
 

 

 

Veel gestelde vragen ontheffingen binnenstad 
 

1. Wat houdt selectieve toegang in? 

We willen graag maatregelen nemen om de leefbaarheid in de binnenstad te waarborgen 
richting de toekomst. Momenteel wordt er nog teveel oneigenlijk gebruik gemaakt van 
wegen in de binnenstad door verkeer dat er geen herkomst of bestemming heeft. 
Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij een systeem van selectieve toegang, dat werkt in 
combinatie met een geslotenverklaring. Het voetgangersgebied in het centrum wordt 
afgebakend met C-01 bebording. Dat is de geslotenverklaring. Aan de randen van het 
voetgangersgebied worden daarnaast camera’s geplaatst die kentekens registreren van alle 
passerende voertuigen. 

 

2. Waar en wanneer is de geslotenverklaring van kracht? 

De geslotenverklaring is van kracht in het gebied dat is aangeduid als voetgangersgebied. 
Grofweg is dat het gebied gelegen tussen Oosterstraat/Vetkamp, de Langestraat en het Plein. 
U kunt op de pagina https://www.nijkerk.eu/ontheffingbinnenstad een document 
downloaden waarop u ziet welk gebied het betreft. Er twee zogenaamde ‘vensters’ 
waarbinnen de toegang tot het centrum voor iedereen mogelijk is. Tussen 7.00u en 11.00u en 
tussen 17.30u en 20.00u kan iedereen vrij het centrum in en uitrijden. Daarmee is het 
bijvoorbeeld voor leveranciers mogelijk om ook zonder ontheffing winkels of woningen te 
bereiken. 

 

3. Wie heeft er toegang tot de geslotenverklaring? 

Iedereen die woont in de binnenstad of er een onderneming heeft, kan kosteloos een 
ontheffing krijgen. Aanvragen kan via https://www.nijkerk.eu/ontheffingbinnenstad. 
Daarnaast zijn er een aantal andere doelgroepen (bijvoorbeeld marktkooplieden en 
hulpdiensten) die ook in het centrum mogen rijden. Maar ook voor bezoek kan een 
dagontheffing worden aangevraagd. Alle regels met betrekking tot het verstrekken van een 
ontheffing voor de geslotenverklaring in de binnenstad vindt u ook in ontheffingenbeleid (op 
die pagina te downloaden). 
De toegang tot de geslotenverklaring zegt alleen iets over het rijden over wegen die binnen 
de geslotenverklaring liggen. Parkeren binnen de geslotenverklaring is verboden (nu ook al), 
afgezien van parkeren op eigen terrein. 

 

4. Kan ik voor meer dan één kenteken een ontheffing aanvragen? 

Dat kan, er is geen maximum aan het aantal kentekens dat per adres kan worden 
aangevraagd. Het moeten echter wel voertuigen betreffen die op naam van de aanvrager 
staan of in geval van werknemers personen die met een voertuig bij de onderneming in de 
binnenstad moeten komen. 

 

5. Hoe ziet de ontheffing eruit? 

De ontheffing is digitaal, wat betekent dat er geen papieren versie meer wordt verstrekt. Er 
hoeft dus ook niets meer achter de voorruit te worden gelegd. 

 

6. Hoe moet ik wijzigingen doorgeven? 

Wijzigingen (bijvoorbeeld wijziging van kenteken) kunt u zelf in het systeem doorvoeren. Elke 
ontheffinghouder krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in het systeem 
van Brickyard, de leverancier van het camerasysteem. Kort voor inwerkingtreden van het 
systeem wordt aan alle ontheffinghouders een korte uitleg van het systeem toegestuurd. 
Hierin wordt duidelijk en overzichtelijk in beeld gebracht hoe het systeem gebruikt kan 
worden. 
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7. Kan ik nog steeds bezoek ontvangen? 

Uw bezoek kunt u maximaal 24 uur ná inrijding met terugwerkende kracht registreren voor        
een dagontheffing. Dit is mogelijk via https://nijkerk.front-yard.com. 

 

8. Kunnen klanten van mijn onderneming volumineuze artikelen komen afhalen? 

Ondernemers kunnen voor klanten die volumineuze goederen komen afhalen ook een 

dagontheffing aanvragen, gelijk aan die voor bezoekers van inwoners van het centrum. 
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