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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.

Energiecaravan op woensdag in Hoevelaken  
Onze Energiecaravan staat volgende week woensdag, 25 januari, in Hoevelaken. 
U kunt bij de caravan terecht met vragen over energie besparen, hoe u uw huis het beste
kunt verduurzamen en welke subsidie of lening u daarvoor kunt aanvragen.

Hier staat de Energiecaravan volgende week:
• Schoolplein ‘t Blokhuus
• Frans Tromplaan 49
• van 14.00 – 18.00 uur

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

Zet uw afvalcontainer of koopzakken op de inzameldag vóór 7.30 uur aan de straat. 

Is uw container op de vaste ophaaldag niet geleegd? 

Neemt u dan contact op met de Servicelijn Afvalcontainers. 
Het telefoonnummer is 0800 - 889 09 88.

Studietoeslag 
Kun jij als gevolg van een lichamelijke of psychische beperking blijvend niet bijverdienen naast 
je studie? Dan kun je misschien een maandelijks  bedrag van de gemeente krijgen: de studie-
toeslag.

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

Zo helpt u mee met afval hergebruiken
We moeten zuinig omgaan met onze grond-
stoffen. Hoe we nu produceren, consumeren 
en weggooien is vaak ontzettend belastend 
voor het klimaat. Het goede nieuws is: heel 
veel materialen zijn opnieuw te gebruiken 
als grondstof. Daarom zamelen we dit ‘afval’ 
zoveel mogelijk gescheiden in.

Apart inzamelen
Het afval dat wordt ingezameld, belandt 
niet op één grote hoop. Wat wel heel soms 
gebeurt, is dat een partij apart ingezameld 
afval wordt afgekeurd. Omdat er te veel afval 
tussen zit, dat er niet in hoort. Bijvoorbeeld 
plastic in het gft of etensresten tussen het 
oud papier. Dan is het afval niet schoon 
genoeg om te verwerken tot nieuwe grond-
stof. Daarom is het zo  belangrijk om uw afval 
zorgvuldig te scheiden. 

Meer weten? Kijk op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/afval-is-grondstof 
of scan deze QR-code: 

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl

De gemeente waar je woont, bepaalt of je recht 
hebt op de studietoeslag. Hiervoor gelden wet-
telijke regels. 

Voor wie?
Je komt in aanmerking voor de studietoeslag 
als je
1. als gevolg van een ziekte of gebrek blijvend 

niet kunt bijverdienen naast je studie, en;
2. geen recht hebt op een uitkering 
 op grond van de Wet arbeidsongeschikt-

heidsvoorziening jonggehandicapten 
(Wajong), en;

3. geen inkomen uit arbeid hebt (je mag wel 
een stagevergoeding ontvangen), en;

4. studiefi nanciering krijgt van de Wet 
studiefi nanciering 2000 (niet het ‘Leven 
lang leren krediet) of een tegemoetkoming 
krijgt op grond van Wet tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos, 
hoofdstuk 4).

Meestal is er een geneeskundig advies nodig 
om het recht op deze toeslag vast te stellen.

Hoogte studietoeslag
Als je studietoeslag krijgt, betalen wij dit 
maandelijks uit. Dit is € 90 voor een 15-jarige 
tot € 300 vanaf 21 jaar. Als je een stage-
vergoeding ontvangt, heeft dit misschien 
gevolgen voor de studietoeslag. Wat je meer 
dan € 180 per maand verdient, trekken we van 
je studietoeslag af.

Jouw vermogen of dat van je ouders heeft geen 
invloed op de studietoeslag. Je mag de studie-
toeslag vrij uitgeven. 

Aanvragen
Op www.nijkerk.eu/studietoeslag staat het 
aanvraagformulier. Heb je vragen of wil je meer 
informatie? Neem contact op met het Sociaal 
Team (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.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
18 januari 2023

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2646 Holkerstraat 1 Nijkerk kappen van 1 beuk 04-01-2023
2022W2454 Prinsenweg 37 Nijkerk bouwen van een garage 10-01-2023
2022W2847 Singel 1 Nijkerk splitsen van de winkel en het 06-01-2023
  veranderen van de gevel 

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:
2021W2005 Bunschoterweg 50 Nijkerk realiseren van een verkooppunt  05-01-2023
  voor agrarische producten 
2022W1078 Westerdorpsstraat 17 bouwen van 12 appartementen 16-01-2023
 Hoevelaken en horeca ruimte 
2023W0050 Van Dijkhuizenstraat 58b uitbreiden van de bestaande 13-01-2023
  begraafplaats

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:
2022W2794 Laakweg 17 Nijkerkerveen verbouwen van het kantoor tot  05-01-2023
  mantelzorgwoning 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2023W0033 Meidoornlaan 1 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 09-01-2023
2023W0010 Weldammerlaan 12  plaatsen van 12 zonnepanelen 03-01-2023
 Hoevelaken 
2023W0015 Weldammerlaan 20 bouwen van een schuur 04-01-2023
 Hoevelaken 
2023W0037 Ambachtsstraat 15 Nijkerk plaatsen van 4 vlaggenmasten 10-01-2023
2023W0022 Van Zuijlenstraat 9 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 06-01-2023
2023W0034 Veldkers 28 Nijkerk plaatsen van een carport / overkapping 10-01-2023
2023W0029 Wittenburg 56 Nijkerk Bouwen van een nokverhoging 08-01-2023
2023W0009 Schoolstraat 145 Nijkerkerveen legaliseren van de hooiberg/overkapping 03-01-2023

Verlening ter inzage leggen: Ontwerp Beleidskader duurzame opwek 
boerderijmolens op land
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken bekend dat de terinzagelegging van 
het Ontwerp Beleidskader duurzame opwek boerderijmolens op land wordt verlengd, tot en met 
vrijdag 17 februari 2023. 

De termijn wordt verlengd om een inloop-/informatiemoment te organiseren. Meer informatie hier-
over wordt op een later moment bekendgemaakt.

Inzage 
Het ontwerp beleidskader ligt sinds donderdag 22 december 2022 ter inzage gedurende zes weken 
ter inzage. De termijn verliep op 1 februari 2023 maar dit wordt nu verlengd tot en met vrijdag 17 
februari 2023.
De stukken zijn tot en met vrijdag 17 februari 2023 online te raadplegen via www.nijkerk.eu/ter-
inzage  

Daarnaast is het ontwerp beleidskader in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend 
op afspraak.  Dit kan bij voorkeur via telefoonnummer 033 – 247 22 22.

Inspraakreacties
Tot en met vrijdag 17 februari 2023 kan een ieder naar keuze online schriftelijk of mondeling een 
inspraakreactie indienen. Op de website van de gemeente Nijkerk vindt u een online formulier onder 
de publicatie van het ontwerpbeleidskader op https://www.nijkerk.eu/terinzage

Het schriftelijk indienen van een inspraakreactie kan bij burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
Postbus 1000, 3860 BA  Nijkerk. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan tijdens 
werkdagen contact worden opgenomen met het team Vakspecialisten, telefoonnummer
033 - 247 22 22.

Verkeersbesluit parkeerverbod Kijftenbeltlaan in Hoevelaken
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het instellen van een parkeerverbod door het aanbrengen van een gele onderbroken 
streep zoals bedoeld in artikel 24 van het RVV 1990 op de locatie Kijftenbeltlaan in 
Hoevelaken tegenover de uitrit van de woning Westerdorpsstraat 55.
De gele onderbroken streep heeft een lengte van ongeveer 
12 meter gerekend vanaf de drempel met de Westerdorpsstraat.

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.

De Stad Nijkerk 18 januari 2023



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
19 januari Raadscommissie I 20.00 uur Raadzaal, stadhuis
2 februari Raadsvergadering 15.00 uur Raadzaal, stadhuis

- Een thuis voor iedereen!
- We delen de ruimte eerlijk en optimaal;
- Een bloeiende economie in een vitale samenleving;
- Duurzaamheid is onze sleutel naar de toekomst;
- Een veilige samenleving maken we samen;
- Hoe maken we het samen mogelijk?

Tijdens de bijeenkomst op 19 januari geeft het college een toelichting op de Ontwikkelagenda. Daarna 
is er gelegenheid voor insprekers om kort te reageren. Dan bespreekt de raadscommissie de Ontwik-
kelagenda door vragen aan elkaar te stellen en aan het college. Deze avond is bedoeld voor de raad om 
informatie te verzamelen.
Op donderdag 2 februari staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. Tijdens deze vergade-
ring (vanaf 15.00 uur) bespreekt de raad de plannen van het college en neemt een besluit over wijzigin-
gen van de begroting 2023-2026 die nodig zijn om aan de slag te gaan met de ontwikkelagenda.

Meer weten? Inspreken?
Verder lezen? Vergaderstukken bekijken? Dat kan via de website: www.Nijkerk.eu/gemeenteraad
Kies daar voor vergaderingen & vergaderstukken en kijk in de vergaderkalender bij 19 januari.

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in het stadhuis. Wilt u gebruik maken van het 
spreekrecht? Neem dan even vooraf contact op met de raadsgriffie via e-mail: griffie@nijkerk.eu of via 
het algemene nummer van de gemeente: 033 247 22 22 
De vergadering vanuit huis meekijken kan ook via de website www.nijkerk.eu/gemeenteraad

Volg de gemeenteraad ook via Twitter en Facebook
Hoort u graag wat de gemeenteraad doet? Bijvoorbeeld wanneer de vergaderingen zijn en wat er op 
de agenda staat?
Dan kunt u de gemeenteraad ook volgen via twitter: @RaadNijkerk 
of Facebook: GemeenteraadNijkerk.
Vanuit de raadsgriffie geven we hier informatie over (het werk van) de gemeenteraad van Nijkerk. 

Terugblik Raadscommissie 12 januari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdagavond 12 januari vergaderde de raadscommissie over:
Vaststelling bestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg Nijkerk. Dit 
bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 165 woningen aan de zuidoostzijde van 
de kern Nijkerk. Het gaat om appartementen en grondgebonden woningen. Er is ook een 
Beeldkwaliteitsplan gemaakt. Daarin staan de spelregels voor het ontwerp en de bouw van de 
nieuwe woningen en de inrichting van de buitenruimte. De raadscommissie was positief over dit 
plan en sprak complimenten uit voor de totstandkoming. Er werd nog gesproken over onder andere 
de verkeersontsluiting. Het voorstel mag wat de commissie betreft zonder debat behandeld worden 
in de raadsvergadering van 2 februari.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley. Regio Foodvalley is een samenwerking 
tussen acht gemeenten in de regio. In de gemeenschappelijke regeling staan de afspraken over 
deze samenwerking. De wijzigingen gaan over de rol van de gemeenteraden bij de besluiten. De 
raadscommissie was positief over dit voorstel. Zij gaven aan dat het goed is dat de raden een 
versterkte positie krijgen. Wat de commissie betreft kan het voorstel zonder debat behandeld 
worden in de raadsvergadering van 2 februari.

Vergadering terugkijken?
Benieuwd wat er precies besproken werd tijdens de vergadering? U kunt de vergadering nog terugkijken 
via www.Nijkerk.eu/gemeenteraad 

Vooruitblik Raadscommissie 19 januari 
over de Ontwikkelagenda 2023-2026
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdagavond 19 januari spreekt de raadscommissie over de Ontwikkelagenda. De vergadering is in 
de raadzaal en begint om 20.00 uur. 
Het college heeft de ontwikkelagenda opgesteld voor de komende jaren. Daarin staat in hoofdlijnen wat 
het college wil bereiken en wat daarvoor nodig is. De opgaven waar het college zich op wil richten zijn:
- Alle inwoners doen mee en horen er bij;
- Mensen hebben een bodem in hun bestaan;

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Marja Willems
Raadslid VVD

Een wereld van verschil

Is het niet ‘uit de mode’ dat de plek waar je 
wieg staat het verschil maakt voor de rest 
van je leven?
We worden in gelijkheid geboren en zo zou-
den we de rest van ons leven moeten kun-

nen doorbrengen. Het is mijn streven om daar 
een steentje aan bij te dragen en al weet ik dat 
ik de echte omwenteling waarschijnlijk niet ga 
meemaken, is dat geen reden voor mij om hier 
niet mee door te gaan. Het zal minimaal een 
generatie kosten om anders te gaan denken, 
om het uit te voeren en om de uitwerking ervan 
bij een nieuwe generatie te zien ontwikkelen. 
Wanneer we kinderen op een hele jonge leeftijd 
de mogelijkheden geven om dezelfde vaardig-
heden te ontwikkelen zodat er geen verschillen 
zijn, dan is er meer gelijkheid in kansen. In dit 
geval gaat het over leermogelijkheden. Daar 
ligt voor mij als raadslid en als persoon een 
uitdaging waar ik me o.a. voor inzet. 

We kunnen thuis en in onze nabije omgeving 
allemaal een steentje hieraan bijdragen. Vertel 

onze kinderen vanaf hun geboorte dat ze 
kunnen zijn wie ze willen zijn en dat ze kunnen 
worden wat ze willen worden. Vertel dat je 
goed bent zoals je bent en dat je dankbaar 
mag zijn voor wie je bent. Als je maar vaak 
genoeg herhaalt, dan vindt elk kind/persoon 
een manier om daarin in te geloven. Dan is de 
basis is gelegd om in gelijkheid de wereld in te 
stappen en om anderen als gelijke te zien en te 
behandelen.

Door meer te focussen op het geestelijk en 
lichamelijk welzijn van iedereen kunnen we er-
voor zorgen dat Nederland een land blijft waar 
iedereen toegang houdt tot goede zorg. 

Ik wens iedereen een gezond, vredig en mooi 
2023!

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


