
25 augustus 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.

Laatste (gratis) jeugdactiviteiten tijdens Summer Experience Nijkerk
Tijdens de hele zomervakantie organiseert de 
gemeente Nijkerk een uitgebreid programma 
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 Nijkerkerveen.
 
Nijkerk Sportief en Gezond, het Recreators 
Sportteam en de Bibliotheek gemeente
Nijkerk zorgen van maandag 19 juli t/m
vrijdag 27 augustus voor leuke, interactieve en 

inspirerende activiteiten op verschillende 
plekken in de gemeente voor de jeugd van
4 t/m 18 jaar.

Deze week is alweer de laatste vakantieweek. 
De jeugd kan dan bijvoorbeeld meedoen met 
Sport & Spel Instuif, kickbokstraining en fi tness 
clinic.

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

Denkt u eraan dat het gft-afval (groene afvalcontainer) vanaf 6 september weer 1 x in de drie weken wordt 
opgehaald! Kijk op de afvalkalender of op www.mijnafvalwijzer.nl wanneer u uw gft-container weer aan de weg 
kan zetten.

Zet uw container op de vast ophaaldag op tijd aan de straat (vóór 07.30 uur). Dan nemen wij uw gft-afval mee. 

De zonnepanelen van Thea
Thea Verdoold woont met haar man en zoon 
in een tussenwoning in Corlaer. Sinds 3 jaar 
hebben zij zonnepanelen op het dak liggen. 
Waarmee ze jaarlijks zelf de helft van de 
stroom die ze verbruiken opwekken. En ook 
niet onbelangrijk: op duurzame wijze.

In een interview vertelt Thea hoe ze het aan-
schaffen van de zonnepanelen heeft aangepakt. 
Hoe de panelen bevallen, in hoeveel tijd ze de 
investering terug verdient en hoe ze kan bijhou-
den wat de panelen opleveren. Lees het hele 
verhaal op: www.duurzaam-nijkerk.nl/
duurzame-nijkerkers/de-zonnepanelen-van-thea

Kom uit de geldzorgen:
Krijg grip op uw geld!
Maakt u zich zorgen over uw fi nanciële situatie? Wilt u meer overzicht en weten wat u zelf 
kunt doen?

Het geldplan “Kom uit de geldzorgen” helpt u stap voor stap op weg. U krijgt adviezen om 
uw uitgaven te verminderen en uw inkomsten te verhogen. 

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

Maak gebruik van het geldplan. Het is anoniem en voor inwoners van de gemeente Nijkerk 
gratis.

Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
25 augustus 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1781 Broekbos 20 – 36 Nijkerk realiseren van gesloten bodem- 13-8-2021
  energiesystemen 
2021W1400 Bulderweg 16 Nijkerk vernieuwen van de gevel en 12-8-2021
  plaatsen van kozijnen 
2021W1814 De Boomgaard kavel 27 Nijkerk bouwen van een woning 16-8-2021
2021W1240 De Hilt 5 Hoevelaken realiseren van een trimsalon in de schuur 11-8-2021
2021W1724 Havikenhof 76 Nijkerk bouwen van een dakopbouw 11-8-2021
2021W1373 Van Dijkhuizenstraat 4 bouwen van een atelier 17-8-2021
 Nijkerkerveen 
2021W1452 Westerdorpsstraat 23 vervangen van de technische installatie 13-8-2021
 Hoevelaken op het dak 

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:
2020W1155 Slichtenhorsterweg 41 Nijkerk realiseren van een bed and breakfast 17-8-2021
  in en het restaureren van de
  voormalige varkensschuur 

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.

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2012 Amersfoortseweg 59 kappen van een esdoorn 17-8-2021
 Nijkerkerveen 
2021W1642 Oosterstraat 14 Nijkerk verbouwen pand t.b.v. bedrijf voor 11-8-2021
  afhaalgerechten en plaatsen reclame 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W2188 Bulderweg 17 Nijkerk bouwen van een mantelzorgwoning 16-8-2021
2021W2172 Burgem. Hoekstrastraat 15 leggen van een groen dak (sedum) 12-8-2021
 Nijkerk 
2021W2163 Hoefslag 2  Nijkerk wijzigen tankstation met onbemand tanken 11-8-2021
2021W2183 Hoevelakerveenweg 8 wijziging maatvoering 16-8-2021
 Hoevelaken 
2021W2192 Holkerstraat 58 Nijkerk kappen van een boom 17-8-2021
2021W2169 Wiel 45 Nijkerk plaatsen van een erfafscheiding en een 11-8-2021
  terrasoverkaping 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W1675 Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 94 realiseren van een overkapping 16-8-2021
 Hoevelaken met PV panelen 

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2021BL104 Broekbos 20 – 36 Nijkerk realiseren van een gesloten 12-8-2021
  bodemenergiesysteem 

2021M0214 Oosterstraat 14  Nijkerk oprichten en in werking hebben 12-8-2021
  een poke bowls afhaalpunt 

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Nijkerk 
2017, veegplan 2” ter inzage komt te liggen. 

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

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

Inmiddels zijn er verschillende vergunningen verleend of wijzigingsprocedures doorlopen, waarvan 
het wenselijk is om deze te verwerken in het bestemmingsplan Buitengebied. Daarnaast is in de prak-
tijk gebleken dat er kleinere tekstcorrecties of andere aanpassingen wenselijk zijn. En tenslotte zijn 
er een aantal locaties waar de agrarische bestemming niet meer correct is omdat het bedrijf gestopt 
is. Deze wijzigingen zijn in het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1”  
verwerkt.

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

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

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

3. het tweede veegplan bevat tevens een zestal nieuwe, kleinschalige ontwikkelingen. 
 Het betreft de volgende ontwikkelingen: 
•	 Kamersteeg	3a	te	Nijkerk:	uitbreiding	activiteitenruimte	met	een	bijbehorende	keuken	en	 

koeling;
•	 Bremerseweg	1	te	Nijkerk:	de	gronden	ten	zuiden	van	het	bouwvlak	op	het	perceel	aan	Bre-

merseweg 1 te Nijkerk aangeduid als ‘specifieke bouwaanduiding - bestaande voorzieningen’. 
De aanduiding is uitgebreid naar het oosten en zuiden om de ondernemer voldoende ruimte te 
bieden grond uit het eigen gebied tijdelijk op te slaan;

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

•	 Polder	Arkemheen:	Stichting	Biotoopverbetering	Agrarisch	Overleg	heeft	verzocht	de	be-
stemming van een groot aantal agrarische percelen in het poldergebied te wijzigen naar de 
bestemming ‘Natuur’. Dit verzoek is het resultaat van de uitvoering van het project ‘Ontwik-

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.



keling en realisering particulier reservaat in Arkemheen’ op basis van een door de provincie en 
de gemeenten Putten en Nijkerk goedgekeurde inrichtingsplan. Het particuliere reservaat in 
Arkemheen is vrijwel volledig gerealiseerd. Het betreft veertig kadastrale percelen, waarvan de 
meerderheid gelegen zijn op het grondgebied van Nijkerk. De gronden worden gebruikt voor 
weidevogelnatuur;

•	 Hoevelakerveenweg	8	te	Hoevelaken:	op	het	perceel	mag	de	gezamenlijke	oppervlakte	van	bij	
eenzelfde woning behorende bijgebouwen, hooibergen, en overkappingen maximaal 150 m2 
bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt. Initiatiefnemer heeft met 

 sloopmeter de oppervlakte aan bijgebouwen verruimd waarmee de gezamenlijke oppervlakte 
nu 285 m2 is. Deze oppervlakte is vastgelegd in het bestemmingsplan;

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

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 26 augustus 2021 zes weken ter in-
zage. De stukken zijn in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitslui-
tend op afspraak. Dit kan bij voorkeur via www.nijkerk.eu/afspraak of via telefoonnummer 14-033.

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

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

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Slichtenhorsterweg 14 en Slichtenhorsterweg 
ten noordwesten van nummer 14’ en ontwerp-omgevingsvergunning
‘Slichtenhorsterweg ten noordwesten van nummer 14’.

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt nog tot en met 9 september 2021 ter inzage. U heeft nog tijd voor 
het indienen van een zienswijze tot én met 9 september 2021.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website, https://www.nijkerk.eu/ter-inzage

De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend na telefonische af-
spraak via telefoonnummer 14 033.
Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal te raadplegen via de link 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0177-0001

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
Wouter van de Kampstraat 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 Wouter van de Kampstraat ter hoogte van huisnum-
mer 3 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 
akspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.


