
28 juli 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.

Kom op 31 juli zonder afspraak naar de prikbus in Nijkerk! 
GGD Gelderland-Midden gaat in Nijkerk 
met een prikbus gratis vaccineren tegen 
corona.

Wanneer? Zaterdag 31 juli a.s. van 
 9.00 tot 17.30 uur
Waar? Molenplein, Nijkerk
Voor wie? Iedereen boven de 18 jaar is 

welkom voor een gratis vac-
cinatie met het Janssenvaccin. 
Een afspraak is niet nodig. 

Meenemen? Mondkapje en identiteits-
 bewijs.

Vaccinatie
Inwoners die dat willen kunnen zo direct, 
dichtbij en gratis gevaccineerd worden. 
Iedereen boven de 18 jaar is zonder afspraak 
welkom. In de bus vaccineert de GGD met het 
Janssenvaccin, zodat mensen na 1 prik volledig 
gevaccineerd zijn.

Informatie
In de bus bent u ook welkom met vragen over 
corona of over vaccineren. Verder helpt de 
GGD met het maken van een vaccinatieaf-
spraak op een normale vaccinatielocatie (als 
mensen onder de 18 jaar zijn of bijvoorbeeld 
niet het Janssenvaccin willen).

Maaien van bermen en kruidenrijke terreinen in onze gemeente
De openbare ruimte wordt steeds vaker 
gebruikt voor het versterken van biodiversi-
teit, klimaatadaptatie en wateropvang. De 
gemeente Nijkerk beheert een groot deel 
van het groen volgens ecologische uitgangs-
punten. Daarom maait de gemeente langs 
wegen, oevers 1 of 2 keer per jaar. Omdat 
inwoners vragen stellen over het maaien van 
bermen leest u in dit artikel hier meer over.

We maaien op 2 momenten in het jaar. We 
maaien de bermen met een ruige vegetatie 2 
keer (vanaf juni en in oktober). Bermen met 
weinig vegetatie maait de gemeente 1 keer per 
jaar. De eerste maaironde is bijna afgerond. 
Daarbij laat de gemeente bewust plekjes met 
kruiden staan. Insecten kunnen hier plekjes 
vinden waar zij zich kunnen verschuilen, eitjes 
kunnen afzetten en of nectar kunnen verzame-
len. Op dit moment bloeien de Teunisbloem 
en de Kattenstaart. Als u hier langsloopt of 
fi etst kunt u veel vlinders of andere insecten 
spotten, zij snoepen graag van de nectar die 
deze bloemen hebben.

Nu maaien om bloeiende kruiden te behouden
Door 1 tot 2 keer per jaar te maaien ontstaan 
bermen met rijk aanbod aan kruiden. Wilde 
kruiden  zijn  belangrijk voor vlinders en bijen. 
Maar onder voedselrijke omstandigheden 
groeien grassen harder en verdringen de 
kruiden. Om kruiden de kans te geven om 
mooi tot bloei te (blijven) komen, moeten we 
grassen zoveel mogelijk beperken en de grond 
voedselarm houden en dus maaien. Helaas 
ook als er bloemen in bloei staan. 

Doen we dat niet, dan neemt het gras de over-
hand en komen er steeds minder bloeiende 
kruiden.

We laten kruidenrijk maaisel even liggen
Om te voorkomen dat het gemaaide gras 
voedingstoffen afgeeft aan de grond, wordt 
het maaisel na 3 tot 7 dagen geruimd. Insec-
ten en andere soorten krijgen zo de kans eruit 
te kruipen en het zaad kan uit de zaaddozen 
vallen en zo zorgen voor nageslacht. Bij elke 
maaibeurt blijft ook een klein gedeelte staan, 
zodat insecten een leefgebied, voedsel of 
voortplantingsplek houden. Op sommige 
plaatsen bloeien bijzondere kruiden. Deze 
maaien we op het meest gunstige tijdstip voor 
dit kruid, bijvoorbeeld Ratelaar.

Gevaarlijke verkeerssituatie
Staat in een berm lang gras en zorgt dit voor 
onveilige verkeerssituaties? Dan kunt u dit 
melden bij de gemeente. Dit kan telefonisch 
via het algemene telefoonnummer 14 033 of 
via onze website www.nijkerk.eu en kies voor 
het formulier ‘Melding over woon- en leef-
omgeving doen’. De gemeente beoordeelt de 
melding en maait de berm (nogmaals) als het 

groen zorgt voor onveilige verkeerssituaties. 
Bijvoorbeeld als het gras het zicht wegneemt 
voor fi etsers.

Met kruiden ingezaaide terreinen
In het buitengebied heeft de BAO (Stichting 
Biotoopverbetering Agrarisch Overleg) in 
opdracht van de gemeente Nijkerk samen met 
de boeren kruidenrijke akkerranden ingezaaid. 
Op enkel plaatsen heeft de gemeente zelf 
kruiden ingezaaid zoals op het oude terrein 
van het voormalige zwembad Bloemendal en 
tegenover het nieuwe zwembad
(Jaap van de Krol bad).
Ook in Hoevelaken zijn er enkele terreintjes 
(Koninginneweg) ingezaaid met kruiden.

Gazon
Naast kruidenrijke grasvelden en bermen 
ruw gras hebben we ook terreinen die we als 
gazon beheren. We laten de gazons regelmatig 
maaien (16-30) keer per jaar. 
Heeft u ideeën hebben hoe de gemeente 
Nijkerk de omgeving nog aantrekkelijker kan 
maken voor mens en insect dan vernemen we 
dat graag.

Wadi
In steeds meer nieuwbouwwijken zijn 
wadi’s aangelegd. Een wadi is een verlaagde 
groenstrook waarin regenwater opgevangen 
wordt  en daar langzaam kan indringen in het 
grondwater.
In veel gevallen worden deze wadi’s beheerd 
als kruidenrijke vegetaties die selectief
gemaaid worden.



Hoe houd ik mijn container schoon en fris?
Heeft u een container aan huis? Met warm 
weer gaan die soms stinken of kruipen er 
maden uit. Dat is niet gevaarlijk, maar wel 
vies. De belangrijkste tips om uw contai-
ner schoon en fris te houden leest u hier 
op een rijtje:

Voorkomen
Vooral drooghouden
Stankproblemen en broei doen zich vooral 
voor bij de gft-container, en als de container 
veel vocht bevat: 
• Laat gemaaid gras een dagje drogen;
• Vochtige etensresten kun je in de gootsteen 

laten uitlekken;
• Leg een oude krant of stro onderin de 

containers om aankoeken van afvalresten te 
voorkomen;

• Vul de gft-container in laagjes: leg op een 
laag keukenafval een laagje gras, bladeren 
of ander tuinafval. Dat maak het gft een 
stuk droger.

Containers schoon houden
Maak geleegde containers regelmatig 
schoon met water en een scheut azijn of 
water en groene zeep.
• Laat de bak drogen voordat er nieuw afval 

in komt
• Verpak etensresten direct. Vliegen komen 

af op etensresten om daar hun eitjes te 
leggen. Verpakte resten, bijvoorbeeld in een 
krant of een biologisch afbreekbare afval-
zak, maken de container minder aantrekke-
lijk voor vliegen.

• Luiers moeten bij het restafval. Of in een 
speciale luiercontainer. 

• Probeer afgepast te koken, zodat er geen 
kostbaar voedsel weggegooid hoeft te 
worden. Moet er toch iets de gft-bak in, dan 
gaat het in een oude krant.

• Zet de container in de schaduw en sluit 
alle vuilniszakken goed af. Zeker die met 
etensresten.

• Je hebt vuilniszakken voor in containers, 
zowel voor gft als voor restafval en pmd. Als 
je die erin doet, blijven je containers schoon. 
Is er dan toch iets door gegaan of langs ge-
gaan, is het zo afgespoeld met de tuinslang

Tips 
Wie afval goed scheidt, heeft altijd een 
schone en frisse container. Er zit dan name-
lijk niets in dat stank of maden kan ver-
oorzaken. Het afval dat overblijft na goed 
scheiden mag in de container voor restafval

Bestrijden
Maden zijn larven van vliegen en muggen. 
Vliegen leggen graag eitjes op etensresten 
en uitwerpselen. Eén vlieg legt een paar 
honderd eitjes, die in warm en zonnig weer 
al na acht uur kunnen uitkomen.

Maden in het afval?
Toch maden in een container? Dan schijnen 
de volgende tips ook te helpen (dit is niet 
wetenschappelijk bewezen): 
• Klimop (Hedera) – Klimop, of Hedera, is 

giftig voor maden. Leg af en toe een tak in 
de container om het probleem te bestrijden.

• Lavendel: takje met bloempjes (geen spuit-
bus met luchtverfrisser) bestrijdt de stank, 
en ook de maden.

Maden in een geleegde container?
Azijn of groene zeep – Gebruik kokend water 
en een scheut azijn of wat groene zeep.
 
Niet doen!
Om het verwerkings- of composteringspro-
ces niet te verstoren is het dringende advies 
om niet te doen:
Verstoort de compostering
• Chloorhoudende producten, desinfecte-

rende middelen, insecticiden, ongebluste 
kalk of gips gebruiken, want dit is schade-
lijk voor het milieu.

• Kattenbakkorrels (ook niet van geperst 
papier/zaagsel) om vocht en geurtjes te 
absorberen.

• Waspoeder op de bodem en halverwege 
tegen stank.

Vervuilt het compost
• Zuiveringszout of soda op de bodem van de 

vuilnisbak om vieze luchtjes te neutraliseren 
en maden uit te drogen.

• Zout / strooizout en kalk om maden uit te 
drogen.

Gebruik geen gif
Gif is gif, en het is vaak niet duidelijk wat de 
ingrediënten zijn.
• Mottenballen in een panty aan het handvat.
• Spuiten met luchtverfrisser met lavendel of 

vliegenspray in de gft-bak.
• Gebruik ook geen zogenaamd milieuvrien-

delijke middelen tegen ongedierte, zoals 
Containerfris. Ook dit is gif.

Deksel open of dicht?
Of de deksel van de gft-container beter 
open of dicht kan blijven, hangt af van waar 
je het meeste last van hebt. Als je stank wil 
voorkomen, kan je de container beter open 
laten en zorgen dat er luchtcirculatie plaats-
vindt. Als je overlast door vliegen en maden 
wil voorkomen, kan je beter de gft-container 
goed sluiten. Waarvoor je kiest hangt onder 
andere af van de samenstelling van het 
gft-afval dat in de container wordt gedaan 
(voedselresten trekken ongedierte aan) en 
het vochtigheidsgehalte van het afval (in 
droog afval komt het rottingsproces minder 
snel op gang).

Breng uw inkomsten en uitgaven na scheiding in 
balans met het Geldplan Scheiden

Gemeente werkt aan voorkomen overmatig 
alcohol- en drugsgebruik. Geef uw mening!
De gemeente Nijkerk heeft de afgelopen 
jaren verschillende acties ondernomen om 
overmatig alcohol- en drugsgebruik in de 
gemeente te voorkomen en te verminderen. 
Voorbeelden zijn de informatiesite 
www.stopdrugsnijkerk.nl, voorlichting door 
het jongerenwerk, informatieavonden voor 
ouders, hulp van het gebiedsteam van de 
gemeente en de Hulplijn Hoevelaken.

Geef uw mening
Nu willen we graag van u weten hoe u onze 
acties heeft ervaren. We willen namelijk het 
goede behouden en verbeteren wat kan. Wilt 
u uw mening geven? Dan voeren we graag 
een telefoongesprek met u. Geef u op via 
s.pastoor@nijkerk.eu of via het telefoonnum-
mer van de gemeente: 14 033. We plannen 
dan een telefonische afspraak voor het najaar 
met u in. Uiteraard delen we uw persoonlijke 
gegevens niet met anderen.

Heeft u vragen over alcohol of drugs?
Heeft u vragen of problemen door drugs 
of alcohol? Neem dan contact op met het 
gebiedsteam van de gemeente via
www.stopdrugsnijkerk.nl.

Evaluatie van de Jongeren Ontmoetingsplaats 
in Hoevelaken

Naast de skatebaan aan de Middelaarseweg 
in Hoevelaken is in februari 2020 een Jongeren 
ontmoetingsplaats (kortweg: JOP) geplaatst. 
Deze JOP is bedoeld om jongeren de moge-
lijkheid te geven om elkaar te ontmoeten in 
de buitenlucht. De JOP is overkapt, en biedt 
een plek met bankjes en een statafel. Met 
de jongeren zijn regels opgesteld, zodat de 
plaatsing van de JOP voor buurtbewoners zo 
min mogelijk tot last is. Daarnaast zijn politie, 
BOA’s en jongerenwerkers nauw betrokken 
bij de gang van zaken rondom de JOP. 

Deze zomer wordt een evaluatie gehouden 
om een besluit over de eventuele permanente 
plaatsing voor te bereiden. Bij de omwonen-
den van de JOP in Hoevelaken zijn enquêtes 
uitgedeeld, die onderdeel uitmaken van de 
evaluatie. Als omwonende kunt u tot en met 
vrijdag 6 augustus 2021 uw enquête online 
of via de post indienen. De enquête biedt de 
mogelijkheid om als omwonenden uw mening 
over de JOP te geven. 

Naast de enquête zal er een geluidsonderzoek 
gehouden worden en zullen de meldingscijfers 
met betrekking tot eventuele overlast geanaly-
seerd worden. De uitkomsten van de evaluatie 
zullen met de omwonenden worden gedeeld. 

Een (echt)scheiding is een ingrijpende 
gebeurtenis, die grote fi nanciële gevolgen 
heeft. Om fi nanciële problemen te voorko-
men helpt het om overzicht te krijgen van 
uw huidige situatie en die van uw fi nanciële 
situatie na scheiding.

Het geldplan Scheiden geeft u dat overzicht. 
Ook biedt het inzicht in hoe u inkomsten 
kunt vergroten en op uitgaven kunt besparen.

Inwoners van de gemeente Nijkerk kunnen 
gratis en anoniem gebruik maken van het 

geldplan Scheiden. Beantwoord in 5 – 10 
minuten vragen over uw situatie, en er ver-
schijnt een persoonlijk actieplan. 

Maak gebruik van het geldplan!
Ga naar: https://www.startpuntgeldzaken.nl/
nijkerk/



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
28 juli 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1401 Hoogstraat 32 Nijkerk legaliseren voor het bouwen van een schuur 15-07-2021
2021W1533 Jacob de Boerweg 1 bouwen van een vrijstaande garage/berging 16-07-2021
 Nijkerkerveen 
2021W1077 Professor Eijkmanstraat 53 uitbreiden van de garage en het maken 15-07-2021
 Nijkerk van een dakopbouw 
2021W1338 Samuel Gerssenlaan 70 verbouwen en uitbreiden van de woning 16-07-2021
 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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2019AA001 Nijverheidsstraat 24 Handelen in strijd met regels 26-07-2021
  ruimtelijke ordening en revisie milieu 

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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1277 Wallerstraat 127 Nijkerk bereiden, bezorgen en afhalen van maaltijden 15-07-2021

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:
2021W1915 Barneveldseweg 137a plaatsen van een houtgestookte installatie 16-07-2021
 Nijkerk 
2021W1887 Dammersbeek 57 Nijkerk bouwen van een woning 13-07-2021
2021W1889 Frieswijkstraat 8 Nijkerk bouwen van een woning 13-07-2021
2021W1933 Grashof 51 Nijkerk bouwen van een schuur 19-07-2021
2021W1947 Hoefslag 16-22 Nijkerk uitbreiden van de woning 20-07-2021
2021W1897 Hoogstraat 26 Nijkerk verplaatsen van de uitrit 14-07-2021
2021W1903 Jan Plassensteeg 16 Nijkerk uitbreiden van de woning 14-07-2021
2021W1940 Keienweg 23a Nijkerk verbouwen van een bijgebouw 19-07-2021
2021W1882 Kerkstraat 2 Nijkerk terugplaatsen van de voordeur en een 13-07-2021
  scheidingswand 
2021W1925 Meinsstraat 18 Nijkerk plaatsen van een overkapping aan de 16-07-2021
  voorzijde van de garage 
2021W1902 Nekkeveld ong. Nijkerk plaatsen van een fundering voor een 14-07-2021
  VDF mast 
2021W1888 Ottoborrengoed 1 plaatsen van een erfafscheiding en 13-07-2021
 Hoevelaken overkapping 
2021W1895 Oude Barneveldseweg 63 intern verbouwen van de woning met 14-07-2021
 Nijkerk constructieve wijzigingen 
2021W1891 Singel 34 Nijkerk plaatsen van reclame 14-07-2021
2021W1929 Spoorstraat 35 Nijkerk brandveilig gebruik 18-07-2021
2021W1936 Westerdorpsstraat 23 wijzigen van de compartimentering 19-07-2021
 Hoevelaken 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W1335 Aurelia 1 Nijkerk realiseren van een in- of uitrit 16-07-2021
2021W1400 Bulderweg 16 Nijkerk vernieuwen van de gevel en plaatsen 16-07-2021
  van kozijnen 
2021W1240 De Hilt 5 Hoevelaken realiseren van een trimsalon in de schuur 19-07-2021
2021W1373 Van Dijkhuizenstraat 4 bouwen van een atelier 14-07-2021
 Nijkerkerveen 
2021W1452 Westerdorpsstraat 23 vervangen van de technischeinstallatie 20-07-2021
 Hoevelaken op het dak 

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
Oranjevereniging Nijkerk “Klein op het Plein” Plein Nijkerk 11-08-2021 21-07-2021
  In het kader 
 110-jarig jubileum 
 plaatst de vereniging 
 één dag attracties 
 voor jongeren.  
Duursma Groep Events Het organiseren  Paasbos, Grieglaan 28-07-2021 22-07-2021
 van een kermis met  Nijkerk t/m 31-07-2021
 11 attracties.  

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.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Slichtenhorsterweg 14 en Slichtenhorsterweg ten 
noordwesten van nummer 14’ en ontwerp-omgevingsvergunning
 ‘Slichtenhorsterweg ten noordwesten van nummer 14’
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 ontwerp-bestemmingsplan ‘Slichtenhorsterweg 
14 en Slichtenhorsterweg ten noordwesten van nummer 14’ en de ontwerp-omgevingsvergunning 
voor de bouw van een woning op het perceel ten noordwesten van Slichtenhorsterweg 14 ter inzage 
komen te liggen. Het bestemmingsplan voorziet in het omzetten van een bedrijfsbestemming, naar 
een woonbestemming en het toevoegen van een extra woning op het perceel Slichtenhorsterweg 14. 
Daarnaast maakt het bestemmingsplan in samenhang met een omgevingsvergunning de realisatie 
van een woning op het perceel ten noordwesten van Slichtenhorsterweg 14 mogelijk. 

Gemeentelijke coördinatieregeling
Voor deze ontwikkeling heeft de gemeenteraad op 25 maart 2021 besloten toepassing te geven aan 
artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (coördinatieregeling). De coördinatieregeling maakt 
het mogelijk om de benodigde besluiten voor een ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te 
coördineren. Voor deze ontwikkeling gaat het om het bestemmingsplan ‘Slichtenhorsterweg 14 en 
Slichtenhorsterweg ten noordwesten van nummer 14’  en een omgevingsvergunning ten behoeve 
van de woning op het perceel ten noordwesten van Slichtenhorsterweg 14.

Inzage 
Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken lig-
gen met ingang van donderdag 29 juli 2021 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 met de ontwerp-omgevingsvergunning online te raadplegen 
via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0177-0001. Via 
www.nijkerk.eu/ter-inzage zijn het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning 
eveneens te raadplegen.   

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 
rubrieken Staatscourant en 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.



Zienswijzen
Gedurende de periode dat beide ontwerp-besluiten ter inzage liggen kan een ieder (bij voorkeur 
online) een zienswijze indienen. Meer informatie vindt u onder de kop “ indienen zienswijzen” in het 
groene kader op deze pagina en op de website onder de volledige bekendmaking.

Procedure hogere grenswaarden, Slichtenhorsterweg 14 en Slichtenhorsterweg ten 
noordwesten van nummer 14

Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken bekend dat een ontwerp-besluit hogere 
grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder ter inzage komt te liggen. 

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Slichtenhorsterweg 14 en Slichtenhorsterweg ten noordwesten 
van nummer 14’ voorziet in het omzetten van een bedrijfsbestemming, naar een woonbestemming 
en het toevoegen van een extra woning op het perceel Slichtenhorsterweg 14. Daarnaast maakt het 
bestemmingsplan in samenhang met een omgevingsvergunning de realisatie van een woning op het 
perceel ten noordwesten van Slichtenhorsterweg 14 mogelijk. 

Uit het voor dit plan uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat vanwege wegverkeer op de Slichten-
horsterweg bij de woning op het perceel ten noordwesten van Slichtenhorsterweg 14 een overschrij-
ding van de voorkeursgrenswaarde aan de orde is en een procedure hogere grenswaarden gevolgd 
dient te worden.
Inzage 
Het ontwerp-besluit hogere grenswaarden ligt vanaf donderdag 29 juli 2021 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 telefoonnummer 14-033. Het ontwerp-besluit 
is tevens te raadplegen via www.nijkerk.eu/ter-inzage

Zienswijzen 
Vanaf donderdag 29 juli 2021 kan een ieder gedurende zes weken na datum bekendmaking een (bij 
voorkeur online) zienswijze indienen. Meer informatie vindt u onder de kop “ indienen zienswijzen” in 
het groene kader op deze pagina en op de website onder de volledige bekendmaking.


