
27 oktober 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 (vanaf 19 oktober weer open)
Openingstijden: op dinsdag van 13.30 - 17.00 
uur en van 18.00 uur - 20.00 uur

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.

Week van de Pleegzorg – groen licht voor de ontwikkeling van kinderen
Van 3 t/m 10 november is de Week van de 
Pleegzorg. Het landelijke thema is ‘groen 
licht’. Dit gaat om het op groen licht zetten 
van de ontwikkeling van kinderen door naar 
een pleeggezin te kunnen gaan. Pleegouders 
zijn van onschatbare waarde én heel hard 
nodig!

In de gemeente Nijkerk schijnt er in de Week 
van de Pleegzorg symbolisch groen licht in 
de tunnel aan de Amersfoortseweg en op de 
fontein bij de rotonde bij het stadspark Nij-
kerk. Om aandacht te vragen voor pleegzorg 
hangen scholen en sportclubs spandoeken op 
bij hun gebouwen en terreinen.

Gratis bijeenkomst voor pleegouders op
6 november
Voor pleegouders, gezinshuisouders en hun 
(pleeg-) kinderen organiseert de gemeente 
samen met het Pleegoudernetwerk Nijkerk 
weer een gezellige, informatieve bijeenkomst. 
Deze gratis, fysieke bijeenkomst is op zaterdag 
6 november. Als u wilt deelnemen, kunt u een 
e-mail sturen naar a.vanveldhuizen@nijkerk.eu. 
Zij stuurt u dan de aanmeldlink.

Gratis online lezing voor pleegouders op
9 november
Inge Vandeweege is zelf pleegouder en neemt 
u in deze lezing op inspirerende wijze mee 
in haar eigen verhaal. Pleeggezinnen zijn su-
pergewone mensen die voor kinderen zorgen 
die niet altijd ‘gewoon’ zijn. Alle pleegouders 
starten vol goede moed en met de beste in-
tenties aan het pleegouderschap. Als ze geluk 
hebben is dat voldoende, maar soms valt het 
tegen. Toegeven dat het niet lukt met een kind 

kan verschrikkelijk moeilijk zijn. Pleegouders 
herkennen zich in het verhaal van Inge, halen 
er inspiratie uit en vinden er de moed in om 
door te gaan.

De gemeente Veenendaal organiseert de 
lezing voor pleegouders in de regio Foodvalley, 
waar ook Nijkerk onder valt. De gratis online 
lezing is op dinsdag 9 november van 20.00-
21.30 uur. Aanmelden kan door een e-mail te 
sturen naar secretariaat.mo@veenendaal.nl. 
Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Kom op zaterdag naar de prikbus in Nijkerk! 
GGD Gelderland-Midden komt de komende 
zaterdagen 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 deze keer zowel met het 
anssenvaccin als met het Pfi zervaccin.
Dit betekent dat:
•	 ook	de	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 30 oktober, van 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag 6 november, van 9.00 tot 17.30 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. 

Zaterdag 30 oktober en 6 november
van 9.00 tot 17.30 uur - Molenplein, Nijkerk

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

Geld opzij zetten voor de studie van uw (klein)kinderen?
Een studie kost veel geld. Sinds de invoering van het leenstelsel vragen steeds meer (groot)ouders 
zich af op welke manier zij het beste geld apart kunnen zetten voor de studie van hun (klein)kinderen. 

Met het geldplan “Studie (klein)kinderen” krijgt u informatie en maakt u een plan. U bepaalt wat u 
wilt en kunt bijdragen, en ziet wat dat op kan leveren. 

Ga naar: www.startpuntgeldzaken.nl/nijkerk/.

Als inwoner van Nijkerk kunt u gratis en anoniem gebruik maken van dit geldplan



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
27 oktober 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1498 Hogebrinkerweg 19 moderniseren van de 13-10-2021
 Hoevelaken telecommunicatie installatie 
2021W1873 Oosterinslag 15 Hoevelaken splitsen van een bedrijfspand middels 14-10-2021
  een brandwerende scheidingswand 
2021W2221 Roexcamp 8 Nijkerk legaliseren van de veranda 19-10-2021
2021W2224 Roexcamp 10 Nijkerk bouwen van een veranda 18-10-2021

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.

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1458 Parklaan 4 Hoevelaken tijdelijk legaliseren van woon- 14-10-2021
  bestemming boven de garage 
2020W1147 Veenwal 1b Hoevelaken realiseren van een BSO 14-10-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W2627 Ambachtsstraat 15 Nijkerk aanbrengen van gevelisolatie 12-10-2021
2021W2665 Burgemeester Hoekstrastraat 2 legaliseren van de veranda 17-10-2021
 Nijkerk 
2021W2640 Cornelis van Ramshorstlaan 12 plaatsen van kozijnen 13-10-2021
 Nijkerk 
2021W2663 Dijkje 1a Nijkerkerveen kappen van 14 bomen 17-10-2021
2021W2673 Laakweg 124 Nijkerkerveen kappen van 4 bomen 19-10-2021
2021W2671 Naaldenkoperweg 13 vernieuwen van het dak 18-10-2021
 Nijkerkerveen 
2021W2654 Platanenlaan 31 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 15-10-2021
2021W2658 Schoolstraat 44a kappen van 11 bomen 15-10-2021
 Nijkerkerveen 

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2021BL151 Bloemendaalseweg 2 Nijkerk plaatsen van een gesloten bodem- 18-10-2021
  energiesysteem 

2021M0325 Drostenweg 2 Nijkerk stoppen met het kweken van wormen 18-10-2021
2021M0262 Gezellenstraat 20d Nijkerk oprichten en in werking hebben een  13-10-2021
  garagebedrijf 

Rectificatie
In de publicatie van woensdag 20 oktober 2021 is vermeld dat er onder dossiernr. 2021W2575 een 
aanvraag is ingediend betreft “plaatsen van een trap naar opbouw boven garage ivm mantelzorg” 
voor het perceel Parklaan 4 te Hoevelaken. Echter, dit is onjuist. De zinsnede ‘ivm mantelzorg’ is hier 
per abuis toegevoegd. Bij deze wordt dit gerectificeerd naar “plaatsen van een trap naar opbouw 
boven garage”.

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W2198 Bloemendaalseweg 5b Nijkerk kappen van 24 bomen 13-10-2021
2021W2221 Roexcamp 8 Nijkerk legaliseren van de veranda 15-10-2021
2021W2224 Roexcamp 10 Nijkerk bouwen van een veranda 13-10-2021

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
Kastanjelaan in Nijkerk

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

•	 Het	instellen	van	een	gehandicaptenparkeerplaats	op	kenteken	door	het	plaatsen	van	het	bord	
E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met bijbehorend onderbord met daarop het kenteken van het 
voertuig dat in gebruik is bij aanvrager op de locatie Kastanjelaan ter hoogte van huisnummer 12 
in Nijkerk.

•	 Dit	besluit	vervalt	op	het	moment	dat	de	gebruiker	van	de	gehandicaptenparkeerplaats	verhuist	
of daar geen gebruik meer van maakt of kan maken.

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de 
website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken.

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via het algemene telefoonnummer van de gemeente Nijkerk 
14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Bekendmakingen

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

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

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

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

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

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

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

Officiële bekendmakingen
Een aantal officiële bekendmakingen van 
de gemeente wordt uitsluitend online
bekend gemaakt. Zie daarvoor op 
www.officielebekendmakingen.nl de 
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.

Rensselaer: informatieavond over verduurzamen op 10 november
Inwoners van de wijk Rensselaer zijn op 
woensdag 10 november van harte welkom 
in De Schakel tijdens de informatieavond 
over duurzaam wonen. 

Voorbeeld uit uw wijk
Tijdens deze avond laat het Energieloket 
van de gemeente Nijkerk aan de hand 
van een voorbeeldwoning uit uw wijk zien 
wat de mogelijkheden zijn om uw huis te 

verduurzamen, wat de eventuele kosten 
daarvan zijn en wat het u oplevert aan 
energiebesparing.

Aanmelden
Woont u in Rensselaer en wilt bij deze 
informatieavond aanwezig zijn? 
Dan kunt u zich aanmelden via 
henk@energieloket-nijkerk.nl.

Persoonlijk gesprek
Wilt u een één-op-één gesprek over wat 
u kunt doen? Dan kunt u na afloop van de 
avond een afspraak maken met het Energie-
loket. Wanneer u niet aanwezig kunt zijn 
maar wel graag advies wil, dan kunt u 
een afspraak maken door de mailen of
bellen naar het Energieloket via 
henk@energieloket-nijkerk.nl of 
06 – 12 02 39 68. 

Informatieavond
Datum: 10 november
Tijd: 20.00 uur
Inloop: vanaf 19.45
Locatie: De Schakel
Adres: Oranjelaan 10
Aanmelden: henk@energieloket-nijkerk.nl

•	Zorg
•	Welzijn
•	Maatschappij
•	Cultuur

•	Sport
•	Opleiding
•	Werk	&	inkomen

Heeft u vragen of zoekt u een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl



Verkeersbesluit uitbreiding parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen
Oostkadijk in Nijkerk

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voer-
tuigen 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 
Oostkadijk ter hoogte van Kolkstraat huisnummer 27 in Nijkerk.

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 het algemene telefoonnummer van de gemeente Nijkerk 
14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit uitbreiding parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
Kantemarsweg in Hoevelaken

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voer-
tuigen 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 
Kantemarsweg ter hoogte van De Veenslag huisnummer 1 in Hoevelaken, conform de bij dit besluit 
behorende tekening.

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.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang 
28 oktober Inloopspreekuur 19.00 uur
28 oktober Raadscommissie 20.00 uur
4 november Raadsvergadering (begroting) 15.00 uur

Meekijken of deelnemen?
De Raadscommissie van 28 oktober vindt fysiek plaats in het gemeentehuis. Als u wilt inspreken 
kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffi e, griffi e@nijkerk.eu. Uw aanmelding was gewenst voor 
woensdag 27 oktober 10.00 uur, u kunt nog contact opnemen met de griffi e. Omdat er een beperkt 
aantal zitplaatsen beschikbaar is, zijn de vergaderruimtes niet vrij toegankelijk voor publiek. 
Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn, dan vragen wij u zich vooraf aan te melden bij de griffi e. 
Meekijken kan ook via de gemeentelijke website www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Vooruitblik Raadsvergadering 4 november
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Op de agenda van de raadsvergadering van 4 november staat de besluitvorming over de Begroting 
2022-2025. In de Begroting staat wat de gemeente de komende jaren wil bereiken, hoe ze dat gaat 
doen en hoeveel geld daarvoor nodig is. 

Live meekijken?
De vergadering vindt fysiek plaats en is openbaar, maar gelet op de huidige adviezen in verband 
met corona is er geen ruimte voor publiek in de raadzaal. U kunt de vergadering online vanaf 15.00 
uur volgen via de gemeentelijke website www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Inloopspreekuur 28 oktober
Wilt u iets voorleggen aan enkele raadsleden? Een goed idee of een vraag? Dan kunt u zich tot 
woensdag 27 oktober om 10.00 uur aanmelden bij de raadsgriffi e. U kunt zich tot woensdag 27 
oktober om 10.00 uur aanmelden bij de raadsgriffi e. U ontvangt dan meer informatie.

Vooruitblik Raadscommissie 28 oktober
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Tijdens de Raadscommissie van donderdag 28 oktober worden de raads- en commissieleden
geconsulteerd over 1e Kwartaalrapportage ‘voortgang transformatie en taskforce Sociaal
Domein.’ Op 1 juli 2021 heeft de raad de motie ‘rapportage transformatie en bezuinigingen 
Sociaal Domein’ aangenomen. Hiermee roept de raad het college op om over te gaan tot een meer 
concrete voortgangsrapportage over de geplande bezuinigingen en de transformatie in het Sociaal 
Domein en de daarbij behaalde resultaten en deze rapportage minimaal één keer per kwartaal aan 
de raad te verstrekken. Vanavond wordt de 1e kwartaalrapportage besproken en wordt de commis-
sieleden gevraagd hun bevindingen te geven.

Column
Raadslid aan het woord

Hilbrand Rozema, raadslid ChristenUnie-SGP

Wat is Slichtenhorst?! 

Al hardlopend zie ik vrijwel alle hoeken 
van het buitengebied van Nijkerk. Het 
ene stukje nog mooier dan het andere. En 
ook in de herfst, ondanks af en toe een 

regenbui, heeft het z’n bekoring, met de ver-
kleurende en vallende bladeren. Mijn favoriete 
plek is echter Slichtenhorst. Ik loop er bijna 
iedere week wel een keer doorheen. Een lekker 
overzichtelijk rondje en het verveelt nooit.

Maar wat is eigenlijk Slichtenhorst? Die vraag 
kwam op bij de discussie over de kaders voor 
de nieuwe omgevingsvisie. De buurtschap valt 
niet samen met het landgoed en is groter dan 
dat. Maar als je de buurtschap in de toekomst 
wilt blijven ontzien, wanneer Nijkerk vanwege 
de woningnood verder moet uitbreiden, wat 
willen we dan precies ontzien?

Met ‘eventjes googelen’ kom ik er niet direct 
uit. De cultuurhistorie langs de Slichtenhor-
sterweg dringt zich op. Maar hoort bij de 
buurtschap Slichtenhorst dan ook de bebou-
wing aan de noordzijde van de Buntwal, de 

Schoolstraat gedeeltelijk en de Koperweg (en 
zelfs het Spaanse Leger), zoals je met de kaart 
op Wikipedia zou kunnen beargumenteren?

De gemeenteraad zal bij de discussie over de 
omgevingsvisie een uitspraak moeten doen over 
de vraag ‘Wat is Slichtenhorst en wat willen we 
precies beschermen?’ Naast raadsleden en in-
woners van Slichtenhorst zelf vindt u als inwoner 
van Nijkerk daar ongetwijfeld ook iets van. Ik 
ben erg benieuwd naar  hoe Nijkerkers aankijken 
tegen Slichtenhorst. Ik zou zeggen, laat het me 
vooral weten! Per e-mail, WhatsApp of eventu-
eel telefoon. En of dat een kwestie is van gevoel 
of dat u meent er ook nog goede argumenten 
voor te hebben, beide is uitstekend! Ik zal uw 
reacties zeker inbrengen in de discussie.

Reageren?
hrozema.11@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


