
13 juli 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.

Bescherm jezelf en elkaar tegen corona
Het aantal coronabesmettingen loopt weer op. Ons gedrag heeft in-
vloed op het aantal besmettingen. Naast het doen van een zelftest bij 
klachten en thuisblijven bij corona, blijven de basisadviezen belangrijk 
om Nederland open te houden: was vaak je handen, hoest en nies in 
je elleboog en zorg voor genoeg frisse lucht. 

Vaccineren tegen corona is je eigen keuze
GGD Gelderland-Midden adviseert om je te laten vaccineren, omdat dat 
zorgt voor goede bescherming tegen ernstige ziekte bij een besmetting. 
Ook is het belangrijk om bij coronaklachten een zelftest te doen; zowel 
voor ongevaccineerden als gevaccineerden. 

Hoewel vaccineren tegen corona wordt geadviseerd, vindt GGD 
Gelderland-Midden het belangrijk dat je zelf een afgewogen keuze 
maakt. Goed om te weten is dat een coronabesmetting meer ziek maakt 
als je bescherming niet op orde is. Je bent dan ook besmettelijker voor 
(kwetsbare mensen in) je omgeving.

Zonder afspraak (herhaal)vaccinatie 
Iedereen vanaf 12 jaar kan zonder afspraak een coronavaccinatie krijgen. 
Dat kan op de vaccinatielocaties (Ede en Arnhem) en ook in prikbussen 
en op pop-up locaties in de buurt. De herhaalvaccinatie voor 60-plussers 
is er om hen extra te beschermen na hun booster. De herhaalprik mag 
vanaf 3 maanden na de booster (of besmetting) worden gehaald. Wil je 

weten waar je een vaccinatie kunt krijgen bij jou in de buurt? Kijk dan op 
www.ggdgm.nl/vaccinatiebus. Aanstaande zaterdag 16 juli staat de bus 
van GGD Gelderland-Midden van 08.30 - 13.00 uur op het Molenplein in 
Nijkerk.

Coronaklachten? Blijf thuis, doe een zelftest
Een kuchje, last van koorts of neusverkouden? Doe een zelftest. Bij 
coronaklachten is een zelftest belangrijk, ongeacht of je gevaccineerd 
bent. Een zelftest is verkrijgbaar in de apotheek, drogisterij en supermarkt. 
Haal er een paar in huis of laat iemand dat voor je doen. 

Bij een negatieve testuitslag heb je zeer waarschijnlijk geen corona. Je mag 
naar werk of bij iemand op visite, maar wees voorzichtig met kwetsbare 
mensen. Bij een positieve uitslag ga je in isolatie en doe je de Quarantaine 
Check (https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/). Deze check laat zien 
wanneer de isolatie voorbij is. Door isolatie voorkom je dat je anderen 
besmet. 

Meer informatie
Twijfel je over vaccineren of heb je andere vragen? Bel dan voor 
advies van 09.00 tot 17.00 met GGD Gelderland-Midden via 
0800 8446 000.

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u
een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!
Wegwijzernijkerk.nl

Gokverslaving neemt toe
Verslavingsinstellingen in Nederland luiden 
de noodklok over de groeiende gokverslaving. 
Het gaat hier regelmatig om jonge mensen. 
De vele reclames voor online gokken leiden 
kennelijk tot meer gokken. 
Ook Jan Bijsterbosch, expert verslaving van 
de gemeente Nijkerk, maakt zich zorgen. 

Verleiding
Jan Bijsterbosch: “Door infl atie en hogere 
energierekeningen, komen mensen in fi nanciële 
problemen. Om daar uit te komen kunnen ze 
een poging wagen met gokken. Dat is meteen 
ook een manier om de dagelijkse zorgen even 
te vergeten.” De nieuwe goksites die er sinds 
oktober 2021 bij zijn gekomen zijn volgens 
Jan de tweede oorzaak van meer verslaving. 
“Toen de gokkasten uit de snackbars werden 
verwijderd daalde het aantal gokverslaafden. 
Dus wat denk je wat er gaat gebeuren als die 

kasten bij wijze van spreken virtueel bij de 
mensen thuis worden neergezet?”

Dichtbij en toch onzichtbaar 
Bijsterbosch: “Die online gokkast is altijd en 
overal beschikbaar; je hebt slechts een telefoon 
of een computer nodig. Je kan overal gokken: 
onderweg naar huis, op het werk of op school 
of in de slaapkamer.” Online gokken heeft geen 
lichamelijke gevolgen. Voor familie en vrienden 
is het dus nauwelijks waar te nemen. De vragen 
die bij de hulpverlening binnenkomen gaan 
vaak eerst over schulden. Daarna komt het 
gokken pas op tafel. 

Wat zie je wel?
Gokverslaving is vaak moeilijk om waar te 
nemen. “Er is wel gedrag dat kan duiden 
op overmatig gokken of gokverslaving. 
Gokkers willen vaak geld lenen. Er ontstaan 

onverklaarbare schulden en er komt een 
obsessie met geld. School of werk lijdt onder de 
stress die ontstaat door gokken.“

Wat te doen?
“De eerste stap 
is praten en zo 
mogelijk samen naar 
bankrekeningen 
kijken. Dan samen 
bespreken hoe het 
gokken kan stoppen. 
En hoe de gokker daarna de schulden kan 
wegwerken. Wat heel goed werkt om te 
stoppen is inschrijven bij Cruks. Daarmee 
worden voor een gokker alle legale goksites 
voor een half jaar geblokkeerd.” Wie vragen 
heeft kan ook contact opnemen met de 
specialisten van de gemeente. Kijk op
www.stopdrugsnijkerk.nl voor meer informatie.  

Gratis echtscheidingsspreekuur, hoe werkt dat?
Een scheiding, of een wens om te scheiden, heeft veel invloed. Maar 
welke invloed het heeft weet je niet altijd van tevoren. Mentaal kan 
het zwaar zijn. Het kan veel stress geven. Financieel heeft het invloed. 
Er komt veel kijken bij een scheiding. Daarom is er het echtschei-
dingsspreekuur.

Inhoud echtscheidingsspreekuur
Op het gratis echtscheidingsspreekuur praat u met een consulent van 
de gemeente en een mediator of een advocaat. Het spreekuur duurt 
ongeveer 20 minuten en is op het kantoor van de mediator of de 
advocaat. Inwoners gaan vaak opgelucht de deur uit, omdat ze beter 
weten waar ze bij een scheiding aan toe zijn.

Op het gratis echtscheidingsspreekuur kunt u vragen stellen en krijgt u 
informatie. Daarmee kunt u verdere afwegingen maken over uw scheiding. 
U kunt informatie krijgen over gevolgen van keuzes. Over mogelijkheden. 
En over rechten en plichten. Maar ook kunnen we erover meedenken of er 
nog iets is wat een scheiding kan voorkomen.

Aanmelden
Het echtscheidingsspreekuur is elke eerste woensdag van de maand van 
10.00-12.00 uur. U kunt zich aanmelden via e-mail aanmelden@nijkerk.eu 
of via het telefoonnummer van de gemeente 033-247 22 22. Geef bij uw 
aanmelding uw naam, e-mailadres en telefoonnummer door.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
13 juli 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0285 Bezembinder 8 Nijkerk twee pandgedeeltes gebruiken als 29-06-2022
  detailhandel voor volumineuze goederen 
2022W1216 Galvanistraat 9b Nijkerk verbouwen van het bedrijfspand 01-07-2022
2022W1177 Nieuwe Kerkstraat 14 uitbreiden van een bijgebouw en de 30-06-2022
 Nijkerkerveen bouw van een veranda 
2022W1407 Sportweg 4 Hoevelaken wijzigen van de gevel 01-07-2022

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.

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2020W3315 Appelsestraat 25 Nijkerk bouwen van een woning 04-07-2022
2021W3259 Van Dijkhuizenstraat 46 ter Bouwen van een woningen met een 11-07-2022
 hoogte van het Buntgras te  uitweg
 Nijkerkerveen  
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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W0720 Amersfoortseweg 86 Nijkerk bouwen van een paardenstal en 04-07-2022
  bijbehorende voorzieningen 

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:
2022W0749 Achterduyst 2 Nijkerk aanleggen en verharden van paden, 30-06-2022
  parkeerterreinen en andere 
  oppervlakteverhardingen 

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:
2022W1477 Knothof 12 Nijkerk plaatsen van een muur in het  04-07-2022
  verlengde van de garage 
2022W1293 Vrouwenweg ongenum.  verwijderen en aanleggen van duikers,  29-06-2022
 Nijkerkerveen vergraven watergang, plaatsen 
  beschoeiingen 

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.

Tip om energie te besparen?
Een goeie tip om energie te besparen: ge-
bruik elke dag het eco-programma van uw 
vaatwasser.  Daarmee kunt u € 15 per jaar 
besparen!

Zuiniger
Het is even wennen, want met het eco-
programma staat de vaatwasser langer aan. 
Toch gebruikt hij in deze stand 30% minder 
energie en 25% minder water.  Voorspoelen is 
trouwens niet nodig. En zet ‘m alleen aan als 
hij vol is.

Kosten én klimaat besparen
Energie is duur. En nog veel van de energie die 
we gebruiken, zoals aardgas, is 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

Doe ook mee met het scheiden van Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drankpakken (PMD).

Waarom apart inleveren? Dit zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe materialen en producten. 

Meer informatie leest u op onze website:
https://www.nijkerk.eu/afval-plastic-blik-en-drinkpakken

Geldplan voor ZZP-ers
Bent u ZZP’er of wilt u ZZP’er worden? 
Dan vragen geldzaken extra aandacht. 
Wilt u weten hoe u het goed kunt regelen? 
Het Geldplan ZZP helpt u daarbij.

In het geldplan beantwoordt u in 10 minuten 
vragen over uw bedrijf, woonsituatie, adminis-
tratie, inkomen en reserves. U ziet dan welke 
financiële risico’s u loopt en welke acties u 
kunt ondernemen. Zo voorkomt u problemen 
en vergroot u uw kans op succes. 

Ga naar: www.startpuntgeldzaken.nl/nijkerk/.

Als inwoner van Nijkerk kunt u gratis en 
anoniem dit geldplan gebruiken.



Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W1545 Bruins Slotlaan 12 Nijkerk verwijderen van de draagmuur en  28-06-2022
  het aanbrengen van een staalconstructie 
2022W1566 De Haarstraat 18 Nijkerk verbouwen van de woning 01-07-2022
2022W1573 Gildenstraat 47 Nijkerk bouwen van een vrieshuis opslag met 01-07-2022
  expeditie ruimte en kantoor 
2022W1588 Groenestraat 10 Nijkerk uitbreiden van de woning 04-07-2022
2022W1600 Prinsenweg 4 Nijkerk plaatsen van een dakkapel en entree pui,  04-07-2022
  het vervanderen van de gevel 
2022W1578 Schoolstraat 24 Nijkerkerveen gebruiken van een bijgebouw voor 02-07-2022
  (pre)mantelzorg 
2022W1565 Valeriaan 6 Nijkerk bouwen van een opbouw op de garage 01-07-2022
2022W1611 Van Reenenpark 17 Nijkerk uitbreiden van de woning 05-07-2022
2022W1546 Voorthuizerweg 5 Nijkerk tijdelijk plaatsen van 9 porto cabins 28-06-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1097 Stoutenburgerlaan 23 legaliseren van een erfafscheiding 02-07-2022
 Hoevelaken en bouwwerk geen gebouw zijnde 

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022M0212 Galvanistraat 9  Nijkerk veranderen van de activiteiten 30-06-2022
2022M0123 Smitspol 13  Nijkerk oprichten en in werking hebben van  05-07-2022
  een autoverhuurbedrijf voor leaseauto’s 
  met wasstraat 
2022M0142 Woudweg 11  Nijkerk veranderen van de activiteiten 30-06-2022

Verkeersbesluit 30 km zone Vrouwenweg in Nijkerkerveen
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

• Het instellen van een 30 km zone op de Vrouwenweg 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 behorende tekening;

• Het opheffen van de voorrangsregeling op de Vrouwenweg door het verwijderen van 
de verkeersborden B4, B5 en B6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede de haaientan-
den zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990.

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 parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
Westerveenstraat in Nijkerkerveen
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elek-
trische voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief 
onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord 
OB504 (pijlaanduiding) op de locatie Westerveenstraat ter hoogte van huisnummer 55 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/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 parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
Wiel in Nijkerk
Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elek-
trische voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief 
onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord 
OB504 (pijlaanduiding) op het parkeerterrein aan de Wiel ter hoogte van huisnummer 47 
in Nijkerk.

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.
 
Vanuit gemeente Barneveld
Ontwerpplan Den Akker I, partiële herziening Buitengebied 2012
Van 15 juli tot en met 25 augustus 2022 ligt het ontwerpplan Den Akker I, partiële herziening Bui-
tengebied 2012 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (Raadhuisplein 2). U kunt  het plan 
digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te 
zien, dan kunt u het plan zonder afspraak bij de receptie van het gemeentehuis inzien. 
Heeft u vragen over het plan, dan kunt u individueel een afspraak maken via onze website https://
www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoon-
nummer (0342) 495 335 om het plan in te zien en toelichting hierop te krijgen. U kunt uw vragen 
ook mailen naar rodigitaal@baneveld.nl. 

Het plan voorziet in het omzetten van de bestemming ‘Bedrijf – Niet agrarisch’ naar ‘Wonen’ en het 
toevoegen van één woning op het perceel Den Akker 2 in Voorthuizen. 

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.
 
Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1684-0001

De bronbestanden zijn beschikbaar via: 
https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1684-0001

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over dit plan naar 
voren brengen bij de raad. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad (Postbus 63, 3770 
AB  Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via te-
lefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar 
voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u 
aan bij de documenten op de gemeentelijke website (Zienswijze indienen | Gemeente Barneveld). Wij 
merken de ingediende zienswijze (met eventuele daarin opgenomen persoonsgegevens) als openbaar 
aan, tenzij in de zienswijze expliciet wordt aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft.

Genomen beschikkingen door de burgemeester:
Op grond van artikel 2:28 lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021 is op 24 juni 
2022 een exploitatievergunning verleent voor het uitoefenen van de openbare inrichting Domino’s 
Pizza Nijkerk V.O.F. aan de Kolkstraat 10 in Nijkerk.
 
Bezwaar
Tegen dit besluit kan belanghebbenden binnen 6 weken na datum van bekendmaking 
(= datum verzending van dit besluit) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden ingediend bij de 
burgemeester van gemeente Nijkerk. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan bezwaar 
worden gemaakt via de Digitale Publiekswinkel op de website www.nijkerk.eu. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. 


