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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.

Vogelgriep op eendenbedrijf in Nijkerk  
In Nijkerk is op donderdag 26 januari vogelgriep vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf voor 
eenden. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 10.000 dieren geruimd 
door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

WOZ-waarden zijn weer bekend
Voor veel mensen zijn het fi nancieel lastige tijden. ‘‘Ik kan me daarom voorstellen dat u benieuwd 
bent naar de WOZ-waarde van uw woning. Bij GBLT maken we de WOZ voor u zo eenvoudig 
mogelijk. En we helpen u persoonlijk als dat nodig is’’, zegt Gerben Knol, WOZ-expert bij GBLT. 

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

‘‘De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw 
woning. Deze staat op het aanslagbiljet van 
GBLT, dat u binnenkort krijgt. We gebruiken de 
WOZ-waarde om verschillende belastingen te 
berekenen, zoals de onroerende-zaakbelasting 
(OZB).’’

Misschien is de WOZ-waarde hoger dan u 
had verwacht
‘‘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 onroerende-zaakbelas-
ting verlaagd. U betaalt daarom bij een hogere 
WOZ-waarde niet automatisch (veel) meer 
belasting.’’

‘‘Bij GBLT vertellen we graag open en duidelijk 
hoe we de WOZ-waarde berekenen. Op gblt.nl/
woz ziet u een fi lmpje met uitleg. Ook vindt u 
er antwoorden op veelgestelde vragen. En wilt 
u weten welke gegevens we van uw woning 
hebben gebruikt? Bekijk dan uw taxatieverslag 
op onze site.’’

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? 
Maak bezwaar op gblt.nl/bezwaar-woz
‘‘U kent uw eigen huis het beste. Daarom horen 
we het graag als u het niet eens bent met uw 
WOZ-waarde. U kunt gemakkelijk bezwaar ma-
ken op verschillende manieren: digitaal op onze 
website, via een formulier of met een brief. Ga 
hiervoor naar gblt.nl/bezwaar-woz. Komt u er 
niet uit? Bel ons op nummer 088 - 064 55 55.
Wij helpen u graag!’’

WOZ-expert bij GBLT

Wat is GBLT?
GBLT heft en int belastingen voor zeven 
gemeenten. Ook voor de gemeente Nijkerk. 
Daarnaast heffen en innen zij waterschapsbe-
lastingen voor vijf waterschappen. Het gaat om 
belastingaanslagen voor inwoners, eigenaren 
en bedrijven. 

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
• een alleenstaande ouder € 500
• gehuwden/samenwonenden € 910

Meer informatie of aanvragen? 
Kijk op www.nijkerk.eu/individuele-
inkomenstoeslag of bel met Maatschappelijke
Ondersteuning. Via het algemene telefoon-
nummer van de gemeente 033 - 247 22 22.

In de 1-kilometerzone ligt één ander pluim-
veebedrijf. Daar worden op dit moment geen 
dieren gehouden. In de 3-kilometerzone liggen 
zes andere pluimveebedrijven. Het besmette 
bedrijf ligt aan de rand van het pluimveedichte 
gebied in de Gelderse Vallei. Daarom worden 
deze zes bedrijven de komende 14 dagen door 
de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) inten-
sief gemonitord op ziekteverschijnselen die op 
vogelgriep kunnen wijzen. In de 10-kilometer-
zone liggen 196 andere pluimveebedrijven. In 
dit gebied geldt per direct een vervoersverbod.

Vervoersverbod
Een vervoersverbod heeft betrekking op alle 
vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf 
een locatie met vogels. Ook geldt het verbod 
voor mest van vogels en gebruikt strooisel, 
en voor andere dieren en dierlijke producten 
afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Daarnaast gelden regels voor de jacht in de 
10-kilometerzone. Zo is het in dit gebied 
onder andere verboden te jagen op eenden 
of te jagen in gebieden waar dat watervogels 
kan verstoren. De locaties waarvoor dit geldt 
zijn te vinden op de dierziektenviewer van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO).

Landelijke maatregelen
Er gelden landelijke maatregelen zoals een 
verbod op het bezoeken van vogelverblijf-
plaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut 
noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen 
hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels 
en loopvogels.

Sinds 5 oktober 2022 is ook de landelijke 
ophok- en afschermplicht van kracht. 
De ophokplicht geldt voor commercieel 
gehouden vogels. Op de website van de 
NVWA staat meer informatie over de ophok- 
en afschermplicht (www.nvwa.nl). Ook is 
er een verbod op het tentoonstellen van 
pluimvee, watervogels en loopvogels.
 

Meer informatie over de vogelgriep is te 
vinden op de site van de Rijksoverheid: 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
vogelgriep)

Ventilatie, zorg voor frisse lucht in huis  
Bij gezond wonen hoort goede ventilatie. Zorg 
dat er altijd frisse lucht in huis kan komen. 
Ook als uw woning goed is geïsoleerd. En 
wanneer u naden en kieren hebt gedicht om 
tocht tegen te gaan. Doen hoor! Dankzij goede 
ventilatie verdwijnt vervuilde lucht en vocht 
namelijk naar buiten en komt er verse lucht 
naar binnen.

Gezondheid
Te weinig frisse lucht in huis? Daar kunt u 
hoofdpijn van krijgen, geïrriteerde ogen en 
concentratieverlies. Als u allergisch bent of 
last hebt van uw neus, longen of luchtwegen, 
krijgt u daar meer last van wanneer de lucht 
vervuild is. En door vocht kan er schimmel 
ontstaan. Niet fraai en van schimmel kunnen 
we ziek worden.

Meer info
Meer weten over ventilatie? 
Kijk op www.duurzaam-nijkerk.nl/ventilatie of 
scan deze QR-code:



Klus aanmelden voor ‘NLdoet 2023’
Ook dit jaar organiseert het Oranje Fonds ‘NLdoet’ op 10 en 11 maart 2023. Dit gebeurt samen 
met duizenden organisaties in het land. Het is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. 
‘NLdoet’ zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen 
uit de mouwen te steken.

Wat we doen in de openbare ruimte  
Bomen kappen Veenslagenweg 
Hoevelaken 
Langs de Veenslagenweg staan lindebomen 
die vrij dicht op elkaar staan. In de afgelopen 
35 jaar zijn deze lindes zo groot gegroeid, 
dat de kronen van de bomen in elkaar 
grijpen. Na overleg met aanwonenden is 
besloten om 29 bomen om en om te kap-
pen. Ook vanuit het oogpunt van beheer is 
dit beter voor de bomen die blijven staan. 
Het straatbeeld zal niet veel veranderen. 
Doordat de rij bomen in de lengterichting 
van de straat blijft staan.

Kappen van de bomen in februari
Tijdens het rooien van de bomen kunt u 
overlast ervaren. Soms is het bijvoorbeeld 
nodig om uw auto te verplaatsen. U krijgt 
van de aannemer nog een brief met meer 
informatie over het tijdstip en de maatrege-
len die nodig zijn. 

Meer informatie?
Het bedrijf dat de bomen in de gemeente 
Nijkerk gaat rooien is Flier boomspecialisten 
www.flierboomspecialisten.nl. Heeft u vra-
gen? Dan kunt u contact opnemen met de 
gemeente Nijkerk via 033 – 247 22 22. 

Wintersnoei bosplantsoen
Vanaf half januari tot eind maart dunt de 
gemeente waar nodig het bosplantsoen 
uit. Dit werk kan geluidsoverlast geven. 
We proberen zoveel mogelijk elektrisch 
gereedschap te gebruiken maar dit is niet 
in alle gevallen mogelijk. Omdat niet al 
ons gereedschap  elektrisch is. Ook is het 
voor sommige bomen of takken beter dat 
we deze met een benzinemotorkettingzaag 
afzagen.

Wet en natuurbeschermingscheck
Voor het snoeien vindt er een zogenaamde 
Wet en natuurbeschermingscheck plaats. 
Hierbij voert de gemeente een controle uit 
op bewoonde nesten van vogels of bijen 
in de haag, in de haagvoet en beschermde 
plantensoorten. Bij aanwezigheid van Flora 
en Fauna stellen wij het snoeien uit tot een 
later moment. Of werken wij ruim om het 
nest heen zonder de nesten te verstoren. In 
de  winterperiode komt dit  bijna tot niet 
voor. 

Officiële opening Werkcentrum
regio Amersfoort 
Het Werkcentrum regio Amersfoort is donderdag 26 januari 2023 officieel geopend. In het 
werkcentrum kunnen ook inwoners uit de gemeente Nijkerk zich geheel vrijblijvend oriënteren 
en advies krijgen over loopbaan, werk, scholingsmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. 

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. 

Eén gezamenlijk loket voor de regio
In het Werkcentrum regio Amersfoort 
werken UWV en de gemeenten Amersfoort, 
Leusden, Woudenberg, Nijkerk, Baarn, 
Bunschoten en Soest samen met meerdere 
partners, waaronder de vakbonden CNV en 
FNV, VCP de Unie, werkgeversorganisatie 
VNO/NCW en onderwijsinstellingen. 
Het WerkgeversServicepunt (WSP), het 
Leerwerkloket en het Jongerenloket regio 
Amersfoort maken ook deel uit van het 
werkcentrum. Gezamenlijk bieden zij vanuit één 
loket fysiek en digitaal hulp aan alle inwoners 
van arbeidsmarktregio Amersfoort op het 
gebied van werk, scholing en ontwikkeling.

Collegeleden zoeken klus
Elk jaar zetten burgemeester en wethouders 
van gemeente Nijkerk zich in voor NLdoet. 
Omdat dit een mooie manier is om met elkaar 
klussen op te pakken die anders misschien 
blijven liggen. Heeft uw organisatie dit jaar 
ook een leuke klus voor het college? Deze klus 
moet wel op vrijdag 10 maart 2023 plaats-
vinden. Meldt uw klus aan voor maandag 13 
februari op www.nldoet. Het is de bedoeling 
dat de vrijwilligersorganisatie met de klus écht 
geholpen wordt. 

Bijvoorbeeld omdat ze de extra publiciteit 
goed kunnen gebruiken. Of omdat ze voor een 
grote onderhoudsklus staan. We proberen de 
klussen over de jaren zo goed mogelijk af te 
wisselen qua typen en woonkernen.  

Heeft u een klus?
Op de webstie van Nldoet, (www.nldoet.nl), 
kunt u als organisatie klussen aanmelden als 
u vrijwilligers zoekt op vrijdag 10 maart 2023. 
Natuurlijk kunt u ook klussen aanmelden 
voor zaterdag 11 maart. Op deze dag kunt u 
mogelijk nieuwe enthousiaste vrijwilligers 
ontmoeten voor uw organisatie.  

Plan kleine windmolens (boerderijmolens)
ter inzage
Gemeente Nijkerk is van plan om in het buitengebied boerderijmolens (kleine windturbines) 
toe te staan. Hoe de gemeente dat wil doen en onder welke voorwaarden staat beschreven in 
het ‘Ontwerp Beleidskader over duurzame opwek met boerderijmolens op land’. 
Dit plan ligt op dit moment ter inzage. 
(https://www.nijkerk.eu/ontwerp-beleidskader-duurzame-opwek-boerderijmolens-op-land)

Mariëlle Broekman wenst het Werkcentrum 
succes met de wens: “Zorg dat het mensen werk 
blijft!”

Online reageren/ inspreken
Het plan voor boerderijmolens in Nijkerk kunt 
u online bekijken op de website www.nijkerk.
eu. U kunt schriftelijk of mondeling op het 
plan reageren. Oftewel: een inspreekreactie 
geven. Dat houdt in dat u, voordat het college 
een beslissing neemt over het plan, meegeeft 
wat u er goed of minder goed aan vindt. 
Reageren kan tot en met 17 februari 2023.

Reageren tijdens inloopbijeenkomst
Op donderdag 9 februari kunt u ook vragen 
stellen en reageren op het ‘Ontwerp 
Beleidskader over duurzame opwek met 
boerderijmolens op land’ tijdens een 
inloopbijeenkomst. Deze bijeenkomst is  
tussen 16.00 – 18.00 uur en 19.00 – 21.00 uur 
in ’t Veense Hart in Nijkerkerveen. U hoeft 
zich hiervoor niet aan te melden. Wij vertellen 
u ook graag meer over ecologische en 
cultuurhistorische waarden, voorwaarden van 
landschappelijke inpassing en energieneutraal 
bedrijfsvoeren.



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
1 februari 2023

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2975 Hulckesteijn 3 Nijkerk tijdelijk huisvesten van Oekraïners 24-01-2023
2022W2974 Oude Barneveldseweg 32 plaatsen van een dakkapel 20-01-2023
 Nijkerk 
2022W3095 Schoolstraat 78 Nijkerkerveen wijzigen van de kozijnindeling voorgevel 20-01-2023
2022W2779 Wittenburg 205 Nijkerk plaatsen van een uitbouw 24-01-202

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:
2022W0849 Vrouwenweg achter nr. 27a bouwen van een woning 20-01-2023
 Nijkerkerveen 

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.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2968 Langestraat 17 Nijkerk realiseren van 4 appartementen 24-01-2023
2022W0498 Singel 6 Nijkerk bouwen van een bijgebouw 19-01-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2023W0128 Eikenlaan 1 Nijkerk plaatsen van 2 dakkapellen en 23-01-2023
  nieuwe kozijnen 
2023W0088 Hoekersteeg 6 Nijkerk bouwen van een woning 17-01-2023
2023W0131 Kardinaal Alfrinklaan 56 Nijkerk vervangen van kozijnen 23-01-2023
2023W0129 Koetsendijk 3 Nijkerk plaatsen van zonnepanelen 23-01-2023
2023W0091 Prinsenweg 8 Nijkerk bouwen van een schuilgelegenheid 17-01-2023
2023W0090 Prinsenweg 8 Nijkerk plaatsen van een carport 17-01-2023
2023W0120 Schoolstraat 78 Nijkerkerveen aanbrengen van gevelisolatie en het 22-01-2023
  aanpassen van het dak 
2023W0121 Schoolstraat 78 Nijkerkerveen verwijderen van een asbesthoudende buis 22-01-2023
2023W0105 Torenstraat 10 Nijkerk herzien van het bestemmingsplan 19-01-2023

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W2707 Bunschoterweg 52 Nijkerk verbouwen van de boerderij 20-01-2023
2022W2750 Klaarwaterweg 15 plaatsen van zonnepanelen en 24-01-2023
 Nijkerkerveen plaatsen hekwerk 
2022W2801 Schoolstraat 82b Nijkerkerveen vervangen van een tuinkas 22-01-2023
2022W2286 Smitspol 0 langs Rijksweg A28 vervangen van reclamedoeken door 23-01-2023
 Nijkerk ledschermen 
2022W2623 Van Siburgstraat ongenum. bouwen van een gezondheidscentrum 18-01-2023
 Nijkerk 

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
RK Basisschool  Carnavalsoptocht Centrum van Nijkerk 17-02-2023 19-01-2023
Het Baken 
Comité Slipjacht  Slipjacht Nijkerk Bloemendaalseweg 2 18-03-2023 30-01-2023
Nijkerk & Putten 

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:
2022M0409 Watergoorweg 52  veranderen van de activiteiten 19-01-2023
 3861 MA Nijkerk 

Kennisgeving gewijzigde vaststelling ‘Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040, 
Duurzaam en dynamisch’ 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken bekend dat de gemeenteraad op 24 
november 2022 de ‘Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040, Duurzaam en dynamisch’ gewijzigd 
heeft vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad het Milieueffectrapport (hierna MER) omgevingsvi-
sie Nijkerk 2040, inclusief aanvulling, vastgesteld. 

De Omgevingswet 
De omgevingsvisie is één van de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet. Deze nieuwe landelijke 
wet treedt naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2024 in werking. Met de Omgevingswet wil de 
overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Een omgevingsvi-
sie bevat een visie voor de langere termijn op de ontwikkelingen in onze leefomgeving. De Omge-
vingswet verplicht zowel Rijk, provincies als gemeenten een omgevingsvisie voor hun grondgebied 
vast te stellen.

Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk
In de Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040 staan de belangrijkste plannen en keuzes voor de 
fysieke leefomgeving. Met fysieke leefomgeving wordt de ruimte om ons heen bedoeld. Bijvoorbeeld 
woningen, bedrijven, wegen, water en natuur.
Het doel van de omgevingsvisie is de geldende structuurvisie uit 2011 te actualiseren om te beschik-
ken over een heldere strategische visie op de fysieke leefomgeving voor het grondgebied van Nijkerk 
tot 2040. De eerste omgevingsvisie is beperkt tot de volgende zes thema’s duurzame ontwikkeling, 
wonen, werken, mobiliteit, voorzieningen en landelijk gebied.

De omgevingsvisie gaat over heel het gemeentelijk grondgebied. De visie bevat keuzes voor de peri-
ode tot 2030 met een doorkijk tot 2040. De visie geeft aan:
1. waar bestaande kwaliteiten liggen en waar ruimte ligt voor nieuwe ontwikkelingen;
2. op welke wijze de gemeente bij wil en bij kan dragen aan plannen en wensen van inwoners en 

ondernemers, passend bij de visie. 

Samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen
De omgevingsvisie is tot stand gekomen in samenspraak met een groot aantal deskundigen, partners, 
belangengroepen en bewoners. Er zijn speciale bijeenkomsten, expertmeetings en gesprekken ge-
voerd. Voor de burgers zijn er twee keer enquêtes gehouden met als doel aanvullende informatie uit 
de samenleving op te halen voor de omgevingsvisie.

Vaststelling 
Van 6 april tot en met 17 mei 2022 heeft de gemeente het ontwerp vrijgegeven voor inspraak. Er zijn 
in totaal 104 reacties ingekomen; 97 reacties hadden betrekking op het ontwerp van de Omgevings-
visie met het ontwerp Milieueffectrapport en 7 reacties hadden uitsluitend betrekking op de ontwerp 
Mobiliteitsvisie. De mobiliteitsvisie was gelijk met de omgevingsvisie voor inspraak vrijgegeven. 
Het grote aantal reacties heeft aangetoond dat er veel belangstelling is voor beide visies en dat de 
betrokkenheid en het belang van beide visies groot is.
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De reacties zijn samengevat, beoordeeld en beantwoord. Het verslag is vastgelegd in de ‘Nota beoor-
deling inspraakreacties Ontwerp Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040, ontwerp Milieueffectrap-
port en ontwerp Mobiliteitsvisie’. Vanwege de privacyregels zijn de reacties waar nodig geanonimi-
seerd.
De reacties hebben ertoe geleid dat de omgevingsvisie op een groot aantal punten is aangepast.
Op 24 november 2022 heeft de gemeenteraad van Nijkerk de omgevingsvisie gewijzigd vastgesteld. 

Verkeersbesluit bushalte Arkemheenweg Agaatvlinder in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
Het aanwijzen van twee stopplaatsen als bushalte door het plaatsen van 
bord L3b «bushalte» uit bijlage 1 van het RVV 1990 aan weerszijden van de 
Arkemheenweg op de locatie ten westen van de rotonde met de Agaatvlinder 
in Nijkerk.

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de 
website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken.

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 033 247 22 22 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit knip Hemmelerweg in Nijkerk doodlopend
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
Het instellen van een knip op, en daarmee het doodlopend maken van de Hem-
melerweg, het deel tussen de Berencamperweg en Putterstraatweg in Nijkerk, 
overeenkomstig de bij dit besluit horende tekening. Door het plaatsen van bord L8 
«doodlopende weg» uit bijlage 1 van het RVV 1990 wordt aangegeven dat er geen 
doorgaand verkeer mogelijk is.

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.

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op donderdag 9 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:
15.30 uur Een bezwaarschrift inzake een afgegeven last onder dwangsom aan
 de Barneveldseweg 137a 

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.

De Stad Nijkerk 1 februari 2023



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
2 februari Raadsvergadering 15.00 uur Stadhuis, raadzaal
9 februari Inloopspreekuur gemeenteraad 19.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant
9 februari Beeldvormende bijeenkomst 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant

Inloopspreekuur gemeenteraad op 9 februari
Wilt u iets voorleggen aan enkele raadsleden? Een goed idee of een vraag? Dan bent u van 
harte welkom tijdens het inloopspreekuur van de raad op 9 februari aanstaande. Tussen 19.00 
en 20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle fracties aanwezig. U kunt zonder afspraak 
binnenlopen in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis.

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 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving van de milieu- en bouwwetgeving. In de Kaderbrief schetst de Omgevingsdienst 
de ontwikkelingen die zij komend jaar verwacht en vragen de raad om de extra kosten in de 
Voorjaarnota 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 weten? 
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.

Vooruitblik Raadsvergadering 2 februari
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

De raadsvergadering begint om 15.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. De raad bespreekt de 
Ontwikkelagenda 2023-2026. Daarin staat in hoofdlijnen wat het college wil bereiken de komende 
jaren en wat daarvoor nodig is. 
 
De raad bespreekt de plannen van het college en neemt een besluit over wijzigingen van de
begroting 2023-2026 die nodig zijn om aan de slag te gaan met de ontwikkelagenda.

Verder staat op de agenda:
- Vaststelling bestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg Nijkerk
- Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley
De raadscommissie van 12 januari heeft aangegeven dat deze onderwerpen zonder debat in de 
raad behandeld kunnen worden.

Meer informatie? Meekijken?
Benieuwd waar de raad over gaat spreken? De vergaderstukken staan op de website. U kunt de 
vergadering bijwonen in het stadhuis of vanuit huis meekijken via de website. Later terugkijken kan 
ook. U vindt de uitzending op: www.nijkerk.eu/gemeenteraad

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

Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen raads- en commissieleden informatie over circulaire 
economie en het nieuwe grondstoffenplan. Heeft u ook belangstelling voor deze onderwerpen? 
U bent van harte welkom om te komen luisteren en mee te praten. 
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.
Tijdens de bijeenkomst is er aandacht voor de thema’s: circulaire economie, grondstoffenplan en 
de zwerfavalbrigade. Na korte presentaties is er voor raadsleden en belangstellenden gelegenheid 
om per thema aan gesprekstafels vragen te stellen. De bijeenkomst is in het bedrijfsrestaurant van 
het stadhuis en begint om 20.00 uur.

Volg de gemeenteraad ook via Twitter en Facebook
Waarover vergadert de raad op welk moment? Lees het op twitter: @RaadNijkerk of Facebook: 
GemeenteraadNijkerk. 

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Nelleke Hegeman-
Hekking
Raadslid 
ChristenUnie-SGP

Wie de jeugd heeft…

Tegeltjeswijsheid, we kunnen er allemaal 
wel voorbeelden van bedenken. Een 
gezegde of wijze raad die zo vaak gebruikt 
wordt dat ze worden afgedrukt op tegeltjes 
(of houten plankjes) die je in je huis kunt 
ophangen. “Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst” is er ook een. Het wil zeggen: 

wie nu energie, tijd of geld stopt in de jonge-
ren van vandaag, heeft daar in de toekomst 
voordeel van. 
 
Ik moest er aan denken toen de gemeente 
onlangs een overeenkomst ondertekende 
waarmee we aan de slag gaat met de preven-
tieaanpak Opgroeien in een Kansrijke Omge-
ving. De plannen waren er al, maar nu gaat het 
echt beginnen. En dat is goed nieuws! Want het 
betekent dat we jongeren in onze gemeente 
belangrijk vinden. Zo belangrijk dat we willen 
voorkomen dat ze zichzelf verliezen in drank en 
drugs. “Voorkomen is beter dan genezen” zou 
het tegeltje zeggen.
 
Het mooie van Opgroeien in een Kansrijke Om-
geving is dat we dat samen doen als samen-
leving. Samen met jongeren, met ouders, met 
sportverenigingen, met jongerenwerk. Het 

sluit aan bij een Afrikaanse tegeltjeswijsheid: 
“It takes a village to raise a child”. Oftewel: je 
hebt een heel dorp (of hele gemeente) nodig 
om een kind op te voeden. Samen willen we 
een omgeving vormen waarin jongeren veilig 
en stabiel kunnen opgroeien. Waarin ze zich-
zelf kunnen ontdekken en kansen krijgen om 
uit te zoeken waar ze eigenwaarde en geluk 
uit kunnen halen en hoe ze op hun beurt van 
betekenis kunnen zijn voor onze samenleving. 
Dat is niet 1-2-3 gedaan. Dat kost tijd, aan-
dacht, energie, betrokkenheid en geld. Maar 
dat is het dubbel en dwars waard. Want als we 
nu investeren in onze jongeren, dan is de kans 
groter dat het straks gelukkige, verantwoorde-
lijke en betrokken volwassenen zijn. En dat is 
goed voor iedereen!

Reageren? 
nelleke.hegeman@gmail.com

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


