
11 januari 2023Nieuws & informatie

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.

Vlogs: Energie besparen doe je zo!  
Iedereen heeft het over tochtstrips en 
radiatorfolie. Maar hoe plak je die? Dat kunt 
u zien in een reeks handige vlogs: Energie 
besparen doe je zo! U kunt deze fi lmpjes 
bekijken op www.duurzaam-nijkerk.nl/vlogs. 

Handleiding in beeld
Daar vindt u ook vlogs over het plaatsen van 
een deurdranger, een radiator ventilator en 
over hoe u een waterbespaarder in de douche-
kop plaats. De vlogs zijn praktische handlei-
dingen om energie in huis te besparen. Nuttig, 
want energie besparen is geld besparen.

Vlogs bekijken
Kijk op www.duurzaam-nijkerk.nl/vlog of scan 
deze QR-code:

Feestelijke opening Werkcentrum regio 
Amersfoort: 
De plek voor jouw vraag over werk, scholing en ontwikkeling 

Ook voor inwoners van de gemeente Nijkerk! 
Ben jij op zoek naar ondersteuning, advies of 
inspiratie over werk, scholing of je loop-
baan? Kom dan naar het Werkcentrum regio 
Amersfoort! Op vrijdag 27 januari 2023 
organiseren we een feestelijke dag waarop je 
een kijkje kunt nemen in het nieuwe Werk-
centrum regio Amersfoort aan de Stadsring 
75 in Amersfoort. 

In het Werkcentrum kun je je oriënteren op 
werk en onderzoeken welke (om)scholingsmo-
gelijkheden en kansen er zijn voor jou op de 
arbeidsmarkt. Je kan er onder andere  actuele 
vacatures vinden en regelmatig organiseren 
we workshops en activiteiten waar je koste-
loos aan kan deelnemen, zoals sollicitatie-en 
LinkedIn trainingen. Het Werkcentrum is voor 
iedereen uit de arbeidsmarktregio Amersfoort. 
Hieronder valt ook de gemeente Nijkerk.

Feestelijke opening
Datum:  Vrijdag 27 januari 2023
Tijd:  9.00 – 17.00 uur
Locatie:  Stadsring 75 3811 HN in 

Amersfoort
Je hoeft je niet aan te melden, maar kunt 
gewoon binnen lopen!

Wat is er te doen?
We maken er een feestelijke dag van met lek-
kere koffi e, verse poffertjes en verschillende 
activiteiten. Zo kan je jouw foto laten maken 
voor LinkedIn of je CV, zitten er adviseurs klaar 
die je direct tips kunnen geven over je CV en 
laten we je graag zien wat het Werkcentrum 
nog meer voor je kan betekenen. Kom je een 
kijkje nemen? 

Nu al naar het Werkcentrum
Je kunt nu al elke werkdag zonder afspraak 
tussen 09.00 en 17.00 uur het Werkcentrum 
binnen stappen. Het Werkcentrum is ook 
digitaal te bezoeken: 
https://werkcentrumregioamersfoort.nl/.

Samenwerking
In het Werkcentrum regio Amersfoort werken 
UWV, de gemeenten Amersfoort, Baarn, 
Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest, Wouden-
berg en Uitvoeringsorganisatie BBS samen met 
meerdere partners, waaronder de vakbonden 
CNV en FNV, werkgeversorganisatie VNO/
NCW en onderwijsinstellingen. Het Werkge-
versServicepunt (WSP), het Leerwerkloket en 
het Jongerenloket regio Amersfoort maken ook 
deel uit van het Werkcentrum. Het Werk-
centrum is voor iedereen. Het maakt daarbij 
niet uit of je aan het werk bent, een uitkering 
hebt, nog op school zit of een tijdje niet hebt 
gewerkt. Je bent meer dan welkom!

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 nieuwsbrief 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

PMD-afval 
Wij vragen u om het PMD-afval goed te scheiden. Want alleen dan kan het PMD worden ge-
bruikt om nieuwe producten van te maken. Zoals banken, bermpaaltjes en fl eecetruien.

Wat is PMD afval?
• Lege verpakkingen van plastic (bijvoorbeeld van verpakkingen van eten of andere producten);
• Lege verpakkingen van metaal (zoals blik van frisdrank, bier, soep en andere conservenblikken en 

aluminium schaaltjes);
• Lege drankkartons (zoals drink-, melk, vla- en yoghurtpakken en kartonnen pakken van soepen 

en sauzen).

Doe de verpakkingen los van elkaar in de PMD-container of in de speciale transparante PMD-zak. 
De gemeente stelt deze zakken gratis beschikbaar en deze zijn op rol verkrijgbaar bij de meeste 
supermarkten in de gemeente Nijkerk.

Zo blijft het PMD zuiver. Daardoor zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. 
En dat is beter voor het milieu. Twijfelt u over welk afval in bij het PMD afval mag?
Kijk dan op www.mijnafvalwijzer.nl



ggdgm.nl Haal je herhaalprik tegen corona in de buurt

Barneveld, Bronveld
Zonnebloemstraat 31, 3772 GR Barneveld
Elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur

Zonder afspraak voor iedereen vanaf 12 jaar

0800 8446 000
ggdgm.nl/herhaalprik

Meer informatie?

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.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
11 januari 2023

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2882 Duifhuis 65 Nijkerk verwijderen van een dragende muur 22-12-2022
  tussen woonkamer en keuken 
2022W2784 Hoefslag 132 Nijkerk tijdelijk plaatsen van een container  22-12-2022
  en bouwkeet 
2022W2864 Hoefslag 6 Nijkerk kamerverhuur uitbreiden naar 5 kamers 21-12-2022
2022W2738 Holkerweg 76 Nijkerk interne verbouwing met wijziging  22-12-2022
  constructie 
2022W2946 Nijverheidsstraat 27 Nijkerk bouwen van een bedrijfshal 22-12-2022
2022W2800 Oosterdorpsstraat 103 isoleren van de kap en het aanpassen 22-12-2022
 Hoevelaken van de dakkapellen 
2022W2899 Van Zuijlenstraat 3 Nijkerk veranderen en vernieuwen van kozijnen 02-01-2023
2022W2436 Watergoorweg 57a Nijkerk verbouwen van het bedrijfspand 22-12-2022
2022W2439 Weldammerlaan 18 verhogen van het bedrijfsgebouw 22-12-2022
 Hoevelaken 

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:
2022W2676 Tijgervlinder 2 Nijkerk aanleggen van een oprit 22-12-2022

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:
2022W3054 Bloemendaalseweg 2 Nijkerk gewijzigd uitvoeren van vergunning 22-12-2022
2022W3069 Drs. W. van Royenstraat 17 bouwen van een bedrijfswoning en 23-12-2022
 Hoevelaken bedrijfshal 
2022W3072 Edisonstraat 32 Nijkerk veranderingsvergunning 23-12-2022
2022W3052 Eerste Kruishaarseweg 7 Nijkerk bouwen van een woning 22-12-2022
2022W3078 Holkerstraat 56 Nijkerk verbouwen van de woning 23-12-2022
2022W3111 Kamersteeg 2 Nijkerk kappen van 1 beukenboom 30-12-2022
2022W3091 Korte Holk 1 Nijkerk kappen van 5 populieren 27-12-2022
2022W3096 Laakweg 51 Hoevelaken splitsing en functiewijziging 28-12-2022
2022W3100 Langestraat 33 Nijkerk verduurzamen van de woning 28-12-2022
2022W3109 Meerveldlaan 33 Hoevelaken verbouwen en uitbreiden van de garage 30-12-2022
2022W3030 Nassaulaan 25 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 20-12-2022
2022W3101 Riddererf 26 Nijkerk uitbreiden van het bedrijfspand met 28-12-2022
  een vrieshuis 
2022W3067 Schoolstraat 67c Nijkerkerveen bouwen van een woning 23-12-2022
2022W3095 Schoolstraat 78 Nijkerkerveen wijzigen van de kozijnindeling voorgevel 28-12-2022
2023W0003 Schoolstraat 90 Nijkerkerveen bouwen van een schuur 02-01-2023
2022W3082 Sloep 7 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 23-12-2022
2022W3077 Sluiswachter 0 Nijkerk bouwen van een bedrijfspand 23-12-2022
2022W3083 Van Dijkhuizenstraat 3a  vervangen van de woning 23-12-2022
 Nijkerkerveen 
2022W3028 Veldhof 21 Nijkerk plaatsen van een veranda 20-12-2022
2023W0001 Venestraat 60 Nijkerk plaatsen van zonnepanelen 01-01-2023
2022W3032 Weldammerlaan 20  bouwen van een aanbouw en 21-12-2022
 Hoevelaken vervangen van een rieten dak door 
  pannendak 
2022W3026 Wolfsesteeg 8 Nijkerkerveen plegen van onderhoud aan het dak 20-12-2022



De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W2614 Dijkje 8 Nijkerkerveen plaatsen van zonnepanelen 01-01-2023
2022W2638 Grasmaat 9 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 03-01-2023
2022W2542 Groenestraat 0 naast nr. 39  bouwen van een woning 27-12-2022
 Nijkerk 
2022W2174 Het Spaanse Leger 0 fase 2 bouwen van 61 woningen 21-12-2022
 Nijkerk 
2022W1625 Rondel 1 Nijkerk plaatsen van een hekwerk tbv een balkon 27-12-2022
2022W2276 Van Kluijvelaan 14 Nijkerk plaatsen van een carport 28-12-2022

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022M0415 Bloemendaalseweg 15 Nijkerk veranderen van de activiteiten 29-12-2022
2022M0349 De Driest 22 Nijkerk oprichten en in werking hebben van  29-12-2022
  een online onderneming in elektrische 
  steps en flesvoeding apparaten 
2022M0444 Putterstraatweg 5  Nijkerk melden plaatsing kleine tankinstallatie 29-12-2022 
  (inhoud 600 liter) in de schuur op 
  het parkeerterrein 
2022BL238 Westerdorpsstraat 13 tijdelijk lozen van bemalingswater 27-12-2022
 Hoevelaken 

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op dinsdag 17 januari 2023 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een zit-
ting 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:
20.30 uur Een bezwaarschrift inzake een last onder dwangsom voor de Domstraat 10 
 te Nijkerkerveen

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.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Stadshaven fase 1a Nijkerk
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde 
lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 15 
december 2022 het bestemmingsplan Stadshaven fase 1a Nijkerk gewijzigd heeft vastgesteld. Tegen 
het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend.
Het bestemmingsplan maakt op de huidige plek van het stadhuis aan Kolkstraat 27 in Nijkerk de 
bouw mogelijk van 26 tot 35 woningen en appartementen. 

Het plangebied ligt vlak tegen de binnenstad van Nijkerk aan. Het plangebied betreft het huidige 
stadhuis van de gemeente Nijkerk met enkele gronden daaromheen. De Kolkstraat met de monu-
mentale Arkervaart is voor een deel ook in dit ontwerpbestemmingsplan opgenomen. Het ontwerp-
bestemmingsplan bevat ook een regeling voor het historisch pand van het stadhuis. Deze regels 
voorzien in een trouwfunctie met een aanvullende (horeca)functie.

Het plangebied waarvoor dit ontwerpbestemmingsplan is opgesteld is door het Rijk aangewezen als 
Ontwikkelingsgebied Crisis- en herstelwet (Chw). De aanwijzing tot Ontwikkelingsgebied Havenkom 
Nijkerk maakt deel uit van de twaalfde tranche uit het Besluit uitvoering Chw. De aanwijzing als 
ontwikkelingsgebied biedt extra mogelijkheden om de milieugebruiksruimte te optimaliseren en de 
procedure van het bestemmingsplan te versnellen.

Inzage 
Het vaststellingsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van vrijdag 13 januari 2023 gedurende zes weken ter inzage.
Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn online te raadplegen via de site 
www.ruimtelijkeplannen.nl via de link https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0267.BP0161-0002 en via www.nijkerk.eu/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 033 – 247 22 22.

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit en bent u belanghebbende? Of bent u geen belanghebbende en 
heeft u naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze ingediend? Dan kunt u op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende de beroepstermijn, vanaf vrijdag 13 januari tot 
en met donderdag 23 februari 2023 tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Volgens de wettelijke regels 

bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrij-
ving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een kopie daarvan); de gronden 
van het beroep. Als u geen belanghebbende bent en eerder een zienswijze naar aanleiding van het 
ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, zendt u een kopie mee van die zienswijze.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de 
beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang 
hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit 
wordt van rechtswege geschorst totdat op dit verzoek is beslist. Zowel voor het instellen van beroep 
als voor het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening adresseert u als volgt:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. 
Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u digitaal een beroepschrift indienen via https://
loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Gemeente Nijkerk 2022, veegplan
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde lid 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 15 de-
cember 2022 het bestemmingsplan ‘Gemeente Nijkerk 2022, veegplan’ gewijzigd heeft vastgesteld. 

In 2014 is de gemeente gestart met een nieuwe systematiek van bestemmingsplannen maken. Het 
betreft het werken met bestemmingsplannen waarin niet slechts één ruimtelijke ontwikkeling opge-
nomen wordt, maar meerdere te bestemmen locaties worden opgenomen. Hierdoor hoeft slechts 
eenmaal een bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden om meerdere locaties te bestemmen.

Inmiddels zijn er voor de kernen en bedrijventerreinen in de gemeente verschillende vergunningen 
verleend, waarvan het wenselijk is om deze te verwerken in één van de bestemmingsplannen voor de 
kernen en bedrijventerreinen in de gemeente Nijkerk. Daarnaast is in de praktijk gebleken dat er klei-
nere tekstcorrecties of andere aanpassingen wenselijk zijn. En tenslotte zijn er enkele locaties waar de 
bestemming niet meer correct is omdat het bedrijf er gestopt is of waar sprake is van een ontwikke-
ling. Deze aanpassingen zijn in het bestemmingsplan ‘Gemeente Nijkerk 2022, veegplan’ verwerkt.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn acht zienswijzen ingediend, daarvan is één zienswijze 
vervolgens ingetrokken. De zienswijzen zijn beantwoord en hebben tot aanpassing van het ontwerp-
bestemmingsplan geleid. De beantwoording van de zienswijzen en de aanpassingen alsmede enkele 
zogeheten ambtshalve aanpassingen, zijn te lezen in de bijlage bij de toelichting van het gewijzigd 
vastgestelde bestemmingsplan in het document ‘Nota beoordeling zienswijzen en ambtshalve wijzi-
gingen Gemeente Nijkerk 2022, veegplan’.

Inzage 
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van donderdag 12 januari 2023 zes weken ter inzage.
Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn digitaal te raadplegen via de site www.ruim-
telijkeplannen.nl via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.
BP0182-0002 en via www.nijkerk.eu/ter-inzage.
De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak.  Dit kan via 
telefoonnummer 033 – 247 22 22.

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit en bent u belanghebbende? Of bent u geen belanghebbende en 
heeft u naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze ingediend? Dan kunt u op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende de beroepstermijn van vrijdag 13 januari 2023 
tot en met donderdag 23 februari 2023 tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.
Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State, https://loket.raadvanstate.nl/digi-
taal-loket/.

Volgens de wettelijke regels bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en 
handtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een 
kopie daarvan); de gronden van het beroep. Verder zendt u een kopie mee van de zienswijze, indien u 
deze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de 
beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang 
hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit 
wordt van rechtswege geschorst totdat op dit verzoek is beslist.
 
Uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening adresseert u als volgt:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u digitaal een beroepschrift indienen via
https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/.

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
12 januari Inloopspreekuur gemeenteraad 19.00 uur ’t Veense Hart, Nijkerkerveen
12 januari Raadscommissie I 20.00 uur Raadzaal, stadhuis
19 januari Raadscommissie I 20.00 uur Raadzaal, stadhuis

Vooruitblik Raadscommissie 19 januari 
over de Ontwikkelagenda 2023-2026
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdagavond 19 januari spreekt de raadscommissie over de Ontwikkelagenda. De vergadering is in 
de raadzaal en begint om 20.00 uur. 
Het college heeft de ontwikkelagenda opgesteld voor de komende jaren. Daarin staat in hoofdlijnen wat 
het college wil bereiken en wat daarvoor nodig is. De opgaven waar het college zich op wil richten zijn:
- Alle inwoners doen mee en horen er bij;
- Mensen hebben een bodem in hun bestaan;
- Een thuis voor iedereen!
- We delen de ruimte eerlijk en optimaal;
- Een bloeiende economie in een vitale samenleving;
- Duurzaamheid is onze sleutel naar de toekomst;
- Een veilige samenleving maken we samen;
- Hoe maken we het samen mogelijk?

Tijdens de bijeenkomst op 19 januari geeft het college een toelichting op de Ontwikkelagenda. Daarna 
is er gelegenheid voor insprekers om kort te reageren. Dan bespreekt de raadscommissie de Ontwik-
kelagenda door vragen aan elkaar te stellen en aan het college. Deze avond is bedoeld voor de raad om 
informatie te verzamelen.
Op donderdag 2 februari staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. Tijdens deze verga-
dering (vanaf 15.00 uur) bespreekt de raad de plannen van het college en neemt een besluit over wijzi-
gingen van de begroting 2023-2026 die nodig zijn om aan de slag te gaan met de ontwikkelagenda.

Meer weten? Inspreken?
Verder lezen? Vergaderstukken bekijken? Dat kan via de website: www.Nijkerk.eu/gemeenteraad.
Kies daar voor vergaderingen & vergaderstukken en kijk in de vergaderkalender bij 19 januari.

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in het stadhuis. Wilt u gebruik maken van het 
spreekrecht? Neem dan even vooraf contact op met de raadsgriffie via e-mail: griffie@nijkerk.eu of via 
het algemene nummer van de gemeente: 033 247 22 22. 
De vergadering vanuit huis meekijken kan ook via de website www.nijkerk.eu/gemeenteraad

Vooruitblik Raadscommissie 12 januari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdagavond 12 januari vergadert raadscommissie I vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. 
Op de agenda:
- Vaststelling bestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg Nijkerk. Dit bestemmings-

plan maakt de bouw mogelijk van 165 woningen aan de zuidoostzijde van de kern Nijkerk. 
 Het gaat om appartementen en grondgebonden woningen. Er is ook een Beeldkwaliteitsplan 

gemaakt. Daarin staan de spelregels voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe woningen en 
de inrichting van de buitenruimte. Het voorstel aan de raad is om in te stemmen met de beoor-
deling en beantwoording van de ingediende zienswijzen, in te stemmen met het Beeldkwaliteits-
plan en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

- Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley. Regio Foodvalley is een samenwer-
king tussen acht gemeenten in de regio. In de gemeenschappelijke regeling staan de afspraken 
over deze samenwerking. De wijzigingen gaan over de rol van de gemeenteraden bij de besluiten.

Meer weten? Inspreken?
Verder lezen? Vergaderstukken bekijken? Dat kan via de website: www.Nijkerk.eu/gemeenteraad.
Kies daar voor vergaderingen & vergaderstukken en kijk in de vergaderkalender bij 12 januari.

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in het stadhuis. Wilt u gebruik maken van het 
spreekrecht? Neem dan even vooraf contact op met de raadsgriffie via e-mail: griffie@nijkerk.eu of via 
het algemene nummer van de gemeente: 033 247 22 22. 
De vergadering vanuit huis meekijken kan ook via de website www.nijkerk.eu/gemeenteraad

Inloopspreekuur gemeenteraad op 12 januari in Nijkerkerveen

Wilt u iets voorleggen aan enkele raadsleden? Een goed idee of een vraag? Dan bent u van harte 
welkom tijdens het inloopspreekuur van de raad op donderdag 12 januari aanstaande. Tussen 19.00 
en 20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle fracties aanwezig. U kunt zonder afspraak binnenlopen 
in ’t Veense Hart in Nijkerkerveen.

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Dyana Bezembinder
Raadslid 
De Lokale Partij

Doe maar gewoon

8 maanden zijn we inmiddels verder na 
de verkiezingen. Wennen aan een nieuwe 
wereld met een nieuwe taal.
Woorden als, fractieberaad, commissie, 

moties, amendement, zienswijze, insprekers, 
hamerstukken, reces en ga zo maar door. Wat 
is het soms een zoektocht en soms is het nodig 
om stukken meerdere keren te lezen, of een 
woordenboek te raadplegen. Het kost veel 
tijd en voelt soms ongemakkelijk. Het doet 
elke keer beseffen hoe belangrijk het is om in 
begrijpelijke taal te spreken en te schrijven. We 
staan er niet genoeg bij stil dat de woorden 
die gesproken of geschreven worden niet voor 
iedereen als vanzelfsprekend zijn. 
Ongeveer 1 op de 9 Nederlanders heeft moeite 
met lezen, rekenen en het gebruiken van een 
computer of smartphone. 2.5 miljoen men-
sen kunnen hierdoor moeilijk meedoen in de 
maatschappij. 

Er wordt weinig over gesproken doordat veel 
mensen denken dat zij de enige zijn.
Kent u iemand die moeilijk kan meedoen? Ook 
in de gemeente Nijkerk zijn mensen die kunnen 
helpen. Helpt u mee hen de weg te wijzen? In 
de bibliotheek is er elke week een taalspreek-
uur.
Op maandag van 13:30 tot 15:00 in Nijkerk. In 
Hoevelaken op dinsdag van 11:00 tot 12:00 en 
in Nijkerkerveen op aanvraag. Op wegwijzernij-
kerk.nl is meer informatie en zijn er nog andere 
mogelijkheden te vinden.
Laten we elkaar helpen begrijpen
 
Reageren?
dyanafeiken@live.nl

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.
Of volg ons op twitter: @RaadNijkerk of 
facebook: GemeenteraadNijkerk

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffie:
telefoon:  (033) 247 22 22
e-mail: griffie@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 raadsgriffie geven we hier informatie over (het werk van) de gemeenteraad van Nijkerk. 


