
Dit is de laatste keer dat de prikbus op het Molenplein staat, mis hem niet!

15 december 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. 

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
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.

Mantelzorgwaardering: aanmelden verlengd tot 1 januari
De gemeente vindt mantelzorg erg belangrijk. 
U zorgt voor een naaste en dat is ontzettend 
waardevol. We bedanken u daarvoor heel 
hartelijk en willen u graag verrassen.

Bent u mantelzorger? Meld u dan vóór
1 januari 2021 aan voor de mantelzorgwaarde-
ring: vul het formulier in op www.nijkerk.eu/
mantelzorgwaardering. Jonge mantelzorgers 
moeten de aanmelding samen met een
volwassene doen. Bent u zelf degene die 
mantelzorg krijgt? Dan kunt u het formulier 
ook invullen voor uw mantelzorger.

De mantelzorgers die zich vóór 1 december 
hebben aangemeld voor de mantelzorg-
waardering ontvangen deze in december.

Voor wie is de mantelzorgwaardering?
Om in aanmerking te komen voor de mantel-
zorgwaardering moet u langer dan 3 maanden 
en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg 
bieden aan iemand die in de gemeente Nijkerk 
woont. Dit is iemand met een ernstige en/of 
langdurige ziekte of een beperking.

U mag de zorg niet geven vanuit een vrijwil-
ligersorganisatie of beroepsmatig.

Jonge mantelzorgers komen in aanmerking 
voor een mantelzorgwaardering als ze tussen 
de 8 en 18 jaar zijn en thuis zorg hebben voor 
iemand in de gemeente Nijkerk. Dit is ook 
iemand met een ernstige en/of langdurige 
ziekte of een beperking, zoals vader, moeder, 
broer, zus of een inwonende opa of oma.
Vragen kunt u stellen via
mantelzorgwaardering@nijkerk.eu of 
telefoonnummer 14 033.

Kom op zaterdag naar de prikbus in Nijkerk!
Bijna 2400 inwoners gingen u al voor. Komt u ook?
GGD Gelderland-Midden komt aanstaande 
zaterdag weer met een vaccinatiebus naar 
de gemeente Nijkerk. De  inwoners die dat 
willen kunnen op deze manier direct, dichtbij 
en gratis gevaccineerd worden. In de bus 
vaccineren ze met het Pfi zervaccin. Dit be-
tekent dat iedereen die al een 1e Pfi zer prik 
heeft gehad ook welkom is, mits de 21 dagen 
na de 1e prik verstreken zijn.

Wanneer? Zaterdag 18 december, van 
11.00 tot 17.00 uur

Waar? Molenplein, Nijkerk
Voor wie? Iedereen vanaf 12 jaar is welkom 

voor een vaccinatie. Voor jon-
geren onder de 16 heeft het de 
voorkeur dat een van de ouders 
meekomt. Een afspraak is niet 
nodig. 

In de bus zijn mensen ook welkom met hun 
vragen over corona of vaccineren. Het is 
belangrijk dat bezoekers hun ID-bewijs
meenemen en een mondkapje dragen in de bus.

Op www.ggdgm.nl/vaccinatiebus vindt u meer 
informatie over vaccinatiebus.

Zaterdag 18 december
van 11.00 tot 17.00 uur - Molenplein, Nijkerk

Vergeet niet uw Energiebespaarvoucher te verzilveren
Heeft u in november de Energiebespaarvou-
cher aangevraagd? Vergeet deze dan niet te 
verzilveren! De voucher is namelijk 3 maan-
den geldig. Daarna vervalt hij automatisch.

Voucher voor huurders
Heeft u een huurwoning, dan kunt u uw voucher 
bij de Klimaatkamer inruilen voor de goed 
gevulde Energiebespaarbox. De Klimaatkamer 
staat komende maanden in Hoevelaken, 
bij De Stuw op De Brink. Kijk op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/klimaatkamer 
voor de openingstijden.

Voucher voor woningeigenaren
Als woningeigenaar kunt u de voucher op 
verschillende manieren inzetten. Zo geeft 
de voucher onder meer € 75 korting bij het 
maken van een warmtescan of een energie-
scan. Een warmtescan laat zien waar er 
warmte weglekt uit uw woning. Met een 
energiescan kijkt een adviseur bij u thuis welke 

maatregelen u kunt treffen om uw woning te 
verduur-zamen, wat dat u zal kosten en wat 
het gaat opleveren. 
U kunt de voucher ook gebruiken om uw 
verwarmingssysteem waterzijdig te laten inre-
gelen, zodat de warmte beter verspreid wordt 
door uw huis. En de voucher is te gebruiken bij 
een aantal lokale bouwmarkten, voor het aan-
schaffen van energiebesparende producten.

Meer weten?
Kijk op www.duurzaam-nijkerk.nl/
energiebespaarvoucher.

Vanaf 1 januari 2022 alleen nog gezondheidsverklaringen voor 75+ 
aan te vragen bij de gemeente
Vanaf 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om een papieren Gezondheidsverklaring voor rijbewijs en groot rijbewijs via de gemeente aan 
te vragen. Dit komt door een wijziging van de procedure bij het CBR. Het aanvragen van de Gezondheidsverklaring voor 75+ blijft in 2022 wel 
mogelijk bij de gemeente. Kijk op de website nijkerk.eu en www.cbr.nl/gezondheidsverklaring voor meer informatie



Rondje Nijkerk in beeld

Wethouder Wim Oosterwijk met Bob van
Scherrenburg, initiatiefnemer van het
‘Rondje Nijkerk in beeld’

In het centrum van Nijkerk is het ‘Rondje Nijkerk’ 
in de plint van de bestrating weergegeven. Zo 
worden bezoekers geholpen een mooie ronde 
te maken langs de leuke winkels. Het laatste 
stukje wordt aangelegd bij de herinrichting van 
het Plein.
 

Verplanten bomen aan de Esdoornlaan en 
centrum Nijkerkerveen
Aan de Esdoornlaan aan de zijde van de Hoef-
slag staan 3 ‘Zuileiken’. De middelste Zuileik 
gaat verplant worden. Deze boom is eerder dit 
jaar voorbereid om te verplanten. Het voor-
bereiden bestaat uit het verbeteren van het 
wortelpakket van de boom, om zo een goede 
compacte kluit voor het verplanten te creëren. 
Op verzoek van de bewoners hebben we be-
sloten deze boom te verplanten. De gemeente 
heeft een mooie plek gevonden bij het nieuwe 
complex ‘Tiny houses’ nabij het zwembad.

Ook de ‘Koninginneboom’ - Linde in het centrum 
van Nijkerkerveen wordt weer terug geplant. 
Deze boom is al eerder, in verband met de werk-
zaamheden, tijdelijk verplant naar de Zijdevlin-
der. De Linde wordt in het centrum herplant. 

Deze bomen worden vrijdag 17 december 
verplant.

Het verplanten wordt uitgevoerd door de het 
bedrijf Hoefakker uit De Bilt. Dit bedrijf is ge-
specialiseerd  in het verplanten van bomen en 
hebben voor de gemeente Nijkerk al meerdere 
bomen verplant.

Heeft u vragen? Dan kunt contact opnemen 
via het algemene telefoonnummer van de 
gemeente Nijkerk 14 033.

Gemeente Nijkerk betaalt mee aan uw
zorgverzekering 
Speciaal voor mensen met een laag inko-
men heeft de gemeente Nijkerk samen 
met Zilveren Kruis een zorgverzekering 
samengesteld: De Gemeentepolis.

Hiermee wil de gemeente u helpen om goed 
en betaalbaar verzekerd te zijn! 
Uw voordeel:
• de gemeente betaalt mee aan uw 
 zorgverzekering
•	 u	krijgt	ruime	vergoedingen	voor	onder	
 andere brillen/lenzen, fysiotherapie, tand-

artskosten en de eigen bijdragen WMO
•	 Zilveren	kruis	accepteert	iedereen,	zonder	

medische keuring

Op www.gezondverzekerd.nl vindt u het aan-
bod van de zorgverzekering van de gemeente 
Nijkerk voor 2022 en welke kosten vergoed 
worden. U ziet hier ook de voorwaarden voor 

de deelname en u kunt het aanbod verge-
lijken met uw huidige verzekering. Bepaal 
wat u nodig heeft en kies het pakket dat het 
beste bij u past! 

Vragen?
•	 Heeft	u	vragen	over	de	gemeentepolis?	Bel	

met het Loket Maatschappelijke Onder-
steuning van het Stadhuis: 14 033;

•	 Heeft	u	vragen	over	de	vergoedingen?	Bel	
Zilveren Kruis: 071-7510033;

•	 Wilt	u	hulp	bij	het	aanvragen/vergelijken	
met uw huidige zorgverzekering? Ga naar 
Sigma formulierenhulp (inloopspreek-
uur op dinsdagochtend van 9.00-11.30, 
Frieswijkstraat 99, boven de bibliotheek) 
of maak een afspraak (033-247 4830).

Méér zorgverzekering voor minder geld

Een maand geen alcohol
Alcohol maakt je weerstand lager. Nu zowel 
het griepvirus als het coronavirus men-
sen besmetten, is het een goed idee om je 
alcoholgebruik even te pauzeren. Een maand 
niet drinken is sowieso een goede stap om je 
alcoholgebruik te verminderen. Ongemerkt
sluipen glazen wijn en bier de dagelijkse
gewoontes van veel mensen binnen. De actie 
‘Ik Pas’ (Dry January) laat zien dat deelnemers 
na zo’n pauzemaand minder veel en minder 
vaak alcohol drinken. 

Waarom zou ik meedoen?
De gemiddelde drinker, en dat is veruit de 
grootste groep, voelt zich door alcohol minder 
fi t en is vatbaarder voor ziektes. En hoewel 
alcohol vaak bedoeld is om je vrolijker te 
voelen, zorgt alcohol op termijn voor somber-
heid. Wanneer je je na een maand zonder 
alcohol fi tter en positiever voelt, kan je daarna 
overwegen om ook op langere termijn minder 
te drinken.

Resultaten
Ieder jaar doen er meer mensen mee met Ik 
Pas en dat heeft een reden. Een maand zonder 
alcohol levert de deelnemers verrassend 
goede resultaten op voor de korte én lange 
termijn. 
•	 62%	van	de	deelnemers	voelt	zich	fysiek	

fi tter.
•	 63%	voelt	zich	ook	mentaal	fi	tter,	staat	

positiever in het leven.

•	 55%	van	de	deelnemers	slaapt	beter.	
•	 Een	half	jaar	na	de	actie	drinken	de	deelne-
mers	gemiddeld	30%	minder	alcohol	dan	
daarvoor.

•	 Deelnemers	maken	bewustere	keuzes	over	
de momenten waarop ze wel of geen alco-
hol drinken. 

•	 Voor	45%	van	de	deelnemers	is	het	door-
breken van een gewoonte de belangrijkste 
opbrengst, ‘nee’ kunnen zeggen blijkt niet 
alleen te werken voor alcohol maar ook 
voor chocolade, koekjes en andere gedrag. 

•	 Op	termijn	is	die	gedragsverandering	ook	
voelbaar in de portemonnee.

•	 Zelf	minder	drinken	heeft	meer	invloed	op	
het drinkgedrag van de kinderen dan welk 
verbod of welke regel dan ook.

Hoe werkt het?
Via de website www.ikpas.nl schrijft je je in. Je 
kunt starten op 1 januari. Je krijgt in januari e-
mail over de gevolgen voor lichaam en geest, 
over ervaringen van anderen en over alter-
natieven voor alcohol. Na januari vul je een 
enquête in. Een half jaar later krijg je weer een 
enquête. Zo kun je jouw eigen resultaten goed 
meten. Daarnaast is er een chatfunctie waarin 
al je vragen worden beantwoord. 

Nijkerk doet mee
Medewerkers van de gemeente Nijkerk gingen 
je in de afgelopen jaren al voor. Ook dit jaar 
doen er weer professionals mee. Ze doen zo 
zelf ervaring op met het pauzeren van hun al-
coholgebruik. Met die ervaring kunnen zij hun 
cliënten goed advies geven. Denk zelf ook voor 
de jaarwisseling na over meedoen, dan maak 
je een frisse start in 2022!

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

Herinrichting Vrouwenweg te Nijkerkerveen
De Vrouwenweg is van oudsher, samen 
met de Nieuwe Kerkstraat, de belangrijk-
ste hoofd-ontsluitingsweg voor het dorp 
Nijkerkerveen. Door de recente nieuwbouw 
en de toename van het verkeer voldoet 
deze weg niet meer aan de eisen die gesteld 
worden aan het gebruik. 

Er moet een aantal infrastructurele aanpassin-
gen gedaan worden, om de Vrouwenweg voor 
alle gebruikersgroepen veiliger te maken. Ook 
de aansluiting met de Van Dijkhuizenstraat/ 
Buntwal willen we veiliger herinrichten. De 
Vrouwenweg ligt binnen de bebouwde kom 
en er heerst nu een 50 km/u regime. Het is 
de wens om dit te wijzigen naar een 30 km/u 

regime en de weg dient dan ook als zodanig 
ingericht te worden.

Ontwerp
Het voorlopige ontwerp is eind maart per huis-
aan-huisbrief met de aanwonenden gedeeld, 
waarbij gevraagd is om input te leveren op het 
ontwerp. Hierop zijn een kleine veertig reacties 
binnengekomen, welke waar nodig en mogelijk 
verwerkt zijn in het concept defi nitieve ontwerp.

Het eindresultaat is een herinrichtingsplan voor 
de Vrouwenweg dat past binnen de door het 
college en de raad gestelde kaders. Dit ontwerp 
is op dinsdag 7 december 2021 aan het college 
aangeboden. Het college heeft daarop besloten 

het concept defi nitief ontwerp “Herinrichting 
Vrouwenweg” ter inzage te leggen voor omwo-
nenden en belanghebbenden.

Inspraakprocedure
Het concept defi nitief ontwerp met bijbeho-
rende stukken ligt vanaf vrijdag 17 december 
2021 tot en met maandag 31 januari 2022 ter 
inzage in het stadhuis. Ook staat het op de 
website: www.nijkerk.eu/vrouwenweg

Wilt u de stukken inzien? Dan kunt u een 
afspraak maken via het telefoonnummer 
14-033. Gedurende de inspraakperiode kunt u 
als belanghebbende, schriftelijk uw zienswijze 
kenbaar maken (bij voorkeur online).

De zienswijze dient gemotiveerd te zijn en 
te worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk.

Vervolgprocedure
Na de inspraakprocedure worden de ontvan-
gen zienswijzen behandeld en voorgelegd aan 
het college. Zij zal de behandelde zienswijzen 
in overweging nemen en een defi nitief besluit 
nemen op het ontwerp.

Vragen
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen 
met de heer Peter Bruel via het algemene 
telefoonnummer 14 033.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
15 december 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2681 Besselmansgoed 11 Nijkerk bouwen van een aanbouw 06-12-2021
2020W3185 Domstraat 31 Nijkerkerveen bouwen van een woning 06-12-2021
2021W2671 Naaldenkoperweg 13 vernieuwen van het dak 06-12-2021
 Nijkerkerveen 
2021W2405 Olevoortseweg 8 Nijkerk plaatsen van een pre-mantelzorgwoning 06-12-2021
2021W2654 Platanenlaan 31 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 02-12-2021
2021W2445 Wittenburg 219 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 03-12-2021

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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2303 Distelvlinder 1 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 03-12-2021

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:
2021W2588 Barneveldseweg 137a Nijkerk het wijzigen van de vleeskalverenhouderij 02-12-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W3071 Bloemendaalseweg 2 Nijkerk verleggen van een sloot en  01-12-2021
  aanleggen van pakeervoorzieningen 
2021W3079 Edisonstraat 32 Nijkerk milieuneutrale verandering 02-12-2021
2021W3066 Havenstraat 26 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 01-12-2021
2021W3057 Hazelaarshof 18 Nijkerk plaatsen van een overkapping 30-11-2021
2021W3100 Hazelnoot 10 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 06-12-2021
2021W3062 Hoefslag 12 Nijkerk aanleggen van een uitrit 30-11-2021
2021W3073 Tellerswerft 9 Nijkerk bouwen van een dakopbouw op de garage 01-12-2021

Anterieure overeenkomst Slichtenhorsterweg 67, Nijkerk
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken bekend dat met Houthandel Bouwman & Van Dijk 
(hierna; initiatiefnemer) een overeenkomst is gesloten (ex. Art. 6.24, 3e lid van de Wet ruimtelijke 
ordening) voor de functieverandering van het perceel Slichtenhorsterweg 67 te Nijkerk, kadastraal 
bekend als: gemeente Nijkerk, sectie F, nummer 1693. Hiervoor is het bestemmingsplan ‘Slichten-
horsterweg 67, Nijkerk’ in procedure is gebracht.

Specifieke uitgangspunten van de overeenkomst zijn:
•	 De	initiatiefnemer	neemt	de	plankosten	die	samenhangen	met	de	ontwikkeling	voor	rekening
•	 Eventuele	tegemoetkoming	in	schade	(planschade)	is	voor	rekening	van	de	initiatiefnemer
•	 Onderdeel	van	de	ontwikkeling	is	de	maatschappelijke	tegenprestatie	die	is	bepaald	met	een	

buurtdialoog, conform de Menukaart Regio FoodValley.
•	 De	gemeente	draagt	er	zorg	voor	dat	de	benodigde	omgevingsvergunning	op	voortvarende	wijze	

de daartoe geëigende procedure doorloopt.

De initiatiefnemer en de gemeente hebben de overeenkomst ondertekend. Op basis van de overeen-
komst is de economische uitvoerbaarheid van de functieverandering geborgd. 

Inzage 
Een zakelijke omschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 16 december 2021 tot en met 
30 december 2021 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 

te Nijkerk, uitsluitend op afspraak.  Dit kan bij voorkeur via www.nijkerk.eu/afspraak of via telefoon-
nummer 14-033.

Tegen de overeenkomst kunnen geen bezwaren of zienswijzen worden ingediend.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 7e herziening 
Domstraat 60-60a

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 
2017, 7e herziening Domstraat 60-60a ter inzage komt te liggen. Het ontwerpbestemmingsplan ziet 
op de omvorming van de bedrijfsbestemming op het perceel Domstraat 60-60a te Nijkerkerveen, in 
gebruik ten behoeve van Handels- en Transportbedrijf Mostert & Van de Weg B.V. 

In dit ontwerpbestemmingsplan is toepassing gegeven aan de Menukaart Regio FoodValley wat 
heeft geresulteerd in aanvullingen van het landschappelijk inpassingsplan als maatschappelijke 
tegenprestatie.

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 16 december 2021 zes weken ter 
inzage. De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak.  Dit 
kan bij voorkeur via https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoonnummer 14-033.

Daarnaast is het bestemmingsplan online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0186-0001 Via www.nijkerk.eu/ter-inzage is het 
ontwerpbestemmingsplan eveneens te raadplegen.   

Zienswijzen
Een ieder kan binnen zes weken na datum bekendmaking een (bij voorkeur online) zienswijze indie-
nen. Meer informatie vindt u onder de kop “ indienen zienswijzen” in het groene kader op deze pagina 
en op de website onder de volledige bekendmaking.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Slichtenhorsterweg 67, Nijkerk

Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde 
lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 25 
november 2021 het bestemmingsplan Slichtenhorsterweg 67, Nijkerk gewijzigd heeft vastgesteld. 
Het bestemmingsplan maakt gebruik ten behoeve van een houthandel/-zagerij op het perceel Slich-
tenhorsterweg 67 te Nijkerk mogelijk, in een voormalige agrarische schuur met een oppervlakte van 
1.250m2.

Gewijzigde vaststelling
Naar aanleiding van twee zienswijzen zijn aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan doorge-
voerd. Daardoor is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. In de “Nota zienswijzen en planaan-
passingen” zijn de ingekomen zienswijzen samengevat en beoordeeld. 

Inzage 
Het vaststellingsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van donderdag 16 december 2021 gedurende zes weken ter inzage.
Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn online te raadplegen via de site
www.ruimtelijkeplannen.nl via de link https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0267.BP0163-0002 en via www.nijkerk.eu/ter-inzage.
De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak.
Dit kan bij voorkeur via https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoonnummer 14-033.

Beroep
Een belanghebbende kan vanaf donderdag 16 december 2021 tot en met 26 januari 2022 tegen dit 
besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie 
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 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.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang 
16 december Raadsvergadering 19.30 uur
20 december Raadscommissie (besloten) 20.00 uur

 De commissie sprak nog over de gehanteerde normen voor de functie wonen, over de mogelijk-
heden om maatwerk toe te passen en in welke gevallen de raad daarbij betrokken zou moeten 
worden. Het voorstel staat met debat op de agenda van de raad van 16 december.

Vergadering terugkijken?
U kunt de online vergadering ook achteraf nog bekijken via de website van de gemeente Nijkerk: 
Nijkerk.eu/gemeenteraad. 

Vooruitblik Raadsvergadering 16 december
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Op 16 december vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur.
Op de agenda:
- Transitievisie Warmte Nijkerk
- Kaderstelling Poort naar Hoevelaken
- Vaststelling bestemmingsplan Slichtenhorsterweg 14 en Slichtenhorsterweg ten noordwesten 

van nummer 14
- Nota Parkeernormen
- 2e Bestuursrapportage 2021
- Protocol Agressie en Geweld Politieke ambtsdragers
- Vaststellen Verordening OZB 2022
- Beleidskader rechtmatigheid en accountantscontrole 2021
- Verlenen ontslag op eigen verzoek van de plaatsvervangend gemeentelijk ombudsman

Meer informatie over de agendapunten van deze raadsvergadering vindt u op de website van de 
gemeente Nijkerk. U kunt de online vergadering ook vanuit huis volgen of later terugkijken (nijkerk.
eu/gemeenteraad). Kies daar voor vergaderingen en vergaderstukken.

Besloten raadscommissie op 20 december

Voor de herontwikkeling van de Havenkom heeft de gemeente eind september een subsidieaan-
vraag Woningbouwimpuls bij de provincie en het rijk ingediend. De raad heeft hiervoor in juni 2021 
kaders vastgesteld. Vanuit de raad is aangegeven dat er behoefte is om over de herontwikkeling en 
de mogelijke rol van de gemeente van gedachten te wisselen met het college. Vanwege (fi nanciële) 
belangen van de gemeente en andere betrokkenen, gebeurt dat in een besloten vergadering.

Terugblik Raadscommissie 9 december
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdagavond sprak de raadscommissie over Transitievisie Warmte Nijkerk.
De Transitievisie Warmte Nijkerk gaat over de manier waarop we huizen, kantoren en andere 
gebouwen in onze gemeente kunnen gaan verwarmen zonder aardgas. In de visie stelt het college 
de raad voor om in te zetten op isoleren en zuinig omgaan met energie. Daarnaast stelt het college 
manieren voor om zonder aardgas te verwarmen. Bijvoorbeeld met warmtepompen of warmtenet-
ten in wijken. Ook wil het college meer energie duurzaam opwekken in Nijkerk. De commissieleden 
bespraken het voorstel en gaven aan in te stemmen met de lijn die het college voorstelt. Wat de 
commissie betreft, kan het voorstel in de raad van 16 december zonder debat behandeld worden.

Terugblik Raadscommissie 13 december
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Maandagavond sprak de raadscommissie over:
-  Bestemmingsplan Slichtenhorsterweg 14 en Slichtenhorsterweg ten noordwesten van num-

mer 14. Met dit bestemmingsplan verandert de bedrijfsbestemming in een woonbestemming. 
 Er mag een extra woning gebouwd worden op het perceel nummer 14 en ook aan de Slich-

tenhorsterweg ten noordwesten van nummer 14. De commissieleden kunnen zich vinden in 
het voorstel. Zij geven aan dat de ontwikkeling ruimtelijk goed inpasbaar is in het landschap. 
Insprekers vroegen aandacht voor de toekomst van het buurtschap. Zij kregen de suggestie om 
hun zorgen in te brengen bij de behandeling van de Omgevingsvisie. Het voorstel kan wat de 
commissie betreft zonder debat behandeld worden in de raad van donderdag 16 december.

-  Kaderstelling Poort naar Hoevelaken. Deze kaderstelling maakt het mogelijk om een plan uit 
te werken voor woningbouw op de hoek van de Koninginneweg en de Westerdorpsstraat in

 Hoevelaken. De commissie kan zich vinden in de ontwikkeling van woningbouw op deze locatie. 
De commissieleden stelden nog vragen over onder meer de hoogte van de woningbouw, de 
communicatie met omwonenden en andere inwoners van Hoevelaken, de duurzaamheid, 

 mobiliteit (verkeersontsluiting en -veiligheid). Het voorstel staat met debat op de agenda van de 
raadsvergadering van 16 december. 

-  Nota Parkeernormen In de Nota parkeernormen 2021 staan voor de gemeente Nijkerk per ge-
bied en per functie de parkeernormen op basis van de huidige landelijke normen. De commissie-
leden zijn blij dat de nota is geactualiseerd en er ook aandacht is voor bijvoorbeeld fi etsparkeren.

Column
Raadslid aan het woord

Boudewijn van der Woerd, raadslid VVD

Bereikbaar en leefbaar 
In 1977 kwamen mijn vrouw en ik in Hoe-
velaken wonen. Net als nu waren er amper 
woningen te koop, dus wij hadden geluk! 
Al snel waren wij actief betrokken bij het 
verenigingsleven, politiek en school. 

Van 1990 tot 2000 was ik VVD-raadslid in 
Hoevelaken. Vanaf 2002 in de gemeente 
Nijkerk. Daardoor heb ik de andere kernen 
van onze gemeente ook veel beter leren 
kennen en waarderen. Wij lopen graag een 
klompenpad of fi etsen langs het randmeer of 
in onze mooie natuurgebieden. Eerst actief 
en later vooral als supporter zijn wij regelma-
tig bij volleybal, tennis of voetbal te vinden. 
Er zijn veel plekken in onze mooie gemeente 
die in aanmerking komen als mijn favoriete 
plek. Zoals de Arkemheense polder, Nijkerk 
aan zee, landgoed Appel of de mooiste toren, 
maar ik kies voor het Hoevelakense bos.

Als forens was knooppunt Hoevelaken voor 
mij het symbool voor toenemende fi les. Door 
de entree met huize Hoevelaken en het Hoe-
velakense bos was het na een lange werkdag 
of vakantie toch weer prettig thuiskomen in 
ons mooie groene dorp. 

Het Hoevelakense bos is een fi jne plek om 
met de (klein-) kinderen te wandelen en te 
spelen. Bij een groeiende bevolking neemt 
ook de druk op onze groene gebieden sterk 
toe. Bescherming en versterking daarvan is 
noodzakelijk, maar geen eenvoudige opgave!

De VVD wil extra woningbouw, maar wel met 
balans voor de leefbaarheid en bereikbaar-
heid. Daarom heb ik mij ingezet voor een 
groene recreatieve zone tussen Amersfoort 
en onze gemeente. Binnenkort komt de 
omgevingsvisie en de door de VVD gevraagde 
mobiliteitsvisie in bespreking. Voor de 
bereikbaarheid van Hoevelaken via de weg is 
structurele verbetering noodzakelijk. Zeker 
nu Hoevelaken verder groeit!   

Reageren?
boudewijn@vd-woerd.net

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


