
6 april 2022

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. 

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
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.

Aangepaste openingstijden stadhuis Nijkerk 
Het stadhuis in Nijkerk is op de volgende dagen gesloten:

•	 vrijdag	15	april:			 Goede	Vrijdag
•	 maandag	18	april:		 Tweede	Paasdag
•	 woensdag	27	april:	 Koningsdag
•	 donderdag	5	mei:		 Bevrijdingsdag

•	 vrijdag	6	mei:	 dag	na	Bevrijdingsdag
•	 donderdag		26	mei:	 Hemelvaartsdag
•	 vrijdag	27	mei:	 dag	na	Hemelvaartsdag
•	 maandag	6	juni:	 Tweede	Pinksterdag

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u
een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!
Wegwijzernijkerk.nl

€ 75 korting op Energiescan
Er zijn nog zo’n 100 Energiescans met € 75 
korting beschikbaar. Bent u eigenaar van een 
huis dat gebouwd is voor 1991? En wilt u 
weten waarmee u fl ink energie (en dus kosten) 
kunt besparen? Vraag dan de Energiescan 
met korting aan. Een energiescan kost 
normaal gesproken € 125. Dankzij de korting 
hoeft u slechts maar € 50 zelf te betalen.

Energiescan met korting aanvragen
U kunt de energiescan met korting aanvragen 
via www.duurzaam-nijkerk.nl/energiescan. Er 
komt dan een adviseur bij u thuis. Die kijkt wat 
u het beste kunt doen. En geeft daarbij een 

ruwe schatting van wat dat kost en wat het zal 
opleveren.

Wees er op tijd bij
Van de 250 energiescans met korting is al een 
groot deel aangevraagd. Hebt u ook interesse? 
Wees er dan op tijd bij.
 
Verduurzamen doen we samen
Gemeente Nijkerk werkt hard aan verduurza-
ming. En probeert u als inwoner op verschil-
lende manieren te helpen met het besparen 
van energie. Want hoe minder energie we 
gebruiken, hoe lager de CO2-uitstoot. 

En hoe minder we verbruiken, hoe minder 
we hoeven op te wekken met windmolens en 
zonne-panelen.

Handige website
Wilt u weten wat u zelf kunt doen of wat de 
gemeente verder doet? Kijk dan op 
www.duurzaam-nijkerk.nl.

Start werkzaamheden schoolzone Oosterdorpsstraat Hoevelaken
De aansluiting van de Stoutenburglaan op 
de Koninginneweg in Hoevelaken is klaar. 
Onze aannemer vervolgt nu het werk aan de 
Oosterdorpsstraat in Hoevelaken.

Waarom zijn er wegwerkzaamheden aan de 
Oosterdorpsstraat?
Ter hoogte van de Schimmelpenninck van 
der Oijeschool werkt de aannemer aan een 

herinrichting van de schoolzone. Dit om ervoor 
te zorgen dat het verkeer afremt bij de school. 
En er komt een veiligere oversteekplaats voor de 
school.

Planning en werkzaamheden
Het werk aan de Oosterdorpsstraat begint op 
11 april en duurt 4 weken. Tijdens de werkzaam-
heden is de Oosterdorpsstraat afgesloten voor 

doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding in-
gesteld. Aanwonenden ontvangen een brief van 
de aannemer. De aannemer is NTP uit Hattem.

Voordat de aannemer de herinrichting van 
de de straat kan doen legt fi rma van Van den 
Brom een hemelwaterriool aan.  Zodat regen-
water in de toekomst wordt afgevoerd naar de 
watergang.

Oekraïense kinderen naar de basisschool
Samen met de scholen organiseert de 
gemeente Nijkerk basisonderwijs voor 
Oekraïense kinderen. Vanaf 4 april start een 
klas in de Willem Farelschool in Hoeve-
laken. Vanaf 11 april komt er ook een klas 
in Kindcentrum Prins Willem Alexander in 
Nijkerk. Er is hard gewerkt door de scholen, 
docenten en maatschappelijke organisaties 
om dit voor elkaar te krijgen. Docenten en 

tolken staan klaar, lesstof is verzameld en 
het lokaal is ingericht. Voor beide klassen 
zijn al kinderen aangemeld, zowel vanuit de 
noodopvang als vanuit de opvang bij 
particuliere gezinnen. 

Vangt u Oekraïense vluchtelingen op en zijn 
er ook kinderen bij in de basisschoolleeftijd 
die nog niet zijn aangemeld voor het basis-

onderwijs? Neemt u dan contact op met 
Christine Westeneng via email 
c.westeneng@hsn-scholen.nl.

Meer informatie over Oekraïne, staat op 
onze website: www.nijkerk.eu/
oekraine-en-nijkerk

Veel diensten en producten kunt u online aanvragen via onze website www.nijkerk.eu



Plannen voor de toekomst van Nijkerk tot 2040
Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie vrij voor inspraak

De Omgevingsvisie is een toekomstplan 
waarin de gemeente laat zien hoe onze 
leefomgeving er over 15 jaar uit kan zien. 
Het gaat over ruimte voor onder andere 
wonen, werken, verkeer & vervoer, energie 
& duurzaamheid, landbouw & natuur en 
sport & recreatie. De Mobiliteitsvisie is een 
uitwerking van verkeer & vervoer. 

Burgemeester en wethouders hebben beide 
visies vrij gegeven voor inspraak van 6 april 
tot en met 17 mei 2022. In deze periode kunt 
u schriftelijk uw mening geven op de visies. 
Op 19, 21 en 25 april zijn er inloopbijeen-
komsten. U bent van harte welkom!

Net als in de rest van Nederland komen er ook 
allerlei ontwikkelingen op Nijkerk af. Er is een 
grote behoefte aan meer woningen. We willen 
ook dat er in onze gemeente genoeg werkgele-
genheid is. Nijkerk moet daarbij goed en veilig 
bereikbaar blijven. We staan ook voor de uitda-
ging om over te stappen op duurzame energie. 
En we moeten onze omgeving aanpassen aan 
het veranderende klimaat. Onze landbouw is 
aan het veranderen om natuur en milieu beter 
te beschermen. En natuurlijk willen we dat 
Nijkerk ondanks alles een mooie historische 
gemeente blijft, met mooie landschappen. 

Visie is uitgangspunt
Deze ontwikkelingen vragen keuzes en een plan 
om alles in goede banen te leiden. Denk aan: 

•	 Waar	kunnen	nieuwe	woningen	komen?	
•	 Waar	kunnen	nieuwe	bedrijventerreinen	

komen? 
•	 Hoe	en	waar	maken	we	onze	natuur	sterker	

en onze woonomgeving groener? 
•	 Zijn	er	nieuwe	fietspaden	of	wegen	nodig	en	

waar? 

Dat plan is er nu: de Omgevingsvisie. De af-
gelopen jaren is dit plan gemaakt met inbreng 
van inwoners, ondernemers en organisaties. 
De Omgevingsvisie is een plan op hoofdlijnen 
voor de periode tot 2040. Nieuwe andere 
plannen moeten passen binnen de Omge-
vingsvisie. Dat geldt voor plannen van de ge-
meente én plannen van inwoners en bedrijven. 
De keuzes over verkeer en vervoer in de Om-
gevingsvisie zijn gemaakt in de Mobiliteitsvi-
sie. In deze visie leest u hoe de gemeente de 
komende jaren omgaat met onze mobiliteit en 
wat er gaat veranderen. 

U kunt de Omgevingsvisie en de Mobiliteits-
visie lezen op de website van de gemeente 
https://www.nijkerk.eu/voorbereidingen- 
omgevingsvisie/ of na afspraak op het stadhuis. 
Dat kan via https://afspraak.nijkerk.eu of 
het telefoonnummer 14 033. Ook is er een 
publieksversie gemaakt die een korte samen-
vatting geeft. Die staat op de website van de 
gemeente. U kunt deze folder ook ophalen bij 
de balie van het stadhuis. 

Alliantie tegen ouderenmishandeling en 
financiële uitbuiting
Ouderenmishandeling is niet alleen licha-
melijke of psychische mishandeling. Ook 
verwaarlozing, financiele uitbuiting en sek-
sueel misbruik vallen hieronder. Door onder 
andere kennisdeling en scholing herkennen 
professionals eerder de signalen van geweld. 
Ze weten wat ze dan moeten doen.

Veel ouderenmishandeling
Ouderenmishandeling en financiële uitbuiting 
van ouderen komt voor in Nederland en veel 
meer dan we dachten. Uit onderzoek blijkt dat 
maar liefst 1 op de 20 ouderen in Nederland te 
maken heeft met ouderenmishandeling. Daarbij 
gaat het in de meeste gevallen om financieel 
misbruik. Plegers van financiële uitbuiting zijn 
vaak familieleden of vrienden.

Schaamte en angst
Uitbuiting en mishandeling van ouderen komt 
vaak pas laat in beeld. Ouderen schamen zich 
ervoor dat hun eigen kind of kleinkind ze uitbuit. 
Ouderen zijn bang wanneer naasten ze mishan-
delen of misbruik van ze maken en zijn soms 
afhankelijk van hen. Bijvoorbeeld als ze moeilijk 
kunnen lopen, niet kunnen autorijden of hulp 
nodig hebben met de computer of telefoon. Wat 
als ze je niet meer willen helpen? En familie of 
vrienden aangeven bij de politie is een hele stap.

Lokale Alliantie Nijkerk
De gemeente Nijkerk wil optreden tegen finan-
ciële uitbuiting en ouderenmishandeling. Want 
ook in Nijkerk komt dit helaas voor. Eind maart 
is de Lokale Alliantie Nijkerk opgericht. Het doel 
is het herkennen, signaleren en stoppen van 
financiële uitbuiting en ouderenmishandeling. 
In de alliantie werken verschillende organisaties 
samen: de gemeente Nijkerk, notariaat Van der 
Weij, ABN AMRO Bank, Booms Bewind, Sigma, 
Icare, PCOB afdeling Nijkerk/Hoevelaken, de 
politie en Veilig Thuis.

Meld uw zorgen
Maakt u zich zorgen over financieel misbruik in 
uw omgeving of van uzelf? Meld het via Veilig 
Thuis: 0800-2000 of de gemeente Nijkerk 14 
033.

Meer informatie
Meer informatie staat op www.nijkerk.eu/
ontspoorde-zorg-en-ouderenmisbruik en op 
www.aanpak-ouderenmishandeling.nl.

Inspraak en inloopbijeenkomsten
De Omgevingsvisie en de Mobiliteitsvisie zijn voor inspraak vrijgegeven van 6 april tot en met 
17 mei. Bent u het met iets niet eens of wilt u een opmerking maken dan kunt u dat binnen 
deze periode schriftelijk aan de gemeente laten weten. Op de website staat een speciaal for-
mulier hiervoor. U kunt ook een brief sturen aan: De gemeenteraad van Nijkerk, Postbus 1000, 
3860 BA  Nijkerk.

De visies met bijlagen staan op de website van de gemeente (www.nijkerk.eu/omgevingsvisie). 
Ook zijn ze op afspraak te lezen in het stadhuis. Een afspraak maken kan via 
https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoonnummer 14 033.

Wilt u meer weten? Hebt u vragen? Dan bent u van harte welkom op één van de inloop-
bijeenkomsten die de gemeente organiseert:
•	 Nijkerk	en	omgeving:	19	april	in	De	Schakel,	Oranjelaan	10,	Nijkerk.
•	 Hoevelaken	en	omgeving:	21	april	in	De	Stuw,	De	Brink	10,	Hoevelaken.
•	 Nijkerkerveen	en	omgeving:	25	april	in	’t	Veense	Hart,	Van	Noortstraat	36,	Nijkerkerveen.

U kunt van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur binnenlopen wanneer u wilt. Ook 
op deze bijeenkomsten kunt u het formulier invullen als u een reactie wilt geven.

Na de inspraakperiode beoordeelt de gemeente de reacties en past de visies eventueel aan. De 
gemeenteraad neemt in het najaar een besluit over de Omgevingsvisie en de Mobiliteitsvisie.

GGD Gelderland-Midden prikt in Nijkerk

GGD Gelderland-Midden prikt zaterdag 9 april 
op locatie. U kunt op zaterdag 9 april terecht 
in de dependance van het stadhuis, aan de 
Kolkstraat. Vanaf volgende week staat GGD 
Gelderland-Midden op het Molenplein met de 
prikbus. U krijgt het Pfizer-vaccin. 

Alle vaccinaties zonder afspraak
Deze locatie is tijdelijk. U kunt zonder afspraak 
terecht. Iedereen vanaf 12 jaar mag dat vaccin 
krijgen. Als u komt voor uw eerste prik, maken 
de GGD-medewerkers meteen een afspraak 
voor uw tweede prik.

•	 Openingstijden:	zaterdag	van	10.00	tot	
16.00 uur 

•	 Meenemen:	een	mondkapje	en	
 identiteitsbewijs
•	 Meer	informatie:		
 https://ggdgm.nl/dichtbijvaccineren

U kunt ook komen voor het aftekenen van het 
gele boekje.

Gemeente Nijkerk Official Team Host WK Volleybal 
Vrouwen 2022 – Doet u mee?

Eind september begint het WK Volleybal Vrouwen in Nederland en Polen. 

Maar liefst 30 Gelderse gemeenten gaan gezamenlijk deelnemers uit 24 landen huisvesten. 
De gemeente Nijkerk zal het volleybalteam van Tsjechië ontvangen.
Tijdens het WK 2022 wordt er een sportief, cultureel plein ingericht met als thema het land Tsjechie. 
Het is de bedoeling dat gedurende het WK hier allerlei sportieve, culturele, culinaire en muzikale activiteiten (side 
events) worden georganiseerd. 

Naast het volleybal worden ook andere sporten, die typisch voor dat land zijn, aangeboden.
Daarnaast wordt het programma met de lokale horeca cultureel en culinair ingevuld en zal er aandacht zijn voor 
een gezonde leefstijl. Genoeg ruimte dus voor kansen op zowel maatschappelijk als economisch gebied.

Heeft u een idee voor een leuke activiteit? Benieuwd hoe u/jij hier onderdeel van kunt worden? Stuur dan een e-
mail naar m.koele@cultuurmakelaar-nijkerk.nl of mike@nijkerksportiefengezond.nl



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
6 april 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0574 Broekbos 40 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 24-03-2022
2022W0096 Hogebrinkerweg 65 realiseren van een mantelzorgwoning 23-03-2022
 Hoevelaken 
2022W0274 Nieuwe Voorthuizerweg 3b verbouwen van de woning en plaatsen 24-03-2022
 Nijkerk tijdelijke woonunit 
2022W0648 Ridderspoor 28 Hoevelaken plaatsen van een overkapping 24-03-2022
2022W0226 Schoolstraat 29 Nijkerkerveen verbouwen en vergroten van de woning 26-03-2022
2021W3244 Spoorstraat 13 Nijkerk realiseren van een zadeldak op een 23-03-2022
  bestaand bijgebouw 
2022W0201 Van Rensselaerstraat 4 Nijkerk verwijderen van een dragende wand 23-03-2022
  in een woning 

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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W3168 Van Kluijvelaan 38 Nijkerk kamerverhuur in eigen woning 24-03-2022

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:
2022W0749 Achterduyst 2 Nijkerk aanleggen en verharden van paden,  25-03-2022
  parkeerterreinen en andere opper-
  vlakteverhardingen 
2022W0756 Bosbes 7 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de  26-03-2022
  woning door middel van een erker 
2022W0713 De Driest 2 t/m 18, 22 t/m 30  samenvoegen van bouwunit 13 en 14 22-03-2022
 Nijkerk 
2022W0710 Meerveldlaan 28 Hoevelaken gedeeltelijk vernieuwen van het 22-03-2022
  bijgebouw 
2022W0716 Scherpencamp 3 Nijkerk plaatsen van dakkapellen aan de voor-  22-03-2022
  en achterzijde 
2022W0723 Venestraat 48 Nijkerk gedeeltelijk slopen van een gemeentelijk  23-03-2022
  monument 
2022W0718 Vetkamp 40 Nijkerk verbouwen van de woning en loods tot 22-03-2022
  appartementen 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W3258 Dijkje 1a Nijkerkerveen bouwen van een woning 28-03-2022
2022W0610 Rubenslaan 26 Nijkerk uitbreiden van de woning 28-03-2022
2022W0226 Schoolstraat 29 Nijkerkerveen verbouwen en vergroten van de woning 24-03-2022
2022W0256 Woudweg 16a Nijkerk verbouwen van een bestaande stal 29-03-2022

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
Circus Bolalou Speelvergunning voor het Evenemententerrein Paasbos,  30-3-2022  24-3-2022
 organiseren van een circus. op het terrein aan de Hoefslag/ t/m 2-4-2022
  Bachlaan bij winkelcentrum 
  Paasbos, Nijkerk  

Stichting  Bouwlogistics Nijkerk, Nijkerkerveen,  16-4-2022 29-3-2022
Run033 Halve van Nijkerk Hoevelaken 
Stichting  Ronde van Nijkerk Centrum Nijkerk 11-6-2022 31-3-2022
Wielersport 
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.

Vertrokken naar onbekende bestemming 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken (adresonderzoek) is gebleken, dat onderstaande perso(o)
n(en) niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (de BRP) staan 
ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ambtshalve gegevens van 
het vertrek uit Nederland op te nemen in de BRP. 

Geslachtsnaam en voorletters: Laatst bekende adres: Datum besluit:
Kajzer, S.B.     De Wiekslag 9 I, 3871 AR Hoevelaken 22-02-2022
Djuric, A.  Vetkamp 111, 3862 JT Nijkerk 22-02-2022
Iwan, J.  Martinus Zwetslootstraat 21, 3861 HH Nijkerk 15-02-2022
Pop, R.M.  De Wiekslag 7 I, 3871 AR Hoevelaken 15-02-2022
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u dit doen binnen zes weken na de datum van 
bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het bezwaarschrift ten minste: 

•	 de	dagtekening
•	 uw	naam
•	 adres
•	 handtekening
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waar	u	bezwaar	tegen	maakt	(zo	mogelijk	met	een	kopie	daar-

van) en de gronden van het bezwaar.

U stuurt de brief naar: 
Gemeente Nijkerk 
t.a.v. Burgerzaken (adresonderzoek) 
Postbus 1000 
3860 BA Nijkerk
 
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het algemene nummer van de gemeente Nijkerk en 
vraag naar de afdeling Burgerzaken, telefoon 14 033. 

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 11 april 2022 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een zitting 
ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzittingen zijn in principe 
openbaar. Wel is het mogelijk dat – al dan niet op verzoek van de indiener van het bezwaar – een 
hoorzitting alsnog achter gesloten deuren wordt gehouden.

De openbare agenda is als volgt:

19.30 uur Een bezwaarschrift inzake een last onder bestuursdwang opruimen afval Synagogepad 5
20.00 uur Een bezwaarschrift inzake een last onder dwangsom voor Rondel 1
20.30 uur Een vijftal bezwaarschriften inzake het verlenen van een kapvergunning voor Stouten-

burgerlaan 22 
21.00 uur Een tweetal bezwaarschriften inzake de last onder dwangsom voor Achterduyst 2

Wilt u als toehoorder bij een zitting aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden bij mevrouw
D. Wisselo via het e-mail adres d.wisselo@nijkerk.eu. Belt u liever? Neem dan contact op met het
algemene nummer van de gemeente Nijkerk 14 033. U kunt dit nummer ook bellen als u meer
informatie wilt, vraag naar een collega van team Juridische Zaken.

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 
toegezonden. 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/terinzage.

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/bezwaarmaken of schriftelijk. 

Indienen beroep tegen een bestemmingsplan,
hogere grenswaarden
Beroep tegen vastgestelde bestemmings-
plannen kunt u indienen 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
uitgebreide 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 omgevingsvergunningen) of bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak 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.



Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Roggeakker in 
Hoevelaken
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 
 Roggeakker ter hoogte van huisnummer 66 in Hoevelaken;
•	 Dit	besluit	vervalt	op	het	moment	dat	de	gebruiker	van	de	gehandicapten-
 parkeerplaats 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 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit intrekken laadpaalparkeerplaatsen Van Rootselaarstraat in 
Nijkerkerveen
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het intrekken van het verkeersbesluit gepubliceerd in Gemeenteblad nummer 117073 van 2022 voor 
het aanwijzen van parkeerplaatsen bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locatie 
Van Rootselaarstraat ter hoogte van huisnummer 5 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/bezwaarmaken.

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.

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
Vrijheidslaan in Nijkerk
Het college van burgemeester en bethouders besluit:

•	 Het	aanwijzen	van	twee	parkeerplaatsen	uitsluitend	bedoeld	voor	het	opladen	
  van elektrische voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 
		 1990	inclusief	onderbord	met	de	tekst	‘opladen	elektrische	voertuigen’	en	voor-
  zien van onderbord OB504 (pijlaanduiding) op de locatie Vrijheidslaan ter hoogte
  van Vetkamp huisnummer 38A in Nijkerk;
•	 Het	intrekken	van	het	verkeersbesluit	‘aanwijzen	parkeerplaatsen	opladen	
		 elektrische	voertuigen	De	Lieverhof	in	Nijkerk’	gepubliceerd	in	Gemeenteblad	

  111867, jaargang 2022.

Beroepsmogelijkheid
Tegen dit besluit kan een belanghebbende beroep instellen bij de rechtbank Gelderland, afdeling 
bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan digitaal een beroepschrift worden 
ingediend via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

In afwachting van de uitspraak van de bestuursrechter kan de voorzieningenrechter worden gevraagd 
een voorlopige voorziening te treffen. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan digitaal een 
verzoekschrift worden ingediend via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Wij wijzen erop dat voor het behandelen van een beroepschrift of voorlopige voorziening griffierecht 
in rekening wordt gebracht. Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opne-
men met het team Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Ontwerp Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken bekend dat de ontwerp Omgevingsvi-
sie Gemeente Nijkerk 2040 vrij is gegeven voor inspraak.

Plangebied
Het plangebied van de ontwerp omgevingsvisie omvat het gehele grondgebied van de gemeente 
Nijkerk.

Planinhoud
De ontwerp omgevingsvisie is opgesteld in de geest van de Omgevingswet. Formeel is deze wet nog 
niet van kracht (verwachte inwerkingtreding 1 januari 2023) en gelden nu nog de bepalingen van de 
Wet ruimtelijke ordening. Daarom heeft deze omgevingsvisie als strategisch beleidsdocument in het 
kader van de Wet ruimtelijke ordening de status van structuurvisie.

Het doel van de Omgevingsvisie is de geldende structuurvisie Nijkerk-Hoevelaken uit 2011 te actua-
liseren met als oogmerk te beschikken over een heldere strategische visie op de fysieke leefomgeving 
voor het grondgebied van Nijkerk tot 2040. Daarbij beperkt deze eerste omgevingsvisie zich tot de 
zes	thema’s	duurzame	ontwikkeling,	wonen,	werken,	mobiliteit,	voorzieningen	en	landelijk	gebied.	
Een	strategische	visie	voor	deze	zes	thema’s	die	gericht	is	op:	
•	 een	beschrijving	van	de	hoofdlijnen	van	de	kwaliteit	van	de	fysieke	leefomgeving;
•	 de	hoofdlijnen	van	de	voorgenomen	ontwikkeling,	het	gebruik,	het	beheer,	de	bescherming	en	

het behoud van het grondgebied;
•	 de	hoofdzaken	van	het	voor	de	fysieke	leefomgeving	te	voeren	integrale	beleid.

Ontwerp mobiliteitsvisie Nijkerk
Voor het gemeentelijk grondgebied is een afzonderlijke mobiliteitsvisie opgesteld. Het doel van 
deze mobiliteitsvisie is te komen tot optimaal verkeersveilige en leefbare woongebieden waarbij de 
bereikbaarheid en duurzaamheid belangrijke randvoorwaarden zijn. De resultaten uit deze ontwerp 
mobiliteitsvisie zijn integraal verwerkt in de ontwerp omgevingsvisie.

Ontwerp-MER
Met de omgevingsvisie heeft de gemeente Nijkerk tegelijkertijd een Milieueffectrapport (MER) op-
gesteld. Voor het MER doorloopt de gemeente de procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). 
Op deze wijze worden de milieubelangen meegewogen in de besluitvorming over de omgevingsvisie.
Er	is	bewust	voor	gekozen	niet	uitsluitend	de	milieubelangen	te	wegen.	Ook	thema’s	zoals	veiligheid,	
gezondheid, historisch kapitaal en opleiding & inkomen zijn in de afweging van belangen betrokken.
De ontwerp-MER is een bijlage bij het ontwerp van de Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040.

U kunt reageren op de ontwerp omgevingsvisie, de ontwerp mobiliteitsvisie met bijlagen
Het ontwerp van de omgevingsvisie is met het ontwerp-MER en de ontwerp mobiliteitsvisie met 
ingang van donderdag 7 april 2022 gedurende zes weken in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te 
Nijkerk, uitsluitend op afspraak. Dit kan bij voorkeur via https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoon-
nummer 14-033.

Daarnaast is het ontwerp van de omgevingsvisie online te raadplegen via de link 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.SV0002-0001 
Via www.nijkerk.eu/ter-inzage is het ontwerp eveneens te raadplegen.   

Reactie indienen
Vanaf donderdag 7 april 2022 kunt u gedurende zes weken naar keuze online schriftelijk of monde-
ling een reactie op de visies met bijlagen bij de gemeenteraad naar voren brengen. Op de website van 
de gemeente Nijkerk vindt u een online formulier onder de publicatie van de beide ontwerpvisies.

Het schriftelijk indienen van een reactie kan bij de Gemeenteraad van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 
BA  Nijkerk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan tijdens werkdagen tussen 10.00 
uur en 12.00 uur contact worden opgenomen met het team Proces- en planvorming, tel. 14 033.



Agenda van de raad
Datum 
7 april Inloopspreekuur gemeenteraad 19.00 uur Stadhuis, vergaderkamer 1.11
7 april Beeldvormende bijeenkomst 20.30 uur Stadhuis, raadzaal
14 april Raadscommissie I 20.00 uur Stadhuis, raadzaal
14 april Raadscommissie II 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant

Vooruitblik Raadscommissies 14 april
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Op 14 april zijn er twee raadscommissies in het stadhuis. Ze beginnen allebei om 20.00 uur. 
Commissie I vergadert in de raadzaal over:
- Visie werklocaties 2020-2030 en regionaal programma werklocaties 2021-2025 Foodvalley. 

Dit gaat over regionaal afstemmen en programmeren van de ontwikkeling van werklocaties. 
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de visie en van het programma en geen 
wensen en bedenkingen in te dienen bij de Regio Foodvalley. 

- Terugkoop perceel Spoorkamp 1 fase 1 van MBO Amersfoort. Dit voorstel gaat over de 
terugkoop van een perceel grond van 6.855 m2 van MBO Amersfoort in plangebied Spoorkamp 
fase 1. Het voorstel is om het perceel te gebruiken voor herontwikkeling noordoostelijke lob 
Spoorkamp	fase	1	naar	‘’maatschappelijk	wonen’’.	Als	de	raad	instemt	met	de	aankoop,	volgt	
een gebiedsuitwerking.

Commissie II vergadert in het bedrijfsrestaurant over:
- Burgerinitiatief Urban Sports. De commissie bespreekt de mogelijkheden op korte en lange 
termijn	voor	‘urban	sports’.	Dat	zijn	actieve	en	uitdagende	sporten	in	de	openbare	buitenruimte.	
In juni 2021 diende een inwoner een burgerinitiatief in. 

- Evaluatie 11 pilots sociaal domein. De afgelopen twee jaren waren er 11 pilots in het sociaal 
domein. Uit de evaluatie blijkt dat acht van de pilots voldoende bijdragen aan de doelstellingen 
van de gemeente. Zes van deze projecten gaan door. Het gaat om: Paashuis, Leun en Steun, 
Eigen plan, Jongeren in beeld, Schuldhulpverlening/vroegsignalering en Stop drugs Nijkerk. Voor 
2 pilots vraagt het college aan de raad om aanvullende fi nanciering om door te gaan. Dat zijn de 
pilots: Welzijn op Recept en WelKOM huis.

Meer informatie? Meeluisteren of inspreken?
De agenda en de vergaderstukken van de commissievergaderingen zijn te vinden op de website van 
de gemeente (www.nijkerk.eu). De raadscommissie stelt aan het begin van de vergadering de agenda 
vast. De onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.

Spreekrecht
Inwoners en andere belanghebbenden kunnen bij een agendapunt inspreken.  Wilt u inspreken? 
Meldt u zich dan vóór de vergadering aan bij de raadsgriffi e (griffi e@nijkerk.eu of via telefoonnum-
mer 14 033). U ontvangt dan nadere informatie.

Uitzending 
De vergaderingen van de raadscommissies zijn live en ook achteraf via internet te bekijken. 
www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd 
Woensdagavond 30 maart heeft burgemeester Gerard Renkema de nieuwe gemeenteraad ge-
installeerd. De toegelaten raadsleden legden tijdens deze bijzondere raadsvergadering de eed of 
belofte af. Kort gezegd staat daarin dat zij geen gunsten of giften hebben gegeven of beloofd om 
gekozen te worden. Maar ook dat zij als raadslid geen geschenken of beloftes hebben aangenomen 
of zullen aannemen. En dat zij trouw zijn aan de Grondwet, de wetten nakomen en de plichten als 
raadslid naar eer en geweten zullen vervullen. Na dit offi ciële moment ontvingen de raadsleden 
bloemen en was de installatie een feit. De voorzitter van de gemeenteraad, Gerard Renkema, sprak 
hen	nog	toe.	Hij	benoemde	nogmaals	de	verantwoordelijke	taak	van	de	raad:	met	z’n	zevenentwin-
tigen onze ruim 44.000 inwoners vertegenwoordigen.

Zetelverdeling
De zetelverdeling in de gemeenteraad is voor deze raadsperiode (2022-2026) als volgt:
CDA:  7 zetels
ChristenUnie-SGP:  6 zetels
PRO21:  5 zetels
De Lokale Partij:  5 zetels
VVD:  4 zetels

De	portretfoto’s,	namen	en	contactgegevens	van	de	raad	vindt	u	onder	het	kopje	Wie	zitten	er	in	
de raad? op www.Nijkerk.eu/gemeenteraad

Dit zijn de 27 raadsleden van de nieuwe gemeenteraad. In hun midden de voorzitter van de raad, 
burgemeester Gerard Renkema. En aan de linker zijkant de griffi er, Aline Verhoef.

Commissieleden benoemd
Naast de raadsleden kan een fractie commissieleden hebben. Zij ondersteunen de raadsleden bij 
de voorbereidingen van de vergaderingen en kunnen in commissievergaderingen ook het woord 
voeren namens de fracties. Bij de verkiezingen stonden deze personen ook op de kandidatenlijst 
voor hun partij. Woensdagavond werden in totaal 18 commissieleden benoemd. Ook zij legden de 
eed of belofte af.
De vergadering terugkijken? Dat kan via de website: www. Nijkerk.eu/gemeenteraad

Inloopspreekuur op 7 april in het stadhuis
Donderdag 7 april is er inloopspreekuur van de raad in vergaderruimte 1.11 van het stadhuis. 
Wilt u iets voorleggen aan de gemeenteraad? Een goed idee of een vraag? U bent van harte 
welkom om even binnen te lopen. Tussen 19.00 en 20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle 
fracties aanwezig en luisteren ze graag naar u.

Vooruitblik Beeldvorming 7 april
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Donderdagavond 7 april is er vanaf 20.30 uur een beeldvormende bijeenkomst in de raadzaal van 
het stadhuis. Tijdens deze bijeenkomst krijgen raadsleden en belangstellenden informatie over de 
stand van zaken in het Sociaal Domein aan de hand van de 2e kwartaalrapportage. Er is ook aan-
dacht voor de actuele ontwikkelingen binnen de deelgebieden: Wmo, Participatie en Jeugd. 
Na de toelichting is er gelegenheid om vragen te stellen over de rapportage. U bent van harte 
welkom. Meer lezen? www.Nijkerk.eu/gemeenteraad

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.

Volg de gemeenteraad ook 
via Twitter en Facebook

Hoort u graag wat de 
gemeenteraad doet?
Bijvoorbeeld wanneer de
vergaderingen zijn en wat 
er op de agenda staat?

Dan kunt u de gemeenteraad ook 
volgen via twitter: @RaadNijkerk 
of Facebook: GemeenteraadNijkerk. 
Vanuit de raadsgriffi e geven we hier 
informatie over (het werk van) de 
gemeenteraad van Nijkerk.

Gemeenteraad


