
20 april 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.

Aangepaste openingstijden stadhuis Nijkerk 
Het stadhuis in Nijkerk is op de volgende dagen gesloten:

•	 woensdag	27	april:	 Koningsdag
•	 donderdag	5	mei:		 Bevrijdingsdag
•	 vrijdag	6	mei:	 Dag	na	Bevrijdingsdag
•	 vrijdag	20	mei:		 Activiteit	van	het	personeel

•	 donderdag		26	mei:	 Hemelvaartsdag
•	 vrijdag	27	mei:	 Dag	na	Hemelvaartsdag
•	 maandag	6	juni:	 Tweede	Pinksterdag

•	Zorg
•	Welzijn
•	Maatschappij
•	Cultuur

•	Sport
•	Opleiding
•	Werk	&	inkomen

Heeft u vragen of zoekt u
een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!
Wegwijzernijkerk.nl

Oproep onderzoek afvalscheiding
Inwoners	van	de	gemeente	Nijkerk	zijn	in	
de afgelopen jaren afval steeds beter gaan 
afval scheiden. Het resultaat daarvan is 
dat grondstoffen als plastic, glas en papier 
gerecycled	kunnen	worden.	Maar	het	kan	nóg	
beter. Bij een onderzoek in 2021 is gebleken 
dat het restafval voor een groot deel nog 
bestaat uit herbruikbare grondstoffen, onder 
andere GFT en etensresten.

Wat	vindt	u	van	afvalscheiding?
Heeft u ideeën over hoe we in Nijkerk nog 
beter ons afval kunnen scheiden? De gemeente 
Nijkerk is onder andere benieuwd naar uw 

mening over onze dienstverlening op de 
milieustraat, de informatievoorziening over 
wat in welke afvalbak hoort en de mogelijkheid 
van een papiercontainer bij huis. De enquête 
is online in te vullen, door elke inwoner van 
de gemeente Nijkerk, tot en met 8 mei via de 
volgende link: https://bit.ly/afval-nijkerk

Wat	doet	de	gemeente	met	de	resultaten?
De resultaten van het onderzoek worden 
door de gemeente gebruikt om de komende 
jaren keuzes te maken in haar afvalbeleid. 
Welke stappen kunnen worden genomen om 
afvalscheiding aantrekkelijker en eenvoudiger 

te maken? Inzicht in uw mening over het 
scheiden van afval en de dienstverlening van 
de gemeente op het gebied van afval kunnen 
daarbij helpen.

Vertrouwelijk	en	anoniem
Het invullen van de enquête neemt ongeveer 
20 minuten in beslag. Uw antwoorden worden 
vertrouwelijk behandeld, en u blijft anoniem. 
Door het invullen van de enquête helpt u de 
gemeente bij het maken van nieuw afvalbeleid. 
Vult u de enquête ook in? Bij voorbaat dank!

Veel diensten en producten kunt u online aanvragen via onze website: www.nijkerk.eu

Eerste betaaldag leefgeld Oekraïners in Nijkerk
Op	donderdag	21	april	2022	betalen	wij	voor	
de	eerste	keer	leefgeld	aan	Oekraïners	die	
bij gastgezinnen in Nijkerk verblijven. 

Inschrijving Basisregistratie Personen
Om in aanmerking te komen voor leefgeld 
van de gemeente Nijkerk moet een Oekraïner 
geregistreerd zijn in de Nijkerkse Basisregistra-
tie Personen (BRP). Hiervoor is een Oekraïens 
paspoort nodig. Voor personen afkomstig uit 
Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit 
hebben, geldt dat zij ook hun verblijfsvergun-
ning uit Oekraïne moeten laten zien. Voor in-
schrijving in de BRP kan een afspraak gemaakt 
worden bij de afdeling Burgerzaken van de 

gemeente Nijkerk via de website:
www.nijkerk.eu/verhuizen-naar-nederland

Ontvangst	leefgeld
Voor de ontvangst van het leefgeld kunnen 
Oekraïners zich op donderdag 21 april 2022 
melden bij de balie Burgerzaken in het 
gemeentehuis aan de Kolkstraat 27 in Nijkerk. 
Wij zijn geopend tussen 10.00 en 12.00 en 
tussen 13.00 en 15.00. Het overleggen van een 
paspoort of verblijfsvergunning is verplicht om 
het leefgeld in ontvangst te kunnen nemen. 

Te ontvangen bedragen
Elke volwassene en elk kind binnen een 

gezin ontvangt een bedrag van € 260,00 per 
maand. Dit is bedoeld voor voedsel, drinken, 
kleding en andere persoonlijke uitgaven zoals 
persoonlijke verzorging en vrij verkrijgbare 
medicijnen. Daarnaast ontvangt elke volwas-
sene een extra bedrag van € 215,00 per maand 
en elk kind ontvangt een extra bedrag van
€ 55,00 per maand. Dit extra bedrag is 
bedoeld voor uitgaven aan bijvoorbeeld sport 
en culturele activiteiten of aan reiskosten. 

Vragen?
Heeft u vragen over de uitbetaling van leef-
geld? Dan kunt u contact opnemen met de 
gemeente Nijkerk via a.vrolijk@nijkerk.eu. 

First payment social welfare benefi ts Ukrainians in Nijkerk
On	Thursday	21st	of	April	2022	the	munici-
pality	of	Nijkerk	performs	the	fi	rst	payment	
of	social	welfare	benefi	ts	for	Ukrainian	
citizens	who	stay	at	Nijkerkse	host	families.	

Registration Basisregistratie Personen
In order to receive social welfare benefi ts Uk-
rainians have to be registered in the Nijkerkse 
Basisregistratie Personen (BRP). Therefor it 
is necessary to bring a Ukrainian passport. 
People from Ukraine who do not have the 
Ukrainian nationality also need to bring their 
Ukrainian residence permit.  To register in the 
BRP, please make an appointment with the 
department of Burgerzaken of the municipa-

lity of Nijkerk via our website:
www.nijkerk.eu/verhuizen-naar-nederland.

Payment	social	welfare	benefi	ts
The social welfare benefi ts can be collected 
on Thursday April 21st 2022 at the city hall 
of Nijkerk (Address: Kolkstraat 27, Nijkerk) 
between 10.00 AM – 12.00 AM and between 
13.00 PM – 15.00 PM. Presenting a identifi ca-
tion card or residence permit is obligatory to 
receive the social welfare benefi ts. 

Amount	received
Each adult and each child within a family re-
ceive an amount of € 260.00 per month. This 
is meant for food, drinks, clothes and personal 
expenses like freely available medicines, per-
sonal care and so on. Also, each adult receives 
an extra amount of € 215.00 per month 
and each child receives an extra € 55.00 for 
activities like public transportation, sports and 
cultural expenses. 

Questions?
Do you have any questions about the monthly 
social welfare benefi ts? Please contact us via 
a.vrolijk@nijkerk.eu 



Lachgas, daar kom je moeilijk vanaf!
Lachgas	is	steeds	normaler	geworden	in	
het uitgaansleven. Nu de horeca weer open 
is,	zijn	ballonnetjes	met	gas	ook	weer	aan	
de	bar	te	krijgen.	Dat	je	in	de	gemeente	
Nijkerk	gemakkelijk	aan	lachgas	kan	komen	
is	geen	nieuws.	Dat	gebruikers	moeilijk	van	
het	lachgas	afkomen,	dat	is	wel	nieuws.	De	
oude gedachte dat lachgas niet verslavend 
zou	zijn,	blijkt	niet	te	kloppen.	De	behande-
ling voor verslaafd gedrag blijkt bij lachgas 
veel	minder	goed	te	werken	dan	bij	andere	
middelen.	Verslavingsklinieken	maken	zich	
zorgen.

Opnieuw	beginnen	is	moeilijk
Mensen die behandeld zijn voor lachgasversla-
ving vallen veel vaker terug in het gebruik van 
lachgas dan gebruikers van andere middelen. Na 
veertien vaak moeilijke weken in een verslavings-
kliniek hebben gebruikers eindelijk het gevoel 
dat ze aan hun leven zonder verslaving kunnen 
beginnen. Maar helaas, binnen een week zijn 
sommigen alweer begonnen met het verslaafde 
gedrag. 

Schade
Lachgas is op twee manieren schadelijk. Ten 
eerste zijn er de kleine en grotere ongelukken. 
Wie lachgas gebruikt is eventjes van de wereld. 
Het gevolg kan zijn: valpartijen met snijwonden 
of kneuzingen. Lachgasgebruik achter het stuur 
leverde in de afgelopen jaren nog grotere onge-

lukken op. Ten tweede is er schade aan zenuwen. 
Dat kan beginnen bij een wat irritant gevoel. 
Maar soms kunnen gebruikers hun onderlichaam 
niet goed meer voelen en niet meer bewegen. 
Sommigen belanden in een rolstoel.

Je	komt	gemakkelijk	aan	lachgas
Dat lachgas niet verboden is, heeft twee na-
delen. Handel in lachgas is onbeperkt en zelfs 
zonder vergunning. Dus ook jongeren die er niet 
naar op zoek zijn, komen het tegen in de horeca. 
Daarnaast denken veel gebruikers dat iets was 
in Nederland niet verboden is waarschijnlijk 
ook geen kwaad kan. Dat is een vergissing die 
mensen snel maken. 

Wat	kunnen	ouders	doen?
Maakt u zich zorgen over het lachgasgebruik van 
uw kinderen? Zorg dat u weet waar u over praat. 
Op www.stopdrugsnijkerk.nl staat meer infor-
matie. Daarnaast is het belangrijk om met uw 
kinderen te praten over lachgasgebruik. Vraag 
eens naar wat uw kinderen zien op straat en op 
social media. En wat zij daar zelf over denken.

Gratis training Ontspannen ouders,
blije kinderen
rust, verbinding en vertrouwen voor ouders

Steeds	meer	ouders	ervaren	stress	door	de	
combinatie	van	(thuis-)	werken,	onzekerheid	
over	de	toekomst	en	gezondheid.	Bent	u	als	
ouder	vaak	uitgeput,	gestrest	of	vermoeid?	
Kunt	u	hierdoor	niet	meer	de	ontspannen	
ouder	zijn	die	u	graag	zou	willen	zijn?	Dan	is	
deze training iets voor u! 

Onderwerpen	training
•	 Hoe	stress	invloed	heeft	op	ons	hart,	brein,	

zenuwstelsel en gedrag.
•	 Hoe	u	stress	kan	reguleren,	afbouwen	

en oplossen. Dit kan met bewegings-, 
mindfulness- en diepe rust oefeningen.

•	 Hoe	u	zich	weer	kan	opladen.	
•	 Wat	u	zelf	kan	doen	om	uw	gedrag	te	

veranderen, zodat de kinderen er baat bij 
hebben. 

Gratis training
De training is voor ouders en gratis voor 
inwoners van de gemeente Nijkerk. 

Meer informatie en aanmelden via 
www.pitnijkerk.nl (klik op ‘Nul tot vier jaar’,
Vier tot twaalf jaar’ of ‘Twaalf en ouder’).

a ZET UW CONTAINER OP ZATERDAG 
30 APRIL AAN DE STRAAT
Op woensdag 27 april vervalt de route van de afvalinzamelaar in verband met 
Koningsdag

LET OP! Zet u normaal op woensdag de container aan de weg? U kunt zaterdag
(30 april) uw pmd-afval aanbieden. Zet uw container op de ophaaldag voor 
07.30 uur aan de weg. Wij legen dan de container.

Meer informatie leest u op onze website:

https://www.nijkerk.eu/afval

GGD Gelderland-Midden prikt zaterdag 
23 april op het Molenplein in Nijkerk
Inwoners	die	een	eerste,	tweede	of	boosterprik	(vanaf	18	jaar)	of	herhaalvaccinatie	willen,	
kunnen	direct	dichtbij	gevaccineerd	worden.	Je	krijgt	het	Pfi	zer-vaccin.	

Alle	vaccinaties	zonder	afspraak
U kunt zonder afspraak terecht. Iedereen vanaf 12 jaar mag het Pfi zer-vaccin krijgen. Als u komt 
voor uw eerste prik, maken de GGD-medewerkers meteen een afspraak voor uw tweede prik.
•	 Openingstijden:	zaterdag	van	10.00	tot	16.00	uur	
•	 Meenemen:	een	mondkapje	en	identiteitsbewijs
•	 Meer	informatie:		ggdgm.nl/waarenwanneer
U kunt ook komen voor het aftekenen van het gele boekje.

Lagere energierekening dankzij tochtstrips 
en ledlampen
Met	een	paar	tochtstrips,	radiatorfolie	en	
ledlampen	wist	Marjolein	haar	energiere-
kening naar beneden te brengen. “Energie is 
erg	duur.	Ik	ben	daarom	blij	dat	we	aan	de	
slag	zijn	gegaan.	We	gebruiken	nu	minder	
aardgas.	En	het	woont	fi	jner.”

Geen	koude	tocht	meer
Kleine dingen kunnen een groot verschil 
maken. Dat heeft Marjolein ervaren. “Als we 
op de bank zaten, voelden we vaak een koude 
tocht langs onze benen gaan.” Daarom plakte 
Marjolein tochtstrips over de kieren bij de 
voordeur. En eentje onder de deur tussen de 
gang en de woonkamer. “Er is nu geen tocht 
meer. En dat is ook fi jn voor mijn zoontje van 
twee jaar. Want die speelt veel op de grond.”

Lees het hele verhaal
Benieuwd wat Marjolein nog meer heeft 
gedaan? Lees haar hele verhaal op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/marjolein.

Controles hondenbelasting
Vanaf	deze	week	gaan	medewerkers	van	
bedrijf	Legitiem	de	controle	Hondenbelas-
ting	2022	(namens	GBLT)	in	de	gemeente	
Nijkerk uitvoeren. De verwachting is dat de 
controles eind week 17 zijn uitgevoerd. 

Bent u eigenaar van één of meer honden, dan 
moet u hierover hondenbelasting betalen. Via 
GBLT betaalt u de hondenbelasting aan de 
gemeente. 

Wat	houdt	de	controle	in?	
De controleurs van GBLT controleren in de 
hele gemeente. Dit doen zij steekproefsgewijs 
door een bezoek aan huis. Treft de controleur 
u niet thuis, maar heeft hij wel het vermoeden 
dat u een hond heeft, dan laat hij een brief 
achter met het verzoek om uw hond(en) aan 
te melden. In deze brief staat hoe u kunt rea-
geren. Ook wanneer u geen hond heeft, kunt u 
dit op het formulier aangeven en laten weten 
aan GBLT. Blijkt uit de controle dat u een hond 
heeft, maar deze nog niet heeft aangemeld, 
dan kan GBLT tot drie jaar terug een belasting-
aanslag opleggen.

Heeft u een hond aangeschaft en bent u 
vergeten	om	de	hond	aan	te	melden?	
Als u vergeten bent om uw hond(en) aan 
te melden, doet u dit dan zo snel mogelijk 
alsnog. Dit kunt u digitaal regelen. Ga naar 
Mijn Loket op de website gblt.nl (inloggen met 
uw DigiD);

Wat	moet	u	doen	als	u	een	hond	in	huis	neemt?
Als u een hond in huis neemt, moet u dit bin-
nen 14 dagen na de komst van de hond(en) 
melden aan GBLT. Dit doet u digitaal via Mijn 
Loket op de website gblt.nl. 

Wat	als	u	geen	hond(en)	meer	heeft?	
Heeft u geen hond(en) meer, dan moet u deze 
hond(en) afmelden. Dit doet u digitaal via 
Mijn Loket op de website gblt.nl. 

Heeft	u	vragen?
Heeft u vragen of wilt u liever schriftelijk 
aangifte doen? Neem contact op met GBLT 
via 088-0645555 (maandag tot en met 
vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur). 

Breng uw inkomsten en uitgaven na 
scheiding in balans met het
Geldplan Scheiden

Een (echt)scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, die grote fi nanciële gevolgen 
heeft. Om fi nanciële problemen te voorkomen helpt het om overzicht te krijgen 
van uw huidige situatie en die van uw fi nanciële situatie na scheiding.

Het geldplan Scheiden geeft u dat overzicht. Ook biedt het inzicht in hoe u 
inkomsten kunt vergroten en op uitgaven kunt besparen.

Inwoners van de gemeente Nijkerk kunnen gratis en anoniem gebruik maken van 
het geldplan Scheiden. Beantwoord in 5 – 10 minuten vragen over uw situatie, en er 
verschijnt een persoonlijk actieplan. 

Maak gebruik van het geldplan!
Ga naar: https://www.startpuntgeldzaken.nl/nijkerk/



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
20 april 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Verzenddatum:
2021W3258 Dijkje 1a Nijkerkerveen bouwen van een woning 11-04-2022
2022W0499 Karel Doormanstraat 19 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 12-04-2022
2022W0296 Prinsenweg 24 Nijkerk bouwen van een dierenverblijf 08-04-2022
2022W0570 Wilhelminalaan 13 Hoevelaken plaatsen van een dakopbouw 07-04-2022

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.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Datum	indiening:
2022W0829 Buntwal 19 Nijkerkerveen bouwen van een bijgebouw 05-04-2022
2022W0873 Ganzenhof 4 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan de 10-04-2022
  voorzijde van de woning 
2022W0864 Hogenhof 56 Nijkerk legaliseren van de carport 08-04-2022
2022W0867 Holkerweg 37 Nijkerk tijdelijk plaatsen van een stacaravan 09-04-2022
2022W0865 Hooiland 21 Nijkerk plaatsen van een overkapping 08-04-2022
2022W0870 Leijenhorst 6 Hoevelaken plaatsen van een damwand 09-04-2022
2022W0866 Oosterinslag 5a Hoevelaken opslag 09-04-2022
2022W0841 Sperwerhof 24 Nijkerk plaatsen van een overkapping 07-04-2022
2022W0820 Van Kluijvelaan 44 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning  04-04-2022
  door middel van een erker 
2022W0849 Vrouwenweg 0 achter nr. 27a  bouwen van een woning 07-04-2022
 Nijkerkerveen 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Datum	verlenging:
2022W0449 Frieswijkstraat 119 Nijkerk bouwen van een bijgebouw 07-04-2022
2022W0315 Jacob de Boerweg 0 Hofweg/ aanleggen van een hemelwaterberging 06-04-2022
 Schoolstraat Nijkerkerveen 
2022W0332 Plein 0 Nijkerk plaatsen van een waterfontein 07-04-2022

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator:	 Activiteit:	 Locatie:	 Datum:												Verleend:
Unica Foundation Benefitloop De Welloop De Wel, Hoevelaken 19-5-2022 05-4-2022
Stichting Hello You  Plaatsen banner Marktzicht Plein 6, Nijkerk  29-4-2022  11-4-2022
   t/m 29-5-2022

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 25 april 2022 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een 
online-zitting ter behandeling van een bezwaarschrift. De hoorzitting is 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:
20.30 uur Bezwaarschrift inzake het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor elektrisch laden
 Larixlaan//Hoefslag te Nijkerk.

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.

Gratis training Mindful-kids
voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar

Elke dag krijgen kinderen veel prikkels te 
verwerken	en	soms	is	het	(tijdelijk)	te	veel.	
Ze	kunnen	zich	daardoor	gestrest	voelen,	
buikpijn krijgen of sneller boos of verdrietig 
zijn.	Leren	omgaan	met	prikkels,	gedachten	
en	gevoelens	is	dan	belangrijk	en	fijn.

Inhoud training
In de training ontdekken kinderen dat ze een 
‘aanknop’ en ‘uitknop’ hebben en zichzelf 
kunnen reguleren. Dit leren ze door samen 
‘op reis’ te gaan en te bewegen, mindfulness-
oefeningen te doen en diepere ontspanning 
te ervaren. Met speelse, creatieve activiteiten 

ervaren ze dat ze goed zijn zoals ze zijn. Dat ze 
een veilige, fijne plek hebben in zichzelf. En dat 
ze vanuit vertrouwen en hartelijke openheid in 
de wereld kunnen zijn.

Thema’s
Thema’s die kunnen spelen bij kinderen voor 
wie deze training geschikt is:
•	 (Hoog-)	gevoeligheid
•	 Onzekerheid,	weinig	zelfvertrouwen
•	 Lichamelijke	klachten	door	stress:	buikpijn,	

hoofdpijn, veel moe zijn
•	 Eenzaamheid,	weinig	vriendjes	of	vriendin-

netjes

•	 Piekeren
•	 Slecht	slapen
•	 Angstig	zijn,	veel	zorgen	hebben

Gratis training
De training is voor kinderen tussen de 7 en 11 
jaar en is gratis voor inwoners van de 
gemeente Nijkerk.

Meer informatie en aanmelden via 
www.pitnijkerk.nl (klik op ‘Vier tot twaalf 
jaar’).

Beleid kleine windmolen voor eigen bedrijf: graag uw input 
Als	bedrijf	uw	eigen	energie	opwekken	met	
een	kleine	windmolen.	Zou	u	dat	willen?	
Dan	komen	we	graag	met	u	in	contact.	Want	
voordat we beleid gaan opstellen, willen we 
graag	weten	wat	daarbij	de	wensen,	moge-
lijkheden	en	onmogelijkheden	zijn.	Daarom	
zijn	we	op	zoek	naar	ondernemers	uit	het	

buitengebied van Nijkerk, die interesse heb-
ben	in	het	plaatsen	van	een	kleine	windmo-
len op eigen terrein, voor eigen gebruik.

Contact
Wilt u input geven? Heel graag. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via: 

verduurzaming@nijkerk.eu. 
Meer	info
Wilt u meer uitleg over deze vraag? 
Kijk dan op www.duurzaam-nijkerk.nl/
input-kleine-windmolen. 



Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Commissaris 
Van Heemstrastraat in Nijkerk

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
•	 Het	instellen	van	een	gehandicaptenparkeerplaats	op	kenteken	door	het	plaatsen	van
 het bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met bijbehorend onderbord met daarop het
  kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij aanvrager op de locatie Commissaris
 Van Heemstrastraat ter hoogte van huisnummer 28 in Nijkerk;
•	 Dit	besluit	vervalt	op	het	moment	dat	de	gebruiker	van	de	gehandicaptenparkeer-
 plaats verhuist of daar geen gebruik meer van maakt of kan maken.

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 Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit geslotenverklaring met lengtebeperking Gele Weiland in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

besluit:
Het instellen van een geslotenverklaring met lengtebeperking van 12 meter door het plaatsen van 
bord C17 ’12 m’ uit bijlage 1 van het RVV 1990 op de locatie Gele Weiland, hoek Bagijnenstraat, in 
Nijkerk.

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 Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.



Agenda van de raad
Datum 
21 april Raadsvergadering 19.30 uur Stadhuis, raadzaal
25 april t/m 6 mei Meivakantie  

ten gaan niet door. En voor twee pilots vroeg het college aan de raad om aanvullende fi nancie-
ring om door te gaan. Dat zijn de pilots: Welzijn op Recept en WelKOM huis. De commissieleden 
bespraken het voorstel en stelden nog vragen over onder andere de kosten, de effecten, de 
meetbaarheid, bekendheid van de initiatieven en over wat incidenteel of structureel nodig is. In 
de raadsvergadering van 21 april staat het onderwerp met debat op de agenda. 

Vergadering	terugkijken?
U kunt via de website van de gemeente Nijkerk de vergadering nog terugkijken. Dat kan via: www.
nijkerk.eu/gemeenteraad 

Vooruitblik Raadsvergadering 21 april
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Donderdagavond 21 april vergadert de gemeenteraad. De vergadering is in de raadzaal van het 
stadhuis en begint om 19.30 uur. U bent welkom om mee te luisteren. Op de agenda:
- Terugkoop perceel Spoorkamp 1 van MBO Amersfoort. Dit voorstel werd besproken in raads-

commissie I op 14 april. Wat de commissie betreft kan het zonder debat behandeld worden in de 
gemeenteraad.

- Evaluatie 11 pilots Sociaal Domein. Dit voorstel werd besproken raadscommissie II op 14 april. 
Het onderwerp staat met debat op de agenda van de raadsvergadering.

- Visie werklocaties 2020-2030 en regionaal programma werklocaties 2021-2025 Foodvalley. Dit 
voorstel werd besproken in raadscommissie I op 14 april. De commissie gaf aan dat het onder-
werp zonder debat behandeld kan worden in de raad.

- Bestemmingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, herziening Nieuwe Kerkstraat 14 Nijkerkerveen’ 
- Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 6e herziening Prinsenweg 10a’
- Dekkingsvoorstel regeling Individuele Studietoeslag
- Vaststelling bestemmingsplan ‘Herziening Van Dijkhuizenstraat 50’

Meer lezen? Vanuit huis meekijken? De vergaderstukken vindt u op www.Nijkerk.eu/gemeenteraad.

Raadsleden aan het woord

Vanaf deze week start de rubriek ‘Raadslid aan het woord’ weer. U vindt de rubriek altijd onderaan 
deze pagina van de gemeenteraad. Elke week schrijft een van de 27 gekozen raadsleden over wat 
zij/hij belangrijk vindt voor Nijkerk en waarom zij/hij zich wil (blijven) inzetten als raadslid. 
Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad. Bijvoorbeeld via het 
inloopspreekuur, een brief of e-mail, meepraten in een beeldvormende bijeenkomst, inspreken tij-
dens een commissievergadering of als gast van de raad. U vindt alle informatie op de website van 
de gemeente: www.nijkerk.eu/gemeenteraad. Daar ziet u ook een overzicht van alle raadsleden.

Terugblik Raadscommissie 14 april
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Op 14 april vergaderden twee raadscommissies in het stadhuis.
Commissie	I	sprak	over:
- Visie	werklocaties	2020-2030	en	regionaal	programma	werklocaties	2021-2025	Foodvalley. 

Dit gaat over regionaal afstemmen en programmeren van de ontwikkeling van werklocaties. 
 De commissieleden gaven aan dat de stukken duidelijk en helder zijn en dat ze blij zijn dat er 

ruimte blijft voor lokaal maatwerk. Er werd gesproken over duurzaamheid en over de vraag of 
er wel voldoende plek is voor alle ruimtebehoeften (zoals wonen, werken, landbouw, natuur en 
recreatie). De commissie wil bij de regio de wens indienen dat er aandacht is voor de (dreigende) 
overbelasting van het elektriciteitsnetwerk en de gevolgen die de uitspraak van de rechter in het 
Didam-arrest kunnen hebben bij de wijze van uitgifte van bedrijfsterreinen. 

- Terugkoop	perceel	Spoorkamp	1	fase	1	van	MBO	Amersfoort. De commissie besprak het voor-
stel over de terugkoop van een perceel grond van MBO Amersfoort in plangebied Spoorkamp 
fase 1. Het college stelde voor om het perceel van 6.855 m2 te gebruiken voor herontwikkeling 
naar ‘’maatschappelijk wonen’’. De commissieleden gaven aan zich te kunnen vinden in het 
voorstel om het perceel terug te kopen. Tijdens de bespreking in de raadscommissie werd onder 
meer gesproken over het moment van terugkoop en de hoogte van de koopsom.

Commissie	II	sprak	over:
- Burgerinitiatief	Urban	Sports. Het college legde mogelijkheden voor de korte en lange termijn 

voor aan de raadscommissie voor ‘Urban Sports’. Dat zijn actieve en uitdagende sporten in de 
openbare buitenruimte. In juni 2021 diende een inwoner dit burgerinitiatief in bij de gemeente.  
De gemeenteraad heeft aan het college advies gevraagd over dit initiatief. 

 Voor de korte termijn is het plan om in overleg met jongeren, omwonenden en andere betrok-
kenen enkele aanvullende attributen te plaatsen op de bestaande skatebaan in Paasbos. En het 
skatepark Corlaer is aan groot onderhoud toe. De gemeente gaat met jongeren en bewoners 
in gesprek om hun ideeën en wensen mee te nemen. Ook in de uitvoering van het sport- en 
beweegakkoord (samen met Nijkerk Sportief en Gezond en Jeugd- en Jongerenwerk) staat Urban 
sports nu op de agenda.

 De commissieleden gaven aan dat zij blij zijn met het initiatief en met de mogelijkheden op de 
korte termijn. Er werden nog vragen gesteld, ook over de langere termijn. Onder andere over het 
toekomstig sportbeleid, over het speelruimtebeleid over ‘in gesprek blijven’ met bewoners in de 
buurten, over de veiligheid en over budget.

- Evaluatie	11	pilots	sociaal	domein. De afgelopen twee jaren waren er 11 pilots in het sociaal 
domein. De commissie besprak de evaluatie waaruit bleek dat acht van de elf pilots voldoende 
bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. Zes van deze projecten gaan door. Drie projec-
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Column
Raadslid aan het woord

Niels Morpey, raadslid CDA

Veteraan in de raad 

Bij iedere verkiezing vul ik Stemwijzer of 
Kieskompas in en altijd kom ik op het CDA uit. 
Dat is ook de reden dat ik altijd CDA stem. 
Maar dit is denk ik ook niet toevallig. Ik geloof 
in een samenleving waar mensen echt samen 
leven. Waar mensen naar elkaar omzien. Waar 
geen mensen/groepen worden buitengesloten. 
Aan de andere kant is individuele vrijheid ook 
belangrijk. Het is een balans, denk ik. De afge-
lopen tientallen jaren werd het individualisme 
steeds sterker, naar mijn mening te sterk. 
De balans tussen die twee moeten we weer 
vinden met elkaar.

Ruim 31 jaar ben ik geestelijk verzorger 
geweest bij de luchtmacht, de landmacht en 
de marechaussee. Ik trok met militairen op en 
ging waar zij gingen, maar altijd zonder wapen. 
Bij de luchtmacht hadden wij als aalmoeze-

niers de wapenspreuk  Ut pacem custodiant, 
vertaald:  “opdat zij de vrede bewaken”. Als 
raadslid hoop ik hier een bijdrage te kunnen 
leveren, een gemeente waarin de inwoners 
zich veilig voelen en in vrede kunnen leven.
Ik wil mij ook inzetten voor een gemeente 
waar de menselijke maat het richtsnoer is. 
Met steeds grotere gemeentes en toenemen-
de bureaucratie komt de burger gemakkelijk in 
het gedrang. Een relatief kleine gemeente als 
Nijkerk/Hoevelaken doet het doorgaans best 
goed, maar je moet hier wel alert op zijn.

Tenslotte noem ik menselijkheid. Iedereen 
heeft het recht als mens behandeld te worden 
en een waardig leven te kunnen leiden. Dat 
lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het zeker 
niet. We hoeven maar 80 jaar terug te gaan in 
de tijd of 1500 km naar het Oosten te reizen 
en een mensenleven lijkt nauwelijks iets 
waard te zijn. 

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


