
16 februari 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
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.

Wie vindt wat? Gebruik de StemWijzer!
Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkie-
zingen. Vervroegd stemmen is al mogelijk op 
14 en 15 maart. Inwoners van de gemeente 
van 18 jaar en ouder kiezen dan de nieuwe 
leden van de gemeenteraad. 

Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? 
Misschien kan de StemWijzer helpen. Ga naar 
Nijkerk.StemWijzer.nl . Bekijk de 26 stellingen, 
geef uw mening …. en zie met welke partij(en) 
u de meeste overeenstemming heeft. Het re-
sultaatscherm biedt u ook de mogelijkheid om 
meer te lezen over de standpunten van alle 
partijen zodat u eenvoudig kunt vergelijken.

Het is een snelle manier om een beeld te 
krijgen van wat de partijen in de gemeente 
Nijkerk vinden. Zodat u kunt beslissen aan 
welke partij u uw stem geeft. Hoe meer stem-
men een partij krijgt, hoe meer mensen van 
een partij in de gemeenteraad komen.  Op 
welke (persoon van een) partij u stemt, heeft 
dus echt invloed op waar de nieuwe 
gemeenteraad voor staat.

Stempas uiterlijk 2 maart in de bus
Iedereen die mag stemmen, ontvangt uiterlijk 
2 maart een uitnodiging om te stemmen op 
zijn/haar huisadres. Deze stempas heeft u 
nodig om te stemmen. Neem de stempas en 
een identiteitsbewijs mee naar het stembureau 
op 16 maart aanstaande. Uw identiteitsbewijs 
mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Concept stedenbouwkundige visie Stadshaven Nijkerk
Met het toekennen van de subsidies van het 
Rijk en de provincie Gelderland wordt de 
ontwikkeling van het project Stadshaven 
Nijkerk verder vorm gegeven. Voor het op-
stellen van de concept stedenbouwkundige 
visie bent u - vanwege de tijdsdruk voor het 
indienen van de subsidieaanvraag - als direct 
omwonende nog niet actief betrokken. 
Voordat we de visie defi nitief maken, willen 

wij u de gelegenheid geven om een reactie te 
geven op de conceptvisie.

De digitale bijeenkomst is op woensdag 23 
februari 2022 van 19.30 - 20.30 uur.

Wij lichten de concept stedenbouwkundige visie 
toe en u kunt vragen stellen via de chat. Ook is 
het mogelijk via de website een reactie te geven.

Aanmelden
U kunt zich tot 19 februari 2022 
aanmelden voor deze digitale bijeenkomst 
via www.nijkerk.eu/stadshaven-nijkerk. 
Hier vindt u ook de concept steden-
bouwkundige visie en meer 
achtergrondinformatie.

Gratis bezwaar maken tegen WOZ-waarde 
Ieder jaar opnieuw bepaalt GBLT de WOZ-
waardes voor woningen en bedrijven. U 
vindt de WOZ-waarde voor uw bedrijf of wo-
ning op uw taxatieverslag. Een taxatiever-
slag is een rapport met de waarde van een 
woning. Dit verslag staat in uw documenten 
in de beveiligde - Mijn Loket - omgeving via 
de website van GBLT, gblt.nl

De WOZ-waarde van uw woning of bedrijf 
kan anders zijn dan vorig jaar 
De WOZ-waarde verandert mee met aanpas-
singen van verkoopprijzen van woningen en 
bedrijven. De verkoopprijzen van woningen en 
bedrijven zijn onderdeel van de berekening van 
de WOZ-waarde. GBLT bepaalt de WOZ-waar-
de op basis van uw situatie. De huizenprijzen 
van woningen zijn het afgelopen jaar gestegen. 
Hierdoor kan de WOZ-waarde hoger zijn dan u 
verwachtte.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? 
Maak gratis bezwaar via GBLT
U kunt makkelijk bezwaar maken tegen de 
WOZ-waarde via Mijn Loket. In uw bezwaar 
geeft u aan waarom u het oneens bent met 
de WOZ-waarde. De taxateurs van GBLT be-
oordelen uw bezwaar. Klopt uw bezwaar? Dan 
past GBLT de WOZ-waarde voor u aan. U krijgt 
van GBLT een brief met de beslissing. Ga voor 
meer informatie naar gblt.nl/bezwaar-woz.

U heeft zes weken om bezwaar te maken 
tegen de WOZ-waarde
U vindt de WOZ-waarde ook op de belasting-
aanslag die u van GBLT ontvangt. 

U heeft vanaf dat moment zes weken om 
bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. 
Heeft u gekozen voor de Berichtenbox van 
Mijn Overheid? Dan ontvangt u uw 
belastingaanslag via de Berichtenbox.

Komt u er niet uit, heeft u vragen of extra 
hulp nodig?
GBLT helpt u graag. Ga naar gblt.nl. Of bel 
voor 1 april zodat wij u op tijd kunnen helpen 
met uw bezwaar. U kunt GBLT bellen op het 
nummer 088-064 55 55. Open van maandag 
tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

In 2011 is GBLT ontstaan als een 
belastingsamenwerking. GBLT regelt de 
belastingen voor een aantal organisaties. 
Zij werken samen met zeven gemeenten 
en vijf waterschappen, waaronder de 
gemeente Nijkerk.

Veilig mailen vervangt faxverkeer in 2022
Het faxverkeer maakt binnen de gemeente Nijkerk voor Veilig Mailen. 
Hiermee kan vertrouwelijke informatie versleuteld en veilig worden
gedeeld via de e-mail. Daarmee vervalt het faxnummer van de
gemeente Nijkerk.

Wilt u in contact komen met de gemeente Nijkerk? Dan kunt u mailen 
naar gemeente@nijkerk.eu. U kunt bellen met Service en Informatie via 
14 033. Of u kunt een brief sturen naar Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. 
Veel informatie is te vinden op onze website www.nijkerk.eu. Ook kunt u 
de gemeente Nijkerk volgen via twitter @gemeenteNijkerk of via 
facebook, @samennijkerk.



Brussenclub – 8 tot en met 12 jaar
Gratis club voor kinderen met een bijzondere broer of zus

De brussenclub is een club voor kinderen 
met een bijzondere broer of zus. Dat kan een 
broer of zus zijn met bijvoorbeeld ADHD, 
autisme, psychische problemen, een chro-
nische ziekte of een verslaving. Kinderen 
schamen zich in die situatie soms voor hun 
broer of zus. Of ze hebben het gevoel te veel 
in de schaduw te staan. Veel tijd en aandacht 
gaat dan vaak naar het kind waar iets mee 
aan de hand is. Kinderen maken zich soms 
zorgen over hoe het thuis gaat. Bovendien 
willen veel kinderen graag weten wat er met 
hun broer of zus aan de hand is en hoe ze 
daarmee om kunnen gaan. 

‘Brussen’ is een samenvoeging van broer en 
zussen. In de brussenclub delen de kinderen 
ervaringen met elkaar. De kinderen bespreken 
wat het gedrag van hun broer of zus is en wat 
dat met hen doet. Ook geven ze elkaar tips 

om met het gedrag van hun broer of zus om te 
gaan. Want het kletst toch het lekkerste met 
leeftijdgenoten die in hetzelfde schuitje zitten. 

Maar op de brussenclub gaan de kinderen 
niet alleen maar praten. Ze doen ook leuke en 
sportieve activiteiten. Iedere bijeenkomst is er 
een ander programma met een thema dat de 
kinderen kan helpen om met hun broer of zus 
om te gaan. Maar ook om goed voor zichzelf 
te zorgen. Voor de kinderen bestaat de brus-
senclub uit 9 bijeenkomsten. Voor u als ouder 
zijn er 2 bijeenkomsten waarin u informatie 
krijgt over de brussenclub. 
 
Voor wie? 
De training is voor kinderen van 8 tot en met 
12 jaar. Maar als de kinderen iets ouder/jonger 
zijn, kunt u ze ook aanmelden! Deelname is 
gratis voor inwoners van de gemeente Nijkerk. 

Meer informatie en aanmelden 
De 9 trainingen voor kinderen worden gegeven 
op dinsdagmiddag van 15.30-17.00 uur. De 2 
bijeenkomsten voor ouders zijn op dinsdag-
avond van 19.30-21.00 uur. Alle bijeenkom-
sten worden gehouden in de Maranathaschool 
(Grieglaan 4, 3862 GV in Nijkerk). De training 
start bij voldoende aanmeldingen op 12 april 
2022. Aanmelden kan via www.pitnijkerk.nl 
(klik op ‘Vier tot twaalf jaar’).

Filmpjes over ‘Bob’
In de afgelopen periode zijn er meer 
verkeersongevallen geweest dan in andere 
jaren. Vaak was er alcohol in het spel, of had 
de chauffeur drugs gebruikt. In gesprekken 
met jongeren kwam naar voren dat ze bij het 
uitgaan zorgen voor een ‘Bob’ of een taxi. 
Maar als uitgaan niet kan, zoeken jongeren 
elkaar wel op. En niet direct met het voor-
nemen om veel te drinken. Als ze dan toch 
wat meer drinken is er geen Bob of taxi. 

‘Als je dronken bent moet je na gaan denken’
Als mensen een paar biertjes te veel op heb-
ben, dan zouden ze de auto moeten laten 

staan. Maar goed nadenken lukt vaak niet bij 
mensen die aangeschoten zijn. Je moet dus 
eigenlijk andersom plannen: eerst nadenken 
hoe je thuiskomt en dan pas alcohol drinken.  
 
Vooruitgedacht? Thuisgebracht!
Jongerenwerkers in de regio willen jongeren 
en ouders bewust maken van de risico’s van 
alcohol drinken zonder planning van een Bob 
of taxi. Daarom hebben ze fi lmpjes gemaakt. 
De fi lmpjes zijn te zien op 
www.stopdrugsnijkerk.nl.

Kwart inwoners 
bezocht in 2021 
www.duurzaam-nijkerk.nl 

In 2021 bezocht een kwart van de Nijkerkers 
de website www.duurzaam-nijkerk.nl. Op 
deze website staat onder meer informatie 
over hoe je je huis kunt verduurzamen, 
hoe je gratis advies kunt krijgen in Nijkerk, 
welke subsidies er beschikbaar zijn en wat 
het beleid van de gemeente is om in 2050 
energieneutraal te zijn.

Subsidies en windmolens
Sinds de lancering van de website (in maart) 
tot met 31 december 2021 hebben 11.140 
mensen (unieke bezoekers) de website beke-
ken. Er werd het meest gezocht naar informa-
tie over subsidies, over de plannen voor het 
plaatsen van windmolens en zonnevelden en 
op acties zoals de Energiebespaarvoucher en 
de regenton-actie. Daarnaast werd de pagina 
over Energieloket Nijkerk het vaakst bekeken.

Online info 
Wethouder Harke Dijksterhuis van Duurzaam-
heid is blij met het hoge aantal bezoekers. 
”We willen onze inwoners zoveel mogelijk op 
weg helpen met verduurzamen. En toeganke-
lijke informatie is daarbij essentieel. Omdat 
we tegenwoordig bijna allemaal eerst op 
internet kijken wanneer we informatie zoeken, 
besloten we deze website op te zetten.” Hij ver-
volgt: “De website is dus ook een logische plek 
om informatie te geven over de plannen die de 
gemeente heeft. Want er gaat veel gebeuren 
en daar krijgt iedere inwoner mee te maken. 
Daarom is het belangrijk dat onze inwoners de 
informatie makkelijk kunnen vinden.”

Cultuursector herstellen en klaar maken voor de toekomst
De Nijkerkse cultuursector heeft grote 
schade geleden door de coronamaatregelen. 
Cultuur is onmisbaar voor mensen, om te 
ontspannen, elkaar te ontmoeten. Mensen 
kunnen zich ontplooien en kennismaken 
met nieuwe wereldbeelden. Daarom wil het 
college de komende maanden, samen met de 
cultuursector, een herstelplan maken voor de 
cultuursector. In dit plan komen maatrege-

len te staan die de cultuursector niet alleen 
herstellen maar ook klaar maken voor de 
toekomst. 

Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh: “De 
afgelopen jaren hebben we gemerkt hoe be-
langrijk cultuur is voor mensen. Jong en oud, we 
hebben cultuur allemaal gemist. Een herstel-
plan is daarom enorm belangrijk en onmisbaar. 

We gaan ook van de nood een deugd maken. 
Want we herstellen niet alleen wat door corona 
is afgebroken, maar, maken samen met de 
cultuursector, door creativiteit en innovatie, de 
cultuursector ook sterker voor de toekomst.”

Meer informatie leest u op onze website: 
www.nijkerk.eu/herstel-cultuursector

Vaccineren zonder afspraak verhuist naar
dependance gemeentehuis
GGD Gelderland-Midden gaat ‘pop-up’ vac-
cineren door de hele regio. In Nijkerk konden 
inwoners de afgelopen maanden al regelma-
tig op zaterdag terecht bij de prikbus op het 
Molenplein. Vanaf komende zaterdag kun-
nen inwoners terecht in de dependance van 
het stadhuis, aan de Kolkstraat. Inwoners 
die een eerste, tweede of boosterprik (vanaf 
18 jaar) willen zonder afspraak kunnen zo 
direct dichtbij gevaccineerd worden. Je krijgt 
het Pfi zer-vaccin.

Alle vaccinaties zonder afspraak
De pop-up locaties zijn tijdelijke locaties die 
snel en makkelijk te gebruiken, en te bereiken 
zijn.  

Bij pop-up vaccineren kun je zonder afspraak 
terecht. Iedereen vanaf 12 jaar mag dat vaccin 
krijgen. Als je komt voor je eerste prik, maken 
zij meteen een afspraak voor je tweede prik.
• Openingstijden: zaterdag van 10.00 tot 

16.00 uur 
• Meenemen: een mondkapje en identiteits-

bewijs
• Meer informatie: 
 https://ggdgm.nl/dichtbijvaccineren

Let op: het kan druk zijn bij pop-up vaccineren. 
Kom op tijd als je zeker wilt zijn van je 
vaccinatie. Je kunt ook komen voor het 
aftekenen van het gele boekje.

Herstel Cultuur gemeente Nijkerk

B i b l i o t h e e kB i b l i o t h e e kB i b l i o t h e e kB i b l i o t h e e kB i b l i o t h e e kB i b l i o t h e e kB i b l i o t h e e k

Waar spoor 1 en 2 inzetten op directe noodsteun voor het behoud van de culturele infrastructuur, zet spoor 3 in op een toekomstbestendige, wendbare en weerbare culturele infrastructuur.

1. Behoud
Doel
Overeind houden van de culturele 
makers en organisaties.

-  Ondersteunen van organisaties in de 
culturele sector;

-  Coulant opstellen bij het vaststellen en 
terugvorderen van subsidies.

2. Herstel
Doel
Helpen van culturele instellingen en verzachten van 
financiële gevolgen door coronacrisis.

-  Organisaties in staat stellen om activiteiten weer 
op te starten;

-  Tijdelijke subsidies verlenen aan cultuur- en 
erfgoedinstellingen en dorps- en buurthuizen.

3. Vernieuwing
Doel
De culturele sector weerbaar en wendbaar 
maken voor de toekomst.

-  Acties van culturele sector gezamenlijk voor 
de langere termijn;

-  Ondersteunen van nieuwe ideeën en 
experimenten.

‘Herstel Cultuur Gemeente Nijkerk’ richt zich op 3 sporen:

€

€

€

€

€

€



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
16 februari 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2738 Appelsestraat 1a Nijkerk kappen van 6 bomen 04-2-2022
2021W2764 De Wees 2 Hoevelaken verbreden van de oprit 03-2-2022
2021W3234 Schoolstraat 67a Nijkerkerveen bouwen van berging/schuur 04-2-2022
2021W2734 Sparrenlaan 58 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 08-2-2022
2021W3247 Veldhof 17 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 04-2-2022
2021W2882 Vossenweg 5 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 03-2-2022

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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2940 Havenstraat 6b Nijkerk legaliseren van bouwwerken 07-2-2022

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 omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2020W3251 Sluiswachter ongenum. Nijkerk bouwen van een bedrijfsverzamel- 04-2-2022
  gebouw 

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:
2021W2798 Beurtschipper 1a Nijkerk verbouwen en uitbreiden bedrijfshal 02-2-2022
  en aanbrengen reclame 
2022W0058 Dokter van de Kolkstraat aanleggen van 2 uitwegen 04-2-2022
 ongenum. / Eekmastraat
 Nijkerkerveen 
2021W2838 Klaarwaterweg 14 plaatsen van zonnepanelen 08-2-2022
 Nijkerkerveen 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W0271 Bastion 2 Nijkerk milieuneutraal veranderen inrichting 03-2-2022
2022W0285 Bezembinder 8 Nijkerk gebruiken als detailhandel voor 04-2-2022
  volumineuze goederen 
2022W0299 Bontepoort 5 Nijkerk legaliseren van de B&B 07-2-2022
2022W0251 Kastanjelaan 9 Hoevelaken verbouwen van de woning 01-2-2022
2022W0300 Klaprooslaan 51 Hoevelaken plaatsen van dakkapellen 07-2-2022
2022W0290 Laakweg 4 Nijkerkerveen bouwen van een woning 04-2-2022
2022W0274 Nieuwe Voorthuizerweg 3b verbouwen van de woning en plaatsen 03-2-2022
 Nijkerk tijdelijke woonunit 
2022W0296 Prinsenweg 24 Nijkerk bouwen van een dierenverblijf 07-2-2022
2022W0283 Slichtenhorsterweg 41 Nijkerk restaureren en verduurzamen van de 03-2-2022
  woonboerderij 
2022W0256 Woudweg 16a Nijkerk verbouwen van een bestaande stal 01-2-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W2838 Klaarwaterweg 14 plaatsen van zonnepanelen 05-2-2022
 Nijkerkerveen 

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022BL017 Doornsteeg 0 - De Hofstee het tijdelijk lozen van bemalingswater 03-2-2022
 3861 DC Nijkerk 

Online hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 21 februari 2022 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een 
zitting ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzittingen zijn in prin-
cipe openbaar. Wel is het mogelijk dat – al dan niet op verzoek van de indiener van het bezwaar – een 
hoorzitting alsnog achter gesloten deuren wordt gehouden.

De openbare agenda is als volgt:
19.00 uur Een bezwaarschrift inzake een verleende omgevingsvergunning voor Parklaan 4 
19.35 uur Een bezwaarschrift inzake een last onder dwangsom voor Westerdorpsstraat 22c
20.10 uur Een bezwaarschrift inzake een verleende omgevingsvergunning voor een lichtbak bij
 TinQ benzinestation
20.45 uur Een bezwaarschrift inzake een geweigerde omgevingsvergunning voor Wittenburg 65

Wilt u als toehoorder bij een zitting aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden bij mevrouw
D. Wisselo via het e-mail adres d.wisselo@nijkerk.eu. Belt u liever? Neem dan contact op met het
algemene nummer van de gemeente Nijkerk 14 033. U kunt dit nummer ook bellen als u meer
informatie wilt, vraag naar een collega van team Juridische Zaken.

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 
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 
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 
17 februari Beeldvorming 20.00 uur
21 februari Raadscommissie 20.00 uur
24 februari Raadsvergadering 19.30 uur

Terugblik Raadscommissie I 14 februari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Maandag 14 februari vergaderde raadscommissie I over:
-  Verordening op de Adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Nijkerk.
 De raadscommissie is positief over het voorstel om al vanaf deze zomer met de nieuwe 
 adviescommissie te gaan werken.  Wat de commissie betreft kan het voorstel zonder debat naar 

de raad van 24 februari.
-  Adviesrecht gemeenteraad onder de Omgevingswet. 
 Bij dit agendapunt vroeg een inspreker eerst aandacht voor Slichtenhorst. Daarna besprak de 

commissie het voorstel en sprak er waardering voor uit. Het college komt nog terug op vragen 
over aantallen woningen, gebiedsindeling op kaart en maatschappelijke voorzieningen.

 In de raadsvergadering van 24 februari staat het voorstel met debat op de agenda. 

Vooruitblik Beeldvorming 17 februari
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Op 17 februari is er vanaf 20.00 uur een (online) informatiebijeenkomst) voor raadsleden en 
belangstellenden over het project Duurzame verbinding A28; onderzoek mogelijkheden windturbines 
en zonnevelden. Het onderzoek gaat over de mogelijkheden om ten minste 2 windturbines en 
maximaal 40 hectare aan zonnevelden langs de A28 mogelijk te maken.

Tijdens de bijeenkomst krijgen de aanwezigen informatie over de stand van zaken van het project 
Duurzame Verbinding A28 en de richting van de aanpassing van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
MER. Daarover zijn veel zienswijzen ingediend en vragen gesteld. Op basis van de zienswijzen en 
adviezen van bijvoorbeeld de commissie voor de milieueffectrapportage, heeft het college nagedacht 
over aanpassingen. Die denkrichting heeft het college ook besproken met betrokken bewoners.

Vooruitblik Raadscommissie 21 februari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

De raadscommissie spreekt over het Mijlpalenplan doorontwikkeling gemeentelijke organisatie. 
Het is een consulterende bijeenkomst waar het college enkele vragen over het onderwerp aan de 
raad voorlegt. Bijvoorbeeld over het proces van organisatieontwikkeling en de managementstructuur.

Meer informatie? Inspreken?
Op de website: www.Nijkerk.eu/gemeenteraad vindt u alle vergaderstukken. Wilt u meekijken met 
de vergaering? Of wilt u de vergadering achteraf terugkijken? Dat kan zonder aanmelden.
Wilt u meepraten tijdens de beeldvorming of inspreken tijdens de raadscommissie? 
Dan ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk om 10.00 uur ‘s ochtends op de dag van de 
vergadering via griffi e@nijkerk.eu
U krijgt dan alle informatie die u nodig heeft om mee te doen met de vergadering.

Terugblik Raadscommissies I en II 10 februari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Op donderdag 10 februari besprak raadscommissie I het voorstel Financiële kaderstelling bouw-
plan Kerkplein, Nijkerk. Eerst in het besloten deel van de vergadering over de bijlage met een 
juridisch advies over de exploitatie van 95 openbare parkeerplekken. Daarna volgde het openbare 
deel van de vergadering. De commissieleden gaven aan dat zij eerder informatie hadden willen 
ontvangen en spraken hun zorgen uit over de wijze van exploiteren van parkeerplaatsen. De com-
missie vroeg het college om in gesprek te blijven met de Van den Tweel Groep om overeenstem-
ming te bereiken. Voor het gevraagde investeringskrediet van bijna € 4,4 miljoen, heeft de com-
missie onderbouwing gevraagd aan het college. Ook gaven de commissieleden aan dat zij voorkeur 
hebben voor ‘slagboomparkeren’ en betalen achteraf. Het voorstel staat met debat op de agenda 
van de raadsvergadering van 24 februari. 

Raadscommissie II vergaderde over diverse regionale zaken:
Kaderbrief 2023 Omgevingsdienst De Vallei. Omgevingsdienst de Vallei (OddV) is een samen-
werkingsverband van vijf gemeenten voor vergunningverlening en toezicht daarop. In de kaderbrief 
schetst de OddV de ontwikkelingen die zij komend jaar verwachten. De raadscommissie vroeg nog 
aandacht voor de onderbouwing van de kosten. Het onderwerp staat daarom met debat op de 
agenda van de gemeenteraad op 24 februari.

Kaderbrief Valleihopper 2023 – 2026. De Valleihopper is een samenwerkingsverband van acht 
gemeenten voor aanvullend openbaar vervoer. De kaderbrief geeft inzicht in de fi nanciële en 
inhoudelijke kaders voor 2023-2026. De commissie besprak de Kaderbrief en gaf aan dat er wat de 
commissie betreft geen zienswijze ingediend hoeft te worden. Het onderwerp staat zonder debat 
op de agenda van de raadsvergadering van 24 februari.

Regiovisie Jeugdhulp FoodValley. De gemeenten in de regio FoodValley werken samen om goede 
en betaalbare hulp voor jeugdigen, ouders en gezin te kunnen blijven aanbieden. Commissieleden 
onderschrijven het belang van goede jeugdhulp en vinden het uitgangspunt – lokaal doen wat 
lokaal kan – goed. De commissie vroeg aandacht voor een goede balans tussen kwaliteit en betaal-
baarheid en voor rapportages om effectiviteit te kunnen controleren. Het onderwerp staat op de 
agenda van de raadsvergadering van 24 februari. Wat de commissie betreft mag het zonder debat 
behandeld worden.

Kaderbrief Regio Foodvalley. Regio Foodvalley is de samenwerking tussen acht gemeenten. De 
kaderbrief gaat over de kosten van het regiokantoor en de kosten voor de uitvoering van de pro-
gramma’s. De commissie besprak de kaderbrief en onderschreef het belang van de samenwerking. 
Commissieleden vroegen nog aandacht voor meer bekendheid van het aanbod van regio Foodval-
ley bij ondernemers en inwoners van Nijkerk. Het onderwerp staat op de agenda van de raadsver-
gadering van 24 februari. Wat de commissie betreft mag het zonder debat behandeld worden.

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

Op woensdag 16 maart zijn de gemeen-
teraadsverkiezingen. 

Wat vindt u belangrijk voor de 
gemeente Nijkerk? In de StemWijzer 
staan 26 stellingen. Vul in en vergelijk zo 
eenvoudig uw mening met die van de 
politieke partijen.
www. Nijkerk.stemwijzer.nl


