
15 september 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.

Afsluiting kruising Amersfoortseweg – Tinbergenlaan op
20 en 21 september 2021
Op maandag 20 september vanaf 06:00 uur tot en met woensdag 
22 september 06:00 uur wordt het weggedeelte tussen de Dominee 
Kuyperstraat en de Van Middachtenstraat/Barneveldseweg afgeslo-
ten voor al het verkeer. Dit omdat zowel de hoofdrijbaan als de fi ets-
paden voorzien worden van een nieuwe asfaltdeklaag. Ook worden de 
nieuwe wegmarkeringen aangebracht. 

De nieuwe verkeerslichten worden begin oktober aangebracht en tot die 
tijd blijft de Tinbergenlaan afgesloten voor alle verkeer. 

Via de ingestelde omleidingsroute kan men de juiste route volgen.
Fietsverkeer wordt omgeleid over de Jan Tijmensteeg.

Op zaterdag 9 oktober gratis ludiek theater over opvoeden
In oktober is de Week van de Opvoeding. 
Theatergroep Bint speelt dan de gratis 
voorstelling ‘Die andere ouders doen ook 
maar wat’.
 

Er zijn meters boeken geschreven over opvoe-
den. Iedereen heeft er wel tips voor. Maar hoe 
voeden we eigenlijk op? Wat gaat er goed? En 
waarin slaan we de plank misschien wel mis? 
Hoe vaak hebben we het erover hoe lastig het 
soms kan zijn?

De theatervoorstelling
Theatergroep Bint speelt een herkenbare, 
humoristische, interactieve voorstelling die 
een inkijkje geeft in hoe ‘we’ dat doen. Géén 

tips of adviezen, maar een eerlijk gesprek over 
hoe we het opvoeden doen en volhouden. Ze 
nodigen het publiek uit om iets van zichzelf te 
laten zien zonder dat ze te kijk staan. De voor-
stelling is voor alle ouders en opvoeders: of je 
nu heel pedagogisch te werk probeert te gaan 
of maar wat doet, iedereen is welkom.

Reserveren (gratis voorstelling)
Wanneer: zaterdag 9 oktober 2021 
Tijd: 19.30-21.00 uur
Waar: de Ark, Willem-Alexanderplein 14,
3862 CE Nijkerk
Reserveren: stuur een e-mail naar 
a.vanveldhuizen@nijkerk.eu
 
Hulp bij opvoeding
Op www.pitnijkerk.nl staan allerlei trainingen 
en activiteiten over opgroeien en opvoeden 
voor ouders en jeugd. Heeft u vragen of hulp 
nodig bij het opvoeden? Neem dan contact op 
met het gebiedsteam van de gemeente via
14 033.

Kom op 18 september naar de prikbus in Nijkerk! 
GGD Gelderland-Midden komt op zaterdag 
18 september weer met een vaccinatiebus 
naar de gemeente Nijkerk. 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. 
Dit betekent:
•	 ook	jongeren	kunnen	een	prik	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 18 september,
 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.

Meenemen? Het is belangrijk dat bezoekers
 hun ID-bewijs meenemen en 

een mondkapje dragen in de 
bus.

Zaterdag 18 september
van 9.00 tot 17.30 uur - Molenplein, Nijkerk

Op www.ggdgm.nl/vaccinatiebus vindt u meer informatie over vaccinatiebus.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
15 september 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2112 Framboos 5 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 02-09-2021
  voorzijde woning 
2021W1524 Frans Tromplaan 20 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 06-09-2021
2021W2092 Scherpencamp 2 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de 02-09-2021
  woning met een erker 
2021W1454 Spochthoornseweg 3 Nijkerk beperkte milieutoets en bouwen loods 06-09-2021
2021W1699 van Zuylenlaan 7a Hoevelaken kappen van 1 amerikaanse eik 06-09-2021

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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1432 Nekkeveld 4a Nijkerk plaatsen van een antennemast 01-09-2021
2021W1481 Schoolstraat 0 Nijkerkerveen plaatsen van een hek 07-09-2021

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.

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2277 Klaarwaterweg 15  plaatsen van zonnepanelen en 06-09-2021
 3864 MP Nijkerkerveen windwokkels 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W2303 Distelvlinder 1 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 03-09-2021
2021W2279 Doornsteeg ong. (to 11) verlagen van het hek 31-08-2021
 Nijkerk 
2021W2312 Groot Middendorp 51 verbouwen en uitbreiden van de woning 05-09-2021
 Hoevelaken 
2021W2292 Palestinaweg-Oost 7 Nijkerk interne realisatie van de mestopslag 02-09-2021
2021W2287 Rembrandtlaan 4 Nijkerk wijzigen en vergroten van dakkappel 01-09-2021
2021W2302 Smitspol ong. Nijkerk bouwen van een bedrijfsverzamel- 02-09-2021
  gebouw fase 1 
2021W2301 Smitspol ong. Nijkerk bouwen van een bedrijfsverzamel- 02-09-2021
  gebouw fase 2 
2021W2316 Spochthoornseweg 6 Nijkerk tijdelijk plaatsen van een woonunit 06-09-2021
  tijdens verbouw boerderij 
2021W2281 Westerdorpsstraat 22c legaliseren van een dakterras 31-08-2021
 Hoevelaken 
2021W2282 Wikke 37 Nijkerk plaatsen van een erfafscheiding 31-08-2021
2021W2311 Wittenburg 89 Nijkerk vervangen van een draagmuur door 03-09-2021
  een draagbalk 
2021W2320 Zeedijk 5 Nijkerk plaatsen van een fietsenschuurtje 06-09-2021

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.

Horen zien en melden
In Nijkerk werken we hard aan het be-
strijden van criminaliteit en ondermijning. 
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 meld-
misdaadanoniem.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.

Ontwerp voor herinrichting
Stoutenburgerlaan is vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op 31 augustus 2021 het ontwerp voor 
de herinrichting van de Stoutenburgerlaan 
te Hoevelaken definitief vastgesteld. Dat 
gebeurde na het afronden van de formele 
inspraakprocedure. Naar aanleiding van deze 
inspraak is het ontwerp minimaal gewijzigd.

Inspraakperiode
In de periode van 30 juni t/m 16 augustus 
2021 heeft het concept definitief ontwerp 
voor de “Herinrichting  Stoutenburgerlaan” ter 
inzage gelegen om op het ontwerp te reageren. 
In deze periode zijn 9 zienswijzen/ reacties 
ingediend. Eén van de ingediende zienswijzen 
heeft geleid tot een kleine aanpassing van het 
ontwerp, namelijk het iets verbreden van de 
inrit naar de woning van indiener.

Het college heeft daarom besloten om het 
minimaal gewijzigde concept definitieve 
ontwerp dat ter inzage heeft gelegen definitief 
vast te stellen.

Definitief ontwerp
Wilt u het definitief ontwerp bekijken? 
U vindt het vastgestelde definitieve ontwerp 
met bijlagen op de website 
(www.nijkerk.eu/stoutenburgerlaan).

Vervolgprocedure
De aannemersselectie heeft inmiddels plaatsge-
vonden; het project gaat uitgevoerd worden door 
NTP B.V. Dat is de aannemer die eerder dit jaar de 
herinrichting van de Horstweg heeft uitgevoerd 
en recent zijn ze gestart met de herinrichting van 
het centrum van Hoevelaken. U wordt te zijner 
tijd over de definitieve planning van de werk-
zaamheden geïnformeerd door de aannemer.

Werkgevers Servicepunt helpt bij vinden werk
Bent u op zoek naar werk en wilt u daarbij hulp krijgen? 
Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt 
(WSP) regio Amersfoort. Het WSP is er voor alle werk-
zoekenden, met of zonder uitkering. Ook voor zzp-ers die 
(tijdelijk) een baan zoeken en voor mensen die een paar uur 
per week willen gaan werken.

Ondersteuning vanuit het WSP
Medewerkers (recruiters) van het WSP kunnen u helpen bij het 
vinden van een baan door u op vacatures voor te stellen. Zij 
adviseren welke banen bij u passen en in welke richting u het 
beste kunt zoeken. Ook kunnen zij u op weg helpen met het 
maken van uw CV of u doorverwijzen naar de juiste organisatie.

Aanmelden
Wilt u hulp bij het zoeken naar werk? Meldt u aan door het 
contactformulier in te vullen op: www.wspregioamersfoort.nl/
voor-werkzoekenden. Mail voor meer informatie naar 
recruiterswsp@amersfoort.nl. 



De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W1862 Frans Tromplaan 28 realiseren van een erker met luifel 06-09-2021
 Hoevelaken en erfafscheiding 
2021W1888 Ottoborrengoed 1 Hoevelaken plaatsen van een erfafscheiding 07-09-2021
  en overkapping 
2021W1828 Prinsenhof 9 Hoevelaken bouwen van een dakkapel aan 01-09-2021
  voorzijde woning 
2021W1822 Plein 2c Nijkerk vervangen van de pui 01-09-2021

Afgegeven beschikking door de burgemeester
organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
Dhr. G.J. Duine Nacht zonder Dak Georgië Manifestatieterrein 18-9-2021, 9-9-2021
  De Veenslag Hoevelaken 19-9-2021 

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.

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2021M0266 De Wel 4 Hoevelaken oprichten en in werking hebben van 07-09-2021
  een produktiebedrijf 
2021BL130 Lijsterbes ong. Nijkerk tijdelijk lozen van bemalingswater 02-09-2021
2021M0254 Sluiswachter 8a Nijkerk veranderen van de activiteiten met 07-09-2021
  het toevoegen van een extra bodem-
  energiesysteem 
2021M0272 Torenstraat 10 Nijkerk oprichten en in werking hebben van 07-09-2021
  een slagerij 

Verkeersbesluit 30 km zone Stoutenburgerlaan in Hoevelaken
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het instellen van een 30 km zone door het plaatsen van de verkeersborden A1 30 
km (begin zone) en A2 30 km (einde zone) uit bijlage 1 van het RVV 1990;
Het opheffen van de voorrangsregeling op de Stoutenburgerlaan door het verwij-
deren van de aanwezige verkeersborden B1 en B6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 
alsmede de haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990;
Het realiseren van een voetgangersoversteekplaats door het plaatsen van de 

borden L2 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief dwars op de wegas aangebrachte markering 
bestaande uit witte strepen ter hoogte van de Frans Tromplaan.

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 instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Brouwerspad 
in Nijkerkerveen
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 Brouwers-
pad ter hoogte van huisnummer 12 in Nijkerkerveen;
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.

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Ooievaarshof 
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 
Ooievaarshof ter hoogte van huisnummer 3 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.

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
Dassenburcht in Hoevelaken
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 Dassenburcht ter hoogte van huisnummer 1 in Hoevelaken.

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 aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen
De Haarhof in Hoevelaken
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 De Haarhof ter hoogte van huisnummer 2 in Hoevelaken, 
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
Goldschmidtstraat in Nijkerkerveen

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 Goldschmidtstraat ter hoogte van huisnummer 14 in 
Nijkerkerveen.

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 
Kardinaal Alfrinklaan 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 Kardinaal Alfrinklaan ter hoogte van huisnummer 22 in Nijkerk.

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 
akspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.



Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2”
Rectificatie van de kennisgeving van 25 augustus 2021, omdat de regels van het ontwerpbestem-
mingsplan veegplan 2 niet op de juiste wijze zijn gepubliceerd op de website ruimtelijkeplannen.nl. 
Om deze reden vindt publicatie en terinzagelegging opnieuw plaats.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Nijkerk 
2017, veegplan 2” ter inzage komt te liggen. 

In 2017 heeft de gemeente Nijkerk het bestemmingsplan Buitengebied 2017 vastgesteld. Op 27 
mei 2019 is door de gemeente het eerste veegplan bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017 al 
vastgesteld. Nu betreft het een tweede veegplan.

In 2014 is gestart met een nieuwe systematiek van bestemmingsplannen maken. Het betreft het 
werken met bestemmingsplannen waarin niet slechts één ruimtelijke ontwikkeling opgenomen 
wordt, maar meerdere te bestemmen locaties worden opgenomen. Hierdoor hoeft slechts eenmaal 
een bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden om meerdere locaties te bestemmen.

Inmiddels zijn er verschillende vergunningen verleend of wijzigingsprocedures doorlopen, waarvan 
het wenselijk is om deze te verwerken in het bestemmingsplan Buitengebied. Daarnaast is in de prak-
tijk gebleken dat er kleinere tekstcorrecties of andere aanpassingen wenselijk zijn. En tenslotte zijn 
er een aantal locaties waar de agrarische bestemming niet meer correct is omdat het bedrijf gestopt 
is. Deze wijzigingen zijn in het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2”  
verwerkt.

De belangrijkste aanpassingen zijn: 
1. het tweede veegplan bevat een concreet voorstel tot aanpassing van het stelsel voor het uitvoe-

ren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden (voorheen aanlegvergunnin-
genstelsel). Naar aanleiding van vragen van Stichting Natuur- en Milieuzorg NW-Veluwe, LTO 
Gelderse Vallei en enkele individuele agrarische ondernemers bleek het bestaande stelsel, in het 
bijzonder voor Polder Arkemheen teveel onduidelijkheden te bevatten. In overleg met voor-
noemde partijen is er een aangepast voorstel tot stand gekomen dat integraal in het tweede 
veegplan is meegenomen;

2. op 23 januari 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een einduit-
spraak gedaan inzake het beroep van de ondernemer op het perceel Domstraat-West 6 in Nij-
kerkerveen tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017. 
De Afdeling heeft de gemeenteraad opgedragen met inachtneming van de einduitspraak een 
nieuw besluit te nemen voor het perceel aan de Domstraat-West 6. Het door de raad te nemen 
nieuwe besluit hoeft niet met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb te worden voorbereid. 
Dit betekent dat het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor dit perceel niet ter inzage hoeft te 
worden gelegd. Voor deze procedure betekent het voorgaande dat er tegen deze aanpassing op 
het perceel geen zienswijze kan worden ingediend en er niet tegen in beroep kan worden gegaan. 
Omdat de oppervlakte waarop in het vorige bestemmingsplan buitenopslag was toegestaan 
kleiner is dan door de Afdeling als legaal is geoordeeld, heeft de Afdeling in een bijlage bij de 
einduitspraak exact de oppervlakte weergegeven waarop de buitenopslag is toegestaan. Deze 
oppervlakte is verwerkt in dit veegplan; 

3. het tweede veegplan bevat tevens een zestal nieuwe, kleinschalige ontwikkelingen. Het betreft 
de volgende ontwikkelingen: 

•	 Kamersteeg 3a te Nijkerk: uitbreiding activiteitenruimte met een bijbehorende keuken en koeling;
•	 Bremerseweg 1 te Nijkerk: de gronden ten zuiden van het bouwvlak op het perceel aan Bremerseweg 1 

te Nijkerk aangeduid als ‘specifieke bouwaanduiding - bestaande voorzieningen’. De aanduiding 
is uitgebreid naar het oosten en zuiden om de ondernemer voldoende ruimte te bieden grond uit 
het eigen gebied tijdelijk op te slaan;

•	 Keienweg 23a te Nijkerk: Aan Keienweg 23a te Nijkerk is een paardenhouderij gevestigd. Het 
perceel is bestemd als ‘Agrarisch met waarden - Landschappelijke en natuurwaarden’. Daarnaast 
ligt de paardenbak buiten het bouwvlak. Het bestemmingsplan is aangepast aan deze feitelijke 
situatie. Initiatiefnemer heeft hiervoor een bedrijfsplan ingediend;

•	 Polder Arkemheen: Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg heeft verzocht de bestemming 
van een groot aantal agrarische percelen in het poldergebied te wijzigen naar de bestemming 
‘Natuur’. Dit verzoek is het resultaat van de uitvoering van het project ‘Ontwikkeling en realisering 
particulier reservaat in Arkemheen’ op basis van een door de provincie en de gemeenten Putten 
en Nijkerk goedgekeurde inrichtingsplan. Het particuliere reservaat in Arkemheen is vrijwel vol-
ledig gerealiseerd. Het betreft veertig kadastrale percelen, waarvan de meerderheid gelegen zijn 
op het grondgebied van Nijkerk. De gronden worden gebruikt voor weidevogelnatuur;

•	 Hoevelakerveenweg 8 te Hoevelaken: op het perceel mag de gezamenlijke oppervlakte van bij 
eenzelfde woning behorende bijgebouwen, hooibergen, en overkappingen maximaal 150 m2 
bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt. Initiatiefnemer heeft met sloopmeter 
de oppervlakte aan bijgebouwen verruimd waarmee de gezamenlijke oppervlakte nu 285 m2 is. 
Deze oppervlakte is vastgelegd in het bestemmingsplan;

•	 Schoolstraat 62 en 64 te Nijkerkerveen: aan de ter plaatse gevestigde ijzer- en metaalhandel 
gevestigd is aan de achterzijde van het perceel medewerking verleend aan een uitbreiding van de 
bedrijfsactiviteiten ten behoeve van opslag van containers. 

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 16 september 2021 zes weken ter in-
zage. De stukken zijn in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitslui-
tend op afspraak. Dit kan bij voorkeur via www.nijkerk.eu/afspraak of via telefoonnummer 14-033.

Daarnaast is het bestemmingsplan online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0172-0001. Via www.nijkerk.eu/ter-inzage is het ontwerpbe-
stemmingsplan eveneens te raadplegen.   

Zienswijzen
Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan een ieder naar keuze online of mon-
deling een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen.
Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan bij de Gemeenteraad van Nijkerk, Postbus 1000, 
3860 BA Nijkerk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan tijdens werkdagen tussen 10u 
en 12u contact worden opgenomen met team Planvorming via telefoonnummer: 14 033.

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 20 september 2021 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften 
een online zitting ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzitting is in 
principe openbaar. Wel is het mogelijk dat – al dan niet op verzoek van de indiener van het bezwaar – 
een hoorzitting alsnog achter gesloten deuren wordt gehouden.

De openbare agenda is als volgt:
20.00 uur Een bezwaarschrift inzake een afgewezen aanvraag omgevingsvergunning
 Wittenburg 87 te Hoevelaken

Wilt u als toehoorder bij een zitting aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden bij mevrouw I. Edel-
mann via het email adres i.edelmann@nijkerk.eu of telefonisch via het algemene nummer van de 
gemeente Nijkerk 14 033 en vragen naar mevrouw Edelmann.

Voor informatie over de hoorzitting commissie bezwaarschriften kunt u contact opnemen met het 
team Juridische Zaken. Dit kan telefonisch via 14 033.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang 
16 september Beeldvorming 20.00 uur
16 september Raadscommissie 21.15 uur
23 september Raadsvergadering 19.30 uur
27 september Raadscommissie 20.00 uur

gaf de raad het college onder andere de opdracht mee verschillende varianten van het nieuwe 
gemeentehuis in beeld te brengen en hierin versoberingsvoorstellen en verschillende afwerkings-
niveaus te verwerken. Inmiddels zijn er twee varianten uitgewerkt, die beiden drie afwerkingsniveaus 
kennen. De commissie wordt gevraagd vraag- en aandachtspunten mee te geven aan het college. 
Het defi nitief ontwerp wordt aangeboden aan de raad voor agendering in november.

Deelnemen, meekijken of inspreken?
Beide vergaderingen vinden plaats door middel van videobellen. Meekijken kan via de gemeentelijke
website www.nijkerk.eu/gemeenteraaad. Als u mee wilt praten bij de Beeldvorming of wilt
inspreken bij de Raadscommissie van 16 september kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffi e
(griffi e@nijkerk.eu). Uw aanmelding was gewenst voor woensdag 15 september 10.00 uur, 
u kunt nog contact opnemen met de raadsgriffi e.

Vooruitblik Raadsvergadering 23 september
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Op de voorlopige agenda van de raadsvergadering van 23 september:
- Hondenbeleid 2021-2026
- Kaderstelling woningbouw Bruins Slotlaan 76 en omgeving, Nijkerk.
- Subsidie- en tarievenbeleid
- Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf regio Amersfoort
- Beeldkwaliteitsplan Buitengebied
- Vaststellen beleidskader actualisatie PDV-beleid Regio Foodvalley 2020-2025
Een toelichting op bovenstaande onderwerpen staat hiervoor bij Terugblik Raadscommissies 9 september

- Rapport rekenkamercommissie over Schuldhulpverlening
- Burgerinitiatief Urban Sports

Vooruitblik Raadscommissie 27 september
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Tijdens deze Raadscommissie spreekt de commissie over Regionale ruimtelijke trajecten.
Een toelichting op dit onderwerp staat hiervoor bij vooruitblik Beeldvorming 16 september.

Inspreken bij de Raadscommissie?
We vragen u om vooraf uw reactie die u aan de Raadscommissie wilt meegeven te mailen
(griffi e@nijkerk.eu). Uw reactie voor de commissie van 27 september is gewenst voor vrijdag
24 september 10.00 uur. De inspraakreactie wordt openbaar gedeeld bij de stukken voor de 
vergadering op de website en wordt tijdens de vergadering niet meer voorgelezen. In een 
Raadscommissie is er gelegenheid voor de commissieleden om vragen te stellen aan de inspreker. 
Als u hiervan gebruik wilt maken, dan ontvangt u daarvoor een inlog en een handleiding. 

Terugblik Raadscommissies 9 september
Vergadering voor debat en oordeelsvorming. 

Op donderdag 9 september sprak Raadscommissie I over de volgende onderwerpen:
-  Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf regio Amersfoort. Deze regiovisie vormt 

het kader voor de regionale samenwerking in beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
(2021-2026). De raadscommissie sprak haar vertrouwen uit en adviseert de raad het onderwerp 
zonder debat te behandelen tijdens de raadsvergadering van 23 september.

-  Kaderstelling woningbouw Bruins Slotlaan 76 en omgeving, Nijkerk. Het college is voor-
nemens deze locatie te herontwikkelen naar woningbouw en stelt de raad voor deze woning-
bouwontwikkeling mogelijk te maken conform de stedenbouwkundige opzet. De raadscommis-
sie adviseert de raad het onderwerp met debat te behandelen in de raadsvergadering van 23 
september omdat er nog informatie over de inspraak naar de raad zal worden gestuurd.

-  Beeldkwaliteitsplan Buitengebied. In het ‘Beeldkwaliteitsplan Bebouwing Buitengebied 
Gemeente Nijkerk’ staan onder andere spelregels voor (ver)bouwplannen aan of bij bestaande 
panden en bij sloop en nieuwbouw op bestaande agrarische kavels zodat de bebouwing en 

 erfi nrichting, aansluiting vindt bij het landschap. Het college komt met een gewijzigd voorstel 
met enkele kleine technische aanpassingen voor de bespreking in de raadsvergadering van

 23 september.
-  Vaststellen beleidskader actualisatie PDV-beleid Regio Foodvalley 2020-2025. In de regio 

Foodvalley is een gezamenlijk beleid voor perifere detailhandel (PDV, bijv. woonboulevards) en 
grootschalige detailhandel (GDV, bijv. warenhuizen). Dit beleid moet geactualiseerd worden.

 De commissie stelt de raad voor het onderwerp zonder debat te behandelen in de raads-
 vergadering van 23 september.
Raadscommissie II sprak op 9 september over de volgende onderwerpen:
-  Hondenbeleid 2021-2026. De commissie besprak het voorstel voor het nieuwe hondenbeleid. 

Er werden onder andere vragen gesteld over loslopende honden, participatie en de opruimplicht. 
Het onderwerp staat met debat op de agenda van de raadsvergadering van 23 september. 

-  Subsidie- en tarievenbeleid. De commissie besprak het voorstel voor een nieuw subsidie- en 
tarievenbeleid. De commissieleden konden zich vinden in het voorstel en stellen de raad voor 
het onderwerp zonder debat te behandelen tijdens de raadsvergadering van 23 september.

Vooruitblik Raadscommissie en Beeldvorming 16 september
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Tijdens de Beeldvorming van donderdag 16 september wordt de raad bijgepraat over drie Regio-
nale ruimtelijke trajecten: De Regionale Ruimtelijke Verkenning Foodvalley, De verstedelijkings-
strategie Arnhem-Nijmegen Foodvalley en het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030-2040. De 
besluitvorming staat voorlopig gepland in de raadsvergadering van 14 oktober. 

Donderdag 16 september spreekt de Raadscommissie over het Gemeentehuis. In maart 2021 

Column
Raadslid aan het woord

René Ruesen, raadslid PRO21

Proeven aan de Breede Beek

Mijn favoriete plek in Nijkerk sinds vorige 
week: De Breede Beek. Ik neem u mee 
in de tijd. In het begin van de 15e eeuw 
komt de veste Nijkerk tot bloei. De Breede 

Beek was de levensader van Nijkerk. Voor het 
water voor de boerderijen van Slichtenhorst 
en richting Zuiderzee voor de veste Nijkerk. 
Voor waswater, drinkwater, bluswater en de 
(tabaks)industrie. Toen Nijkerk groter groeide 
en stadsrechten kreeg in 1423 werd de stads-
gracht gevuld vanuit de Breede Beek. Pas 500 
jaar later (begin 20e eeuw) komt het drinkwa-
ter uit de aangelegde waterleidingen.
De Breede Beek wordt vanaf 1648 uitgegraven 
richting Zuiderzee voor verdere groei van de 
handel over het water. Veel later, in 2003, 
worden de eerste wijnranken gepoot op Wijn-
gaard Aan de Breede Beek. Vele Nijkerkers zijn 
daar al eens geweest en hebben geproefd van 
de lokale wijn. Die smaakt echt anders dan het 
drinkwater uit de Breede Beek.

Dat proeven heeft sinds 28 augustus een 
extra betekenis gekregen. Toen werd theater 

& restaurant Streams Breede Beek aan de 
Kloosterstraat geopend. Waar vroeger de 
Joodse school en dansschool Vliek stonden. 
Toen kon je op deze plek je talenten ontwikke-
len en proeven van het leven. Voor velen bleef 
dat niet alleen bij dansen… Nu is het een (cul-
turele) ontmoetingsplaats voor iedereen. Via 
een gevarieerd theateraanbod, het restaurant, 
en ook bv. cursussen van de Volksuniversiteit. 
Waar iedereen kan proeven en zijn of haar 
smaak kan ontwikkelen.

Als gemeenteraad hebben we een kijkje geno-
men en ons (culinair) laten verrassen. Voor mij 
smaakte het naar meer. Mijn theaterkeuzes: 
“mijn man begrijpt me niet” en “het Jansen 
Vaccin”. Komt u ook proeven?

Reageren?
rene@pro21.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


