
27 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.

Tip om energie te besparen
Een goeie tip om energie te besparen: 
douche niet langer dan 5 minuten per dag. 
Daarmee kunt u € 90 per jaar besparen!

Korter is zuiniger
Heerlijk  hoor, zo’n warme douche. De 
verleiding is dan ook groot om er lekker 
lang onder te staan. Veel mensen douchen 
gemiddeld 10 minuten per dag. Met de helft 
minder bespaart u een hoop aardgas en 
daarmee geld!

Minder aardgas
Veel huizen gebruiken aardgas om het water 
mee te verwarmen. Aardgas is niet alleen 
duur tegenwoordig. Bij de verbranding komt 
ook veel CO₂ vrij. En dat 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

Toch een huis kopen dankzij de starterslening!
Wil jij voor het eerst een huis kopen, maar 
kun je niet genoeg lenen bij de bank? Mis-
schien heb je recht op een starterslening! De 
starterslening is een extra lening waarmee je 
het huis toch kunt kopen. De starterslening 
is maximaal 20% van de koopsom van de 
woning, en maximaal € 30.000,-. De eerste 
drie jaar betaal je over de starterslening geen 
rente en hoef je deze niet af te lossen.

De gemeente wil jou graag een kans op 
de woningmarkt geven. Daarom is er de 
starterslening. 

Er zijn voorwaarden:
o Je woont minimaal een jaar in de gemeente 

Nijkerk; Of je hebt minimaal 5 jaar onaf-
gebroken in Nijkerk gewoond in de periode 
tot en met je 18e jaar; Of je werkt minimaal 
19 uur per week voor een werkgever die in 
Nijkerk gevestigd is.

o Je bent minimaal 18 jaar oud.
o Jij of je partner zijn nooit eerder eigenaar 

geweest van een woning.
o Je gaat zelf in de woning wonen.
o Jouw inkomen, of jullie gezamenlijk inko-

men, is niet hoger dan € 53.000,-  per jaar.

o De koopsom (of aanneemsom bij nieuw-
bouw) van de woning maximaal € 355.000 
(NHG-grens), inclusief verbeterkosten en 
meerwerk.

Je vraagt een starterslening aan bij de 
gemeente. Bij goedkeuring is de tweede 
stap dat je een de lening aanvraagt bij het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). 
Hoe je dat doet lees je op de website van de 
gemeente: www.nijkerk.eu/starterslening. 
Meer informatie lees je ook op de website van 
de SVn: www.svn.nl/gemeente/nijkerk.

Markt komt op 
het Plein in 
Nijkerkerveen

De markt in Nijkerkerveen verhuist 
vanaf 1 augustus naar mooie nieuwe 
standplaatsen midden in het centrum 
van Nijkerkerveen op het Plein. Mid-
den in het hart van het dorp op een 
prominente locatie zijn er voor de 
marktkooplieden mooie standplaatsen 
gemaakt. Voor de bezoekers van de 
markt is er meer ruimte en de markt is 
herkenbaar te vinden in het centrum. 

Nieuwe standplaatsen
De standplaatsen hebben een elektrische 
aansluiting in de verharding. Er zijn mooie 
vaste plantenborders.

Standplaats van Noortstraat/
Van Dijkhuizenstraat
Dit betekent dat de bestaande 
standplaatsen op de hoek Van 
Noortstraat/Van Dijkhuizenstraat 
vervallen. 

De gemeente Nijkerk zorgt voor de 
komende weken voor een verwijsbord 
naar de nieuwe locatie.

Vragen?
www.ggdgm.nl
0800 8446 000

Scan de QR-code 
voor al onze locaties

Haal zonder afspraak  
dichtbij je coronavaccinatie!

Waar en wanneer?

Barneveld, Bronveld 
Zonnebloemstraat 31, 3772 GR
• Elke dinsdag van 08.30 tot 13.00 uur
• Dit is een pop-up locatie

Nijkerk, Centrum
Molenplein 5, 3862 JL
• Tot en met 9 juli elke zaterdag van 10.00 tot 

16.00 uur
• Vanaf 16 juli elke zaterdag van 08.30 tot 

13.00 uur
• Hier staat de vaccinatiebus

Voorthuizen, oude dorpshuis
Roelenengweg 25, 3781 BA
• Zaterdag 16 en 23 juli van 08.30  

tot 13.00 uur
• Hier staat de vaccinatiebus

Scherpenzeel, Boschzicht
Burg. Royaardslaan 4, 6901 GN
• Dinsdag 12 juli van 08.30  

tot 13.00 uur
• Dit is een pop-up locatie

Vaccinatie



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
27 juli 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1683 Asserhof 65 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 18-07-2022
2022W1545 Bruins Slotlaan 12 Nijkerk verwijderen van de draagmuur en het 18-07-2022
  aanbrengen van een staalconstructie 
2022W0959 Hoefslag 6 Nijkerk voortzetten van kamerverhuur  14-07-2022
  (4 kamers) 
2022W1412 Hoevelakerveenweg 8 bouwen in afwijking van vergunning 18-07-2022
 Hoevelaken 
2022W1182 Hogebrinkerweg 65 uitbreiden van de woning 14-07-2022
 Hoevelaken 
2022W1393 Larixlaan 39 Nijkerk vergroten van de woning, verplaatsen 19-07-2022
  van de garage en uitrit 
2021W1224 Nassaulaan 59 Hoevelaken vervangen van garagedeur door kozijn 18-07-2022
  met deur 
2022W1097 Stoutenburgerlaan 23  legaliseren van een erfafscheiding en 19-07-2022
 Hoevelaken bouwwerk geen gebouw zijnde 
2022W1641 Veenlanden 16 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel aan de 14-07-2022
  achterzijde 
2022W0975 Watergoorweg 0 verbinding  aanleggen van een dam met duiker 18-07-2022
 tussen A 524 en A 1401 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.

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0283 Slichtenhorsterweg 41 Nijkerk restaureren en verduurzamen van 14-07-2022
  de woonboerderij 

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.

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0314 Luxoolseweg 32 Nijkerk brandveilig gebruik van de kantine 13-07-2022

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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2020W3058 Arkersluisweg 00 kad.  verharden van de inrit met 14-07-2022
 sectie A, nr. 161 Nijkerk doorgroeiplaten 
2022W0925 van Dedemlaan 4 Hoevelaken brandveilig gebruik 18-07-2022

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum bekendmaking een beroep indienen. Meer 
informatie vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina. 

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.

Bij hoge temperaturen gebruiken we veel meer 
drinkwater. Soms zoveel dat de bodem van de 
waterreservoirs in zicht komt. Als we met z'n allen 
wijs met drinkwater omgaan dan is er genoeg 
voor iedereen. Help je mee?

  1.  Wijs sproeien 
Alleen als het echt nodig is en voor 7 uur ’s 
ochtends of na 22 uur ’s avonds.

2.  Wijs douchen 
Zo kort mogelijk.

3.  Wijs zwemmen 
Hou het water in een opzetzwembad schoon 
en gebruik het zo lang mogelijk.

Meer informatie op vitens.nl/wijs-met-water
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Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1323 De Driest 16 Nijkerk vestigen van een bedrijf voor parkethandel 19-07-2022
2022W1504 Doornekamp 12 Hoevelaken plaatsen van een overkapping 15-07-2022
2022W1506 Doornekamp 14 Hoevelaken plaatsen van een overkapping 15-07-2022

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.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1117 Nieuwe Voorthuizerweg 9b  kappen van 1 beuk 18-07-2022
 Nijkerk 

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1408 Sportweg 4 Hoevelaken vervangen van de erfafscheidingen 13-07-2022
2022W1546 Voorthuizerweg 5 Nijkerk tijdelijk plaatsen van 9 porto cabins 14-07-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W1706 Amersfoortseweg 73 en 73a plaatsen van een bijgebouw 14-07-2022
 Nijkerkerveen 
2022W1711 Arkerpoort  Nijkerk bouwen van een bedrijfspand 14-07-2022
2022W1687 Barneveldseweg 137a Nijkerk bouwen van een vleeskalverenstal 12-07-2022
2022W1697 De Ruyterstraat 41 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 13-07-2022
2022W1751 Kamersteeg 12 Nijkerk bouwen van een woning met schuur 19-07-2022
2022W1695 Leeuweriklaan 3 Hoevelaken verbouwen van de woning 13-07-2022
2022W1722 Nautenaseweg ongenum.  bouwen van een appartementengebouw 15-07-2022
 Nijkerk (3 appartementen) 
2022W1691 Nieuwe Voorthuizerweg 6 bouwen van een multifunctioneel 13-07-2022
 Nijkerk gebouw 
2022W1729 Nieuwe Voorthuizerweg 9b bouwen van een woning 16-07-2022
 Nijkerk 
2022W1737 Riddererf 2 Nijkerk uitbreiden van een bedrijfsgebouw en 18-07-2022
  maken van een uitrit 
2022W1743 Torenstraat/Koetsen-dijk  bouwen van appartementen 19-07-2022
 Nijkerk 
2022W1715 Van Dijkhuizenstraat 58b plaatsen van een gedenkboom 14-07-2022
 Nijkerkerveen 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1210 Amersfoortseweg 73 plaatsen van een tuinhuis met bergingen 14-07-2022
 Nijkerkerveen 
2022W0379 Appelsestraat 1 Nijkerk renoveren van de veldschuur 19-07-2022
2022W1182 Hogebrinkerweg 65  uitbreiden van de woning 15-07-2022
 Hoevelaken 
2022W1024 Holkerstraat 32 Nijkerk kamergewijze verhuur 14-07-2022
2022W1212 Langestraat 11 Nijkerk verbouwen van een winkel in  14-07-2022
  5 appartementen 

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:  Verleend:
VMH Hoogwerkerverhuur  Hoogwerker ten Breede Beek 2,  5 september 19 juli 2022
& Multidiensten,  behoeve van plaatsing 3961 BD Nijkerk 2022 van
A. Mostert zonwering  08:00 uur tot 
   ca. 14:00 uur 
Coen Hagedoorn  Plaatsing schaftwagen Sportpark 1 30 juni 2022 19 juli 2022
Amersfoort,  op één van de aanwezige te Hoevelaken tot en met
dhr. M. Glebbeek parkeerplaatsen ten   9 september 2022
 behoeve van de   
 werkzaamheden   

A. van Rossum Ontheffing APV  Wittenburg 78 7 juli 2022 tot 22 juli 2022
 voor plaatsen te Nijkerk en met 1 augustus
 bouwcontainer  2022 
Mens-Zeist Vastgoed- Ontheffing APV voor Gerard Douhof 22 augustus 22 juli 2022
onderhoud B.V.,  bouwplaats (parkeerplaatsen) 2022 tot en
dhr. K. Boz  te Nijkerk met 21 oktober 
   2022 
Meiling Putten,  Ontheffing APV voor Oldenbarne- 26 september 22 juli 2022
D. Vierwind bouwplaats veldtstraat 501/ 2022 tot en
  556 te Nijkerk met 16 december 2022 
N. Bonardt Ontheffing APV voor Schrasserstraat 35 20 juni tot 22 juli 2022
 bouwkeet en te Nijkerk  22 juli 2022
 bouwcontainer   
Nijkerkse Volleybal Club  Beachvolleybaltoernooi  Plein Nijkerk  15 t/m 17 25 juli 2022
 Nijkerk   augustus 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.

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2021M0415 Arkerpoort 2 Nijkerk oprichten en in werking hebben  13-07-2022
  ingenieursbureau voor het 
  voorbereiden, begeleiden en 
  ontwikkelen van bouwkundige projecten 
2022M0170 Koperslager 17 Nijkerk veranderen van de activiteiten  14-07-2022
  (toevoegen opslag en werkplaats) 

Besluit MER beoordeling
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021MER003 Nijverheidsstraat 42  Nijkerk melden aanmeldingsnotitie  13-07-2022
  MER-beoordelingsplicht 

Vertrokken naar onbekende bestemming 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken (adresonderzoek) is gebleken, dat onderstaande perso(o)
n(en) niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (de BRP) staan 
ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ambtshalve gegevens van 
het vertrek uit Nederland op te nemen in de BRP. 

Geslachtsnaam en voorletters: Laatst bekende adres: Datum besluit:
Łończyńska, E.M.  Hogenhof 2, 3861 CH Nijkerk 16-06-2022
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u dit doen binnen vier weken na de datum van 
bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het bezwaarschrift ten minste: 
• de dagtekening
• uw naam
• adres
• handtekening
• een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (zo mogelijk met een kopie daar-

van) en de gronden van het bezwaar.

U stuurt de brief naar: 
Gemeente Nijkerk 
t.a.v. Burgerzaken (adresonderzoek) 
Postbus 1000 
3860 BA Nijkerk
 
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het algemene nummer van de gemeente Nijkerk en 
vraag naar de afdeling Burgerzaken, telefoon 033 - 247 22 22. 


