
23 maart 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.

Inloopbijeenkomst over de concept gebiedsvisie Paasbos
Bewoners en ondernemers in Paasbos hebben volop wensen en 
ideeën. De gemeente Nijkerk heeft  een eerste versie van de gebieds-
visie Paasbos gemaakt. In februari is er een digitale informatieavond 
geweest. Niet iedereen kon hierbij aanwezig zijn. Wij organiseren 
daarom een inloopbijeenkomst op dinsdag 29 maart 2022 van 17.30 
– 20.00 uur. De bijeenkomst is in de Maranathaschool, Grieglaan 4 in 
Nijkerk. U hoeft zich niet aan te melden. 

Er zijn drie thema’s die aan bod komen:
- Voorzieningen
- Wonen
- Verkeer en parkeren

Wij zijn benieuwd naar uw reactie, lichten zaken toe en beantwoorden 
vragen. Meer informatie vindt u op www.nijkerk.eu/paasbos.

•	Zorg
•	Welzijn
•	Maatschappij
•	Cultuur

•	Sport
•	Opleiding
•	Werk	&	inkomen

Heeft u vragen of zoekt u
een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!
Wegwijzernijkerk.nl

3 snelle tips om minder aardgas in huis te gebruiken
Aardgas. Het is niet alleen slecht voor het 
klimaat, het is ook duur. Genoeg reden 
dus om er minder van te gebruiken in huis. 
Maar	hoe	doe	je	dat?	Zeker	wanneer	je	niet	
voldoende geld hebt om het meteen groots 
aan te pakken? Gelukkig zijn er nog genoeg 
andere dingen die een verschil kunnen 
maken. En alle beetjes helpen. 
 
Verwarming
Deze meeste huizen hebben vooral aardgas 
nodig voor het verwarmen van het huis. 
Wanneer deuren open staan, ramen tochten 
of de muur naar buiten heel dun is, ontsnapt 
de warmte. Daardoor moet je vaker stoken 
om het toch warm te houden in huis. En dat 
kost energie. En dus geld. Probeer daarom de 
warmte zo goed mogelijk binnen te houden. 

3 snelle tips

•	 Tip	1:	tochtstrips	op	kieren	plakken
 Soms zijn de ramen dicht, maar voel je toch 

lucht van buiten komen. Kijk dan eens goed 
naar het kozijn. Zitten er kieren? Dan is dat 
het probleem. Die kun je dichtplakken. 

 Met tochtstrips. Een soort dik plakband die 
je over de kieren heen plakt. 

•	 Tip	2:	deuren	dicht
 Elke keer dat de deur van de kamer open 

gaat, kan er warmte ontsnappen. Let dus 
op dat je de deur achter je weer dichtdoet. 

Vergeet je dat vaak? Dan is een ‘deurdranger’ 
 een handig hulpmiddel. Dat is een spring-

veer waarmee de deur vanzelf weer dicht-
gaat. 

•	 Tip	3:	Folie	achter	de	verwarming
 De radiator van de verwarming straalt warm-

te uit. Vaak zit de radiator aan de muur vast. 
Dan verdwijnt er een deel van de warmte in 
de muur. En dat is zonde! Wanneer je op die 
plek radiatorfolie tegen de muur plakt, kaatst 
de warmte terug de kamer in. Precies de plek 
waar je het wilt hebben. 

Aanschaffen
Zowel tochtstrips, een deurdranger als radia-
torfolie kun je kopen bij een bouwmarkt. Of 
online.

Nog meer info
Wilt u meer weten over het besparen van 
energie en aardgas? Kijk dan op
www.duurzaam-nijkerk.nl

Meedoen 
Inwoners van de gemeente Nijkerk met een 
laag inkomen kunnen jaarlijks een bijdrage 
van de gemeente krijgen om mee te kunnen 
doen aan sport, cultuur en onderwijs.

Bijdragen
Voor kinderen tot 18 jaar is de bijdrage 
€ 300,00 per persoon per jaar. Vanaf 18 jaar is 
de bijdrage € 150,00 per persoon per jaar. 
U hoeft geen bonnetjes in te leveren.
In de volgende drie situaties kunt u extra geld 
aanvragen: 
• bij de geboorte van een eigen kind;

• voor het zwemdiploma A en B voor een 
eigen kind;

• voor een ID-kaart voor een 14-jarig kind, dat 
geen geldig identiteitsbewijs heeft. 

Inkomensgrens 
De maximale inkomensgrens is voor een
• meerpersoonshuishouden 130% van het 

bruto wettelijk minimumloon (21 jaar en 
ouder: € 2.242,50);

• alleenstaande 110% van het bruto wettelijk 
minimumloon (21 jaar en ouder: € 1.897,50). 

Er is geen vermogenstoets.

Hoe aanvragen?
U kunt Meedoen jaarlijks
• digitaal aanvragen met behulp van uw DigiD 

via de website van de gemeente:
 www.nijkerk.eu/meedoen.
• schriftelijk aanvragen door het aanvraagfor-

mulier Meedoen op de website te down-
loaden, in te vullen en op te sturen naar de 
gemeente t.a.v. het Loket MO.

Vragen? 
Kijk op onze website voor meer informatie: 
www.nijkerk.eu/meedoen. U kunt ook bellen 
naar het Loket MO  (tel. 14 033).

Werkzaamheden Oosterdorpsstraat in Hoevelaken
Vanaf maandag 21 maart brengt aannemer 
van de Brom een hemelwaterriool aan. 
Locatie:	de	Oosterdorpsstraat	in	Hoeve-
laken. Het gaat om het gedeelte vanaf de 
Meerveldlaan tot het Prikkebeenpad. De 
aannemer voert dit werk uit in opdracht van 
de gemeente Nijkerk. Het werk start bij de 
Meerveldlaan in werkvakken van 20 meter. 

De halve rijbaan sluit de aannemer af tijdens 
het werk in het betreffende werkvak.

Veiligheid
De aannemer neemt verkeersmaatregelen en 
geeft aanwijzingen voor de veiligheid van de 
verkeersdeelnemers. De aannemer kan dit niet 
alleen. Samen zorgen we voor elkaars veilig-

heid. Tijdens het werk aan de weg kunt u niet 
parkeren op de parkeerplaatsen die liggen aan 
het werk. 

Periode
De aannemer is gestart op maandag 21 maart 
2022. De werkzaamheden duren ongeveer 4 
weken. 



GGD Gelderland-Midden prikt zaterdag 
26 maart op locatie
IInwoners die een eerste, tweede of boos-
terprik (vanaf 18 jaar) willen kunnen direct 
dichtbij gevaccineerd worden. Je krijgt het 
Pfi zer-vaccin. U kunt op zaterdag 19 maart 
terecht in de dependance van het stadhuis, 
aan de Kolkstraat.

Alle vaccinaties zonder afspraak
Deze locatie is tijdelijk. En zijn snel en makke-
lijk te gebruiken, en te bereiken. Je kunt zonder 
afspraak een coronavaccinatie halen. Van de 

1ste en 2e vaccinatie en de boosterprik tot aan 
de herhaalvaccinatie voor 70-plussers. 
• Openingstijden: zaterdag van 10.00 tot 

16.00 uur 
• Meenemen: een mondkapje en identiteits-

bewijs
• Meer informatie: https://ggdgm.nl/dichtbij-

vaccineren

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

Mobiel Media Lab komt naar gemeente 
Nijkerk
Steeds	minder	Nederlanders	zijn	slacht-
offer van traditionele criminaliteit zoals 
inbraak,	diefstal	en	vernieling.	Steeds	vaker	
sprake is er sprake van cybercrime. Ben jij 
al beschermd tegen cybercrime? De politie 
bezoekt in de week van 4 tot en met 8 april 
de gemeente Nijkerk. Dit doet de politie met 
het ‘Mobiel Media Lab’. Belangstellenden 
kunnen er kennismaken met zowel politie 
als handhaving van de gemeente en vragen 
stellen of verhalen delen. In het Lab zijn er 
ook diverse politiequizzen om te spelen. 
U kunt een enquête invullen. Komt u met 
kinderen?	Ook	daar	denkt	de	politie	in	het	
Mobiel Media Lab aan. 
 

Wat is het Mobiel Media Lab
Het Mobiel Media Lab is een truck die speciaal 
is aangepast als mobiele onderzoeksruimte. 
Het Mobiel Media Lab kunt u vinden door 
onze hele gemeente. U kunt het Het Mobiel 
Media Lab bezoeken op de volgende locaties 
en tijden:
• Maandag 4 april 2022 van 09:00 –16:00 uur 

Nijkerk Corlaer, op de parkeerplaats bij de 
kerk parallel aan de tinyhouses;

• Dinsdag 5 april 2022 van 09:00–12:00 uur 

Nijkerk Paasbos, op de parkeerplaats bij 
winkelcentrum;

• Dinsdag 5 april 2022 van 13:00 –16:00 uur 
Nijkerkerveen, aan de Winkelmanstraat;

• Vrijdag 8 april 2022 van 09:00 –12:00 uur 
Hoevelaken, grote parkeerterrein aan de 
Kantemarsweg;

• Vrijdag 8 april 2022 van 13:00 –16:00 uur 
Nijkerk centrum, op het Molenplein.

U bent welkom om mee te denken met politie 
en al uw vragen te stellen. Het thema tijdens 
de week is cybercrime. De vrachtwagen is 
ingericht met de nieuwste technologieën. Ook 
kunt u een onderzoeksruimte en een intervie-
wruimte bezoeken.

Wat is er te doen in het Mobiel Media Lab
• ‘Meet-and-greet’: stel een vraag of deel een 

verhaal met een handhaver van de gemeen-
te of met een medewerker van de politie;

• Voorlichting en preventie op het gebied van 
cybercrime;

• Enquête: achttien vragen over de waarde-
ring voor de politie en wat er beter kan;

• Politiequizzen: speel op iPads verschillende 
quizzen;

• Kindervermaak: kleurboeken en hebbedin-
getjes voor de kinderen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft 
u ergens een onbestemd gevoel over? Dat 
kunt u dit uiteraard ook melden in het Mobiel 
Media Lab. U kunt ook langskomen om andere 
onderwerpen te bespreken. De medewerkers 
gaan vertrouwelijk met de gegevens om.

Monument van Reenenpark
Het ‘Monument 1940-1945’ in Nijkerk is een 
bronzen beeld van een staande vrouwenfi -
guur. Het beeld is geplaatst op een natuur-
stenen voetstuk, waarin een loden koker 
met oorkonde is ingemetseld.

Bij een jaarlijkse ronde van de kunstwerken 
blijkt dat het 1940-1945 monument in het van 
Reenenpark los op haar sokkel staat. Dit kan 
door weersinvloeden van de afgelopen 70 jaar 
zijn gebeurd en is gelukkig goed te repareren. 
Het beeld en het voetstuk zijn ter reparatie 
aangeboden en staan voor korte tijd niet in 
het van Reenenpark. 

De planning is dat het beeld tijdens de doden-
herdenking weer schoongemaakt en gerepa-
reerd terug staat in het van Reenenpark. 

Inwoners gemeente Nijkerk gingen naar de stembus!
In totaal gingen ruim 19.000 inwoners naar 
de stembus om te stemmen voor de nieuwe 
gemeenteraad. Op woensdag 16 maart zijn on-
derstaande foto’s gemaakt in Nijkerk, Hoevela-
ken, Driedorp en Nijkerkerveen. Dank aan alle 
vrijwilligers die zich hebben ingezet om de ver-
kiezingen goed te laten verlopen. Miranda van 
Breda was een belangrijke vrijwilliger op het 
stembureau ‘De Levensbron’ in Gereformeerde 

Kerk vrijgemaakt in Nijkerk. Miranda was ge-
koppeld aan onze collega Gerda Petersen. Een 
prokkelduo heet dit. Ze hebben de ochtend op 
16 maart fi jn samengewerkt om de kiezers het 
zo makkelijk mogelijk te maken. 

Hertelling van de stemmen
Na telling van de stemmen bleek dat de 
restzetel die naar PRO21 ging op een of enkele 

stemmen na, naar de VVD had kunnen gaan. 
Daarom zijn de stemmen maandag 21 maart 
opnieuw geteld.

De uitslag van de hertelling werd dinsdagmid-
dag 22 maart bekend gemaakt door het hoofd 
stembureau. 
 
Fotografi e door: Jabca Bakker en Jan van de Bunt.

De	defi	nitieve	uitslag	is:
- CDA:  7 zetels
- ChristenUnie-SGP:  6 zetels
- PRO21:  5 zetels
- De Lokale Partij:  5 zetels
- VVD:  4 zetels



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
23 maart 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Verzenddatum:
2022W0149 Boterbloem 16 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw op de garage 15-3-2022
2021W1734 Bulderweg 4 Nijkerk herinrichting van agrarisch bedrijf 10-3-2022
2021W3220 Leijenhorst 4 Hoevelaken plaatsen van een damwand 10-3-2022
2022W0229 Luxoolseweg 27 Nijkerk kappen van 3 eiken 15-3-2022
2022W0106 Molenplein 15 Nijkerk uitbreiden van de winkel 10-3-2022
2022W0372 Nijkerkerstraat 32 Hoevelaken legaliseren van opslag 15-3-2022
2022W0017 Talmastraat 13 Nijkerkerveen bouwen van een bedrijfswoning 11-3-2022
2022W0018 Talmastraat 15 Nijkerkerveen het bouwen van een bedrijfswoning 11-3-2022
2022W0381 Voorthuizerweg 13-08 Nijkerk het kappen van 1 boom 15-3-2022
2021W0119 Wittenburg 16 , 18 en 22  plaatsen van drie dakopbouwen 10-3-2022
 Nijkerk 
2022W0311 Wittenburg 62 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 15-3-2022

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie hiervoor kunt u vinden onder de kop “bezwaar maken” in het groene kader. Het besluit is 
in werking getreden na verzending.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Verzenddatum:
2021W2683 Bloemendaalseweg 2 Nijkerk melden van brandveilig gebruik 11-3-2022

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum bekendmaking een beroep indienen.
Meer informatie vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina. 

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Verzenddatum:
2022W0016 Westerdorpsstraat 101 opsplitsen en herverdelen van een 10-3-2022
 Hoevelaken woonboerderij 

Ingetrokken omgevingsvergunning
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Verzenddatum:
2021W2801 Asserhof 65 Nijkerk vergroten van de woning 09-3-2022
2020W1780 Corlaerstraat 40 Nijkerk vergroten van de woning 09-3-2022

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie hiervoor kunt u vinden onder de kop “bezwaar maken” in het groene kader. Het besluit is 
in werking getreden na verzending.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Datum	indiening:
2022W0574 Broekbos 40 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 09-3-2022
2022W0576 Constantijngaarde 2 uitbreiden van de woning 09-3-2022
 Hoevelaken 
2022W0611 Elzenlaan 1 Hoevelaken realiseren van een schuur 18-2-2022
2022W0602 Nieuwe Voorthuizerweg 30a  het bouwen van een schuur 11-3-2022
 Nijkerk 
2022W0565 Ohmstraat 3-5 Nijkerk toestemming vestiging bedrijf in 09-3-2022
  verkoop caravans en campers 
2022W0610 Rubenslaan 26 Nijkerk uitbreiden van de woning 31-1-2022
2022W0624 Van Speykstraat 3 Nijkerk vergroten van de woning 14-3-2022
2022W0623 Van Speykstraat 5 Nijkerk vergroten van de woning 14-3-2022
2022W0589 Veenlanden 105 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel aan de 10-3-2022
  voorzijde van de woning 
2022W0570 Wilhelminalaan 13 Hoevelaken plaatsen van een dakopbouw 09-3-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Datum	verlenging:
2021W3252 Bagijnenstraat 22 Nijkerk verbouwen van een woning 09-3-2022

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Datum	besluit:
2022BL057 Raadhuisstraat 48 Nijkerk tijdelijk lozen van bemalingswater 10-3-2022

Genomen beschikkingen door de burgemeester:
Naam	organisator:	 Activiteit:	 Locatie:	 Datum:	 Verleend
CBS De Appelgaard Overnachten tentenkamp Terrein 24-5-2022 en 14-3-2022
 De Appelgaard Barneveldseweg 182 25-5-2022
  Nijkerk  

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Van 
Rootselaarstraat 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 Van Rootselaarstraat achter huisnummer 5 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. 

Ontwerp voor herinrichting Vrouwenweg is vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 maart het ontwerp voor de herinrichting 
van de Vrouwenweg te Nijkerkerveen 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 17 december 2021 t/m 31 januari 2022 heeft het concept definitief ontwerp voor 
de “Herinrichting Vrouwenweg” ter inzage gelegen om op het ontwerp te reageren. In deze periode 
zijn 5 zienswijzen/ reacties ingediend. Naar aanleiding hiervan is het ontwerp op een aantal punten 
aangepast.

Het college heeft daarom besloten om het 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 op de website 
(www.nijkerk.eu/vrouwenweg). Hier treft u ook het eindverslag met de ontvangen reacties en de 
beantwoording aan. 

Vervolgprocedure 
Momenteel vindt de bestekvoorbereiding met daarop volgend de aannemersselectie plaats. De 
verwachting is dat de werkzaamheden na de zomer van 2022 starten en voor eind 2022 gereed zijn. 
U wordt te zijner tijd over de definitieve planning van de werkzaamheden geïnformeerd door de 
desbetreffende aannemer.

 

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.



Ontwerpbestemmingsplan Stadshaven, fase 1a Nijkerk
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 Stadshaven, fase1 
Nijkerk ter inzage komt te liggen. Het bestemmingsplan maakt op de huidige plek van het stadhuis 
aan Kolkstraat 27 in Nijkerk de bouw mogelijk van 26 tot 35 woningen en appartementen. Dit is 
onderdeel van het project Stadshaven Nijkerk.

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 monu-
mentale Arkervaart is voor een deel ook in dit ontwerpbestemmingsplan opgenomen. Het ontwerp-
bestemmingsplan bevat ook een regeling voor het historisch pand van het stadhuis. Deze regels 
voorzien in een trouwfunctie met een aanvullende (horeca)functie.

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.

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 24 maart 2022 zes weken ter inzage. 
De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak.  Dit kan bij 
voorkeur via https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoonnummer 14-033.

Daarnaast is het bestemmingsplan online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0161-0001 Via www.nijkerk.eu/ter-inzage is het ontwerpbe-
stemmingsplan eveneens te raadplegen.   

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

Ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Stadshaven fase 1a Nijkerk
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken bekend dat een ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den in het kader van de Wet geluidhinder ter inzage komt te liggen. 

Het ontwerpbestemmingsplan Stadshaven fase 1a Nijkerk maakt de bouw mogelijk van 26 tot 35 
woningen en appartementen. Dit is onderdeel van het project Stadshaven Nijkerk. Het plangebied 
ligt vlak tegen de binnenstad van Nijkerk aan. Het plangebied betreft het huidige stadhuis van de ge-
meente Nijkerk met enkele gronden daaromheen. De Kolkstraat met de monumentale Arkervaart is 
voor een deel ook in dit ontwerpbestemmingsplan opgenomen. Het ontwerpbestemmingsplan bevat 
ook een regeling voor het historisch pand van het stadhuis. Deze regels voorzien in een trouwfunctie 
met een aanvullende (horeca)functie.
Uit het voor dit plan uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat vanwege industrielawaai afkomstig 
van bedrijventerrein Arkervaart bij alle woningen een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde 
aan de orde is en een procedure hogere grenswaarden gevolgd dient te worden. Wij mogen voor 
deze woningen een hogere grenswaarde vaststellen. Daarom hebben wij het ontwerpbesluit Hogere 
grenswaarden opgesteld.

Inzage 
Het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Stadshaven fase 1a Nijkerk ligt vanaf donderdag 24 maart 
2022 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te 
Nijkerk, uitsluitend op afspraak.  Dit kan bij voorkeur via https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoon-
nummer 14-033. Het ontwerpbesluit is tevens te raadplegen via www.nijkerk.eu/ter-inzage

Zienswijzen	
Vanaf donderdag 24 maart 2022 kan een ieder gedurende zes weken na datum bekendmaking een 
(bij voorkeur online) zienswijze indienen. Op de website van de gemeente Nijkerk vindt u een online 
formulier onder de bekendmaking van het ontwerpbesluit.
Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan bij het college van burgemeester en wethou¬ders 
van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA  Nijkerk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan 
tijdens werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur contact worden opgenomen met het team Planvor-
ming, tel. 14 033. 
Meer informatie vindt u onder de kop “ indienen zienswijzen” in het groene kader op deze pagina en 
op de website onder de volledige bekendmaking.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum 
28 maart Raadsvergadering (afscheid oude raad) 19.30 uur
30 maart Raadsvergadering (installatie nieuwe raad) 19.30 uur

de stemming op 14,15 en 16 maart op wettige wijze verliep en of de uitslag van de stemming juist 
is vastgesteld. 
Punt 6 op de agenda is: onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden. Vanuit de raad wordt een 
commissie benoemd die onderzoekt of de benoemde kandidaten (de nieuwe raadsleden) voldoen 
aan de vereisten uit de Gemeentewet. Het is bijvoorbeeld vereist om in de gemeente te wonen en 
minimaal 18 jaar te zijn om raadslid te worden. Maar in de wet is ook vastgelegd welke functies 
een raadslid niet tegelijkertijd kan uitoefenen (bijvoorbeeld minister, griffi er van de provincie 
of gedeputeerde). Als alles in orde is, kunnen de raadsleden donderdag 30 maart geïnstalleerd 
worden.

Afscheid vertrekkende raadsleden
Het laatste agendapunt op 28 maart is het afscheid van de vertrekkende raadsleden. De burge-
meester zal hen toespreken. U kunt de vergadering online volgen via de website van de gemeente 
Nijkerk. www.Nijkerk.eu/gemeenteraad.

Woensdag 30 maart installatie raadsleden
Woensdag 30 maart worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Ook deze bijzondere raadver-
gadering is bij Expo in Hoevelaken. Tijdens deze vergadering worden de raadsleden ook in diverse 
(raads)commissies benoemd. 

Leden nieuwe gemeenteraad gekozen

Vorige week maandag, dinsdag en woensdag zijn ruim 19.000 stemgerechtigden naar de stem-
bureaus gegaan om de nieuwe gemeenteraad te kiezen. Het opkomstpercentage in de gemeente 
Nijkerk komt daarmee op 55,1%.
De gemeenteraad van Nijkerk heeft 27 leden. Deze 27 zetels zijn na de verkiezingen als volgt
verdeeld over de partijen. 

- CDA:  7 zetels
- ChristenUnie-SGP:  6 zetels
- PRO21:  5 zetels
- De Lokale Partij:  5 zetels
- VVD:  4 zetels

Verdeling restzetels
Hoeveel zetels een partij krijgt, hangt af van het aantal stemmen op die partij. Bij deze verkiezin-
gen waren er twee zogeheten restzetels. De eerste restzetel ging naar het CDA die daarmee op 7 
zetels kwam. De tweede restzetel naar PRO21 die daarmee op 6 zetels kwam. Uit analyse van de 
cijfers bleek dat deze restzetel op enkele stemmen na ook naar de VVD had kunnen gaan. Omdat 
het verschil zo klein is, vroeg PRO21 zich af of hertelling van de stemmen mogelijk was. Alle par-
tijen konden zich daarin vinden en het hoofd stembureau heeft maandag besloten om dat te doen. 
De uitslag van de hertelling is dinsdagmiddag bekend gemaakt. Daaruit bleek dat de tweede rest-
zetel naar de VVD gaat in plaats van naar PRO21.

Verder na de verkiezingen
Nu de uitslag van de verkiezingen defi nitief is, kan de gemeenteraad starten met de vorming van 
het college. De vijf partijen uit de gemeenteraad hechten eraan om transparant te zijn over de het 
proces van coalitievorming. Afgelopen zaterdag gaven de vijf partijen in een openbare bijeenkomst 
aan hoe zijn het vervolg zien. Als eerste stap wensen alle fracties een informateur. 
Omdat het CDA de grootste fractie in de gemeenteraad is, mogen zij een informateur voordragen. 
De informateur zal gesprekken voeren met alle fracties en vervolgens advies uitbrengen over de 
mogelijkheden voor de vorming van een coalitie. Het advies wordt dan in een openbare bijeen-
komst toegelicht en besproken.. 

Bijzondere raadsvergaderingen
Op 28 maart nemen we afscheid van de huidige gemeenteraad en op 30 maart wordt de nieuwe 
gemeenteraad geïnstalleerd. Beide vergaderingen zijn bij Expo in Hoevelaken. Er is voor deze 
locatie gekozen omdat het hier eenvoudiger is om wat afstand te houden dan in de raadzaal van 
het stadhuis. 

De agenda voor de bijzondere raadsvergadering op 28 maart ziet er als volgt uit. Na de opening om 
19.30 uur en de vaste agendapunten als ingekomen stukken en besluitenlijst, staat als punt 5 op 
de agenda: Vaststellen rechtmatigheid verkiezingen. Bij dit agendapunt moet de raad aangeven of 

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

Volg de gemeenteraad ook 
via Twitter en Facebook

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

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


