
29 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 (tijdelijk 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.

Aangepaste openingstijden
Het stadhuis sluit op vrijdag 31 december om 12.30 uur. 
Onze website www.nijkerk.eu is 24/7 bereikbaar. Veel van onze diensten en producten zijn digitaal af te nemen.

Ophalen kerstbomen 
Ophalen van kerstbomen, zonder pot en versiering is in week 2, van 10 januari 2022 tot en met 14 januari 2022.
Dit is op de vaste inzameldag. Zet de kerstboom eventueel met uw pmd-container aan de weg.
Wij nemen de kerstboom dan mee!

Wat we doen in het groen
Wat doet de gemeente met het opgeruimde 
blad van het afgelopen najaar? De gemeente 
verwerkt het blad tot Bokashi.  Dit is het 
Japanse woord voor goed gefermenteerd 
organisch materiaal. Het is een ferment, 
een materiaal waarin alle voedingsstoffen 
en energie behouden worden. Het gefer-
menteerde blad verbetert in het voorjaar 
de bodem en houdt het vocht beter vast, 
ook onderdrukt dit materiaal de groei van 
onkruiden.

Waarom geen compost?
Het ferment dat ontstaat heeft meer positieve 
eigenschappen dan compost: het bevat meer 
voedingsstoffen en maakt planten weerbaar-
der tegen ziekteverwekkers. Door het blad 

in de gemeente zelf te verwerken en niet af 
te voeren beperk je de uitstoot van CO2. De 
voedingsstoffen uit een gebied gebruiken we 
opnieuw in hetzelfde gebied.

Werkwijze in het kort
Door het blad luchtdicht in te pakken in een 
plastic rol van 2,5m breed en 25m lang, zoveel 
mogelijk lucht eruit te halen en door toevoe-
ging van organische hulpstoffen zoals klei-
schelpen en mineralen, ontstaat na ongeveer 
10 tot 12 weken een ferment. 

Locaties in Nijkerk en in Hoevelaken
De locaties waar de gemeente de kuilen heeft 
liggen zijn op de Nachtegaalsteeg (locatie oude 
zwembad) in Nijkerk en op het parkeerterrein 

van de korfbalvereniging aan de 
Middelaarseweg in Hoevelaken.

Volgend voorjaar is het proces klaar en zal het 
ferment gebruikt worden in de plantvakken in 
de gemeente. Het gefermenteerde blad verbe-
tert de bodem en houdt het vocht beter vast, 
ook onderdrukt het de groei van onkruiden.

Klimaatkamer gesloten in kerstvakantie
Let op: in de kerstvakantie is de Klimaatkamer 
gesloten. Vanaf woensdag 12 januari houden 
onze adviseurs weer spreekuur in de Klimaatka-
mer en kunt u als huurder uw Energiebespaar-
voucher inruilen voor de Energiebespaarbox.

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

Geldplan Pensioen
In de aanloop naar het pensioen heeft ieder zijn eigen 
omstandigheden en wensen.

Er kunnen zich situaties voordoen die uw pensioen beïnvloeden, 
bijvoorbeeld: u bent zzp’er, of u werkt in korte dienstverbanden. 
Maar ook persoonlijke omstandigheden kunnen veranderen, zoals 
een scheiding.

Met het Geldplan Pensioen inventariseert u in 15 minuten anoniem 
en gratis uw situatie en de keuzes die u wilt maken. 
U krijgt praktische raad en acties waar u direct mee aan de slag 
kunt. Zo weet u zeker dat u zo goed mogelijk bent voorbereid.
 
Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl.
Regel de zaken op tijd, dan gaat u onbezorgd de toekomst 
tegemoet!



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
29 december 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2124 Bernhardlaan 25 Hoevelaken legaliseren van een rookgasafvoer 20-12-2021
2021W2663 Dijkje 1a Nijkerkerveen kappen van 14 bomen 20-12-2021
2021W3057 Hazelaarshof 18 Nijkerk plaatsen van een overkapping 17-12-2021
2021W2673 Laakweg 124 Nijkerkerveen kappen van 4 bomen 20-12-2021
2021BM022 Ohmstraat 15 Nijkerk opleggen Maatwerk in verband met 15-12-2021
  geluidzone 
2021W2357 Oosterdorpsstraat 101 mantelzorg in een bestaand bijgebouw 17-12-2021
 Hoevelaken 
2021W2952 Parklaan 33 Hoevelaken bouwen van een dakopbouw met 21-12-2021
  2 dakkapellen 
2021W2613 Prinsenweg 24 Nijkerk beperkte milieutoets 17-12-2021
2021W2789 Schoolstraat 45 Nijkerkerveen tijdelijke huisvesting in de voormalige 16-12-2021
  mantelzorgwoning 
2021W2197 Spochthoornseweg 6 Nijkerk gedeeltelijk vervangen van de boerderij 17-12-2021

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.

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W0140 Langestraat 18 Nijkerk verbouwen van een winkelpand 17-12-2021
  tot woningen 
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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2018W2759 Amersfoortseweg 118 aanvragen van een revisievergunning 15-12-2021
 Nijkerkerveen 

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum bekendmaking een beroep indienen. Meer 
informatie vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina. 

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2884 Vuurvlinder 4 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan de  16-12-2021
  oorzijde van de woning 

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

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2020W2822 Akkerweg 8 Nijkerk plaatsen van 32 zonnepanelen in 15-12-2021
  het weiland 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W3187 Ampèrestraat 19l Nijkerk verplaatsen van de brandscheiding 17-12-2021
2021W3204 Burgemeester Stamstraat 24 kappen van 1 hazelaar 20-12-2021
 Nijkerk 
2021W3170 De Boomgaard 33 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 15-12-2021
2021W3181 Drs. W. van Royenstraat 11 plaatsen van twee dakkapellen 16-12-2021
 Hoevelaken 
2021W3189 Heribertlaan 7 Hoevelaken verbouwen en uitbreiden van de woning 17-12-2021
2021W3197 Ibislaan 18 Hoevelaken plaatsen van zonnepanelen 19-12-2021
2021W3208 Leijenhorst 1 Hoevelaken plaatsen van 6 beukenhagen 20-12-2021
2021W3205 Smitspol C 3496 bouwen van een bedrijfshal en kantoor 20-12-2021
 Nijkerk 
2021W3168 Van Kluijvelaan 38 Nijkerk kamerverhuur in eigen woning 15-12-2021
2021W3164 Zijdevlinder 47 Nijkerk plaatsen van een erker en een dakkapel 14-12-2021
  aan de voorzijde van de woning 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W2738 Appelsestraat 1a Nijkerk kappen van 6 bomen 20-12-2021
2021W2680 Leijenhorst 8 Hoevelaken plaatsen van een vlonder 20-12-2021
2021W2682 Oosterdorpsstraat 16 kappen van 2 kastanjebomen en 15-12-2021
 Hoevelaken 5 coniferen 
2021W2685 Parklaan 23 Hoevelaken plaatsen van een dakopbouw 17-12-2021
2021W2565 Patroonstraat 3 Nijkerk legaliseren van een verdiepingsvloer 15-12-2021
  in opslagruimte 

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2021BL194 Ohmstraat 3-5 Nijkerk tijdelijk lozen van bemalingswater 16-12-2021

Besluit MER beoordeling 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021MER045 Prinsenweg 24 Nijkerk melden MER-beoordeling 20-12-2021

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 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.


