
12 januari 2022

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks Oranje-Nassauschool
Eijkmanplantsoen 
Iedere 2e 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: 14 033    Website: www.nijkerk.eu

De gemeente Nijkerk is telefonisch bereikbaar 
van 09.00 - 17.00 uur via het telefoonnummer 
14 033.

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 (tijdelijk gesloten)
Dorpshuis De Stuw, Brink 10c
Voor het aanvragen van producten en 
diensten kunt u een afspraak maken via 
www.nijkerk.eu of telefonisch via 14 033.

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 ophaal dag niet 
geleegd? Bel dan met (0800) 8890 988.

Hulp in Nijkerk bij herstel na verslaving
Na een verslaving wil je graag weer een nor-
maal leven leiden. Het kan gebeuren dat je 
dan toch vastloopt op dagelijkse problemen, 
zoals schulden, werk, vrienden en dagbeste-
ding. Ubuntu Safehouses helpt je om de kloof 
tussen de verslaving en de samenleving te 
overbruggen. Sinds september 2021 is er een 
vestiging in Nijkerk.

Ubuntu werkt met drie pijlers om je te on-
dersteunen bij een paar stappen die je herstel 
bestendigen. De eerste pijler is groepswerk: 
herstelgroepen waarin je ervaringen deelt en 
samen bespreekt hoe je hindernissen kan ne-
men. Er zijn ook themagroepen en een training 
mindfullness.

De tweede pijler bestaat uit individuele 
gesprekken: samen kijken wat jij precies nodig 
hebt. En de derde pijler bestaat uit gesprekken 
met je gezin of met andere mensen in je directe 
omgeving.

Ubuntu neemt geen zaken van je over; je gaat 
zelf aan de slag met het vinden van werk, je 
fi nanciën, het vinden van een vriendengroep, 
enzovoort. Ubuntu helpt door vragen te stellen 
en suggesties te geven voor hoe je zelf een 
nieuw begin kan maken. Ubuntu werkt vanuit 
ervaringsdeskundigheid.

Meer informatie en aanmelden: 
www.ubuntusafehouses.nl.

Ubuntu is een Zuid-Afrikaanse
humanistische fi losofi e, die draait om 
toewijding in het delen, het geven en 
nemen, in groepen. Letterlijk betekent 
het: Ik ben omdat wij zijn.

Meer informatie over alcohol en drugs: 
www.stopdrugsnijkerk.nl.

Geldplan Pensioen
In de aanloop naar het pensioen heeft ieder zijn eigen 
omstandigheden en wensen.

Er kunnen zich situaties voordoen die uw pensioen beïnvloeden, 
bijvoorbeeld: u bent zzp’er, of u werkt in korte dienstverbanden. 
Maar ook persoonlijke omstandigheden kunnen veranderen, zoals 
een scheiding.

Met het Geldplan Pensioen inventariseert u in 15 minuten anoniem 
en gratis uw situatie en de keuzes die u wilt maken. 
U krijgt praktische raad en acties waar u direct mee aan de slag 
kunt. Zo weet u zeker dat u zo goed mogelijk bent voorbereid.
 
Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl.
Regel de zaken op tijd, dan gaat u onbezorgd de toekomst 
tegemoet!

•	Zorg
•	Welzijn
•	Maatschappij
•	Cultuur

•	Sport
•	Opleiding
•	Werk	&	inkomen

Heeft u vragen of zoekt u een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl

Online bijeenkomsten over zon en wind langs de A28
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden 
naar zonnevelden en windmolens langs de 
A28. Er is een plan van aanpak opgesteld dat 
het onderzoek naar de effecten beschrijft. 
Dit concept-plan (offi cieel de Notitie

Reikwijdte en Detailniveau) heeft ter inzage 
gelegen. Hierop zijn veel reacties gekomen. 
Wij	praten	u	graag	bij	over	de	binnen-
gekomen reacties en ons voorstel wat we 
ermee doen. 

Daarom nodigen wij u graag uit om deel te 
nemen aan een van de online bijeenkomsten. 
De bijeenkomsten vinden plaats in kleine 
groepjes in de periode tussen 17 januari en 
25 januari 2022. U kunt zich aanmelden via 
www.duurzaam-nijkerk.nl/projecten.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
12 januari 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Verzenddatum:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W3027 Brink 32 Nijkerk wijzigen van de voorgevel 4-1-2022
2021W2555 Frieswijkstraat berm  Nijkerk plaatsen van een kunstwerk 29-12-2021
2021W3125 Holkerweg 35 Nijkerk uitbreiden van de woning 30-12-2021
2021W2497 Isaac Sweersstraat 12 Nijkerk verwijderen van een dragende muur 29-12-2021
2021W3284 Schoolstraat nabij nr. 70  plaatsen van een hekwerk om het weiland 4-1-2022
 Nijkerkerveen 
2021W1936 Westerdorpsstraat 23  wijzigen van de compartimentering 4-1-2022
 Hoevelaken 

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:
2021W2775 Schoenlapperweg verbreden van de uitrit en het 30-12-2021
 (Nieuwe Voorthuizerweg 34A aanleggen van een toegangspad
 Putten) Nijkerk  

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Datum	indiening:
2021W3309 Aalscholverlaan 1 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 30-12-2021
2022W0001 Groenallee 12 Nijkerk plaatsen van een overkapping 1-1-2022
2022W0019 Hofweg 8 Nijkerkerveen kappen van een populier 4-1-2022
2021W3307 Jacob de Boerweg ongenum. bouwen van 35 woningen 30-12-2021
 Nijkerkerveen 
2022W0002 Lijsterbes 14 Nijkerk omgevingsvergunning beperkte milieutoets 3-1-2022
2022W0015 Molenplein 15 Nijkerk wijzigen van het bestemmingsplan 3-1-2022
  Binnenstad Nijkerk 2018 
2022W0003 Molenplein 7 Nijkerk plaatsen van een overkapping/terras 3-1-2022
2022W0018 Talmastraat ongenum. bouwen van een bedrijfswoning 4-1-2022
 Nijkerkerveen 
2022W0017 Talmastraat ongenum. bouwen van een bedrijfswoning 4-1-2022
 Nijkerkerveen 
2021W3296 Watergoorweg 66 Nijkerk bouwen van een berging 28-12-2021
2022W0016 Westerdorpsstraat 101 opsplitsen en herverdelen van een 3-1-2022
 Hoevelaken woonboerderij 
2021W3294 Zeedijk 1a Nijkerk uitbreiden van het aantal camperplaatsen 28-12-2021

Bekendmakingen

Stukken inzien
Wilt u stukken inzien? Hiervoor kunt u 
contact opnemen met team Service en 
Informatie via telefoonnummer 14 033 of 
via het email adres loketbwv@nijkerk.eu. De 
stukken kunnen digitaal aan u worden toege-
zonden. 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/ter-inzage.

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/bezwaar-maken 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 
http://digitaalloket.raadvanstate.nl.
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
Een aantal officiële bekendmakingen van 
de gemeente wordt uitsluitend online
bekend gemaakt. Zie daarvoor op 
www.officielebekendmakingen.nl de 
rubriek Gemeenteblad.
Ook kunt u zich (gratis) registreren op de site 
http://overuwbuurt.overheid.nl.  
U ontvangt dan vervolgens voortaan auto-
matisch via de e-mail de Bekendmakingen die 
op uw buurt van toepassing zijn.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum 
13 januari Inloopspreekuur (online) 19.00 uur
13 januari Beeldvorming (online) 19.30 uur
17 januari Raadscommissie (online) 20.00 uur
20 januari Raadscommissie I en II (online) 20.00 uur

Vooruitblik Raadscommissies I en II op 20 januari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdagavond 20 januari zijn er twee raadscommissies. De vergaderingen zijn online en beginnen 
om 20.00 uur. 

Raadscommissie I vergadert over: 
Tweede kaderstelling dorpshuis Hoevelaken
Dit voorstel gaat over de vernieuwing van het dorpshuis De Stuw in Hoevelaken. Het college legt 
nu een tweede kaderstelling voor aan de gemeenteraad op basis van een haalbaarheidsstudie die 
vorig jaar is uitgevoerd. Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de kaders en 
een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Daarna kan het plan verder uitgewerkt worden. 
Tijdens de raadscommissie vormen de raadsleden hun mening. Het besluit over het plan staat 
gepland in de raad van 27 januari.
De kaders gaan over onder meer de beoogde functies en deelnemers, horecafunctie, ruimte voor 
eerstelijnszorg, ruimte voor gemeentelijke dienstverlening, vloeroppervlakte, locatie ten noorden 
van het huidige gebouw, gemeentelijke bijdrage en planning ingebruikname. 

Kaderstelling woningbouw en openen grondexploitatie Deelplan 3 Nijkerkerveen
Het college vraagt de raad om de woningbouwontwikkeling Deelplan 3 Nijkerkerveen mogelijk te 
maken. Tijdens de raadscommissie vormen de raadsleden hun mening. Het besluit over het plan 
staat gepland in de raad van 27 januari. 
De ontwikkeling van Deelplan 3 Nijkerkerveen gaat over de bouw van ongeveer 340 woningen. 
Waarvan een deel in enkele appartementsgebouwen die qua vormgeving en maat passen bij het 
karakter van Nijkerkerveen. In het voorstel staan ook de kaders voor onder meer het waterbuf-
ferend vermogen in het plangebied, ontsluiting van het autoverkeer en het langzaam verkeer, 
parkeerbehoefte, duurzaamheid en planontwikkelaar.

Raadscommissie II vergadert over: 
Defi nitief ontwerp en kredietaanvraag nieuw gemeentehuis
Op 13 januari staat een beeldvormende bijeenkomst over dit onderwerp gepland. In de raadscom-
missie op 20 januari vormen de raadsleden hun mening over het voorstel voor kredietaanvraag 
en de verbouwing, indeling en inrichting van het pand aan van ’t Hofstraat 24 als gemeentehuis. 
Daarover neemt de raad naar verwachting op 27 januari een besluit.
Het raadsvoorstel, de notitie Defi nitief ontwerp en de fi nanciële bijlage vindt u op www.nijkerk.eu/
gemeenteraad. Als u daar kiest voor Vergaderingen en vergaderstukken, vindt u in de vergaderka-
lender bij 20 januari Commissie II, alle informatie over het nieuwe gemeentehuis.

Meekijken	of	inspreken?
We nodigen u van harte uit om de bijeenkomsten vanuit huis te volgen. Dat kan via de website van 
de gemeente Nijkerk (Nijkerk.eu/gemeenteraad). U hoeft zich hier niet voor aan te melden.

Meer lezen over deze onderwerpen? U vindt de vergaderstukken op de website van de gemeente 
Nijkerk www.Nijkerk.eu/gemeenteraad. Als u daar kiest voor Vergaderingen en vergaderstukken, 
vindt u in de vergaderkalender bij 20 januari alle agendapunten en de vergaderstukken.

Wilt u inspreken? Dan kunt u zich tot uiterlijk woensdag 19 januari 10.00 uur melden bij de raads-
griffi e (griffi e@nijkerk.eu).  U ontvangt dan alle informatie en waar nodig ook hulp om de online 
vergadering bij te wonen.

Vooruitblik Beeldvorming 13 januari
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Donderdagavond 13 januari zijn er twee online informatiebijeenkomsten na elkaar. 
Vanaf 19.30 uur krijgen raadsleden, commissieleden en belangstellenden informatie over de 
concept-mobiliteitsvisie. Dit is een plan op hoofdlijnen over het verkeersbeleid voor de komende 
jaren. De mobiliteitsvisie is nauw verbonden met de Omgevingsvisie. Want plannen voor ruimte-
lijke ontwikkeling kunnen niet zonder plannen voor infrastructuur. De thema’s in de concept-mobi-
liteitsvisie zijn: verkeersveiligheid, fi etsverkeer, duurzaamheid, openbaar vervoer en automobiliteit. 

Aansluitend aan de eerste bijeenkomst (naar verwachting rond 21.15 uur) staat de bijeenkomst 
over het defi nitief ontwerp en kredietaanvraag nieuw gemeentehuis op het programma. 
Raadsleden, commissieleden en belangstellenden krijgen een toelichting op het defi nitief ontwerp 
voor verbouw en inrichting van het pand aan Van ’t Hofstraat 24. Hoe wordt het pand ingedeeld, 
verbouwd en ingericht? En hoeveel kost het?
De week erna, op 20 januari, staat het onderwerp op de agenda van de raadscommissie ter
voorbereiding op de besluitvorming in de raad van 27 januari.

Meekijken?
We nodigen u van harte uit om de bijeenkomsten vanuit huis te volgen. Dat kan via de website van 
de gemeente Nijkerk (Nijkerk.eu/gemeenteraad). U hoeft zich hier niet voor aan te melden.

Vooruitblik Raadscommissie 17 januari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Maandagavond 17 januari komt de raadscommissie vanaf 20.00 uur online bij elkaar.
Tijdens deze consulterende raadscommissie, vraagt het college de commissie om te reageren op 
vragen over de concept	Mobiliteitsvisie	en	de	concept	Omgevingsvisie. Daarna wil het college 
beide visies voorleggen aan de inwoners van de gemeente. 

De Omgevingsvisie gaat kort gezegd over de richting die de gemeente in de toekomst wil volgen 
voor de thema’s: duurzame ontwikkeling, wonen, werken, mobiliteit, voorzieningen, landelijk gebied.
De mobiliteitsvisie (zie ook de informatie hierboven bij beeldvormende bijeenkomst op 13 januari) 
gaat kort gezegd over het verkeersbeleid voor de komende jaren. 

De vragen waarop het college graag reactie wil van de raadscommissie gaan over: de nieuwe 
woon- en werklocaties, de (buiten)sportvoorzieningen en de aanleg van nieuwe wegverbindingen.

Meer lezen over dit onderwerp? U vindt de vergaderstukken op de website van de gemeente 
Nijkerk. www.Nijkerk.eu/gemeenteraad. Als u daar kiest voor Vergaderingen en vergaderstukken, 
vindt u in de vergaderkalender bij 17 januari alle informatie over de consulterende raadscommissie.

Wilt u inspreken? Neem dan uiterlijk vrijdag 10.00 uur contact op met de raadsgriffi e via
griffi e@nijkerk.eu.

Volg de gemeenteraad ook via Twitter en Facebook
Hoort u graag wat de gemeenteraad doet? Bijvoorbeeld wanneer de vergaderingen zijn 
en wat er op de agenda staat?
Dan kunt u de gemeenteraad ook volgen via twitter: @RaadNijkerk of Facebook: 
GemeenteraadNijkerk. Vanuit de raadsgriffi e geven we hier informatie over 
(het werk van) de gemeenteraad van Nijkerk. 


