
17 augustus 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.

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u
een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!
Wegwijzernijkerk.nl

Nazomer in teken van sport, bewegen en cultuur  
De gemeente Nijkerk staat deze nazomer in het teken van sport en 
cultuur. Op 27 augustus tijdens de Dorpsdag in Hoevelaken start 
namelijk de Sport- en Cultuurconnectie. Tot ongeveer half oktober zijn 
er overal in de gemeente sport- en cultuur activiteiten. Er is voor elk 
wat wils. 

Het programma leest u op www.scc-nijkerk.nl
Aanleiding voor de Sport- en Cultuurconnectie is het WK Volleybal voor 
vrouwen. Dit wordt van 23 september tot  15 oktober gehouden in onder 
andere de provincie Gelderland. De gemeente Nijkerk is gastgemeente van 

het Tsjechische damesteam. Ze logeren en trainen bij ons en zullen ook 
aanwezig zijn bij een van de activiteiten. In de gemeente worden verder 
allerlei nieuwe én vertrouwde sportactiviteiten en culturele activiteiten 
rondom dit WK georganiseerd.

De organisatie van de Sport- en Cultuurconnectie is in handen van  Lara 
van Nijkerk Sportief en Gezond, de cultuurmakelaars Margreet en Nel, 
en de gemeente Nijkerk. Wilt u meedoen aan de organisatie door een 
sportieve of sportieve activiteit te organiseren? Neem dan contact op via  
lara@nijkerksportiefengezond.nl of m.koele@cultuurmakelaar-nijkerk.nl.

Start werkzaamheden Frieswijkstraat  
In opdracht van de Gemeente Nijkerk start 
wegenbouwaannemer KWS Infra Zwolle-
Leek op maandag 29 augustus a.s. met de 
wegwerkzaamheden aan de Frieswijkstraat. 
Vanaf de rotonde Callenbachstraat tot en 
met het Eijkmanplantsoen worden vrij-
liggende fietspaden aangelegd.

De aannemer gaat o.a. speciale betonbanden 
plaatsen tussen de rijbaan en de fietspaden.
Verder wordt er een nieuwe asfalt-deklaag op

de rijbaan en de fietspaden aangebracht. Ook 
worden de stoepen opnieuw bestraat.

Hulpdiensten en parkeerverbod 
Van Speykstraat
De route van de hulpdiensten wordt in verband 
met de werkzaamheden tijdelijk verlegd van de 
Frieswijkstraat naar de Van Speykstraat. Er is 
daarom ook aan één kant een parkeerverbod 
ingesteld. We vragen om uw medewerking en 
daar in GEEN geval uw voertuig te parkeren.

Planning en werkzaamheden
Van 29 augustus t/m 14 oktober 2022 
worden de werkzaamheden uitgevoerd. De 
Frieswijkstraat is afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld. 
Aanwonenden zijn door de aannemer ingelicht. 
Vanaf 10 oktober kan het auto- en fietsverkeer 
weer gebruik maken van de straat. De aannemer 
is dan nog wel bezig met de stoepen. Vanaf 
de rotonde Callenbachstraat is de bibliotheek 
tijdens de werkzaamheden bereikbaar. 

Energiescan aanvragen met € 75 korting  
Bent u eigenaar van een huis dat gebouwd is 
voor 1991? Dan kunt u bij de gemeente een 
energiescan aanvragen waarop u € 75 korting 
krijgt. Wees er op tijd bij, er zijn 75 van deze 
energiescans met korting beschikbaar.

Een energiescan maken
Hoe maken we zo’n energiescan? Er komt dan 
een adviseur bij u thuis. Die kijkt wat u het 
beste aan uw woning kunt verduurzamen. 
Hij berekent wat dat ongeveer kost. En hoeveel 
uw energiekosten daarna naar beneden kunnen 
gaan. De adviseur kan ook advies geven over 
het financieren van duurzame aanpassingen 
aan uw huis. En weet welke subsidies u kunt 
aanvragen.

Kosten energiescan
Een energiescan kost normaal gesproken € 125. 
Dankzij de korting hoeft u nog maar € 50 zelf 
te betalen.

Energiescan met korting aanvragen
U kunt de energiescan met korting aanvragen 
via www.duurzaam-nijkerk.nl/energiescan.

Verduurzamen doen we samen
Gemeente Nijkerk werkt hard aan 
verduurzaming. Dat is nodig om verdere 
opwarming van de aarde tegen te gaan. Zodat 
we deze gezond kunnen doorgeven aan de 
generaties na ons. Dat lukt alleen als we dat 
samen doen. Door samen te besparen op het 

gebruik van energie, zodat er minder CO2-
uitstoot is. En door onze energie duurzaam op 
te wekken met schone bronnen die nooit op 
gaan en niet vervuilend zijn. Zoals de zon en 
wind. 

Handige website
Wilt u meer weten over wat de gemeente 
doet en wat u zelf kunt doen? 
Kijk op www.duurzaam-nijkerk.nl.

Tip om energie te besparen  
Een goeie tip om energie te besparen: vervang 
gloei- en halogeenlampen voor ledlampen. 
Daarmee kunt u zomaar € 30 per jaar 
besparen!

Minder stroom nodig
Een ledlamp verbruikt 90% minder stroom 
dan een gloeilamp. En 85% minder stroom dan 
een halogeenlamp. Bovendien gaan ledlampen 
veel langer mee. Namelijk 15 x langer dan 
een gloeilamp. En ruim 7 x langer dan een 
halogeenlamp. De kosten voor het aanschaffen 
van een ledlamp verdient u dus ruimschoots 
terug.

Kosten besparen
En dat komt goed uit, want energie is duur. 
Bovendien is nog veel van de energie die we 
gebruiken 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



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
17 augustus 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1706 Amersfoortseweg 73 en 73a plaatsen van een bijgebouw 03-08-2022
 Nijkerkerveen 
2022W1588 Groenestraat 10 Nijkerk uitbreiden van de woning 03-08-2022
2022W1715 Van Dijkhuizenstraat 58b plaatsen van een gedenkboom 03-08-2022
 Nijkerkerveen 
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:
2021W3031 Voorthuizerweg 8 Nijkerk verbouwen van de boerderij, het  08-08-2022
  plaatsen van een veranda en het
  veranderen van de uitweg 
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:
2022W1175 Hogenhof 6 Nijkerk hebben van een B&B en een beroep  03-08-2022
  aan huis 
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:
2022W1880 Holkerstraat 56 Nijkerk verbouwen en renoveren van de woning 03-08-2022
2022W1879 Klaprooslaan 49 Hoevelaken verwijderen van een steunwand en  02-08-2022
  het plaatsen  van een draagbalk 
2022W1895 Nassaulaan 5 Hoevelaken kappen van 1 conifeer 04-08-2022
2022W1901 Nijverheidsstraat ongenum. uitbreiden van 5 units 04-08-2022
 Nijkerk 
2022W1912 Watergoorweg 52 Nijkerk aanleggen van 3 padelbanen 08-08-2022
2022W1908 Wiel 43 en 45 Nijkerk plaatsen van een afdak aan de voorgevels 04-08-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1386 Van ‘t Hoffstraat 24 Nijkerk verbouwen van een kantoor- 08-08-2022
  gebouw tot gemeentehuis 
2022W1361 Vrouwenweg 11 Nijkerkerveen verbouwen en uitbreiden van de woning 05-08-2022

Genomen beschikking door het college van burgemeester en wethouders
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
Koninklijke  Plaatsen mobiele hijskraan Oranjelaan 3 05-09-2022 05-08-2022
Saam Diemen  Nijkerk van 07:00 tot 
   12:00 uur 
De Nooy  Plaatsen steiger voor Gasthuisstraat 15
Schilders B.V.  onderhoudswerkzaamheden Nijkerk 19-09-2022 t/m 05 -08-2022
Voorthuizen   04-11-2022 
Dhr. J. Montfroy, Plaatsen steiger voor het Koetsendijk 43 29-08 t/m 08-08-2022
mw. S. Hubers verduurzamen van de woning Nijkerk 07-10-2022 

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.

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum Verleend: Niet verleend
Nijkerkse  Nacht van Nijkerk Evenemententerrein 18-08-2022  11-08-2022
Ondernemers   op het Plein in het
Vereniging (NOV)    centrum van Nijkerk    
 Besloten feest Openbare grond voor 28-08-2022   11-08-2022
  de Zonnehof Nijkerkerveen

Vertrokken naar onbekende bestemming 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken (adresonderzoek) is gebleken, dat onderstaande perso(o)
n(en) niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (de BRP) staan 
ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ambtshalve gegevens van 
het vertrek uit Nederland op te nemen in de BRP. 

Geslachtsnaam en voorletters: Laatst bekende adres: Datum besluit:
Vasil L’   Seringenlaan 10, 3871 CD Hoevelaken 16-06-2022
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u dit doen binnen vier weken na de datum van 
bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het bezwaarschrift ten minste: 
• de dagtekening
• uw naam
• adres
• handtekening
• een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt
 (zo mogelijk met een kopie daarvan) en de gronden van het bezwaar.

U stuurt de brief naar: 
Gemeente Nijkerk t.a.v. Burgerzaken (adresonderzoek) 
Postbus 1000,  3860 BA Nijkerk 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het algemene nummer van de gemeente Nijkerk en 
vraag naar de afdeling Burgerzaken, telefoon 14 033. 

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.

Individuele inkomenstoeslag   
Heeft u al twee jaar of langer een inkomen of 
uitkering op bijstandsniveau, geen vermogen 
en is er geen zicht op inkomensverbetering? 
Dan kunt u misschien een extra geldbedrag 
van de gemeente krijgen: de Individuele 
Inkomenstoeslag.

De individuele inkomenstoeslag is alleen voor 
mensen vanaf 21 jaar tot de AOW-leeftijd.

Waarvoor is een individuele inkomenstoeslag?
U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld 
aan spullen die u met een minimuminkomen 
soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe 
koelkast of wasmachine. 

De hoogte
De individuele inkomenstoeslag bedraagt per 
jaar voor

• een alleenstaande € 400,00
• een alleenstaande ouder € 500,00
• gehuwden/samenwonenden € 910,00 

Meer informatie of aanvragen? 
Kijk op www.nijkerk.eu/
individuele-inkomenstoeslag of bel naar 
het Loket MO (tel. 033 - 247 22 22).


