
12 oktober 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.

Startmoment voor herinrichting van de Oranjelaan en Stationsweg 
Op woensdag 19 oktober is er een startmoment voor de herinrichting van de Oranjelaan, Stationsweg en het Willem-Alexanderplein. Dit is tussen 
11:00 en 12:00 uur op het Willem-Alexanderplein in Nijkerk. Omwonenden en andere betrokkenen zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

MEE - Onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Nijkerk 
Heeft u zorg nodig en behoefte aan 
iemand die met u meedenkt? Die u helpt 
om uw vraag of probleem over zorg en 
ondersteuning onder woorden te brengen 
en op een rijtje te zetten? Met u op zoek 
gaat naar passende zorg of u ondersteunt 
bij ontevredenheid? Iemand die u helpt bij 
het doen van een aanvraag? Iemand die 
meegaat naar gesprekken met instanties als 
bijvoorbeeld de gemeente, het Sociale Team 
of het UWV? 

Cliëntondersteuner
Zo iemand is er: 
de cliëntondersteuner van MEE.
Een cliëntondersteuner van MEE weet welke 
voorzieningen er in uw buurt zijn. Hij of zij 

kent de wetten en regels om mensen met een 
beperking te helpen. En hoe je die ondersteu-
ning kunt aanvragen.

Cliëntondersteuning is er voor iedereen
De cliëntondersteuning van MEE is er voor 
iedereen met een beperking of een chronische 
ziekte. Maar ook voor mensen die te maken 
hebben met iemand met een beperking. Bij-
voorbeeld als je samen in één huis woont. Of 
als je zorgt voor iemand met een beperking. 
Bijvoorbeeld over hoe je de zorg goed regelt 
zonder dat je zelf overbelast raakt. 
De hulp is gratis en onafhankelijk. Er is geen 
verwijzing nodig. Ook heeft het geen gevolgen 
voor het eigen risico van de zorgverzekering.

Waar kan ik terecht in de gemeente 
Nijkerk?
U kunt rechtstreeks contact opnemen 
met MEE Veluwe via 055 526 9200 of 
info@meeveluwe.nl.

Vervolgproces woningbouw in Deelplan 3 in Nijkerkerveen   
Dit woningbouwplan gaat uit van maximaal 
350 woningen. Het gaat om het gebied ten 
zuidwesten van Nijkerkerveen – gelegen tus-
sen de Nieuwe Kerkstraat, de Laakweg en de 
Jacob de Boerweg. 

Op het eerste concept stedenbouwkundig-
ontwerp zijn een aantal reacties van omwo-
nenden gekomen. Vervolgens is dit ontwerp 
aangepast. Het gaat daarbij vooral om de 
waterhuishouding, het openbaar groen en het 
aansluiten op bestaande percelen. In januari 
2022 heeft de gemeenteraad de kaders voor 
deze ontwikkeling vastgesteld. 

Toewerken naar een ontwerp bestemmings-
plan
De afgelopen maanden zijn er gespreken 
geweest met omwonenden. Op dit moment 
wordt er gewerkt aan een ontwerp bestem-
mingsplan en een ontwerp beeldkwaliteits-
plan. Beide plannen worden nog dit jaar ter 
inzage gelegd voor de formele inspraak. Meer 
informatie hierover volgt nog. Omwonenden 
worden hierover per brief geïnformeerd. Ook 
wordt er een inloopbijeenkomst georgani-
seerd. Alle betrokkenen kunnen hier informa-
tie krijgen en vragen stellen. 

Meer informatie 
Op de projectpagina op de website 
www.nijkerk.eu staat meer informatie. Hier 
kunt u ook het stedenbouwkundig ontwerp 
en het daarbij behorende schetsboek vinden. 
Deze waren onderdeel van de kaderstelling 
door de gemeenteraad in januari 2022. 

Heeft u nog vragen?
U kunt een e-mail sturen naar gemeente@
nijkerk.eu. Geeft u daarbij even aan dat het om 
het woningbouwplan Deelplan 3 in Nijkerker-
veen gaat. Het is ook mogelijk om telefonisch 
contact op te nemen via het algemene
nummer van de gemeente: (033) 247 22 22.

Nepbrief over weghalen protestvlaggen in Hoevelaken 
In Hoevelaken is een nepbrief verspreid over het weghalen van protestvlaggen 
op privéterrein. De brief is voorzien van het logo van de gemeente Nijkerk, 
maar is niet ondertekend. Ook andere vaste elementen van een offi ciële brief 
ontbreken.

In de brief worden inwoners met een protestvlag aan hun woning gesommeerd 
deze weg te halen “omdat het indruist tegen de richtlijnen van het vlagprotocol”. 
De brief zou afkomstig zijn van de provincie Gelderland en de gemeente Nijkerk. 
Maar de gemeente Nijkerk stelt met nadruk dat het om een nepbrief gaat. De 
gemeente is van plan bij de politie aangifte te doen van valsheid in geschrifte.
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Subsidie voor 
verduurzamen
Wanneer u uw huis verduurzaamt, dan 
betaalt de overheid in veel gevallen mee. 
Door middel van de ISDE-subsidie. U moet 
deze subsidie wel zelf aanvragen. 

Hiervoor kunt u subsidie aanvragen:
• Isoleren van de muur/gevel
• Isoleren van het dak
• Isoleren van de vloer
• Raamisolatie
• Een warmtepomp
• Een zonneboiler
• Een aansluiting op het warmtenet

Subsidie bij 1 maatregel
Neemt u één van deze maatregelen om 
duurzamer te wonen, dan krijgt u 15% van de 
kosten terug.

Subsidie bij 2 of meer maatregelen
Neemt u twee of meer maatregelen, dan kunt 
u tot ongeveer 30% van de kosten vergoed 
krijgen.

Meer info
Kijk hoe u deze subsidie kunt aanvragen en 
voor meer info over andere financiële 
regelingen die u helpen bij het verduurzamen 
van uw huis op www.duurzaam-nijkerk.nl/
financiele-regelingen.

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
12 oktober  2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2122 Havenstraat 2 Nijkerk maken van een uitrit 04-10-2022
2022W1926 Hogebrinkerweg 42  kappen van 4 bomen 04-10-2022
 Hoevelaken 
2022W0976 Luxoolseweg 24a Nijkerk uitbreiden van de bedrijfsloods 29-09-2022
2022W2255 Nieuwe Voorthuizerweg 32 verleggen van een inrit 30-09-2022
 Nijkerk 
2022W2077 Nieuwe Voorthuizerweg 32 bouwen van een bedrijfswoning met 30-09-2022
 Nijkerk bijgebouw 
2022W1420 Nijverheidsstraat 33 Nijkerk bouwen van een bedrijfshal 03-10-2022
2022W1759 Schoolstraat 66 Nijkerkerveen verbouwen en uitbreiden woning 28-09-2022
2022W1488 Slichtenhorsterweg 14b Nijkerk bouwen van een bijgebouw 29-09-2022
2022W1414 Torenstraat 10 Nijkerk verbouwen van de bakkerij naar 03-10-2022
  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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2020W3315 Appelsestraat 25 Nijkerk Bouw extra woning 12-10-2022

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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1778 Nieuwe Voorthuizerweg 10 aanleggen van een tijdelijke bouwinrit 03-10-2022
 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.

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2189 Samuel Gerssenlaan 96 Nijkerk renoveren van de uitbouw 29-09-2022

Kom op 3 november naar de informatieavond over pleegzorg! 

Kinderen horen thuis, en als dat niet kan, zo 
thuis mogelijk. Soms zitten kinderen thuis 
zo in de knel dat een andere plek nodig is. 
Een warme plek in een ander gezin, waar het 
kind zich thuis mag voelen. Een tijdje… of 
een tijdje langer. Het liefst dichtbij; in hun 
eigen omgeving, met school en vriendjes in 
de buurt. 

Tijdelijk ergens anders
In sommige situaties is hulp en steun in een 
gezin onvoldoende. Dan wordt besloten dat 
een kind voor korte of langere tijd ergens 
anders zal wonen. Als een kind ergens anders 
moet wonen, plaatsen we het kind het liefst 
bij pleegouders, omdat deze vorm van opvang 
het meest op de gezinssituatie lijkt. Kinde-
ren kunnen ook opgevangen worden in een 
professionele setting, dan hebben we het over 
een gezinshuis.

Steunouders
Er zijn ook steunouders. Dit zijn vrijwilligers 
die één of twee dagdelen per week een kind 
opvangen. Ze geven gezinnen daarmee tijdelijk 
een steuntje in de rug. Gezinnen besluiten zelf 
of ze steun vragen van een steunouder.

Kort of langer
Pleegzorg is er dus in verschillende vormen. 
Er is pleegzorg voor zolang als nodig. Soms is 
dat maanden, soms jaren, soms tot een kind 
volwassen is. Maar er is ook weekend- en 
vakantiepleegzorg. Dat is voor kinderen die 
maar een deel van de tijd een tweede thuis 
nodig hebben.

Bij familie of kennissen
Ook als familie of kennissen de zorg voor een 
kind (tijdelijk of lang) overnemen kan dat 
pleegzorg worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn 
bij oma en opa, vrienden van ouders, iemand 
van school of van een club. Die pleegouders 
kunnen hulp, begeleiding en extra (financiële) 
ondersteuning krijgen.

Meer pleegouders nodig
In de Week van de Pleegzorg (2 t/m 9 
november) is er landelijke aandacht voor 
pleegzorg en werven we nieuwe pleegouders. 
Gemeente en pleegzorgorganisaties 
organiseren dan diverse activiteiten. Landelijk 
is er een tekort aan pleegouders. Ook in 
de gemeente Nijkerk. We kunnen door het 
tekort aan pleegouders een kind niet altijd 
een plek geven die écht bij haar of hem past. 
Het leven van pleegkinderen staat daardoor 
soms ‘in de wacht’. 

Wij gunnen ieder kind een goede plek. Daar 
zetten we ons graag voor in. Door de extra 
aandacht hopen we dat meer inwoners hun 
deur openstellen voor pleegzorg. We zijn ook 
hard op zoek naar pleegouders met verschil-
lende etnische culturele achtergronden. 

Informatieavond 3 november
De gemeente Nijkerk organiseert op 
donderdag 3 november van 20.00-21.00 
uur in het stadhuis een informatieavond. 
Deze is voor mensen die meer willen weten 
over de thema’s steunouder, pleegouder en 
gezinshuisouder. Tijdens deze avond zijn er 
ervaringsdeskundigen, zoals een steunou-
der, pleegouder en gezinshuisouder uit de 
gemeente Nijkerk aanwezig. Zij vertellen 
vanuit hun persoonlijke ervaringen verhalen 
en beantwoorden uw vragen. U kunt zich 
aanmelden voor deze avond door een e-mail 
te sturen naar a.vanveldhuizen@nijkerk.eu. 
Ook kunt u online deelnemen. Als u online 
wilt deelnemen, kunt u dit aangeven in de 
e-mail.



Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W2302 Amersfoortseweg  Nijkerk verplaatsen van het bouwvlak 03-10-2022
2022W2285 Bulderweg 12 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van het 29-09-2022
  bijgebouw 
2022W2308 Christinapad 18 Hoevelaken kappen van een eikenboom 03-10-2022
2022W2309 Gasthuisstraat 23 Nijkerk wijzigen van een constructieve 03-10-2022
  binnenwand 
2022W2311 Oosterinslag 17 Hoevelaken verbouwen van de gevel 04-10-2022
2022W2281 Schans 23 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 29-09-2022
2022W2286 Smitspol langs Rijksweg A28 vervangen van reclamedoeken door 30-09-2022
 Nijkerk led schermen 
2022W2276 Van Kluijvelaan 14 Nijkerk plaatsen van een carport 28-09-2022
2022W2273 Westerdorpsstraat 68 bouwen van een garage/berging,  28-09-2022
 Hoevelaken tuinpaviljoen en tuinkas 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1912 Watergoorweg 52 Nijkerk aanleggen van 3 padelbanen 03-10-2022

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:
2022M0299 Watergoorweg 71  Nijkerk oprichten en in werking hebben van  
04-10-2022
  een bedrijf in laminaat en parket vloeren

Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 11e wijziging 
Weldammerlaan 6
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.9a van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 11e 
wijziging Weldammerlaan 6’ ter inzage komt te liggen. 

Het bestemmingsplan maakt mogelijk de functieverandering van het agrarisch perceel 
Weldammerlaan 6 te Hoevelaken, waarbij één extra woning wordt toegevoegd na sloop van de 
(voormalige) agrarische opstallen. Onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan is een landschap-
pelijk inrichtingsplan dat als voorwaardelijke verplichting onderdeel uitmaakt van het bestemmings-
plan. De uitvoering van dit inrichtingsplan is geborgd in een anterieure overeenkomst.

Locatie

Inzage 
Het vastgestelde plan ligt met ingang van donderdag 13 oktober 2022 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 033 – 247 22 22.
Het vaststellingsbesluit is tevens te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0172-0002

Beroep
Vanaf de eerstvolgende dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden 
ingesteld door belanghebbenden. Dit is vanaf vrijdag 14 oktober 2022 tot en met 24 november 2022. 
Meer informatie 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.

Verkeersbesluit 30 km zone Hoefslag en Oranjelaan in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

• Het instellen van een 30 km zone op de Hoefslag (tussen Callenbachstraat en station) en Oran-
jelaan door het plaatsen van de verkeersborden A1 30 km (begin zone) en A2 30 km (einde zone) 
uit bijlage 1 van het RVV 1990 overeenkomstig de bij dit besluit horende tekening;

• Het opheffen van de voorrangsregeling op de Hoefslag en Oranjelaan door het verwijderen van 
de verkeersborden B4, B5 en B6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede de haaientanden zoals 
bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, uitgezonderd het kruispunt bij het station;

• Het terugbrengen van de parkeerduur in de parkeerschijfzone op de Oranjelaan naar maximaal 
een uur door het plaatsen van de borden E10 en E11 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met een 
parkeerduurbeperking van 1 uur overeenkomstig de bij dit besluit horende tekening;

• Het instellen van eenrichtingsverkeer op het Willem-Alexanderplein door het plaatsen van de 
verkeersborden C2 en C3 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord ‘uitgezonderd (brom)
fietsers’ overeenkomstig de bij dit besluit horende 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 Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 033 247 22 22 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Kreek
in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

• Het aanwijzen 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 
Kreek ter hoogte van huisnummer 2 in Nijkerk;

• Dit besluit vervalt op het moment dat de gebruiker van de gehandicaptenparkeer-
plaats 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 
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 033 247 22 22 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Beatrixstraat 
in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

• Het aanwijzen 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 
Beatrixstraat ter hoogte van huisnummer 5 in Nijkerk;

• Dit besluit vervalt op het moment dat de gebruiker van de gehandicaptenparkeer-
plaats 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 
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 033 247 22 22 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 17 oktober 2022 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een 
zitting ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzittingen zijn in prin-
cipe 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 3 bezwaarschriften inzake een vrijstelling exploitatievergunning Nieuwstraat 8
20.00 uur Een bezwaarschrift inzake het verlenen van een uitritvergunning voor de Bulderweg 19

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 033 – 247 22 22. U kunt dit nummer ook bellen als u 
meer informatie wilt, vraag naar een collega van team Juridische Zaken.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
13 oktober Raadscommissie I 20.00 uur Raadzaal stadhuis
13 oktober Raadscommissie (besloten) 22.15 uur Raadzaal stadhuis
20 oktober Raadsvergadering 19.30 uur Raadzaal stadhuis

Vooruitblik Raadscommissie I op 13 oktober
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Raadscommissie I vergadert vanaf 20.00 uur in de raadzaal. Op de agenda:
- Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, herziening Domstraat 

60-60a. Hiermee wordt de omvorming en vergroting van de bedrijfsbestemming op perceel 
Domstraat 60-60a in Nijkerkerveen mogelijk gemaakt.

- Startbesluit Toepassing coördinatieregeling voor uitbreiding van een agrarische paardenhou-
derij aan Westerdorpstraat 97 te Hoevelaken. De paardenhouderij is nu aan de Oosterdorps-
straat 174 (woningbouwgebied Klaarwater) gevestigd. Voor de verplaatsing moet het bestem-
mingsplan aangepast worden en zijn omgevingsvergunningen nodig. 

- Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Food-
valley. Dit voorstel gaat over wat er in de regio Foodvalley nodig is om leefkwaliteit en groei 
goed op elkaar af te stemmen. Dit voorstel wordt in alle gemeenteraden in de regio besproken.

Belangstelling voor deze onderwerpen? U bent van harte welkom bij de vergadering en het is ook moge-
lijk om in te spreken. De volledige agenda en informatie over de agendapunten of inspreken vindt u op de 
website: www.nijkerk.eu/gemeenteraad. De vergadering is ook vanuit huis te volgen via de website van 
de gemeente.

Besloten raadscommissie op 13 oktober
Donderdag 13 oktober is er een besloten raadscommissie over de Meerjarenprognose Grondbedrijf. De 
raadsleden krijgen eerst een toelichting en kunnen daarna vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan. 
De bijeenkomst is niet openbaar vanwege economische/financiële belangen van de gemeente.

Vooruitblik Raadsvergadering 20 oktober
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Donderdag 20 oktober vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur. Op de agenda:
- Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Food-

valley. 
- Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, herziening Domstraat 

60-60a. 
- Startbesluit Toepassing coördinatieregeling voor uitbreiding van een agrarische paardenhou-

derij aan Westerdorpstraat 97 te Hoevelaken.
- Beheerplan Bermen en Watergangen.
- Visie Werklocaties en Regionaal Programma Werklocaties.
- Bekrachtiging geheimhouding bijlage tussentijdse Meerjarenprognose Grondbedrijf.
- Uitkomsten landelijk rapport ‘De praktijk van de Wob bij decentrale overheden’
- Benoemen lid werkgeverscommissie.
Kijk voor de volledige agenda en de vergaderstukken op de website: www.Nijkerk.eu/gemeenteraad.

Terugblik Raadscommissies I en II op 6 oktober
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

In Raadscommissie I was er gelegenheid om in te spreken bij het voorstel over de Omgevingsvisie en 
Mobiliteitsvisie. Zeven insprekers maakten gebruik van deze mogelijkheid. Onderwerpen waar de inspre-
kers onder andere aandacht voor vroegen: Verkeersveiligheid in Hoevelaken, hoogbouw, een rondweg, 
ruimte voor boeren om te ondernemen en woningbouw in relatie tot behoud van natuur en landelijk 
gebied. De commissieleden kunnen de informatie van de insprekers gebruiken als zij in november over dit 
onderwerp spreken en hun mening vormen. Tijdens die vergadering is er geen gelegenheid meer om in te 
spreken. De verwachting is dat de raad in november een besluit neemt over het voorstel Omgevingsvisie 
en Mobiliteitsvisie.

In Raadscommissie II spraken de commissieleden over:
Visie werklocaties en Regionaal Programma Werklocaties Regio Foodvalley. De raadscommissie gaf 
aan dat deze plannen over de bedrijventerreinen goed zijn voorbereid. Er werd nog aandacht gevraagd 
voor onder andere de overbelasting van het elektriciteitsnet, wonen op bedrijventerreinen en wateront-
trekking. Op 20 oktober staat het op de agenda van de raadsvergadering.
Hondenbeleid. Het college vroeg een reactie van de raadscommissie op het voorstel voor nieuw hon-
denbeleid. Er werd onder andere gesproken over: betrekken van inwoners bij het plan en de uitvoering 
van het plan, handhaving en de hondenbelasting. Het college verwerkt de opmerkingen van de commis-
sie en legt het voorstel dit najaar of begin volgend jaar aan de gemeenteraad voor.
Beheerplan Bermen en Watergangen (2022-2026). De raadscommissie was tevreden over het voorstel 
en de aandacht voor biodiversiteit maar vroeg nog aandacht voor begroeiing en verkeersveiligheid en 
voor schadelijke plantensoorten zoals Jacobkruiskruid en Japanse duizendknoop. Wat de commissie 
betreft mag dit voorstel zonder debat behandeld worden in de raad van 20 oktober. 

Vergaderingen terugkijken?
Bent u benieuwd wat er precies besproken werd? U kunt de vergadering of een deel van de vergadering 
terugkijken via de website: www.nijkerk.eu/gemeenteraad. Kies daar voor Vergaderingen en vergader-
stukken en vervolgens voor Uitzendingen. 

Gasten van de raad
Afgelopen donderdag ontvingen we weer gasten van 
de raad. Willekeurig geselecteerde inwoners van de 
gemeente ontvingen een uitnodiging om een avondje 
mee te lopen met de gemeenteraad. Een mooie manier 
om kennis te maken met raadsleden en het werk van de 
gemeenteraad. Wilt u ook eens gast van de raad zijn? 
Stuur dan een berichtje naar griffie@nijkerk.eu dan  zet-
ten we u op de lijst van genodigden voor de gast van de 
raad van 8 december aanstaande.

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Hans Lok
Raadslid  
ChristenUnie-SGP

Eerlijk duurt ‘t langst

Ook deze bestuursperiode (2022 – 2026) 
mag ik u weer vertegenwoordigen in de ge-
meenteraad. In de vorige periode was dat als 
lid van een coalitiepartij, nu zit onze fractie 
in de oppositie. Maar ook vanuit deze positie 
zoeken we naar het beste voor de gemeente 

Nijkerk en zullen we op die manier de voorstel-
len vanuit het college beoordelen en/of zelf 
met plannen komen. 
Als raad nemen we veel besluiten die ook u als 
inwoner of ondernemer kunnen raken, denk 
bijvoorbeeld maar aan bestemmingsplannen, 
het vaststellen van diverse leges of een regeling 
voor leerlingenvervoer.  
Soms moeten er besluiten genomen worden 
die niet voor iedereen prettig zijn of goed 
uitpakken. Wat ik dan belangrijk vind is dat we 
daar als gemeentebestuur eerlijk over zijn, dat 
ook de nadelen van een plan duidelijk zijn voor 
iedereen, maar zeker voor de betrokkenen, en 
dat we dat niet uit de krant moeten vernemen, 
maar dat zoiets op tijd met belanghebbenden 
wordt gedeeld. De gemeente zal u als inwoners 
goed moeten (blijven) informeren, en waar 

mogelijk ook betrekken bij de plannen. 
Met alle goede bedoelingen zal er vast ook wel 
eens iets misgaan, of er gebeurt iets wat niet was 
te voorzien. Het blijft mensenwerk tenslotte. Be-
langrijk is dan dat we met u in contact blijven (of 
komen), om te kijken of er alsnog een oplossing 
mogelijk is, of dat er een proces moet worden 
aangepast. Blijft u vooral aangeven wat er beter 
kan, zo leren we van gemaakte fouten en zal het 
een volgende keer beter gaan. 
Op deze manier kunnen we er samen voor zor-
gen dat onze gemeente een fijne plek blijft om 
te wonen, te werken of te recreëren. Zo kunnen 
we ons blijven inzetten voor het beste voor 
Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken! 

Reageren?
j.j.lok@outlook.com

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


