportage. 
De bijeenkomst terugkijken kan via: Nijkerk.eu/gemeenteraad 

Vooruitblik Raadscommissie 14 april
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Op 14 april zijn er twee raadscommissies in het stadhuis. Ze beginnen allebei om 20.00 uur. 

Commissie I vergadert in de raadzaal over:
- Visie werklocaties 2020-2030 en regionaal programma werklocaties 2021-2025 Foodval-

ley. Dit gaat over regionaal afstemmen en programmeren van de ontwikkeling van werklocaties. 
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de visie en van het programma en geen 
wensen en bedenkingen in te dienen bij de Regio Foodvalley. 

- Terugkoop perceel Spoorkamp fase 1 van MBO Amersfoort. Dit voorstel gaat over de terug-
koop van een perceel grond van 6.855 m2 van MBO Amersfoort in plangebied Spoorkamp fase 1. 
Het voorstel is om het perceel te gebruiken voor herontwikkeling noordoostelijke lob Spoor-
kamp fase 1 naar ‘’maatschappelijk wonen’’. Als de raad instemt met de aankoop, volgt een 
gebiedsuitwerking.

Commissie II vergadert in het bedrijfsrestaurant over:
- Burgerinitiatief Urban Sports. De commissie bespreekt de mogelijkheden op korte en lange 

termijn voor ‘urban sports’. Dat zijn actieve en uitdagende sporten in de openbare buitenruimte. 
In juni 2021 diende een inwoner een burgerinitiatief in. 

Meer informatie 

Kijk op www.nijkerk.eu/gemeenteraad als 
u meer wilt weten over de gemeenteraad.
Daar vindt u onder andere de agenda’s,
besluitenlijsten en videoverslagen, de 
contactgegevens van de raadsleden en 
informatie over meepraten en inspreken. 

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffi e:
tel. 14 033 of e-mail griffi e@nijkerk.eu.

Volg de gemeenteraad ook 
via Twitter en Facebook

Hoort u graag wat de 
gemeenteraad doet?
Bijvoorbeeld wanneer de
vergaderingen zijn en wat 
er op de agenda staat?

Dan kunt u de gemeenteraad ook 
volgen via twitter: @RaadNijkerk 
of Facebook: GemeenteraadNijkerk. 
Vanuit de raadsgriffi e geven we hier 
informatie over (het werk van) de 
gemeenteraad van Nijkerk.

Gemeenteraad


