
13 oktober 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 (vanaf 19 oktober weer open)
Openingstijden: op dinsdag van 13.30 - 17.00 
uur en van 18.00 uur - 20.00 uur

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.

Wegwerkzaamheden Holkerweg
Gedeelte tussen Bunschoterweg en Ambachtsstraat 

In de periode van 25 oktober tot en met 12 
november voert aannemer Smink Infra BV in 
opdracht van gemeente Nijkerk werkzaamhe-
den uit op de Holkerweg.

De werkzaamheden bestaan uit het maken 
van de aansluitingen middels verkeerspla-
teaus van de Veldhof en de Grashof en het 
toekomstige fi etspad langs de Beekzone op de 
Holkerweg. 

Wilt u het ontwerp zien, kijk dan u op de de 
website van de wijk Doornsteeg: 
https://www.woonstek-doornsteeg.nl/
deelplan2 

Doorgaand (fi ets-)verkeer is gedurende deze 
werkzaamheden niet mogelijk, hier worden 
omleidingen voor ingesteld.
Aanwonenden blijven vanaf 1 zijde bereikbaar, 

vanaf de Bunschoterweg of Ambachtsstraat.
De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats 
ter hoogte huisnummers 29, 72 en 76, zie 
hiervoor onderstaande globale planning:
Week 43: Afsluiting t.h.v. Holkerweg 76: 

t.b.v. realiseren aansluiting 
 Grashof 
Week 44: Afsluiting t.h.v. Holkerweg 72: 

t.b.v. realiseren aansluiting Veldhof 
& fi etspad

Week 45: Afsluiting t.h.v. Holkerweg 29: 
t.b.v. realiseren aansluiting 

 toekomstig fi etspad

We proberen de overlast zoveel mogelijk te 
beperken door de werkzaamheden zo snel 
mogelijk te realiseren. Onder voorbehoud van 
de weersomstandigheden wordt de Holkerweg 
op 12 november weer open gesteld voor alle 
verkeer.

Kom op zaterdag naar de prikbus 
GGD Gelderland-Midden komt de komende 
zaterdagen weer met een vaccinatiebus 
naar de gemeente Nijkerk. De  inwoners die 
dat willen kunnen op deze manier direct, 
dichtbij en gratis gevaccineerd worden. In de 
bus vaccineren ze deze keer zowel met het 
Janssenvaccin als met het Pfi zervaccin. Dat 
betekent dat:
•	 ook	de	jongeren	een	prik	kunnen	komen	

halen 
•	 volwassenen	vanaf	18	jaar	kunnen	kiezen	

tussen het Janssenvaccin en het Pfi zervaccin
•	 iedereen	die	al	een	1e	Pfi	zer	prik	heeft	gehad	

ook welkom is, mits de 21 dagen na de 1e 
prik verstreken zijn.

Wanneer?
Zaterdag 16 oktober, van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag 23 oktober, van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag 30 oktober, van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag 6 november, van 9.00 tot 17.30 uur

Waar? Molenplein, Nijkerk
Voor wie? Iedereen vanaf 12 jaar is welkom 

voor een vaccinatie. Voor jon-
geren onder de 16 heeft het de 
voorkeur dat een van de ouders 
meekomt. Een afspraak is niet 
nodig. 

Zaterdag 16, 23, 30 oktober en 6 november
van 9.00 tot 17.30 uur - Molenplein, Nijkerk

In de bus zijn mensen ook welkom met hun vragen over corona of vaccineren. 
Het is belangrijk dat bezoekers hun ID-bewijs meenemen en een mondkapje dragen in de bus.
Op www.ggdgm.nl/vaccinatiebus vindt u meer informatie over vaccinatiebus.

Energiecaravan in Campenbuurt 
Op woensdag 13 en 27 oktober staat onze 
Energiecaravan in de wijk Campenbuurt. 
Heeft u vragen over hoe u energie kunt 
besparen, hoe u uw woning kunt verduur-
zamen en welke subsidies daarbij kunnen 
helpen? Kom dan tussen 13.00-17.00 uur 
langs. Energiecoach Henk Eilander helpt u 
graag verder.

Kom langs
De Energiecaravan staat bij de Koningin Em-
maschool aan de Scherpencamp 42. Langsko-
men kan zowel met als zonder afspraak. Voor 
een afspraak kunt u vooraf mailen naar Henk 
via henk@energieloket-nijkerk.nl.

Tournee
De Energiecaravan reist daarna door en zal 
ook andere wijken in Nijkerk bezoeken. In 
november staat de caravan iedere woensdag 
in de wijk Rensselaer.

Infoavond 13 oktober
Op 13 oktober is er om 19.45 uur ook nog 
een informatieavond over verduurzamen voor 
inwoners van de wijk Campenbuurt. Kijk voor 
meer info op: www.duurzaam-nijkerk.nl/
info-campenbuurt.

Overige details:
Inloop:  vanaf 19.45
Locatie:  De Schakel
Adres:  Oranjelaan 10
Aanmelden: henk@energieloket-nijkerk.nl



Nieuw in de regio: het veteranencafé
De werkgroep Zorgdat organiseert in sa-
menwerking met Grand Café Alleman een 
veteranencafé.

Dit is bedoeld om alle veteranen, oud en actief 
dienende militairen, burgers die bij defensie 
hebben gewerkt of nog werken en inwoner
zijn van Harderwijk en omgeving 

(inclusief gemeente Nijkerk!) met elkaar in 
contact te brengen.

In Grand Café Alleman, aan het Triasplein in 
Drielanden/Harderwijk kunnen deze mensen 
elkaar ontmoeten om hun saamhorigheid 
te bevorderen, maar ook om verhalen uit te 
wisselen.

Daarnaast wil de werkgroep ook allerlei 
interessante activiteiten organiseren om de 
bijeenkomsten nog meer glans te geven.
Tijdens de eerste bijeenkomsten is het moge-
lijk om het ‘kleine’ Veteranenmuseum, inge-
richt in Wijkontmoetingscentrum Drielanden 
van Zorgdat, gratis te bezoeken. 

Hier kan men uitgestalde documenten, boe-
ken, albums, foto’s en attributen bekijken.

De bedoeling is het Veteranencafé elke laatste 
woensdag van de maand, van 15.30 – 18.30 
uur te laten plaatsvinden. De eerste keer zal 
zijn op woensdag 27 oktober 2021.
Voor meer info: www.Veteranencafealleman.nl

Nut en noodzaak van integrale controles
Illegale kamerverhuur,  een geblokkeerde 
nooduitgang, een hennepkwekerij boven op 
zolder, bewoning van een bedrijfspand of il-
legale tewerkstelling van personeel. Allemaal 
zaken waarvan we hebben afgesproken dat 
het niet mag en die de veiligheid niet ten goe-
de komen. En allemaal zaken die bij integrale 
controles aan het licht kunnen komen. 

De controles worden uitgevoerd door verschil-
lende partners die samenwerken, bijvoorbeeld 
de handhavers van de gemeente, de politie, 
de Omgevingsdienst, de NVWA (Nederlandse 
Voedsel en Warenautoriteit) en de brandweer. 
Wie er meegaan, is afhankelijk van de plek of de 
onderneming die wordt bezocht. 

Burgemeester Renkema: “De controles zijn in 
principe onaangekondigd. Dat kan best even 
schrikken zijn. We merken dat ondernemers soms 
ook bezorgd zijn over de beeldvorming die kan 
ontstaan  als hun zaak wordt gecontroleerd.  
Daarom is het belangrijk om te benadrukken dat 
zeker niet alle controles zware overtredingen 
of misstanden aan het licht brengen. Er zijn ook 
controles die laten zien dat alles prima in orde is 
of waar slechts kleine verbeterpunten naar voren 
komen. Dat brengen we in diverse gevallen dan 
ook naar buiten.”

Nut en noodzaak
De controles laten zien dat er gezamenlijk 
wordt opgetrokken, in bijvoorbeeld de aanpak 
van ondermijning. Ook geeft het ook een inkijk 
in de panden zelf en kan er direct worden 
doorgepakt op het moment dat er zaken niet 
kloppen. Door de controles samen uit te voeren 
kan iedereen de locatie bekijken vanuit zijn 
eigen expertise. De politie kijkt bijvoorbeeld 
niet direct naar de bouwkundige staat of brand-
veiligheid, en een handhaver van de gemeente 
let niet speciaal op de manier van voedselberei-
ding. Door gezamenlijk op te trekken ontstaat 
er een compleet plaatje. Deze actieve controle 

en de aanpak van misstanden draagt bij een 
veilig woon- en ondernemersklimaat. 

Locaties
Waar de integrale controles plaatsvinden, 
wordt door verschillende factoren bepaald. 
Soms komen er bij de verschillende diensten 
(anonieme) tips binnen, bijvoorbeeld over 
drukte rondom een pand op rare tijden of een 
vreemde geur die blijft hangen. Ook signaleren 
de medewerkers van de verschillende dien-
sten zelf soms zaken die opvallen; afgeplakte 
ramen waarachter wel altijd licht brandt, of een 
woonhuis dat opvallend slecht onderhouden is 
maar waar wel veel mensen in en uit lopen. Of 
het omgekeerde; op een adres staat een bedrijf 
ingeschreven, maar er zijn niet of nauwelijks 
activiteiten. Ook verdacht gedrag rondom een 
pand kan de alarmbel laten rinkelen. Busjes die 
niet buiten worden beladen, maar daarvoor 
eerst via een roldeur naar binnen worden ge-
reden, of laden en lossen tijdens de nachtelijke 
uren. 
Daarnaast bestaan er zogenaamde risico-
locaties. Dit zijn locaties die vanuit externe 
onderzoeken een risico vormen. Denk aan 
leegstaande schuren achter boerderijen, of 
panden op een industrieterrein die een tijd lang 
niet meer in gebruik lijken te zijn. Deze locaties 
kunnen dan preventief worden bezocht om 
de eigenaren te informeren. Soms levert dat 
meer informatie op, waarop een onderzoek kan 
worden opgestart.

De tips en aanwijzingen worden altijd integraal 
besproken voordat er controle plaatsvindt. De 
verschillende diensten willen graag zien hoe het 
er in de dagelijkse praktijk aan toegaat, daarom 
zijn de controles bijna altijd onaangekondigd. 
Voor de horeca geldt overigens dat álle horeca 
periodiek wordt gecontroleerd.  

De Omgevingdienst
De Omgevingsdienst (voor Nijkerk de OddV, 
Omgevingsdienst de Vallei) kijkt in brede zin 
of de bestaande wet- en regelgeving wordt ge-
volgd. Klopt het gebruik van een pand met het 
bestemmingsplan?  En zijn de vergunningen op 
orde? Staat er in het bestemmingsplan dat op 
een plek een ‘woonbestemming’ zit, dan mag 
daar bijvoorbeeld geen café of hotel komen. En 
voor een broodjeszaak gelden andere regels en 
vergunningen dan voor een fietsenmaker. Ook 

de veiligheid is bij een integrale controle een 
belangrijk aandachtspunt voor de omgevings-
dienst. Zo wordt er o.a. gekeken of bezoekers, 
gasten of bewoners bij een calamiteit veilig het 
pand kunnen verlaten, en of brandgevaarlijke 
stoffen veilig worden opgeslagen en gebruikt.
 
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 
Bij het (commercieel) bereiden en verkopen 
van voedsel komen strenge veiligheidseisen. De 
NVWA controleert o.a. of bedrijven zich aan de 
afspraken voor de voedselveiligheid houden, 
die zijn vastgelegd in de Warenwet. Onder deze 
wet vallen niet alleen de voedingsmiddelen zelf, 
maar ook bijvoorbeeld de plek waar voedsel 
wordt bereid en verkocht. Wordt er schoon en 
veilig gewerkt en worden de producten op de 
goede manier bewaard? Omdat Nederland deel 
uitmaakt van de EU geldt ook in Nederland 
steeds vaker de Europese wetgeving.

Politie
De politie let tijdens controles vooral op 
overtredingen en misdrijven ter plaatse. Dit kan 
bijvoorbeeld gaan om drugsproductie (hennep 
of synthetisch), witwassen, opslag van gestolen 
goederen of andere misdrijven. Daarnaast zijn 
zij ook aanwezig om preventie-advies te geven 

en mensen bewust te maken van de gevolgen 
van criminele activiteiten in hun pand.

Handhavers (boa’s) gemeente 
Bij een integrale controle in de horeca contro-
leren de boa’s of de Alcoholwet (voorheen de 
drank en horecawet) wordt gevolgd. Klopt de 
vergunning, wordt aan de inrichtingseisen vol-
daan, is de leidinggevende aanwezig en staan er 
geen minderjarigen met een biertje in de zaak. 
Daarnaast kijken de boa’s ook of de gemeente-
lijke afspraken (bijvoorbeeld vastgelegd in de 
APV en andere gemeentelijke verordeningen) 
worden nagekomen. 

Helpt u mee?
U kunt vermoedens van criminele of ondermij-
nende activiteiten, of misstanden op verschil-
lende manieren melden. Wilt u anoniem 
melden dan kan dat bij Meld Misdaad Anoniem. 
Het meldpunt is zeven dagen per week bereik-
baar 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.

Ondermijning
Een deel van de integrale controles richt zich specifiek op ondermijning. Bij ondermijning 
gaat het om crimineel handelen met het doel om sluipenderwijs een sociale en economische 
invloed te krijgen. Criminelen willen zo een voet aan de grond krijgen in de ‘gewone’ wereld en 
ondermijnen daarmee o.a. de veiligheid en integriteit van de samenleving.
Criminelen verdienen zo geld aan onder meer hennepteelt, mensenhandel, milieucriminaliteit, 
fraude en witwassen en schuwen het gebruik van grof geweld niet. Criminele ondernemers zijn 
voor hun ‘business’ afhankelijk van allerlei legale voorzieningen en sectoren en maken steeds 
vaker gebruik van zaken in de bovenwereld om hun illegale activiteiten mogelijk te maken. Zo 
kunnen ze bijvoorbeeld een café of winkel gebruiken, waar nooit klanten komen, om illegaal 
verdiend geld wit te wassen. Of ze huren een pand of loods ten behoeve van drugs- of wapen-
handel. Criminele activiteiten en ondermijning zijn meestal niet direct zichtbaar. Toch kan het 
zijn dat bepaalde zaken opvallen die mogelijk niet pluis zijn. Op www.nijkerk.eu/ondermijning 
leest u meer hierover, en over de manier waarop u zaken kunt herkennen en melden. 

Op 17 oktober is het Wereldarmoededag
Op Wereldarmoededag staan we stil bij het 
feit dat bijna 1 miljoen mensen in Nederland 
dagelijks de gevolgen van armoede ondervin-
den. Mensen zijn arm wanneer ze gedu-
rende langere tijd geen geld hebben voor de 
goederen en voorzieningen die in Nederland 
als minimaal noodzakelijk gelden. Ook in 
Nijkerk is er (verborgen) armoede.

Het is niet zichtbaar dat een kind zonder 
ontbijt naar school gaat. En tijdens de mid-
dag is het broodtrommeltje soms leeg. Een 
boterham met kaas of een appeltje is niet voor 
alle kinderen zo vanzelfsprekend. Gemid-
deld groeien 2 á 3 kinderen per schoolklas in 
armoede op. 

Een onzichtbaar probleem wat naast kinderen, 
ouders ook steeds vaker kwetsbare ouderen 
treft. Financiële zorgen bij ouderen worden 
groter. Er is veelal geen buffer om op terug te 
vallen en vrienden en familie bekommeren zich 
in deze onzekere tijd meer en meer om zichzelf. 
Het gevolg: verwaarlozing, risico’s bij gezond-
heid, eenzaamheid of zelfs isolement. Het 
probleem met corona maakt de situatie alleen 
maar schrijnender. Verborgen leed is het.

In Nijkerk zijn er instanties en regelingen om 
mensen die langdurig in armoede leven en/
of financiële problemen hebben te ondersteu-
nen. Meer informatie: kijk op www.nijkerk.eu/
werk-inkomen, neem contact op met het 
Loket Maatschappelijke Ondersteuning 
via nummer 14 033 of mail naar
loketmo@nijkerk.eu. 



Kappen van bomen
Jaarlijks vervangen we als gemeente zieke 
en dode bomen. Als eigenaar van de bomen 
heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht. 
Dit betekent dat de bomen regelmatig geïn-
specteerd moeten worden en maatregelen 
worden genomen om schade aan de omge-
ving zoveel mogelijk te voorkomen. Op basis 
van de uitkomst van de inspectie bepalen we 
welke maatregelen per boom nodig zijn. Zo 
worden bomen die er slecht aan toe zijn of 
gevaar opleveren, gesnoeid of vervangen.

Waarom onderhouden we de bomen?
Snoei zorgt ervoor dat bomen op een gezonde 
manier kunnen groeien. Ook takken die in de 

weg zitten langs wegen of een lantaarnpaal 
worden gesnoeid. De te kappen bomen staan 
hoofdzakelijk binnen de bebouwd kom.
Op de meeste locaties plant de gemeente in 
het komende plantseizoen nieuwe bomen 
terug. 

De planning is om het kappen in de tweede 
helft van oktober uit te voeren. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd door Flierboomspe-
cialisten bv. Wanneer het nodig is zal de aan-
nemer contact met de omwonende zoeken.
Heeft u vragen? Dan kunt contact opnemen 
met het algemene telefoonnummer van de 
gemeente Nijkerk 14 033.

Verplaatsen van bomen in het centrum 
van Nijkerkerveen 
Tussen maandag 18 oktober en woensdag 20 
oktober worden er twee bomen verplaatst in 
het centrum van Nijkerkerveen. Het gaat om 
twee lindes in de van Rootselaarstraat. Eén 
van deze lindes komt in de Winkelmanstraat 
op de hoek met de Wouter Blomstraat. De 
andere linde krijgt een nieuwe plek op het 
plein. 

Omleidingsroute ingesteld
De werkzaamheden duren in totaal 3 dagen. 
Tijdens deze werkzaamheden is de van Rootse-
laarstraat beperkt bereikbaar. Op dinsdag 
19 oktober is deze straat afgesloten bij de 
kruising met de van Noortstraat. Met borden 
wordt een omleidingsroute voor al het verkeer 
aangegeven. De woningen blijven bereikbaar. 
De aannemer doet zijn best om de overlast tot 
een minimum te beperken.

Op meer plaatsen bladkorven in de 
gemeente Nijkerk
De gemeente verwijdert in het najaar het ge-
vallen blad. Bladeren op de grond kunnen in 
combinatie met regen gladheid veroorzaken.

Planning bladcampagne
Vanaf half oktober gaat de gemeente beginnen 
om de overlast van bladeren te beperken. Helpt 
u mee. Dit doen ze elke week op andere plekken 
binnen de gemeente. Vanwege de weersom-
standigheden is een planning lastig te geven. 
Als er bijvoorbeeld neerslag valt of het blad nat 
is, als het vriest of als het te hard waait kan het 
blad niet opgehaald worden. Daarnaast laten 
niet alle boomsoorten op hetzelfde moment 
hun blad vallen. Daarom wordt het veegschema 
regelmatig bijgesteld. 

Wat doet u met uw bladafval?
U kunt helpen door de stoep, straat en oprit 
te vegen. Het is beter om het blad in de tuin 
te laten liggen. Er overwinteren insecten en 
kleine dieren in het bladerdek en het beschermt 
uw planten tegen bevriezing. Om die reden 
verwijdert de gemeente ook minder blad uit 
perken en groenstroken en zal het blad ook 
tussen bepaalde plantvakken geblazen worden. 
U kunt uw bladafval ook nog steeds kwijt in uw 
groene container (deze wordt gratis geleegd) 
en bij de milieustraat. Ook kunt u een grotere 
GFT container aanvragen.

Bladkorven 
Uw bladafval kunt u ook weer weg brengen 
naar de bladkorven. De gemeente plaatst deze 
op verschillende locaties vanaf deze week.

Verduurzamen
De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladaf-
val en niet voor ander (tuin)afval. Dit doen we 
om het blad weer te kunnen hergebruiken/
verduurzamen als bodemverbeteraar. Deze 
bodemverbeteraar noemen we ‘Bogashi’. Dit 
wordt in het voorjaar tussen de beplanting 
uitgestrooid zodat de structuur van de grond 
verbeterd en de groei van het onkruid remt. Dit 
kunnen we dus alleen gebruiken als het zuiver 
blad is en er geen ander tuinafval tussen komt 
zoals: coniferenknipsels, dennennaalden, gras, 
takken, groente, fruit etc. Bij regelmatig mis-
bruik van de korf zal deze worden verwijderd.

Waar staan de bladkorven? 
Hoevelaken
•	 hoek	Stoutenburgerlaan/Frans	Tromplaan		
•	 Van	Dedemlaan	bij	speeltuin
•	 Smallestreek
•	 Beukenlaan

•	 Veenslagenweg
•	 Oosterdorpsstraat	127
•	 hoek	Julianalaan/Clauslaan
•	 Beverdam	bij	school
•	 Horstweg	t.o.	3
•	 Hoek	Frans	Tromplaan/Parklaan
•	 Veenslagenweg/Roggeakker
•	 Kijftenbeltlaan	80
•	 Remvartplaats	16	bij	speeltuin
•	 hoek	Kyftenbeltlaan/van	Zuylenlaan
•	 Westerdorpstraat	tegenover	benzinepomp
• Stoutenburgerlaan 9 (indien bereikbaar 

i.v.m. renovatie)
•	 hoek	Eiberlaan/Ibislaan
•	 Oosterdorpstraat	bij	de	Schimmelpeninck-

school
•	 hoek	Julianalaan/Nassaulaan
•	 Frans	Tromplaan	bij	school	‘t	Blokhuus
•	 Beatrixlaan	ter	hoogte	van	8
•	 De	Heerd/de	Wees
•	 Hogebrinkerweg	30
•	 Ridderspoor	28

Nijkerkerveen
•	 Baggelaar
•	 Dirk	Ruitenbeekstraat	bij	vijver

Holkerveen
•	 B.G.	Ruitenbeekerf	

Centrum Nijkerk
•	 Hoogstraat
•	 Grote	kerk
•	 Kardinaal	Alfrinklaan	155
•	 Kardinaal	Alfrinklaan	17
•	 Bijkerkstraat	naast	appartementen
•	 Van	Spaenstraat	op	gazon
•	 Van	Oldebarneveldstraat	ter	hoogte	van	

400 flat
•	 Bruinslotlaan	57
•	 Steenbeek	50
•	 Campenbuurt	ter	hoogte	van	Roexcamp
•	 Beatrixstraat	35

Paasbos
•	 Rembrandtlaan	tegenover	49
•	 Aalscholverlaan	tegenover	81
•	 Buizerdlaan	bij	school
•	 Reigerlaan	bij	vijver
•	 Rembrandlaan	50
•	 Jan	Steenhof	32
•	 Eikenlaan	hoek	Duifhuis
•	 Marishof	thv	speeltuin

Corlaer
•	 Corlaerstraat	37
•	 Van	der	Meerstraat	23
•	 Greppelland	naast		17

De bladkorven worden verwijderd als de bomen 
hun blad kwijt zijn. De rest van het jaar kunnen 
inwoners het bladafval kwijt bij de Milieustraat, 
Blekkerserf 4. Openingstijden: Maandag tot 
en met vrijdag 07.45 uur tot 12.30 uur en van 
13.00 uur toto 16.30 uur. 
Zaterdag van 07.45 uur tot 14.00 uur. 

Rookmelders worden vanaf 1 juli 2022 
wettelijk verplicht in alle woningen

Maar waarom wachten tot die datum? 

Rookmelders redden levens 
 
Onderhoud en testen
Om te voorkomen dat je rookmelder thuis 
onnodig afgaat, maar wél afgaat op het 
moment dat er echt wat aan de hand is, is het 
belangrijk dat je je rookmelder schoon houdt 
en regelmatig test. 

Als er teveel stof in je rookmelder zit doet 
hij het namelijk niet meer goed. Maak je 
rookmelders daarom af en toe stofvrij met de 
stofzuiger of een licht vochtig doekje.
Test elke maand of je rookmelder(s) nog 
werk(en)t. In de meeste gevallen zit er een 
testknop op de rookmelder. Je kunt het beste 
een vast moment prikken om de rookmelder 
te testen. Wij adviseren dat te doen elke eer-
ste maandag van de maand. Dan gaan ook de 
sirenes in je omgeving af.

De batterij van je rookmelder
De losse batterij gaat gemiddeld één jaar mee. 
Tip: schrijf de plaatsingsdatum op de batterij.
Als de batterij bijna leeg is, hoor je elke mi-
nuut een piepsignaal. Er zijn ook rookmelders 
te koop waarvan de batterij vijf of tien jaar 
meegaat.

Na 10 jaar vervangen
Een rookmelder heeft een levensduur van 
10 jaar. Daarna is de betrouwbaarheid niet 
meer gegarandeerd. Vervang dan ook de hele 
rookmelder.

Kijk voor meer informatie: rookmelders.nl

Loket in Hoevelaken open vanaf dinsdag 19 oktober 

Daarna (voorlopig) iedere dinsdag van 13.30 – 17.00 uur en van 18.00 – 20.00 uur. 

U kunt bij het loket terecht voor het aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen, aangifte geboorte, aangifte verhuizen,
aanvragen Verklaring Omrent het Gedrag en uittreksels uit de Basis Registratie Persoonsgegevens



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
13 oktober 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2111 Bramenhof 9 Nijkerk uitbreiden van de woning 30-9-2021
2021W1947 Hoefslag 16-22 Nijkerk uitbreiden van de woning 30-9-2021
2021W1712 Molenplein 23 Nijkerk plaatsen van reclame-uiting 30-9-2021
2021W1828 Prinsenhof 9 Hoevelaken bouwen van een dakkapel voorzijde woning 30-9-2021
2021W1984 Riddererf 22 Nijkerk aanbrengen van reclame aan de zijgevel 4-10-2021
2021W2113 Ruysdaellaan 12 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan de 30-9-2021
  voorzijde en aan de achterzijde van
  de woning 
2021W1531 Talmastraat 24 Nijkerkerveen veranderen van een bedrijfspand 1-10-2021

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.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W2500 Barneveldseweg 192 Nijkerk veranderen en vergroten van de woning 29-9-2021
2021W2548 Bulderweg 19 Nijkerk realiseren van een mantelzorgwoning 4-10-2021
2021W2555 Frieswijkstraat Ong. Nijkerk plaatsen van een kunstwerk 4-10-2021
2021W2497 Isaac Sweersstraat 12 Nijkerk verwijderen van een muur tussen 28-9-2021
  keuken en eetkamer 

2021W2522 Jacob de Boerweg 43 legaliseren van de schuur 30-9-2021
 Nijkerkerveen 
2021W2527 Nieuwe Voorthuizerweg 9b wijzigen van constructieve binnenwanden 30-9-2021
 Nijkerk 
2021W2537 Olevoortseweg 39 Nijkerk aanleggen van een paardenbak, plaatsen 1-10-2021
  van een toegangshek, verplaatsen van de
  uitweg en vervangen van beplanting 
2021W2565 Patroonstraat 3 Nijkerk legaliseren van een verdiepingsvloer 5-10-2021
  in opslagruimte 
2021W2536 Pelenerf Ong. (perc. H 8261) bouwen van een kantoor met magazijn 1-10-2021
 Nijkerk 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W2124 Bernhardlaan 25 Hoevelaken legaliseren van een gasrookkanaal 29-9-2021
2021W2121 Kardinaal Alfrinklaan 56 Nijkerk realiseren van een veranda met 29-9-2021
  een zadeldak 
2021W1768 Vetkamp 23 Nijkerk verbouwen van het hospice 1-10-2021
2021W2126 Zonnebloemlaan 5 Hoevelaken uitbreiden van de woning 30-9-2021

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2021BL148 Asterlaan 1 Hoevelaken tijdelijk lozen van bemalingswater 4-10-2021
2021BL145 Rijnerf Ong. (perc. H 8262)
 Nijkerk tijdelijk lozen van bemalingswater 29-9-2021

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 
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.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang 
14 oktober Raadsvergadering  19.30 uur
18 t/m 22 oktober Herfstreces 

Tijdens de Raadscommissie van 11 oktober werd er gesproken over:
- Raadsinformatiebrief Maatregelen verbetering leefbaarheid in Paasbos. Op 12 november 

2020 heeft de gemeenteraad het college verzocht maatregelen te nemen om de leefbaarheid 
rondom het winkelcentrum in Paasbos te verbeteren. Door middel van deze raadsinformatiebrief 
informeert het college de raad over de voorgenomen maatregelen. De commissie besprak de 
brief. Tijdens de bespreking kwamen onder andere de straatcoaches, het leefbaarheidsonderzoek 
en de inzet van de mosquito aan bod.

- Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021. In de APV staat de regelgeving rondom 
orde en veiligheid in de gemeente. De huidige APV dateert van 2003, is daarna diverse malen 
gewijzigd en is toe aan een gehele vernieuwing. De commissieleden spraken onder andere over 
carbidschieten en de inzet van de mosquito. Het voorstel staat zonder debat geagendeerd voor 
de raadsvergadering van 14 oktober.

Vooruitblik Raadsvergadering 14 oktober
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 14 oktober staat:
- Beleid gemeentelijke Begraafplaatsen
- Verordening gemeentelijke begraafplaatsen
- Stedenbouwkundige visie Havenkom, fase 1a
- Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten
- Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Nijkerk 2022
- Verordening doelgroepen woningbouw Nijkerk
- Verordening differentiatie woningbouw Nijkerk
- Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Nijkerk
Een toelichting op deze onderwerpen staat hiervoor bij Terugblik Raadscommissies 7 en 11 oktober.

De volgende onderwerpen zijn tijdens de raadscommissie op 27 september besproken en staan 
met debat op de agenda:
- Ruimtelijke Verkenning Regio Foodvalley
- Concept Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley
- Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort (fase 2)

Verder staan nog zonder debat op de agenda:
- Advies aanwijzing lokale publieke omroep: Aan de raad wordt voorgesteld om het Commis-

sariaat voor de media positief te adviseren om de 5-jaarlijkse zendtijdtoewijzing voor de lokale 
omroep toe te wijzen aan de “Stichting Streekomroep voor de Noord West Veluwe”

- Bedrijveninvesteringszone centrum Hoevelaken: De raad wordt gevraagd de ‘Verordening 
bedrijveninvesteringszone Centrum Hoevelaken 2022-2026’ vast te stellen.

Terugblik Raadscommissies 7 en 11 oktober
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Op donderdag 7 oktober waren er twee raadscommissies.
Raadscommissie I sprak over de volgende onderwerpen:
- Stedenbouwkundige visie Havenkom, fase 1a. Voor de ontwikkeling van fase 1a van de haven-

kom is een stedenbouwkundige visie uitgewerkt. Met dit document kan het bestemmingsplan 
worden uitgewerkt en de selectie van projectontwikkelaars/architect worden vormgegeven. Tij-
dens de bespreking kwam onder andere de inbreng en wensen van omwonenden aan bod en het 
belang van omliggende bedrijven. Het voorstel staat vooralsnog met debat geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 14 oktober.

- Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten. In dit document is opgenomen dat de gemeente 
zich zal inzetten voor een toename van huisvesting voor arbeidsmigranten om te voorzien in de 
sterke lokale behoefte aan huisvesting voor deze doelgroep, en voor het verbeteren van de kwa-
liteit en betaalbaarheid van de huisvesting. De commissieleden gaven bij de bespreking aan dat 
het onder meer nog niet voldoende duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Hierbij wordt 
onder andere gesproken over de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente, werkgevers, 
uitzendbureaus en corporaties. Het college komt voor de raadsvergadering van 14 oktober met 
een gewijzigd voorstel.

- Uitvoeringsinstrumenten Woonvisie. In twee verordeningen worden per categorie bepalingen 
vastgelegd ten aanzien van huur- en koopprijsgrenzen, doelgroepen en instandhoudingstermijnen.

 De commissieleden geven aan zich op hoofdlijnen te kunnen vinden in beide verordeningen.
 Tijdens de bespreking word er nog gesproken over de instandhoudingstermijn van sociale huur-

woningen en de prijs/kwaliteitverhouding van sociale huurwoningen. Het onderwerp staat met 
debat geagendeerd op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 14 oktober.

Raadscommissie II sprak over de volgende onderwerpen:
- Verordening bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Nijkerk. Ouders kunnen een beroep 

doen op deze verordening wanneer de afstand tot school te groot is of wanneer de leerling 
 vanwege een structurele beperking niet zelfstandig naar school kan reizen. De raads- en
 commissieleden bespraken de verordening en stelden vragen over onder andere het toevoegen 
 van een tweede adres en vroegen aandacht voor maatwerk en een duidelijk afmeldsysteem. 
 Het onderwerp staat met debat geagendeerd op de voorlopige agenda van de raadsvergadering 

van 14 oktober.
- Begraafplaatsen. De raadscommissie besprak twee documenten, namelijk het beleid gemeente-

lijke begraafplaatsen 2021-2026 en de verordening gemeentelijke begraafplaatsen. Er werd 
onder andere gesproken over de uitbreiding van de begraafplaatsen, de verplichte bijdrage voor 
het onderhoud van de algemene voorzieningen en het herdenkingsmonument. Het voorstel 
staat vooralsnog met debat geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 oktober.

Column
Raadslid aan het woord

Jaco van Putten, raadslid ChristenUnie-SGP

Trots op Nijkerkerveen

Een paar weken geleden liep ik op een
stralende zaterdag tussen de middag 
door Nijkerkerveen. Ik kwam vanaf de 

Van Dijkhuizenstraat en liep door de Wouter 
Blomstraat. De zon scheen heerlijk, een aantal 
kinderen speelden er op straat. Wat een se-
rene rust, met ritselende bomen en kleurrijke 
bloemen in de voortuinen. Ik stak door over 
het paadje naar de Van Noortstraat. Links zie 
ik staan de nieuwe appartementen die goed 
gelukt zijn. En rechts zie ik onze nieuwe aan-
winst ‘Het Veense Hart’, ons Dorpshuis.

Precies op de plek waar ik in klas 1 begon op de 
Calvijnschool is nu het uitnodigende terras te 
vinden. En wie staat daar met schort en al te 
zwaaien en te stralen? De ‘nieuwe’ beheerster: 
Cisca. Helemaal in haar element, enthousiast 
en gastvrij als altijd. ‘Hé Jaco, dat is leuk zeg 
dat ik je zie’. Ik loop naar Cisca en zeg met een 
lach: ’Wat is het gezellig geworden, ik zou hier 
wel weer willen wonen’. 

Ik loop verder, de Van Rootselaarstraat door, 
langs de verdwenen oude Ds. Hugenholtz kleu-
terschool. Ook hier staan nieuwe woningen, dit 
keer in de oude gymzaal. Vervolgens steek ik 
het Kleuterpad door naar de Nieuwe Kerk-
straat. Met voor mij de karakteristieke kerk met 
haar markante toren, het gezicht en ijkpunt van 
Nijkerkerveen. Heel veel herinneringen heb ik 
daar liggen, mijn doop, belijdenis doen en op 
zondag de kerkdiensten. Waardevol!

Bijzonder om te beseffen en te ervaren dat 
Nijkerkerveen zoveel geschiedenis en herin-
neringen geeft. Het doet mij goed te zien dat 
Nijkerkerveen opbloeit en zich ontpopt tot 
een levendig dorp.

Reageren?
Jvanputten01@hetnet.nl

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.

@RaadNijkerk

GemeenteraadNijkerk


