
14 december 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.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Nijkerk 

Graag heffen wij samen met u het glas op het nieuwe jaar op maandag 
9 januari 2023. Een mooi moment om ook onze sportkampioenen in het 
zonnetje te zetten! Zij worden tijdens de nieuwjaarsreceptie gehuldigd.

U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom op onze wijklocatie De Flier. 

Onder het genot van een drankje en een hapje blikken wij terug op 2022. 
Ook kijken we samen met u vooruit naar het nieuwe jaar. 
Wij kijken uit naar uw komst.

namens het college van burgemeester en wethouders,
De heer D. (Dick) van Huizen, De heer mr. drs. G.D. (Gerard) Renkema
gemeentesecretaris / burgemeester
algemeen directeur 

Gemeente Nijkerk betaalt mee aan uw zorgverzekering 
Speciaal voor mensen met een laag inkomen is er in Nijkerk een speciale collectieve zorgverzekering: de gemeentepolis. 
Met deze polis helpt de gemeente u om goed en betaalbaar verzekerd te zijn! 

Uw voordeel:
• de gemeente betaalt mee aan uw zorgver-

zekering;
• u krijgt ruime vergoedingen voor bijvoor-

beeld brillen/lenzen, fysiotherapie, tand-
artskosten en de eigen bijdragen Wmo;

• Zilveren Kruis accepteert iedereen, zonder 
medische keuring.

Op www.gezondverzekerd.nl vindt u het aan-
bod van de zorgverzekering van de gemeente 
Nijkerk voor 2023 en welke kosten vergoed 
worden. U ziet hier ook de voorwaarden voor 
deelname. En u kunt het aanbod vergelijken 
met uw huidige verzekering. Bepaal wat u 
nodig heeft en kies het pakket dat het beste 
bij u past! 

Vragen?
Heeft u vragen over deelname aan de 
gemeentepolis? Bel de gemeente:
033 - 247 22 22. Heeft u vragen over de 
vergoedingen? Bel Zilveren Kruis: 
071 751 00 33.

Verspreiding afvalkalender 2023 
De afvalkalender 2023 ontvangt u bij deze 
krant. Op de voorkant staat welk afval op 
welke dagen bij uw adres wordt opgehaald.
Op de achterkant leest u waar u uw andere 
afval kwijt kunt. Bewaar deze afvalwijzer 
goed of hang deze op uw prikbord.
Zo mist u geen ophaalronde. Is uw container 
niet geleegd? Belt u dan met telefoonnum-
mer 0800 8890 988. 

De afvalkalender 2023 kunt u terugvinden op 
onze website onder www.nijkerk.eu/
afvalwijzer. Daarnaast blijft de digitale 
afvalwijzer natuurlijk ook beschikbaar.
Kijk voor actuele informatie op 
www.mijnafvalwijzer.nl en download deze app.

Afhaalpunten afvalkalender 2023    
Bibliotheek Hoevelaken Meerveldlaan 22 Hoevelaken
Rivon Shop Brink 26 Nijkerk
Albert Heijn Frieswijkstraat 72 Nijkerk
Bibliotheek Nijkerk Frieswijkstraat 99 Nijkerk
Woningstichting Nijkerk Van’t Hoffstraat 40 Nijkerk
Gemeente Nijkerk Kolkstraat 27 Nijkerk
Jumbo Nijkerk Molenplein 15 Nijkerk
Bruna Andeweg & Pater Singel 34 Nijkerk
Primera Singel 4 Nijkerk
Boekhandel Roodbeen Plein 5 Nijkerk
Landwinkel Maaneschijn Kamersteeg 3 A Nijkerk
Total Bast Driedorp Barneveldseweg 113 Nijkerk
t Veense Hart Van Noortstraat 36 Nijkerkerveen

  Datum: Maandag 9 januari 2023 van 20.00 - 22.00 uur   Locatie: Wijklocatie De Flier, Blekkerserf 2 in Nijkerk 

Warme chocomelk, sokken en Glazen Thuis bij Klimaatkamer
Kom zaterdag 17 december naar de Klimaatkamer! Deze middag is de Klimaatkamer de plek waar de doneerhuisjes voor het Glazen Thuis worden 
ingezameld. De gemeente deelt gratis warme chocomelk uit, 300 paar fi jne sokken en nog meer om warm de winter door de te komen. 
Bovendien kunt u er ook nog terecht voor advies over energie besparen. U bent vanaf 12.30 uur meer dan welkom. U vindt ons op de Koetsendijk.

Glazen Thuis
Ook het Glazen Thuis is deze middag aan-
wezig bij de Nijkerkerse Klimaatkamer. Een 
week lang maakt deze stichting radio en tv. 
En zamelt zo geld in voor een goed doel. Dit 
jaar gaat het geld naar gezinnen in Nijkerk 
die vanwege de hoge energierekening wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Meer info:
Meer weten over deze actie(s)? Kijk op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/nieuws of scan deze 
QR-code



Energiecaravan op woensdag in Strijland
Onze Energiecaravan staat woensdag 
21 december in de wijk Strijland. U kunt bij de 
caravan terecht met vragen over:
-  energie besparen;
-  hoe u uw huis het beste kunt verduurzamen;
-  welke subsidie of lening u daarvoor kunt 

aanvragen.

Hier staat de Energiecaravan volgende week:
• Schoolplein Koningslinde
• Larixlaan 86
• van 14.00 – 18.00 uur

Bij u in de buurt
Wilt u weten wanneer we bij u in de buurt 
komen? Kijk op https://www.duurzaam-
nijkerk.nl/energiecaravan-nijkerk of scan deze 
QR-code.

Gratis bijeenkomsten aanpak 
ouderenmishandeling - meld u aan
De afgelopen jaren neemt het aantal meldingen van ouderenmishandeling toe. Helpt u ons 
mee om de mishandeling te stoppen? 

Ouderenmishandeling komt vaak voor. Wist u 
dat één op de twintig ouderen te maken heeft 
met een vorm van mishandeling? Dit kan zijn 
fi nanciële uitbuiting, schending van rechten, 
verwaarlozing en meer. Plegers zijn vaak 
partner, familie, vrienden of zorgverleners. Een 
oudere kan meestal niet zelf uit deze situatie 
komen. Vaak gaat het namelijk om alleen-
staande ouderen die afhankelijk zijn van de 
pleger. Er moet actie van buiten komen om de 
mishandeling aan te pakken.

Signaleren en handelen 
Vrijwilligers en professionals die met ouderen 
werken, zijn zeer belangrijk in de aanpak van 
ouderenmishandeling. U bent in veel situaties 
degene die ouderenmishandeling kan signa-
leren. Als u oudermishandeling signaleert of 
vermoedt is het nodig om er iets tegen te doen.

Om u hierbij te ondersteunen is er de 
bijeenkomst aanpak ouderenmishandeling. 
De bijeenkomst gaat in op:
- wat is ouderenmishandeling;
- hoe kunt u het herkennen;
- hoe kunt u er over praten.

Data en aanmelden
Voor vrijwilligers: donderdag 2 februari 2023 
of maandag 6 maart 2023.
Voor professionals: maandag 6 februari 2023 
of dinsdag 14 maart 2023.

Meedoen aan de bijeenkomsten is gratis. Er is 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Meld u dus snel aan via kristin@nul23.nl.

U bent zzp-er of ondernemer en woont in Nijkerk? 

U kunt wel wat advies gebruiken bij uw fi nanciën of 

bij zakelijke tegenslag?

Neem voor gratis advies contact op met www.155.nl 

of bel 088 – 999 01 55

Vrijdag fi nalisten Kunst in de Gemeente 
Nijkerk bekend!
Van 5 november tot en met 5 december 2022 konden de inwoners van de gemeente Nijkerk 
stemmen op de inzendingen voor de eerste editie van het project Kunst in de Gemeente. In 
totaal zijn er 350 stemmen uitgebracht en samen hebben die de 3 fi nalisten bepaald: Linda 
Verkaaik (Nijkerk), Jan Carel Koster (Nijkerkerveen) en Truus de Haan (Hoevelaken). 

De kunstwerken van deze kunstenaars werden 
gekozen uit de in totaal vijf ingezonden kunst-
werken. Op 16 december kiest de vakjury uit 
deze fi nalisten de winnaar van de eerste editie 
van Kunst in de Gemeente Nijkerk. De vakjury 
bestaat uit: Mariëlle Broekman (wethouder 
cultuur), Marly Klein (namens Kunstroute 
Hoevelaken), Wim Luigjes (namens Atelier-
route Nijkerk), Peter Wigleven (namens de 
Culturele Raad) en Ralph van Slooten (kun-
stenaar). Het winnende kunstwerk wordt in 
maart feestelijk onthuld in de Parklaan, waar 
het een jaar lang te bewonderen zal zijn.

Het is ondertussen een goede gewoonte in 
Nijkerk om een gedicht aan een beeld te kop-
pelen. Dat gaat ook bij dit project gebeuren. 
Begin volgend jaar nemen de stadsdichter en 
de bibliotheken daartoe het initiatief en vra-
gen zij lokale dichters om mee te doen.

Voor meer informatie en beeldmateriaal 
kunt u terecht op 
www.kunstindegemeente.nl of bij 
Raoul Locht op info@kunstindegemeente.nl

De nieuwe gemeentegids 2023 is uit
De nieuwe gemeentegids 2023 is verkrijgbaar op het stadhuis aan de Kolkstraat. U kunt de 
gids ook ophalen bij de Bibliotheek Nijkerk, Verpleeghuis de Pol, Huize Sint Jozef, Gezond-
heidscentrum Corlaer, Bibliotheek Hoevelaken. In Nijkerkerveen kunt u de gids ophalen bij het 
Gezondheidscentrum en bij ’t Veense Hart.

In deze nieuwe gids staat onder andere hoe 
u contact kunt opnemen met de gemeente, 
informatie over de gemeenteraad, han-
dige adressen van organisaties, bedrijven en 
verenigingen in de gemeente Nijkerk. Dit 
handzame boekje is bijvoorbeeld makkelijk als 
u het telefoonnummer zoekt van een sport- of 
muziekvereniging of van een fysiotherapeut. 
De gemeentegids werkt met trefwoorden om 
het zoeken makkelijk te maken. Zo vindt u snel 
de juiste informatie.  
U kunt de gemeentegids ook digitaal raadple-
gen. Digitale vermeldingen: https://lokaalto-
taal.nl/nijkerk of als e-book:
https://lokaaltotaal.nl/gidsen/nijkerk/

Gerrit blij met zijn energiedisplay 
Sinds hij een energiedisplay heeft, gaat Gerrit van Breda nóg slimmer om 
met energie. “Toen ik op de display zag hoeveel stroom en gas ik gebruikte 
en wanneer, wist ik ook wat ik kon verbeteren. En dat zat ‘m niet alleen in 
materiaal, zoals led lampen. Maar ook in mijn gedrag.”

Anders doen
“Vroeger stond ik er helemaal niet bij stil, dat 
warmte de kamer uit vliegt als de deur open 
staat. Totdat ik op de display zag dat mijn 
ketel dan aansloeg. Om bij te stoken. En dat 
kost geld. Vanaf dat moment ben ik op mijzelf 
gaan letten. Wat doe ik? Wat zie ik daarvan 
terug op de energiedisplay? En is dat nodig of 
kan dat anders?” 

Het hele verhaal
Bent u benieuwd wat Gerrit nu anders doet? 
Lees zijn hele verhaal op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/
energiedisplay-gerrit of scan deze QR-code:

‘Geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen!’  
Voor inwoners met geldproblemen zijn er allerlei regelingen en 
oplossingen. Maar niet iedereen weet die te vinden. Daarom is 
de gemeente Nijkerk een campagne begonnen: ‘Geldzorgen? 
Blijf er niet mee rondlopen!’  

Op de website van de gemeente zijn alle regelingen en oplos-
singen overzichtelijk op een rij gezet. Het gaat om lokale en 
landelijke inkomensregelingen. Er is onder andere informatie te 
vinden over de (bijzondere) bijstand en de energietoeslag. Ook 

biedt de website informatie over regelingen en toeslagen voor 
ouders met opgroeiende kinderen. 

Samenwerking
Voor veel regelingen en oplossingen werkt de gemeente nauw 
samen met maatschappelijke organisaties, zoals Humanitas 
en Schuldhulpmaatje. Met de PLANgroep werkt de gemeente 
Nijkerk samen aan de uitvoering van de schulddienstverlening. 
Voor hulp bij het invullen van formulieren kunnen inwoners van 

de gemeente Nijkerk terecht bij welzijnsorganisatie Sigma. En 
Startpunt Geldzaken biedt voor tal van inkomensgroepen tips 
en advies om minder uit te geven en meer inkomen te krijgen.

Meer over de campagne ‘Geldzorgen? Blijf er niet mee 
rondlopen!’ is te vinden op de website van de gemeente Nijkerk: 
nijkerk.eu. Voor vragen kunt u contact opnemen met het 
Sociaal Team van de gemeente, telefoon 033 - 247 22 22. 



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
14 december  2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2823 Barneveldseweg ongenum.  kappen van een es 06-12-2022
 Nijkerk 
2022W1992 Domstraat 61 Nijkerkerveen verbouwen van de loods 30-11-2022
2022W2728 Hassemanpad 2 Nijkerk bouwen van een bijgebouw 01-12-2022
2022W2333 Schoolstraat 35 Nijkerkerveen bouwen van een woning 01-12-2022
2022W1921 Slichtenhorsterweg 55a aanleggen van een inrit 30-11-2022
 Nijkerk 
2022W2854 Valkenhof 121 Nijkerk bouwen van een nokverhoging 06-12-2022
2022W1378 Weldammerlaan 6 Hoevelaken bouwen van een garage en berging 06-12-2022

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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2435 Hertenwissel 1 Hoevelaken starten van een cateringbedrijf aan huis 02-12-2022
2022W1638 Van Reenenpark 18 Nijkerk vernieuwen van het dak 01-12-2022

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:
2022W2845 Angeler 2 Nijkerk plaatsen van PV-panelen 02-12-2022
2022W2823 Barneveldseweg Nijkerk kappen van een es 29-11-2022
2022W2830 Buizerdlaan 53 Nijkerk gebruiken van de woning door 30-11-2022
  meerdere personen 
2022W2842 Frans Tromplaan 49 brandveiliggebruik KDV Blokhuus 02-12-2022
 Hoevelaken 
2022W2859 Gildenstraat 30 Nijkerk plaatsen van 2 tijdelijke schaft/kleedunits 05-12-2022
2022W2864 Hoefslag 6 Nijkerk kamerverhuur uitbreiden naar 5 kamers 05-12-2022
2022W2837 Hulckesteijn 3 Nijkerk kappen van 5 bomen 01-12-2022
2022W2847 Singel 1 Nijkerk splitsen van de winkel en het veranderen van de gevel 
02-12-2022
2022W2854 Valkenhof 121 Nijkerk bouwen van een nokverhoging 04-12-2022
2022W2848 Valkenhof 85 Nijkerk bouwen van een nokverhoging 03-12-2022
2022W2825 Wallerstraat 88 Nijkerk verbouwen van een kapschuur 29-11-2022
2022W2870 Westerdorpsstraat 68 herinrichting Landgoed Hoevelaken 06-12-2022
 Hoevelaken 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W2009 Jacob de Boerweg 24 tijdelijk opslaan van materialen 30-11-2022
 Nijkerkerveen 
2022W2385 Van Kluijvelaan 10 Nijkerk veranderen en vergroten van de woning 05-12-2022

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
Dhr. Barten /  Kerstrun (lichtjesoptocht Route door de 19-12-2022 9-12-2022
mw. Brouwer tractoren langs gemeente Nijkerk van 18:30 uur
 verzorgingstehuizen)  tot 20:30 uur
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:
2022BL235 Beurtschipper 1  Nijkerk tijdelijk lozen van bemalingswater 01-12-2022

Genomen beschikking door de burgemeester:
Op grond van artikel 3 Alcoholwet is op 6 december 2022 een alcoholwetvergunning verleend aan 
Grand Café Lust gevestigd aan Plein 2a in Nijkerk.
 
Bezwaar
Tegen dit besluit kan door 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. 

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 19 december 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 Zes bezwaarschriften inzake de aanleg van drie padelbanen aan de Watergoorweg 52
20.00 uur Een bezwaarschrift inzake het invorderen van een dwangsom ter voorkoming van
 herhaald dealen 
20.30 uur Een bezwaarschrift inzake een afgewezen verzoek om handhaving Smidshof 23

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 telefoonnummer 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.

Ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 9e wijziging Achterduyst 2, 
Nijkerk’
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 
3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het 
ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 
9e wijziging Achterduyst 2, Nijkerk’ ter inzage komt 
te liggen. Het wijzigingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 
2017, 9e wijziging Achterduyst 2, Nijkerk’ voorziet in 
een vormverandering van het agrarisch bouwvlak en 
het toevoegen van een aanduiding ‘paardenhouderij’ 
aan gronden op het perceel Achterduyst 2 te Nijkerk. 
Op bijgaand kaartje is de locatie van het plangebied aangegeven. 
 
Inzage 
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van donderdag 15 december 2022 tot en met woens-
dag 25 januari 2023 (zes weken) ter inzage. Het ontwerp-wijzigingsplan is digitaal te raadplegen 
op de site www.ruimtelijkeplannen.nl via de link https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/
view?planidn=NL.IMRO.0267.BP0164-0002 en via www.nijkerk.eu/ter-inzage . Ook zijn de stukken in 
te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak. Dit kan via telefoonnummer 
033-247 22 22.

Zienswijzen 
Gedurende de periode dat het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage ligt, kan een ieder naar keuze online, 
schriftelijk of mondeling een zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen. Op de 
website van de gemeente Nijkerk vindt u een online formulier onder de publicatie van het ontwerp-
plan. Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan bij burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan tijdens werk-
dagen tussen 10.00 en 12.00 uur contact worden opgenomen met het team Planvorming, telefoon-
nummer 033 247 22 22.

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.



Gedoogbeschikking “Tijdelijke Noodopvang Oekraïense vluchtelingen voormalig bad Bloemendal terrein hoek Bloemendaalseweg / Nachtegaalsteeg”

Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3:42 van de 
Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 5 en 6 van de Bekendmakingswet bekend dat bij besluit 
van 11 oktober 2022 een gedoogbeschikking is afgegeven voor de noodopvang van Oekraïense vluch-
telingen voormalig bad Bloemendal terrein hoek Bloemendaalseweg / Nachtegaalsteeg.

De gedoogbeschikking maakt het voor de gemeente mogelijk om snel te handelen in de noodzake-
lijke opvang van de Oekraïense vluchtelingen. De huisvesting van de Oekraïners op grond van het 
huidige bestemmingsplan is niet mogelijk. Om die reden heeft het college medio oktober besloten 
tot een gedoogbeschikking die het mogelijk maakt om met de werkzaamheden te beginnen; ook 
als die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Inzage 
De gedoogbeschikking is online in te zien in het gemeenteblad https://lokaleregelgeving.overheid.
nl/CVDR685773 en fysiek in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak via 
telefoonnummer 033 – 247 22 22.

Rechtsmiddelen
Op grond van jurisprudentie kunnen tegen een gedoogbesluit geen rechtsmiddelen, zoals bezwaar, 
worden aangewend. Desgewenst kan een verzoek om handhaving worden ingediend bij het college 
van burgemeester en wethouders. Tegen het besluit dat het college daarop zal nemen staan wel 
rechtsmiddelen open.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
15 december Raadsvergadering 19.30 uur Raadzaal, stadhuis

Vergaderingen terugkijken?
Bent u benieuwd wat er precies besproken werd? Via www.Nijkerk.eu/gemeenteraad kunt u de 
vergaderingen nog terugkijken.

Vooruitblik Raadsvergadering 15 december
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Donderdag 15 december vergadert de gemeenteraad. De agenda wordt aan het begin van de 
vergadering vastgesteld. Hieronder een toelichting op de voorstellen die op de voorlopige agenda 
staan. Een deel van de onderwerpen werd vorige week donderdag besproken in de raadscommis-
sies (zie ook terugblik raadscommissies). 
Vaststelling bestemmingsplan Stadshaven fase 1a Nijkerk. Dit voorstel gaat over woningbouw 
op de locatie van het huidige stadhuis. Het werd besproken in raadscommissie I op 8 december. 
Het voorstel staat met debat op de agenda. 
Vaststelling bestemmingsplan ‘Herziening Woonzorghoeve Klaarwater 2 Hoevelaken en beeld-
kwaliteitsplan Klaarwater 2 Hoevelaken. De raadscommissie adviseert de raad om dit voorstel van 
de agenda af te voeren omdat er nog geen overeenkomst met de projectontwikkelaars is.
Vaststelling veegplan kernen en bedrijventerreinen bestemmingsplan Nijkerk 2022. Dit voor-
stel kan wat Raadscommissie I op 8 december betreft zonder debat behandeld worden.
Aanvullend investeringskrediet nieuwe gemeentehuis. Het voorstel over extra geld voor de 
verbouwing van het nieuwe gemeentehuis werd besproken in Commissie II op 8 december. Wat de 
raadscommissie betreft wordt het met debat behandeld in de raadsvergadering.
Tweede bestuursrapportage. Deze rapportage van het college over de uitvoering van de begroting 
werd besproken in raadscommissie II. Wat de commissie betreft mag het zonder debat behandeld 
worden in de raadsvergadering van 15 december 
Vastleggen uitgangspunten voor 100% kostendekkendheid leges en standpuntbepaling over 
invoering groene leges. Dit voorstel werd ook besproken in raadscommissie II. Ook voor dit voor-
stel adviseerde de raadscommissie behandeling zonder debat.
Wijzigen APV Nijkerk 2021, wijziging december 2022. Dit voorstel werd op 1 december bespro-
ken in de raadscommissie. Daar werd aangegeven dat het zonder behandeld kan worden in de raad.
Wijzigen van de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen. Het voorstel aan de raad is 
om de vermogensgrens in de Kwijtscheldingsregeling te verhogen tot het wettelijk maximum. 
Beleidskader rechtmatigheid en accountantscontrole
Vaststellen Verordening onroerend zaakbelasting 2023

Meer informatie of vergadering bijwonen?
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering in het stadhuis. Vanuit huis meekijken kan ook 
via de website. Daar vindt u ook alle voorstellen die behandeld worden tijdens de vergadering. 
www.Nijkerk.eu/gemeenteraad 

Terugblik Raadscommissies 8 december
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Raadscommissie I sprak over:
Vaststelling bestemmingsplan Stadshaven fase 1a. Het plan gaat over de bouw van 26 tot 35 
woningen en appartementen op de locatie van het huidige stadhuis. De commissieleden gaven aan 
dat deze plek een mooie locatie is om woningen te bouwen. Insprekers vroegen aandacht voor de 
afbakening van het plangebied, de noodzaak van een Milieu Effect Rapportage en mogelijkheden 
voor voortzetting van de huidige bedrijfsvoering ABZ en Van Rootselaar. Hierover spraken de 
commissieleden en het college met elkaar door. In de raadsvergadering van 15 december 
aanstaande staat het onderwerp met debat op de agenda.
Vaststelling bestemmingsplan Herziening woonzorghoeve Klaarwater 2 Hoevelaken. Dit gaat 
over het planologisch mogelijk maken van een woonzorghoeve in de bestaande bebouwing plus de 
bouw van een bedrijfswoning en een burgerwoning op het terrein. Het college vroeg de raad om
behandeling van dit voorstel uit te stellen totdat de overeenkomst met de projectontwikkelaar is
getekend. De raadscommissie stemde in met dit verzoek.
Vaststelling veegplan, kernen en bedrijventerreinen bestemmingsplan Gemeente Nijkerk. 
Voor de kernen en bedrijventerreinen in de gemeente gelden verschillende bestemmingsplan-
nen. Met een ‘veegplan’ worden alle kleinschalige aanpassingen van deze bestemmingsplannen 
bij elkaar geveegd en in één procedure behandeld. Een inspreker vroeg aandacht voor het brug-
getje van Doornsteeg naar Hooiland en de breedte van de weg. De commissie sprak nog over de 
manier waarop belanghebbenden betrokken zijn bij het veegplan. Daarover ontvangt de raad nog 
informatie. Wat de commissie betreft kan het voorstel zonder debat in de raad van 15 december 
behandeld worden. 

Raadscommissie II sprak over:
Aanvullende investeringskrediet nieuwe gemeentehuis. Het college vraagt de raad om extra 
geld beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het pand aan de van ’t Hoffstraat 24 tot 
nieuw gemeentehuis. De raadscommissie vroeg om een onderbouwing van de extra kosten. Ook 
vroeg men aandacht voor de communicatie over het project en de planning zodat de verhuizing 
naar het nieuwe gemeentehuis zo dicht mogelijk bij de streefdatum van eind 2023 uitkomt. Het 
besluit over dit voorstel staat met debat gepland in de raadsvergadering van 15 december.  
Via de tweede bestuursrapportage 2022 informeerde het college de raad over de stand van 
zaken uitvoering begroting 2022-2025. De raadscommissie vroeg aandacht voor het moment 
van de rapportage en de mogelijkheid om nog bij te sturen. Wat de commissie betreft mag het 
onderwerp zonder debat behandeld worden in de raadsvergadering van 15 december.
Leges en heffingen. Over dit onderwerp deed de rekenkamer eerder aanbevelingen. Het voorstel 
heeft als uitgangspunt dat leges 100% kostendekkend zijn, tenzij de raad voor bepaalde leges 
anders beslist. Verder stelt het college voor om het instrument ‘groene leges’ nog niet toe te 
passen als middel om duurzaamheid te stimuleren. Wat de raadscommissie betreft mag ook dit 
onderwerp zonder debat behandeld worden in de raadsvergadering van 15 december aanstaande.

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Menno Aman
Raadslid
ChristenUnie-SGP

Scheiden die zooi!
Schrik niet, ik ben een voorstander van 
scheiden. Als ik bij de grootgrutter spiedend 
mijn oog door de schappen laat gaan, ontdek 
ik een hele uitstalling aan waren in zinloze 
wikkels van plastic. Makers en handelaren 
splitsen ons bergen plastic in de maag. Letter-
lijk zelfs, via de voedselketen. Jaarlijks komt er 

een slordige 10 miljoen ton plastic in de oceanen 
terecht, waar het versnippert tot microdeeltjes. 
Via plankton en vissen keert het vervolgens 
terug richting vervuiler. Uiteindelijk ligt het dus 
op ons eigen bordje.
Rentmeesterschap gaat over productie- en 
consumptiepatronen, leefstijl en koopgedrag, de 
wijze waarop we ons bezit verkrijgen. Voor mij 
als christen en raadslid is het rentmeesterschap 
een erebaan, een ambt, met een bijzondere 
dimensie. De theoloog Calvijn schrijft dat God 
de aarde aan de mens heeft toevertrouwd, maar 
wel onder voorwaarden. „Put de bodem niet 
uit, maar span je in om de grond na te laten 
aan je nageslacht zoals jij hem ontving, of zelfs 
beter. Besef dat je over alles wat je bezit, Gods 
rentmeester bent.”
Wij mogen op het landgoed van de schepping 
passen, dat bewerken en onderhouden. Een taak 

die aan ons is opgedragen. Het is als een huis 
waar we een poosje in mogen wonen. 
Zwerfafval is vooral een consumentenprobleem. 
Er wordt wat links en rechts neergesmeten en 
achtergelaten. En niet alleen door schooljeugd.
Om van die plasticrommel af te komen moet 
het roer met spoed om. Het is een kwestie van 
gedragsverandering, en dat begint bij onszelf. 
Maak serieus werk van scheiden. Zeker weten 
dat het onze kinderen aan het denken zet. Ge-
dragsverandering begint thuis. Goed voorbeeld 
doet goed volgen.
In dat kader is het enorm mooi dat regelmatig 
in Nijkerk, Hoevelaken, Nijkerkerveen en in het 
buiten gebied zwerfafvalbrigades actief zijn. Vele 
vrijwilligers maken onze gemeente schoner. Daar 
mogen we best trots op zijn!
 
Reageren? mjaman-gmr@solcon.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


