
1 september 2021

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. Of ga naar 
www.stadnijkerk.nl en klik op 
‘Krant gemist’.

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 (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.

Inloopspreekuur voor reizen met het OV weer opgestart
Nu het reizen met het openbaar vervoer niet 
alleen meer voor noodzakelijke reizen geldt, 
starten de OV-ambassadeurs weer met in-
loopspreekuren op locatie. Tijdens deze inloop-
spreekuren geven OV-ambassadeurs senioren 
uitleg over het reizen met trein en bus. 

Want reizen met het openbaar vervoer is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. Om langer 
zelfstandig te kunnen reizen, bieden OV-
ambassadeurs, vrijwilligers die ook 55+ zijn, 
de mogelijkheid om vragen over het openbaar 
vervoer te stellen.

Waar: Bibliotheek Nijkerk,
 Frieswijkstraat 99, Nijkerk
Wanneer: donderdag 9 september 2021
Hoe laat: 14.00 – 15.30 uur

Naast de fysieke inloopspreekuren kunt u ook 
gebruik blijven maken van het telefonisch 
spreekuur. Op doordeweekse ochtenden en 
op enkele vaste middagen en avonden zitten 
OV-ambassadeurs klaar om telefonisch of via 
beeldbellen OV-vragen te beantwoorden. 

Beschikbaarheid telefonische spreekuren
Heeft u vragen over reizen met het OV? Maak 
dan gebruik van het telefonisch spreekuur en 
bel 038 – 303 70 10. 
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 
Dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur 
Maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur 
 
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur.

Start werkzaamheden Hooglandseweg, Nijkerkerveen
Vanaf maandag 13 september 2021 start aannemersbedrijf NTP uit 
Hattem in opdracht van de gemeente Nijkerk met groot onderhoud 
aan de Hooglandseweg. Zij gaan het asfalt frezen, brengen 2 nieuwe
lagen asfalt aan en voorzien de bermen van bermbeton. Ten slotte
zullen zij de aanliggende inritten aansluiten op de nieuwe rijbaan.

Planning en werkzaamheden
De verwachting is dat de werkzaamheden circa 3 weken duren. Gedurende 
de werkzaamheden is de Hooglandseweg afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld. Aanwonenden zijn reeds door 
de aannemer ingelicht.

Webinar insect-vriendelijk maaibeheer en praktijkdag maaien met de zeis
Wilde bijen, vlinders en andere dieren hebben 
het moeilijk. Zij kunnen wel wat hulp van 
bewoners gebruiken. Als onderdeel van het 
Biodiversiteitsproject Nijkerk organiseert 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) speciaal voor inwoners van de gemeente 
Nijkerk een digitale theorie-avond (webinar)
op 8 september. Ook is er daarna een praktijk-
dag sinusbeheer *. Deelnemers leren meer 
over de meest geschikte leefomgeving voor 
insecten en andere dieren, sinusbeheer, de 
juiste maaiperiode en het gebruik van gereed-
schap hiervoor, zoals maaien met de zeis.

* Sinusbeheer is een specifi eke invulling van 
ecologisch beheer, speciaal gericht op een 
geschikte leefomgeving van bestuivers zoals 
wilde bijen en vlinders. 

Opgeven voor de webinar 
U kunt zich tot en met 7 september aanmelden 
door het invullen van het formulier op de web-
site van SLG www.landschapsbeheergelderland.
nl/webinar-sinusbeheer-nijkerk.

Praktijkdag maaien met de zeis
Om mee te kunnen doen moet eerst de 
theorie-avond gevolgd worden. Tijdens de 
praktijkdag krijgt de groep uitleg over ‘veilig 
werken’ (ARBO). Daarna gaan zij aan de slag 
met de zeis. Ook de verwerking van maaisel in 
een ‘muizenruiter’ staat op het programma. 
Deze dag is op vrijdag 17 september van 10.00 
- 12.30 uur. De locatie wordt na aanmelding 
doorgegeven. Aanmelden kan ook op de web-
site van SLG: www.landschapsbeheergelder-
land.nl/praktijk-sinusbeheer-nijkerk. 

Biodiversiteitsproject Nijkerk
De activiteiten zijn onderdeel van het Biodiver-
siteitsproject Nijkerk en worden mede mogelijk 
gemaakt door de provincie Gelderland. Gedu-
rende dit project helpt SLG, in opdracht van de 
gemeente Nijkerk, bewoners om meer biodiver-
siteit te creëren op erven en in het landschap. 
Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers 
meer informatie over het vervolg van dit pro-
ject. Bij dit project wordt er ook samengewerkt 
met IVN Nijkerk.  

Meer informatie 
Meer informatie is te vinden op de website 
van SLG of u kunt contact opnemen met 
Martijn Grievink door een e-mail te sturen naar 
m.grievink@landschapsbeheergelderland.nl of 
bellen met 06-51839888.

Individuele inkomenstoeslag
Bent u 21 jaar of ouder en u heeft de pen-
sioengerechtigde leeftijd (AOW) nog niet 
bereikt? U heeft al twee jaar of langer een 
inkomen of uitkering op bijstandsniveau, 
geen vermogen en is er geen zicht op inko-
mensverbetering? Dan kunt u misschien een 
extra geldbedrag van de gemeente krijgen: 
de Individuele Inkomenstoeslag.

Waarvoor is een individuele inkomens-
toeslag?
Dit is een jaarlijkse toeslag als aanvulling op 
uw inkomen. U kunt het geld vrij besteden, bij-

voorbeeld aan spullen die u met een langdurig 
minimum inkomen soms moeilijk kunt beta-
len, zoals een nieuwe koelkast of wasmachine. 
De hoogte
De individuele inkomenstoeslag bedraagt per 
jaar 
• voor een alleenstaande € 400,00
• voor een alleenstaande ouder € 500,00
• voor gehuwden/samenwonenden € 910,00 

Meer informatie of aanvragen? 
Kijk op https://www.nijkerk.eu/
individuele-inkomenstoeslag

U kunt ook bellen met het algemene telefoon-
nummer van de gemeente Nijkerk 14 033 en 
vragen naar maatschappelijke ondersteuning.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
1 september 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1832 De Ruyterstraat 6 Nijkerk verwijderen van een dragende muur 19-8-2021
  op de begane grond 
2021W2027 Professor Eijkmanstraat 17 intern wijzigen van een stalen ligger 23-8-2021
 Nijkerk van de woning 
2021W1953 Rubenslaan 19 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 19-8-2021
2021W2002 Westerdorpsstraat 41 plaatsen van een dakkapel in het 19-8-2021
 Hoevelaken achterdakvlak 

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:
2021W2199 Wouter van de Kampstraat 5 plaatsen van een mast met antenne 20-8-2021
 Nijkerkerveen 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W2198 Bloemendaalseweg 5b Nijkerk kappen van 24 bomen 18-8-2021
2021W2227 Hogebrinkerweg 65 tijdelijke huisvesting 23-8-2021
 Hoevelaken 
2021W2223 Karel Doormanstraat 8 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 21-8-2021
2021W2230 Lindenlaan 6 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 24-8-2021
2021W2222 Prinsenweg 22a Nijkerk kappen van een spar 21-8-2021
2021W2224 Roexcamp 10 Nijkerk bouwen van een veranda 22-8-2021
2021W2221 Roexcamp 8 Nijkerk legaliseren van de veranda 20-8-2021
2021W2197 Spochthoornseweg 6 Nijkerk gedeeltelijk vervangen van de boerderij 18-8-2021

2021W2220 Wolfsesteeg 4 Nijkerkerveen vervangen van een garage/berging 20-8-2021
2021W2199 Wouter van de Kampstraat 5 plaatsen van een mast met antenne 18-8-2021
 Nijkerkerveen 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W1734 Bulderweg 4 Nijkerk herinrichting van agrarisch bedrijf 24-8-2021
2021W1692 Prinsenweg 22 Nijkerk verplaatsen van de gastank 18-8-2021

Collectes in de komende periode   
Week 36 05-09-2021 t/m 11-09-2021 KWF Kankerbestrijding zie www.cbf.nl
Week 37 12-09-2021 t/m 18-09-2021 Prinses Beatrix Spierfonds zie www.cbf.nl
Week 38 19-09-2021 t/m 25-09-2021 Nierstichting zie www.cbf.nl
Week 39 26-09-2021 t/m 02-10-2021 Handicap NL zie www.cbf.nl

Afgegeven beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum: Verleend:
Maranatha Jaaropening met een concert Veld naast de 8-9-2021 26-8-2021
school (wijziging vergunning) Maranathaschool
  aan de Grieglaan  

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.

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2021BL116 Lijsterbes 20 Nijkerk realiseren van een gesloten 24-8-2021
  bodemenergiesysteem 
2021M0228 Sluiswachter 20d Nijkerk oprichten en in werking hebben van 19-8-2021
  een werkplaats

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 bestemmings-
plan, hogere grenswaarden
Beroep tegen vastgestelde bestemmings-
plannen kan ingediend worden 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 uitge-
breide 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 omgevings-

vergunningen)  of bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak 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.

Denkt u eraan dat het gft-afval (groene afvalcontainer) vanaf 6 september 
weer 1 x in de drie weken wordt opgehaald! Kijk op de afvalkalender of op 
www.mijnafvalwijzer.nl wanneer u uw gft-container weer aan de straat kunt 
zetten.

Zet uw container op de vast ophaaldag op tijd aan de straat (vóór 07.30 uur). 
Dan nemen wij uw gft-afval mee.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang 
9 september Inloopspreekuur 19.00 uur
9 september Raadscommissie I 20.00 uur
9 september Raadscommissie II 20.00 uur

-  Vaststellen beleidskader actualisatie PDV-beleid Regio Foodvalley 2020-2025. In de regio 
Foodvalley is een gezamenlijk beleid voor perifere detailhandel (PDV, bijv. woonboulevards, 
tuincentra) en grootschalige detailhandel (GDV, bijv. warenhuizen). Er was afgesproken om dit 
beleid in 2020 te actualiseren. Deze actualisatie heeft inmiddels plaatsgevonden en wordt nu 
aan de raad voorgelegd. Het gaat daarbij onder andere over het uitgangspunt dat PDV in con-
centratiegebieden wordt gevestigd en welke bedrijfsbranches zich daar zich kunnen vestigen. 

 De raad wordt voorgesteld het beleidskader in de Actualisatie PDV-beleid Regio FoodValley 
 2020-2025 vast te stellen. 
 
Raadscommissie II spreekt over de volgende onderwerpen:
- Hondenbeleid 2021-2026. Het huidige hondenbeleid wordt geactualiseerd. De commissie 

bespreekt het voorstel voor het nieuwe beleid. Het doel is een eenvoudiger beleid. De basis-
afspraak is dat hondenbezitters hun hond aanlijnen en de hondenpoep opruimen. Op deze 
afspraak gelden twee uitzonderingen. In de (omheinde) hondenlosloopgebieden mogen honden 
vrij rennen en spelen. De hondenbezitters houden deze gebieden schoon door de hondenpoep 
op te ruimen. En het blijft verboden voor honden op ingerichte kinderspeelplaatsen, zandbakken, 
sportplaatsen en dergelijke. In het voorstel blijft de hondenbelasting gehandhaafd. 

-  Subsidie- en tarievenbeleid. Gebaseerd op de uitgangspunten uit de Nota maatschappelijk 
vastgoed en de Sportnota is een nieuw subsidie- en tarievenbeleid voor sport, cultuur en welzijn 
opgesteld. Het beleid beoogt eenduidig en transparant te zijn, waarbij, zo veel als mogelijk, 
afscheid is genomen van historische gegroeide situaties. Voor de subsidies geldt dat activiteiten 
met een min of meer gelijke doelstelling op een gelijke wijze gewaardeerd en gesubsidieerd 
worden. Deze avond bespreekt de raadscommissie het voorstel voor het nieuwe subsidie- en 
tarievenbeleid.

Inspreken?
Wilt u inspreken bij één van de commissies van 9 september? We vragen u om vooraf uw reactie 
die u aan de raadscommissie wilt meegeven te mailen (griffi e@nijkerk.eu). Uw reactie is gewenst 
voor woensdag 8 september 10.00 uur. De inspraakreactie wordt openbaar gedeeld bij de stukken 
voor de vergadering op de website en wordt tijdens de vergadering niet meer voorgelezen. In een 
Raadscommissie is er ook altijd gelegenheid voor de commissieleden om vragen te stellen aan de 
inspreker. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan ontvangt u daarvoor een inlog en een handleiding. 
Lukt het hiermee niet, dan wordt bekeken wat wel mogelijk is.

Inloopspreekuur 9 september
Het maandelijkse inloopspreekuur van de gemeenteraad vindt plaats via videobellen. Van elke 
fractie zal iemand daarbij ‘aanwezig’ zijn. Wilt u iets voorleggen aan enkele raadsleden? Een goed 
idee of een vraag? Dan kunt u zich tot woensdag 8 september om 10.00 uur aanmelden bij de 
raadsgriffi e. U ontvangt dan meer informatie.

Vooruitblik Raadscommissies 9 september
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag 9 september zijn er twee commissievergaderingen. Beide vergaderingen vinden plaats 
via videobellen. De deelnemers aan de vergadering loggen hierop in. Belangstellenden kunnen de 
vergaderingen via de uitzending via internet volgen of later terugkijken. 

Raadscommissie I spreekt over de volgende onderwerpen:
-  Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf regio Amersfoort. Deze regiovisie vormt 

het kader voor de regionale samenwerking in beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
(2021-2026). Om bepaalde vormen van deze ondersteuning - ook in de toekomst - te kunnen 
blijven garanderen is het belangrijk dat gemeenten met elkaar samenwerken. In VNG verband is 
afgesproken dat gemeenten met elkaar niet vrijblijvende afspraken maken over hun samenwer-
king in een regiovisie. De raadscommissie bespreekt nu deze regiovisie.

-  Kaderstelling woningbouw Bruins Slotlaan 76 en omgeving, Nijkerk. Het college is voorne-
mens deze locatie te herontwikkelen naar woningbouw en stelt de raad voor deze woningbouw-
ontwikkeling mogelijk te maken conform de stedenbouwkundige opzet. Ook worden de kaders 
voor het plan aan de raad voorgelegd, zoals het aantal en soort woningen, hoe de omwonenden 
worden betrokken en de parkeernormen.

-  Beeldkwaliteitsplan Buitengebied. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Bebouwing Buitengebied 
 Gemeente Nijkerk’ is een beleidsdocument met kaarten, referentiebeelden en een toelichting 

waarin spelregels staan voor (ver)bouwplannen aan of bij bestaande panden in het buiten-
gebied, bij sloop en nieuwbouw op bestaande agrarische kavels en voor het ontwerp van 
nieuwe woningen op nieuwe of bestaande erven, zodat de bebouwing, net als de erfi nrichting, 
aansluiting vindt bij het landschap. Het beeldkwaliteitsplan is daarmee een kaderstellend en 
faciliterend document. De raad wordt gevraagd het Beeldkwaliteitsplan Bebouwing Buiten-
gebied vast te stellen.

Column
Raadslid aan het woord

Hans Lok, raadslid ChristenUnie-SGP

Rondje Bloemendaalseweg – 
Slichtenhorst

Ik probeer regelmatig op de fi ets te stappen 
om even een rondje te fi etsen. Zeker in de 
tijd van lockdown was de behoefte groot er 
even tussenuit te zijn. Naast de nodige 

“ontspanning door inspanning” kom je ook 
nog eens op plekken waar je met een auto niet 
komt. Zoals bijvoorbeeld op deze foto, op het 
paadje tussen de Luxoolseweg en Bloemen-
daalseweg. Prachtig hoe je snel vanuit de 
bebouwde omgeving, langs de sportvelden in 
no-time in het kampenlandschap terechtkomt, 
het type landschap wat kenmerkend is voor deze 
kant van Nijkerk. Weilanden, veelal omzoomd 
door houtwallen, worden afgewisseld met 
bosjes en erven. Juist deze combinatie maakt 
het voor mij aantrekkelijk hier te wandelen of te 
fi etsen. En blijkbaar niet voor mij alleen, altijd 
zie ik andere fi etsers en wandelaars.

Naast andere gebieden in onze gemeente 
verdient ook dit gebied het om behouden te 
blijven, niet alleen voor landbouw en recreatie, 
maar ook in het kader van biodiversiteit en 
klimaatadaptatie (bijvoorbeeld het inzaaien van 
de akkerranden met een bloemrijk mengsel). 

Het is belangrijk dat inwoners, (agrarische) 
ondernemers en natuurorganisaties de gele-
genheid krijgen om te doen wat nodig is om de 
natuurwaarden in dit gebied te behouden en 
waar mogelijk te verbeteren.

Vanzelfsprekend is dit niet! Soms is er geen 
opvolger voor het (familie)bedrijf, en voor 
degenen die dat wel lukt is het soms een 
uitdaging om toe te werken naar circulaire, 
duurzame landbouw. Naast dit alles zijn er 
nog de regionale opgaven op het gebied van 
verstedelijking en energietransitie.

Toch hoop ik dat dit prachtige landschap 
z’n kenmerkende karakter houdt en dat wij 
allen hiervan kunnen blijven genieten in de 
toekomst!
 
Reageren?
j.j.lok@outlook.com

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. 

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffi e:
tel. 14 033 of e-mail griffi e@nijkerk.eu.

@RaadNijkerk

GemeenteraadNijkerk


