
9 november 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.

Sportmedaille behaald in 2022? Meld u aan voor de huldiging! 
Heb je in 2022 een medaille behaald bij een offi cieel Nederlands, Europees of Wereldkampioenschap? Of ken je misschien zo’n topper? Meld 
jezelf of hem/haar dan uiterlijk 15 december aan bij de gemeente. De gemeente wil deze sportkampioenen namelijk in het zonnetje zetten. 

“We zijn ontzettend blij met onze keuze”   
Pascal en Jill moesten in één dag beslissen: mogen twee kinderen bij jullie opgroeien? Twéé! Het ene meisje hadden ze eerder opgevangen als 
pleegkind, het andere meisje zou maar kort bij hen blijven. Maar uiteindelijk wonen nu ze allebei bij hen, totdat ze groot zijn. 

De gemeente heeft zelf helaas geen overzicht 
van deze medaillewinnaars. Daarom hebben 
we jouw hulp nodig. We willen alle medail-
lewinnaars die in de gemeente Nijkerk wonen 
namelijk begin 2023 uitnodigen voor een 
welverdiende huldiging.  

Aanmeldingen kun je doen door te mailen 
naar: sportkampioen@nijkerk.eu.
Graag ontvangen we de volgende informatie 
van de sporter: 
• naam, adres, woonplaats; 
• geboortedatum; 

• e-mailadres; 
• om welke sport het gaat; 
• de datum van het kampioenschap; 
• of het om een Nederlands, Europees of 

Wereldkampioenschap gaat; 
• of het kampioenschap alleen of met een 

team is behaald;
• als de medaillewinnaar verbonden is aan 

een vereniging ook graag dit doorgeven.

Wij stellen het op prijs als je daarnaast ook 
nog wat achtergrondinformatie geeft. Je kunt 
denken aan: de motivatie van de sporter, hoe-

lang de sporter deze sport al beoefent of hoe 
bijzonder de prestatie is.  

Let op: Het moet bij nationale kampioen-
schappen wel gaan om een wedstrijd die is 
gehouden onder auspiciën van een door het 
NOC*NSF erkende bond of door een sport-
vereniging die is aangesloten bij een bond 
die erkend is. Ook moet de sportvereniging 
of topsportorganisatie, waarbij de sporter is 
aangesloten, lid zijn van een organisatie die 
aangesloten is bij de NOC*NSF.

Jill (46) en Pascal (45) hebben twee zoons, Jort 
(19) en Niek (17). In 2015 waren ze toe aan 
een eerste pleegkind. Een meisje van net zeven 
jaar oud kwam plots bij hen – een ‘crisisplaat-
sing’. Bij een crisisplaatsing is er iets ernstigs 
aan de hand, waardoor een kind niet thuis kan 
blijven en direct opvang nodig heeft. Waarna er 
met alle betrokkenen hard gewerkt wordt aan 
oplossingen en het kind hopelijk weer terug 
naar huis kan. In deze situatie hebben kinderen 
vaak een nare tijd en het beste kunnen ze dan 
‘meedraaien in een gewoon gezin’. 

Hoe ging dat, met jullie eerste pleegkind in 
huis? 
Pascal: “Ze zou niet lang bij ons zijn, hooguit 
een maand of drie, maar ze bleef veel langer. 
Daarna ging ze wonen in een gezinshuis. Dat 
is een kleinschalige vorm van zorg en hulp; de 
kinderen wonen in huis bij gezinshuisouders 
met een professionele opvoed-achtergrond. 
Alleen konden we haar niet zomaar missen, en 
zij ons ook niet, dus we bleven haar pleeg-
gezin, maar dan in deeltijd. Ze kwam elke 
maand nog een weekend bij ons, en ze ging 
twee keer met ons mee op vakantie naar Italië. 
Dan vloog ik, op één dag, op en neer vanuit 
Rome naar Amsterdam en haalde ik haar op. 
De weekend- en vakantieopvang was af en toe 
een logistieke puzzel, maar we konden wel net 
dat extra ‘knusse’ bieden, als aanvulling op 
wat het gezinshuis haar te bieden had.”

Jullie voltijd pleegkind bleef dus bij jullie als 
‘deeltijd’ pleegkind. Was dat eigenlijk niet 
voldoende?
Pascal: “We hebben wel even ‘pauze’ geno-
men, maar na een aantal maanden begon 

het weer te kriebelen en gaven we aan weer 
ruimte te hebben voor een nieuwe plaatsing. 
Toen kwam een tweede kindje vanuit een 
crisissituatie bij ons: een meisje van negen jaar 
oud. Ook zij zou eigenlijk niet bij ons kunnen 
blijven – ze waren op zoek naar een andere 
plek voor haar en zo jong als ze was, wist ze 
dat. Intussen klikte het heel goed met ons én 
met onze vorige pleegdochter. Als die in het 
weekend bij ons was, trokken de dames altijd 
wel met elkaar op. Het ging eigenlijk heel 
goed allemaal.”

Dus beide meisjes waren ‘tijdelijk’ bij jullie. 
En toen? 
“En toen kwam die dag in oktober 2018: ik 
kreeg op dezelfde dag, binnen anderhalf uur, 
de vraag of onze eerste pleegdochter bij ons 
terug kon komen én daarna of onze huidige 
pleegdochter kon blijven. Twee kinderen erbij! 
Jill en ik vonden het heel spannend, we had-
den veel redenen waarom het niet zou kun-
nen. Maar eigenlijk waren onze bedenkingen 
vooral praktisch van aard. Dus na veel wikken 
en wegen namen we de sprong in het diepe: 
ze mochten allebei komen. Allebei de dames 
mogen nu ‘groot worden’ in ons gezin.”

Zijn de praktische bezwaren opgelost? 
Pascal: “Ja, en we zijn ontzettend blij met onze 
keuze. Het is niet altijd rozengeur en mane-
schijn, maar we hebben wel echt het gevoel 
bij te kunnen dragen in de ontwikkeling van 
deze twee dames. In de basis is het natuurlijk 
een hele gekke situatie, je zorgt voor kinderen 
die liever bij hun ouders zouden wonen, en je 
werkt samen met ouders die liever zelf voor 
hun kind hadden willen zorgen. Rationeel mag 
pleegzorg misschien wel de beste oplossing 
zijn, emotioneel is dat natuurlijk niet zo voor 
iedereen. Laatst hoorde ik: ‘Pleegouder zijn is 
de mooiste rotbaan die je kan hebben’.”

Wat vinden de ouders van jullie pleeg-
kinderen van deze situatie?
“We hebben geregeld contact met de ouders. 
We proberen ze zoveel mogelijk te betrekken, 

zodat we samenwerken in de opvoeding, in te 
maken keuzes.
Daarbij kunnen hele mooie dingen ontstaan, 
maar het kan ook voorkomen dat een ouder je 
het liefst door een vergiet zou willen prakken. 
Dat is ook logisch, jij zorgt voor hun meest 
waardevolle ‘bezit’: hun kind. En hoe goed 
ze het ook voor hebben met hun kind, men 
vindt dat het niet voldoende is om je eigen 
kind bij jou thuis te laten opgroeien. Dat een 
ouder vecht voor zijn of haar positie, voor zijn 
of haar kind, vind ik logisch. Misschien is dat 
af en toe ook iets feller dan dat je leuk vindt 
als pleegouder, maar dat kan ik accepteren. 
Uiteindelijk proberen we allemaal het beste 
te doen voor het kind. Dat wetend, kan je de 
verbinding zoeken. Nu zijn de dames allebei 
aan het puberen overigens, en maken ze meer 
en meer hun eigen keuzes.”

Wat zeg je als iemand overweegt om 
pleegouder te worden?
“Je kan echt het verschil maken in het leven 
van een kind. Het is niet altijd makkelijk, maar 
een kind zien opbloeien en kansen zien pak-
ken, is het mooiste cadeau dat je kan krijgen.”

Pleegouders gezocht
Is pleegouder worden misschien ook iets 
voor u? Ook in uw omgeving zijn kinderen 
die een plekje nodig hebben! Dat kan in al-
lerlei vormen, zoals Pascal en Jill laten zien. 
Van een snelle crisisplaatsing of voor lan-
gere tijd een kind opnemen en opvoeden, 
tot deeltijdpleegzorg in het weekend of 
vakanties. Altijd onder kundige begeleiding 
van een professionele jeugdhulpverlener. 
Misschien wilt u eens een informatieavond 
bijwonen. Daar hoort u meer ervaringen 
van pleegouders. Er is ongeveer iedere 
maand wel een bijeenkomst in de buurt. 
Online avonden zijn er ook. 
Meer informatie en aanmelden: 
www.ikwilpleegouderworden.nl



Begroting 2023 in één oogopslag

Uitgaven Waar gaat het geld naartoe? Inclusief

Ruimte
Ondernemend

Organisatie en Bestuur
•  Bestuur (o.a. raad, griffie, college en  

rekenkamer)  2,1 
• Burgerzaken 0,9
• Overhead (o.a. organisatie en ICT) 14,4

 € 17,4

Overig
• Hogere energiekosten  2,4 
• Overige kosten belastingen (GBLT)    0,6
• Vennootschapsbelasting 0,2
• Overige lasten                            0,7  

  € 3,9

Veilig

•  Samenkracht, burgerparticipatie  
en wijkteams  4,6

  De gemeente stelt voorzieningen beschikbaar  
die gericht zijn op de vergroting van deelname van  
inwoners aan het maatschappelijk leven. Verder  
zorgen de teams ervoor dat de inwoner de juiste  
individuele ondersteuning ontvangt.  

•  Participatiewet   12,5  
  De gemeente biedt mensen ondersteuning om  

aan het werk te gaan. Lukt dit (nog) niet? Dan  
zijn er regelingen zoals een (bijstands)uitkering.

•  WMO  9,2 
   De Wet maatschappelijke ondersteuning is  

bedoeld om burgers te helpen, zodat zij zo lang  
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen  
en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

 • Jeugd  13,6    
 De gemeente draagt o.a. zorg voor de Jeugdhulp. Dit 
 omvat verschillende vormen van hulp, variërend 
 van lichte ondersteuning tot en met intensieve,  
 gespecialiseerde zorg.  € 39,9
  

• Onderwijshuisvesting (schoolgebouwen)  3,2
•  Onderwijsbeleid en leerlingzaken (zoals  

leerlingenvervoer)  2,5
• Sport(accommodaties)   4,5
• Cultuur, waaronder bibliotheek en musea 1,7
• Volksgezondheid (GGD)  1,9 

  € 13,8• Beheer overige gebouwen en gronden 0,2
• Verkeer, vervoer en parkeren  6,3
• Openbaar groen, en (openlucht) recreatie  4,5
• Begraafplaatsen en crematoria  0,7
• Ruimtelijke ordening  1,4  
• Wonen en bouwen  3,4

  € 16,5

• Crisisbeheersing en brandweer  2,7 
• Openbare orde en veiligheid  0,9 

  € 3,6

• Havens en waterwegen  0,3 
• Economische ontwikkeling  0,6 
• Economische promotie  0,5
• Arbeidsparticipatie  1,3 

  € 2,7

Uitgaven 
verdeeld naar 
programma’s

(bedragen in miljoenen)

5

6

10

20

5

6

10

20

5

6

10

20

+ + + =
Algemene 

uitkering van het Rijk
Rijksbijdrage 

Participatiewet
Lokale 

heffingen

MILJOEN MILJOEN MILJOEN

70,3 7,3 105

Inkomsten Hoe komt de gemeente aan haar geld?

5

6

10

20

MILJOEN

20,4

Lokale heffingen
                                   miljoen

OZB  €  10,9

Rioolheffing €  2,3

Afvalstoffenheffing €  3,4

Parkeerbelastingen €  0,4

Overige belastingen, GBLT, 
heffingen en rechten €  3,4

Overige baten

                                   
Onderwijsbeleid 
en leerlingzaken €  1,0

Sport-
accommodaties €  1,2

Wonen en 
bouwen €  1,4

Overige €  3,4

Duurzaam
• Riolering  2,6
• Afval  3,6 
• Milieubeheer 1,0

  € 7,2

Meer weten? Kijk op www.nijkerk.eu

De gemeente Nijkerk heeft voor de begroting 2023 te maken met stijgende kosten. 
Voor volgend jaar kunnen we nog steeds een positief saldo begroten. Maar het zal 
voor iedereen duidelijk zijn dat we voorzichtig moeten zijn met nieuwe investeringen. 
Onze budgettaire ruimte door de stijging van de kosten is minder groot dan eerder 
gedacht. We zullen onze plannen hier en daar moeten bijstellen.

Wij zien onze opdracht dan ook om ervoor te zorgen dat de 
dienstverlening naar de burger op een goed niveau blijft en de 
lasten voor de burger draagbaar zijn. Ook willen wij de burger 
waar nodig extra ondersteunen op de gebieden waar het nodig is. 
Dit alles binnen de grenzen van wat mogelijk is.

€

Energiek

De gemeente Nijkerk heeft net 
als alle gemeenten te maken 
met diverse ontwikkelingen 
die hun weerslag hebben op 
de begroting. Zoals de recente 
coronacrisis, de oorlog in 
Oekraïne, de energiecrisis en 
de inflatie.

miljoen
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7,0

Voorzichtig 
zijn

Belangrijke acties 
in 2023

Deze acties komen uit de 
ontwikkelagenda, die het college 
op dit moment uitwerkt en die 
begin 2023 aan de raad wordt 
aangeboden.



Financiële hulp voor zelfstandigen  Energiecaravan weer op tournee door Nijkerk  
Onze Energiecaravan gaat weer op tournee! 
Woensdag 16 november staat hij in de wijk 
Nautena-Noord/Havenstraat. U kunt er 
terecht met vragen over energie besparen, 
hoe u uw huis het beste kunt verduurzamen 
en welke subsidie of lening u daarvoor kunt 
aanvragen.

Energieloket
Lukt het niet om dan naar de Energiecaravan 
te komen, maar heeft u wel vragen? Dan kunt 
u ook bellen of een afspraak maken met het 
Energieloket. Via 06-12023968 of 
henk@energieloket-nijkerk.nl. Ons advies 
is gratis.

Daarnaast is het mogelijk om bij u thuis af te 
spreken, met een van onze Energieambassadeurs. 
Deze bekijkt dan wat er mogelijk is om bij uw 
huis om energie te besparen, binnen de 
mogelijkheden van uw budget. Dit gesprek is 
gratis en vrijblijvend. Wilt u een stapje verder 
gaan en een energiescan of warmtescan laten 
uitvoeren door een deskundig adviseur? 

Ook dat kunt u aanvragen via het Energielo-
ket. Aan het uitvoeren van zo’n scan zijn wel 
kosten verbonden. 

Energiecaravan
• woensdag 16 november
• 14.00 - 18.00 uur
• Op de hoek Raadhuisstraat / Kolkstraat 

(naast het gemeentehuis)

Bij u in de buurt
Wilt u weten wanneer we bij u in de buurt 
komen? Kijk op www.duurzaam-nijkerk.nl/
evenement en scan deze QR-code.

Bent u ondernemer? U bent als zelfstandige 
in eerste instantie zelf verantwoordelijk 
voor uw inkomen. En u probeert natuurlijk 
eerst zelf om uw rekeningen te betalen. 
Soms lukt dat niet meer en kan de gemeente 
u helpen een oplossing te vinden. Schulden 
kunnen van grote invloed zijn op de 
uitvoering van uw bedrijfsactiviteiten en 
uw creativiteit als ondernemer. Maar u kunt 
soms een beroep doen op de gemeente. 

Bbz
Het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstan-
digen) geeft zelfstandigen fi nanciële steun 
en begeleiding om een bedrijf te starten of 
door een moeilijke periode te helpen. De 
ondernemer kan ondersteuning krijgen van de 
gemeente waar hij woont door een bedrijfs-
krediet of een aanvulling op het inkomen en 
dat van een eventuele partner tot bijstands-
niveau. De volgende groepen zelfstandigen 
kunnen in aanmerking komen voor tijdelijke 
fi nanciële ondersteuning op basis van het Bbz:
• mensen die een bedrijf starten vanuit de 

bijstand of de WW;
• gevestigde zelfstandigen in tijdelijke
 fi nanciële problemen;
• zelfstandigen die hun bedrijf willen 
 beëindigen.

IOAZ
Wilt u als oudere zelfstandig ondernemer 
stoppen omdat u te weinig inkomsten uit 
eigen bedrijf heeft? Dan kunt u kunt misschien 
een IOAZ-uitkering (Inkomensvoorziening 
voor oudere en gedeeltelijk arbeidsonge-
schikte gewezen zelfstandigen) krijgen van 
uw gemeente. De IOAZ–uitkering vult uw 

inkomen en dat van uw eventuele partner 
aan tot bijstandsniveau. Wanneer komt u in 
aanmerking?
• u bent tussen de 55 jaar en de 
 AOW-leeftijd;
• u voldoet aan het urencriterium voor de 

zelfstandigenaftrek;
• u heeft de laatste tien jaar gewerkt en u 

bent al minstens drie jaar zelfstandige;
• u heeft de uitkering aangevraagd voordat u 

uw bedrijf opheft of verkoopt.

Schuldhulpverlening
Ondernemers denken vaak: ‘als ik de komende 
drie maanden genoeg geld verdien, red ik het 
wel’. Wees op tijd. En ga met de gemeente 
praten voordat de schulden verder oplopen. 
We willen er graag voor zorgen dat u weer 
vooruit kunt. Dat het als mens goed met u 
gaat en dat uw bedrijf goed loopt. Gemeente 
Nijkerk biedt  aan alle ondernemers en zzp’ers 
die in Nijkerk wonen gratis schuldhulpverlening 
aan.

Meer informatie: 
• mail naar SHVO@nijkerk.eu;
• bel 033-247 22 22 en vraag naar de 
 klantmanager zelfstandigen.

Plastic soep
Wereldwijd komt er jaarlijks 11 miljoen ton 
plastic in de zee. Dit plastic dat in de zee 
terechtkomt, verteert niet. Het valt uit elkaar 
in steeds kleinere stukjes. Deze stukje worden 
ook nog eens steeds giftiger. Als wij in Nijkerk 
in de openbare ruimte plastic of ander afval  
laten slingeren, dan komt het via het regen-
waterriool in het oppervlaktewater terecht  en 
uiteindelijk in zee. Door ons afval in afvalbak-
ken te doen, kunnen we samen voorkomen dat 
de oceanen veranderen in een plastic soep.

0800 8446 000
ggdgm.nl/herhaalprik

Meer informatie

Haal zonder afspraak dichtbij 
je herhaalprik tegen corona

ggdgm.nl

Nijkerk, Hart van Holland
Berencamperweg 12

• Elke zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

 Leefbaarheidsonderzoek Paasbos
Bent u inwoner van de woonwijk Paasbos? Dan heeft u in de week van 17 oktober een leefbaar-
heidsonderzoek ontvangen. Mocht u het onderzoek nog niet hebben ingevuld dan verzoeken 
wij u vriendelijk via dit bericht dit alsnog te doen. Hiermee helpt u de gemeente. 

Het onderzoek zal slechts enkele minuten van uw tijd in beslag nemen. De resultaten van het 
onderzoek worden anoniem verwerkt.

Heeft u vragen hebben over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 
033 - 247 22 22 22 en vragen naar een collega van team Veiligheid. U kunt ook een mail sturen 
naar aov@nijkerk.eu.

Aankondiging onderzoek weekmarkt
Nijkerk-centrum
De gemeente Nijkerk is een onderzoek ge-
start naar de toekomst van de weekmarkt in 
Nijkerk. Elke vrijdag is er een weekmarkt op 
Het Plein in Nijkerk-centrum. Sinds okto-
ber is de markt tijdelijk verplaatst naar het 
Molenplein en omgeving Een mooi moment 
om het functioneren van de weekmarkt te 
onderzoeken. Het doel is om de weekmarkt 
én het centrumgebied nog aantrekkelijker 
te maken. Adviesbureau Ginder helpt de ge-
meente bij het uitvoeren van dit onderzoek. 

Onderzoek naar de markt
In het onderzoek is aandacht voor de waar-
dering, het functioneren en de sterke punten 
en verbeterpunten van de weekmarkt. Om 
deze onderwerpen in beeld te krijgen loopt 
in november een aantal enquêteurs rond op 
de markt. Zij ondervragen bezoekers van de 
weekmarkt naar bovenstaande onderwerpen. 
Zo wordt duidelijk wat goed en wat minder 
goed gaat op de markt. 

Ook wordt stilgestaan bij de locatie van de 
markt. De marktondernemers vullen een 
soortgelijke vragenlijst in. In de loop van 2023 
wordt er opnieuw een vragenlijst afgenomen 
onder de bezoekers met de markt weer terug 
op Het Plein. Zo kunnen de resultaten verge-
leken worden en ontstaat een duidelijk beeld 
over het functioneren van de markt.

Deelname aan onderzoek
Op de vrijdagen 11 en 18 november lopen 
enquêteurs rond op de markt. Die gaan bezoe-
kers enkele vragen stellen. Uw bijdrage is erg 
belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen 
wat de meningen zijn over de markt. Deelna-
me aan het onderzoek is uiteraard anoniem. 

Vragen?
Voor waren over dit onderzoek kunt u contact 
opnemen met Rien Romijn van Ginder via de 
mail r.romijn@wijzijnginder.nl of telefonisch 
06-535 26 705.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
9 november  2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1794 Domstraat 22 Nijkerkerveen vergroten en wijzigen van de woning  27-10-2022
  en de plaatsing van een tijdelijke 
  woon-unit 
2022W2103 Doornsteeg nabij nr. 5 Nijkerk bouwen van een woning 28-10-2022
2022W2118 Doornsteeg ong. nabij nr. 11 bouwen van een woning met berging 28-10-2022
 Nijkerk 
2022W2311 Oosterinslag 17 Hoevelaken verbouwen van de gevel 01-11-2022
2022W2281 Schans 23 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 31-10-2022
2022W2166 Slichtenhorsterweg 14 Nijkerk tijdelijk in gebruik nemen van een  28-10-2022
  bijgebouw ten behoeve van pre-
  mantelzorg 
2022W2049 Valeriaan 6 Nijkerk plaatsen van een opbouw op de garage 31-10-2022

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.

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W2363 Laakweg 33 Nijkerkerveen verplaatsen van de binnenmuur,  26-10-2022
  serre bij woning betrekken en het 
  verlengen van het dak 
2022W1969 Watergoorweg 23 Nijkerk legaliseren van appartementen/ 27-10-2022
  kamerhuur in woning 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W2525 Drostenweg 1 Nijkerk het kappen van 2 eiken 28-10-2022
2022W2542 Groenestraat naast nr. 39  het bouwen van een woning 01-11-2022
 Nijkerk 
2022W2514 Karel Doormanstraat 17 Nijkerk het verbouwen en uitbreiden van 28-10-2022
  de woning 
2022W2492 Nieuwe Kerkstraat 61 het verbouwen en uitbreiden van de 26-10-2022
 Nijkerkerveen woning 
2022W2502 Oude Barneveldseweg 53 het plaatsen van een dakopbouw 27-10-2022
 Nijkerk 
2022W2496 Schoenlapperweg 13a Nijkerk het vervangen en vergroten van een 26-10-2022
  dakkapel 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1573 Gildenstraat 47 het bouwen van een vrieshuis 26-10-2022
3861 RG Nijkerk opslag met expeditieruimte en kantoor 
2022W2069 Holkerweg 66 het kappen van 1 kastanje boom 30-10-2022
3861 PN Nijkerk 

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
Nijkerkse Sinterklaasintocht Havenkom en 12-11-2022 4-11-2022
Ondernemers   centrum Nijkerk
Vereniging   

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022M0357 Prinsenweg 28  melden wijziging agrarisch bedrijf 27-10-2022
3862 PW Nijkerk 

Kennisgeving coördinatiebesluit project uitbreiding agrarische paardenhouderij 
westerdorpsstraat 97 Hoevelaken
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 20 
oktober 2022 de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30, lid 1, sub a en b, van de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing heeft verklaard op de voorbereiding en bekendmaking 
van een aantal besluiten dat nodig is voor het uitbreiden van de agrarische paardenhouderij aan de 
Westerdorpsstraat 97 Hoevelaken ten behoeve van de verplaatsing van de agrarische paardenhouderij 
aan Oosterdorpsstraat 174. 

Het gaat hierbij om de volgende besluiten, indien en voor zover benodigd voor de realisatie van het 
project:
1. het bestemmingsplan;
2. vergunningen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te weten 

een omgevingsvergunning voor:
• het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a);
• het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (art. 2.1, lid 1, sub b);
• het onderdeel aanleggen of veranderen van een in- of uitrit (art. 2.1 lid 1, sub b);
• het kappen van bomen (art. 2.2, lid 1, sub g).
• specifieke aanvullende vergunningen die nodig blijken gedurende de uitvoeringsfase van het 

project, denk hierbij onder andere aan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken 
en/of werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van nieuwe natuur.

Door toepassing te geven aan de coördinatieregeling uit de Wro vindt de voorbereiding en bekend-
making van de in het coördinatiebesluit aangewezen besluiten plaats volgens de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden 
voorbereid, waarbij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk de 
coördinatie van deze besluiten op zich neemt en via één kennisgeving de besluiten gelijktijdig bekend 
maakt. Eenieder kan te zijner tijd zienswijzen naar voren brengen tegen één of meerdere ontwerpbe-
sluiten. Later kunnen beroepsgerechtigden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
in beroep gaan tegen de definitieve besluiten.

Het coördinatiebesluit ligt vanaf donderdag 10 november 2022 voor iedereen ter inzage. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 033 247 22 22 of via het e-mailadres 
loketbwv@nijkerk.eu .
Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.

Verkeersbesluit algemene gehandicaptenparkeerplaats Van Siburgstraat in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van bord 
E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 op de locatie Van Siburgstraat ter hoogte van huisnum-
mer 18 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.

Verleende Omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouwen van een woning en 
het realiseren van een uitweg, Buntgras ong. Nijkerkerveen

Het college heeft besloten in afwijking van het bestemmingsplan vergunning te verlenen voor:

Dossiernummer:2021W3259
Locatie: Buntgras ong. te Nijkerkerveen, kadastraal bekend als NKK sectie G nummer 6952.
Omschrijving: het bouwen van een woning en het realiseren van een uitweg  

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum bekendmaking een beroep indienen. Meer in-
formatie vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina en op de website 
www.nijkerk.eu/ter-inzage onder de volledige bekendmaking.

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:
10 november Inloopspreekuur gemeenteraad 19.00 uur De Stuw, Hoevelaken
10 november Raadscommissie  20.00 uur Raadzaal stadhuis
17 november Raadscommissie I 20.00 uur Raadzaal stadhuis
17 november Raadscommissie II 20.00 uur Bedrijfsrestaurant stadhuis

Op 6 oktober was er tijdens een raadscommissie gelegenheid voor inwoners om in te spreken. 
Deze reacties kunnen de commissieleden gebruiken als zij op 10 november over dit onderwerp 
spreken. Tijdens deze vergadering is er geen gelegenheid meer om in te spreken maar mee luisteren van-
af de publieke tribune of vanuit huis kan natuurlijk wel (nijkerk.eu/gemeenteraad). Naar verwach-
ting zal de gemeenteraad in de raadsvergadering op 24 november een besluit nemen over de visies.

Vooruitblik Raadscommissies I en II 17 november
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Raadscommissie I
In de raadzaal spreekt de raadscommissie deze avond over de Contourennotitie voor het Regionaal 
Perspectief voor het Landelijk gebied. Deze notitie gaat over de opgaven voor het landelijk gebied 
waar de gemeenten in de regio Foodvalley ook mee te maken hebben. Van stikstof, fijnstof en 
klimaat tot voedselproductie, waterkwaliteit en woningbouw. Het college stelt de raad voor om 
kennis te nemen van de notitie en geen wensen en bedenkingen in te brengen omdat de definitieve 
versie later nog voorgelegd wordt aan de gemeenteraden.

Raadscommissie II
In het bedrijfsrestaurant spreekt de raadscommissie over de Regionale visie Publieke Gezondheid 
Gelderland Midden 2021-2025. Hierin zijn voor de hele regio (Veiligheids- en Gezondheidsregio 
Gelderland-Midden) uitgangspunten en opgaven voor de publieke gezondheid vastgelegd. Bijvoor-
beeld de brede aanpak van gezondheidsvraagstukken, gezondheidspreventie en positieve gezondheid. 
Het voorstel aan de gemeenteraad is om deze visie vast te stellen als lokale richtlijn voor gezondheid.

Daarna spreekt de raadscommissie over de Verordening Jeugdhulp Nijkerk. Deze verordening 
vormt de basis voor het jeugdhulpbeleid van de gemeente. Welke opvoed- en opgroeiondersteu-
ning is er mogelijk? Welke voorzieningen zijn er? Wat zijn de rechten en plichten? In september 
gaf de raadscommissie al een eerste reactie op het concept. De adviezen uit die bijeenkomst zijn 
verwerkt. Nu vraagt het college de raad om de verordening vast te stellen.

Meer informatie?
Wilt u meer lezen over de onderwerpen die op de agenda van de vergaderingen op 17 november 
staan? Of wilt u de vergadering bijwonen of inspreken? Kijk dan op de website: 
www.nijkerk.eu/gemeenteraad bij de vergaderstukken en kies daar voor vergaderkalender.

Besloten raadscommissie
Na de vergaderingen van raadscommissie I en II, is er een besloten raadscommissie over bouwplan 
Kerkplein en parkeeropgaven binnenstad Nijkerk. Deze vergadering is besloten vanwege economi-
sche of financiële belangen van de gemeente. De raads- en commissieleden krijgen een toelichting, 
kunnen vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan.

Terugblik Raadsvergadering 3 november over de begroting
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Op 3 november stemde de gemeenteraad in met de Programmabegroting 2023-2026 en de tussen-
tijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf. De fracties gaven eerst een algemene reactie. Daarbij werd 
aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld lokale woningbouw, armoede, duurzaamheid en veiligheid. Maar 
ook voor de ontwikkelagenda waar het college nog aan werkt. Deze ontwikkelagenda wordt eind van dit 
jaar verwacht en is de uitwerking van het coalitieakkoord van het college. Raadsleden dienden moties in 
en vroegen het college daarmee om voor diverse onderwerpen al eerder in actie te komen.
Nelleke Hegeman-Mekking (ChristenUnie-SGP) diende de motie in: ‘Voorkomen en bestrijden van 
stille armoede’. De motie werd unaniem aangenomen.
Joost van Wijnen (ChristenUnie-SGP) diende de motie in: ‘Verruimen Energietoeslag’. Na bespre-
king werd de motie aangepast en daarna unaniem aangenomen.
Peter Collignon (De Lokale Partij) diende de motie in: Waardering Mantelzorg’. Deze motie werd 
verworpen (de Lokale Partij voor, CDA, ChristenUnie-SGP, PRO21 en VVD tegen). Peter Collignon 
(De Lokale Partij) diende de motie in: ‘Bewaakte gratis fietsenstalling in het centrum van Nijkerk’. 
Deze motie werd verworpen (de Lokale Partij voor, CDA, ChristenUnie-SGP, PRO21 en VVD tegen).

Overlast station Hoevelaken
Matthias Blankesteijn (CDA) en Dyana Bezembinder-Feiken (De Lokale Partij) dienden de motie 
‘Aanpak overlast station Hoevelaken’ in. Deze motie werd unaniem aangenomen. De fracties willen 
snel aanvullende maatregelen om de veiligheid op station Hoevelaken te verbeteren. Burgemeester 
Gerard Renkema gaf aan dat hij met betrokken partijen gaat overleggen en de raad zal informeren.
Op de website: www.Nijkerk.eu/gemeenteraad is bij vergaderingen en vergaderstukken de opname 
van de vergadering te vinden. Daar kunt u nog terugluisteren wat er gezegd is tijdens de vergadering. 

Inloopspreekuur 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 10 november aanstaande. Tussen 
19.00 en 20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle fracties aanwezig. U kunt zonder afspraak 
binnenlopen in de Stuw in Hoevelaken.

Vooruitblik Raadscommissie 10 november
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Op donderdag 10 november spreekt de raadscommissie over de vaststelling van de Omgevingsvisie 
en de Mobiliteitsvisie voor Nijkerk. De Omgevingsvisie gaat over de inrichting en het gebruik van 
de ruimte in de gemeente in de toekomst. Thema’s zijn: duurzame ontwikkeling, wonen, werken, 
voorzieningen, mobiliteit en het landelijk gebied. De Mobiliteitsvisie gaat over keuzes en plannen 
voor verkeer en vervoer. 

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Irene Moes
Raadslid PRO21

Samen open in gesprek 

We zijn het niet altijd met elkaar eens. 
Dat is geen probleem. Waar het om gaat is 
dat we begrip en respect hebben voor het 
standpunt van de ander. Dat we naar elkaar 
luisteren. En dat we rekening houden met 

alle belangen als we een afweging maken en 
een besluit nemen.

Rekening houden met alle belangen klinkt 
simpel, maar dat is soms lastig. Want hoe weet 
je wat die belangen zijn en wat anderen vinden? 
En vooral waarom iemand iets vindt. Daar kom 
je alleen achter als je echt met elkaar in gesprek 
gaat. Met echt bedoel ik: open en respectvol. 
Waarbij je luistert naar de redenen waarom 
iemand iets vindt. Door vragen te stellen, zodat 
je het ook echt begrijpt. En dat gesprek is soms 
moeilijk. Zeker in een tijd waarin het vertrou-
wen in de politiek laag is. De eerste reactie is 
namelijk vaak: het maakt niet uit, alles is toch 
al besloten. Ik kan daar alleen op zeggen: nee, 
dat is niet zo. In de politiek maken we keuzes in 
het algemeen belang. En soms botst dat met 
het individueel belang. 

Voorbeeld. Het is in het algemeen belang 
dat er voldoende betaalbare huizen worden 
gebouwd. Die huizen moeten ergens komen. 
In het groen, of in de hoogte. Voor mensen die 
nu vrij uitzicht hebben, of in de buurt wonen 
van een plek waar plannen zijn om hoog te 
bouwen betekent dat iets. Hun individuele 
belang is daarmee anders dan het algemeen 
belang. Het maken van de afweging en het 
nemen van een besluit daarover ligt bij de 
politiek. Ik ga daarom graag met u, open en 
respectvol, in gesprek. Om alle belangen te 
kennen, te begrijpen en af te wegen. Om zo 
zorgvuldig en goed te besluiten. En om dat 
besluit ook uit te leggen.

Reageren?
Irene@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


