
31 augustus 2022

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks Oranje-Nassauschool
Eijkmanplantsoen 
Elke tweede zaterdag van de maand oud papier 
en oud ijzer bij Maranathakerk, 
Henri Nouwenstraat 14, 3863 HV Nijkerk
 
Hoevelaken
Aanstaande zaterdag 9.00-12.00 uur 
Korfbalver. Telstar, Middelaarsweg
10.00-12.00 uur B.A.K., Meerveldlaan 
(bibliotheek)

Nijkerkerveen
dinsdag t/m vrijdag wekelijks
Het plein hoek Van Noortstraat /
Van Dijkhuizenstraat (marktplein)

Bezorgklachten 
Geef dit door aan de BDU via telefoon-
nummer 088 - 0109803. 

Adressen en openingstijden

Stadhuis Nijkerk

Bezoekadres stadhuis: Kolkstraat 27 in Nijkerk
Postadres: Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk
Telefoon: 033 - 247 22 22
Website: www.nijkerk.eu

De gemeente Nijkerk is telefonisch bereikbaar 
van 09.00 - 17.00 uur via het telefoonnummer 
033 - 247 22 22.

Milieustraat
Blekkerserf 4, Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 7.45-12.30 uur
en 13.00-16.30 uur. Zaterdag 7.45-14.00 uur.

Gemeenteloket Hoevelaken
Bezoekadres
Dorpshuis De Stuw, Brink 10c
Voor het aanvragen van producten en 
diensten kunt u een afspraak maken via 
www.nijkerk.eu of telefonisch via 
033 - 247 22 22.

Digitale Nieuwsbrief

Wilt u als inwoner van de gemeente Nijkerk, als 
organisatie of belangstellende de digitale nieuws-
brief van de gemeente ontvangen?
Stuur een e-mail naar communicatie@nijkerk.eu.
Op dat adres ontvangt u dan wekelijks een 
nieuwsbrief.

Social Media

@samennijkerk
Gemeente Nijkerk
@gemeenteNijkerk

Container niet geleegd?

Is uw container op de vaste ophaaldag niet 
geleegd? Bel dan met (0800) 8890 988.

Kunstenaars opgelet! 
De gemeente Nijkerk organiseert dit jaar 
voor de eerste keer het project ‘Kunst in 
de gemeente Nijkerk’, een initiatief van 
Stichting Kunstweek. Er staat vanaf voorjaar 
2023 aan de Parklaan in Hoevelaken een 
sokkel van 1 x 1 x 0,3 m. Hierop komt elk 
jaar een nieuw kunstwerk/beeld van een 
plaatselijke kunstenaar.  

Alle kunstenaars die in de gemeente Nijkerk 
wonen of werken mogen een of twee 

bestaande kunstwerken of nieuwe ontwerpen 
aanmelden. Dat kan van 29 augustus tot en 
met 17 oktober 2022 door een mail te sturen 
naar info@kunstindegemeente.nl. 

Inwoners en een jury kiezen het winnende 
kunstwerk. Naast de eer ontvangt de winnaar 
een vergoeding van € 3.000,-. Na een jaar krijgt 
de kunstenaar het werk weer terug. 
De spelregels en alle andere informatie staan 
op www.kunstindegemeente.nl. 

Zie ook voor meer informatie de website van 
onze gemeentelijke Sport- en Cultuurconnectie: 
www.scc-nijkerk.nl

10 september: Open Monumentendag 
Kom ook! Open Monumentendag op zaterdag 
10 september. Dit jaar is het landelijk thema 
voor de Open Monumenten dagen 
’Duurzaam duurt het langst’. 
 
U bent op zaterdag 10 september welkom bij 
maar liefst 16 monumenten in onze gemeente. 
Op onze website, www.nijkerk.eu staat een 
overzicht van alle monumenten. 

U ziet het thema duurzaamheid terug bij de 
foto-expositie in de van de Dorpskerk in 
Hoevelaken, Westerdorpsstraat 67. 
Het programma is:
- Open voor bezichtiging van 10.00 – 14.15 uur.
- Het orgel wordt bespeeld.
- Historisch Hoeflake heeft een foto-expositie 

in de Dorpskerk met thema ‘Duurzaam 
 erfgoed’.

Gratis training Vitaliteit voor Pleegouders 
Het opvoeden van pleegkinderen is een 
bijzondere uitdaging; het kan heel mooi zijn, 
maar af en toe ook ingewikkeld of zwaar. 
Juist dan is het belangrijk om als pleegouder 
vitaal te blijven en ook goed voor uzelf te 
blijven zorgen. Dit kan door tijd en aandacht 
aan uzelf te geven. Zodat u energiek blijft en 
in balans. Voor uzelf, voor uw gezin en voor 
uw pleegkind!

Gratis training
Daarom organiseert de gemeente Nijkerk 
samen met pleegzorgorganisatie De Rading 
een gratis training Vitaliteit voor Pleegouders. 
De training is voor pleegouders die in de ge-
meente Nijkerk wonen. In de training is er oog 
voor de inspanning die u als pleegouder levert. 
En voor wat helpt om vitaal te blijven. Het is 
een moment om nieuwe energie op te doen. 

Daarnaast leert u elkaar als pleegouders beter 
kennen in de dynamiek van het pleegouder-
schap. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten 
van 2,5 uur.

Tijdens de training: 
• Oefent u verschillende vaardigheden om 

(opvoed-) stress beter te herkennen en er 
mee om te gaan.

• Onderzoekt u manieren die helpen om uw 
draagkracht te vergroten.

• Maakt u een plan om ook na de training 
goed voor uzelf te zorgen.

• Tussen de bijeenkomsten oefent u thuis 
wat in de training is besproken. Hierdoor 
kunt u wat u tijdens de training leert, direct 
toepassen in uw dagelijks leven.

Waar en wanneer?
De trainingen zijn op maandag 7, 14, 21 en 28 
november van 19.30-22.00 uur in De Wulfs-
hoeve (Moorselaar 69, 3862 VA Nijkerk).

Aanmelden
Meld u aan door een e-mail te sturen naar 
trainingen@nijkerk.eu. 
Er kunnen maximaal 12 pleegouders 
meedoen, vol is vol! 
We verwachten dat u aan alle 4 de 
bijeenkomsten meedoet. 

Studietoeslag 
Kun jij als gevolg van een lichamelijke of 
psychische beperking blijvend niet bijverdie-
nen naast je studie? Dan kun je misschien 
een maandelijks een bedrag van de gemeen-
te krijgen: de studietoeslag. De gemeente 
waar je woont bepaalt of je recht hebt op de 
studietoeslag. Hiervoor gelden wettelijke 
regels. 

Voor wie?
Je komt in aanmerking voor de studietoeslag 
als je
1. als gevolg van een ziekte of gebrek blijvend 

niet kunt bijverdienen naast je studie;
2. geen recht hebt op een 

uitkering op grond van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten (Wajong);

3. geen inkomen uit arbeid hebt (je mag wel 
een stagevergoeding ontvangen);

4. studiefinanciering krijgt van de Wet 
studiefinanciering 2000 (niet het ‘Leven 
lang leren krediet) of een tegemoetkoming 
krijgt op grond van Wet tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos, 
hoofdstuk 4).

Meestal is er een geneeskundig advies nodig 
om het recht op deze toeslag vast te stellen.

Hoogte studietoeslag
Als je studietoeslag krijgt, betalen wij dit 
maandelijks uit. Dit is € 90 voor een 15-jarige 
tot € 300 vanaf 21 jaar. Als je een stagever-
goeding ontvangt, heeft dit misschien gevol-
gen voor de studietoeslag. 

Wat je meer dan € 180 per maand verdient, 
trekken we van je studietoeslag af.

Jouw vermogen of dat van je ouders heeft 
geen invloed op de studietoeslag. Je mag de 
studietoeslag vrij uitgeven. 

Aanvragen
Op www.nijkerk.eu/studietoeslag staat 
het aanvraagformulier. Heb je vragen 
of wil je meer informatie? Bel naar het 
gemeentehuis en vraag naar het Loket 
Maatschappelijke Ondersteuning
(033-247 22 22).



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
31 augustus 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1600 Prinsenweg 4 Nijkerk uitbreiden van de woning 23-08-2022

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie hiervoor kunt u vinden onder de kop “bezwaar maken” in het groene kader. Het besluit is 
in werking getreden na verzending.

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1237 Berencamperweg 4 Nijkerk melding brandveilig gebruik 17-08-2022

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.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W1971 Veenwal 36 Hoevelaken bouwen van een mest bak voor 22-08-2022
  tijdelijke opslag paardenmest 
2022W1954 Amersfoortseweg ongenum.  bouwen van een schuilgelegenheid 17-08-2022
 Nijkerk 
2022W1972 Brandweg nabij nr. 1 Nijkerk bouwen van een loods 22-08-2022
2022W1953 Hoefslag 2 Nijkerk realiseren van een onbemand tankstation 17-08-2022
2022W1949 Venestraat 5a Nijkerk veranderen van winkelpand in 17-08-2022
  appartement 
2022W1955 Vlinderlaan 39 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 17-08-2022
2022W1981 Wallerstraat 88 Nijkerk slopen van een agrarische schuur op 29-07-2022
  een beschermde buitenplaats 
2022W1969 Watergoorweg 23 Nijkerk legaliseren van appartementen/ 21-08-2022
  kamerhuur in woning 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1526 Bunschoterweg 29 Nijkerk verlengen termijn omgevingsvergunning 2019W0529 
22-08-2022

2022W1697 De Ruyterstraat 41 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 23-08-2022
2022W1488 Slichtenhorsterweg 14a Nijkerk bouwen van een bijgebouw 18-08-2022
2022W1499 Watergoorweg 44 Nijkerk realiseren van een tijdelijke huisvesting 18-08-2022
  en het plaatsen van een hekwerk 

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
Volleybal- Evenement plaatsen Van Aalstplein te  19-08-2022
vereniging  Volleybalbus Hoevelaken  verleend.
Surf    Ingetrokken
Stichting Uitdelen van het nieuwe Plein en centrum Donderdag 29 25-08-2022
Sigma Ontmoet- en Beweegboekje  Nijkerk augustus 2022
 in het kader van de start van   van 15:00 uur – 
 de Landelijke Week tegen   16:00 uur 
 Eenzaamheid  
Wieler- Wielerronde van Hoevelaken Dorpshuis ‘De Stuw’, Zaterdag 17 26-08-2022
vereniging   De Brink 10 te september 2022
Eemland,   Hoevelaken  van 13:00 uur
     
Genomen beschikking door burgemeester en wethouders
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
Koninklijke  Wijzigingsbesluit. Plaatsing Oranjelaan 3 te 07-09-2022 25-08-2022
Saan, mw.  mobiele hijskraan,  Nijkerk
Siebelink datum verplaatst.   
Van Wijnen, Ontheffing plaatsen
dhr. J. Loeffen afvalcontainer en toiletunit Laden/lossen locatie 02-09-2022 26-08-2022
 ten behoeve van verbouwing  Jumbo, Oranjelaan 06:00 uur tot
 Jumbo Supermarkt te Nijkerk te Nijkerk 20-09-2022
  18:00 uur 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:
2022BL144 Lunetten ongenum. Nijkerk realiseren van een gesloten  19-08-2022
  bodemenergiesysteem 
2022M0198 Van Middachtenstraat 2 veranderen van de activiteiten 18-08-2022
 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.

Gratis planten in ruil voor uw tuintegels 
Wat is het een warme zomer… Om af 
te koelen kunt u het beste natuur om u 
heen verzamelen. Want stenen, zoals van 
huizen en bestrating, houden warmte vast. 
Waardoor het nog warmer is. U kunt dan 
ook het beste uw tuin of balkon benutten 
door er groen te plaatsen. Gras, planten, 
bloemen. En als u de ruimte heeft een boom, 
die schaduw geeft. Om u hierbij te helpen, 
hebben we een speciale actie: de tuintegel-
inruilactie.

Vaste tuinplanten
Wanneer u tegels uit uw tuin bij ons inlevert, 
krijgt u hier een waardebon voor terug. Deze 
kunt u bij Zorgkwekerij Harcohof inruilen voor 
vaste tuinplanten. En daar krijgt u ook nog een 
zak tuinaarde bij!

Inleveren
U kunt uw tuintegels als volgt inleveren:
• Bel Regenwateradviseur Renée Kleijn, 
 06 – 48 51 88 93

• Spreek af wanneer de tegels bij u thuis
 kunnen worden opgehaald
• Leg die dag de tuintegels opgestapeld aan 

de weg
• De tegels worden opgepikt door onze
 ‘grijpwagen’

Lees meer over de spelregels & voorwaarden 
op: www.duurzaam-nijkerk.nl/
tuintegel-inruilactie.



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:
Kluczniok, K.P.  Wiekslag 9-I, 3871 AR Hoevelaken 04-07-2022
 
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.

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Venestraat in 
Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het instellen 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 ken-
teken van het voertuig dat in gebruik is bij aanvrager op de locatie Venestraat ter hoogte 
van huisnummer 17 c in Nijkerk;
Dit besluit vervalt op het moment dat de gebruiker van de gehandicaptenparkeerplaats 
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.

Procedure hogere grenswaarden Klaarwater 2 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken bekend dat een ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den in het kader van de Wet geluidhinder ter inzage komt te liggen. 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening, Woonzorghoeve, Klaarwater 2, Hoevelaken’ voorziet in 
het planologisch mogelijk maken van een woonzorghoeve in de bestaande bebouwing op perceel 
Klaarwater 2 in Hoevelaken, nieuwbouw van een beheerderswoning ten zuiden van de woonzorghoe-
ve en nieuwbouw van een burgerwoning ten noorden van de woonzorghoeve. Uit het voor dit plan 
uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat vanwege wegverkeer op de weg Klaarwater bij een aantal 
woningen een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde aan de orde is en een procedure hogere 
grenswaarden gevolgd dient te worden.

Inzage 
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ligt vanaf van donderdag 1 september tot en met 
woensdag 12 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.
Het ontwerpbesluit is tevens te raadplegen via www.nijkerk.eu/ter-inzage en via de website 
www.nijkerk.eu 

Zienswijzen 
Vanaf donderdag 1 september tot en met woensdag 12 oktober 2022 (gedurende zes weken) kunnen 
belanghebbenden naar keuze online (wat de voorkeur heeft), schriftelijk of mondeling een zienswijze 
bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen. Op de website van de gemeente 
Nijkerk vindt u een online formulier onder de bekendmaking van het ontwerpbesluit.
Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan bij het college van burgemeester en wethouders 
van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA  Nijkerk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan 
tijdens werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur contact worden opgenomen met het team Planvor-
ming, telefoonnummer 033-247 22 22.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening, Woonzorghoeve, Klaarwater 2, 
Hoevelaken’ en bijbehorend beeldkwaliteitsplan Klaarwater 2
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 ‘Herziening, Woon-
zorghoeve, Klaarwater 2, Hoevelaken’ ter inzage komt te liggen. Het bestemmingsplan maakt de 
realisatie mogelijk van: een woonzorghoeve in de bestaande bebouwing op perceel Klaarwater 2 in 
Hoevelaken, nieuwbouw van een beheerderswoning ten zuiden van de woonzorghoeve en nieuw-
bouw van een burgerwoning ten noorden van de woonzorghoeve.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in 
artikel 12 lid 4 van de Woningwet bekend dat het beeldkwaliteitsplan Klaarwater 2 ter inzage 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 ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan (= bijlage 1 bij de toelichting van het 
bestemmingsplan) liggen met ingang van donderdag 1 september tot en met woensdag 12 okto-
ber 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 zijn het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan digitaal te 
raadplegen op de site www.ruimtelijkeplannen.nl  via de link 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0189-0002  Via www.nijkerk.eu/
ter-inzage zijn het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan eveneens te raadplegen.

Zienswijzen 
Vanaf donderdag 1 september tot en met woensdag 12 oktober 2022 (gedurende zes weken) kan 
een ieder naar keuze online, schriftelijk of mondeling een zienswijze over het bestemmingsplan bij 
de gemeenteraad naar voren brengen, en kunnen ingezeten en belanghebbenden naar keuze online, 
schriftelijk of mondeling een inspraakreactie over het beeldkwaliteitsplan bij de gemeenteraad indie-
nen. Op de website van de gemeente Nijkerk vindt u een online formulier onder de publicatie van het 
ontwerpplan. 

Het schriftelijk indienen van een zienswijze of inspraakreactie kan bij de Gemeenteraad van Nijkerk, 
Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of inspraakreactie 
kan tijdens werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur contact worden opgenomen met het team 
Planvorming, telefoonnummer 033-247 22 22.
Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Havenstraat in Nijkerk

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
Havenstraat 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 Havenstraat ter hoogte van huisnummer 42 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.
 
Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
Moerbei 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 met 
pijlaanduiding op de locatie Moerbei ter hoogte van huisnummer 20 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.
 
Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 5 september 2022 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een 
zitting ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzittingen zijn in prin-
cipe openbaar. Wel is het mogelijk dat – al dan niet op verzoek van de indiener van het bezwaar – een 
hoorzitting alsnog achter gesloten deuren wordt gehouden.

De openbare agenda is als volgt:
19.00 uur Een bezwaarschrift inzake een bijtincident en inbeslagname van een hond 

19.30 uur Een bezwaarschrift inzake een geweigerde omgevingsvergunning voor gebruik 
 bedrijfswoning als burgerwoning aan de Havenstraat 9a
  
Wilt u als toehoorder bij een zitting aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden bij mevrouw
D. Wisselo via het e-mail adres d.wisselo@nijkerk.eu. Belt u liever? Neem dan contact op met het
algemene nummer van de gemeente Nijkerk 033 – 247 22 22. U kunt dit nummer ook bellen als u 
meer informatie wilt, vraag naar een collega van team Juridische Zaken.



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

Vooruitblik Raadscommissie I op 8 september
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag 8 september vergadert raadscommissie I vanaf 20.00 uur in de raadzaal. Het college 
vraagt tijdens deze consultatie een reactie van de raad op de nieuwe verordening Jeugdhulp Nijkerk.  
Zijn de maatregelen uit het transformatieplan goed uitgewerkt in de verordening? 
Zoals bijvoorbeeld: We werken resultaatgericht. We versterken zelfredzaamheid.
En missen er nog uitgangspunten? 
Het college weegt de reacties van de gemeenteraad en zal in het voorstel bij de uiteindelijke versie 
(waarschijnlijk november) toelichten of en hoe de reacties verwerkt zijn. 

Vooruitblik Raadscommissie II op 8 september
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Raadscommissie II vergadert vanaf 20.00 uur in het bedrijfsrestaurant. Het college vraagt tijdens 
deze consultatie een reactie van de raad op het Participatieplan Omgevingswet.
Bij de Omgevingswet (geplande ingangsdatum 1 januari 2023) is participatie erg belangrijk. 
Het college legt een discussienota over dit onderwerp voor aan de raad. De vragen gaan bijvoorbeeld 
over: De bereidheid om participatie bij initiatiefnemers af te dwingen. Maar ook over hoe de 
gemeente de noodzaak tot participatie vast kan stellen. 
Het college houdt rekening met de reactie van de gemeenteraad en legt waarschijnlijk dit najaar een 
voorstel over Participatie Omgevingswet aan de gemeenteraad voor. 

Het volgende agendapunt is de bespreking van het landelijke onderzoek (2021) van de Nederlandse 
Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies over de praktijk van de Wet openbaarheid 
van bestuur (Wob). De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand nam voor onze gemeente deel 
aan dit onderzoek. Op basis van de conclusies van het landelijke rapport heeft de rekenkamercom-
missie aanbevelingen voor de gemeente Nijkerk. Bijvoorbeeld over hoe een verzoek ingediend mag 
worden, over wettelijke termijnen en actieve openbaarmaking.

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

Inloopspreekuur van de raad op 1 september
Wilt u iets voorleggen aan enkele raadsleden? Een goed idee of een vraag? 
Dan bent u van harte welkom tijdens het inloopspreekuur van de raad op 1 september 
aanstaande. Tussen 19.00 en 20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle fracties aanwezig. 
U kunt zonder afspraak binnenlopen in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis.

Vooruitblik beeldvormende bijeenkomsten op 1 september
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

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

Beeldvorming I
In het bedrijfsrestaurant is van 20.00 tot 21.30 uur de bijeenkomst over de nieuwe Verordening 
Jeugdhulp Nijkerk. De aanwezigen krijgen informatie over de wijzigingen in de nieuwe verordening. 
Bijvoorbeeld over de aansluiting bij WMO en participatie en bij landelijke ontwikkelingen. Maar ook 
over de route die wordt gevolgd van hulpvraag tot het beoordelen van het resultaat van de ingezette 
jeugdhulp. Na de toelichting is er gelegenheid om informatieve vragen te stellen.
Op 8 september staat het onderwerp op de agenda in de raadscommissie. Dan kunnen raadsleden 
het college laten weten wat zij vinden van de conceptverordening.

Beeldvorming II
In de raadzaal is van 20.00 tot 20.45 uur de bijeenkomst over de GBLT. GBLT is een belastingsa-
menwerking die de waterschapsbelasting en gemeentebelastingen regelt in Oost-Nederland. Zij 
verzorgen dit ook voor de gemeente Nijkerk. Zij versturen de aanslagbiljetten, houden bij wie betaalt, 
en denken mee als er problemen zijn met betalen. Tijdens de informatiebijeenkomst krijgen de aan-
wezigen meer informatie over de bedrijfsvoering van de GBLT.

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

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Matthias Blankesteijn
raadslid CDA

Aan de slag!

Voor veel mensen zal de zomervakantie nu 
echt voorbij zijn. En ook voor de raadsleden 
begint het werk weer. Het ‘reces’ zoals dat 
zo mooi heet, is geweest en het raadswerk 
start weer op.

Na een (welkome) tijd van rust, is het nu weer 
tijd om van start te gaan. Want de uitdagingen 
in onze gemeente zijn groot genoeg. Denk 
aan het enorme tekort aan woningen, aan 
de situatie van onze boeren of aan de grote 
duurzaamheidsopgave. Naast alle andere 
crises en uitdagingen die we op dit moment 
zien (zoals inflatie en hoge energieprijzen), zijn 
dit uitdagingen waar de gemeente een grote 
rol in speelt. 

Het is dus tijd voor actie! 
Deze grote uitdagingen vragen om een ge-
meente die zorgt dat er betaalbare huizen ge-
bouwd worden, die lokaal aangeboden worden 
en niet belanden bij beleggers, maar bij onze 
eigen starters, middeninkomens en senioren. 
Om een gemeente die achter onze boeren 

staat, onze agrarische sector niet ziet als 
probleem maar als een belangrijk onderdeel 
van de oplossing.

En om een gemeente die verder kijkt dan 
vandaag of morgen, en dus zorgt dat we deze 
gemeente op een goede, duurzame manier 
doorgeven aan volgende generaties. 
Met een nieuwe raad, een nieuw college en 
een nieuw coalitieakkoord ligt er een goed 
fundament om als gemeente deze uitdagingen 
aan te gaan. Nu de schouders eronder en aan 
de slag! 

Reageren?
matthiasblankesteijn@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


