
16 maart 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.

Stembureaus op 16 maart open tot 21.00 uur
Heeft u al gestemd voor de gemeenteraad? 
Het kan woensdag 16 maart nog tot 21.00 
uur ’s avonds.

Weet u nog niet op wie u wilt stemmen? De 
StemWijzer kan misschien helpen. Ga naar 
Nijkerk.StemWijzer.nl en geef uw mening 
over de 26 stellingen. U ziet dan met welke 
partij(en) u de meeste overeenstemming 
heeft. Het is een snelle manier om een beeld 
te krijgen van wat de partijen in de gemeente 
Nijkerk vinden.

Neem stempas en identiteitsbewijs mee
Iedereen die mag stemmen, ontving eind 
februari een uitnodiging om te stemmen op 
het huisadres. Deze stempas heeft u nodig 
om te stemmen. Neem de stempas en een 
identiteitsbewijs mee naar het stembureau. 
Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar 
verlopen zijn.

Praktische informatie op de website 
Op de website van de gemeente Nijkerk (Nij-
kerk.eu/verkiezingen) vindt u alle praktische 
informatie over bijvoorbeeld stembureaus, 
stempas en stemmen bij volmacht.

Uitslagen van de verkiezingen
Als de stembureaus zijn gesloten worden de 
stemmen geteld. In het stadhuis maakt 
burgemeester Gerard Renkema vanaf 
ongeveer 21.15 uur regelmatig de tussen-
uitslagen bekend. U kunt dit volgen via de 
televisie via het kanaal van de A1 mediagroep, 
en op de websites van de Stad Nijkerk, Nijkerk.
nieuws.nl en de A1 mediagroep. 

De voorlopige uitslagen staan op donderdag 
17 maart op de gemeentelijke website. 

Oproep onderzoek woonvoorkeuren oudere inwoners
Hoe ziet uw ideale woning eruit?
Blijft u in de toekomst graag in uw huis wonen 
of verhuist u liever naar een andere huis? 
De gemeente Nijkerk is benieuwd naar uw 
mening. Het is belangrijk dat iedereen met 
plezier in de gemeente kan blijven wonen. De 
gemeente wil graag een beter inzicht krijgen 
in de woonsituatie en hoe oudere inwoners 
willen wonen. Daarom is de gemeente Nijkerk 
een onderzoek gestart onder onze oudere 
inwoners.
 
Wat doet de gemeente met de resultaten? 
De resultaten van het onderzoek gebruikt de 
gemeente de komende jaren bij het woonbe-
leid en het woningbouwprogramma. Hierin 
schrijven we op hoeveel en waar we huizen 
gaan bouwen. Het maakt niet uit of u wel of 
niet wilt verhuizen. Inzicht in uw woonsituatie 
en woonvoorkeuren kunnen ons daarbij helpen

Vult u de vragenlijst in?
Bent u 55 jaar of ouder? Dan heeft u een brief 
van de gemeente Nijkerk ontvangen met een 
uitnodiging om de vragenlijst in te vullen.
Wij hebben bijvoorbeeld vragen over:
• uw bestaande woonsituatie;
• uw ideale huis;
• en uw mening over een aantal 
 woonconcepten.

Het duurt ongeveer 20 minuten om de 
vragen te beantwoorden. Natuurlijk ver-
werken wij uw antwoorden vertrouwelijk 
en anoniem. Door het invullen van deze 
vragenlijst helpt u de gemeente bij het 
maken van het nieuwe woonbeleid. Vult u 
de vragenlijst ook in? Alvast hartelijk dank!

Gemeente Nijkerk bereidt opvang voor vluchtelingen Oekraïne voor 
De oorlog in Oekraïne heeft een grote 
stroom vluchtelingen op gang gebracht. 
De gemeente Nijkerk leeft mee met de 
inwoners van Oekraïne en vindt het vanzelf-
sprekend om een bijdrage te leveren aan de 
opvang van vluchtelingen. Op www.nijkerk.eu 
staat de laatste informatie over onder andere 
opvangplekken in de gemeente Nijkerk.
 

De gemeente stemt noodzakelijke opvang af 
met de regiogemeenten. Zij houdt ook nauw 
contact met maatschappelijke partners die 
een rol kunnen spelen bij de opvang. De 25 
veiligheidsregio’s in Nederland moeten elk 
zorgen voor 2000 opvangplekken. De gemeen-
te Nijkerk draagt haar steentje bij binnen de 
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-
Midden. Hierin werken 15 gemeenten samen. 

Hulp aanbieden
De zoektocht naar meer opvangplekken voor 
een langere periode is zowel in de regio als in 
de gemeente in volle gang. Ook bedrijven en 
particulieren willen helpen, met spullen,
donaties of een opvangplek. Op www.nijkerk.eu
staat hoe u deze hulp kunt aanbieden. 

Hier staat onder andere dat inwoners die 
overwegen hun huis open te stellen voor 
Oekraïense vluchtelingen contact op kunnen 
nemen met Vluchtelingenwerk via 
www.vluchtelingenwerk.nl. 

Meer informatie
Heeft u vragen? Op www.nijkerk.eu vindt u 
ook veelgestelde vragen en antwoorden, wat 
de gemeente doet en waar u meer informatie 
kunt vinden over de situatie in Oekraïne. 

Mist u informatie of heeft u een andere vraag? 
Stuur dan een e-mail naar
gemeente@nijkerk.eu.

Reageren op 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 vormgegeven. Voordat we een defi nitieve visie maken, willen 
wij u de gelegenheid geven om een reactie te geven op de conceptvisie.

Meer informatie en reageren
Op www.nijkerk.eu/stadshaven-nijkerk kunt u meer lezen over het project 
Stadshaven Nijkerk. Ook vindt u hier de concept stedenbouwkundige visie. 
Tot en met 18 maart is het mogelijk om via de website een reactie te geven. 



Energiebespaarbox ophalen
Heeft u als huurder een voucher voor de 
Energiebespaarbox, maar heeft u de doos 
nog niet opgehaald? Deze week zijn er een 
aantal extra momenten waarop u dat kunt 
doen.

Stadhuis
Woensdag 16 maart kunt u tussen 13.00-17.00 
uur de doos ophalen bij het stadhuis op de 
Kolkstraat 27. 

Klimaatkamer
Op donderdag 17 en vrijdag 18 maart kan dat 
‘s middag bij de Klimaatkamer. Deze staat op 
De Brink in Hoevelaken.

Handige website
Wilt u meer info en praktische tips over 
energie besparen? Kijk dan eens op de handige 
website www.duurzaam-nijkerk.nl.

•	Zorg
•	Welzijn
•	Maatschappij
•	Cultuur

•	Sport
•	Opleiding
•	Werk	&	inkomen

Heeft u vragen of zoekt u een

organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl

GGD Gelderland-Midden prikt zaterdag
19 maart op locatie
Inwoners die een eerste, tweede of boos-
terprik (vanaf 18 jaar) willen kunnen direct 
dichtbij gevaccineerd worden. Je krijgt het 
Pfi zer-vaccin. Je kunt op zaterdag 19 maart 
terecht in de dependance van het stadhuis, 
aan de Kolkstraat.

Deze locatie is tijdelijk. En is snel en makkelijk 
te gebruiken en te bereiken. Je kunt zonder 
afspraak terecht. Behalve voor de herhaal 
vaccinatie voor 70-plussers. 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: de herhaalvaccinatie voor mensen van 
70 jaar en ouder kan vooralsnog alleen op 
afspraak. Hiervoor ontvang je een uitnodi-
gingsbrief van het RIVM. In de brief staat de 
website en het landelijke telefoonnummer 
van GGD GHOR Nederland om een afspraak 
te maken. De herhaalprik tegen corona mag 3 
maanden na de booster worden gezet. 

Stoppen met drinken, wil je dat echt?
Jan Bijsterbosch kent het klappen van de zweep
Alcoholisme is een lastig probleem. Niet al-
leen voor de mensen die het moeilijk vinden 
om alcohol te weerstaan en hun familie en 
vrienden. Maar ook voor mensen die willen 
helpen om de schade van te veel alcohol 
drinken te beperken. Bij de gemeente Nij-
kerk zijn er verschillende medewerkers die 
als geen ander weten hoe die gesprekken 
kunnen verlopen. Jan Bijsterbosch is één van 
hen. 

Je kan je erop verkijken
Rondom alcoholisme leven veel misverstan-
den. Mensen die er weinig van weten, denken 
dat een alcoholist is te herkennen aan zijn 
uiterlijk. Jan Bijsterbosch: ‘Ik leerde een vrouw 
kennen die heel veel alcohol kon drinken, 
zonder dat je aan de buitenkant zag dat er iets 
misging. Als ik er naar vroeg zei ze zelf ook 
dat ze het allemaal nog in de hand had. Maar 
een paar jaar later bleek haar lever zo erg 
beschadigd dat ze er al snel aan overleed. Ken-
nelijk is het mogelijk om voor anderen veel te 
verbergen. Mensen met een verslaving kunnen 
heel goed smoezen bedenken.’

De oorzaak
Oorzaken van te veel alcohol drinken zijn er 
veel. Jan Bijsterbosch: ‘Mijn eerste vraag is 
vaak of iemand zelf trekken herkent van ADHD 
of autisme. Maar ook pijn, stress, verdriet of 
onzekerheid kunnen een rol spelen. Dat zijn 
vaak zaken die je niet snel of makkelijk kan 
veranderen. Op zo’n moment lijkt het heel 
mooi als je tegen iemand zegt dat hij moet 
stoppen met drinken. Maar als er geen oplos-
sing komt voor de oorzaak, dan is het de vraag 
wat dan de gevolgen zijn.’
 
Het echt willen
Stoppen is alleen mogelijk voor mensen die 
het echt willen. ‘Je moet soms echt bereid zijn 
om alles uit je handen te laten vallen. Willen 
stoppen, maar bij een zakendiner een visscho-
tel willen eten met een goed glas witte wijn er 
bij, dat gaat niet werken. Dan kan je beter nog 
even doorgaan en wachten tot je er echt alles 
voor over hebt.’

Een evenwicht
‘Soms komen we bij ouderen die teveel drin-
ken. De vraag is dan: ‘Hoe ben je op dit punt 
gekomen?’ Eenzaamheid speelt dan vaak een 
rol. Maar ook pijn. Kunnen ouderen slapen 
met een lichte pijnstiller en een paar biertjes? 
Dan denken wij dat je daar niks aan moet 
veranderen. Is er een evenwicht en niet te veel 

schade? Waarom zou je het ouderen dan nog 
moeilijk maken?’

Wanneer moet er echt iets gebeuren?
Hoe weet je nu dat je echt iets moet doen? 
Die vraag is niet zo gemakkelijk te beant-
woorden. ‘Je ziet vaak zelf de schade niet die 
je veroorzaakt. Vaak moeten anderen jou dat 
vertellen. ‘Ga jij maar in een aparte kamer 
zitten. Dan hoef ik in elk geval niet te zien 
hoe jij iedere avond dronken wordt.’ Deze 
uitspraak kan voor iemand die veel drinkt een 
goede aanleiding zijn om toch eens na te gaan 
denken. Maar ga als partner, collega of werk-
gever niet in discussie over de vraag wat teveel 
alcohol is. Zeg alleen welke last je er zelf van 
hebt. Of zeg wat jij nog accepteert voordat je 
de relatie verbreekt.’

Wat is de beste manier?
‘Drinkt iemand echt veel? Dan is het niet 
handig om van het ene op het andere moment 
te stoppen. Ontwenningsklachten kunnen 
heel heftig zijn. Daar zijn medicijnen voor. 
Bovendien is de oorzaak van het alcoholge-
bruik er in de meeste gevallen nog. Dan kan je 
van de regen in de drup belanden. Als je dan 
weer alcohol gaat drinken, wordt het daarna 
nog lastiger om te stoppen. Daarom vragen 
we altijd eerst ‘Wat wil je bereiken en hoe ga 
je daar komen?’

Open gesprek 
De specialisten van de gemeente beginnen 
met een open gesprek met mensen die denken 
dat ze te veel alcohol drinken. ‘Vaak zeg-
gen mensen die te veel drinken, dat ze echt 
gaan stoppen. En dat kunnen ze jaren blijven 
zeggen. Juist voor die mensen kan een open 
gesprek een goede oplossing zijn. Ze kunnen 
dan eerlijke antwoorden vinden op allerlei 
vragen: ‘Welke risico’s loop ik? Wil ik echt 
stoppen? Hoe pak ik dat aan?’ Van ons hoeven 
ze niks, maar ze kunnen wel gebruikmaken van 
onze jarenlange ervaring. Wij weten waar deze 
mensen over praten.’

Jan Bijsterbosch, Lianne van Egmond en 
Kristel Kreijne zijn in de gemeente Nijkerk 
de specialisten op het gebied van vragen 
over verslaving. 
Zij spreken regelmatig mensen die het 
moeilijk vinden om hun middelengebruik 
onder controle te houden. 

Daarnaast bellen er regelmatig mensen die 
te maken hebben met verslaafd gedrag van 
anderen. Dat kunnen partners zijn, maar 
ook broers of zussen, medewerkers of juist 
bazen, ouders, vrienden of buren. 

Contact:
J.bijsterbosch@nijkerk.eu / 06-8300 3219 
L.vanegmond@nijkerk.eu / 06-1298 9357 
K.kreijne@nijkerk.eu / 06-2055 2218

Meer	informatie:
www.stopdrugsnijkerk.nl 

Veiligheidscontrole Caravan/Camper 2022
Veilig Verkeer Nederland ( VVN ), afdeling 
Nijkerk/Hoevelaken houdt op zaterdag 9 
april 2022 weer de jaarlijkse caravan- en 
camper controle. (bij voldoende deelname).

De caravan/camper en het trekkende voertuig 
worden aan een grondige inspectie onderwor-
pen door de Verkeerspolitie en de Brandweer 
van Nijkerk. Eventuele gebreken aan uw 
combinatie hebben voor u geen gevolgen. Om 
veilig aan het verkeer deel te kunnen blijven 
deelnemen raden wij u aan om de gecon-
stateerde gebreken te (laten) repareren. De 
bijdrage per combinatie is : € 15.-

De keuring is op zaterdag 9 april 2022, vanaf 
09.00 uur.

U kunt zich aanmelden onder opgave van:
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon 
en merk en type van de auto en van de caravan/ 
camper, bij het secretariaat van VVN, afd. 
Nijkerk/Hoevelaken, p/a Kijftenbeltlaan 6, 
3871 BD te Hoevelaken, tel. 2537191, of per 
email : vvn.afd.nijkerk@gmail.com 
(heeft voorkeur).

Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 
26 maart 2022
U ontvangt daarna tijdig bericht over het tijd-
stip waarop u voor controle bij de Brandweer-
kazerne aan de Havenstraat wordt verwacht.
Deelname in volgorde van aanmelding.

Plantenvakken vult de gemeente met Bokashi
Ook dit jaar zijn we weer begonnen met het vullen van de plantvakken met Bokashi. Wat is Bokashi? 
Dit is een bodemverbeteraar die is gemaakt van het blad wat afgelopen najaar van de bomen is 
gevallen. Dit kan een aantal dagen een wat sterke geur geven. De gemeente kiest voor deze 
werkwijze omdat dit is een duurzame methode is om het vrijgekomen blad weer her te gebruiken.

a Gratis compost op zaterdag 26 maart 2022
U kunt gratis compost ophalen als dank voor het scheiden van uw groente-, fruit-, en 
tuinafval. Maximaal 2 zakken per huishouden. Op=op.

Waar en wanneer?
• Op zaterdag 26 maart tussen 07.45 en 14.00 uur 
• Milieustraat, Blekkerserf 4 in Nijkerk

De Milieustraat is centraal voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk aan de 
Blekkerserf 4 in Nijkerk.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
16 maart 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Verzenddatum:
2022W0251 Kastanjelaan 9 Hoevelaken verbouwen van de woning 7-3-2022
2022W0395 Bagijnenstraat 6 Nijkerk vervangen van een kozijn 8-3-2022
2021W3282 Berencamperweg 24 Nijkerk aanbrengen van 2 vaste steigers 7-3-2022
  en meerpalen 
2022W0408 Dennenlaan 5 Nijkerk vervangen van kozijnen, deuren en ramen  8-3-2022
  aan de voorgevel van de woning 
2021W3062 Hoefslag 12 Nijkerk aanleggen van een uitrit 7-3-2022
2021W3205 Smitspol 13 Nijkerk bouwen van een bedrijfshal en kantoor 8-3-2022
2021W2451 Wittenburg 65 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 7-3-2022
2022W0114 Wittenburg 73 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 8-3-2022
2022W0152 Zijdevlinder 99 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 8-3-2022

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.

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Verzenddatum:
2020W3058 Arkersluisweg kad. sectie A,  verharden van de inrit met doorgroeiplaten 8-3-2022
 nr. 161 Nijkerk 

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

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Verzenddatum:
2022W0238 Van Speykstraat 3 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 7-3-2022
2022W0399 Nieuwe Kerkstraat 37  handelingen met gevolgen voor 3-3-2022
 Nijkerkerveen beschermde plant- en diersoorten 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Datum	indiening:
2022W0547 Boekweitveld 13 Hoevelaken realiseren van een kapsalon aan huis 6-3-2022
2022W0548 Westerdorpsstraat 22c legaliseren van het dakterras 6-3-2022
 Hoevelaken 
2022W0543 Bagijnenstraat 58 Nijkerk bouwen van een dakopbouw 4-3-2022
2022W0518 Dammersbeek Beekpark bouwen van bruggen en vlonders Beekpark 3-3-2022
 Nijkerk 
2022W0541 Holkerweg 71 Nijkerk bouwen van een toegangspoort 4-3-2022
2022W0510 Kers 4 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan de 1-3-2022
  voorzijde van de woning 
2022W0549 Kombuis 22 Nijkerk bouwen van een dakopbouw 6-3-2022
2022W0524 Lijsterbes 24 Nijkerk een beperkte milieutoets 3-3-2022
2022W0553 Schimmelpenninck-straat 7 plaatsen van een overkapping 3-3-2022
 Nijkerk 

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 21 maart 2022 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een zit-
ting ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzittingen zijn in principe 
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:
19.30 uur Een bezwaarschrift inzake een invorderingsbesluit voor Klaarwaterweg 8
20.00 uur Twee bezwaarschriften inzake een besluit op een Wob verzoek aangaande 
 informatie over windmolens in het zoekgebied C & E 
20.30 uur Twee bezwaarschriften inzake de verplaatsing van een laadpaal naar de 
 Mr. Folkertstraat.

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.

ggdgm.nl

Herhaalvaccinatie

We zijn gestart met de corona herhaalprik voor iedereen van 
70 jaar en ouder.  Heeft u een oproep in de brievenbus 
ontvangen? Maak dan een afspraak en kom naar de locatie bij 
u in de buurt of één van onze andere vaccinatielocaties.

• Parkeren bij de locatie
• Alles is op de begane grond
• De locatie is rolstoelvriendelijk
• Toiletten zijn aanwezig
• Er is een arts voor vragen

Uw locatie: Roelenengweg 25 Voorthuizen
U vindt ons in het voormalig dorpshuis Het Trefpunt

In  Voorthuizen

Vragen?
www.ggdgm.nl/herhaalprik 0800 8446 000

Rondkomen met kinderen? 
Gebruik de regelingen!

Heeft u moeite om uw kind(eren) financieel te 
bieden wat ze nodig hebben? Wilt u zien welke 
regelingen er beschikbaar zijn? Wilt u minder last 
van piekeren en stress? 

Met het geldplan “Rondkomen met kinderen” 
krijgt u te zien welke mogelijkheden er zijn  voor 
uw kind(eren). Vul gratis en anoniem het geldplan 
in!

Het invullen kost wel even tijd, maar het levert 
echt wat op. Benut die kans!

Maak gebruik van het geldplan. 
Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl
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één van onze andere vaccinatielocaties.

• Parkeren bij de locatie
• Alles is op de begane grond
• De locatie is rolstoelvriendelijk
• Toiletten zijn aanwezig
• Er is een arts voor vragen

Uw locatie: 
Roelenengweg 25 Voorthuizen
U vindt ons in het voormalig 
dorpshuis Het Trefpunt
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Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen
De Lieverhof in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van 
elektrische voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 
inclusief onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van 
onderbord OB504 (pijlaanduiding) en onderbord met de tekst ‘opladen niet-vergun-
ninghouders toegestaan’ op de locatie De Lieverhof ter hoogte van huisnummer 57 in 
Nijkerk;
Het intrekken van het verkeersbesluit ‘aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische 
voertuigen Vrijheidslaan in Nijkerk’ gepubliceerd in Gemeenteblad 394737, jaargang 2021.

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de 
website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken.

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.
 

Verkeersbesluit parkeerverbod Hooiland in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het instellen van een parkeerverbod op het Hooiland 
in Nijkerk door het plaatsen van de borden E1 (zone be-
gin) en E1 (zone einde) uit bijlage 1 van het RVV 1990 
op de locatie Knothof ter hoogte van
huisnummer 1, en de locatie Kreek ter hoogte van 
huisnummer 1.

Niet mee eens?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Nijkerk. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit worden 
ingediend. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de 
website www.nijkerk.eu/bezwaar-maken.

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.


