
10 augustus 2022

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks Oranje-Nassauschool
Eijkmanplantsoen 
Elke tweede 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: 033 - 247 22 22
Website: www.nijkerk.eu

De gemeente Nijkerk is telefonisch bereikbaar 
van 09.00 - 17.00 uur via het telefoonnummer 
033 - 247 22 22.

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 
033 - 247 22 22.

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 ophaaldag niet 
geleegd? Bel dan met (0800) 8890 988.

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl

Officieel watertekort in Nederland:
wat betekent dit voor jouw drinkwater?  

De aanhoudende droogte heeft geen directe 
impact op de drinkwatervoorziening van Vitens. 
Er is voldoende grondwater beschikbaar voor 
de dagelijkse drinkwatervoorziening.
Het is wel belangrijk om wijs met drinkwater 
om te gaan. Het gebruik tijdens warme 
dagen loopt dan niet net zo hard op als de 
temperatuur.  

Tips en adviezen: www.vitens.nl/wijs-met-water

Vragen?
www.ggdgm.nl
0800 8446 000

Scan de QR-code 
voor al onze locaties

Haal zonder afspraak  
dichtbij je coronavaccinatie!

Barneveld, Bronveld 
Zonnebloemstraat 31, 3772 GR
• Elke dinsdag van 08.30 tot 13.00 uur
• Dit is een pop-up locatie

Nijkerk, Centrum
Molenplein 5, 3862 JL
• Elke zaterdag van 08.30 tot 13.00 uur
• Hier staat de vaccinatiebus

Vaccinatie
Tip om energie 
te besparen

Een goeie tip om energie te besparen: plak 
tochtstrips over kieren heen. Daarmee kunt 
u € 50 per jaar besparen!

Temperatuur vasthouden 
Kieren bij de deur of het raam zorgen voor 
tocht. Daardoor kan veel warme (of koele) 
lucht ontsnappen uit huis. Dat is niet de 
bedoeling. U wilt een fijne temperatuur 
natuurlijk vasthouden. U kunt tocht voorkomen 
door tochtstrips over de kieren te plakken. 

Wanneer uw huis minder tocht, hoeft u in 
de winter minder vaak bij te stoken of het 
aangenaam te hebben. Dat scheelt een hoop 
energie. Een rolletje tochtstrip kost bij de 
bouwmarkt een paar euro. Dat heeft u dus al 
snel terugverdiend. 

Kosten besparen
Want energie is duur. Bovendien is nog veel 
van de energie die we gebruiken, zoals aardgas, 
slecht voor het klimaat. Daarom deze tip. Om 
energiekosten te besparen én tegelijkertijd de 
opwarming van de aarde tegen te gaan. 

Meer tips? 
www.duurzaam-nijkerk.nl/
snelle-tips-om-minder-energie-te-verbruiken



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
10 augustus 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1210 Amersfoortseweg 73 plaatsen van een tuinhuis met bergingen 29-07-2022
 Nijkerkerveen 
2022W1435 Dammersbeek 45 Nijkerk bouwen van een blokhut 29-07-2022

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.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1789 Buntwal 19 Nijkerkerveen verbouwen van het bijgebouw 29-07-2022

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2020W3315 Appelsestraat 25 Bouw extra woning 25-04-2022

Zienswijzen
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 en 
op de website www.nijkerk.eu/ter-inzage onder de volledige bekendmaking.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W1855 Bentinckstraat 13 Nijkerk uitbreiden van de woning 30-07-2022
2022W1841 Boekweitveld 13 Hoevelaken bouwen van een aanbouw 27-07-2022
2022W1827 Bruins Slotlaan 8 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 23-07-2022
  en het bouwen van een bijgebouw 
2022W1870 De Wel 1 Hoevelaken realiseren van 3 Padelbanen 01-08-2022
2022W1830 Penningweg 6 Hoevelaken plaatsen van zonnepanelen 27-07-2022
2022W1869 Smitspol  ongenum. Nijkerk plaatsen van een hekwerk 01-08-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1175 Hogenhof 6 het hebben van een B&B en een 01-08-2022
 3861 CH Nijkerk beroep aan huis 

2022W1431 Molenplein 15 het plaatsen van een condensor 30-07-2022
 3862 JL Nijkerk 
2022W1291 Vrouwenweg 0 het kappen van 2 knotwilgen 27-07-2022
 3864 DX Nijkerkerveen 

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
Kermisbedrijf Exploiteren kermis Evenemententerrein bij 10 tot en met 28-07-2022
F.A. de Voer V.O.F.       winkelcentrum Paasbos,  17 september
  gelegen aan de Hoefslag  2022 waarbij de
  en Bachlaan te Nijkerk  zondag is uitgesloten 
   van exploitatie 
   van de kermis.   
Van der Goot  Van der Goot DNEye Plein te Nijkerk naast het 21 en 22 01-08-2022
Opticiens  promodagen  podium september 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.

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022BL155 Amersfoortseweg 103  tijdelijk lozen van bemalingswater 29-07-2022
 Nijkerkerveen 

Ontwerp omgevingsvergunning bouw extra woning Appelsestraat 25 te Nijkerk
Het college is voornemens in afwijking van het bestemmingsplan vergunning te verlenen voor het 
bouwen van een extra woning op het perceel Appelsestraat 25 te Nijkerk:

Dossiernummer: 2020W3315
Locatie: Appelsestraat 25
Omschrijving: Bouw extra woning
Verzenddatum: 25 april 2022

Zienswijzen
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 en 
op de website onder de volledige bekendmaking.

Bekendmaking Deelname DAR (digitaal aanvragen rijbewijzen)
Gemeente Nijkerk neemt vanaf oktober 2022 deel aan DAR. 

Bekendmakingen

Stukken inzien
Wilt u stukken inzien? Hiervoor kunt u contact 
opnemen met team Service en Informatie via 
telefoonnummer 033 - 247 22 22 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 
https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/.
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
Alle officiële bekendmakingen van 
de gemeente worden uitsluitend online
bekend gemaakt. Zie daarvoor op 
www.officielebekendmakingen.nl de 
rubriek Gemeenteblad.
Ook kunt u zich (gratis) registreren op de site 
https://www.overheid.nl/ 
berichten-over-uw-buurt.  
U ontvangt dan vervolgens voortaan auto-
matisch via de e-mail de Bekendmakingen die 
op uw buurt van toepassing zijn.

Geldplan Pensioen
In de aanloop naar het pensioen heeft ieder zijn eigen omstandigheden en wensen.
Er kunnen zich situaties voordoen die uw pensioen beïnvloeden, bijvoorbeeld: u bent zzp’er, of u werkt in korte dienstverbanden. 
Maar ook persoonlijke omstandigheden kunnen uw pensioen veranderen, zoals een scheiding.

Met het Geldplan Pensioen inventariseert u in 15 minuten anoniem en gratis uw situatie en de keuzes die u wilt maken.
U krijgt praktische raad en acties waar u direct mee aan de slag kunt. Zo weet u zeker dat u zo goed mogelijk bent voorbereid.
 
Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl.
Regel de zaken op tijd, dan gaat u onbezorgd de toekomst tegemoet!


