
8 maart 2023Nieuws & informatie

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.

Informatie over stemmen op 15 maart  
Woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. 
Uw stempas is als het goed is thuisbezorgd. Bewaar deze goed! U heeft de stempas samen met 
uw identiteitsbewijs nodig om uw stem uit te kunnen brengen.

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 nieuwsbrief 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

Waar kunt u stemmen?
Hieronder vindt u een overzicht van de stembureaus in onze gemeente. Alle stembureaus zijn 
toegankelijk voor mindervaliden. De stembureaus zijn op woensdag 15 maart geopend van 
07.30 tot 21.00 uur. 

Stempas kwijt of niet ontvangen?
Vraag zo snel mogelijk een nieuwe aan. Dat 
kan in het stadhuis aan de Kolkstraat in Nij-
kerk, tot en met dinsdag 14 maart, 12.00 uur. 
U kunt ook schriftelijk een nieuwe stempas 
aanvragen. Op de site van de gemeente, www.
nijkerk.eu/stempas-kwijt, staat een formulier 
dat u hiervoor kunt gebruiken. Maar, denk 
er aan dat een schriftelijke aanvraag uiterlijk 
vrijdag 10 maart bij de gemeente binnen moet 
zijn om weer op tijd bij u bezorgd te kunnen 
worden. 

Kunt u of wilt u zelf niet naar het
stemlokaal?
Vraag dan iemand anders om voor u te 
stemmen. Op de achterkant van uw stempas 
leest u hierover meer informatie. De kiezer 
die u machtigt moet ook in onze gemeente 
wonen en zijn of haar stem tegelijk uitbrengen 
met uw stem. Let op: geef een kopie van uw 
identiteitsbewijs mee aan degene die voor u 
gaat stemmen. U kunt iemand ook schriftelijk 
machtigen via een apart formulier (www.nij-
kerk.eu/verkiezingen-een-ander-machtigen). 
Deze persoon moet wel in dezelfde provincie 
of waterschapsregio wonen. Bij een schrif-
telijke machtiging is er geen kopie van het 
legitimatiebewijs nodig.

Stemmen in een andere gemeente?
Om zelf in een andere gemeente binnen de 
provincie Gelderland of het Waterschap Vallei 
en Veluwe te stemmen heeft u een aparte kie-
zerspas nodig (www.nijkerk.eu/verkiezingen-
stemmen-vanuit-een-andere-gemeente). De 
schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 
maart bij de gemeente binnen zijn.

Meer weten?
Kijk op www.nijkerk.eu of www.elkestemtelt.
nl. Voor vragen over de verkiezingen kunt u 
ook contact opnemen met het team 
verkiezingen van de gemeente Nijkerk, via het 
telefoonnummer 033 - 247 22 22. 

Naam stembureau  Straat / huisnummer  Plaats 
Stadhuis  Kolkstraat 27  Nijkerk 
Woonzorgcentrum De Pol  Vetkamp 85  Nijkerk 
De Schakel  Oranjelaan 10  Nijkerk 
Kruiskerk  Venestraat 44  Nijkerk 
Kerkelijk centrum de Verbinding  Zijdevlinder 180  Nijkerk 
Sporthal Watergoor  Watergoorweg 44  Nijkerk 
Opstandingskerk  Hoefslag 132  Nijkerk 
Scouting Nijkerk  Bunschoterweg 29 b  Nijkerk 
Vredeskerk  Van Reenenpark 23  Nijkerk 
De Fontein  ds. Kuypersstraat 2  Nijkerk 
Sporthal Strijland  Grieglaan 2  Nijkerk 
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt  Jan Steenhof 53  Nijkerk 
De Kruyf Mechanisatie B.V.  Appelsestraat 4 c  Nijkerk 
Sporthal De Baggelaar Westerveenstraat 44  Nijkerkerveen
De Voorpost Nieuwe Kerkstraat 81  Nijkerkerveen
Woonzorgcentrum De Stoutenborgh  Sportweg 23  Hoevelaken 
Verenigingsgebouw Rehoboth  Smalle Streek 4  Hoevelaken 
Dorpshuis De Stuw  De Brink 10  Hoevelaken 
Sporthal Ridderspoor  Ridderspoor 2  Hoevelaken 

Ervaar het via de Duurzame Huizenroute
Zullen we wel of zullen we niet? Soms wilt u 
eerst iets zien, voelen, horen en de ervaring 
van anderen horen voordat u besluit om te 
investeren in het verduurzamen van uw huis. 
Nou, dat kan! Tot en met 26 maart kunt u 
bij iemand thuis op bezoek, die u graag meer 
vertelt over bijvoorbeeld  zonnepanelen, een 
warmtepomp of isolatie. 

U bent van harte uitgenodigd om tijdens de 
Thematours van de Duurzame Huizenroute 
te komen kijken en vragen te stellen over de 
ervaringen van deze bewoners. Meer weten? 
Kijk op www.duurzaam-nijkerk.nl/
rondleiding-duurzaam-huis of scan deze 
QR-code. 

Tellen van de stemmen
Na sluiting van de stembureaus op 15 maart 
21.00 uur tellen de leden van het stembureau 
de twee verkiezingen op lijstniveau. Deze 
voorlopige uitslag wordt doorgegeven aan 
radio en televisie. Het tellen van de stemmen 
op de stembureaus is openbaar. U mag als 
toeschouwer aanwezig zijn, maar u mag het 
telproces niet verstoren.

Het gemeentelijk stembureau van de ge-
meente Nijkerk telt op 16 maart alle stemmen 

op lijst- en kandidaatniveau. Dit gebeurt vanaf 
08.00 uur op de locatie Expo Hoevelaken, 
Koninginneweg 1, Hoevelaken. 

Dit is een openbare zitting, dus u mag aanwe-
zig zijn maar zónder het telproces te verstoren. 
Na afl oop van deze zitting wordt de uitslag 
vastgesteld in een proces-verbaal. De defi ni-
tieve uitslag wordt vastgesteld in een zitting 
van het centraal stembureau in de week na de 
week van de verkiezingen.

Energiescan van uw huis
Minder energie in huis nodig hebben. Wilt u 
weten wat in uw huis een goede oplossing is? 
Laat een energiescan maken. Er komt dan een 
adviseur bij u thuis die advies geeft over uw 
woning. Want ieder huis is anders. 

U kunt een energiescan aanvragen via de 
gemeente voor slechts € 50. 
Meer weten over de Energiescan? 
Kijk op www.duurzaam-nijkerk.nl/energiescan 
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 
emailadres 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
8 maart 2023

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2023W0037 Ambachtsstraat 15 Nijkerk plaatsen van vier vlaggenmasten 27-02-2023
2022W3054 Bloemendaalseweg 2 Nijkerk gewijzigd uitvoeren van de omgevings- 22-02-2023
  vergunning met kenmerk 2021W1417 
2023W0179 Catamaran 2 Nijkerk plaatsen van zonnepanelen 27-02-2023
2023W0297 Frans Tromplaan 47 Hoevelaken plaatsen van een carport 27-02-2023
2023W0073 Sindelererf 0 Nijkerk aanleggen van een duiker in de watergang 27-02-2023
2023W0034 Veldkers 28 Nijkerk plaatsen van een carport/overkapping 27-02-2023
2022W2966 Westerdorpsstraat 58 plaatsen van een informatiezuil 23-02-2023
 Hoevelaken 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie vindt u onder de kop ‘bezwaar maken’ in het groene kader. Het besluit is in werking getre-
den na verzending.

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met zes weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W3069 Drs. W. van Royenstraat 17 bouwen van een bedrijfswoning 28-02-2023
 Hoevelaken en bedrijfshal 
2022W3109 Meerveldlaan 33 Hoevelaken verbouwen en uitbreiden van de garage 24-02-2023
2023W0015 Weldammerlaan 20 bouwen van een schuur 23-02-2023
 Hoevelaken 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie vindt u onder de kop ‘bezwaar maken’ in het groene kader. Het besluit is in werking getre-
den na verzending.

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2023W0126 Prinsenweg 55 Nijkerk plaatsen van zonnepanelen 23-02-2023

Verkeersbesluit verbod stil te staan Touwslager in Nijkerk

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

besluit:
Het instellen van een verbod stil te staan door het aanbrengen van een gele doorgetrokken streep, 
zoals bedoeld in art. 23.1.g van het RVV 1990, langs beide kanten van de Touwslager ter hoogte van 
huisnummer 7 in Nijkerk, zoals aangegeven in de bij dit besluit horende tekening. 

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.

De Stad Nijkerk 8 maart 2023

Onderhoud gemeentelijke plantenvakken  
In maart is het weer tijd voor het snoeien van plantenvakken van de gemeente. De aannemer 
is hier samen met de gemeente inmiddels mee begonnen. Voorafgaande aan het snoeien kijken 
we of er beschermde plantensoorten of bewoonde nesten van vogels of bijen in de beplanting 
zijn. Zo ja, dan stellen we het snoeien uit of werken ruim om bijvoorbeeld de nesten heen.

Hoe snoeien we?
Om zo efficiënt mogelijk te werken wordt er 
veel machinaal geknipt. Deze machine snoeit 
de beplanting gelijk op de juiste hoogte en 
verpulvert het knipsel in zeer kleine stukjes. 
Die dienen dan gelijk weer als voeding voor 
de beplanting. Beplanting die hier niet tegen 

kan wordt met de hand gesnoeid en het afval 
voeren we af. De randen van de beplanting 
snoeien we met de motor /accu heggenschaar. 
U kunt enige overlast ondervinden van de 
werkzaamheden. Mogelijk wordt u gevraagd 
om uw auto op een andere plek te parkeren. 

Bokashi
Ook dit jaar zijn we weer begonnen met het 
vullen van de plantvakken met bokashi. Dit 
kan een aantal dagen een wat sterke geur 
geven. Bokashi is een bodemverbeteraar die 
is gemaakt van het blad dat afgelopen najaar 
van de bomen is gevallen. Dit is een duurzame 
methode om het vrijgekomen afval weer te 
gebruiken.

Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij 
het klantcontactcentrum  van de gemeente, 
bereikbaar onder nummer 033 - 247 22 22.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
9 maart Inloopspreekuur gemeenteraad 19.00 uur Hoevelaken, de Stuw
9 maart  Beeldvorming I (water) 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant
9 maart Beeldvorming II (binnensportaccommodaties) 20.00 uur Stadhuis, raadzaal
16 maart Raadscommissie I en II 20.00 uur Stadhuis

Vooruitblik Raadscommissie I 16 maart
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag 16 maart start om 20.00 uur raadscommissie I in de raadzaal. Daar staat het onder-
werp Meerjareninvesteringsplan binnensport op de agenda. Het voorstel aan de raad is om het 
rapport voor kennisgeving aan te nemen en keuzes te maken over bijvoorbeeld een blaashal, ver-
vanging van sporthallen en beschikbaar stellen van budget. En voor het maken van een integrale 
afweging. 
Over dit onderwerp gaat op 9 maart de beeldvormende bijeenkomst waar het onderzoek wordt 
toegelicht. Op 16 maart spreekt de raadscommissie over dit onderwerp. Inwoners en andere be-
langhebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Meer informatie over het onderwerp 
vindt u op de website bij de vergaderstukken. Wilt u inspreken? Neem voor de vergadering contact 
op met de raadsgriffie via griffie@nijkerk.eu

Vooruitblik Raadscommissie II 16 maart
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag 16 maart start om 20.00 uur ook een raadscommissie in het bedrijfsrestaurant. Tijdens 
deze vergadering spreekt de commissie over Verduurzamen nieuw gemeentehuis. Het college 
stelt de raad voor om direct bij de verbouw van de locatie Van ’t Hoffstraat voor verdergaande 
verduurzaming te kiezen. Zoals bijvoorbeeld realiseren van een volledig gasloos gebouw en dakiso-
latie. Het college vraagt daarvoor een aanvullend investeringskrediet aan de raad.

Daarna spreekt de raadscommissie over Project Bloemrijke akkerranden. Dit gaat over het versterken 
van de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit. Het voorstel van het college aan de raad is om 
voor het jaar 2023 eenmalig geld beschikbaar te stellen voor dit project en later een definitief besluit 
te nemen over de volgende jaren. Meer informatie over de vergaderstukken en over de mogelijkheid 
om in te spreken, vindt u in de vergaderkalender op de website: Nijkerk.eu/gemeenteraad

Vooruitblik Beeldvormingen 9 maart
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Water
Donderdag 9 maart start in het bedrijfsrestaurant om 20.00 uur een bijeenkomst over het thema 
‘water’. Tijdens deze bijeenkomst krijgen raads- en commissieleden en belangstellenden informatie 
en is er ruimte voor vragen. Het eerste deel van de avond gaat het over Leveringszekeringsheid 
van water. Het tweede deel van de avond staat de Blauwe Omgevingsvisie centraal. Het gaat over 
duurzaam waterbeheer in de toekomst. En over hoe thema doorwerkt in plannen als het Regionaal 
Perspectief Landelijk Gebied en de Omgevingsvisie.

Binnensportaccommodaties
In de raadzaal start om 20.00 uur een bijeenkomst over het Meerjareninvesteringsplan binnen-
sport. De raads- en commissieleden en belangstellenden krijgen informatie over dit meerjaren-
investeringsplan en over de analyse die is uitgevoerd naar vraag en aanbod van de gemeentelijke 
binnensportaccommodaties voor de komende 40 tot 50 jaar.

Meer informatie over de bijeenkomsten vindt u op de website: Nijkerk.eu/gemeenteraad
In de vergaderkalender vindt u bij 9 maart de uitnodigingen en achtergrondinformatie.

Inloopspreekuur van de raad op 9 maart in Hoevelaken
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 9 maart aanstaande. Tussen 19.00 
en 20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle fracties aanwezig. U kunt zonder afspraak 
binnenlopen in de Stuw in Hoevelaken. 

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Mark van der Stelt
Raadslid VVD

Wat moeten we bouwen? 

Als u de titel van deze column heeft gelezen 
is het eerste waar u waarschijnlijk aan denkt, 
woningen natuurlijk. We leven in een tijd 
waar het bouwen van woningen steeds uit-
dagender wordt terwijl de woningbehoefte 

voorlopig nog wel blijft groeien. Oftewel, meer 
vraag, minder aanbod. En al snel volgt ook de 
vraag, wat voor woningen moeten we bouwen 
en hoeveel? Maar dat is niet het enige waar wij, 
als gemeenteraad, aan moeten bouwen. 
Eén voorbeeld is dat wij moeten bouwen aan 
vertrouwen. De inwoners van Nederland voelen 
een afstand tot de politiek. Het is een onder-
werp dat bij de vorige verkiezingen, en ook met 
de verkiezingen van nu veel wordt besproken. 
Waarom voelen inwoners die afstand? Het is 
ook één van de vele vragen die door mijn hoofd 
spoken. Deze vraag heb ik nu met enige regel-
maat gesteld aan mensen binnen en buiten 
mijn sociale kring om zo een beeld te krijgen 
van oorzaken.  
Veel geven aan weinig mee te krijgen wat voor 
invloed de gemeenteraad heeft op hun dage-

lijks leven. Die mensen vertel ik dan wat wij als 
raad hebben besloten en wat er allemaal op de 
agenda staat van de gemeenteraad. Dat kunt 
u vinden in de vergaderkalender op de website: 
Nijkerk.eu/gemeenteraad. Veel mensen zien 
dan in dat de gemeente heel transparant is als 
je maar weet waar je moet zoeken. Oftewel, 
transparant zijn en vertellen wat wij doen als 
gemeenteraad helpt in het verkleinen van de 
afstand tussen inwoners en politiek en dus ook 
bij het bouwen van vertrouwen. Daarom wil ik 
zelf de komende tijd meer inzetten op proactief 
bouwen van vertrouwen om nog meer met de 
inwoners van de gemeente in gesprek te gaan! 

Reageren? 
mark.van.der.stelt@vvd-nijkerkhoevelaken.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


