
24 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.

Vanaf maandag 22 augustus geldt er een waarschuwing voor blauwalg bij het Erkemederstrand
(alleen hondenstrand) in Zeewolde. 

Zwemmen in water met blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken. Ook voor uw hond. 

Meer informatie op www.zwemwater.nl.

Sport en Cultuurconnectie begint 
Benieuwd naar het programma? Kijk op www.scc-nijkerk.nl 

De Sport- en Cultuurconnectie start op de Dorpsdag in Hoevelaken 
aanstaande zaterdag 27 augustus. Tot ongeveer half oktober zijn er 
overal in de gemeente sport- en cultuur activiteiten. 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. De dames logeren en trainen bij ons en zullen ook aanwezig 
zijn bij één van de activiteiten. In de gemeente worden verder allerlei 
nieuwe én vertrouwde sportactiviteiten en culturele activiteiten rondom 
dit WK georganiseerd.

10 september: Open Monumentendag  
Op zaterdag 10 september is het weer het 
Open Monumentendag. Zet ‘m alvast in uw 
agenda, want op deze dag kunt u in gemeente 
Nijkerk maar liefst 17 monumenten gratis 
bezoeken.  
Bij de volgende momenten bent u tussen 
10.00-16.00 uur van harte welkom op zaterdag 
10 september:

Nijkerk
De Noodbestuurpost – Kolkstraat 27
Woonhuis Groot Hennekeler – 
Bloemendaalseweg 2
Herenhuis Brink 42 – Brink 42
Toren met carillon – Holkerstraat 1
Museum Nijkerk, Venestraat 16
Begraafplaats Nijkerk, Frieswijkstraat 54

Hoevelaken
Bunker, Weldammerlaan 9, Hoevelaken
Hoevelakense Bos, tegenover 
Westerdorpsstraat 93
Pannenkoekenhuis, Westerdorpsstraat 56

Nijkerkerveen
Hervormde Kerk, Nieuwe Kerkstraat 75

Aan het water
Klipperaak, tegenover Arkersluisweg 30
Stoomgemaal, Zeedijk 6

Driedorp & Appel 
Kerk Driedorp, Barneveldseweg 148
Windkorenmolen De Hoop, 
Barneveldseweg 178
Wijnhoeve Middeldorp, Appelsestraat 38

Onderhoud bermen en sloten Nijkerk in het buitengebied  
Deze week start in het buitengebied van de gemeente Nijkerk het 
maaien van bermen, sloten en greppels. Dit werk voert de fi rma 
Vaarkamp uit Ede voor de gemeente Nijkerk uit.

De gemeente maakt onderscheid tussen functionele bermen en 
ecologische bermen. Functionele bermen bestaan vooral uit gras. 
Ecologische of bloemrijke bermen hebben een hogere natuurwaarde 
vanwege de biodiversiteit.

Bij het maaien van de ecologische bermen zal het maaisel maximaal 
2 weken blijven liggen voor het behoud van zaden. Andere stukken 
maaien we volgens de sinusmethode, een ecologische maaimethode. Per 
maaibeurt blijft een deel staan. Door te maaien in fases blijft er het hele 
jaar door voldoende schuilgelegenheid en voedsel voor vlinders, bijen en 
vogels. Dit draagt bij aan de biodiversiteit.

Het uitmaaien van sloten en greppels zorgt voor een goede doorstroming 
van het water tijdens regenachtige perioden. Maaisel uit sloten bestaat 
voornamelijk uit riet. Dit blijf maximaal 5 dagen op de kant indrogen 
voordat het wordt afgevoerd.

De werkzaamheden vinden  voor een deel vanaf de wegplaats. Als de 
werkzaamheden het verkeer belemmeren dan vragen we hiervoor uw 
begrip. En we vragen u om voorzichtig te rijden bij de werkzaamheden. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de fi rma Vaarkamp en vraag 
naar de uitvoerder Wim Jacobs.
(0318) 62 31 11
info@vaarkamp.nl
www.vaarkamp.nl 

Gratis webinar over autisme - ASS je het ons vraagt 
Voor ouders/verzorgers met kinderen met autisme 

Op maandag 19 september organiseert de 
gemeente een webinar over autisme. Als 
ouder/verzorger van een kind met autisme 
staat u voor de nodige uitdagingen en 
mogelijke hindernissen. Het kan best veel 
vragen. Gelukkig staat u niet alleen. Het is 
soms heel verhelderend en steunend om 
ervaringen en tips uit te wisselen met andere 
ouders/verzorgers. 

In de webinar krijgt u informatie over autisme 
in gezinnen: wat doet autisme in een gezin, 
wat speelt daarbij een rol, welke invloed heeft 
dit op de opvoeding van het kind. Ook wisselt 
u ervaringen en tips uit.

Gratis webinar op 19 september
De webinar is op maandag 19 september van 
19.30-21.00 uur. Deelname aan de webinar is 
gratis voor inwoners van de gemeente Nijkerk. 
Aanmelden kan via www.pitnijkerk.nl 

(klik op ‘Nul tot vier jaar’, ‘Vier tot twaalf 
jaar’ of ‘Twaalf jaar & ouder’). Zet de leeftijd 
van het kind met autisme bij de aanmelding.
Aanmelden kan tot en met 13 september.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
24 augustus 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1476 Hulckesteijn 4 Nijkerk plaatsen van een overkapping 15-08-2022

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.

Ingetrokken omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0570 Wilhelminalaan 13 Hoevelaken plaatsen van een dakopbouw 15-08-2022

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.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W1926 Hogebrinkerweg 42 kappen van 4 bomen 11-08-2022
 Hoevelaken 
2022W1932 Krudopstraat 1 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan de  13-08-2022
  voorzijde van de woning 
2022W1927 Prinsenweg 22 Nijkerk aanleggen van een inrit 11-08-2022
2022W1921 Slichtenhorsterweg 55a Nijkerk aanleggen van een inrit 10-08-2022
2022W1936 Valkenhof 14 Nijkerk plaatsen van een erfafscheiding 15-08-2022
2022W1916 Van Rootselaarstraat 1 realiseren van een dakopbouw 10-08-2022
 Nijkerkerveen 
2022W1923 Woudweg 8 Nijkerk plaatsen van 20 zonnepanelen 11-08-2022
2022W1943 Zijdevlinder 93 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan de 15-08-2022
  voorzijde van de woning 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1480 Appelsestraat landgoed Appel  tijdelijk gebruik schaapskooi voor 16-08-2022
 Nijkerk opvang Oekraïense vluchtelingen 
2022W1414 Torenstraat 10 Nijkerk verbouwen van de bakkerij naar 10-08-2022
  een woning 

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
UVV, Dhr. J. Verweij Nijkerkse Fiets4daagse Start- en finishplaats 12-09-2022 16-08-2022
  NSC De Burcht, t/m 15-09-2022
  Luxoolseweg 32 Nijkerk  
Van der Goot Van der Goot DNEye Naast podium op het 20 en 16-08-2022
Opticiens promodagen Plein  Nijkerk 21-09-2022 
Dhr. M van Eekelen Straatfeest bbq Groenstrook tegenover 
  Grieglaan 35 Nijkerk 24-09-2022 16-08-2022
Dhr. R. Kleijer Buurtbarbecue De Gruno tussen nrs.  20-08-2022 16-08-2022
  46/48 en de nrs. 74/76 van 16:30 uur 
   tot 22:00 uur

Genomen beschikkingen door het college van burgemeester en wethouders:
Organisator: Activiteit: Locatie:Datum: Verleend:
R. Weddepohl Besloten feest  Schimmelpenninck 29 4-09-2022 Ontheffing
  te Hoevelaken van 16:00 uur  geluid en
   tot 20:00 uur ontheffing 
    artikel 2:10
    APV
    (springkussen)
Zeemanskoor  loterij Havenkom tijdens 3-09-2022 5-08-2022
Nijkerks Welvaren  Nijkerkse 
  Sleepbootdagen 
Fam. Draaijer- Plaatsen container Op een parkeervak aan 19-08-2022 16-08-2022
van Hamersveld t.b.v. onderhouds- de Julianalaan ter hoogte t/m 28-09-2022
 werkzaamheden van de kruising met de
 Beatrixlaan 3 Beatrixlaan in Hoevelaken
 Hoevelaken   
Van Mensvoort  Plaatsen container Oranjelaan ter hoogte van 5 en 6-09-2022 Aanvraag
Veghel B.V. t.b.v. werkzaamheden nummer 3 Nijkerk  ingetrokken.
 supermarkt Jumbo    19-08-2022
 te Nijkerk    

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:
2022M0270 Molenplein 15  Nijkerk veranderen van de activiteiten 16-08-2022
2022M0262 Riddererf 2  Nijkerk veranderen van de activiteiten 16-08-2022
2022M0222 Rijnerf ongenum. Nijkerk oprichten en in werking hebben van 10-08-2022
  een bedrijf 

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.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
1 september Inloopspreekuur gemeenteraad 19.00 uur Bedrijfsrestaurant stadhuis
1 september Beeldvorming I 20.00 uur Bedrijfsrestaurant stadhuis
1 september Beeldvorming II 20.00 uur Raadzaal stadhuis

Op 8 september staat het onderwerp op de agenda in de raadscommissie. Dan kunnen raadsleden het 
college laten weten wat zij vinden van de conceptverordening.
In de raadzaal is van 20.00 tot 20.45 uur de bijeenkomst over de GBLT. GBLT is een belastingsamen-
werking die de waterschapsbelasting en gemeentebelastingen regelt in Oost-Nederland. Zij verzorgen 
dit ook voor de gemeente Nijkerk. Zij versturen de aanslagbiljetten, houden bij wie betaalt, en denken 
mee als er problemen zijn met betalen. Tijdens de informatiebijeenkomst krijgen de aanwezigen meer 
informatie over de bedrijfsvoering van de GBLT.

In de raadzaal volgt van 20.45 tot 21.30 uur de kennismaking met de Omgevingsdienst de Vallei.
Omgevingsdienst de Vallei (OddV) werkt in opdracht van 5 gemeenten (waaronder de gemeente 
Nijkerk) en de provincie Gelderland. Zij werken aan vergunningverlening, toezicht en handhaving van de 
milieu- en bouwwetgeving. Tijdens de informatiebijeenkomst krijgen de aanwezigen meer informatie 
over het werk van de OddV.

Welkom in het stadhuis maar thuis meekijken kan ook!
Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn ook te bekijken of te beluisteren via de website van de 
gemeente Nijkerk. Dat kan live of achteraf. Als u op de homepagina www.nijkerk.eu kiest voor Bestuur 
en daarna voor Vergaderingen en vergaderstukken, dan kunt u daar kiezen voor Uitzendingen en zien 
welke vergaderingen er zijn of zijn geweest.

Inloopspreekuur van de raad op 1 september
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 1 september 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 Beeldvorming 1 september
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Donderdagavond 1 september zijn er drie informatiebijeenkomsten voor de raadsleden, commissie-
leden en belangstellenden. In beeldvorming I aandacht voor de nieuwe Verordening Jeugdhulp. In 
beeldvorming II eerst informatie over de GBLT en daarna over Omgevingsdienst de Vallei. U bent 
van harte welkom!

In het bedrijfsrestaurant is van 20.00 tot 21.30 uur de bijeenkomst over de nieuwe Verordening Jeugd-
hulp Nijkerk. De aanwezigen krijgen informatie over de wijzigingen in de nieuwe verordening. Bijvoor-
beeld over de aansluiting bij WMO en participatie en bij landelijke ontwikkelingen. Maar ook over de 
route die wordt gevolgd van hulpvraag tot het beoordelen van het resultaat van de ingezette jeugdhulp. 
Na de toelichting is er gelegenheid om informatieve vragen te stellen. 

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Shemara Ooijevaar
raadslid PRO21

Een open deur 

I:  Heb jij om 17:00 iets anders te doen dan 
naast me zitten als de informateur zijn 
rapport voorleest?

S:  Kan, gewoon gemeentehuis? 
Moet alleen even een auto regelen..

I:  Jep
S:  Heb alleen mijn haar niet geborsteld 
I:  Wel je tanden gepoetst?

Met deze cliffhanger (spannende vraag) stopt 
het whatsapp bericht tussen mij en onze 
fractievoorzitter. Het is de dag dat we horen 
dat we als PRO21 in de coalitie komen. Een 
bijzonder moment. Nu is natuurlijk de vraag 
waarom deel je zo’n whatsapp bericht met een 
groter publiek. 

Ik vind het belangrijk om open en eerlijk te 
zijn. Openheid van de overheid is een onder-
werp dat veel in het nieuws is geweest. Berich-
ten van politici die de weg kwijt zijn geraakt 
(de berichten dan, niet de politici). Er is een 
nieuwe wet ingegaan, de Wet Open Overheid 
(WOO). Door deze wet kunnen we beter zien 
wat politici met, op maar ook zonder hun 
telefoon en computer doen. 

Ik hoor in onze gemeente ook vaak teleurstel-
ling van inwoners over besluiten. En krijg daar-
bij regelmatig te horen dat besluiten achter 

gesloten deuren bedacht lijken te zijn. 
Voor mij is het delen van dit whatsapp bericht, 
naast een geintje, vooral een uitnodiging 
voor een gesprek. Een gesprek met u of met 
jou. Laten we kijken hoe we open kunnen zijn 
naar elkaar en hoe we de ander goed kunnen 
begrijpen. 

Als uit onze gesprekken komt dat we een spe-
ciale editie van de krant ‘Stad Nijkerk’ moeten 
maken met whatsapp berichten van politici, 
prima. Alle opties om te komen tot meer 
openheid liggen wat mij betreft ook open. 
Om nog even terug te komen op de cliffhan-
ger uit het whatsapp bericht. Doet het er toe?

Reageren?
shemara@pro21.nl

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


