
28 december 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.

Afval van PMD (plastic, metaal drankkartons)
Wij vragen u het PMD-afval goed te scheiden. Alleen dan kan het afval van PMD worden gebruikt om nieuwe producten van te maken. Zoals 
banken, bermpaaltjes en fl eecetruien.

Wat is PMD-afval?
• lege verpakkingen van plastic
 (bijvoorbeeld verpakkingen van eten of 

andere producten);
• lege verpakkingen van metaal (zoals blik van 

frisdrank, bier, soep en andere conserven-
blikken en aluminium schaaltjes);

• lege drankkartons (zoals drink-, melk, 
 vla- en yoghurtpakken en kartonnen pakken 

van soepen en sauzen).

Doe de verpakkingen los van elkaar in de 
PMD-container of in de speciale transparante 
PMD-zak. De gemeente stelt deze zakken gra-
tis beschikbaar en deze zijn op rol verkrijgbaar 
bij de meeste supermarkten in de gemeente 
Nijkerk. Zo blijft ons PMD zuiver. Daardoor 
zijn minder nieuwe grondstoffen nodig, en dat 
is beter voor het milieu.

Twijfelt u over welk afval in bij het PMD afval 
mag? Kijk dan op www.mijnafvalwijzer.nl

Hartelijk welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nijkerk 

Datum: Maandag 9 januari 2023 van 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Wijklocatie De Flier, Blekkerserf 2 in Nijkerk 

Graag heffen wij samen met u het glas op het nieuwe jaar op maandag 9 januari 2023. Een mooi moment om ook onze sportkampioenen in 
het zonnetje te zetten! Zij worden tijdens de nieuwjaarsreceptie gehuldigd.

U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom op onze wijklocatie De Flier. Onder het genot van een drankje en een hapje blikken wij terug op 2022. 
Ook kijken we samen met u vooruit naar het nieuwe jaar. 

Wij kijken uit naar uw komst.

Kent u iemand die een lintje verdient?
Kent u iemand die een lintje verdient? Dan kunt u een voordracht indienen bij de burgemeester van de gemeente Nijkerk. 

U kunt een lintje aanvragen voor iemand die zich lange tijd op vrijwillige 
basis inzet voor de samenleving. Bij voorkeur op diverse gebieden. Deze 
persoon kan in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. 
Het hoeven 
geen bestuursfuncties te zijn, maar ook mantelzorgers, doeners en an-
dere vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor een lintje. 

Via de website lintjes.nl kunt u een verzoek indienen. Na een eerste 
beoordeling van de opgegeven verdiensten ontvangt u daarna het 
voorstelformulier. Dit formulier moet volledig worden ingevuld. Bij de 
voordracht moet voor elke activiteit ook een ondersteuningsbrief 
worden gevoegd.

Let op: het indienen van een voordracht kost veel tijd en inspanningen. 
Zo moet u uitzoeken in welke perioden de kandidaat vrijwilligersactivi-
teiten heeft verricht en welke activiteiten dit waren. Zo zijn er nog meer 
zaken die u moet uitzoeken. Denk hieraan voordat u via de website een 
verzoek indient!

Voordrachten voor een koninklijke onderscheiding uit te reiken ter 
gelegenheid van Koningsdag 2024 moeten vóór 1 juli 2023, compleet 
met alle benodigde informatie, bij de burgemeester zijn ingediend. 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met mevrouw J. Boots 
of mevrouw I. Hogeveen via kabinetszaken@nijkerk.eu.

Dierenambulance Nijkerk stopt samenwerking met gemeente 
Dierenambulance Nijkerk stopt per 1 januari 
a.s. de samenwerking met de gemeente 
Nijkerk. Dat betekent dat de gemeente op 
zoek moet naar een andere partij voor het 
vervoer van zwerfdieren. 

De opvang van zwerfdieren is een taak van de 
gemeente. Voor het vervoer van zwerfdieren 
naar de opvanglocaties werkt de gemeente al 
jarenlang samen met de Stichting Dierenam-
bulance Nijkerk. De afgelopen maanden heb-

ben Dierenambulance Nijkerk en de gemeente 
gesproken over de samenwerking vanaf 2023. 
De gemeente had de intentie het contract te 
verlengen. Maar Dierenambulance Nijkerk kon 
niet voldoen aan alle voorwaarden.

Het gevolg is dat de samenwerking per
1 januari stopt. Voor 2023 zoekt de gemeente 
Nijkerk een nieuwe partij om het vervoer van 
zwerfdieren te regelen. Hiervoor loopt een 
aanbestedingstraject. 



Kunst in de gemeente
Vrijdag 16 december 2022 was de vakjury bijeen om de keuze te maken voor het eerste beeld 
op de wisselsokkel als onderdeel van het project Kunst in de gemeente Nijkerk. De jury koos 
uit een top drie unaniem voor het werk ‘Meander Handen, Grip’ van kunstenares Linda Verkaaik. 

Uitnodiging
‘Nijkerk zet het groen op de kaart’
In 2023 zet Nijkerk het groen (letterlijk) op de kaart. Wij nodigen u van harte uit om over dit 
onderwerp mee te denken en in gesprek te gaan. We zijn benieuwd hoe u het stedelijk groen 
beleeft en wat u van de groene ruimte vindt: Wat is belangrijk? Wat moeten we behouden? 
Wat en hoe versterken we? En hoe werken we samen?

Datum:  10 januari 2023
Tijd:  19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie:  ’t Veense Hart, Nijkerkerveen

Dit kunt u verwachten:
• Nijkerk zet het groen op de kaart, vooruit-

blik op 2023; door Karen Willemsen.
• Wat hebben biodiversiteit en vogels met 

elkaar (te maken); door Wouter van Veen.
• Presentatie groene iconen en gelegenheid 

om met elkaar in gesprek te gaan.

De groene iconen zijn kenmerkende afbeeldin-
gen voor het versterken en behouden van het 
groen in de gemeente Nijkerk. Bijvoorbeeld is 
een afbeelding gemaakt voor ‘het landschaps-
groen tot in de kern’. Andere iconen verbeelden 
weer juist ‘het groen voor de toekomst’ of ‘het 
groene werklandschap’. We zijn benieuwd wat u 
van de iconen vindt en wat u belangrijk vindt.

Wilt u meedoen? Meld u dan voor 6 januari 
2023 via het online formulier op de website 
www.nijkerk.eu aan.

Geldplan Pensioen
In de aanloop naar het pensioen heeft ieder zijn eigen omstandigheden en wensen.
Er kunnen zich situaties voordoen die uw pensioen beïnvloeden, bijvoorbeeld: u bent 
zzp’er, of u werkt in korte dienstverbanden. Maar ook persoonlijke omstandigheden 
kunnen veranderen, zoals een scheiding.

Met het Geldplan Pensioen inventariseert u in 15 minuten anoniem en gratis uw situatie 
en de keuzes die u wilt maken. U krijgt praktische raad en acties waar u direct mee aan de 
slag kunt. Zo weet u zeker dat u zo goed mogelijk bent voorbereid.
 
Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl.
Regel de zaken op tijd, dan gaat u onbezorgd de 
toekomst tegemoet!

Dienst “berichten over uw buurt” 
Bent u benieuwd wat er in uw buurt gebeurt? 
De dienst ‘Berichten over uw buurt’ via 
MijnOverheid houdt u via e-mail op de hoogte 
van ontwikkelingen die van invloed zijn op 
uw directe woonomgeving. Zoals het kappen 
van een boom, plaatsing van een dakkapel, 
verbouwing van een woning en/of het orga-
niseren van een evenement. Hierdoor wordt 
u in de gelegenheid gesteld om tijdig kennis 
te nemen en te reageren op de ontwikkelen in 
uw buurt.

Bent u  25 jaar of ouder en heeft u een actief 
account in mijn.overheid.nl, dan ontvangt u 
binnenkort een welkomstmail. In deze e-mail 
staat een mededeling dat u automatisch bent 
aangesloten op de dienst ‘Berichten over uw 
buurt’. Overheidsorganisaties zoals gemeen-
ten, provincies en waterschappen bieden op 
deze manier gemakkelijk en snel inzicht in ont-
wikkelingen rondom uw woonomgeving. Ook 
bent u minder afhankelijk van de gemeentebe-
richten en/of huis-aan-huisbladen.

Klimaatkamer ook in kerstvakantie open
Ook in de kerstvakantie kunt u bij de Kli-
maatkamer terecht met vragen over energie 
besparen en het verduurzamen van uw huis en 
tuin. De Klimaatkamer staat op de Koetsen-
dijk, tussen het Plein en stadhuis in.
Kijk voor de openingstijden op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/klimaatkamer 
of scan deze QR-code:

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
28 december  2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2655 Oosterdorpsstraat 48 kappen van 2 beuken 20-12-2022
 Hoevelaken 

2022W2637 Plein 2c Nijkerk plaatsen van een dakraam 19-12-2022
2022W2114 Watergoorweg 51c Nijkerk plaatsen van een verdiepingsvloer 15-12-2022

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.



Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1536 Jan Tijmensteeg ongenum. bouwen van 26 woningen en 20-12-2022
 Het Spaanse Leger Nijkerk aanleg uitritten 

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:
2022W2009 Jacob de Boerweg 24 tijdelijk opslaan van materialen 14-12-2022
 Nijkerkerveen 

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:
2022W2972 Amersfoortseweg 51a uitbreiden van het landbouw- 16-12-2022
 Nijkerkerveen mechanisatiebedrijf 
2022W2963 Barneveldseweg 137 Nijkerk verwijderen van een draagmuur 15-12-2022
2022W2996 Bloemendaalseweg ongenum.  tijdelijke huisvesting voor 19-12-2022
 Nachtegaalsteeg Nijkerk Oekrainers (2 jaar) 
2022W2975 Hulckesteijn 3 Nijkerk tijdelijk huisvesten van Oekrainers 16-12-2022
2022W2987 Laakweg 24 Nijkerkerveen verbouwen en uitbreiden van de woning 16-12-2022
2022W2968 Langestraat 17 Nijkerk realiseren van 4 appartementen 16-12-2022
2022W2946 Nijverheidsstraat 27 Nijkerk bouwen van een bedrijfshal 14-12-2022
2022W2993 Olmenlaan 28 Nijkerk verlagen van de stoeprand 17-12-2022
2022W2974 Oude Barneveldseweg 32 plaatsen van een dakkapel 16-12-2022
 Nijkerk 
2022W2936 Slichtenhorsterweg 65b wijzigen van de bouw van een 13-12-2022
 Nijkerk bijgebouw ten opzichte van verleende
  omgevingsvergunning 2019W2771 

2022W2995 Van Zuijlenstraat 1 Nijkerk vervangen van kozijnen 18-12-2022
2022W2981 Watergoorweg 31 Nijkerk plaatsen van een reclamezuil 16-12-2022
2022W2966 Westerdorpsstraat 58  plaatsen van een informatiezuil 15-12-2022
 Hoevelaken 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W2285 Bulderweg 12 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van het  16-12-2022
  bijgebouw 
2022W2454 Prinsenweg 37 Nijkerk bouwen van een garage 18-12-2022
2022W2426 Slichtenhorsterweg 44 Nijkerk bouwen van een woning 14-12-2022
2022W2622 Weldammerlaan 6 Hoevelaken bouwen van een woning met bijgebouw 19-12-2022

Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Commissaris 
van Heemstrastraat in Nijkerk

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

• Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken door het plaatsen 
van het bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met bijbehorend onderbord met 
daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij aanvrager op de locatie 
Commissaris van Heemstrastraat ter hoogte van huisnummer 29 in Nijkerk;

• Dit besluit vervalt op het moment dat de gebruiker van de gehandicaptenparkeer-
plaats verhuist of daar geen gebruik meer van maakt of kan maken.

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 
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 033 247 22 22 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.


