
26 oktober 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.

Online aanvragen rijbewijs  
Eenvoudig uw rijbewijs verlengen? Sinds 
1 oktober 2022 kunt u de verlenging van 
uw rijbewijs ook online aanvragen bij de 
gemeente Nijkerk! U hoeft dus niet meer 
en naar de fotograaf én naar de gemeente. 
Daarnaast is de kwaliteit van de pasfoto 
goed en minder fraudegevoelig, omdat de 
fotograaf de foto online beveiligd aanlevert. 

Online aanvragen kan alleen in het geval van 
verlenging of uitbreiden van categorieën. Voor 
een eerste aanvraag moet u dus nog wel naar 
de gemeente.

Meer informatie?
Voor meer informatie over hoe u online uw 
rijbewijs kunt verlengen, kijk op RDW.nl. 

U kunt uw rijbewijs 2 dagen na aanvraag 
afhalen bij het gemeentehuis.

Vraag het Lisanne!
Over alcohol, drugs, gamen, roken
De gemeente Nijkerk heeft vier mede-
werkers die zich hebben gespecialiseerd in 
verslavende middelen. Lisanne Fiegen is een 
nieuw gezicht in het team Jeugd. Zij is er 
voor jongeren en ouders voor vragen over 
roken, drugs, alcohol en andere verslavende 
middelen. Daarnaast gaat zij voorlichting 
geven in de gemeente Nijkerk. 

Stoppen is moeilijk
In haar opleiding Social Work heeft Lisanne 
zich beziggehouden met de lastigste vraag 

rond verslaving: ‘Wat maakt het zo moeilijk 
om te stoppen met alcohol- of drugsgebruik? 
Terwijl je zelf inziet dat het veel schade ver-
oorzaakt aan jouw leven en dat van je familie.’  

Samen met het gezin
Lisanne: “De verslaving van één persoon 
veroorzaakt vaak grote problemen voor het 
hele gezin. Voor de verslaafde is het moeilijk 
om dat onder ogen te zien. En nog moeilijker 
om er met de andere gezinsleden over te 
spreken. Verslaving is overladen met schaamte 
en schuldgevoel. Voor andere gezinsleden is 
het probleem vaak heel duidelijk zichtbaar en 
geeft het veel hinder. Maar een hard oordeel 
over verslaving helpt niet om het gesprek op 
gang te krijgen. Jongeren die in deze situatie 
zitten, kunnen hun verhaal met ons delen. Dat 
kan al een opluchting zijn. Daarna kunnen we 
met elkaar kijken of er hulp nodig is. En zo ja, 
welke hulp past. Zo werken we samen aan een 
gelukkige toekomst.”

Praten met kinderen
Voorkomen is beter dan genezen. Om die 
reden is het volgens Lisanne belangrijk om op 
tijd met kinderen in gesprek te gaan over mid-
delengebruik. “Als kinderen eenmaal zijn be-
gonnen aan gebruik, dan is het heel lastig om 
dit gedrag weer terug te draaien. Ouders doen 
er dus goed aan om op tijd met hun kinderen 
over bijvoorbeeld roken, drugs en alcohol te 
praten.” Lisanne gaat zelf de komende jaren 
met kinderen in groep acht in gesprek over 
roken, alcohol en drugs.

Meer informatie
Wie vragen heeft over zijn eigen gebruik van 
tabak, alcohol, drugs of andere verslavende 
middelen kan Lisanne bellen, mailen of appen. 
Ook ouders die meer willen weten over jonge-
ren en drugsgebruik kunnen contact met haar 
opnemen. Meer informatie vindt u op 
www.alcoholendrugsnijkerk.nl. 

In gesprek over ontwerpvarianten om de weg N303 te verbeteren 
Provincie Gelderland werkt aan plannen om de N303 tussen 
Voorthuizen en Putten veiliger te maken. In 2019 is in overleg met 
de omgeving en de gemeenten de voorkeur uitgesproken voor 
een duurzame en veilige inrichting van de weg, het verlagen van 
de maximumsnelheid en het verbreden van het fi etspad. Er zijn 3 
ontwerp-varianten uitgewerkt. Provincie Gelderland wil hierover 
met de omgeving en andere belangstellenden in gesprek tijdens 
inloopmomenten op 1 en 3 november 2022. 

De ontwerpen worden tijdens de inloopmomenten toegelicht. Er is ook 
aandacht voor de effecten op bijvoorbeeld water en natuur. Op basis van 
alle reacties komt provincie Gelderland tot een voorkeursvariant met 

een inschatting van de kosten. Gedeputeerde Staten besluiten 
uiteindelijk rond de zomer van 2023 of de plannen doorgaan en welke 
maatregelen uiteindelijk worden uitgevoerd.

Inloopmomenten
De inloopmomenten vinden plaats op dinsdag 1 november en donder-
dag 3 november tussen 15.30-17.30 uur en van 19.00 tot 21.30 uur. Per 
half uur is er gelegenheid voor maximaal 10 personen, zodat er gele-
genheid is voor een gesprek. Vooraf aanmelden is daarom noodzakelijk. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een datum en tijdvak 
via www.gelderland.nl/N303. De inloopmomenten zijn in De Aker, 
Fontanusplein 2 in Putten. 

Veilig stoken - Doe dit niet met ‘bloempotkachels’   
Door de hoge gasprijzen zoeken mensen 
naar andere manieren om hun huis en 
werkplek te verwarmen. Brandweer 
Gelderland-Midden adviseert om geen 
kaarsen en waxinelichtje te gebruiken om 
uw huis te verwarmen. Ze zijn er voor de 
sfeer in huis. De warmteopbrengst van 
kaarsen en waxinelichtjes is bovendien niet 
hoog.

Ook het gebruik van een terracotta potkachel 
in huis raden zij af: Kaarsen branden leidt tot 
uitstoot van fi jnstof en koolmonoxide in de 
kamer. Bij een paar kaarsen is dit nog niet zo’n 
groot probleem, maar bij veel kaarsen kan 
het gevaarlijk worden. Wanneer je de ruimte 
niet goed ventileert, ontstaat een risico op 
koolmonoxidevergiftiging. 

Daarom adviseren ze altijd om goed te venti-
leren door ventilatieroosters in ramen en/of 
de ramen zelf open te zetten én een kool-
monoxidemelder (CO-melder) te plaatsen in 
kamers waar gestookt wordt. Daarnaast is het 
brandgevaarlijk om veel kaarsen naast elkaar 
te branden; lontjes van waxinelichtjes kunnen 
in het kaarsvet gaan drijven, met een mogelijk 
grotere vlam tot gevolg. Voor meer informatie: 
https://www.brandweer.nl/nieuws/
veilig-en-gezond-je-huis-verwarmen/ 



Oud Papier
U kunt oud papier brengen op de volgende 
locaties:
• Milieustraat in Nijkerk, Blekkerserf 4;
• Diverse grote supermarkten;
• Schoollocaties en verenigingen;

• De locaties in uw buurt vindt u op 
 Mijnafvalwijzer.nl. 

Wat valt onder oud papier?
Op Milieucentraal.nl ziet u wat er onder oud 
papier valt.

Afspraak maken herhaalprik coronavaccinatie 
nu ook mogelijk voor inwoners gemeente 
Nijkerk jonger dan 60 jaar 
Hoe meer mensen de herhaalprik halen, 
hoe beter een verdere opleving van het co-
ronavirus kan worden afgeremd. Vanaf 17 
oktober krijgt iedereen van 59 tot 12 jaar 
oud stap voor stap de gelegenheid om een 
afspraak te maken voor een herhaalprik 
tegen corona. Alle 60-plussers konden de 
afgelopen weken al een afspraak maken. 
Dat is ook mogelijk zonder uitnodigings-
brief.

De herhaalprik zorgt ervoor dat minder 
mensen ernstig ziek worden en verkleint de 
kans om het virus door te geven. Dit helpt 
bij het zoveel mogelijk openhouden van de 
samenleving en om te voorkomen dat de 
zorg het te druk krijgt.

Vanaf 17 oktober zal iedereen (12 jaar en 
ouder) geleidelijk aan de beurt komen om 
een afspraak te maken. Dat gaat stap voor 
stap van oud naar jong. Het moment waarop 
de verschillende geboortejaren een afspraak 
kunnen maken hangt af van de beschikbare 
plek op de vaccinatielocaties. Op de website 
coronavaccinatie.nl/herhaalprik wordt per 

dag aangegeven welk geboortejaar er aan de 
beurt is.
Het is mogelijk de herhaalprik vanaf 
3 maanden na de laatste coronaprik of 
-besmetting te krijgen. Voorwaarde is 
wel dat de basisserie coronavaccinaties 
is afgerond. Deze basisserie bestaat uit 2 
prikken met het vaccin van Pfizer, Moderna 
of Novavax óf uit 1 prik met Janssen.

Geen brief meer, wel afspraak
Bent u 59 jaar of jonger? Dan krijgt u geen 
uitnodiging per post. GGD GHOR Nederland 
en het RIVM bekijken per dag welke geboor-
tejaren in de gelegenheid worden gesteld 
een afspraak te maken en communiceren 
hierover. Een afspraak maken is nog wel ver-
plicht. De GGD streeft ernaar om iedereen 
uit deze leeftijdsgroep de mogelijkheid te 
bieden voor het maken van een afspraak, bij 
voorkeur online om drukte bij het callcenter 
zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie is te vinden op Ggdgm.nl/
herhaalprik. Meteen een afspraak maken kan 
op planjeprik.nl.

Duurzame Huizen Route, kom op bezoek!

Heeft u plannen om te verbouwen? Of zou u 
sowieso wel eens een kijkje willen nemen in 
een huis waarbij de bewoners al duurzame 
maatregelen hebben genomen? Dat kan! Op 
zaterdag 29 oktober en zaterdag 2 novem-
ber is de Nationale Duurzame Huizen Route. 
Ook in Nijkerk!

Verhalen en ervaringen
Tijdens de Duurzame Huizen Route kunt u dus 
langsgaan bij een woning en ervaren hoe dat 
is, een huis met bijvoorbeeld goede isola-

tie, zonnepanelen en/of een warmtepomp. 
Bovendien vertellen de eigenaren graag hoe en 
waarom ze de maatregelen hebben genomen 
én hoe het ze bevalt. Dat kan dus in Nijkerk. 
Maar u mag ook de huizen buiten Nijkerk, die 
meedoen aan de Route, bezoeken.
 
Vooraf aanmelden
Wilt u een huis bezoeken, meld u dan vooraf 
aan. Kijk op www.duurzaam-nijkerk.nl/duur-
zame -huizen-route of scan deze QR-code.

Plaatsen bladkorven in de gemeente Nijkerk
De gemeente verwijdert in het najaar het 
gevallen blad op de openbare wegen. Blade-
ren op de grond kunnen in combinatie met 
regen gladheid veroorzaken.

Planning bladcampagne
Vanaf half oktober is de gemeente begon-
nen om de overlast van bladeren te beperken. 
Helpt u mee? Dit doen ze elke week op andere 
plekken binnen de gemeente. Vanwege de 
weersomstandigheden is een planning lastig 
te geven. Als er bijvoorbeeld neerslag valt of 
het blad nat is, als het vriest of als het te hard 
waait kan het blad niet opgehaald worden. 
Daarnaast laten niet alle boomsoorten op het-
zelfde moment hun blad vallen. Daarom stelt 
de gemeente het veegschema regelmatig bij.

Wat doet u met uw bladafval?
U kunt helpen door de stoep, straat en oprit te 
vegen. Het is beter om het blad in de tuin te 
laten liggen. Er overwinteren insecten en klei-
ne dieren in het bladerdek en het beschermt 
uw planten tegen bevriezing. Om die reden 
verwijdert de gemeente ook minder blad uit 

perken en groenstroken en zal het blad ook 
tussen bepaalde plantvakken geblazen wor-
den. U kunt uw bladafval ook nog steeds kwijt 
in uw groene container (deze wordt gratis 
geleegd) en bij de milieustraat. Ook kunt u 
een grotere GFT container aanvragen.

Bladkorven 
Uw bladafval kunt u ook weer kwijt in één 
van de bladkorven. De gemeente plaatst deze 
op verschillende locaties vanaf maandag 24 
oktober.

Verduurzamen
De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladaf-
val en niet voor ander (tuin)afval. Dit doen we 
om het blad weer te kunnen hergebruiken/
verduurzamen als bodemverbeteraar. Deze 
bodemverbeteraar noemen we ‘Bogashi’. Dit 
wordt in het voorjaar tussen de beplanting 
uitgestrooid zodat de structuur van de grond 
verbetert en de groei van het onkruid remt. 
Dit kunnen we dus alleen gebruiken als het 
zuiver blad is en er geen ander tuinafval tussen 
komt zoals: coniferenknipsels, dennennaalden, 
gras, takken, groente, fruit etc.

Waar staan de bladkorven? 
Hoevelaken
• hoek Stoutenburgerlaan/Frans Tromplaan  
• Van Dedemlaan bij speeltuin
• Smallestreek
• Beukenlaan/Westerdorpstraat
• Veenslagenweg
• Oosterdorpsstraat 127

• hoek Julianalaan/Clauslaan
• Beverdam bij school
• Horstweg t.o. 3
• Hoek Frans Tromplaan/Parklaan
• Veenslagenweg/Roggeakker
• Kijftenbeltlaan 80
• Remvardplaats 16 bij speeltuin
• hoek Kijftenbeltlaan/Van Zuylenlaan
• Westerdorpsstraat tegenover benzinepomp
• Stoutenburgerlaan 9 
• hoek Eiberlaan/Ibislaan
• Oosterdorpsstraat bij de Schimmelpenninck 

van der Oye school
• hoek Julianalaan/Nassaulaan
• Frans Tromplaan bij school ‘t Blokhuus
• Beatrixlaan t.h.v. 8
• De Heerd/De Wees
• De Deel / Lage Brinkerweg
• Ridderspoor 28

Nijkerkerveen
• De Baggelaar
• Dirk Ruitenbeekstraat bij vijver

Holkerveen
• B.G. Ruitenbeekerf 

Centrum Nijkerk
• Hoogstraat
• Grote kerk
• Kardinaal Alfrinklaan 155
• Kardinaal Alfrinklaan 17
• Bijkerkstraat naast appartementen
• Van Spaenstraat op gazon
• Van Oldenbarneveldstraat t.h.v. van 400 flat

• Bruins Slotlaan 57
• Steenbeek 50
• Campenbuurt t.h.v. Roexcamp
• Beatrixstraat  35
• Professor Eijkmanstraat t.o. 79 

Paasbos
• Rembrandtlaan t.o. 49
• Aalscholverlaan t.o. 81
• Buizerdlaan bij school
• Reigerlaan bij vijver
• Rembrandlaan 50
• Jan Steenhof 32
• Eikenlaan hoek Duifhuis
• Marishof thv speeltuin

Corlaer
• Corlaerstraat 37
• Van der Meerstraat 23
• Greppelland naast  17
• Willem van Hasselaarlaan
• Valeriaan
• Cornelis van Ramshorstlaan
• Boterbloem
• Kostverloren bij fietspad

De bladkorven worden verwijderd als de 
bomen hun blad kwijt zijn. Zijn de bladkorven 
weggehaald en heeft u nog bladafval? U kunt 
het bladafval gratis wegbrengen naar de Mili-
eustraat, Blekkerserf 4. Openingstijden: Maan-
dag tot en met vrijdag van 07.45 uur tot 12.30 
uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. Zaterdag 
van 07.45 uur tot 14.00 uur.

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
26 oktober  2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2302 Amersfoortseweg ongenum. verplaatsen van de woning binnen 18-10-2022
 Nijkerk het bouwvlak 
2022W2079 Holkerstraat 35 Nijkerk plaatsen van zonnepanelen 14-10-2022
2022W2004 Schulpkamp 70 Nijkerk bouwen van een carport 14-10-2022
2022W2023 Singel 27 Nijkerk stuken van de woning en winkelpand 17-10-2022
  (voorkant) 
2022W1955 Vlinderlaan 39 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 12-10-2022
2022W1912 Watergoorweg 52 Nijkerk aanleggen van 3 padelbanen 13-10-2022
2022W1991 Watergoorweg 71 Nijkerk vestigen van een parkethandel 14-10-2022
2022W2113 Zuiderinslag 8 Hoevelaken wijzigen van de voorgevel ten opzichte  13-10-2022
  van verleende omgevingsvergunning
  2021W1068 

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:
2020W3315 Appelsestraat 25 Nijkerk bouwen van een woning 12-10-2022

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:
2022W1996 Klaprooslaan 31 Hoevelaken plaatsen van een veranda met berging 18-10-2022

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.

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2308 Christinapad 18 kappen van een eikenboom 13-10-2022
 3871 CJ Hoevelaken 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W2363 Laakweg 33 Nijkerkerveen verplaatsen van de binnenmuur, 12-10-2022
  serre bij woning betrekken en het
  verlengen van het dak 
2022W2278 Laakweg 51 Hoevelaken verbouwen van de woning gebruiken  28-09-2022
  voor huisvesting in verband met mantelzorg 
2022W2377 Laakweg 65 Hoevelaken wijzigen van de bedrijfsvoering en  13-10-2022
  actualiseren van de vergunning 
2022W2389 Meidoornlaan 8 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel aan de 14-10-2022
  achterzijde van de woning 
2022W2412 Rozenlaan 1 Nijkerk aanleggen van een uitweg 18-10-2022
2022W2385 Van Kluijvelaan 10 Nijkerk veranderen en vergroten van de woning 14-10-2022
2022W2411 Watergoorweg 0ngenum  aanleggen/plaatsen van 18-10-2022
 ijkerk speelvoorzieningen 
2022W2371 Watergoorweg 69 Nijkerk plaatsen van een luifel met zonnepanelen 13-10-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1972 Brandweg ongenum nabij nr. 1 bouwen van een loods 17-10-2022
 Nijkerk 
2022W1722 Nautenaseweg ongenum. bouwen van een appartementengebouw 13-10-2022
 Nijkerk (3 appartementen) 

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
Oranjevereniging Lampionnenoptocht Route in Hoevelaken 5-11-2022 20-10-2022
Hoevelaken 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.

Als u een laag inkomen en weinig vermogen 
heeft en bijzondere kosten moet maken, 
kunt u soms een beroep doen op bijzondere 
bijstand. Het moet wel om noodzakelijke 
kosten gaan. U krijgt de kosten niet ergens 
anders vergoed, bijvoorbeeld via zorgverze-
kering.
U krijgt de vergoeding als gift of als lening. 
Hoe hoog de bijzondere bijstand is, hangt 
af van het soort kosten dat u maakt. De 
gemeente gaat uit van de goedkoopst pas-
sende oplossing.

Voorbeelden van kosten
• vervoer voor medische behandelingen 

buiten de gemeente Nijkerk;
• leges voor aanvraag van een 
 woningurgentie; 

• leges voor een verblijfsvergunning;
• noodzakelijke kosten beschermingsbewind;
• noodzakelijke kosten van een uitvaart;
• kosten voor een noodzakelijke verhuizing; 
• meerkosten van gas en elektra als gevolg 

van een ziekte of handicap;
• meerkosten van vervanging vanwege 

slijtage van kleding en beddengoed, het 
vermaken van kleding en bewassing bij een 
medische indicatie;

• kosten van het aanhouden van de woning 
gedurende een tijdelijke opname in een 
inrichting;

• noodzakelijke kosten van voedingssupple-
menten en de meerkosten van een dieet;

• kosten van alarmeringsapparatuur;
• hoge energiekosten.

Medische kosten
De gemeente biedt inwoners met een laag 
inkomen de mogelijkheid om een zorgverzeke-
ring af te sluiten met een aanvullende verze-
kering voor de meest voorkomende medische 
behandelingen. De gemeente betaalt mee aan 
de premie voor de aanvullende verzekering 
van deze polis. Kijk op Gezondverzekerd.nl 
voor meer informatie. 
Voor medische kosten, zoals tandartskos-
ten, een bril of gehoorapparaat is daarom 
bijzondere bijstand niet mogelijk. Soms kan 
door persoonlijke omstandigheden hiervan 
(tijdelijk) worden afgeweken. 

Eigen bijdragen
Voor de kosten van de eigen bijdrage(n) op 
grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
en de Wet langdurige zorg (Wlz) is vaak wel 
bijzondere bijstand mogelijk. Let op: de eigen 
bijdrage is wat anders dan het eigen risico! 
Voor het eigen risico is geen bijzondere  bij-
stand mogelijk.

Wanneer moet ik de aanvraag bijzondere 
bijstand indienen? 
Alleen kosten die korter dan drie maanden 
geleden zijn gemaakt, worden vergoed. Aan-
vragen en nota’s moeten binnen drie maanden 
na de datum van de (eerste) nota worden 
ingediend.

Meer informatie
033-247 22 22 op werkdagen 9.00-17.00 of op 
www.nijkerk.eu/bijzondere-bijstand

Komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand?

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.



Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022MER042 Voorthuizerweg 7  melden notitie MER-beoordeling 12-10-2022
 3862 PZ Nijkerk 

Gemeente Nijkerk – Ontwerpbestemmingsplan “Nieuwe Kerkstraat 18, nabij”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwe 
Kerkstraat 18, nabij’ ter inzage komt te liggen. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de heront-
wikkeling van de percelen aan de Nieuwe Kerkstraat ongenummerd (nabij 18) te Nijkerkerveen 
mogelijk. De herontwikkeling bestaat uit de volgende zaken: 
a. een herontwikkeling naar woningbouw, met realisatie van drie bouwkavels voor drie vrijstaande 

woningen op de kadastrale percelen gemeente Nijkerk sectie G, nummers 6767) en 4447 – met 
twee inritten.

b. de uitruil van grondeigendommen tussen gemeente en initiatiefnemer om zodoende de ge-
wenste waterhuishoudkundige maatregelen te nemen.

Met het bestemmingsplan komt de huidige bestemming (Aktieve rekreatie – Manege) te vervallen.

Onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan een landschappelijk inpassingsplan dat als voor-
waardelijke verplichting onderdeel is van het bestemmingplan.

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 27 oktober 2022 zes weken ter 
inzage. 
De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak.
Dit kan bij voorkeur via https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoonnummer 033 – 247 22 22.

Daarnaast is het bestemmingsplan online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0180-0001 Via www.nijkerk.eu/ter-inzage is het ontwerp-
bestemmingsplan eveneens te raadplegen.   

Zienswijzen
Een ieder kan in de periode van donderdag 27 oktober 2022 tot en met woensdag 7 december 2022 
een (bij voorkeur online) zienswijze indienen. Meer informatie vindt u onder de kop “ indienen ziens-
wijzen” in het groene kader op deze pagina en op de website onder de volledige bekendmaking.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
24 t/m 28 oktober Herfstreces  
3 november Raadsvergadering Programmabegroting 19.30 uur Raadzaal stadhuis

naar Foodvalley Noord. Dit wijzigingsvoorstel werd door alle fracties medeondertekend en aangenomen.
Niels Staal (VVD) diende een motie in over de maatregelenpakketten en bijbehorende middelen. 
Nijkerk heeft al veel gebouwd de afgelopen tijd en draagt dus bij aan de verstedelijkingsstrategie van 
de regio. Maar dan is er ook geld nodig voor verkeer en vervoer. Dus geld voor de regio moet ook in 
Nijkerk terecht komen. De motie werd medeondertekend door alle fracties en dus ook aangenomen. 
De vraag aan het college is om in de regio goed op te komen voor budget voor verkeer zodat Nijkerk 
goed bereikbaar blijft. 
Daarna diende Harry Bokkers (CDA) een motie in over de ruimte die nodig is voor de landbouwtransi-
tie zodat er in Nijkerk ruimte is voor een vitale toekomstbestendige landbouwsector met toekomst-
perspectief voor agrarische ondernemers. Ook deze motie werd door alle fracties gesteund.

De raad stemde zonder debat in met de voorstellen: 
- Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Nijkerk 2017, 7e herziening Domstraat 60-60a.
- Startbesluit Toepassing coördinatieregeling ten behoeve van de verplaatsing agrarische paarden-

houderij naar Westerdorpsstraat 97 te Hoevelaken
- Beheerplan Bermen en Watergangen.
- Visie Werklocaties en Regionaal Programma Werklocaties.
- Bekrachtiging geheimhouding bijlage tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf.
- Uitkomsten landelijk rapport ‘De praktijk van de Wob bij decentrale overheden’
-  Benoemen lid werkgeverscommissie.

Motie energiekosten
Tot slot diende Lukas Rakhorst (CDA) een motie in over: Onderzoek ondersteuning voor onze inwoners, 
ondernemers en verenigingen. De raad sprak over deze motie waar stijgende energiekosten, onder-
steuning, energiebesparing centraal staan. Wethouders Audrey Rohen en René Windhouwer gaven een 
toelichting op de situatie van dit moment en wat de gemeente al doet en deden de toezegging om bij de 
raad terug te komen als er meer nodig is. De motie werd daarop ingetrokken.

Vergadering terugkijken?
Dat kan nog via de website: www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Vooruitblik Raadsvergadering 3 november over de begroting
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Op 3 november bespreekt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur de Programmabegroting 2023-2026. 
Dat zijn de plannen van het college voor die periode. En plannen kosten natuurlijk geld. De raad moet 
beslissen om het geld beschikbaar te stellen. Het college schrijft in de aanbiedingsbrief aan de raad dat 
zij ervoor hebben gekozen om nog geen nieuw beleid in de begroting te verwerken. Begin 2023 willen zij 
met de raad spreken over de ontwikkelagenda. Dan zal de begroting weer aangepast worden.

Op de website: www.Nijkerk.eu/gemeenteraad vindt u de vergaderstukken. Op 3 november bent u 
welkom in het stadhuis om mee te luisteren. Via de website kan dat ook vanuit huis.

Terugblik Raadsvergadering 20 oktober
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Spoeddebat vluchtelingen
Na de opening door plaatsvervangend voorzitter Patricia van Loozen, begon de vergadering met een 
verzoek van de raad om een spoeddebat te houden over het onderwerp: Opvang Oekraïners, huisvesting 
statushouders en noodopvang asielzoekers’. Tijdens dit debat vroegen raadsleden aandacht voor de situ-
atie van mensen die op zoek zijn naar een veilige plek en wat Nijkerk voor deze mensen kan betekenen. 
Voor extra vluchtelingen uit Oekraïne wil het college tijdelijke woonruimte bieden op de locatie waar 
vroeger Bad Bloemendaal was. Maar wat is er verder nodig? Statushouders opvangen? Een Asielzoe-
kerscentrum? Wacht Nijkerk op landelijke verzoeken of bereiden we actief opvang voor? Als het college 
plannen maakt, wil de raad dat graag sneller horen. Om dan echt samen met de raad en met inwoners 
te zoeken naar oplossingen voor opvang van de genoemde groepen. Wat is een passende locatie? Hoe 
neemt de gemeente de buurt mee? En wat betekent het voor de inwoners van Nijkerk?
Wethouder Mariëlle Broekman gaf namens het college aan dat het debat over dit onderwerp belangrijk 
is en dat het goed is om zorgen en afwegingen met elkaar te delen. Bijvoorbeeld tekorten op de woning-
markt, taakstellingen vanuit het Rijk, financiering, de zorg voor onderwijs maar wellicht ook kansen voor 
de arbeidsmarkt. Zij gaf aan dat de gemeente omwonenden van de opvanglocatie uit zal nodigen voor 
een bijeenkomst. Met de directe buren sprak het college al over de tijdelijke opvang. Ook gaf zij aan dat 
het college de raad tijdig zal betrekken als er een andere invulling op die locatie komt. En bij een verzoek 
van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zal het college de raad betrekken. 

Minimabeleid
Daarna vroeg raadslid Adinda van de Beek (PRO21) om meer informatie over armoedebeleid. Zij had 
daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college en ook antwoord gekregen. Nu vroeg zij zich nog af 
of het minimabeleid niet sneller geactualiseerd moet worden. Ook wilde ze weten of er een campagne 
nodig is om inwoners over het onderwerp te informeren. Want niet alle inwoners weten de gemeente te 
vinden. Wethouder Mariëlle Broekman gaf aan dat het minimabeleid breed is en goed functioneert. Door 
Coronaregelingen, energietoeslag en opvang Oekraïners zetten de medewerkers zich nu eerst in voor de 
uitvoering, daarna voor beleid op papier zetten. Verder gaf zij aan dat een grootschalige campagne niet 
haalbaar is. Maar dat veel organisaties die actief zijn in Nijkerk, inwoners naar de gemeente verwijzen.

Verstedelijkingsstrategie
Het volgende agendapunt was het wijzigingsdocument en Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen 
Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. Het gaat over woningbouw in de regio en wat 
dat betekent voor de leefomgeving, het verkeer en de economie. De voorstellen hierover worden in 
alle gemeenteraden besproken en vastgesteld. Tijdens de behandeling in de raadscommissie in Nijkerk 
werd al aangegeven dat het voor Nijkerk belangrijk is dat de eigen lokale visies leidend zijn en blijven. Er 
werd toen ook gesproken over de druk op het landelijk gebied (natuur en landbouw), over verkeer en het 
mogelijk verplaatsen van bedrijven naar Foodvalley Noord.
De gemeenteraad wilde de Onderzoeksagenda wel vaststellen maar wel met een wijziging. 
Irene Moes (PRO21) diende een amendement in over eventuele verplaatsing van industriële bedrijven 
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Raadslid aan het woord

Niels Staal
Raadslid VVD

Politiek met lef 
Het is crisis wat de klok slaat. Achterstallig 
onderhoud op allerlei fronten achtervolgt 
ons. Het toeslagensysteem functioneert 
niet, we moeten dringend verduurzamen, er 
is een groot tekort aan betaalbare wonin-
gen en nadat de overheid jaren verzuimd 
heeft om keuzes te maken, heeft de rechter 
een stop gezet op veel (bouw)activiteiten 

en vergunningen in verband met een te hoge 
uitstoot van stikstof. Maar naast deze crises 
waarvoor de overheid de hand grotendeels in 
eigen boezem mag steken, worden we ook nog 
geconfronteerd met van buiten komend onheil. 
Een coronapandemie die nog niet is uitgewoed 
en een veroveringsoorlog aan de rand van 
Europa die maakt dat vluchtelingen onze kant 
op komen en de inflatie de pan uitgiert.

Al deze dingen komen dichtbij en raken ons 
hard in ons dagelijkse leven. Beknibbelen op 
de boodschappen, de verwarming omlaag en 
zorgen over de toekomst voor veel sectoren. 
Mensen kijken dan al gauw naar de overheid 
voor een oplossing. Een oplossing die vaak 
later komt dan gewenst en zeker niet alle pijn 
wegneemt, met frustratie en soms regelrecht 
wantrouwen tot gevolg. Ik meen dat hier één 
van de grootste naoorlogse uitdagingen ligt 
voor de politiek.

Ook bij de lokale politiek ligt de uitdaging om 
te werken aan herstel van vertrouwen. Als uw 
plaatselijke volksvertegenwoordigers staan we 
immers letterlijk dichter bij u. Maar hoe? Niet 
door gouden bergen te beloven, terwijl de 
mogelijkheden van de gemeente niet oneindig 
zijn. Wel door samen met u prioriteiten te 
stellen. 

Wat moet eerst, wat kan later? Hoe kunnen 
we iedere euro die beschikbaar is effectief en 
eerlijk inzetten om mensen waar mogelijk te 
steunen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat 
we klaar zijn voor de toekomst? Dat vraagt 
van ons politici dat we op een transparante 
manier en met lef durven te kiezen. Werk aan 
de winkel dus.

Reageren?
staalniels@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


