
15 februari 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.

Werkcentrum regio Amersfoort ook voor 
inwoners uit de gemeente Nijkerk  
In het Werkcentrum regio Amersfoort kunnen ook inwoners uit de gemeente Nijkerk zich 
geheel vrijblijvend oriënteren en advies krijgen over loopbaan, werk, scholingsmogelijkheden 
en kansen op de arbeidsmarkt. 

Zet uw afvalcontainer of koopzakken op de inzameldag vóór 7.30 uur aan de straat. 
Is uw container op de vaste ophaaldag niet geleegd? 

Neem contact op met de Servicelijn Afvalcontainers

Het telefoonnummer is 0800 - 889 09 88.

Kom uit de geldzorgen: Krijg grip op uw geld!
Komt u af en toe geld tekort? Met het geldplan “Kom uit de geldzorgen” zorgt u ervoor  dat uw 
inkomsten en uitgaven in balans komen.  

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

WOZ-waarden zijn weer bekend

Aanslagbiljet gemeente en
waterschapsbelasting valt op de mat

U krijgt tips om uw uitgaven te verminderen 
en tips om uw inkomsten te verhogen. Als u 
geld overheeft krijgt u adviezen om daar zorg-
vuldige mee om te gaan. Het kost wel even 
tijd, maar het levert echt wat op.
Benut die kans! Maak gebruik van het
geldplan. 

Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl 

Op 15 en 16 februari krijgen huishoudens in de gemeente Nijkerk het aanslagbiljet voor de ge-
meente- en waterschapsbelasting. Hierop staat ook de WOZ-waarde. Het aanslagbiljet wordt 
verstuurd door GBLT. GBLT heft en int belastingen voor 7 gemeenten, waaronder de gemeente 
Nijkerk. Daarnaast heffen en innen zij waterschapsbelastingen voor 5 waterschappen.  

Oriënteren op werk en scholing 
Iedereen kan zonder afspraak het Werkcentrum 
regio Amersfoort binnenstappen van maandag 
t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Het 
werkcentrum is gevestigd aan de Stadsring 75 
in Amersfoort. In het Werkcentrum staat altijd 
een gids klaar. Zij helpen de bezoeker verder en 
bespreken de mogelijkheden op het gebied van 
werken, leren en ontwikkelen. Zij bespreken 
dit aan de hand van een aantal themawanden. 
Op de ‘talentenwand’ kun je bijvoorbeeld 
samen met de gids bekijken welke talenten 
en kwaliteiten jij hebt en in welke baan je die 
kunt inzetten. Met deze talenten kun je direct 
een vacature zoeken via de wand met actuele 
vacatures. Ook online is het werkcentrum te 
vinden. Via de QR code hiernaast of via 
https://werkcentrumregioamersfoort.nl/

PMD-afval scheiden: zo doet u dat  
Afval van Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (zoals blik) en Drankkartons doet u 
bij het PMD-afval. Wist u dat? Ook chips verpakkingen kunt u bij het PMD-afval weggooien. 
De verpakkingen moeten leeg zijn. Doe ze 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. 

Elk jaar krijgt ieder huishouden in Nederland 
belastingaanslagen voor de gemeente en het 
waterschap. Wij gebruiken de gemeentebe-
lastingen om onze taken uit te voeren. Denk 
aan het verwerken van afval, het bouwen van 
wegen en het helpen van mensen die onder-
steuning nodig hebben. Met de inkomsten 
van de waterschapsbelastingen onderhouden 
waterschappen bijvoorbeeld dijken en nemen 
ze maatregelen om droogte te voorkomen.
 
Meer weten over de WOZ-waarde?
Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-
waarde. Dit is de waarde van uw woning, 
bedrijfspand, of een andere onroerende zaak. 
GBLT gebruikt de WOZ-waarde om belastin-
gen te berekenen. Omdat de huizenprijzen op 
de markt vorig jaar fl ink stegen, stijgt ook de 
gemiddelde WOZ-waarde. Daar kunnen we 
helaas niets aan doen. Wel heeft de gemeente 
Nijkerk het belastingtarief voor de onroeren-
dezaakbelasting verlaagd. U betaalt daarom 
bij een hogere WOZ-waarde niet automatisch 
(veel) meer belasting.

Filmpje met uitleg
Het GBLT vertelt u graag hoe de WOZ-waarde 
berekend wordt. Op gblt.nl/woz ziet u een 
fi lmpje met uitleg. Ook vindt u daar antwoor-
den op veel gestelde vragen en kunt u uw 
taxatieverslag downloaden. 
 

Niet eens met uw WOZ-waarde? 
GBLT hoort het graag als u het niet 
eens bent met uw WOZ-waarde. U 
kunt gemakkelijk bezwaar maken op 
verschillende manieren, namelijk digitaal 
via hun website, een formulier of met een 
brief. Ga hiervoor naar gblt.nl/bezwaar-woz. 
Komt u er niet uit? Bel dan met GBLT via 
088 - 064 5555. Zij helpen u graag!

Verpakt eten dat niet meer goed is, hoe gooi 
je dat weg? U kunt het eten zelf bij het GFT 
doen en de plastic verpakking bij het PMD. 
Of een aluminium deksel dat op een plastic 
boterkuipje? Haal het deksel ervan af en doe 
deze los van het kuipje bij het PMD. Zo blijft 
ons PMD zuiver en kan het worden gebruikt 
om nieuwe producten van te maken. Daar-
door zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. 
En dat is beter voor het milieu.

Twijfelt u over welk afval bij het PMD-afval 
mag? Kijk dan op www.mijnafvalwijzer.nl

Na het invoeren van uw huisnummer en uw 
postcode kunt u het ‘afval ABC’ gebruiken. 
Het ‘afval ABC’ is een hulpmiddel om u te 
helpen bij het scheiden van afval.

In de gemeente Nijkerk kunt u posters van het 
Werkcentrum regio Amersfoort  in verschillende 
bushokjes zien.



Tijdelijk Noodfonds Energie biedt steun aan kwetsbare huishoudens  
Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen vanaf 7 februari 2023 
terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in 
aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met 
maart 2023. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds vanaf nu aanvragen voor de 
hele periode.

Wie kan steun aanvragen bij het Noodfonds 
Energie:
De volgende huishoudens kunnen steun krijgen 
van het Noodfonds: 
• Het huishouden heeft een bruto-inkomen 

van maximaal 200% van het sociaal mini-
mum. Dan is het bruto-inkomen per maand 
lager dan € 2.980 (alleenstaand) of 

 € 3.794 (samenwonend). De bedragen zijn 
inclusief 8% vakantiegeld. 

• Huishoudens hebben zelf een contract voor 
gas, stroom en/of stadswarmte bij een 
energieleverancier. Het maakt niet uit bij 
welke energieleverancier. De rekening is (af-
hankelijk van het inkomen) hoger dan 10 tot 
13% van het gezamenlijk bruto-inkomen. 

Hoeveel steun krijgt een huishouden uit het Noodfonds?
Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 10 tot 13% van 
het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden. De steun uit het Noodfonds is als volgt:  

Steun Noodfonds
Inkomen  
(% van het sociaal minimum)  Noodfonds betaalt deel van de energierekening 
tot 160% boven 10% van het bruto-inkomen
160 - 200% boven 13% van het bruto-inkomen

Hoe aanvragen?
Alle informatie over de aanvraag is te vinden op noodfondsenergie.nl.

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
15 februari 2023

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W3003 Kantemarsweg 3 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 06-02-2023
2022W2993 Olmenlaan 28 Nijkerk verlagen van de stoeprand 02-02-2023
2022W2936 Slichtenhorsterweg 65b Nijkerk wijzigen van de bouw van een bijgebouw 02-02-2023
  ten opzichte van verleende
  omgevingsvergunning 2019W2771 
2022W2623 Van Siburgstraat 36 Nijkerk bouwen van een gezondheidscentrum 01-02-2023
2022W2995 Van Zuijlenstraat 1 Nijkerk vervangen van kozijnen 02-02-2023
2023W0001 Venestraat 60 Nijkerk plaatsen van zonnepanelen 06-02-2023
2022W2981 Watergoorweg 31 Nijkerk plaatsen van een reclamezuil 02-02-2023
2022W2987 Laakweg 24 Nijkerkerveen verbouwen en uitbreiden van de woning 02-02-2023

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:
2022W2842 Frans Tromplaan 49 brandveiliggebruik KDV Blokhuus 01-02-2023
 Hoevelaken 

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 

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2023W0091 Prinsenweg 8 Nijkerk bouwen van een schuilgelegenheid 07-02-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2023W0188 van Lyndenlaan 28 Hoevelaken realiseren van een nokverhoging 31-01-2023
2023W0192 ‘t Hazeveld 51 Nijkerk legaliseren met het plaatsen van  31-01-2023
  een buitenunit voor een warmtepomp 
2023W0231 Krudopstraat 10 Nijkerk kappen van 1 boom 04-02-2023
2023W0232 Rembrandtlaan 4 Nijkerk plaatsen van een carport 04-02-2023
2023W0209 Singel 30 Nijkerk vervangen van het kozijn en het  02-02-2023
  vervangen van reclame 
2023W0223 Van Dijkhuizenstraat 50 bouwen van een woning 03-02-2023
 Nijkerkerveen 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W2911 Bloemendaalseweg 5d Nijkerk aanleggen van een 4e padelbaan 06-02-2023
2022W3054 Bloemendaalseweg 2 Nijkerk gewijzigd uitvoeren van vergunning  07-02-2023
  2021W1417 
2022W3067 Schoolstraat 67c Nijkerkerveen bouwen van een woning 03-02-2023

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2023BL031 Bessel van Butselerlaan 16 realiseren van een gesloten 02-02-2023
 Hoevelaken bodemenergiesysteem 
2023BL027 Melkrijder 5 Nijkerk tijdelijk lozen van bemalingswater 02-02-2023

De Stad Nijkerk 15  februari 2023



Genomen beschikkingen door de burgemeester:
Op grond van artikel 30a, lid 2 van de Alcoholwet is er op 7 februari 2023 een wijziging aanhang-
sel Alcoholwetvergunning verleend aan Sportvereniging Veensche Boys, gevestigd aan de Nieuwe 
Kerkstraat 16E te Nijkerkerveen

Op grond van artikel 2:25, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021 is op 9 
februari 2023 een evenementenvergunning verleend aan de Stichting Veluwe Wandeltocht Nij-
kerk voor het evenement Slipjacht Nijkerk dat plaatsvindt op 18 maart 2023 op de Manege Luxool 
(Luxoolseweg 25B, 3862 WH te Nijkerk).
 
Bezwaar
Tegen dit besluit kan belanghebbenden binnen 6 weken na datum van bekendmaking (= datum ver-
zending 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. 

Commissie Behandeling bezwaarschriften:
Op  donderdag 20 februari 2023 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 Een bezwaarschrift inzake een geweigerde omgevingsvergunning voor de 
 Klaprooslaan 31 te Hoevelaken
20.00 uur Een bezwaarschrift inzake een verleende omgevingsvergunning voor de Valeriaan 6 te 

Nijkerk

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.

Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Commissaris 
van Heemstrastraat 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 
Commissaris van Heemstrastraat ter hoogte van huisnummer 34 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 Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 033 247 22 22 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen op
7 locaties in Nijkerk en 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 E8c uit bijlage 1 van het RVV 1990 met 
onderbord met pijlaanduiding op ieder van de volgende locaties:

Nijkerk
1. Scherpencamp, naast Roexcamp 24
2. Karel Doormanstraat, naast huisnummer 17
3. Spoorstraat, ter hoogte van huisnummer 9
4. Harlekijn, ter hoogte van huisnummer 28
5. Willem van Harselaarlaan, naast Fratersgoed 2
6. Bruins Slotlaan, ter hoogte van huisnummer 39

Nijkerkerveen
1. Dirk Ruitenbeekstraat, naast huisnummer 9

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.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg Nij-
kerk 2022 en Beeldkwaliteitsplan Oude Barneveldseweg
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 2 fe-
bruari 2023 het bestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg Nijkerk 2022 gewijzigd heeft 
vastgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend.

Ook het Beeldkwaliteitsplan Oude Barneveldseweg is vastgesteld als toetsingskader voor redelijke 
eisen van welstand voor dit project. Beide besluiten liggen samen met de bijbehorende stukken ter 
inzage.

Wat regelt het bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 165 woningen en appartementen. Het plan-
gebied ligt aan de zuidoostkant van de bebouwde kom van Nijkerk. Het plangebied wordt aan de 
westzijde begrensd door de watergang achter de woningen aan de Hazelaarshof, aan de zuidzijde 
door woon-werk kavels aan de Paasbosweg, aan de oostzijde door de Oude Barneveldseweg en aan 
de noordzijde door een vijverpartij. 
Het bestemmingsplan bevat ook een regeling voor het kinderverblijf Prokino (Villa Knots). Dit kin-
derverblijf maakt deel uit van dit plan en wordt opgeknapt. 

Plangebied woningbouw Oude Barneveldseweg

Wat regelt het beeldkwaliteitsplan?
Het beeldkwaliteitsplan bevat de spelregels voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe woningen 
en de inrichting van de buitenruimte zodat de gekozen oplossingen passen binnen de doelstellingen 
voor het gebied. De spelregels in dit plan hebben betrekking op stedenbouwkundige aspecten, de 
architectuur en de buitenruimte van het stedenbouwkundige plan voor Oude Barneveldseweg.
De regels in het beeldkwaliteitsplan gaan niet alleen over de afmetingen en de vorm van de woning, 
maar ook over de situering, hoe met erfscheidingen wordt omgegaan en welke duurzaamheidsmaat-
regelen verplicht zijn.

Wijzigingen ten behoeve van vaststelling
Het vastgestelde bestemmingsplan is op ondergeschikte onderdelen gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan dat ter visie heeft gelegen. Zo is in de regels een tweetal bevoegdheden 
geschrapt om af te wijken van het bij recht vastgelegde totale aantal te bouwen woningen van 165. 

Inzage 
Het vaststellingsbesluit van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan 
met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 februari 2023 gedurende zes weken ter inzage.
Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn online te raadplegen via de site 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op ‘Plannen zoeken’ en vervolgens op PLANNAAM OF -NUMMER en 
tik het volgende identifi catienummer in NL.IMRO.0267.BP0176-0002. De documenten kunt u ook 
inzien 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 (dat is van vrijdag 
17 februari tot en met donderdag 23 maart 2023 tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Volgens de wette-
lijke 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. 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 afl oop 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 griffi erechten 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/ De Stad Nijkerk 15  februari 2023



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
16 februari Raadscommissie  20.00 uur Stadhuis, raadzaal
16 februari Raadsvergadering 21.30 uur Stadhuis, raadzaal
21 februari Jeugdgemeenteraad 19.00 uur Stadhuis, raadzaal

‘Voedselverspilling’ thema voor de Jeugdgemeenteraad
Op dinsdag 21 februari is er weer ‘Jeugdgemeenteraad’ voor en door leerlingen van basisscholen 
uit de gemeente Nijkerk. Dit jaar doen zes basisscholen met groep 8 mee aan het project. Onge-
veer 200 leerlingen maken op deze manier kennis met de lokale democratie.

Raadslid in de klas
Op de basisscholen die dit jaar meedoen, verzorgen de leerkrachten lessen over het onderwerp lo-
kale democratie. Als aanvulling hierop komt een raadslid naar school om de leerlingen te vertellen 
over de praktijk van het werk van de gemeenteraad. En natuurlijk is er tijdens deze gastles gelegen-
heid voor de leerlingen om vragen te stellen aan het raadslid.

‘Voedselverspilling voorkomen’
Het thema voor de opdracht van dit jaar is: ‘Wat kunnen we doen tegen voedselverspilling’. Dus hoe 
zorgen we ervoor dat we minder voedsel weggooien? Elke school maakt hiervoor een plan.
Alle deelnemende scholen zullen hun plan op 21 februari presenteren in een marktkraampje in het 
stadhuis. Overdag komen de leerlingen naar het stadhuis voor een rondleiding door het stadhuis en het 
geven van punten aan de plannen en presentaties. Er is ook een vakjury die de plannen beoordeelt.

De scholen zullen hun plannen net als voorheen weer in kraampjes presenteren. De jeugdgemeente-
raad beslist op 21 februari welk plan uitgevoerd wordt. 

Vergadering van de Jeugdgemeenteraad
In de middag bereiden de 18 leerlingen die namens de scholen in de Jeugdgemeenteraad plaatsne-
men zich met raadsleden voor op de vergadering. Vanaf 19.00 uur vergadert de Jeugdgemeente-
raad. Net als bij de echte gemeenteraad, is de vergadering via de website van de gemeente Nijkerk 
vanuit huis te volgen. Alle plannen worden dan kort gepresenteerd. Daarna wordt bekend gemaakt 
welke drie plannen de meeste punten hebben gekregen van de leerlingen en de vakjury. Over deze 
drie plannen praten de Jeugdgemeenteraadsleden verder voordat zij een besluit nemen. Want zij 
beslissen welk plan uitgevoerd mag worden binnen het budget van vijfduizend euro. 

Vanuit huis meekijken? Ga naar www.Nijkerk.eu/gemeenteraad Kies daar voor Vergaderingen & 
vergaderstukken en kijk bij vergaderingen op 21 februari.

Terugblik Beeldvorming 9 februari over ‘afval’
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 9 februari kregen raads- en commissieleden en belangstellenden 
informatie over circulaire economie en het nieuwe grondstoffenplan. Het woord ‘afval’ wordt 
steeds minder gebruikt. Want zelfs als we iets weggooien, gaat het vaak om grondstoffen die weer 
opnieuw gebruikt kunnen worden. Dat is een belangrijk kenmerk van de circulaire economie: 
er bestaat geen afval meer. Na de presentaties was er gelegenheid om vragen te stellen. 

Vooruitblik Raadscommissie 16 februari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

De raadscommissie begint om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda:
- Kaderbrief 2024 Omgevingsdienst de Vallei. De Omgevingsdienst werkt in opdracht van vijf 

gemeenten en de Provincie Gelderland. Zij werken aan vergunningverlening, toezicht en handha-
ving voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. In de Kaderbrief schetst de Omge-
vingsdienst de ontwikkelingen die zij komend jaar verwachten. Het college vraagt de raad om 
geen wensen en bedenkingen in te dienen en de extra kosten in de Voorjaarsnota van 2023 op te 
nemen.

- Kaderbrief Regio Foodvalley. Regio Foodvalley is een regionale netwerkorganisatie van onder 
andere acht gemeenten (waaronder Nijkerk). De Kaderbrief geeft inzicht in de financiële en 
inhoudelijke kaders die de regio Foodvalley voorstelt voor de periode 2024-2027. Het gaat over 
de kosten van het regiokantoor en over de kosten van de programma’s. 

Meer informatie? 
De vergaderstukken vindt u op de website: nijkerk.eu/gemeenteraad. U bent welkom bij de verga-
dering, vanuit huis meekijken kan ook via de website. Wilt u inspreken bij een agendapunt? Neem 
dan contact op met de raadsgriffie (griffie@nijkerk.eu). 

Vooruitblik Raadsvergadering 16 februari
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Aansluitend aan de commissievergadering op 16 februari, start de raadsvergadering. De verwach-
ting is dat de vergadering om 21.30 uur begint maar het kan eerder of later zijn.
Op de agenda zonder debat:
- Kaderbrief Regio Foodvalley 2024-2027.
- Kaderbrief 2024 Omgevingsdienst de Vallei. 

U bent welkom in de raadzaal om mee te luisteren. Vanuit huis meekijken kan ook via de website: 
nijkerk.eu/gemeenteraad.

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Tom van Valkenhoef
Raadslid
De Lokale Partij

Uitleggen wat je doet

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. 
Dat is het kenmerk van een betrouwbaar 
persoon en een betrouwbare overheid. Voor 
de politiek hoort daar ook bij dat je uitlegt 

waarom je iets doet. En waarom een besluit 
genomen wordt. Dit is vaak best lastig, omdat 
het voor jezelf zo logisch lijkt wat je doet. En 
probeer dat dan maar eens uit te leggen, als je 
gehinderd wordt door al je eigen kennis. 
Ik herinner mij dat ik mijn moeder vroeg, terwijl 
zij auto reed: Hoe werken die pedalen die je 
hebt? Ze kon wel vertellen dat er één voor het 
gas, één voor de remmen en één voor de kop-
peling was. Maar wat op dat moment precies 
wat was? Dat ging volledig automatisch en is 
dan best lastig uit te leggen. Op dat specifieke 
moment kreeg ik dat dus niet te horen. Ter 
verdediging van haar: Het is niet dat ze het niet 
weet. Ze rijdt elke week auto en veroorzaakt 
daarbij nooit ongelukken. 
Voor mensen die naar de gemeente kijken, lijkt 

het ook niet altijd logisch wat we doen. De raad 
neemt wel of niet écht een besluit, waarmee de 
burgemeester en wethouders dan wel of niet 
écht iets moeten gaan doen. Waarna de ambte-
lijke organisatie misschien wel of niet iets moet 
gaan uitvoeren. 
Het is niet altijd makkelijk, om te zeggen wat 
je besluit en te zeggen wat je gaat doen. Soms 
is het net als autorijden. Voor jezelf is het heel 
logisch. Even remmen, even schakelen, even 
gasgeven en weer door. Voor anderen is dat 
het helemaal niet en is wat uitleg heel prettig. 
Laten wij daar ons best voor doen. 
Heeft u vragen? Stel ze vooral. 

Reageren? 
tom@dlpnijkerk.net

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


