
24 november 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 (tijdelijk 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.

Behandeling bomen (15 Platanen) op het Plein
in het centrum van Nijkerk
Als voorbereiding op de herinrichting 
van het Plein in het centrum van Nijkerk, 
krijgen de 15 Platanen op het Plein op 1 en 
2 december een behandeling.

Het doel van deze behandeling is om de 
doorwortelbare ondergrondse ruimte te 
vergroten. Deze behandeling bestaat uit 
het ondergronds ploffen (beluchten) van 
de bodem en tegelijk voeding  aanbrengen. 
Door deze beluchting en voeding zullen 
de Platanen gezonder en vitaler worden. 
Ook gaan de wortels meer de diepte in 

omdat daar de voeding wordt aangebracht. 
Dit moet de wortelopdruk van bestrating 
beperken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door TFI Vitaler Groen bv.  De werkzaamhe-
den duren ongeveer 2 dagen. De aanwonen-
den en winkeliers ontvangen een brief over 
de werkzaamheden.  

Heeft u vragen? Dan  kunt contact opnemen 
via het algemene telefoonnummer van de 
gemeente Nijkerk 14 033.

Tegen geweld tegen vrouwen: Orange the World
Wereldwijd wordt tussen 25 november 
(internationale dag tegen geweld tegen 
vrouwen en meisjes) en 10 december (in-
ternationale mensenrechtendag) 16 dagen 
lang campagne gevoerd tegen geweld tegen 
vrouwen: Orange the World. De kleur oranje 
staat voor hoop. Meer dan 100 landen doen 
mee met het oranje uitlichten van gebouwen 
en objecten. Ook in Nederland doen diverse 
gemeenten mee. In Nijkerk kleuren de tunnel 
aan de Amersfoortseweg en de fontein bij 
de rotonde bij het stadspark Nijkerk in die 
periode oranje.

Veel slachtoffers
Wereldwijd is ruim 3 op de 10 vrouwen slacht-
offer van lichamelijk of seksueel geweld. In 
sommige landen is dit zelfs 7 op de 10.

Geweld tegen vrouwen neemt allerlei vormen 
aan; van huiselijk geweld tot verminking van 
geslachtsdelen, en van verkrachting tot moord. 
En Nederland vormt hierop geen uitzondering. 
1 op de 10 Nederlandse vrouwen is ooit ver-
kracht, 2 op de 10 is ooit mishandeld door een 
(ex-) partner en ruim 7 op de 10 vrouwen en 
meisjes maakt seksuele intimidatie mee. Met 
de wereldwijde Orange the World campagne 
wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen 
dit geweld. Ook worden evenementen
georganiseerd.

Wat is jouw rol?
De kern van de campagne dit jaar is ‘wat is 
jouw rol in het voorkomen van geweld tegen 
vrouwen?’ Door samen deze vraag te beant-
woorden, weten we hoe we onze rol kunnen 
versterken en hoe we samen het geweld tegen 
vrouwen en meisjes kunnen voorkomen.

Trainingen in Nijkerk
In Nijkerk biedt de gemeente gedurende het 
jaar trainingen en workshops aan om structu-
reel aandacht te vragen voor geweld in afhan-
kelijkheidsrelaties. In de Week tegen Kindermis-
handeling is dit jaar specifi ek aandacht besteed 
aan huwelijksdwang en dwingende controle.

Kom op zaterdag naar de prikbus in Nijkerk!
GGD Gelderland-Midden komt aanstaande 
zaterdag weer met een vaccinatiebus naar 
de gemeente Nijkerk. De inwoners die dat 
willen kunnen op deze manier direct, dichtbij 
en gratis gevaccineerd worden. In de bus 
vaccineren ze zowel met het Janssenvaccin 
als met het Pfi zervaccin.

Dit betekent dat:
• ook jongeren een prik kunnen komen halen 
• volwassenen vanaf 18 jaar kunnen kiezen 

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

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

Wanneer? Zaterdag 27 november, van 
11.00 tot 17.00 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. 

In de bus zijn mensen ook welkom met hun 
vragen over corona of vaccineren. 

Zaterdag 27 november
van 11.00 tot 17.00 uur - Molenplein, Nijkerk

Het is belangrijk dat bezoekers hun ID-bewijs meenemen en een mondkapje dragen in de bus.

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



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
24 november 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2665 Burgemeester Hoekstrastraat 2 legaliseren van de veranda 16-11-2021
 Nijkerk 
2021W1606 Holkerstraat 46 Nijkerk verbouwen en veranderen van kantoor 16-11-2021
  naar 3 studio’s 
2021W2407 Nieuwe Voorthuizerweg 10 kappen van een esdoorn en een 11-11-2021
 Nijkerk beukenboom 
2021W2537 Olevoortseweg perc. plaatsen van een paardenbak en een 16-11-2021
 A 3034 Nijkerk toegangshek, het verplaatsen van de
  uitweg en het vervangen van beplanting 
2021W2274 Olevoortseweg Ong. bouwen van een woning 10-11-2021
 (naast nr. 41) Nijkerk 
2021W2222 Prinsenweg 22a Nijkerk kappen van een spar 15-11-2021

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

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W2898 Anjerlaan 16 Hoevelaken verbouwen en uitbreiden van de 12-11-2021
  garage tot slaapkamer met badkamer

2021W2902 Berencamperweg Smitspol  bouwen van bedrijfunits 12-11-2021
 Ong. Nijkerk 
2021W2897 Fratersgoed 4 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 12-11-2021
2021W2860 Julianastraat 15 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 10-11-2021
2021W2886 Olevoortseweg 39 Nijkerk egaliseren van het grasland 11-11-2021
2021W2915 Stoutenburgerlaan 22 kappen van een boom 15-11-2021
 Hoevelaken 
2021W2913 Veldhof 7 Nijkerk bouwen van een tuinhuisje 15-11-2021
2021W2882 Vossenweg 5 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 11-11-2021
2021W2884 Vuurvlinder 4 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan de 11-11-2021
  voorzijde van de woning 
2021W2909 Wolfsesteeg 8 Nijkerkerveen snoeien van 10 wilgen 15-11-2021

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W2388 Beatrixstraat 20a Nijkerk verhuren van het pand 14-11-2021
2021W2418 Klaarwaterweg nabij nr. 9a kappen van 19 bomen 12-11-2021
 Nijkerkerveen 
2021W2437 Laakweg 4 Nijkerkerveen bouwen van een woning 15-11-2021
2021W2465 Van Kluijvelaan 8 Nijkerk vervangen van 2 dakkapellen voor 15-11-2021
  1 grote dakkapel aan de voorzijde 
2021W2406 Wallerstraat 127 Nijkerk mogelijk maken van afhalen gerechten 11-11-2021

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2021BL174 Kamerlingh Onneshof 6 Nijkerk tijdelijk lozen van bemalingswater 11-11-2021

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.

Test jouw verkeerskennis!

Al van jongs af aan neem je deel aan het ver-
keer. Je hebt intussen al heel wat kilometers 
afgelegd. Te voet, op de fiets, met de auto en 
misschien zelfs op een e-bike. 

Maar, wanneer heb je je voor het laatst 
verdiept in de verkeersregels? Voor veel 
mensen is dat al lang geleden. Daarom zijn 
we - in samenwerking met Veilig Verkeer 
Nederland en in opdracht van de provincie 
Gelderland en ROV Oost-Nederland - een 
campagne opgestart om de verkeerskennis 
op te frissen. 

Wil je direct aan de slag en testen hoe jouw 
verkeerskennis ervoor staat? Doe dan de on-
line VVN Opfriscursus. Deze opfriscursus staat 
op de website van Veilig Verkeer Nederland: 
www.veiligverkeernederland.nl. Je krijgt gelijk 
de antwoorden te zien met uitleg. Zo ontdek 
je binnen enkele minuten of jouw verkeersken-
nis nog actueel is. Wil je meer informatie over 
bijvoorbeeld voorrang verlenen, rotondes of 
nieuwe verkeersborden? Bekijk dan de 9 korte 

video’s van Veilig Verkeer Nederland over 
veelvoorkomende verkeerssituaties. Zo kun je 
thuis, op je eigen computer, tablet of smart-
phone, jouw verkeerskennis opfrissen. Deze 
video’s staat op de website van Veilig Verkeer 
Nederland: www.veiligverkeernederland.nl

Rondkomen met kinderen? Gebruik de regelingen!
Heeft u moeite om uw kind(eren) financieel te bieden wat ze nodig hebben? Wilt u zien welke rege-
lingen er beschikbaar zijn? Wilt u minder last van piekeren en stress? 

Met het geldplan “Rondkomen met kinderen” krijgt u te zien welke mogelijkheden er zijn  voor uw 
kind(eren). Vul gratis en anoniem het geldplan in!

Het invullen kost wel even tijd, maar het levert echt wat op. Benut die kans!

Maak gebruik van het geldplan. 
Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang 
25 november Raadsvergadering 19.30 uur
2 december Inloopspreekuur raad (online) 19.00 uur
2 december Commissie I 20.00 uur

Visie gemeente Nijkerk 2021 – 2030 vast te stellen als kader voor economisch beleid voor de 
komende jaren.

- Belastingverordeningen 2022. In deze verordeningen zijn de tarieven opgenomen voor 2022 
van bijvoorbeeld leges, afvalstoffenheffi ng en parkeergelden.

Live meekijken?
U kunt de vergadering online volgen of achteraf bekijken via de gemeentelijke website.
www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Online inloopspreekuur op 2 december
Wilt u iets voorleggen aan enkele raadsleden? Een goed idee of een vraag? Dan bent u van 
harte welkom tijdens het online inloopspreekuur van de raad op 2 december aanstaande. Van 
elke fractie zal iemand als vertegenwoordiger aanwezig zijn. U kunt zich tot woensdag 1 december 
10.00 uur aanmelden bij de raadsgriffi e (griffi e@nijkerk.eu). U ontvangt dan alle informatie over 
deelname aan deze online bijeenkomst. 

Vooruitblik Raadscommissie 2 december
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Tijdens deze bijeenkomst staan er twee onderwerpen op de agenda:
-  Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. Gemeenten zijn onder de nieuwe Omge-

vingswet verplicht een adviescommissie in te stellen die minimaal adviseert over aanvragen voor 
een omgevingsvergunning voor rijksmonumenten. Daarnaast kan de gemeenteraad aangeven 
dat de commissie ook advies moet geven over andere activiteiten zoals bijvoorbeeld het uiterlijk 
van bouwwerken en kwaliteit van natuur en landschap. Op 2 december legt het college drie 
varianten voor aan de raadscommissie over de bevoegdheden van de adviescommissie omge-
vingskwaliteit. Begin volgend jaar zal de verordening met daarin de taken van de adviescommis-
sie voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 

- 2e Bestuursrapportage 2021. Via de bestuursrapportage informeert het college de raad over de (ver-
wachte) afwijkingen in de begrotingsuitvoering van 2021. Het gaat over de eerste negen maanden van 
2021 met een doorkijk naar de rest van het jaar en de komende jaren. De rapportage laat bijvoorbeeld 
zien dat de kosten van de Jeugdzorg toenemen. Het college vraagt de raad ook om het beheerplan 
openbare verlichting en het beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen vast te stellen. 

Voor de jaren 2022-2025 verwacht het college een lager tekort dan gemeld in de Voorjaarnota. Dit 
komt door een hogere uitkering uit het Gemeentefonds. De gemeente Nijkerk krijgt dan dus meer 
geld van het Rijk.

Meekijken of Inspreken?
De vergadering meekijken of achteraf bekijken kan zoals altijd via de website van de gemeente 
(Nijkerk.eu/gemeenteraad). U hoeft zich daar dus niet voor aan te melden.
Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda van de commissievergadering staat?
Meldt u dan uiterlijk de dag voor de vergadering (woensdagochtend 10 uur) aan bij de 
raadsgriffi e via griffi e@nijkerk.eu. U ontvangt dan alle informatie om in te loggen bij de 
vergadering en zo nodig ook uitleg over online vergaderen.

Online vergaderen
De komende tijd zijn de vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad weer online via 
videobellen. Belangstellenden kunnen de vergadering zoals altijd via internet (Nijkerk.eu) volgen 
of later terugkijken. Wilt u meepraten of inspreken? Neem dan uiterlijk de woensdagochtend voor 
de vergadering contact op met de raadsgriffi e via e-mail: griffi e@Nijkerk.eu. Dan ontvangt u alle 
informatie en hulp die nodig is.

Terugblik Beeldvorming 18 november
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Donderdag 18 november kregen de raads- en commissieleden en belangstellenden informatie over 
inburgering. Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe wet inburgering in. Het doel van deze wet is om 
nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn zo snel mogelijk te laten meedoen in de samenleving. 
De regie op de uitvoering van deze wet komt bij de gemeenten te liggen.
De gemeente Nijkerk wil in de regio gaan samenwerken met Stichting Integratiewerk. Zij bieden 
collectieve inburgeringsvoorzieningen. Daarnaast blijven er lokale initiatieven zoals koppeling 
aan een maatje en een warme introductie bij sport of andere activiteiten. De raadsleden stelden 
onder andere vragen over afstemming, meewerkplicht van de inburgeraars, de nog aan te stellen 
consulenten bij de gemeente en het belang van het sociale netwerk. Betrokken aanbieders vroegen 
aandacht voor de lokale partijen die actief zijn voor de inburgeraars. 

Vooruitblik Raadsvergadering 25 november
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Op 25 november vergadert de gemeenteraad. De meeste agendapunten zijn door de commissie 
besproken op 11 november. De commissieleden hebben voor een deel van de onderwerpen aange-
geven dat het in de raadsvergadering zonder debat behandeld kan worden.

Voor de raadsvergadering staan met debat op de agenda: 
- Ontwerpbestemmingsplan Slichtenhorsterweg 67 te Nijkerk. Op dit perceel is vanaf 2012 

houthandel en zagerij Bouwman en Van Dijk ontstaan. Inmiddels kan het niet meer als onder-
geschikte activiteit worden gezien. Met dit bestemmingsplan kan de bestaande situatie worden 
gelegaliseerd.

- Verzoek tot versterking kapitaalstructuur Alliander N.V. De gemeente Nijkerk is aandeel-
houder van Alliander. Alliander heeft de aandeelhouders gevraagd om in te schrijven op een 
obligatielening zodat Alliander kan investeren.

Onderstaande onderwerpen staan zonder debat op de agenda. 
- Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning. De verordening Wet maatschappelijke 

ondersteuning wordt aangepast. Er is daarbij aandacht voor de juridische borging van het beleid, 
verbeteren van de leesbaarheid en herinrichting inkoop Wmo.

- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025. Elke vier jaar stelt de gemeente een beleidskader vast 
voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Dit beleidsplan geeft de koers aan voor de komende jaren.

- Economische visie gemeente Nijkerk. Het college vraagt de raad om de nieuwe Economische 

Column
Raadslid aan het woord

Bert Veldhuizen, raadslid CDA

Havenkom 

Even wat geschiedenis over het ontstaan 
van de Havenkom: tot 1700 werd de lading 
van schepen bij de monding van de Brede 
Beek overgebracht op platbodems, om 

vervolgens via deze Brede Beek tot midden op 
het plein in Nijkerk vervoerd te worden. Aan 
het begin van de achttiende eeuw is de verbin-
ding met de Zuiderzee uitgediept en verbreed 
(Arkervaart) en is de haven aangelegd op de 
huidige plek.  

Het is een stukje Nijkerk dat bij iedereen be-
kend is, al is het maar vanwege de intocht van 
Sinterklaas en het hoge gebouw van ABZ Dier-
voeding. Bijzonder dat een haven zo dicht bij 
het centrum van de stad ligt en er bijna geen 
scheiding is tussen stad en bedrijventerrein. 

Ook bijzonder is het, dat er een groot onbe-
bouwd terrein ligt tussen de haven en het 
industrieterrein, vlak tegen het centrum van 
Nijkerk aan. In welk centrum van een stad 
vind je dit nog? Een unieke kans om woningen 
te bouwen, dichtbij het centrum van Nijkerk. 

De gemeente is dan ook druk bezig met het 
maken van plannen om hier dan ook daad-
werkelijk te gaan bouwen.

Om te voorkomen dat het middels allerlei 
kleine projecten een rommelig geheel wordt, 
is het raadzaam om een compleet plan te 
maken voor de ontwikkeling van zowel de 
westelijke als de oostelijke zijde. Dat betekent 
wel dat er enkele bedrijven verplaatst moeten 
worden. Het zou goed zijn als de gemeente 
gezamenlijk met deze bedrijven optrekt, om 
zo snel mogelijk woningbouw mogelijk te 
maken op deze prachtige locatie. We hebben 
nu woningen nodig en door deze inbreidings-
projecten kunnen we ons mooie buitengebied 
zo veel mogelijk sparen.

Reageren?
bertveldhuizencda@gmail.com

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


