
22 december 2021

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks Oranje-Nassauschool
Eijkmanplantsoen 
Iedere 2e zaterdag van de maand oud papier en 
oud ijzer bij Maranathakerk, 
Henri Nouwenstraat 14, 3863 HV Nijkerk

Hoevelaken
Aanstaande zaterdag 9.00-12.00 uur 
Korfbalver. Telstar, Middelaarsweg
10.00-12.00 uur B.A.K., Meerveldlaan 
(bibliotheek)

Nijkerkerveen
dinsdag t/m vrijdag wekelijks
Het plein hoek van Noortstraat /
van Dijkhuizenstraat (marktplein)

Bezorgklachten 
Geef dit door aan de BDU via telefoon-
nummer 088 - 0109803. 

Adressen en openingstijden

Stadhuis Nijkerk

Bezoekadres stadhuis: Kolkstraat 27 in Nijkerk
Postadres: Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk
Telefoon: 14 033    Website: www.nijkerk.eu

De gemeente Nijkerk is telefonisch bereikbaar 
van 09.00 - 17.00 uur via het telefoonnummer 
14 033.

Milieustraat
Blekkerserf 4, Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 7.45-12.30 uur
en 13.00-16.30 uur. Zaterdag 7.45-14.00 uur.

Gemeenteloket Hoevelaken
Bezoekadres
Dorpshuis De Stuw, Brink 10c
Voor het aanvragen van producten en 
diensten kunt u een afspraak maken via 
www.nijkerk.eu of telefonisch via 14 033.

Digitale Nieuwsbrief

Wilt u als inwoner van de gemeente Nijkerk, als 
organisatie of belangstellende de digitale nieuws-
brief van de gemeente ontvangen?
Stuur een e-mail naar communicatie@nijkerk.eu.
Op dat adres ontvangt u dan wekelijks een 
nieuwsbrief.

Social Media

@samennijkerk
Gemeente Nijkerk
@gemeenteNijkerk

Container niet geleegd?

Is uw container op de vaste ophaal dag niet 
geleegd? Bel dan met (0800) 8890 988.

Lockdown: hulp nodig in Nijkerk?
Nederland is in lockdown om de gevolgen van 
de omikronvariant van het coronavirus zo klein 
mogelijk te houden. Kijk op rijksoverheid.nl voor 

de nieuwe maatregelen. Weer een lockdown 
is zwaar voor heel veel mensen. Misschien 
ook voor u, uw gezin, uw naasten of uw 

onderneming. Op wegwijzernijkerk.nl (klik op 
Corona) vindt u informatie over hulp die u in 
de gemeente Nijkerk kunt krijgen.

Aangepaste openingstijden 
Het stadhuis is gesloten op vrijdag 24 december. Onze website www.nijkerk.eu is 24/7 bereikbaar.
Veel van onze diensten en producten zijn digitaal af te nemen.

De gemeente Nijkerk 
zijn we samen

De zware lockdown waar we op dit moment in zitten, brengt voor velen van 
u wederom zorgen, teleurstelling en verdriet. Het doet nogmaals een groot 
beroep op uw veerkracht en uw aanpassingsvermogen. We hebben elkaar 

hard nodig, om het virus onder controle te krijgen en om elkaar 
steun te bieden in deze moeilijke tijden.

 
De gemeente Nijkerk is een plek waar we naar elkaar omkijken, elkaar 
helpen en met elkaar in verbinding blijven. Een plek waar ruimte is om 

verschillend te zijn en waar we tegelijk zien wat ons samenbrengt. Ook in 
dit bijzondere jaar 2021 hebben de inwoners, ondernemers en organisaties 

in onze gemeente hier samen voor gezorgd. Daar willen wij u als college 
hartelijk voor bedanken. We realiseren ons dat er veel van u wordt 

gevraagd en zijn dankbaar voor uw inzet en betrokkenheid. 
 

Wij wensen u, ondanks de zware maatregelen en alle beperkingen, 
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar. 

Het college van burgemeester en wethouders



Vanaf 1 januari 2022 alleen nog
gezondheidsverklaringen voor 75+ 
aan te vragen bij de gemeente
Vanaf 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk 
om een papieren Gezondheidsverklarin-
gen voor rijbewijs en groot rijbewijs via de 
gemeente aan te vragen. Dit komt door een 
wijziging van de procedure bij het CBR. 

Wat doet u als u een gezondheidsverklaring 
nodig heeft?
U kunt de Gezondheidsverklaringen digitaal 
invullen via Mijn CBR (http://mijn.cbr.nl). Het 
voordeel van digitaal indienen is dat het sneller 
gaat dan de papieren aanvraag. Daarnaast kunt 
u op Mijn CBR de status van de aanvraag op elk 
moment bekijken. 

Heeft u niet de mogelijkheid om de Gezond-
heidsverklaring digitaal in te vullen, dan kunt u 
papieren Gezondheidsverklaring bestellen. 
De bestelmogelijkheden voor papier zijn:
•	 GV	voor	alle	rijbewijzen:	via	de	webshop	van	

het CBR (pgv.cbr.nl). Dit kan zonder DigiD.

•	 GV	voor	alle	rijbewijzen:	op	de	CBR-exa-
menlocaties (Amsterdam, Rijswijk, Eindho-
ven en Arnhem).

•	 GV	voor	groot	rijbewijs:	via	een	aantal	
Arbodiensten en werkgevers.

•	 GV	voor	rijbewijs	special	needs,	BTS	en	
mensen in het revalidatietraject: via revali-
datiecentra.

Aanvragen Gezondheidsverklaringen 75+
Bent u 75 jaar of ouder en u wilt uw rijbewijs 
verlengen? Dan heeft u ook een gezondheids-
verklaring nodig.
In 2022 blijft het wel mogelijk om déze 
Gezondheidsverklaring voor 75+ bij de
gemeente aan te vragen.

 Vragen?
Op www.cbr.nl/gezondheidsverklaring vindt u 
meer informatie.

Klimaatkamer gesloten in kerstvakantie
Let op: in de kerstvakantie is de Klimaatka-
mer gesloten. Vanaf 23 december 2021 tot 
en met 11 januari 2022 zijn er geen adviseurs 
aanwezig in de Klimaatkamer. Daarna heten 
we u graag weer van harte welkom. 

Mobiel informatieloket
De Klimaatkamer is een mobiel en corona-
proof loket waar u terecht kunt met vragen 
over duurzaam wonen en klimaatadaptatie 
(slimmer omgaan met regenwater). Komende 
maanden staat de Klimaatkamer bij de Stuw op 
De Brink in Hoevelaken.

Weer open vanaf 12 januari
Vanaf woensdag 12 januari houden onze advi-
seurs weer spreekuur in de Klimaatkamer en 
kunt u als huurder uw Energiebespaarvoucher 
inruilen	voor	de	Energiebespaarbox.	Tot	ziens!

Meer info op www.duurzaam-nijkerk.nl/
klimaatkamer

Nieuwe inrichting in Hoevelaken goed op weg
Centrum Hoevelaken
De uitvoering van de eerste fase van het 
centrum van Hoevelaken is in volle gang. De 
stoepen van de Westerdorpsstraat zijn vrijwel 
helemaal opnieuw bestraat. Alle groenvakken 
rondom de bomen zijn voorzien van robuuste 
hardstenen randen. Er is aarde in deze vakken 
aangebracht. De rijbaan is waar nodig opnieuw 
bestraat. Het plateau bij de overgang tussen de 
pleinen is vergroot. Het Dokterspaadje is bijna 
helemaal opnieuw ingericht. Er zijn nieuwe 
fietsnietjes geplaatst. De nieuwe lantaarnpalen 
zijn geïnstalleerd en aangesloten. Begin de-
cember zijn de borden ‘Erf – 15 km/u’ geplaatst. 
Hopelijk gaan automobilisten zich hierdoor en 
door	de	nieuwe	inrichting	beter	aan	de	maxi-
mumsnelheid houden. De openbare ruimte in 
het centrum ziet er steeds fraaier uit.

Er moet nog wel het nodige gebeuren. Dit 
gebeurt hoofdzakelijk na de jaarwisseling. Om 
de overlast voor het winkelende publiek te 
voorkomen, is met de ondernemers  afge-
sproken om de laatste weken van het jaar 
geen ‘grote’ werkzaamheden te doen in het 
centrum. Begin volgend jaar gaat de aannemer 
aan de slag met de aansluitingen Oosterdorps-
straat/ Westerdorpsstraat/ Stoutenburgerlaan 
en Westerdorpsstraat/ Kantemarsweg. Deze 
krijgen ook een passende nieuwe uitstraling. 
Het is de bedoeling om in het voorjaar de vier 
zuilen ‘Hartje Hoevelaken’ te plaatsen. Deze 
markeren de toegang tot het winkelgebied. 
Ook wordt dan het eerste deel van de Brink 
opnieuw bestraat. Verder wordt naast Electro 
World de grote groenbak gerealiseerd nadat 
een grote OV-mast door de netbeheerder is 
verplaatst. Dit komt de indeling voor de markt 
ten goede. De werkzaamheden gebeuren in 
overleg met de marktmanager. Dit om over-

last voor de bezoekers en de kooplieden van 
de markt zoveel mogelijk te beperken. 
Verder gaat de aannemer het deel van de 
Kantemarsweg - tussen de aansluiting Oos-
terdorpsstraat en het Dokterspaadje - herin-
richten. De asfaltverharding wordt vervangen 
door straatstenen. Dit past beter binnen een 
woongebied. De verwachting is dat hierdoor 
ook de snelheid van het verkeer omlaag gaat. 
Het voorrangsregime op de Kantemarsweg 
blijft zoals het nu is, gelijkwaardige kruisingen 
waar verkeer van rechts voorrang heeft.

Herinrichting Stoutenburgerlaan
Deze herinrichting is ook volop aan de 
gang. Het eerste deel vanaf de bocht bij het 
oude gemeentehuis tot en met de kruising 
Parklaan/ Leeuweriklaan is opnieuw ingericht. 
Momenteel is de aannemer druk bezig met het 
deel vanaf de kruising Parklaan/ Leeuweriklaan 
tot aan de kruising J.J.A. Goeverneurlaan/ 
Sportweg. Dit deel van de Stoutenburgerlaan 
moet ook voor de feestdagen opnieuw inge-
richt zijn. Het verkeer kan dan weer ongehin-
derd doorgang vinden.

Om diverse redenen (bijvoorbeeld tekort aan 
materialen, grondstoffen en uitval van perso-
neel) verloopt het werk niet geheel volgens 
planning. Helaas betekent dit enige uitloop. Al 
met al is dat natuurlijk vervelend, maar geluk-
kig niet onoverkomelijk. Wel is de aannemer 
in 2022 langer bezig om het werk volledig af 
te ronden. 

Fijne feestdagen
Mede namens onze aannemer NTP B.V. be-
danken wij iedereen voor het begrip en geduld. 
Wij wensen u fijne feestdagen, een voorspoe-
dig en vooral gezond 2022.

Overgangsperiode vanwege nieuwe
aanbesteding laadpalen
Op dit moment worden de laadpalen voor 
elektrische auto’s in de openbare ruimte 
opnieuw aanbesteed. Dit betekent dat we 
opnieuw moeten kijken naar een leverancier 
voor laadpalen. We verwachten in de eerste 
helft van 2022 een nieuwe aanbieder. 

In verband met de overgang naar een nieuwe 
aanbieder, kan het wat langer duren voordat 
een laadpaal daadwerkelijk wordt geplaatst. 

Laadpalen die nog dit jaar worden aange-
vraagd (voor 1 januari 2022), worden nog 
door	de	huidige	exploitant	afgehandeld	en	
geplaatst. Het is dus handig om nog dit jaar 
een laadpaal aan te vragen. Als u binnenkort 
elektrisch gaat rijden of in het bezit bent van 
een elektrische auto, dan kunt u via 
www.openbaarladen.nl een openbare laadpaal 
aanvragen.

De Valleihopper: reserveer op tijd voor de 
feestdagen!

Ook tijdens de feestdagen wil de Valleihop-
per het best mogelijke vervoer bieden. Wij 
adviseren u daarom om op tijd uw ritten te 
reserveren. Houd rekening met aangepaste 
reserveringstijden! Wilt u tijdens de kerstda-
gen gebruikmaken van de regiotaxi? Dan kunt 
u uiterlijk tot donderdag 23 december 18.00 
uur uw rit reserveren. Op oudejaarsdag is de 
laatste rit om 20.00 uur. Plan en reserveer 
uw rit dus op tijd. Op nieuwjaarsdag rijdt de 
regiotaxi vanaf 6.00 uur in de ochtend. Deze 
rit bestelt u op de gebruikelijke wijze. Het 
callcenter is open vanaf 6.00 uur, telefoon 
0900-55 11 551.

Rolstoelritten tijdens nieuwjaarsnacht
Rolstoelgebruikers kunnen op 1 januari tussen 
1.00 en 2.00 uur reizen. U kunt deze rit boeken 
tot 24 december 18.00 uur. Neem daarvoor 
contact op met het callcenter.

Opstaptarief hoger
Vanaf 1 januari 2022 gelden er nieuwe tarie-
ven voor het gebruik van de Valleihopper. Het 
opstaptarief wordt € 1,01 en het tarief per 
gereisde kilometer blijft € 0,18. Een volledig 
overzicht van de kosten van de Valleihopper 
vindt u op www.valleihopper.nl onder het 
kopje ‘kosten en betalen’.

Heb je tijdelijk woonruimte nodig bij je
(echt-) scheiding?
Contact met je kinderen, dicht bij het ouderlijk huis

Als samenwonen niet meer gaat, ontstaat 
vaak een (lange) zoektocht voor een van de 
ouders naar woonruimte in de buurt van de 
kinderen. Nabijheid en contact met beide ou-
ders is heel belangrijk voor kinderen. Daarom 
biedt de stichting Parentshouses een tijdelijke 
woonruimte aan een van de ouders. Dit geeft 
rust en ruimte in een moeilijke tijd.

Eigen tijdelijke woonruimte voor een van de 
ouders
Bij Parentshouses kan je een kamer huren, soms 

met eigen keuken en badkamer. De woonkamer 
en de logeerkamers voor je kinderen deel je 
met drie of vier medebewoners. Omdat de me-
debewoners ook in een (echt-) scheiding zitten, 
begrijpen zij je goed.

Parentshouses heeft zeven locaties in Amers-
foort en omgeving waarin ze deze tijdelijke 
huisvesting aanbieden. Een van de locaties is in 
Nijkerkerveen.
Meer informatie en aanmelden: 
www.parentshouses.nl/amersfoort.

•	Zorg
•	Welzijn

•	Maatschappij
•	Cultuur

•	Sport
•	Opleiding

•	Werk	&	inkomen

Heeft u vragen of zoekt u

een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
22 december 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2801 Asserhof 65, Nijkerk vergroten van de woning 09-12-2021
2021W2361 Deuverdenseweg 1, Nijkerk aanleggen van een mestplaat en 14-12-2021
  een rijbak/paddock 
2021W2359 Deuverdenseweg 7, Nijkerk splitsen van de woning in beheerders- 10-12-2021
  woning met twee zelfstandige
  appartementen 
2021W2928 Jan Tijmensteeg Het Spaanse aanbrengen van een persriool onder 10-12-2021
 Leger, Nijkerk de N301 
2021W2950 Ottoborrengoed 36, plaatsen van een dakkapel 13-12-2021
 Hoevelaken 
2021W0477 Van Delenstraat 9,  Nijkerk vervangen en het toevoegen van een 10-12-2021
  dakraam aan de voorzijde van de woning 
2021W2465 Van Kluijvelaan 8,  Nijkerk vervangen van 2 dakkapellen voor 1 09-12-2021
  grote dakkapel aan de voorzijde 
2021W2715 Weldammerlaan 6, Hoevelaken kappen van 1 eik 09-12-2021
2021W2816 Woudweg 8, Nijkerk isoleren van de gevels en het bekleden 10-12-2021
  met zweeds rabat 

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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1418 Bloemendaalseweg 2, Nijkerk herbestemmen van de boerderij 08-12-2021

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum bekendmaking een beroep indienen. Meer in-
formatie vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina en op de website 
www.nijkerk.eu/ter-inzage onder de volledige bekendmaking.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2370 Blokhuizersteeg 3,  Nijkerk kappen van een es 08-12-2021
2021W2698 Catharinastraat 2,  Nijkerk realiseren van een winkel 08-12-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W3161 Braam 12,  Nijkerk plaatsen van een dakkapel 14-12-2021
2021W3111 Flier 2,  Nijkerk legaliseren van drie bijgebouwen 07-12-2021
2021W3158 Hogebrinkerweg 42, bouwen van een schuur en het 13-12-2021
 Hoevelaken kappen van 2 bomen 
2021W3157 Hogebrinkerweg 42, plaatsen van 2 dakkapellen 13-12-2021
 Hoevelaken 
2021W3125 Holkerweg 35,  Nijkerk uitbreiden van de woning 08-12-2021
2021W3139 Holkerweg 37,  Nijkerk uitbreiden van de woning 10-12-2021
2021W3147 Park Weldam 21,  Hoevelaken bouwen van een carport 10-12-2021
2021W3122 Roggeakker 6,  Hoevelaken vergroten van de entree van de woning 08-12-2021
2021W3134 Smalle Streek 8,  Hoevelaken verbouwen van de garage tot 09-12-2021
  pre-mantelzorgwoning 
2021W3106 Wittenburg 138, Nijkerk uitbreiden van de woning en het 07-12-2021
  plaatsen van een dakkapel 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W2673 Laakweg 124,  Nijkerkerveen kappen van 4 bomen 14-12-2021
2021W2658 Schoolstraat 44 a. kappen van 11 bomen 10-12-2021
 Nijkerkerveen 

Coördineerde besluiten/ vastgesteld bestemmingsplan Slichtenhorsterweg 14 en 
Slichtenhorsterweg ten noordwesten van nummer 14 en omgevingsvergunning 
Slichtenhorsterweg ten noordwesten van nummer 14.
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde lid 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 16 de-
cember 2021 het bestemmingsplan ‘Slichtenhorsterweg 14 en Slichtenhorsterweg ten noordwesten 
van nummer 14’ heeft vastgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend. 
Deze zienswijze is betrokken bij het nemen van het besluit tot de vaststelling van het bestemmings-
plan en heeft geleid tot enkele aanpassingen ten opzichte van het eerdere ontwerp.

Het bestemmingsplan voorziet in het omzetten van een bedrijfsbestemming, naar een woonbestem-
ming	en	het	toevoegen	van	een	extra	woning	op	het	perceel	Slichtenhorsterweg	14.	Daarnaast	maakt	
het bestemmingsplan in samenhang met een omgevingsvergunning de realisatie van een woning op 
het perceel ten noordwesten van Slichtenhorsterweg 14 mogelijk.

Inzage 
Het vaststellingsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning 
met de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 23 december 2021 zes weken ter 
inzage. 

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.

Bespaar op uw energiekosten
De prijzen van energie stijgen. Dat kan bete-
kenen dat u flink meer moet betalen voor gas 
en elektra. Wat kunt u doen om de kosten zo 
laag mogelijk te houden? 

Op de vergelijkingssite www.gezondverzekerd.nl/
goedkope-energie geeft ‘Gezondverzekerd.nl 
- Goedkope energie’ tips en informatie om uw 
energiekosten te verlagen. U vindt er ook infor-
matie over uw energiecontract. Is dat nog het 
meest voordelig? Of is het verstandig om over 
te stappen? Gezondverzekerd.nl - Goedkope 
energie	geeft	u	persoonlijk	advies!	

Voordelen van Goedkope energie
‘Gezondverzekerd.nl - Goedkope energie’ biedt 
samen met een aantal energieleveranciers aan 
de inwoners van de gemeente Nijkerk goedko-
pere energiecontracten. Als u overstapt krijgt u 
de volgende voordelen: 
•	 u	betaalt	geen	borg	en	wordt	altijd	direct	

geaccepteerd;
•	 u	ontvangt	de	goedkoopste	prijs	per	aan-

bieder. Er gelden speciale afspraken met de 
energieleveranciers; 

•	 een	eventuele	overstapboete	wordt	
vergoed. Als u overstapt naar een nieuwe 
energieleverancier terwijl uw contract bij 
uw huidige leverancier nog niet is afgelopen 
loopt u kans op een overstapboete. Deze 
moet u betalen aan uw huidige energie-
leverancier. Gezond Verzekerd neemt 
de overstapboete voor haar rekening en 
garandeert dat het bedrag binnen een week 
op uw rekening staat; u hoeft dus niet voor 
te schieten;

•	 u	krijgt	altijd	groene	energie.	

Wel of niet overstappen
Overstappen is niet altijd nodig. Bij een vast 
energiecontract is de kans groot dat overstap-
pen niet voordeliger is. Bij een variabel contract 
kan het juist wel aantrekkelijker zijn. Goedkope 
energie helpt u met het beste advies voor uw 
situatie. 
 

Ga naar www.gezondverzekerd.nl/
goedkope-energie en kijk hoe u kunt 
besparen op uw energiekosten.
Bel voor vragen: 085 - 303 5389. 



De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak.  Dit kan bij 
voorkeur via https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoonnummer 14-033.
Daarnaast zijn het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan inclusief de 
vastgestelde stukken digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0267.BP0177-0002 en via 
www.nijkerk.eu/ter-inzage.

Beroep
Bent u het niet eens met dit gecoördineerde besluit en bent u belanghebbende? Of bent u geen 
belanghebbende en heeft u naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze inge-
diend? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende de beroepstermijn (dat is 
van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022) tegen dit gecoördineerde besluit beroep instellen 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie vindt u onder de kop 
“indienen beroep” in het groene kader op deze pagina en op de website www.nijkerk.eu/ter-inzage 
onder de volledige bekendmaking.

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen
Larixlaan in Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elek-
trische 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)	op	de	locatie	Larixlaan	naast	Hoefslag	huisnummer	17	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
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Domi-
nee Hugenholtzstraat in Nijkerkerveen
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) op de locatie Dominee Hugenholtzstraat naast 
Meester Folkertsstraat huisnummer 12 in Nijkerkerveen;
Het intrekken van het verkeersbesluit waarin de laadpaalparkeerplaatsen tegenover 
Meester Folkertsstraat 15 in Nijkerkerveen zijn aangewezen, bekendgemaakt in 
Staatscourant 2021, publicatie 30174.

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.

RECTIFICATIE: Gemeente Nijkerk – Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
Slichtenhorsterweg 67, Nijkerk

Op 15 december 2021 is in het Gemeenteblad (https://www.officielebekendmakingen.nl/
gemeenteblad) en in de Stad Nijkerk aangekondigd dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 
Slichtenhorsterweg 67 te Nijkerk ter inzage ligt per 16 december 2021. Echter, per abuis was het 
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan niet vanaf 16 december 2021 te vinden via
https://www.ruimtelijkeplannen.nl en specifiek de link vermeld in de publicatie van 15 december 
2021. Inmiddels is dit opgelost maar is wettelijk vereist dat de bekendmaking opnieuw moet worden 
gepubliceerd. Dit gebeurt met voorliggende publicatie. Wij verzoeken u daarom kennis te nemen van 
de onderstaande tekst.

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

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

Inzage 
Het vaststellingsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van donderdag 23 december 2021 gedurende zes weken ter inzage.
Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn online te raadplegen via de site 
www.ruimtelijkeplannen.nl via de link https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0267.BP0163-0002 en via www.nijkerk.eu/ter-inzage.
De stukken zijn in te zien in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak. 
Dit kan bij voorkeur via https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoonnummer 14-033.

Beroep
Een belanghebbende kan vanaf donderdag 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 tegen dit 
besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie 
vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina en op de website
www.nijkerk.eu/ter-inzage onder de volledige bekendmaking.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum 
24 december – 7 januari Kerstreces

- Protocol Agressie en Geweld Politieke ambtsdragers. Dit protocol moet bijdragen aan een 
veilige (werk)omgeving voor alle politieke ambtsdragers, waarin agressie en geweld onaccepta-
bel is en niet wordt getolereerd. 

- Vaststellen	Verordening	OZB	2022. In deze verordening zijn de tarieven voor de OZB opgenomen.
- Beleidskader rechtmatigheid en accountantscontrole 2021. Via dit protocol kan de gemeente-

raad nadere aanwijzingen geven voor de accountantscontrole. Net als in de vorige periode wijkt 
de gemeente Nijkerk niet af van de wettelijke minimumnormen. 

- Verlenen ontslag op eigen verzoek van de plaatsvervangend gemeentelijk ombudsman
 De plaatsvervangend ombudsman van de gemeenten Nijkerk, Bunschoten en Putten, heeft 

aangegeven per 1 januari 2022 zijn werkzaamheden te willen beëindigen in verband met een 
toename in de omvang van zijn werkzaamheden elders.

-  Verdere gedeeltelijke opheffi ng van de geheimhouding op de vergaderstukken inzake de 
ontwikkeling van de Havenkom Omdat de conceptvisie voor de ontwikkeling van de Havenkom 
inmiddels openbaar is, kan de geheimhouding van nog een deel van de vergaderstukken

 opgeheven worden. 

Motie ‘Voorrang aan eigen inwoners bij nieuwbouw’
De heer Staal (VVD) diende een motie ‘Voorrang aan eigen inwoners bij nieuwbouw’ in. 
Kort geleden werd bekend dat de minister van plan is om de Huisvestingswet te wijzigen. Dan 
ontstaat	de	mogelijkheid	voor	gemeenten	om	maximaal	30%	van	de	nieuwbouwwoningen	onder	
de NHG grens (355.000 euro in 2022) toe te wijzen aan eigen inwoners. 
De motie werd mede ingediend door de heer Blankesteijn (CDA), mevrouw Moes (PRO21) en de 
heer Klompenhouwer (De Lokale Partij) en gesteund door de voltallige raad. Zo wil de gemeente-
raad aan de minister en de Tweede Kamer laten weten dat zij dit voornemen van harte ondersteu-
nen en er op aandringen dat deze wetswijziging op zo kort mogelijke termijn van kracht wordt.

Vergadering terugkijken?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan via de website van de gemeente: nijkerk.eu/ge-
meenteraad. Kies daar voor vergaderingen en vergaderstukken en kijk bij recente vergaderingen.

Kerstreces
Van 24 december tot en met 7 januari is het kerstreces van de gemeenteraad. Er zijn dan geen 
vergaderingen gepland. Op 5 januari verschijnt deze pagina van de gemeenteraad weer met 
daarop informatie over de vergaderingen in januari.

Terugblik Raadsvergadering 16 december
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Donderdagavond 16 december vergaderde de gemeenteraad. Tijdens deze online bijeenkomst 
werden eerst de agendapunten behandeld waarover de raadsleden nog wilden spreken voordat ze 
een besluit namen.

- Kaderstelling Poort naar Hoevelaken. De raadsleden gaven aan dat zij blij zijn dat woningbouw 
mogelijk wordt op de hoek van de Koninginneweg en de Westerdorpsstraat in Hoevelaken. Maar 
een deel van hen twijfelde over de kaderstelling. Anderen vonden de voorgestelde kaders juist 
goed. De heer Rozema (ChristenUnie-SGP) diende samen met mevrouw De Wals (PRO21) een 
amendement in om de kaders in het raadsvoorstel te wijzigen. Na discussie over onder andere 
bouwhoogte, duurzaamheid, participatie en zekerheid over het aantal woningen werd er ge-
stemd over het amendement. Dat werd aangenomen met 19 stemmen voor (ChristenUnie-SGP, 
CDA, PRO21) en 7 stemmen tegen (VVD en De Lokale Partij). Vervolgens werd over het aange-
paste raadsvoorstel gestemd. Het geamendeerde voorstel werd aangenomen met 23 stemmen 
voor (ChristenUnie-SGP, CDA, PRO21 en VVD) en 3 stemmen tegen (De Lokale Partij).

 - Nota Parkeernormen. In de nota Parkeernormen staan voor de gemeente Nijkerk per gebied en 
per functie de parkeernormen op basis van de huidige landelijke normen. Er werd nog gespro-
ken over de gehanteerde normen voor de functie wonen. Raadsleden gaven aan dat een goede 
balans tussen aantal parkeerplaatsen en woningen nodig is. Daarvoor is goed onderzoek nodig. 
Wethouder Oosterwijk zegde toe dat naast een analyse van de gegevens over het autobezit ook 
de parkeerdruk in de wijken bekeken wordt. De gemeenteraad stemde in met het voorstel.

 Daarna stemde de gemeenteraad zonder debat in met onderstaande voorstellen. Een deel van 
deze voorstellen werd al besproken in de raadscommissies van de afgelopen weken.

- Transitievisie Warmte Nijkerk Deze visie gaat over de manier waarop we huizen, kantoren en 
andere gebouwen in onze gemeente kunnen gaan verwarmen zonder aardgas. 

- Vaststelling bestemmingsplan Slichtenhorsterweg 14 en Slichtenhorsterweg ten noordwes-
ten van nummer 14 Slichtenhorsterweg. De bedrijfsbestemming verandert in een woonbe-
stemming.	Er	mag	een	extra	woning	gebouwd	worden	op	het	perceel	nummer	14	en	ook	aan	de	
Slichtenhorsterweg ten noordwesten van nummer 14. 

- 2e Bestuursrapportage 2021. Via de bestuursrapportage informeerde het college de raad over 
de (verwachte) afwijkingen in de begrotingsuitvoering van 2021. Het college legde ook het be-
heerplan openbare verlichting en het beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen voor.

Column
Raadslid aan het woord

Pam van de Weijer-Feuerstein, raadslid CDA

Kerstgedachte
Dit jaar gaan de columns van raadsleden 
over een plek die belangrijk voor hen is. 
Sinds augustus ben ik met mijn gezin 
verhuisd en een thuis hebben is heel waar-

devol. Toch ben ik ook graag buiten en de 
eerste plek die in mij op komt is mijn buurt. 
Waardoor ik mij nu al meer thuis voel in mijn 
nieuwe omgeving zijn namelijk de fi jne buren 
die	ik	het	afgelopen	jaar	heb	ontmoet!	

Toen wij nog bezig waren met verbouwen, 
maakten zij al snel contact. Zo kregen wij 
met Koningsdag een oranje tompouce 
aangeboden van onze overburen, hoe leuk 
is	dat!	Ook	hebben	we	inmiddels	de	perkjes	
aan de stoep een mooie nieuwe uitstra-
ling gegeven via de subsidieregeling van de 
gemeente. Ik onderhoud deze samen met één 
van de gezinnen tegenover mij. In de straat 
verfraaiden al meerdere huizen hun perkjes 
met bloemen. Naar aanleiding van de leuke 
reacties hierover wil ik u dan ook informeren 
over deze regeling. Want waar ik al vaker het 
taalgebruik van onze gemeente heb aange-

kaart, blijft het voor inwoners lastig om aan 
te haken. Wist u dat u in onze gemeente een 
subsidie kunt aanvragen om een groen perkje 
voor uw huis of in uw straat te verfraaien en 
te onderhouden? U kunt deze vinden onder: 
stimuleringsregeling participatie beheer 
openbare ruimte https://www.nijkerk.eu/
stimuleringsregeling/ 

Ik kan me voorstellen dat dit geen woorden 
zijn die u dagelijks gebruikt, maar toch de 
moeite waard als u voor uw buurt of straat 
een mooi plan hebt. 
Want voor elkaar iets kunnen betekenen en 
daar met elkaar van genieten, vind ik een 
mooie kerstgedachte. Hele fi jne feestdagen 
en	een	mooi	2022	toegewenst!

Reageren?
pamvandeweijer@gmail.com

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


