
23 februari 2022

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks Oranje-Nassauschool
Eijkmanplantsoen 
Iedere 2e zaterdag van de maand oud papier en 
oud ijzer bij Maranathakerk, 
Henri Nouwenstraat 14, 3863 HV Nijkerk
 
Hoevelaken
Aanstaande zaterdag 9.00-12.00 uur 
Korfbalver. Telstar, Middelaarsweg
10.00-12.00 uur B.A.K., Meerveldlaan 
(bibliotheek)

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

Bezorgklachten 
Geef dit door aan de BDU via telefoon-
nummer 088 - 0109803. 

Adressen en openingstijden

Stadhuis Nijkerk

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

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

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

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

Digitale Nieuwsbrief

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

Social Media

@samennijkerk
Gemeente Nijkerk
@gemeenteNijkerk

Container niet geleegd?

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

Stempas binnenkort bij de post
Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
Op 14 en 15 maart zijn al enkele stembureaus 
open voor vervroegd stemmen.

Uiterlijk 2 maart ontvangt u als stemgerechtigde 
uw stempas. Die heeft u nodig om te gaan stemmen 
voor de nieuwe gemeenteraad. Weet u nog niet op 
wie u wilt stemmen? Doe dan de StemWijzer om 
snel een beeld te krijgen met welke partijen u het 
eens bent. 

Vragen over de verkiezingen?
Op Nijkerk.eu/verkiezingen vindt u veel antwoorden 
op mogelijke vragen zoals: 
• Waar zijn de stembureaus?
• Wie staan er op de kandidatenlijsten?
• Hoe kan ik iemand machtigen? 
En u vindt er ook een linkje naar de StemWijzer. 

Uitbraak vogelgriep in de regio, wat zijn de gevolgen?

Uitbraak bij onze buurgemeente
In de week van 14 februari is er vogelgriep 
vastgesteld op een bedrijf in Putten, onze 
buurgemeente. Wanneer dit gebeurt kijkt de 
NVWA ook naar bedrijven die in een cirkel van 
10 km rondom het getroffen bedrijf liggen. 
Dat betekent dat hier ook bedrijven in Nijkerk 
onder vallen. 

Ligt uw bedrijf binnen 10 km van het bedrijf in 
Putten? 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) heeft al contact met de Nijkerkse 
bedrijven en informeert ze over wat ze moeten 
doen en moeten laten. Zo geldt er bijvoor-

beeld per direct een vervoersverbod voor deze 
bedrijven. Dit verbod heeft betrekking op 
pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt 
strooisel. Maar ook op andere dieren en dier-
lijke producten afkomstig van bedrijven met 
commercieel gehouden gevogelte. 

Op de website www.rvo.nl/dierziektenviewer 
vindt u een kaart met de huidige besmettingen 
en de gebieden waarvoor beperkingen gelden. 

Wat betekent het voor de overige inwoners 
en ondernemers uit Nijkerk?
Er geldt al een landelijke afschermplicht. 
Heeft u bijvoorbeeld kippen in een buitenren? 
Dan moet u ervoor zorgen dat ze niet in con-
tact kunnen komen met zieke wilde vogels of 
hun uitwerpselen. Ook dierentuinen, kinder-
boerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn 
verplicht hun pluimvee en watervogels af te 
schermen. 

Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een vo-
lière te houden of in een ren onder te brengen. 

U kunt op de website van de NVWA vinden 
hoe u dat het beste kunt doen. Ook mogen 
hobbyhouders niet met hun risicovogels naar 
markten, tentoonstellingen of bijeenkomsten. 

Wat moet u doen als u een dode (wilde) 
vogel vindt?
Raak zieke en dode vogels niet aan! Het is be-
langrijk dat u de vondst van dode vogels direct 
meldt bij de daarvoor bestemde instanties.  
Op de website van de NVWA leest u waar u 
dat kunt melden (www.nvwa.nl/onderwerpen/
vogelgriep-preventie-en-bestrijding/vraag-en-
antwoord/melden-dode-wilde-watervogels) 

Wilt u meer informatie?
Via de onderstaande linkjes vind u uitgebreide 
informatie over de maatregelen, over de 
ophok- en afschermplicht, het vervoersverbod, 
een kaart met de actuele uitbraken en nog 
veel meer. 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep 
www.nvwa.nl/onderwerpen/
vogelgriep-preventie-en-bestrijding

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u
een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!
Wegwijzernijkerk.nl

Individuele inkomenstoeslag
Bent u 21 jaar of ouder en u heeft de 
pensioengerechtigde leeftijd (AOW) nog 
niet bereikt, u heeft al twee jaar of langer 
een inkomen of uitkering op bijstandsniveau, 
geen vermogen en is er geen zicht op 
inkomensverbetering? Dan kunt u misschien 
een extra geldbedrag van de gemeente 
krijgen: de Individuele Inkomenstoeslag.

Waarvoor is een individuele 
inkomenstoeslag?
Dit is een jaarlijkse toeslag als aanvulling 
op uw inkomen. U kunt het geld vrij beste-

den, bijvoorbeeld aan spullen die u met een 
langdurig minimum inkomen soms moeilijk 
kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of 
wasmachine. 

De hoogte
De individuele inkomenstoeslag bedraagt per 
jaar:
• voor een alleenstaande € 400,00
• voor een alleenstaande ouder € 500,00
• voor gehuwden/samenwonenden € 910,00 

Sinds 26 oktober 2021 gelden al landelijke maatregelen tegen vogelgriep. Alle commerciële houders moeten hun vogels ophokken en eerder 
melding maken bij verhoogde sterfte van pluimvee. Alle particuliere houders en hobbyhouders moeten hun risicovogels (o.a. kippen, kalkoenen 
en eenden) afschermen. Het is verboden om locaties met risicovogels te bezoeken, behalve voor bijvoorbeeld dierenartsen en personeel. 

Meer informatie of aanvragen? 
Kijk op https://www.nijkerk.eu/
individuele-inkomenstoeslag
U kunt ook bellen met de gemeente 
Nijkerk met het algemene telefoonnummer 
tel. 14 033. En vragen naar een collega van
Maatschappelijke Ondersteuning.



a Ben je nog niet gevaccineerd? 
GGD Gelderland-Midden gaat op 
zaterdag prikken in de dependance van het 
stadhuis, aan de Kolkstraat.  Inwoners die 
een eerste, tweede of boosterprik (vanaf 
18 jaar) willen, kunnen zonder afspraak 
zo direct dichtbij gevaccineerd worden. Je 
krijgt het Pfizer-vaccin.

Alle vaccinaties zonder afspraak
De pop-up locaties zijn tijdelijke locaties 
die snel en makkelijk te gebruiken en 
te bereiken zijn. Bij pop-up vaccineren 
kun je zonder afspraak terecht. Iedereen 
vanaf 12 jaar mag dat vaccin krijgen. Als 
je komt voor je eerste prik, maken zij 
meteen een afspraak voor je tweede prik.
• Openingstijden: zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 
• Meenemen: een mondkapje en identiteitsbewijs
• Meer informatie: https://ggdgm.nl/dichtbijvaccineren 

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

Stappenplan om te wonen zonder aardgas

Stap voor stap
Aardgasvrij worden begint met goede isolatie. 
Zodat er zo min mogelijk warmte, en dus 
energie, ontsnapt uit het huis. Lees de andere 
stappen op: www.duurzaam-nijkerk.nl/
wonen-zonder-aardgas.  

Budget rondkrijgen
Uw huis aardgasvrij maken kost geld. U ver-
dient het terug doordat uw vaste lasten om-
laag zullen gaan. Maar u moet het wel eerst 
zelf voorschieten. Heeft u interesse, maar nog 
niet het budget? 

Dan kan de Duurzaamheidslening van de 
gemeente u helpen. Bovendien bestaan er 
mooie subsidies voor het verduurzamen van 
uw huis. Waarmee u geld terug krijgt. Meer 
weten? Kijk ook hiervoor op de website www.
duurzaam-nijkerk.nl. Of neem contact op met 
ons Energieloket voor gratis advies.

Contact Energieloket:
06 – 12 02 39 68
henk@energieloket-nijkerk.nl

Studietoeslag voor Nijkerkse studenten
per 1 april 2022 
Per 1 april gaat de wetswijziging studietoe-
slag in. Dit betekent dat voor alle gemeen-
ten in Nederland dezelfde regels gaan 
gelden voor de studietoeslag. Ook in Nijkerk 
kun je vanaf 1 april 2022 een aanvraag voor 
studietoeslag indienen. 

Voor wie?
Als je als gevolg van een lichamelijke of 
psychische beperking structureel niet kunt 
bijverdienen naast je studie, kun je mogelijk 
in aanmerking komen voor de studietoeslag. 
De gemeente waar je woont bepaalt of je 
recht hebt op studietoeslag. Hiervoor gelden 
wettelijke voorwaarden. Deze voorwaarden 
kun je ook terugvinden via www.Nijkerk.eu/
studietoeslag. 

Je komt in aanmerking voor de studietoeslag 
als je:
- als gevolg van een ziekte of gebrek structu-

reel niet kunt bijverdienen naast je studie, 
en;

- geen inkomen uit arbeid hebt (je mag wel 
een stagevergoeding ontvangen) en;

- studiefinanciering krijgt op grond van de 
Wet studiefinanciering 2000, niet zijnde het 
“Leven lang leren krediet”, of;

- een tegemoetkoming krijgt op grond van 
hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten, en;

- geen recht hebt op een uitkering op grond 
van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzie-
ning jonggehandicapten.

Het kan zijn dat een (aanvullend) genees-
kundig advies nodig is om het recht op deze 
toeslag te bepalen.  

Hoogte studietoeslag
Als je in aanmerking komt voor de studie-
toeslag krijg je maandelijks een bedrag op je 
rekening gestort. Dit is € 150,00 tot 21 jaar en 
€ 300,00 vanaf 21 jaar.* Als je een stagever-
goeding ontvang, wordt dit bedrag mogelijk 
(deels) afgetrokken van de studietoeslag. Je 
mag de studietoeslag vrij besteden.

Recht met terugwerkende kracht
Voldoe jij vóór 1 april 2022 al aan de nieuwe 
wettelijke voorwaarden voor studietoeslag? 
Dan bestaat de mogelijkheid dat je met terug-
werkende kracht recht hebt op studietoeslag, 
op zijn vroegst per 1 januari 2022. Dit wordt 
meegenomen in jouw aanvraag. 

Nu al aanmelden
Een aanvraag indienen voor studietoeslag 
kan dus per 1 april 2022. Toch kun je je nu al 
aanmelden bij Loket MO (telefoon: 14 033). 
Zij noteren jouw gegevens en nemen in april 
contact met jou op. Ook als je andere vragen 
hebt, kun je terecht bij Loket MO. 

*Bedragen onder voorbehoud van definitieve 
regelgeving.

Gratis zelftesten voor gezinnen met een
laag inkomen
Vanaf begin maart 2022 geeft de gemeente 
Nijkerk gratis zelftesten aan gezinnen met een 
laag inkomen.

Voor wie?
Bent u 18 jaar of ouder en heeft u:
• een bruto inkomen tot € 2.243,00 als gezin;
• een bruto inkomen tot € 1.898,00 als 
 alleenstaande.

Dan krijgt u gratis zelftesten van de gemeente. 

Thuis gestuurd
Maakt u gebruik van de Regeling Meedoen 
of krijgt u een bijstandsuitkering via de 
gemeente? Dan krijgt u de gratis zelftesten 
thuisbezorgd. U hoeft hier geen aanvraag voor 
te doen. 

Zelf afhalen
Als u geen gebruik maakt van de Regeling 
Meedoen of geen bijstandsuitkering heeft, dan 
kunt u de gratis zelftesten tot 1 april  2022 
zelf afhalen. Dit kan bij Sigma Nijkerk of bij de 
Voedselbank Nijkerk.

Sigma
Adres Sigma Nijkerk: Frieswijkstraat 99, 3861 
BK in Nijkerk

U hoeft geen afspraak te maken. Vrij inlopen 
kan op:
• Vrijdag 4, 11, 18 en 25 maart
 09.00 -13.00 uur
• Maandag 7, 14, 21 en 28 maart
 09.00 -13.00 uur
• Dinsdag 8, 15, 22 en 29 maart
 09.00 -13.00 uur

Voedselbank Nijkerk
Adres: Nachtegaalsteeg 2, 3862 WH in Nijkerk

U hoeft geen afspraak te maken. Vrij inlopen 
kan op:
• Maandag 28 februari 09.30 -12.30 uur.
• Maandag 7, 14, 21 en 28 maart 
 09.30 -12.30 uur.

Mondkapjes
Heeft u een tekort aan mondkapjes? Ook 
deze kunt u gratis afhalen op bovenstaande 
locaties. 

Geldplan Pensioen
In de aanloop naar het pensioen heeft ieder zijn 
eigen omstandigheden en wensen.

Er kunnen zich situaties voordoen die uw 
pensioen beïnvloeden, bijvoorbeeld: u bent 
zzp’er, of u werkt in korte dienstverbanden. 
Maar ook persoonlijke omstandigheden kunnen 
veranderen, zoals een scheiding.

Met het Geldplan Pensioen inventariseert u in 15 minuten anoniem en gratis uw situatie en 
de keuzes die u wilt maken. 
U krijgt praktische raad en acties waar u direct mee aan de slag kunt. Zo weet u zeker dat u 
zo goed mogelijk bent voorbereid.
 
Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl.
Regel de zaken op tijd, dan gaat u onbezorgd de
toekomst 
tegemoet!

Door de stijgende prijzen overwegen steeds meer mensen om van het aardgas af te gaan. Maar 
hoe pak je dat aan? Op onze website www.duurzaam-nijkerk.nl staat een stappenplan dat u 
daarbij op weg kan helpen. 



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
23 februari 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1915 Barneveldseweg 137a Nijkerk plaatsen van een houtgestookte installatie 11-2-2022
2022W0051 Hoefslag 46 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 10-2-2022
2021W2593 Kolkstraat 10 Nijkerk uitvoeren van interne verbouwwerk- 10-2-2022
  zaamheden en het splitsen van het pand 
2021W2565 Patroonstraat 3 Nijkerk legaliseren van een verdiepingsvloer in 11-2-2022
  opslagruimte 

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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W0140 Langestraat 18 / verbouwen van een winkelpand 09-2-2022
 Catharinastraat ongenum.  tot woningen
 Nijkerk  

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum bekendmaking een beroep indienen. Meer in-
formatie vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina en op de website 
www.nijkerk.eu/ter-inzage onder de volledige bekendmaking.

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0078 Wallerstraat 64 Nijkerk verhuren van de woning 09-2-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W0361 Iepenlaan 26 Nijkerk plaatsen van dubbel glas 14-2-2022
2022W0344 Larixlaan 19 Nijkerk realiseren van een dakopbouw 11-2-2022
2022W0314 Luxoolseweg 32 Nijkerk brandveilig gebruik van de kantine 09-2-2022
2022W0313 Luxoolseweg 32 Nijkerk realiseren van een sport BSO 09-2-2022
2022W0363 Nieuwe Voorthuizerweg 6 bouwen van een werktuigenberging,  15-2-2022
 Nijkerk aanleggen van een vijver en het
  aanbrengen van verhardingen 
2022W0332 Plein ongenum. Nijkerk plaatsen van een waterfontein 10-2-2022
2022W0311 Wittenburg 62 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 09-2-2022
2022W0351 Amersfoortseweg 51a slopen bedrijfsruimte en nieuwbouw 14-2-2022
 Nijkerkerveen bedrijfsruimte 
2022W0336 Jacob de Boerweg Hofweg/ kappen van 7 bomen met herplant 11-2-2022
 Schoolstraat Nijkerkerveen 
2022W0315 Jacob de Boerweg Hofweg/ aanleggen van een hemelwaterberging 09-2-2022
 Schoolstraat Nijkerkerveen 

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
KNJV  Slipjacht Nijkerk Route buitengebied 26-3-2022 15-2-2022
  Nijkerk en omgeving 
Stichting Truckers Truckers voor Route in Nijkerk,  18-6-2022 15-2-2022
voor gehandicapten gehandicapten Ambachtsstraat 21 Nijkerk 

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:
2022BL026 Smitspol 6 Nijkerk tijdelijk lozen van bemalingswater 10-2-2022

Vooraankondiging bestemmingsplan woningbouw Havenkom fase 1a, Nijkerk
Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maakt het college van burge-
meester en wethouders van Gemeente Nijkerk bekend dat het een bestemmingsplan voorbereidt 
voor de bouw van woningen en appartementen op de locatie van het huidige stadhuis aan de
Kolkstraat 23 in Nijkerk. 

Beschrijving van het plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan
Het plangebied ligt vlak tegen de binnenstad van Nijkerk aan. Het plangebied betreft het huidige
stadhuis van de gemeente Nijkerk met enkele gronden daaromheen. De Kolkstraat met de
monumentale Arkervaart is voor een deel ook in dit bestemmingsplan opgenomen. Zie ook bijgaand 
kaartje met de grens van het plangebied.

Grens plangebied bestemmingsplan
woningbouw Havenkom fase 1a
Het ontwerpbestemmingsplan omvat de om-
vorming van het stadhuisgebied, exclusief het 
historische pand, naar een woongebied. 
Doel van het plan is er in de komende jaren circa 
26 tot 35 woningen te bouwen. Een combinatie 
van grondgebonden woningbouw en apparte-
menten. In het woningbouwprogramma wordt 
extra aandacht besteed aan de woningbehoefte 
in de sociale sector. Zo dient 35% van het programma uit sociale woningbouw te bestaan.
Het bestemmingsplan bevat ook een regeling voor het historisch pand van het stadhuis. Deze regels 
voorzien in een trouwfunctie met een aanvullende (horeca)functie.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe woningbouwplan wordt rekening gehouden met de belangen van 
omwonenden en bedrijven. 

Het plangebied waarvoor dit ontwerpbestemmingsplan is opgesteld is door het Rijk aangewezen als 
Ontwikkelingsgebied Crisis- en herstelwet (Chw). De aanwijzing tot Ontwikkelingsgebied Havenkom 
Nijkerk maakt deel uit van de twaalfde tranche uit het Besluit uitvoering Chw. De aanwijzing als 
ontwikkelingsgebied biedt extra mogelijkheden om de milieugebruiksruimte te optimaliseren en de 
procedure van het bestemmingsplan te versnellen.

Reageren op het plan?
In de voorbereiding op het ontwerpbestemmingsplan hebben omwonenden en belanghebbenden al 
diverse keren gesprekken gevoerd met de gemeente over het woningbouwplan. 

Er liggen momenteel nog geen stukken ter inzage. Zodra de planvoorbereidingen gereed zijn, wordt 
het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit is naar verwachting eind maart of begin 
april van 2022. De kennisgeving daarvan en wijze waarop u dan kunt reageren wordt onder andere 
bekend gemaakt op de website www.officiëlebekendmakingen.nl (Staatscourant), in de Stad Nijkerk 
en op de website van de gemeente Nijkerk.  
Op deze vooraankondiging kunt u nog  geen zienswijze naar voren brengen. Tijdens de planologische 
procedure biedt de gemeente u de mogelijkheid een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbe-
stemmingsplan en beroep in te stellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. 

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt op contact opnemen met de Publiekswinkel 
via telefoonnummer 14 033.

Bekendmakingen

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

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

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

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

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

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

(voor omgevingsvergunningen) of bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
(voor bestemmingsplannen).

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



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum 
24 februari Raadsvergadering (online) 19.30 uur

tallen woningen, gebiedsindeling op kaart en maatschappelijke voorzieningen. Het voorstel staat 
met debat op de agenda van de raadsvergadering van 24 februari.

Verordening op de Adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Nijkerk.
Gemeenten zijn onder de nieuwe Omgevingswet verplicht een adviescommissie in te stellen die 
minimaal adviseert over aanvragen voor een omgevingsvergunning voor rijksmonumenten. De 
raadscommissie van 14 februari was positief over het voorstel om al vanaf deze zomer met de 
nieuwe adviescommissie te gaan werken. Wat de commissie betreft kan het voorstel zonder debat 
behandeld worden in de raadsvergadering van 24 februari.

Regiovisie Jeugdhulp FoodValley. 
De gemeenten in de regio FoodValley werken samen om goede en betaalbare hulp voor jeugdi-
gen, ouders en gezin te kunnen blijven aanbieden. De raadscommissie besprak het voorstel op 10 
februari en benoemde het belang van goede zorg. Ook vroeg men aandacht voor een goede balans 
tussen kwaliteit en betaalbaarheid en voor rapportages om effectiviteit te kunnen controleren. 
Het uitgangspunt – lokaal doen wat lokaal kan – vond de raadscommissie een goed uitgangspunt. 
Het onderwerp kan wat de commissie betreft zonder debat behandeld worden in de raadsvergade-
ring van 24 februari.

Kaderbrief 2023 Omgevingsdienst De Vallei. 
Omgevingsdienst de Vallei (OddV) is een samenwerkingsverband van vijf gemeenten voor
vergunningverlening en toezicht daarop. In de kaderbrief schetst de OddV de ontwikkelingen die
zij komend jaar verwachten. De raadscommissie vroeg nog aandacht voor de onderbouwing van
de kosten. Het onderwerp staat met debat op de agenda van de gemeenteraad op 24 februari.

Kaderbrief Valleihopper 2023 – 2026. De Valleihopper is een samenwerkingsverband van acht 
gemeenten voor aanvullend openbaar vervoer. De kaderbrief geeft inzicht in de fi nanciële en in-
houdelijke kaders voor 2023-2026. Op 10 februari besprak de raadscommissie deze kaderbrief. Het 
onderwerp staat zonder debat op de agenda van de raadsvergadering van 24 februari.

Kaderbrief Regio Foodvalley. Regio Foodvalley is de samenwerking tussen acht gemeenten. De 
kaderbrief gaat over de kosten van het regiokantoor en de kosten voor de uitvoering van de pro-
gramma’s. De commissie besprak de kaderbrief en onderschreef het belang van de samenwerking. 
Het onderwerp kan wat de commissie betreft zonder debat behandeld worden in de raadsvergade-
ring van 24 februari.

Benoeming plaatsvervangend gemeentelijk ombudsman
De gemeente Nijkerk heeft met de gemeenten Bunschoten en Putten een gezamenlijke gemeente-
lijke ombudsman en een plaatsvervangend ombudsman. Inwoners kunnen de ombudsman inscha-
kelen als een klacht niet naar tevredenheid afgehandeld is. Het voorstel aan de gemeenteraad is 
om mevrouw S. Dros voor zes jaar te benoemen als plaatsvervangend gemeentelijk ombudsman.

Vergadering vanuit huis volgen?
Via www.Nijkerk.eu/gemeenteraad kunt u de vergadering direct volgen of later terugkijken.

Terugblik Beeldvorming 17 februari
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Op 17 februari was er een (online) informatiebijeenkomst) voor raadsleden en belangstellenden 
over het project Duurzame verbinding A28; onderzoek mogelijkheden windturbines en zonnevel-
den. Het onderzoek gaat over de mogelijkheden om ten minste 2 windturbines en maximaal 40 
hectare aan zonnevelden langs de A28 mogelijk te maken.

Tijdens de bijeenkomst kregen de aanwezigen informatie over de stand van zaken van het project  
en over de opzet en aanpak van het onderzoek samen met een klankbordgroep. Er werden vragen 
gesteld over de grootte van de klankbordgroep en op welke manier zij ondersteund kunnen
worden. Er werd ook gesproken over het toetsingskader, de zoekgebieden en de normen en
regelgevingen die gelden bij het plaatsen van windmolens.

Terugblik Raadscommissie 21 februari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

De raadscommissie sprak over het Mijlpalenplan doorontwikkeling gemeentelijke organisatie. Het 
was een consulterende bijeenkomst waar het college enkele vragen over het onderwerp aan de 
raad voorlegde. De commissieleden gaven aan dat ze vertrouwen hebben in de opzet en structuur. 
Er werd nog aandacht gevraagd voor de uitvoering van het plan. Het resultaat moet zijn: een open 
organisatie die zorgt voor goede dienstverlening aan inwoners en ondersteuning van het bestuur.

Vergaderingen terugkijken?
Wilt u een (stukje van) een vergadering terugkijken? Dat kan via www.Nijkerk.eu/gemeenteraad

Vooruitblik Raadsvergadering 24 februari
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Donderdagavond vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur. 
Op de agenda:

Financiële kaderstelling bouwplan Kerkplein, Nijkerk
Dit voorstel werd al besproken in de raadscommissie op 10 februari. Er waren nog vragen en zorgen 
over de wijze van exploiteren van parkeerplaatsen. De commissie vroeg het college om in gesprek 
te blijven met de Van den Tweel groep om overeenstemming te bereiken. Voor het gevraagde 
investeringskrediet van bijna € 4,4 miljoen vroeg de commissie nog onderbouwing. Ook gaven de 
commissieleden aan dat zij voorkeur hebben voor ‘slagboom parkeren’ en betalen achteraf. Het 
voorstel staat met debat op de agenda van de raadsvergadering van 24 februari.

Adviesrecht gemeenteraad onder de Omgevingswet.
Onder de Omgevingswet heeft de gemeenteraad het recht om bindend advies te geven aan het 
college over vergunningaanvragen die strijdig zijn met het omgevingsplan. In de nota Adviesrecht 
staan de categorieën. Tijdens de vergadering op 14 februari sprak de raadscommissie waardering 
uit voor het voorstel. De commissie vroeg nog wel een reactie van het college op vragen over aan-

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

Op woensdag 16 maart zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. Op 14 en 15 maart 
zijn al enkele stembureaus open voor 
vervroegd stemmen.

Wat vindt u belangrijk voor de
gemeente Nijkerk? 

In de StemWijzer staan 26 stellingen. 
Maak uw keuze (eens/oneens/geen van 
beide) en vergelijk zo eenvoudig uw 
mening met die van de politieke 
partijen. De partijen geven per stelling 
ook een toelichting op hun standpunt.

 www.Nijkerk.stemwijzer.nl


