
20 juli 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.

Onafhankelijke cliëntondersteuning 
Heeft u zorg nodig en wilt u graag dat ie-
mand met u meedenkt? Iemand die u helpt 
om uw vraag of probleem over zorg en hulp 
onder woorden te brengen en op een rijtje te 
zetten? Die met u op zoek gaat naar goede 
zorg of u helpt als u niet tevreden bent? 
Iemand die u helpt bij het doen van een aan-
vraag? Iemand die meegaat naar gesprekken 
met bijvoorbeeld de gemeente, het sociale 
team of het UWV? 

Cliëntondersteuner
Zo’n iemand is er: de cliëntondersteuner van 
MEE. Een cliëntondersteuner van MEE weet 

welke voorzieningen er in uw buurt zijn. Hij of 
zij kent de wetten en regels om mensen met 
een beperking te helpen. En hoe je dat kunt 
regelen.

Cliëntondersteuner is er voor iedereen
De cliëntondersteuning van MEE is er voor 
iedereen met een beperking of een langdurige 
ziekte. Ook voor mantelzorgers om de zorg 
goed te regelen zonder dat je zelf overbelast 
raakt. De hulp is gratis en onafhankelijk. Er 
is geen verwijzing nodig. Ook heeft het geen 
gevolgen voor het eigen risico van de zorgver-
zekering.

Waar kan ik terecht?
U kunt rechtstreeks contact opnemen met 
MEE Veluwe via 055 526 9200 of 
info@meeveluwe.nl. 

CBS: Minder huishoudelijk afval in 2021
In 2021 werd ongeveer 506 kilogram per 
inwoner aan huishoudelijk afval ingezameld 
door gemeenten. Dit huishoudelijk 
afval bestond voor het grootste deel 
uit  huishoudelijk restafval (199 kg per 
inwoner). In 2020 was dat nog 523 kg  totaal 
huishoudelijk afval en 209 kg huishoudelijk 
restafval. De hoeveelheid restafval is dus in 
2021 licht gedaald ten opzichte van 2020.

In 2021 daalde de hoeveelheid bij huishoudens 
opgehaald en bij milieustraten ingezameld 
afval met 3 procent. Vooral de hoeveelheden 
grof tuinafval, hout, puin en grond namen– 
na een fl inke toename in 2020 – weer af. De 
hoeveelheid ingezameld groente-, fruit- en 
tuinafval (gft) nam juist toe. 
Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
In gemeente Nijkerk was er voor het restafal 
een daling waar te nemen van 115 kg in 2020 
naar 105 kg in 2021.

De gemeente vraagt uw mening
Bezoekt u wel eens het Jaap van der Krolbad? 
Of kom u hier niet? De gemeente vraagt 
de mening van haar bezoekers, afhakers en 
niet-bezoekers.

Onderscheid in het systeem
Het enquêtesysteem maakt automatisch een 
onderscheid tussen bezoekers, afhakers en 
niet-bezoekers, zodat iedereen enkel relevante 
vragen te zien krijgt.

Waarom de vragenlijst invullen?
Inwoners van de gemeente Nijkerk die 
hun mening geven via de enquête, redden 
automatisch 1 m² bedreigd regenwoud van 
verdwijning via de organisatie World Land 
Trust. Ook maken ze kans op een sportpakket 
ter waarde van €250. Het onderzoek loopt tot 
en met 31 augustus 2022.

Het invullen van de enquête neemt zo’n 10 
minuten in beslag.

De link naar de enquete vindt u via deze link: 
https://www.sport22.eu/nl/2362

Tip om energie te besparen
Een goeie tip om energie te besparen: 
zet apparaten echt uit. Daarmee kunt u 
€ 75 per jaar besparen!

Korter is zuiniger
Een apparaat dat op stand-by staat, verbruikt 
nog steeds energie. Dat noemen we 
sluipverbruik. De televisie, computer, printer, 
het koffi ezetapparaat en opladers: allemaal 
sluipverbruikers.

Echt uit zetten
U voorkomt sluipverbruik door apparaten echt 
uit te zetten.  Door de uitknop in te drukken of 

door de stekker uit het stopcontact te halen. 
Een slim hulpmiddel is een stekkerdoos met 
uitknop. Zo schakelt u in één keer meerdere 
apparaten uit.

Kosten én klimaat besparen
Energie is duur. En veel van de energie die we 
gebruiken, is 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

In Hoevelaken is blauwalg aangetroffen. Het gaat om de vijver bij de Dr. FW. Klaarenbeeksingel.

Er staan borden met het advies om er niet te zwemmen. Van blauwalg kun je namelijk gezondheidsklachten krijgen. 
Ook is het advies om uw hond niet te laten zwemmen in het water.

Meer informatie over blauwalg is te vinden op de website van Waterschap Vallei en Veluwe, www.vallei-veluwe.nl/blauwalg.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
20 juli 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0636 Appelsestraat 15 Nijkerk bouwen van een werktuigenberging 12-07-2022
  en dierenverblijf 
2022W1185 Appelsestraat 1a Nijkerk bouwen van een woning met bijgebouw 08-07-2022
2022W1004 Beatrixstraat 43 Nijkerk plaatsen van een carport 06-07-2022
2022W1448 De Veenslag 9 Hoevelaken verbouwen en uitbreiden van de woning 08-07-2022
2022W1432 Gildenstraat 51 Nijkerk verwijderen en realiseren van een pijp 12-07-2022
  onder de watergang 
2022W1464 Hulckesteijn 3 Nijkerk tijdelijk huisvesten van Oekrainers 06-07-2022
2022W1259 Leijenhorst 11 Hoevelaken legaliseren van 2 vlonders 12-07-2022
2022W1417 Mauritslaan 11 Hoevelaken plaatsen van een erker en entree 08-07-2022
2022W1419 Mauritslaan 13 Hoevelaken plaatsen van een erker en entree 08-07-2022
2022W1278 Meidoornlaan 5 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel 08-07-2022
2022W1018 Nieuwstraat 17 Nijkerk verbouwen van de woning en renoveren 12-07-2022
  van de schuur 
2022W0332 Plein ongenum. Nijkerk plaatsen van een waterfontein 12-07-2022
2022W1510 Ridderspoor 8 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel aan de 12-07-2022
  voorzijde 
2022W1268 Sluiswachter 4 Nijkerk uitbreiden van het bedrijfspand 06-07-2022

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.

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W3259 Buntgras ongenumd. bouwen van een woning met uitweg 11-07-2022
 Nijkerkerveen 

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 en 
op de website www.nijkerk.eu/ter-inzage onder de volledige bekendmaking.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W1683 Asserhof 65 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 12-07-2022
2022W1658 Buntwal 19 Nijkerkerveen gebruiken van het bijgebouw als pre 10-07-2022
  mantelzorgwoning 
2022W1629 Gildenstraat 30 Nijkerk uitbreiden van de opslagruimte 07-07-2022
2022W1619 Hoefslag 22 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 06-07-2022
2022W1625 Rondel 1 Nijkerk plaatsen van een hekwerk tbv een balkon 06-07-2022
2022W1638 Van Reenenpark 18 Nijkerk vernieuwen van het dak 07-07-2022
2022W1641 Veenlanden 16 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel aan de 07-07-2022
  achterzijde 
2022W1645 Watergoorweg 57a Nijkerk verstevigen van de verdiepingsvloer 08-07-2022
  en het plaatsen van een luifel boven
  de entree 

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022M0197 Nijverheidsstraat 27  Nijkerk veranderen van de activiteiten 07-07-2022 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1412 Hoevelakerveenweg 8 bouwen in afwijking van vergunning 12-07-2022
 Hoevelaken 
2022W1465 Langestraat 43 Nijkerk plaatsen van een zonnepaneel 12-07-2022

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
Thib, mw.  Kleine cadeaumarkten  Plein te Nijkerk  22 juli 2023 en 14 juli 2022
H. van Egmond     12 augustus 2023    
Dorpsdag  Dorpsdag Hoevelaken  Manifestatieterrein 26 en 27 augustus 11 juli 2022
Hoevelaken    De Veenslag aan de  2022
  Kantemarsweg/Veenslag 
  in Hoevelaken     
Dorpsdag  Verstrekken zwak Manifestatieterrein 26 en 27 augustus 11 juli 2022
Hoevelaken  alcoholische dranken  De Veenslag aan de 2022
 tijdens Dorpsdag  Kantemarsweg/Veenslag
 Hoevelaken  in Hoevelaken    

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 beschikkingen door de burgemeester
Op grond van artikel 2:28 lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021 is op 24 juni 
2022 een exploitatievergunning verleent voor het uitoefenen van de openbare inrichting Domino’s 
Pizza Nijkerk V.O.F. aan de Kolkstraat 10 in 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. 

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op donderdag 28 juli 2022 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een zit-
ting ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzittingen zijn in principe 
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 Twee bezwaarschriften inzake verleende omgevingsvergunningen voor deels
 slopen en bouwen aan de Venestraat 48 te Nijkerk
20.00 uur Een bezwaarschrift inzake aanleggen van een laadpaallocatie aan de 
 Prof Eykmanstraat 
20.30 uur Een bezwaarschrift inzake een last onder dwangsom Veenwal 36 te Hoevelaken

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 033 – 2472 22 22. U kunt dit nummer ook bellen als u 
meer informatie wilt, vraag naar een collega van team Juridische Zaken.

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.


