
7 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.

Tijdelijke huisvesting voor bovenbouw Rehobothschool  
De groepen 6 t/m 8 van de Rehobothschool 
zitten het schooljaar 2022-2023 in het ge-
bouw aan de overkant van de parkeerplaats 
bij het gemeentehuis. Dit is nodig omdat het 
schoolgebouw aan de Brink wordt verbouwd. 

De gemeente heeft borden met ‘Schoolzone’ 
geplaatst. Deze geven een adviessnelheid 
van 15 km per uur aan voor het verkeer op 
de doorgaande weg over het parkeerterrein. 
Op die manier vragen wij aandacht voor deze 
nieuwe situatie. Rondom het gebouw zijn 

hekken geplaatst om het schoolplein af te 
schermen van de parkeerplaats. Dit heeft geen 
invloed op het aantal parkeerplaatsen. 

Meer verkeer
Wel is er meer verkeer rond de begin- en 
eindtijden van de school. Dit is ’s ochtends 
om 8.30 uur en ’s middags om 14.30 uur. Op 
woensdag is de school om 12.15 uur uit. Het 
brengen en halen van de kinderen met de 
auto raden we af. Om opstoppingen van het 
verkeer op het parkeerterrein te voorkomen. 

Sneller de juiste hulp bij onveiligheid in gezin 
De gemeenten Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel werken sinds deze 
zomer samen in de hulpverlening voor jeugd en gezin. Hierdoor kun-
nen medewerkers uit het lokaal team voortaan hulp vragen en inzet-
ten van deskundigen uit het regionaal veiligheidsteam. Dit verkort de 
wachttijd en voorkomt dat gezinsleden hun verhaal aan verschillende 
deskundigen moeten vertellen. 

Hulp regionaal veiligheidsteam
Merkt een medewerker van een lokaal team dat er onveiligheid is in een 
gezin? Dan kan de medewerker voortaan hulp vragen van deskundigen 
uit het regionaal veiligheidsteam. Dit zijn deskundigen van Veilig Thuis, de 
Raad voor de Kinderbescherming en instellingen voor jeugdbescherming.

Wethouder René Windhouwer, gemeente Nijkerk: ‘Ik vind het ontzet-
tend belangrijk dat we ‘onze’ kinderen zo goed mogelijk beschermen en 
voorkomen dat ze uit huis worden geplaatst. Dit regionaal veiligheids-
team is een echte verbetering!’

Vertrouwd gezicht
De medewerker van het lokaal team (van de eigen gemeente) houdt de 
regie en blijft contactpersoon voor het gezin. Daardoor wordt de mede-
werker een vertrouwd gezicht.

Sneller duidelijkheid
De medewerker van het lokaal team werkt samen met de deskundigen 
uit het regionaal veiligheidsteam. Ze volgen samen dezelfde training en 
denken samen na over de beste hulp voor het hele gezin. Daardoor is die 
hulp eenduidig en is sneller duidelijk welke hulp er komt.

Wethouder Hans van Dalen, gemeente Barneveld: ‘Wanneer er een 
situatie ontstaat dat er jeugdhulp nodig is in een gezin, is het belangrijk 
dat deze snel en op de juiste manier gegeven wordt. Samenwerken en 
elkaars expertise gebruiken, draagt bij aan een verbetering van de hulp-
verlening. Dat juich ik van harte toe!’

Motivatie professionals
Ook voor professionals is het belangrijk dat er goed wordt samenge-
werkt voor en met de gezinnen. Dat motiveert de professional om in de 
jeugdhulp te blijven werken.

Wethouder Henk Vlastuin, gemeente Scherpenzeel: ‘Door samen te wer-
ken benutten we elkaars expertise en daarmee ondersteunen we onze 
medewerkers. En dat komt onze inwoners ten goede.’

Geld lenen om uw huis duurzamer te maken 
Uw huis verduurzamen kost geld. Wilt u nu 
al aan de slag, maar heeft u nog niet vol-
doende budget? Dan kan onze Duurzaam-
heidslening u op weg helpen. U leent dan 
geld van de gemeente Nijkerk. Betrouwbaar 
en tegen een zeer lage rente.
 

Duurzame verbeteringen
U kunt de Duurzaamheidslening onder meer 
gebruiken voor het isoleren van het dak, de 
buitenmuren, de vloer of de ramen van uw 
huis. En ook voor het aanschaffen van zonne-
panelen, een wamtepomp of een zonneboiler. 
Kortom, verbeteringen aan uw huis waardoor 
u minder energie nodig heeft om prettig te 
wonen of waardoor u zelf duurzame energie 
opwekt en kunt gebruiken.

Minder energie 
De lening is er, omdat de gemeente u graag 
wil helpen met duurzamer wonen en leven. 
Wanneer u ‘energiebesparende maatregelen’ 

neemt, zult u minder energie nodig hebben 
en daardoor lagere energiekosten hebben. En 
wanneer u minder energie gebruikt en/of ge-
bruik maakt van duurzaam opgewekte energie, 
stoot u minder CO2 uit. En dat is belangrijk, 
want hoe minder CO2 we met z’n allen uitsto-
ten, hoe minder snel de aarde opwarmt. Op 
die manier kunnen we de wereld gezond door-
geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Meer info
Alle info over de Duurzaamheidslening en 
hoe u deze kunt aanvragen vindt u op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/
duurzaamheidslening.

Samen schoon 
Zaterdag 17 September 2022 is het World 
Cleanup Day. Dit is een jaarlijkse actie om 
het probleem van zwerfafval aan te pakken. 
Wilt u ook helpen om Nijkerk schoon te 
maken, en te houden?

U kunt vanuit huis lopen om het zwerfafval op te 
ruimen. Of u kunt gezellig met anderen mensen 
starten vanaf de volgende locaties:

• Nijkerkerveen: Veensche Hart. 
 Starttijd: 9:00 uur;
• Hoevelaken: De Haen. Starttijd: 12:00 uur;
• Nijkerk: Profile Ridder, Paashuis;
 en de vijverbakken in Corlaer.
 Starttijd: 9:00-9:30 uur;
• Appel: Appelsestraat 24. Starttijd:
 09.00 uur.



Sparen, aflossen of beleggen?
Ga zorgvuldig met uw geld om!

Houdt u geld over en wilt u weten wat u hier het beste mee kunt doen? 

Vul het geldplan ‘Sparen, aflossen of beleggen’ in op Startpunt Geldzaken. Dit geldplan geeft u de 
voor- en nadelen, en neemt u stap-voor-stap mee in de voor u best passende keuze.

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

Als inwoner van Nijkerk kunt u dit geldplan en alle andere geldplan-
nen gratis en anoniem gebruiken.

Geef uw mening over cultuur in Nijkerk 
De gemeente en de cultuurmakelaars willen graag weten hoe u denkt over cultuur in de 
gemeente. Wij zijn benieuwd waar u naar toe gaat, wat u doet, wat u leuk én belangrijk vindt. 
En wat u mist en graag in Nijkerk zou zien! Daarom is een vragenlijst gemaakt. 

Doet u mee? 
De enquête staat onder andere op de website van de gemeente: www.nijkerk.eu/cultuurenquête.
U kunt de enquête invullen tot 16 september.

Zaterdag 10 september:
Open Monumentendag
Op zaterdag 10 september is het weer het 
Open Monumentendag. Zet ‘m alvast in uw 
agenda, want op deze dag kunt u in gemeente 
Nijkerk maar liefst 17 monumenten gratis 
bezoeken.  

Bij de volgende momenten bent u tussen 
10.00-16.00 uur van harte welkom op zaterdag 
10 september:

Nijkerk
• De Noodbestuurpost (onder het Stadhuis) 

– Kolkstraat 27
• Woonhuis Groot Hennekeler – 
 Bloemendaalseweg 2
• Herenhuis Brink 42 – Brink 42. 
 Open tot 14.00 uur.
• Toren met carillon – Holkerstraat 1.
  Open tot 14.00 uur.
• De Grote kerk – Holkerstraat 1. 
 Orgelbespelingen en een concert van 
 15.00 – 16.00 uur.
• Museum Nijkerk, Venestraat 16
• Begraafplaats Nijkerk, Frieswijkstraat 54. 

Rondleidingen door Leendert de Boer om 
11.00 -, 13.30 en 15.00 uur.

Nijkerkerveen
• Hervormde Kerk, Nieuwe Kerkstraat 75

Hoevelaken
• Bunker, Weldammerlaan 9, Hoevelaken
• Hoevelakense Bos, tegenover Wester-

dorpsstraat 93
• Pannenkoekenhuis, Westerdorpsstraat 56
• Dorpskerk Hoevelaken, 
 Westerdorpsstraat 67. Met foto-expositie 

van Stichting Historisch Hoeflake en 
 bespelingen van het orgel tussen 10.00 

en 14.00 uur.

Aan het water
• Klipperaak ‘Disponibel’, ligplaats bij de sluis, 

tegenover Arkersluisweg 30
• Stoomgemaal, Zeedijk 6

 Driedorp & Appel 
• Kerk Driedorp, Barneveldseweg 148
• Windkorenmolen De Hoop, 
 Barneveldseweg 178
• Wijnhoeve Middeldorp, Appelsestraat 38

Overhangend groen
Overhangende takken en struiken maken 
het zicht op wegen en paden soms moeilijk.  
Daarom snoeit de gemeente tot oktober het 
overhangend groen.

Komt de overhangende beplanting uit u eigen 
tuin? Dan is het uw verantwoordelijkheid om 
het groen te snoeien. Daarom willen wij u 
vragen om hier goed naar te kijken en tijdig 
zorg te dragen voor de snoeiwerkzaamheden.

Zo zorgen we samen voor de begaanbaarheid 
van de wegen en de trottoirs. 

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen 
met de publiekswinkel via telefoonnummer 
033-247 22 22. Of via de e-mail: 
gemeente@nijkerk.eu t.a.v. Dagelijks Beheer.

Gratis training Kr8kidzz
Voor sommige kinderen gaat de omgang 
met andere kinderen niet vanzelf. Zij kunnen 
daarbij een steuntje in de rug gebruiken. 
Tijdens de training Kr8kidzz werken kinderen 
intensief maar op een speelse manier aan 
hun sociale vaardigheden, weerbaarheid en 
het versterken van hun zelfvertrouwen.

Er is een training voor kinderen uit groep 3 
tot en met 5 en een training voor kinderen uit 
groep 6 tot en met 8 van het basisonderwijs. 
De trainingen bestaan uit 8 bijeenkomsten. De 
eerste bijeenkomsten starten eind septem-
ber. In elke bijeenkomst staat er een thema 

centraal. Enkele thema’s zijn kennismaken, 
gevoelens en opkomen voor jezelf. Er is ook 
een ouderavond.

De training is gratis voor inwoners van de ge-
meente Nijkerk. Meer informatie en aanmel-
den: pitnijkerk.nl (klik op vier tot twaalf jaar).

Gratis naar het WK volleybal voor vrouwen!
De gemeente Nijkerk is gastgemeente voor 
het Tsjechische damesteam. De gemeente 
heeft daardoor vrijkaarten beschikbaar voor 
de wedstrijden van Tsjechië. 
• Zaterdag 24 september 2022, 20:30 uur: 

Brazilië - Tsjechië
• Maandag 26 september 2022, 14.15 uur: 

Japan - Tsjechië
• Woensdag 28 september 2022 18:00 uur: 

Argentinië - Tsjechië
• Vrijdag 30 september 2022 14:00 uur: 

China - Tsjechië
• Zaterdag 01 oktober 2022 18:00 uur: 
 Colombia -Tsjechië

Allemaal in de Gelredome in Arnhem. Inte-
resse? Stuur een mail naar Stefan Staartjes, 
s.staartjes@nijkerk.eu. Maximaal 4 kaarten 
per persoon per wedstrijd. Reageer snel, want 
op = op.

Hondenpoep
Om de openbare ruimte leefbaar, schoon en 
veilig te houden heeft de gemeente een aantal 
afspraken gemaakt. Eén van die afspraken 
is dat hondenbezitters hun hond binnen de 
bebouwde kom aanlijnen en de hondenpoep 
opruimen. Op dit moment gelden een aantal 
uitzonderingen:
• Gebieden die verboden zijn voor honden, 

bijvoorbeeld bij speelplaatsen voor (kleine) 
kinderen of andere door het college aange-
wezen plaatsen;

• Hondenlosloopgebieden met opruimplicht;
• Hondenlosloopgebieden zonder opruim-

plicht;
• Honden-uitlaatstroken waar hondenbezit-

ters hun hond aangelijnd moeten houden, 
maar waar geen opruimplicht geldt.

Deze uitzonderingsgebieden zijn in de open-
bare ruimte door middel van markeringen 
aangegeven.

Het is september, dit betekent dat we het gft-afval 
(de groene afvalcontainer) weer eens in de drie weken bij u ophalen.

Kijk op mijnafvalwijzer.nl voor de ophaaldag op uw adres.

Meer informatie leest u hier: https://www.nijkerk.eu /afval



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
7 september  2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1566 De Haarstraat 18 Nijkerk verbouwen van de woning 24-08-2022
2022W1431 Molenplein 15 Nijkerk plaatsen van een condensor 26-08-2022
2022W1277 Roerdomplaan 3 Hoevelaken aanpassen van de voorgevel en het  26-08-2022
  plaatsen van een carport en lichtstraat 
2022W1291 Vrouwenweg 0 Nijkerkerveen kappen van 2 knotwilgen 29-08-2022

2022W1499 Watergoorweg 44 Nijkerk realiseren van een tijdelijke huisvesting  26-08-2022
  en het plaatsen van een hekwerk 

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:
2022W0283 Slichtenhorsterweg 41 Nijkerk restaureren en verduurzamen van 29-08-2022
  de woonboerderij 
Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1658 Buntwal 19 Nijkerkerveen gebruiken van een bijgebouw als 24-08-2022
  pre mantelzorgwoning 

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:
2022W1773 Callenbachstraat 2 Nijkerk verbouwen van het pand 30-08-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W1992 Domstraat 61 Nijkerkerveen verbouwen van de loods 24-08-2022
2022W2009 Jacob de Boerweg 24 tijdelijk opslaan van materialen 29-08-2022
 Nijkerkerveen 
2022W1996 Klaprooslaan 31 Hoevelaken plaatsen van een veranda met berging 25-08-2022
2022W1983 Nieuwe Kerkstraat 16e samenvoegen van 2 terrassen en 23-08-2022
 Nijkerkerveen het realiseren van een terras 
2022W2004 Schulpkamp 70 Nijkerk bouwen van een carport 26-08-2022
2022W2023 Singel 27 Nijkerk stucen van de woning en winkelpand 30-08-2022
  (voorkant) 
2022W2003 Steenbeek 32 Nijkerk realiseren van een erker in de zijgevel 26-08-2022
2022W2017 Voorthuizerweg 7 Nijkerk omgevingsvergunning beperkte 29-08-2022
  milieutoets 
2022W1991 Watergoorweg 71 Nijkerk vestigen van een parkethandel 24-08-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1729 Nieuwe Voorthuizerweg 9b bouwen van een woning 29-08-2022
 Nijkerk 
2022W1611 Van Reenenpark 17 Nijkerk uitbreiden van de woning 25-08-2022

Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg Nijkerk 2022
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 woningbouw Oude 

Barneveldseweg Nijkerk 2022 ter inzage komt te liggen. Het bestemmingsplan maakt op deze locatie 
de bouw mogelijk van 165 woningen en appartementen. 

Het plangebied ligt aan de zuidoostkant van de bebouwde kom van Nijkerk. Het plangebied wordt 
aan de westzijde begrensd door de watergang achter de woningen aan de Hazelaarshof, aan de zuid-
zijde door woon-werk kavels aan de Paasbosweg, aan de oostzijde door de Oude Barneveldseweg en 
aan de noordzijde door een vijverpartij. 

Het ontwerpbestemmingsplan bevat ook een regeling voor het kinderverblijf Prokino (Villa Knots). 
Dit kinderverblijf maakt deel uit van dit plan en wordt opgeknapt. 

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 8 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.BP0176-0001 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.

Ontwerpbesluit Hogere grenswaarden woningbouw Oude Barneveldseweg 
Nijkerk 2022
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken bekend dat een ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
in het kader van de Wet geluidhinder ter inzage komt te liggen. 

Het ontwerpbestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg Nijkerk 2022 maakt de bouw 
mogelijk van 165 woningen en appartementen. Het plangebied ligt aan de zuidoostkant van de be-
bouwde kom van Nijkerk. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de watergang achter 
de woningen aan de Hazelaarshof, aan de zuidzijde door woon-werk kavels aan de Paasbosweg, aan 
de oostzijde door de Oude Barneveldseweg en aan de noordzijde door een vijverpartij.

Uit het voor dit plan uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat vanwege wegverkeerslawaai 
afkomstig van Oude Barneveldseweg, Paasbosweg en Beulekamperweg bij een zestigtal woningen 
een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde aan de orde is en een procedure hogere grenswaar-
den gevolgd dient te worden. Wij mogen voor deze woningen een hogere grenswaarde vaststellen. 
Daarom hebben wij het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden opgesteld. 

Inzage 
Het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden woningbouw Oude Barneveldseweg Nijkerk 2022 ligt 
vanaf donderdag 8 september 2022 gedurende 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

Zienswijzen 
Vanaf donderdag 8 september 2022 kan een ieder gedurende zes weken na datum bekendmaking 
een (bij voorkeur online) zienswijze indienen. 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 wethou¬ders 
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 
Planvorming, tel.  033-247 22 22. 

Meer informatie vindt u onder de kop “ indienen zienswijzen” in het groene kader op deze pagina en 
op de website onder de volledige bekendmaking.

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.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
8 september Raadscommissie I 20.00 uur Raadzaal stadhuis
8 september Raadscommissie II 20.00 uur Bedrijfsrestaurant stadhuis
22 september Raadsvergadering 19.30 uur Raadzaal stadhuis

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 Omgevings-
wet (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!
Wilt u meer weten over de onderwerpen die op de agenda staan? U vindt het op www.nijkerk.eu/
gemeenteraad bij de vergaderstukken. U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht voor onder-
werpen die op de agenda staan. Wilt u zich dan vooraf aanmelden via griffie@nijkerk.eu of bel met 
het algemene nummer 033 247 22 22 en vraag naar de griffie.

Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn ook te bekijken of te beluisteren via de website van de 
gemeente Nijkerk. Dat kan live of achteraf. 

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

Donderdagavond 1 september kregen raads- en commissieleden informatie over drie onderwerpen. 
Eerst over de nieuwe Verordening Jeugdhulp Nijkerk. Hoe loopt het als iemand om hulp vraagt? En 
hoe wordt het resultaat van de hulp beoordeeld? En wat gaat er veranderen in de nieuwe verordening?
De andere informatiebijeenkomst begon met de kennismaking met GBLT. Dit is de organisatie die 
waterschapsbelasting en gemeentebelastingen regelt in Oost-Nederland. Zij verzorgen dit ook voor 
de gemeente Nijkerk. Daarna volgde de kennismaking met de Omgevingsdienst de Vallei. Zij werken 
aan vergunningverlening, toezicht en handhaving van de milieu- en bouwwetgeving. Zij werken in 
opdracht van 5 gemeenten (waaronder de gemeente Nijkerk) en de provincie Gelderland.

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 de raad om een reactie op de nieuwe verordening Jeugdhulp Nijkerk. Vorige week kreeg de 
raad al informatie over de veranderingen. 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. 
Het volgende agendapunt is de Integrale Laadvisie Nijkerk. Deze Laadvisie gaat over laadpunten 
voor elektrische auto’s. Het college vindt het belangrijk dat er genoeg laadpunten zijn, dat ze eenvou-
dig te gebruiken zijn, dat het laden betaalbaar blijft en dat het veilig is.
Daarna staat de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling GBLT op de agenda. GBLT is een 
samenwerkingsverband van waterschappen en gemeenten (waaronder Nijkerk). GBLT stelt wijzigin-
gen voor de regeling voor, bijvoorbeeld het aantal leden van het dagelijks bestuur en afspraken over 
besluitvorming. De gemeenteraad kan een zienswijze indienen. Het college stelt de raad voor om 
gebruik te maken van deze mogelijkheid om aandacht te vragen voor de nog af te sluiten dienstverle-
ningsovereenkomsten. 

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Cathy van Manen
raadslid
De Lokale Partij

Raadslid ben je 24/7
De laatste tijd krijg ik vaker te horen:
”raadslid ben je 24/7”. 
Het verbaast mij dat mensen verwachtingen 
hebben die totaal niet aansluiten bij de 
persoon tegenover hen. Belevingswerelden 

kunnen ver uit elkaar liggen, door verschil-
lende redenen. Het hebben van verschillende 
belevingswerelden hoeft niet per se te bete-
kenen dat een van beide fout is, het kan ook 
een verschil van inzicht, normen en waarden 
zijn. Door duidelijke communicatie en over-
eenstemming kunnen de belevingswerelden 
samengebracht worden.

Om zo veel mogelijk verkeerde verwachtingen 
bij mensen weg te nemen communiceer ik 
open en direct. Voor mij is het belangrijk om 
geen verkeerde verwachtingen te scheppen 
om teleurstellingen te voorkomen. Naast mijn 
openheid, directheid en het scheppen van 
duidelijkheid ben ik iemand die voornamelijk 
mogelijkheden ziet in plaats van belemmeringen.

Met het toetreden tot de gemeenteraad hoop 
ik een bijdrage te mogen leveren aan het 
verbeteren van de gelijkwaardigheid, duidelijk-
heid en openheid binnen de gemeente Nijkerk. 
Hoe ik daar vanuit mijn functie als raadslid 
invulling aan kan/mag geven? Dit ben ik aan 
het onderzoeken en zal z’n tijd nodig hebben. 
Zolang de wetgeving, waar je als raadslid 
mee te maken krijgt, niet tegen mijn gevoel 
in gaat werken, zal ik mij voor 100% inzetten 
Voor de inwoners van Nijkerk, Nijkerkerveen 
en Hoevelaken, want ieder mens verdient een 
leefbaar leven.

Reageren?
Cathy@dlpnijk.net

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


