
4 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.

Etensresten? In de GFT-container! 
Bij het koken blijven er vaak resten over van 
bijvoorbeeld groenten, fruit, vlees of vis. U 
kunt dit direct in de GFT (groente-, fruit- en 
tuinafval) -container doen. Heeft u geen zin 
om elke keer naar buiten te lopen? Gebruik 
dan in de keuken een bakje of afvalemmer 
met deksel, om de etensresten eerst in de 
keuken te verzamelen.

Alle etensresten mogen bij het GFT. Dus ook 
dikke zuivelresten, eieren, resten van vis en 
vlees, visgraten en vleesbotjes. En natuurlijk 
resten van groenten, fruit, bonen, noten, 
granen, vegetarische producten, kruiden, losse 
thee en koffi e. Daarnaast mogen kleine plan-
tenresten en kleine hoeveelheden tuinafval 
ook bij het GFT.

Twijfelt u er wel eens aan wat wel en niet 
onder GFT valt? Kijk dan op www.afvalschei-
dingswijzer.nl

Ons GFT wordt gebruikt voor nieuwe producten. 
Van het GFT dat u scheidt wordt compost en 

biogas gemaakt. De compost wordt gebruikt als 
voeding voor de bodem, waardoor planten beter 

groeien. Biogas wordt gebruikt als brandstof 
voor auto’s of om huizen mee te verwarmen. 

Gratis advies over duurzaam verbouwen
Het is zomervakantie. Tijd om uit te rusten 
én om plannen te maken. Over verbouwen 
bijvoorbeeld. Als u wilt gaan verbouwen, 
doe het dan duurzaam. U kunt voor gratis 
advies terecht bij het Energieloket van de 
gemeente. Kijk ook eens op de website 
www.duurzaam-nijkerk.nl.

Verbouwen is een logisch moment om één of 
meerdere duurzame maatregelen mee te ne-
men. Wilt u bijvoorbeeld een nieuwe keuken? 

Stap dan meteen over op elektrisch koken. 
Overweegt u vloerverwarming? Isoleer de 
vloer dan goed. Nieuwe dakbedekking nodig? 
Wellicht is dat een mooi moment om ook zon-
nepanelen te plaatsen.

Start bij het Energieloket
Het Energieloket is een gratis service van 
de gemeente Nijkerk voor alle inwoners die 
vragen hebben over energie besparen, energie 
opwekken en duurzaam (ver)bouwen. Voor 

contact kunt u bellen of mailen naar energie-
coach Henk Eilander op 06 – 12 02 39 68 of 
via henk@energieloket-nijkerk.nl.

Subsidies
Voor veel maatregelen kunt u trouwens subsi-
die krijgen. Ook daarover kan het Energieloket 
informatie geven. 
Of kijk op www.duurzaam-nijkerk.nl/
fi nanciele-regelingen.

Gratis jeugdactiviteiten tijdens Summer Experience Nijkerk
Tijdens de hele zomervakantie organiseert 
de gemeente Nijkerk gratis sportieve, cultu-
rele en recreatieve activiteiten voor de jeugd 
van 4 t/m 18 jaar. Bekijk het hele program-
ma met sport & spel, workshops, clinics en 
theatervoorstellingen op www.nijkerk.eu/
summer-experience.

Nijkerk Sportief en Gezond, het Recreators 
Sportteam en de bibliotheek 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. 
Komende week kan de jeugd bijvoorbeeld 
meedoen met Sport & Spel Instuif, kinder-
cabaret, workshop graffi ti, fi tness-clinic en 
kickboks-training.

U bent zzp-er of ondernemer en woont in Nijkerk? U kunt wel wat 
advies gebruiken bij uw fi nanciën of andere zakelijke tegenslag? 
Neem voor gratis advies contact op met 
www.155.nl of bel 088-9990 155



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
4 augustus 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1092 Berencamperweg 4 Nijkerk uitbreiden van het restaurant  26-07-2021
  ketelhuis 
2021W0990 Luxoolseweg 24a Nijkerk uitbreiden van een loods 26-07-2021
2021W1479 Nieuwe Kerkstraat 92 plaatsen van een dakkapel 26-07-2021
 Nijkerkerveen 
2021W1244 Ottoborrengoed 8 Hoevelaken uitbreiden van de woning 26-07-2021
2021W1895 Oude Barneveldseweg 63 intern verbouwen van de woning 26-07-2021
 Nijkerk met constructieve wijzigingen 
2021W1079 Rembrandtlaan 42 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 27-07-2021
  en garage en plaatsen van dakkapellen 
2021W0084 Schoolstraat 55 Nijkerkerveen verbouwen van de woning 27-07-2021
2020W3303 Watergoorweg 69 Nijkerk verbouwen van het pand 26-07-2021

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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2020W1121 Catharinastraat 3 en 3a plaatsen van een serre, intern 27-07-2021
 en Verlaat 1, 3 en 3a Nijkerk verbouwen en uitbreiden van
  het monument 

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum bekendmaking een beroep indienen. Meer in-
formatie vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina en op de website 
www.nijkerk.eu/ter-inzage onder de volledige bekendmaking.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1204 Westerdorpsstraat 101 splitsen van de woning 27-07-2021
 Hoevelaken 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W2012 Amersfoortseweg 59 kappen van een esdoorn 26-07-2021
 Nijkerkerveen 
2021W2005 Bunschoterweg 50 Nijkerk realiseren van een verkooppunt 26-07-2021
  voor agrarische producten 
2021W2021 Doornsteeg ong. Nijkerk plaatsen van een speeltoren met 27-07-2021
  glijbaan en klimnet 
2021W2020 Doornsteeg ong. Nijkerk aanleggen van een tijdelijke 27-07-2021
  ontsluitingsweg 
2021W1966 Hooglandseweg 9 verbouwen van een woonboerderij 21-07-2021
 Nijkerkerveen tot schuur 
2021W2000 Kolkstraat 11a Nijkerk plaatsen van reclame 24-07-2021
2021W2009 Kompas 4 Nijkerk vergroten van de woning 26-07-2021
2021W1973 Nassaulaan 8 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel aan de 22-07-2021
  voorzijde van de woning 
2021W1950 Nijverheidsstraat 42 Nijkerk nieuwbouw ACN 20-07-2021

2021W1984 Riddererf 22 Nijkerk aanbrengen van reclame aan de zijgevel 23-07-2021
2021W1953 Rubenslaan 19 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 21-07-2021
2021W2001 Schoolstraat 94 Nijkerkerveen plaatsen van een paardenbak 24-07-2021
2021W2017 Steenbeek 54 Nijkerk vervangen van kozijnen 27-07-2021
2021W1972 Westerdorpsstraat 23 vervangen van de gevelreclame 22-07-2021
 Hoevelaken 
2021W2002 Westerdorpsstraat 41 plaatsen van een dakkapel 24-07-2021
 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:
2021W1417 Bloemendaalseweg 2 Nijkerk herbestemmen van de veeschuur 26-07-2021
2021W1473 Gasthuisstraat 17 Nijkerk renoveren van het dak en plaatsen 27-07-2021
  voorzetramen 
2021W1432 Nekkeveld 4a Nijkerk plaatsen van een antennemast 21-07-2021
2021W1674 Olevoortseweg 41 Nijkerk realiseren van een paardenbak 21-07-2021
2021W1458 Parklaan 4 Hoevelaken tijdelijk legaliseren van woon- 23-07-2021
  bestemming boven de garage 
2021W1492 Slichtenhorsterweg 43 Nijkerk bouwen van een paardenstal 27-07-2021
2021W1450 Wittenburg 135 Nijkerk uitbreiden van de woning 22-07-2021

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
Voetbalvereniging Harry Hamstra Cup Nachtegaalsteeg 1, 07-08- 2021 30-07-2021
Sparta Nijkerk Nijkerk 
Dhr. J.F.W. de Voer kermis Evenemententerrein 11 t/m 18-09-2021 30-07-2021
  Paasbos Nijkerk 
UVV/NF4 Fietsvierdaagse Diverse routes 13 t/m 16-09-2021 30-07-2021
  door 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.

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
Aalscholverlaan in Nijkerk

Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:

besluit:
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektri-
sche voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief on-
derbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord OB504 
(pijlaanduiding) op de locatie Aalscholverlaan ter hoogte van Lepelaarshof huisnummer 2 
in Nijkerk, 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.

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.


