
18 augustus 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.

Overvolle papiercontainers
De toenemende internetbestellingen 
door onze inwoners zorgen voor een grote 
toename aan oud papier. Daarom zet de 
gemeente extra wagens in om het vele 
papier op te halen. Daarnaast vragen wij uw 
medewerking.

Wat kunt u als inwoner doen?
Maak u dozen plat als u oud papier inlevert. 
Neem uw oud papier mee als de container 
vol is en probeer het op een later tijdstip in te 
leveren.

Inzamelen bedrijfsafval
In de verzamelcontainers voor papier bij de 
scholen wordt regelmatig karton van bedrij-
ven gevonden. Hierdoor wordt de inhoud 
regelmatig afgekeurd. Ook is het vervelend 
voor inwoners van de wijk dat de containers 
regelmatig overvol zijn. Een bedrijf is zelf 
verantwoordelijk voor de inzameling, het 
scheiden en de afvoer van bedrijfsafval. Dit 
kan door een contract af te sluiten met een 
erkende inzamelaar. 

Oproep vanuit de gemeente: het karton vanuit 
bedrijfsactiviteiten hoort niet in de container 
van de woonwijk. Heeft u een bedrijf met 
regelmatig afval van karton? Laat dit dan 
afvoeren door een inzamelbedrijf.

€ 100,- boete voor bestellen biertje voor minderjarige
Per 1 juli 2021 is de alcoholwet aangescherpt. 
Jongeren onder de 18 jaar konden al een 
boete krijgen als ze in de horeca of op straat 
alcohol dronken. Nu zijn ook de mensen 
strafbaar die dit drankje voor die minder-
jarigen halen.

Als een minderjarige wordt betrapt met een 
alcoholisch drankje, dan is er vanaf 1 juli dus 
altijd ook nog iemand anders strafbaar. Dat 

kan de horecaondernemer zijn die het drankje 
heeft geschonken of een meerderjarige 
vriend(in) die het heeft doorgegeven. 

De regel is ingesteld omdat nog veel jongeren 
onder de 18 jaar alcohol drinken. En dit kan 
onder meer hersenschade veroorzaken. 

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

Heeft u bijzondere kosten, die noodzakelijk zijn en die u niet kunt betalen uit uw maandelijkse inkomen/
uitkering op minimumniveau of uit uw vermogen? Misschien komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand!

Kijk op www.nijkerk.eu/werk & inkomen/inkomensondersteuning/bijzondere bijstand

Kom op zaterdag 21 augustus zonder afspraak naar de prikbus in Nijkerk!
GGD Gelderland-Midden gaat in Nijkerk met 
een prikbus gratis vaccineren tegen corona.

Wanneer? Zaterdag 21 augustus a.s. 
 van 9.00 tot 17.30 uur
Waar? Molenplein, Nijkerk
Voor wie? Iedereen boven de 18 jaar is 

welkom voor een gratis
 vaccinatie met het Janssen-

vaccin. Een afspraak is niet 
nodig. 

Meenemen? Mondkapje en identiteits-
 bewijs.

Vaccinatie
Inwoners die dat willen kunnen zo direct, 
dichtbij en gratis gevaccineerd worden. 
Iedereen boven de 18 jaar is zonder afspraak 
welkom. In de bus vaccineert de GGD met het 
Janssenvaccin, zodat mensen na 1 prik volledig 
gevaccineerd zijn.

Informatie
In de bus bent u ook welkom met vragen 
over corona of over vaccineren. Verder helpt 
de GGD met het maken van een vaccinatie-
afspraak op een normale vaccinatielocatie
(als mensen onder de 18 jaar zijn of 
bijvoorbeeld niet het Janssenvaccin willen).

Zaterdag 21 augustus a.s. van 9.00 tot 17.30 uur
Molenplein, Nijkerk

Het is belangrijk dat u uw identiteitsbewijs meeneemt en een mondkapje draagt in de bus.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
18 augustus 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1504 Ampèrestraat 5 Nijkerk wijzigen van de gevels en een
  transformatorhuis 10-08-2021
2021W1417 Bloemendaalseweg 2 Nijkerk verbouwen van de voormalige veeschuur 04-08-2021
2021W1709 Lage Maat 8 Nijkerk legaliseren van de uitbreiding van 04-08-2021
  de woning 
2021W1371 Nassaulaan 29 Hoevelaken legaliseren van een veranda en 04-08-2021
  erfafscheiding 
2021W1821 Riddererf 9 Nijkerk wijzigen en uitbreiden van een 04-08-2021
  bedrijfsruimte 
2021W1323 Tolhuislaan 22 Nijkerk wijzigen van de gevel 09-08-2021
2021W1639 Wilgenlaan 8 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan  05-08-2021
  voorzijde woning 
2021W1683 Willem-Alexanderdreef 25 legaliseren van de veranda en schutting 05-08-2021
 Hoevelaken 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie hiervoor kunt u vinden onder de kop “bezwaar maken” in het groene kader. Het besluit is 
in werking getreden na verzending.

Ingetrokken omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2014W2415 Ohmstraat 20 Nijkerk bouwen van een bedrijfspand 06-08-2021

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.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W2124 Bernhardlaan 25 Hoevelaken plaatsen van een gasrookkanaal 04-08-2021
2021W2111 Bramenhof 9 Nijkerk uitbreiden van de woning 03-08-2021
2021W2112 Framboos 5 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan  03-08-2021
  voorzijde woning 
2021W2137 Hoevelakerveenweg 4a plaatsen van zonnepanelen 05-08-2021
 Hoevelaken 
2021W2121 Kardinaal Alfrinklaan 56 Nijkerk plaatsen van een kap 04-08-2021
2021W2140 Korte Holk 7  en 7a Nijkerk handelen in strijd met het bestemmings- 06-08-2021
  plan ten behoeve van stallen caravans 
2021W2113 Ruysdaellaan 12 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan 03-08-2021
  voorzijde woning 
2021W2126 Zonnebloemlaan 5 Hoevelaken uitbreiden van de woning 05-08-2021

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W1591 Kers 1 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 05-08-2021
2021W1627 Koolmeeslaan 3  en 5 bouwen van een puntdak op de schuur 04-08-2021
 Hoevelaken 
2021W1610 Koolmeeslaan 5 Hoevelaken bouwen van een erker, een schoorsteen 04-08-2021
  en een puntdak op de schuur 
2021W1592 Paasbosweg 2 Nijkerk plaatsen van een overkapping 06-08-2021
2021W1623 Van Dijkhuizenstraat 80 afwijken van bestemmingsplan t.b.v.  10-08-2021
 Nijkerkerveen detailhandel 

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.

De Veiligheidsmonitor 2021 gaat van start!
Bent u weleens het slachtoffer geweest 
van een misdrijf zoals diefstal, vernieling of 
oplichting via het internet?  Heeft u last van 
rommel op straat of hinder van buren?  Hoe 
veilig of onveilig voelt u zich? Dit zijn enkele 
vragen die in het kader van de Veiligheids-
monitor 2021 worden gesteld aan ongeveer 
2500 inwoners van de gemeente Nijkerk. 

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar 
criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, 
en het optreden van gemeente en politie. 
Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op 
landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk 
onderzoek in Nijkerk begint deze week. Dan 
valt bij ongeveer 2500 inwoners de uitnodi-
gingsbrief op de mat. De resultaten worden in 
maart 2022 verwacht.

In de afgelopen jaren is het onderzoek al in meer 
dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. 
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit 
terugkerende onderzoek bij het vormgeven 
en evalueren van haar veiligheidsbeleid. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
I&O Research. 

Ontvangt u een brief? Doet u dan alsjeblieft 
mee. 

Laatste week gratis jeugdactiviteiten tijdens 
Summer Experience Nijkerk
Tijdens de hele zomervakantie organiseert 
de gemeente Nijkerk een uitgebreid pro-
gramma van gratis sportieve, culturele en 
recreatieve activiteiten voor de jeugd van 4 
t/m 18 jaar. Met deze activiteiten doet de 
gemeente deze zomer iets extra’s voor de 
jeugd in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen.

Nijkerk Sportief en Gezond, het Recreators 
Sportteam en de Bibliotheek gemeente Nijkerk 
zorgen van maandag 19 juli t/m vrijdag 
27 augustus voor leuke, interactieve en inspi-
rerende activiteiten op verschillende plekken 

in de gemeente voor de jeugd van 4 t/m 18 jaar.
Komende week is alweer de laatste vakantie-
week. De jeugd kan dan bijvoorbeeld meedoen 
met bootcamp, DJ workshop, Sport & Spel 
Instuif, kickbokstraining en fitness clinic.

Bekijk het hele programma met sport & spel, 
workshops, clinics en theatervoorstellingen op 
www.nijkerk.eu/summer-experience.

•	Zorg
•	Welzijn
•	Maatschappij
•	Cultuur

•	Sport
•	Opleiding
•	Werk	&	inkomen

Heeft u vragen of zoekt u een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl



Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2021M0175 Spochthoornseweg 3 Nijkerk veranderen activiteiten 09-08-2021

Besluit MER-beoordeling
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021MER024 Spochthoornseweg 3 Nijkerk melden vorm-vrije MER beoordeling 10-08-2021

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften
Op donderdag 26 augustus 2021 houdt de Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften 
een zitting over een aantal bezwaarschriften. Deze 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 over een last onder dwangsom voor de Korte Holk 7; 
20.00 uur Een bezwaarschrift over een aangelegde gehandicaptenparkeerplaats (GPP) 
 aan het Boekweitveld.

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 of telefonisch via het algemene nummer van
de gemeente Nijkerk 14 033.

Voor nadere informatie: Team Juridische Zaken, tel. 14 033.


