
21 juli 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.

Kom op 31 juli zonder afspraak naar de prikbus in Nijkerk! 
GGD Gelderland-Midden gaat in Nijkerk 
met een prikbus gratis vaccineren tegen 
corona.

Wanneer? Zaterdag 31 juli a.s. van 
 9.00 tot 17.30 uur
Waar? Molenplein, Nijkerk
Voor wie? Iedereen boven de 18 jaar is 

welkom voor een gratis vac-
cinatie met het Janssenvaccin. 
Een afspraak is niet nodig. 

Meenemen? Mondkapje en identiteits-
 bewijs.

Vaccinatie
Inwoners die dat willen kunnen zo direct, 
dichtbij en gratis gevaccineerd worden. 
Iedereen boven de 18 jaar is zonder afspraak 
welkom. In de bus vaccineert de GGD met het 
Janssenvaccin, zodat mensen na 1 prik volledig 
gevaccineerd zijn.

Informatie
In de bus bent u ook welkom met vragen over 
corona of over vaccineren. Verder helpt de 
GGD met het maken van een vaccinatieaf-
spraak op een normale vaccinatielocatie (als 
mensen onder de 18 jaar zijn of bijvoorbeeld 
niet het Janssenvaccin willen).

Herinrichtingsontwerp Plein en aanloopstraten is defi nitief vastgesteld
Met de visie ‘Aantrekkelijk Nijkerk’ als basis 
wordt de binnenstad ingericht. Dit gebeurt in 
samenspraak met belanghebbenden en in 
verschillende fasen. In de periode van 19 mei 
tot 16 juni 2021 heeft het ontwerp van Het 
Plein en de aanloopstraten ter inzage gele-
gen voor de formele inspraak. Het college 
heeft besloten het ontwerp vast te stellen. 

Zienswijzen
Er zijn zeventien zienswijzen op het ontwerp 
binnengekomen. De belangrijkste zienswijzen 
gaan over de Van Kluijve lantaarn, het ter-
rassenbeleid, het fi etsparkeren en de onder-
grondse huisvuilcontainers. De zienswijzen 
en de beantwoording zijn verwoord in het 
eindverslag. Voor het college van burgemees-
ter en wethouders vormen de ingediende 
zienswijzen aanleiding om het ontwerp op een 
aantal punten aan te passen en defi nitief vast 
te stellen.

In het ontwerp is uitgegaan van de hui-
dige functionaliteiten van het Plein en het 
creëren/ behouden van voldoende vierkante 
meters om de diverse activiteiten op het 
Plein mogelijk te maken. Zoals de organisatie 
van de weekmarkt, diverse evenementen en 
ook terrassen.

Defi nitief Ontwerp
Wilt u het defi nitieve ontwerp bekijken? Kijk 
dan op de website www.nijkerk.eu/plein-
aanloopstraten. Ook vindt u hier alle andere 
relevante stukken. De belangrijkste wijzigin-
gen leest u hieronder.

•	 Locatie	Van	Kluijve	lantaarn
 De van Kluijve lantaarn verdient een promi-

nentere plek en blokkeert nu het zicht op 
een monumentaal pand. De voorgestelde 
nieuwe plek van de Van Kluijve lantaarn 
wordt als ongeschikt ervaren. 

 De lantaarn blokkeert diverse zichtlijnen op 
het Plein en verkeersdeelnemers hebben 
geen vrij zicht meer. Dit geldt ook voor de 
kinderen die de lantaarn als speelobject 
gebruiken. Vanwege de gevaarlijke verkeers-
situatie die zou ontstaan is daarom besloten 
om te kijken naar een andere en meer 
geschikte locatie. 

•	 Ondergrondse	containers
 Er is besloten om geen ondergrondse huis-

vuilcontainers op te nemen in het ontwerp. 
Er wordt gekeken naar een locatie in de 
buurt bij hoogbouw in het centrum. 

•	 Fietsparkeren	op	de	Koetsendijk
 In het ontwerp was uitgegaan van fi etspar-

keren op de Koetsendijk. Bij nader inzien is 
het logisch om deze zo dicht mogelijk te re-
aliseren bij de Kolkstraat en het Plein, langs 
de Breede Beek richting De Waegh. Zo staan 
de fi etsen in het zicht en wordt de bezoeker 
uitgenodigd hier de fi ets neer te zetten.

Gratis jeugdactiviteiten tijdens Summer Experience Nijkerk
Tijdens de hele zomervakantie organiseert 
de gemeente Nijkerk een uitgebreid pro-
gramma van gratis sportieve, culturele en 
recreatieve activiteiten voor de jeugd van 4 
t/m 18 jaar. Met deze activiteiten doet de 
gemeente deze zomer iets extra’s voor de 
jeugd in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerker-
veen.

Nijkerk Sportief en Gezond, het Recreators 
Sportteam en de Bibliotheek gemeente Nij-
kerk zorgen van maandag 19 juli t/m vrijdag 27 

augustus voor leuke, interactieve en inspire-
rende activiteiten op verschillende plekken in 
de gemeente voor de jeugd van 4 t/m 18 jaar.
 
Komende week kan de jeugd bijvoorbeeld 
meedoen met een workshop TikTok, Sport & 
Spel Instuif, bokszaktraining, workshop ‘Sound 
of Music’ en fi tness clinic.

Bekijk het hele programma met sport & spel, 
workshops, clinics en theatervoorstellingen op 
www.nijkerk.eu/summer-experience.



Nijkerk zoekt nieuwe Energieambassadeurs
Het Energieloket Nijkerk wil graag uitbrei-
den en zoekt daarom verse Energie-ambas-
sadeurs. Lijkt het u of jou leuk om andere 
inwoners op weg te helpen met het verduur-
zamen van hun woning? Meld u dan aan als 
vrijwillig Energie-ambassadeur. Nog geen 
verstand van verduurzamen? Geeft niks, we 
leiden u daarin vooraf op en begeleiden en 
coachen u.

Kijk hier voor meer info: 
www.duurzaam-nijkerk.nl/
word-energie-ambassadeur

MEE - Onafhankelijke cliëntondersteuning in 
de gemeente Nijkerk
De Cliëntenondersteuner van Mee:
-  denkt met u mee; 
-  helpt om uw vraag of probleem over zorg en 

ondersteuning onder woorden te 
 brengen en op een rijtje te zetten;
-  Gaat met u op zoek naar passende zorg;
-  helpt bij het doen van een aanvraag;
-  gaat mee naar gesprekken met instanties als 

bijvoorbeeld de gemeente, het 
 gebiedsteam, of het UWV.

Cliëntondersteuner
Zo’n iemand is er: de cliëntondersteuner van 
MEE

Een cliëntondersteuner van MEE weet welke 
voorzieningen er in uw buurt zijn. Hij of zij 
kent de wetten en regels om mensen met een 
beperking te helpen. 

En hoe je die ondersteuning kunt aanvragen.

Voor iedereen
De cliëntondersteuning van MEE is er voor 
iedereen met een beperking of een chronische 
ziekte. Maar ook voor mensen die te maken 
hebben met iemand met een beperking. Bij-
voorbeeld als je samen in één huis woont. Of 
als je zorgt voor iemand met een beperking. 
Bijvoorbeeld over hoe je de zorg goed regelt 
zonder dat je zelf overbelast raakt. 

De hulp is gratis en onafhankelijk. Er is geen 
verwijzing nodig. Ook heeft het geen gevolgen 
voor het eigen risico van de zorgverzekering.

Waar kan ik terecht in de gemeente Nijkerk?
U kunt rechtstreeks contact opnemen met 
MEE Veluwe via 055 526 9200 of 
info@meeveluwe.nl.

Leerlingen Corlaer praten over drugs
Leerkrachten	van	het	Corlaer	College,	een	
jongerenwerker, medewerkers van het 
gebiedsteam, wijkagenten en Halt gingen in 
gesprek met leerlingen van vmbo, havo en 
vwo over gamen, roken, alcohol- en drugs-
gebruik. Op 5 en 7 juli spraken leerlingen in 
kleine groepjes steeds 10 minuten met een 
professional. Tijdens de workshops kregen 
de leerlingen meer praktische kennis over 
verslaving en werd meer duidelijk over 
hun eigen beeld bij middelengebruik. Voor 
jongeren van 13 tot en met 16 jaar is dat een 
belangrijke stap.

Wat is de meest verslavende drug in Neder-
land? Met wie kan je praten over drugsge-
bruik, waar moet je naar toe voor hulp? Heb je 
afspraken met je ouders over alcoholgebruik 
voor je 18e? Dat zijn vragen die aan bod kwa-
men. Een gesprek met klasgenoten en mensen 
die in hun werk met verslaving te maken heb-
ben, werkt verhelderend. 

Ander beeld middelengebruik
Medewerkster gebiedsteam Kristel Kreijne 
was erg blij met de mogelijkheid om op twee 
dagen met honderden jongeren te kunnen 
spreken over drank en drugs. “Wij krijgen zo 
een beeld van de leefwereld van de jongeren. 
Ze waren best open. De jongeren krijgen zo 
een ander beeld over middelengebruik. En het 
feit dat ze in kleine groepjes met ons hebben 
kunnen praten, maakt het allemaal persoon-
lijker. Als ze over een tijdje vragen hebben, dan 
weten ze wie ze gaan spreken als ze bellen. “

Geen afspraken?
“Wat ons opviel, was dat het merendeel van 
de kinderen geen afspraken heeft met hun 
ouders over alcohol en roken. Uit onderzoek 
weten we dat afspraken tussen ouders en 
kinderen over alcohol en roken het echte 
verschil maken. Jongeren die duidelijke regels 
hebben, drinken en roken ook op latere leeftijd 
aanzienlijk minder dan jongeren van ouders 
die minder afspraken maken. We zouden heel 
graag hierover in gesprek gaan met ouders. 

Meegaand of eigenzinnig
Voor jongeren is de eigen groep heel belang-
rijk, daar kijken ze naar als ze zich afvragen 
hoe ze zich moeten gedragen. Waar ze zich 
thuis in de pubertijd van de opstandige kant 
laten zien, zijn ze bij hun leertijdsgenoten va-
ker meelopers. Ook hier werd over gesproken 
in de groepen op Corlaer. De meeste jongeren 
denken immers dat ze zelf beslissen op zo’n 
moment, terwijl in onderzoeken blijkt dat ze 
toch voornamelijk meegaan met de groep. 
Hoe bewapen jij jezelf hiertegen, als je vrien-
den aandringen om mee te doen? 

Shisha is niet onschuldig
“Veel jongeren denken dat ze alles al weten of 
dat ze alle kennis die ze nodig hebben gemak-
kelijk uit hun mobieltje kunnen toveren. Dat 
roken bijvoorbeeld slecht is, weten alle jonge-
ren wel. Shisha lijkt een mooi alternatief. De 
kennis dat shisha nog slechter voor je is dan 
sigaretten komt iets minder goed uit en komt 
daardoor ook minder bij jongeren in beeld. De 
bubbel waar ze in zitten bepaalt veel van de 
parate kennis.”

Alcoholbrillen
Jongerenwerkster Linda van Vliet had alcohol-
brillen meegenomen: “Met de ene bril ervaar 
je wat je ziet als je een beetje hebt gedronken, 
met de andere ga je merken wat je ziet als je 
echt dronken bent. Piramides bouwen van 
plastic bekertjes of over een lint lopen wordt 
dan voor de meeste jongeren heel moeilijk. 
Het verschil tussen de alcoholbril en echte 
dronkenschap is echter groot. Je ervaringen 
met een alcoholbril kan je onthouden en als 
bij deze test je opdracht in de soep loopt dan 
merk je dat op. Maar als je echt dronken bent, 
merk je niet dat het mis gaat en als je het al 
merkt, dan ben je het de dag daarop verge-
ten.”

Samenwerking 
Kristel Kreijne is blij met de samenwerking 
met politie, bureau Halt, jongerenwerk en de 
school. “Ieder heeft zijn eigen specialisme. 
Iedereen benadert de jongeren op een eigen 
manier. Jongeren reageren ook verschillend. 
Aan het einde van de dag hebben we allemaal 
de dingen kunnen vertellen die we belangrijk 
vinden en hebben we allemaal gehoord en 
gezien wat er onder jongeren speelt. De op-
telsom van al deze kennis maakt zulke dagen 
heel belangrijk. Op het Corlaer College is het 
al een jaarlijks terugkerende activiteit. Op an-
dere voortgezet onderwijsscholen zijn er ook 
al concrete plannen om dit te gaan doen.”

Meer informatie over drugs en contact: 
www.stopdrugsnijkerk.nl.

Evaluatie van de Jeugdontmoetingsplaats
in Hoevelaken
Naast de skatebaan aan de Middelaarse-
weg in Hoevelaken is in februari 2020 een 
Jeugdontmoetingsplaats (kortweg: JOP) ge-
plaatst. Deze JOP is bedoeld om jongeren de 
mogelijkheid te geven om elkaar te ontmoe-
ten in de buitenlucht. De JOP is overkapt, en 
biedt een plek met bankjes en een statafel. 
Met de jongeren zijn regels opgesteld, zodat 
de plaatsing van de JOP voor buurtbewoners 
zo min mogelijk tot last is. Daarnaast zijn po-
litie, BOA’s en jongerenwerkers nauw betrok-
ken bij de gang van zaken rondom de JOP. 

Deze zomer wordt een evaluatie gehouden 
om een besluit over de eventuele permanente 

plaatsing voor te bereiden. Bij de omwonen-
den van de JOP in Hoevelaken zijn enquêtes 
uitgedeeld, die onderdeel uitmaken van de 
evaluatie. Als omwonende kunt u tot en met 
vrijdag 6 augustus 2021 uw enquête online 
of via de post indienen. De enquête biedt de 
mogelijkheid om als omwonenden uw mening 
over de JOP te geven. 

Naast de enquête zal er een geluidsonderzoek 
gehouden worden en zullen de meldings-
cijfers met betrekking tot eventuele overlast 
geanalyseerd worden. De uitkomsten van de 
evaluatie zullen met de omwonenden worden 
gedeeld. 

Geen (spoed)aanvragen voor paspoorten en 
identiteitskaarten op 29 juli en 30 juli
Op maandag 2 augustus wordt een nieuw 
model van de Nederlandse identiteitskaart 
geïntroduceerd. Hierdoor kun je op donderdag 
29 juli, vanaf 12.00 uur en op vrijdag 30 juli 
geen aanvraag of spoedaanvraag voor een 
paspoort of Nederlandse identiteitskaart aan 
de balie doen. Houd hier rekening mee en plan 
op tijd een afspraak in voor een andere datum.

 

Heeft u vragen of zoekt 

u een  organisatie? 

De Wegwijzer wijst de 

weg! 

Wegwijzernijkerk.nl 

•	Zorg
•	Welzijn
•	Maatschappij
•	Cultuur
•	Sport
•	Opleiding
•	Werk	&	inkomen



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
21 juli 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Verzenddatum:
2021W1308 Buntwal 9 Nijkerkerveen plaatsen van zonnepanelen 08-07-2021
2021W0907 De Boomgaard 73 Nijkerk plaatsen van een houten berging 07-07-2021
  naast de woning 
2021W1714 Doornsteeg ong. Deelplan 2 omgevingsvergunning beperkte 08-07-2021
 Nijkerk milieutoets gesloten bodemenergiesystemen
2021W1780 Kijftenbeltlaan 1 uitbreiden van de woning 08-07-2021
 Hoevelaken 
2021W0957 Nijverheidsstraat 27 Nijkerk bouwen van een bedrijfsgebouw 08-07-2021
2021W0908 Schoenlapperweg 2a Nijkerk bouwen van een woning 07-07-2021
2021W1025 Veenslagenweg 53 legaliseren van de dakkapel aan de 08-07-2021
 Hoevelaken achterzijde van de woning 
2021W1690 Wiel 33 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 08-07-2021
2021W1569 Willem de Zwijgerlaan 17 plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 08-07-2021
 Hoevelaken 
2020W2171 Woudweg 16-16a Nijkerk wijzigen van de veebezetting; o.a. het 12-07-2021
  stoppen met het houden van varkens 
2021W0849 Zuiderinslag 8 Hoevelaken bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 07-07-2021

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.

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Verzenddatum:
2020W3192 Voerstlaantje 2 Nijkerk bouwen van vier woningen met 09-07-2021
  bergingen en parkeervoorzieningen 

Zienswijzen
Een ieder kan binnen zes weken na datum publicatie een (bij voorkeur online) zienswijze indienen. 
Meer informatie vindt u onder de kop “indienen zienswijzen” in het groene kader op deze pagina en 
op de website www.nijkerk.eu/ter-inzage onder de volledige bekendmaking.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Datum	indiening:
2021W1818 Brink 41 Nijkerk uitbreiden van de woning 06-07-2021
2021W1814 De Boomgaard ong. kavel 27 bouwen van een woning 06-07-2021
 Nijkerk 
2021W1832 De Ruyterstraat 6 Nijkerk verwijderen van een dragende muur op 07-07-2021
  de begane grond 
2021W1862 Frans Tromplaan 28 verbouwen en uitbreiden van de woning 12-07-2021
 Hoevelaken 
2021W1842 Het Spaanse Leger 9 Nijkerk bouwen van een schuur 08-07-2021
2021W1851 Hoevelakense Boslaan ong.  plaatsen van een grondkering 09-07-2021
 Hoevelaken 
2021W1873 Oosterinslag 15 Hoevelaken splitsen van een bedrijfspand middels  12-07-2021
  een brandwerende scheidingswand 
2021W1822 Plein 2c Nijkerk vervangen van de pui 07-07-2021
2021W1828 Prinsenhof 9 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel voorzijde woning 07-07-2021
2021W1821 Riddererf 9 Nijkerk wijzigen en uitbreiden van bedrijfsruimte 07-07-2021
2021W1811 Veenwal 24 Hoevelaken aanleggen van een natuurzwemvijver en  06-07-2021
  paddenpoel 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Datum	verlenging:
2021W1538 Jan Tijmensteeg ong.  bouwen van 207 woningen en 09-07-2021
 Het Spaanse Leger Nijkerk appartementen en aanleg uitritten 
2021W1481 Schoolstraat ong. plaatsen van een hek 09-07-2021
 Nijkerkerveen 
2021W1323 Tolhuislaan 22 Nijkerk wijzigen van de gevel 07-07-2021

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Datum	besluit:
2021BL098 Doornsteeg ong.  realiseren van een gesloten 08-07-2021
 Deelplan 2 Nijkerk bodemenergiesysteem 
2020M0300 Woudweg 16a Nijkerk veranderen van de veebezetting:  12-07-2021
  houden van schapen en rundvee en 
  stoppen met houden van varkens 

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Wouter van de 
Kampstraat 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 
Wouter van de Kampstraat ter hoogte van huisnummer 26 in Nijkerkerveen con-
form de bij dit besluit behorende tekening;
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.

Online hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op donderdag 29 juli 2021 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een zit-
ting ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzittingen zijn 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:
19.30 uur Een bezwaarschrift inzake een afwezen verzoek om handhaving Nijverheidsstraat 20
20.00 uur Een bezwaarschrift inzake een verleende ontheffing voor een slagklok aan Kerkepad 1 
 te Hoevelaken 

Wilt u als toehoorder bij een zitting aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden bij mevrouw 
D. Wisselo via het e-mail adres d.wisselo@nijkerk.eu of telefonisch via het algemene nummer van de 
gemeente Nijkerk 14 033.

Voor aanvullende informatie over de hoorzitting van de commissie bezwaarschiften kunt u contact 
opnemen met het team Juridische Zaken. 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 toege-
zonden. Ook is het mogelijk om een afspraak 
te maken waarin de stukken nader worden 
toegelicht. 

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

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

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

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

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

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

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


