
21 september 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.

De markt verplaatst tijdelijk naar het Molenplein  
Vanaf 1 oktober tot eind maart 2023 
verplaatst “De markt” tijdelijk naar het 
Molenplein. Dit heeft te maken met de 
werkzaamheden op het Plein. Het Plein 
ondergaat een herinrichting en deze wordt 
uitgevoerd door aannemer Timmer.

Heeft u nog vragen?
Bij vragen over de herinrichting van het Plein 
in Nijkerk kunt u contact opnemen met Tim 
Schaap. U kunt een e-mail sturen naar 
gemeente@nijkerk.eu of door te bellen met het 
algemene telefoonnummer van de gemeente: 
(033) 247 22 22. 

Bij vragen over de markt kunt de contact 
opnemen met Gijsbert Bast de markt-
meester. U kunt een e-mail sturen naar
gijsbert-bast@hotmail.com of door te
bellen naar het mobiele nummer 
06- 5508 0199.

Boomonderhoud in Hoevelaken en Nijkerkerveen  
Het snoeien van de bomen in gemeente 
Nijkerk start vanaf deze week. Afgelopen 
seizoen vond een inspectie van de bomen 
plaats. Een selectie van bomen is daarbij 
aangemerkt om te gaan snoeien. 

Het snoeien van de bomen kan overlast 
veroorzaken in het verkeer Soms is het nodig 
om uw auto te verplaatsen. U krijgt een brief 
van de aannemer met meer informatie en de 
maatregelen die nodig zijn om goed en veilig 
te kunnen snoeien.

Het bedrijf dat de bomen in de gemeente Nij-
kerk gaat snoeien is Flier Boomspecialisten. Zij 
werken met een team van ervaren boomspeci-
alisten. Meer informatie leest u op de website 
van Flier Boomspecialisten: 
www.fl ierboomspecialisten.nl 

Week tegen Kindermishandeling - workshops voor iedereen die met 
kinderen en volwassenen werkt 
Leer, ontdek en wissel ervaringen uit bij de 
workshops over kindermishandeling! 
Met accreditatie.

Kindermishandeling, dit thema vraagt om uw 
aandacht. Alleen met elkaar kunnen we cirkels 
van geweld doorbreken en werken aan een 
veilige en fi jne gezinssituatie. Familie, buren, 
kennissen en professionals. Ieder maakt vanuit 
zijn of haar eigen rol het verschil. Vergroot nu 
uw kennis over kindermishandeling.
 

Ook u kunt het verschil maken!
Tijdens de Week tegen Kindermishande-
ling zijn er 2 dagen met workshops. Deze 
zijn voor iedereen die met kinderen werkt of 
interesse heeft in dit thema. Samen luisteren, 
in gesprek, kennis en ervaringen uitwisselen, 
verhalen horen van een ervaringsdeskundige: 
het kan allemaal.

14 en 15 november
De workshops zijn op maandag 14 novem-
ber van 12.00-17.00 uur in Nijkerk en op 
dinsdag 15 november van 13.15-21.15 uur in 
Voorthuizen. De kosten om deel te nemen 
zijn € 35,- per dag (excl. BTW). U betaalt dit 
bij de online inschrijving op: 
https://www.scherpenzeel.nl/
week-tegen-kindermishandeling-2022.

Informatieavond voor mensen die werken en wonen in landelijk gebied   
Behoud van de kwaliteit en het versterken 
van het landelijk gebied vindt de gemeente 
heel belangrijk. Er zijn hiervoor regels 
opgesteld in het bestemmingsplan voor 
het buitengebied. Sinds 30 mei 2022 zijn er 
nieuwe regels voor bijvoorbeeld scheuren of 
frezen van grasland, doorzaaien, diepploe-
gen, ophogen en graven . Deze regels zijn 
best ingewikkeld.  De gemeente organiseert 
daarom een informatieavond om uitleg te 
geven. 

Heeft u een (agrarisch) bedrijf? Misschien 
woont en/ of werkt u in het landelijk gebied? 
Of bent u op een andere manier betrokken bij 
dit gebied? Dan is deze informatie voor u van 
belang. 

Wat staat er in het bestemmingsplan
In het bestemmingsplan staan regels hoe de 
grond mag worden gebruikt. Ook wordt aan-
gegeven wat er op mag worden gebouwd. Aan 
deze regels moet iedereen zich houden. Voor 
activiteiten is er soms een vergunning nodig. 
Sommige activiteiten zijn altijd verboden. Als 
een ingreep bijvoorbeeld slecht is voor het 
landschap, de natuur of het milieu, dan geeft 
de gemeente geen toestemming. Dit verschilt 
per landschap. Het ene landschap is kwets-
baarder dan een ander landschap. 

Waarom een informatieavond?
Over het toepassen van de aanlegvergun-
ningen bestond onduidelijkheid. LTO Noord 
(afdeling Gelderse Vallei), Stichting Natuur 
en Milieuzorg Noord West Veluwe en de 
gemeente hebben overleg gehad om de regels 
te verduidelijken. Het gaat vooral over voor 
welke activiteiten er wel of geen vergunning 
nodig is. Tijdens de informatieavond worden 
de nieuwe regels toegelicht aan de grondeige-
naren in het buitengebied.

Wanneer is de informatieavond? 
Op maandag 3 oktober om 20.00 uur start 
de informatieavond. Deze is in vergader- en 

congrescentrum ‘De Schakel’, Oranjelaan 10 in 
Nijkerk. De gemeente organiseert deze avond 
samen met de LTO Noord (afdeling Gelderse 
Vallei) en Stichting Natuur en Milieuzorg 
Noord West Veluwe.

Aanmelden is nodig
Wilt u naar de informatieavond komen? 
Meld u dan uiterlijk 29 september aan door 
een e-mail te sturen naar a.vandenberg@
nijkerk.eu. Geef in de e-mail aan met 
hoeveel mensen u komt. Als veel mensen 
zich aanmelden, dan worden er meerdere 
avonden georganiseerd. Zo kan iedereen 
deelnemen. Bent u verhinderd op deze 
avond en wilt u wel meer informatie 
ontvangen? Laat het ons dan ook weten via 
bovenstaand e-mailadres. Dan sturen wij u 
na de bijeenkomst informatie toe.

Heeft u nog vragen?
U kunt een e-mail sturen naar gemeente@
nijkerk.eu of door te bellen met het algemene 
telefoonnummer van de gemeente: 
(033) 247 22 22. Als u belt, kunt u vragen naar 
Bas Harmusial of Wim Bomhof. Wij zijn bereik-
baar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur



Jongeren gebruiken steeds vaker verschillende 
drugs door elkaar
Robert den Hartog, coördinator van de 
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk 
Gemeente Nijkerk, ziet een nieuwe trend 
in het drugsgebruik onder jongeren in de 
gemeente Nijkerk. ‘Ze komen samen bij 
iemand thuis. Daarbij hebben ze allerlei 
verschillende soorten drugs bij zich en 
gebruiken dat dan door elkaar.’

Thuisfeestjes
De trend om elkaar meer thuis op te zoeken en 
minder op straat of in openbare gelegenheden 
komt nog vanuit de coronaperiode. Kennelijk 
zijn deze thuisfeestjes met drugs en alcohol 
goed bevallen. Op de vraag ‘welke middelen 
gebruik je dan?’ is vaak het antwoord van 
jongeren: ‘Alles wat we maar kunnen krijgen.’ 
Robert: ‘Soms laten ze die middelen testen 
via de verslavingszorg of de GGD. Dat geeft ze 
een veilig gevoel. Maar als je allerlei midde-
len door elkaar gebruikt, kan het alsnog fl ink 
misgaan.’ 

Drugshandel
De lijst met de verschillende 
middelen die er te koop 
zijn, wordt steeds langer. 

Online zijn er steeds meer nieuwe middelen 
te vinden. Maar die moeten dan wel lokaal 
te koop zijn. En daar begint de volgende zorg 
van Robert. ‘De handel in drugs of alleen maar 
het bezorgen van drugs groeit nog steeds. 
Sommige jongeren zeggen dat ze niet in de 
supermarkt willen werken, omdat ze dan te 
weinig verdienen. Als ik hen dan vraag waar ze 
wel werken, kijken ze mij niet recht aan maar 
naar de grond. Met die drugshandel komen ze 
terecht in een circuit dat gevaarlijk en geweld-
dadig is en waar je bijna niet meer uitkomt als 
je er eenmaal in zit.’

Praat met jongeren
Robert den Hartog roept de ouders en scholen 
dan ook op om met de jongeren in gesprek te 
gaan en te blijven over drugsgebruik. Hij weet 
dat dit lastig is, maar voor jongeren zijn goede 
informatie en duidelijke kaders erg belangrijk. 
Samen met jongeren doorpraten over hun 
eigen ervaringen met drugs en de ervaringen 
van jongeren die ze kennen is een goed begin. 
‘Voor pubers is het nadenken over de gevolgen 
van hun gedrag een vaardigheid die ze moeten 
oefenen.’

Laatste Energiescans met korting
De gemeente heeft nog een klein aantal 
Energiescans met korting beschikbaar. Heeft 
u interesse? Wees er dan snel bij. Met kor-
ting kost de scan slechts € 50.
 

Energiescan
Wanneer u een scan aanvraagt, maakt onze 
Energie-adviseur een afspraak bij u thuis. De 

adviseur kijkt naar wat u in uw huis het beste 
kunt doen om te verduurzamen. U krijgt een 
berekening van wat dat ongeveer kost. En wat 
het u aan energie kan besparen. Daarnaast 
kunt u informatie krijgen over subsidies en, als 
u daar behoefte aan heeft, over leningen.

Korting
Een Energiescan kost normaal gesproken € 
125. Met deze actie krijgt u dus € 75 korting. 

Aanvragen
U kunt de Energiescan met korting aanvragen 
via www.duurzaam-nijkerk.nl/energiescan.

Kindpakket
In Nederland zijn er heel veel kinderen die niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor 
andere kinderen heel gewoon zijn. Zoals meedoen met voetbal, muziekles, schoolreisje of je 
verjaardag vieren. Vaak omdat er niet genoeg inkomen is. Voor deze kinderen is er in Nijkerk 
het Kindpakket. Het Kindpakket bestaat uit:

Meedoen 
Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen een gemeentelijke bijdrage ontvangen voor de 
kosten van sport, cultuur en onderwijs. Het totale inkomen is maximaal 130% van het bruto wet-
telijk minimumloon. De bijdrage is voor ieder kind tot 18 jaar maximaal € 300,- per kalenderjaar. 
In de volgende drie situaties is er soms een extra bijdrage mogelijk: 
• bij de geboorte van een eigen kind;
• voor een zwemdiploma voor een eigen kind vanaf 5 jaar;
• voor een ID-kaart voor een 14-jarig kind, dat nog geen geldig identiteitsbewijs heeft. 

Informatie, contact en aanvragen:
www.nijkerk.eu/kindpakket of telefonisch met het Sociaal team: 033-247 22 22 op werkdagen 
9.00-17.00 uur.

Is deze bijdrage voor uw kind(eren) niet genoeg? Dan is het soms mogelijk om extra hulp te 
krijgen vanuit de deelnemende fondsen. Let op! Altijd eerst ‘Meedoen’ aanvragen. 
Pas als de ‘Meedoen-regeling’ niet voldoende is, kunt u een aanvraag doen bij:

Leergeld Nijkerk
Leergeld Nijkerk wil dat alle kinderen kunnen meedoen aan binnen- en buiten-
schoolse activiteiten. Ook kinderen waarvan de ouders het fi nancieel niet breed 
hebben. Wanneer er geen geld is voor zaken die voor school nodig zijn, bijvoor-
beeld een fi ets of laptop biedt Leergeld Nijkerk hulp door het betalen van een 
factuur of het geven van de noodzakelijke (leer)middelen. Informatie en contact:
www.leergeldnijkerk.nl.

Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC)
Kinderen kunnen via een bijdrage van het Jeugdfonds Sport en Cultuur sporten bij 
een vereniging en lessen volgen op het gebied van kunst en cultuur. Het JFSC betaalt 
de contributie/het lesgeld en eventueel sportkleding/materialen. De bijdrage is 
maximaal € 225,00 voor sport en € 425,00 voor kunst/cultuur per kind per jaar. 
Het geld wordt overgemaakt naar de sportvereniging of organisatie waar het kind 
les heeft. Informatie en contact: gert@nijkerksportiefengezond.nl.

Jarige Job
Jarige Job trakteert kinderen uit gezinnen met een laag inkomen op een verjaardag. 
Jarige Job geeft geen geld maar een complete verjaardagsbox aan de ouders. Zo kunnen 
zij van de verjaardag van hun kind een echte feestdag maken. Informatie en contact: 
www.leergeldnijkerk.nl.

Nationaal Fonds KinderHulp
Als hulp door bovenstaande regelingen niet voldoende is en er zijn nog noodzakelijke 
kosten, biedt Nationaal Fonds Kinderhulp soms een bijdrage voor kinderen én jonge-
ren van 0 tot 21 jaar. Bijvoorbeeld voor therapie, kamerinrichting, naamsverandering 
of medicijnen. Informatie en contact: www.leergeldnijkerk.nl of preventie@gtnijkerk.nl.

Uitkomst enquête over het scheiden van afval 
In april dit jaar hield de gemeente een en-
quête over het scheiden van afval in Nijkerk. 
De aanleiding hiervoor was dat er nog veel 
herbruikbare grondstoffen, zoals GFT en 
plastic, in het restafval terecht komen. 
Daarom wil de gemeente graag weten hoe 
ze u als inwoner beter van dienst kan zijn bij 
het goed scheiden van afval. Zodat er zoveel 
mogelijk grondstoffen opnieuw gebruikt 
kunnen worden.

Belemmeringen bij het scheiden van afval
De antwoorden uit de enquête geven veel 
inzicht. Eén van de redenen waarom mensen 
het lastig vinden om afval goed te scheiden, is 
dat ze niet altijd weten in welke bak het afval 
moet. Een andere reden om bijvoorbeeld GFT 
en plastic verpakkingen van etenswaren bij het 
restafval te gooien, is dat mensen geen last 
willen hebben van stank of ongedierte, zoals 
maden. Bovendien vragen veel mensen die de 
enquête hebben ingevuld zich af wat er wordt 
gedaan met het gescheiden afval. Ze zouden 
daar meer informatie over willen krijgen.

Afval dat het minst wordt gescheiden
Uit de enquête blijkt ook dat luiers, klein 
chemisch afval (zoals batterijen, lampen en 
verfproducten), gebruikt textiel en keukenaf-
val (gekookte en ongekookte etensresten) het 
minst worden gescheiden.

Dit doen Nijkerkers erg goed
Naast het scheiden van afval doen veel 
Nijkerkers hun best om op andere manieren 
hun hoeveelheid afval te beperken. Zoals het 
afmeten van de hoeveel eten die ze koken. En 
het meenemen van een eigen tas wanneer ze 
boodschappen gaan doen.

Input voor beleid 
Deze uitkomsten van de enquête worden door 
de gemeente gebruikt om de komende jaren 
keuzes te maken in het afvalbeleid. Wethouder 
René Windhouwer: “Bijna al ons afval bestaat 
eigenlijk uit gebruikte grondstoffen. Die mate-
rialen kun je prima opnieuw bewerken en weer 
gebruiken. Van oud papier wordt bijvoorbeeld 
nieuw papier gemaakt, van glas weer glas, van 
plastic nieuw plastic en van GFT compost. 
Handig, want zo hoeven we niet steeds grond-
stoffen uit de aarde te halen en beperken we 
de berg afval.”
Daar voegt hij aan toe: “Onze ambitie is dat 
afval nog beter wordt gescheiden Nijkerk. 
De uitslag van enquête is daarbij erg zinvolle 
input.”

Meer info over het scheiden van afval in 
Nijkerk
U kunt meer informatie vinden over het schei-
den van afval op: www.duurzaam-nijkerk.nl/
afval-is-grondstof.

Beter rondkomen: Haal meer uit uw geld! 

Wilt u uw inkomsten en uitgaven beter in balans brengen? 

Dan helpt het Geldplan ‘Beter Rondkomen’ u op weg. 

Met het plan zet u uw inkomsten en uitgaven naast elkaar, en 

kunt u stap voor stap onderzoeken waar u geld kunt besparen of 

extra inkomsten uit kunt halen. Het kost wel even tijd, maar het 

levert zeker geld op. Benut die kans!

Ga naar: https://www.startpuntgeldzaken.nl/nijkerk/



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 september  2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1879 Klaprooslaan 49 Hoevelaken verwijderen van een steunwand 20-09-2022
  en het plaatsen  van een draagbalk 
2022W1815 Stoutenburgerlaan 20 verplaatsen van een tuindeur 15-09-2022
 Hoevelaken 
2022W0749 Achterduyst 2 Nijkerk aanleggen en verharden van paden,  15-09-2022
  parkeerterreinen en andere 
  oppervlakteverhardingen 
2022W0657 Bruins Slotlaan 10 Nijkerk uitbreiden van de woning en bouw 15-09-2022
  van een bijgebouw 
2022W2092 Frieswijkstraat 70 Nijkerk wijzigen van de gevel 16-09-2022
2022W1932 Krudopstraat 1 Nijkerk plaatsen van een dakkapel (voorgevel) 15-09-2022
2022W2110 Lanecamp 27 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan de 15-09-2022
  voorzijde van de woning 
2022W1729 Nieuwe Voorthuizerweg 9b bouwen van een woning 14-09-2022
 Nijkerk 
2022W1361 Vrouwenweg 11 Nijkerkerveen verbouwen en uitbreiden van de woning 16-09-2022

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:
2022W1078 Westerdorpsstraat 17 bouwen van 12 appartementen en 26-09-2022
  horeca ruimte 

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.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1645 Watergoorweg 57a Nijkerk verstevigen van de verdiepingsvloer  20-09-2022
  en het plaatsen van een luifel 
  boven de entree 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W2184 Bloemendaalseweg 15 Nijkerk verlengen van de stal 16-09-2022
2022W2172 Callenbachstraat 2 Nijkerk verbouwen van het pand 15-09-2022
2022W2175 Het Spaanse Leger ongenum bouwen van 4 woningen 15-09-2022
 Nijkerk 
2022W2174 Het Spaanse Leger  fase 2 bouwen van 61 woningen 15-09-2022
 Nijkerk 
2022W2142 Hoefslag 25 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de  13-09-2022
  woning en het plaatsen van zonnepanelen 
2022W2189 Samuel Gerssenlaan 96 Nijkerk renoveren van de uitbouw 19-09-2022
2022W2166 Slichtenhorsterweg 14 Nijkerk plaatsen van een mantelzorgwoning 15-09-2022
2022W2155 Torenstraat 11 Nijkerk uitbreiden van de woning 14-09-2022
2022W2140 Amersfoortseweg 41 bouwen van 4 woningen en het 13-09-2022
 Nijkerkerveen vervangen van een bedrijfsgebouw 
2022W2156 Schoolstraat 90 Nijkerkerveen bouwen van een kas 14-09-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1767 Nachtegaalsteeg 1 Nijkerk uitbreiden van de sportaccommodatie 14-09-2022
2022W1778 Nieuwe Voorthuizerweg 10 aanleggen van een tijdelijke uitrit 15-09-2022
 Nijkerk 
2022W1420 Nijverheidsstraat 33 Nijkerk bouwen van een bedrijfshal 15-09-2022
2022W1761 Sterappel 4 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 14-09-2022

2022W1766 Sterappel 6 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 14-09-2022
2022W1759 Schoolstraat 66 Nijkerkerveen aanvraag Schoolstraat 66 te 14-09-2022
  Nijkerkerveen

 
Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022M0309 Westerdorpsstraat 13, 15 en 17 melden verhuizen cafetaria van 16-09-2022
 Hoevelaken nummer 8A naar 13-15 
2022BL181 Plein 0 Nijkerk tijdelijk lozen van bemalingswater 20-09-2022

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
Tijgervlinder in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elek-
trische voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief 
onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord OB504 
(pijlaanduiding) op de locatie Tijgervlinder ter hoogte van huisnummer 14 in Nijkerk.

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.

Gemeente Nijkerk  Ontwerpbestemmingsplan Bentinck 
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 Bentinck ter inzage 
komt te liggen. Met dit bestemmingsplan wordt de herontwikkeling van de Meubel en tapijthal en 
achterliggende terrein voor de bouw van 44 woningen mogelijk gemaakt.

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 29 september 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.BP0187-0001 Via www.nijkerk.eu/ter-inzage is het ontwerpbe-
stemmingsplan eveneens te raadplegen.   

Zienswijzen
Een ieder kan binnen zes weken na [DATUM] bekendmaking 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 onder de volledige bekendmaking.

Gemeente Nijkerk  Ontwerp Beeldkwaliteitsplan project Bentinck Nijkerk
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken bekend dat ontwerpbeeldkwaliteits-
plan ter visie komt te liggen. 

Daar waar het bestemmingsplan de mogelijkheden qua grootte en gebruik van de gronden en 
gebouwen regelt, zijn in het beeldkwaliteitsplan de criteria geformuleerd met betrekking tot de 
verschijningsvorm, openbare ruimte en de relatie daartussen.

Inzage 
Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt met ingang van donderdag 29 september 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 ontwerpbeeldkwaliteitsplan eveneens online te raadplegen via www.nijkerk.eu/
ter-inzage

Zienswijzen 
Een ieder kan binnen zes weken na datum bekendmaking een (bij voorkeur online) zienswijze indie-
nen. Meer informatie vindt u onder de kop “ indienen zienswijzen” in het groene kader op deze pagina 
en op de website onder de volledige bekendmaking.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
29 september Inloopsspreekuur gemeenteraad 19.00 uur ’t Veense Hart Nijkerkerveen
29 september Beeldvormende bijeenkomst 20.00 uur Bedrijfsrestaurant stadhuis
6 oktober Raadscommissies I en II 20.00 uur Stadhuis, Raadzaal en bedrijfsrestaurant

Vergadering terugkijken
U kunt de vergadering nog terugkijken via de website van de gemeente Nijkerk: www.Nijkerk.eu/
gemeenteraad. Kies daar voor uitzendingen.

Inloopspreekuur van de gemeenteraad 
op 29 september in Nijkerkerveen
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 donderdag 29 september aanstaande. 
Tussen 19.00 en 20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle fracties aanwezig. U kunt zonder 
afspraak binnenlopen bij ’t Veense hart in Nijkerkerveen.

Vooruitblik Beeldvorming over Sociaal Domein op 29 september
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Donderdagavond 29 september is er een informatiebijeenkomst voor raadsleden, commissieleden 
en belangstellenden over het Sociaal Domein. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.30 uur in het 
bedrijfsrestaurant van het stadhuis. 
De gemeenteraad wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de actuele stand van zaken van het 
Sociaal Domein. De raad heeft hierover ook de 2e Voortgangsrapportage 2022 gehad. Tijdens de 
bijeenkomst is er een nadere toelichting en kunnen aanwezigen vragen stellen. Daarnaast krijgt 
de raad meer informatie over twee projecten: Welzijn op Recept en WelKOMhuis Nijkerk. Dit is ter 
voorbereiding op besluiten die hierover later dit jaar genomen moeten worden.

Meedoen of meekijken?
U bent van harte welkom om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en deel te nemen. U kunt ook 
live of achteraf meekijken via de website. Als u op de homepagina www.nijkerk.eu kiest voor Be-
stuur en daarna voor Vergaderingen en vergaderstukken, dan kunt u daar kiezen voor Uitzendingen 
en zien welke vergaderingen er zijn of zijn geweest.

Vooruitblik Raadscommissies op 6 oktober
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdagavond 6 oktober zijn er twee raadscommissies.
Raadscommissie I vergadert in de raadzaal over de Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie voor Nijkerk. 
Bij raadscommissie II op de agenda:
- de visie Werklocaties en Regionaal Programma Werklocaties van Regio Foodvalley
- Hondenbeleid
- Beheerplan Bermen en Watergangen

Meer informatie over de agendapunten vindt u op de website: www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Terugblik Raadsvergadering 22 september
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Donderdag 22 september vergaderde de gemeenteraad. Aan het begin van de vergadering maakte raads-
lid Tom van Valkenhoef (De Lokale Partij) gebruik van het vragenuurtje om vragen te stellen over het 
energiebesparingsplan van de gemeente. Namens het college vertelde wethouder Mariëlle Broekman 
hoe de gemeente het energieverbruik en de mogelijkheden om energie te besparen, in kaart brengt.
Daarna vroeg raadslid Dyana Bezembinder (De Lokale Partij) nadere inlichtingen aan het college 
over de veiligheid rondom station Hoevelaken. Zij stelde extra vragen aan het college omdat zij te-
leurgesteld was over de antwoorden op de schriftelijke vragen die zij eerder stelde. Is de gemeente 
wel op de hoogte van de problemen bij het station? En wat gaat de gemeente er aan doen? 
Burgemeester Gerard Renkema antwoordde namens het college dat de politie wel extra surveil-
leert en dat er goede redenen moeten zijn om cameratoezicht in te zetten. Hij benadrukte dat het 
belangrijk is dat inwoners zaken melden bij de politie. 
Vervolgens stemde de raad in met het verzoek van raadslid Niels Staal (VVD) om het agendapunt 
over de verplaatsing agrarische paardenhouderij naar Westerdorpstraat 97 te Hoevelaken, van-
avond niet te behandelen. Dit voorstel wordt eerst besproken in de raadscommissie op 13 oktober.

Daarna sprak de gemeenteraad over:
-  De Integrale Laadvisie Nijkerk. Een voorstel over laadpunten voor elektrische auto’s in de 

gemeente Nijkerk. Er werd nog gesproken over de ontwikkelingen die snel gaan, over openbare 
laadpalen en privé laadpalen en het moment van evaluatie. De raad stemde in met het voorstel.

-  Wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT. GBLT is het samenwerkingsverband van water-
schappen en gemeenten (waaronder Nijkerk) voor het innen van belastingen. De raad besloot 
om een zienswijze naar GBLT te sturen over de voorgestelde wijzigingen. Daarin staat dat de 
gemeente er aan hecht dat dienstverlenings-overeenkomsten alleen worden afgesloten met 
partners die een volledige toetreding tot de GBLT nastreven. 

-  Noodverordening Boerenprotest Nijkerk. In juli was er een noodverordening. Daarover heeft 
de burgemeester de gemeenteraad geïnformeerd. Er werd nog gesproken over het moment 
van ingrijpen, overleg met de demonstranten, de bescherming van de bedrijven en het gebied 
waarvoor de noodverordening gold. Burgemeester Renkema gaf een toelichting op de keuzes die 
op dat moment werden gemaakt.

Daarna stemde de gemeenteraad in met de onderwerpen die zonder debat op de agenda stonden:
Rapport rekenkamercommissie ‘Onderzoek naar afvalbeleid Nijkerk’. De raad draagt het col-
lege daarmee op om de aanbevelingen uit het rapport uit te voeren. Het gaat om verbetering van 
gescheiden inzameling van afval- en grondstoffen.
Rapport rekenkamercommissie ‘Leges in Nijkerk, wie betaalt de rekening’. Dit rapport gaat over 
de heffing van leges en duidelijkheid over of de leges kostendekkend zijn. 
Ook hier is het besluit om het college opdracht te geven de aanbevelingen uit te voeren. 
Wijzigingsverordening lijkbezorgingsrechten. Het gaat over verbetering van fouten in de verorde-
ning uit 2021, onder andere in de tarieventabel. 

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Tom Kortink
Raadslid PRO21

Voor u als inwoner, toch?

Dit jaar mochten we weer naar de stembus 
voor de verkiezingen van de gemeenteraad. 
Uitslag: 6 zetels voor PRO21. Tenminste, dat 
dachten we. We hebben nagerekend met 
hoeveel stemmen verschil we de 6de zetel 

hadden gehaald. Dit waren maar twee stem-
men! Tijdens het tellen van de stemmen kon 
hier makkelijk een fout in zijn geslopen. En dan 
komt de vraag, wat doe je? Doe je niks en ga je 
voor 6 of kies je ervoor om dit open en eerlijk 
te melden? Gelukkig werd er gekozen voor 
openheid en transparantie, liever 5 zetels eerlijk 
verdiend dan 1 zetel extra maar niet verdiend.

Deze openheid is de openheid die ik als raadslid 
naleef. Het nemen van open en transparante 
besluiten draagt bij aan een sterke gemeen-
teraad. Open besluitvorming betekent dat er 
begrijpelijk gecommuniceerd wordt. Pas dan 
kan het goede gesprek gevoerd worden. We 
kunnen het niet altijd eens zijn met elkaar, 
we kunnen wel het goede gesprek voeren. Dit 

goede gesprek is de basis van een maatschap-
pij waarin iedereen mee kan doen en waar 
iedereen zich onderdeel van voelt. Dan is de 
cirkel rond: goede besluitvorming vindt plaats 
wanneer iedereen gehoord wordt en hierdoor 
krijgen we open en transparante besluiten.
 
Daarom is het zo belangrijk dat iedereen mee 
kan doen. Benader mij vooral en deel je zorg 
zodat we de lokale politiek dicht bij de mensen 
houden. En hou mij vooral aan de belofte dat ik 
ga voor open en transparante besluitvorming. 
Mocht je vinden dat dit niet het geval is laat het 
mij dan ook weten! 

Reageren?
Tom@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


