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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.

Rookmelders worden vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht
in alle woningen

Maar waarom wachten tot die datum? 

Rookmelders redden levens 
 
Bij brand vallen de meeste slachtoffers door 
het inademen van rook. Deze rook heeft veel 
giftige gassen. Hierdoor raak je in een diepe 

bewusteloosheid, vaak al binnen een paar 
minuten! En wist je dat als je slaapt, je niets 
ruikt? Je neus werkt dan niet, maar je oren 
werken nog wel! 
Stel de wasdroger maakt kortsluiting. Er 
ontstaat brand. Van de rooklucht word je niet 
wakker, maar het geluid van je rookmelder 

wel! Rookmelders zijn daarom van levensbe-
lang, en niet alleen als je slaapt. Hoe sneller je 
een brand ontdekt, des te meer tijd en kans je 
hebt om je huis veilig te verlaten

Kijk voor meer informatie: rookmelders.nl

Kom op 2 en 16 oktober naar de prikbus in Nijkerk! 
GGD Gelderland-Midden komt op zaterdag 
2 oktober en zaterdag 16 oktober weer met 
een vaccinatiebus naar de gemeente Nijkerk. 
De  inwoners die dat willen kunnen op deze 
manier direct, dichtbij en gratis gevaccineerd 
worden. In de bus vaccineren ze deze keer 
zowel met het Janssenvaccin als met het 
Pfi zervaccin. Dit betekent dat:
• ook jongeren kunnen een prik komen halen 
• volwassenen vanaf 18 jaar kunnen kiezen 

tussen het Janssenvaccin en het Pfi zervaccin
• iedereen die al een 1e Pfi zer prik heeft gehad 

ook welkom is, mits de 21 dagen na de 1e 
prik verstreken zijn.

Wanneer? Zaterdag 2 en 16 oktober, van 
9.00 tot 17.30 uur

Waar? Molenplein, Nijkerk
Voor wie? Iedereen vanaf 12 jaar is welkom 

voor een vaccinatie. Voor jon-
geren onder de 16 heeft het de 
voorkeur dat een van de ouders 
meekomt. Een afspraak is niet 
nodig.

Meenemen? Het is belangrijk dat bezoekers
 hun ID-bewijs meenemen en 

een mondkapje dragen in de 
bus.

Zaterdag 2 en 16 oktober
van 9.00 tot 17.30 uur - Molenplein, Nijkerk

Op www.ggdgm.nl/vaccinatiebus vindt u meer informatie over vaccinatiebus.

6 oktober: infoavond Nijkerk aardgasvrij
Op woensdag 6 oktober is er een online 
informatieavond over hoe gemeente Nijkerk 
in de toekomst aardgasvrij wordt. We praten 
u graag bij over de stand van zaken en over 
het voorlopige plan. 

De noodzaak van aardgasvrij
Aardgas is een fossiele brandstof. Bij verbran-
ding komt er CO2 vrij en dat draagt bij aan 
de opwarming van de aarde. Bovendien is de 
voorraad niet onuitputtelijk. Genoeg reden 
om over te stappen op duurzame bronnen om 
onder meer onze huizen en ons kraanwater 
mee te verwarmen.

Wat is het alternatief
Gemeente Nijkerk onderzoekt welke andere 
bronnen bruikbaar zijn om te kunnen wonen 
zonder aardgas. Dat is niet overal in Nijkerk 
hetzelfde. Het is per wijk verschillend en hangt 
af van meerdere zaken. Zoals de ligging van de 
wijk, de leeftijd en het soort woningen, wat er 
nodig is om een alternatieve energiebron te 
kunnen gebruiken en uiteraard de kosten van 
deze transitie naar aardgasvrij wonen. 

Transitievisie Warmte
Wat er mogelijk is, op welke termijn en waar 
wordt omschreven in de Transitievisie Warmte. 
Die zal eind 2021 worden vastgesteld. Op 

woensdag 6 oktober om 19.30 uur willen we u 
daar alvast over bijpraten. Er is dan uiteraard 
ook ruimte voor uw vragen en feedback.

Aanmelden
Wilt u deze online informatieavond volgen, 
meld u dan voor 5 oktober aan via het for-
mulier dat u kunt vinden op www.duurzaam-
nijkerk.nl/agenda. U krijgt dan vooraf een 
link waarmee u via uw computer of tablet de 
bijeenkomst kunt volgen.
Meer informatie over het beleid ‘Aardgasvrij 
wonen’ van de gemeente kunt u vinden op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/
beleid-aardgasvrij-wonen.



Week van de Opvoeding – activiteiten voor 
ouders en verzorgers 

Van 4 t/m 10 oktober is de Week van de Op-
voeding. In Nijkerk zijn er die week verschil-
lende activiteiten.
Maandag 4 oktober: lezing Aletta Smits-De 
Loef over haar boek Puberbrein, in de biblio-
theek in Nijkerk

Waarom maken ze hun huiswerk niet? 
Waarom komen ze te laat op stage? Waarom 
besluiten ze al na drie weken om weer een 
andere studie te doen? Of ze nu 12 of 20 jaar 
zijn, pubers voelen voor volwassenen vaak als 
een vreemde levensvorm. Ze zullen het zelf 
niet willen horen, maar tot hun 25ste is het 
brein van pubers in ontwikkeling en zijn ze 
-wetenschappelijk gezien- onvolwassen. De 
lezing ‘Puberbrein’ zet kennis over het puber-
brein voor u op een rij en geeft en passant op 
humoristische wijze antwoord op voorgaande 
vragen. En op de vraag hoe je met pubers om 
kan gaan. Aanmelden kan via de website van 
de bibliotheek, www.bibliotheeknijkerk.nl

Zaterdag 9 oktober: gratis ludiek theater,
in de Ark
Theatergroep Bint speelt de gratis voorstelling 
‘Die andere ouders doen ook maar wat’. Het 
is een herkenbare, humoristische, interactieve 
voorstelling die een inkijkje geeft in hoe ‘we’ 
opvoeden. Géén tips of adviezen, maar een 
eerlijk gesprek over hoe we het opvoeden 
doen en volhouden. Ze nodigen het publiek uit 
om iets van zichzelf te laten zien zonder dat ze 
te kijk staan. De voorstelling is voor alle ou-
ders en opvoeders: of je nu heel pedagogisch 
te werk probeert te gaan of maar wat doet, 
iedereen is welkom.

Reserveren (gratis voorstelling 
‘Die andere ouders doen ook maar wat’)
Wanneer: zaterdag 9 oktober 2021 
Tijd: 19.30-21.00 uur
Waar: de Ark, Willem-Alexanderplein 14, 3862 
CE Nijkerk
Reserveren: stuur een e-mail naar 
a.vanveldhuizen@nijkerk.eu

Maandag 11 oktober: thema-avond over 
hooggevoeligheid en zelfvertrouwen, in de 
bibliotheek in Nijkerk
Een enorme huilbui of woede-uitbarsting 
zodra je kind thuis uit school over de drempel 
is? ‘Op school heb ik niets gemerkt’, zegt de 
juf. Na het huilen wordt duidelijk wat er is 
gebeurd. De juf praatte hard en op dreigende 
toon tegen de kinderen in de klas. Hoog 
gevoelige kinderen hebben goedkeuring vanuit 
hun omgeving nodig. De angst om afgewe-
zen te worden of te falen kan er voor zorgen 
dat kinderen zich volledig aanpassen aan de 
wensen van een ander en hun behoeftes niet 
naar voren durven brengen. Deze thema-
avond gaat onder andere over: Hoe voed je 
jouw hooggevoelige kind op? Wat heeft je 
kind nodig? Wat heb jij als ouder nodig om je 
kind hierin te begeleiden? Hoe kun je het zelf-
vertrouwen van je kind stimuleren? De twee 
sprekers zijn Rianne Koelewijn - speltherapeut 
en ontwikkelingspsycholoog en Margé van der 
Spruit - coach HSP en stress / burn-out. Aan-
melden kan via de website van de bibliotheek, 
www.bibliotheeknijkerk.nl

Inspiratieboekje ‘Moet je horen!’
De Family Factory heeft voor de Week van 
de Opvoeding een inspiratieboekje ontwik-
keld. Het boekje gaat over verhalen vertellen 
en tradities bouwen. In dit boekje vertel-
len ouders hoe zij in hun gezin contact met 
elkaar maken. Dit doen zij door het vertellen 
van verhalen, door te luisteren en door het 
stellen van vragen. U kunt het boekje ophalen 
in het stadhuis, de Bibliotheek Nijkerk en 
gezondheidscentra De Nije Veste, Corlaer en 
Nijkerkerveen.

Hulp bij opvoeding
Op www.pitnijkerk.nl staan allerlei trainingen 
en activiteiten over opgroeien en opvoeden 
voor ouders en jeugd. Heeft u vragen of hulp 
nodig bij het opvoeden? 
Neem dan con-
tact op met het 
gebiedsteam van 
de gemeente via 
telefoonnummer 
14 033.

Nieuw in de regio: het veteranencafé
De werkgroep Zorgdat organiseert in sa-
menwerking met Grand Café Alleman een 
veteranencafé.

Dit is bedoeld om alle veteranen, oud en actief 
dienende militairen, burgers die bij defensie 
hebben gewerkt of nog werken en inwoner 
zijn van Harderwijk en omgeving (inclusief 
gemeente Nijkerk!) met elkaar in contact te 
brengen.

In Grand Café Alleman, aan het Triasplein in 
Drielanden/Harderwijk kunnen deze mensen 
elkaar ontmoeten om hun saamhorigheid 
te bevorderen, maar ook om verhalen uit te 
wisselen.

Daarnaast wil de werkgroep ook allerlei 
interessante activiteiten organiseren om de 
bijeenkomsten nog meer glans te geven.

Tijdens de eerste bijeenkomsten is het moge-
lijk om het ‘kleine’ Veteranenmuseum, inge-
richt in Wijkontmoetingscentrum Drielanden 
van Zorgdat, gratis te bezoeken. Hier kan men 
uitgestalde documenten, boeken, albums, 
foto’s en attributen bekijken.

De bedoeling is het Veteranencafé elke 
laatste woensdag van de maand, van 15.30 
– 18.30 uur te laten plaatsvinden. De eerste 
keer zal zijn op woensdag 27 oktober 2021.

Voor meer info: www.Veteranencafealleman.nl

Gratis bloembollen bij Klimaatkamer
in Hoevelaken
De Klimaatkamer staat in Hoevelaken! En 
om dat te vieren ontvangen vrijdag 1 oktober 
vanaf 13.00 uur de eerste 50 bezoekers 
gratis een zak bloembollen.

Gratis advies over verduurzamen
De Klimaatkamer is een mobiel, coronaproof 
informatieloket waar inwoners dichtbij huis 
gratis advies kunnen inwinnen bij het Ener-
gieloket en bij de Regenwateradviseur. Dus 
heeft u een vraag over duurzaam verbouwen, 
isoleren, zonnepanelen, de warmtepomp, kli-
maatadaptatie, een groene tuin, een regenton, 
een groen dak of subsidies? Kom dan langs bij 
de Klimaatkamer. De Klimaatkamer staat tot 
en met februari 2022 bij de Stuw op de Brink 
in Hoevelaken.

Openingstijden: 
Woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 
uur tot 17.00 uur. En elke laatste zaterdag van 
de maand van 11.00 tot 15.00 uur. 
Op www.duurzaam-nijkerk.nl/klimaatkamer 
vindt u wie wanneer aanwezig is.

Boomonderhoud gemeente Nijkerk door 
Flier Boomspecialisten B.V.
In opdracht van de gemeente Nijkerk is er 
in het voorjaar 2021 een boomveiligheids-
contole uitgevoerd in de wijk Paasbos en het 
Buitengebied van Nijkerk. 

De snoeimaatregelen die hieruit voortvloeien 
worden in het najaar 2021 uitgevoerd door 
Flier Boomspecialisten B.V. www.fl ierboom-

specialisten.nl die het bomenbestek van de 
gemeente Nijkerk heeft aangenomen. Zo 
werken we aan de bomen en omgeving om 
deze veilig te houden.

De werkzaamheden zullen medio eind decem-
ber 2021 worden afgerond met een uitloop 
naar januari 2022.
www.qgiscloud.com/TOL/
Nijkerk_Qgis_cloud_snoeioverzicht/
Via de website van De Flier, via bovenstaande 
link kunt u de voortgang van de snoeiwerk-
zaamheden inzien. De oranje gekleurde 
bolletjes zijn de te snoeien bomen. De grijs 
gekleurde bolletjes zijn de niet snoeibehoef-
tige bomen. De groen gekleurde bolletjes zijn 
de bomen die gesnoeid zijn.

Ziet u dat de werkzaamheden in uw straat/
omgeving plaatsvinden, wilt u dan rekening 
houden met de eventuele overlast die de werk-
zaamheden met zich mee kunnen brengen? Het 
gaat om uw en onze veiligheid! Indien nodig 
kunt u een brief in de brievenbus krijgen voor 
het verplaatsen van uw auto/obstakels.

Geldplan ‘Bijna 18’

Vanaf je 18e mag je van alles wat je eerst niet 
mocht: zelfstandig autorijden, een telefoon-
abonnement afsluiten, studiefi nanciering 
of toeslagen aanvragen. En je moet ook van 
alles. Denk aan een zorgverzekering afsluiten 
of aan boetes en leningen zelf betalen.

Je kunt nu eenvoudig via het Geldplan ‘Bijna 
18’ bekijken wat er geregeld moet worden 
vóór je 18e verjaardag en wat er daarna nog 
meer verandert op fi nancieel gebied. Het 
geldplan geeft inzicht in alles wat je zelf 

moet regelen, inkomsten en uitgaven, lasten 
en kosten tijdig betalen en sparen.

Regel de zaken op tijd, dan ga je onbezorgd 
de toekomst tegemoet!

Ga naar: nijkerk.startpuntgeldzaken.nl

Vraag gratis het spel Junior Energiecoach aan!
Mooie challenge: samen met het hele gezin 
ontdekken hoe de energierekening omlaag 
kan. Saai? Niet met Varkentje Rund als 
gids! Speel samen met hem het spel Junior 
Energiecoach en ga op stekker-expeditie, 
lampenjacht, los puzzels op en voer span-
nende experimenten uit.  

50 gezinnen uit Nijkerk kunnen het spel gratis 
aanvragen. Doen jullie mee? Kijk gauw op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/gratis-spel-junior-
energiecoach. 
Aanvragen kan tot 
en met 3 oktober.



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.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
29 september 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2345 Gildenstraat 30 Nijkerk verlengen van de plaatsingsperiode 21-09-2021
  noodunit 
2021W1591 Kers 1 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 16-09-2021
2021W1804 Kogge 10 Nijkerk vervangen van de kozijnen 16-09-2021
2021W2009 Kompas 4 Nijkerk vergroten van de woning 20-09-2021
2021W1627 Koolmeeslaan 3 en 5 bouwen van een puntdak op de schuur 16-09-2021
 Hoevelaken 
2021W1610 Koolmeeslaan 5 Hoevelaken plaatsen van een erker, een schoorsteen 16-09-2021
  en een puntdak op de schuur 
2021W1592 Paasbosweg 2 Nijkerk plaatsen van een overkapping 16-09-2021
2021W2316 Spochthoornseweg 6 Nijkerk tijdelijk plaatsen van een woonunit 16-09-2021
  tijdens verbouw boerderij 
2021W2053 Talmastraat 10b en 10c plaatsen van gevelreclame 16-09-2021
 Nijkerkerveen 
2021W1972 Westerdorpsstraat 23 vervangen van de gevelreclame 16-09-2021
 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.

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2018W2759 Amersfoortseweg 118 milieu revisievergunning 16-09-2021
 Nijkerkerveen 

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.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1788 Amersfoortseweg 63  kappen van 1 beuk 16-09-2021
 3864 NB Nijkerkerveen 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W2412 Arkerpoort ong.  realiseren van een extra inrit 16-09-2021
 (t.h.v. nr. 16) Nijkerk 
2021W2388 Beatrixstraat 20a Nijkerk verhuren van het pand 14-09-2021
2021W2425 De Boomgaard 29 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 17-09-2021
2021W2418 Klaarwaterweg ong. kappen van 19 bomen 17-09-2021
 (nabij nr. 9a) Nijkerkerveen 
2021W2407 Nieuwe Voorthuizerweg 10 kappen van een esdoorn en een 16-09-2021
 Nijkerk beukenboom 
2021W2405 Olevoortseweg 8 Nijkerk plaatsen van een pre-mantelzorgwoning 16-09-2021
2021W2427 Riddererf 22 Nijkerk intern verbouwen van het bedrijfspand 20-09-2021
2021W2279 Schoolstraat ong. (nabij nr. 70) verlagen van het hek 31-08-2021
 Nijkerkerveen 
2021W2406 Wallerstraat 127 Nijkerk mogelijk maken van afhalen gerechten 16-09-2021
2021W2421 Westerdorpsstraat 40 vervangen van de kozijnen en constructie 17-09-2021
 Hoevelaken aanpassen 
2021W2282 Wikke 37 Nijkerk plaatsen van een erfafscheiding 31-08-2021

2021W2431 Woudweg 8 Nijkerk realiseren van een gesloten 20-09-2021
  bodemenergiesysteem 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W1966 Hooglandseweg 9 verbouwen van een woonboerderij 15-09-2021
 Nijkerkerveen tot schuur 
2021W2000 Kolkstraat 11a Nijkerk plaatsen van reclame 18-09-2021
2021W2017 Steenbeek 54 Nijkerk wijzigen van de voorgevel en het dichtzetten van het 
voorportaal 21-09-2021
2021W1972 Westerdorpsstraat 23 vervangen van de gevelreclame 16-09-2021
 Hoevelaken 

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2021BL136 Berencamperweg 4 Nijkerk tijdelijk lozen van bemalingswater 20-09-2021
2021M0188 Bloemendaalseweg 15 Nijkerk in gebruik nemen van een schuur voor 16-09-2021
  opslag van hooi en stro 
2021BL129 Weldammerlaan 9a realiseren van een gesloten 16-09-2021
 Hoevelaken bodemenergiesysteem 
2021M0279 Westerdorpsstraat 23 veranderen van de indeling bedrijf 16-09-2021
 Hoevelaken 

Online hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 4 oktober 2021 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een 
zitting ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande 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 Een bezwaarschrift inzake een afgewezen handhavingsverzoek voor
 activiteiten aan de Barneveldseweg 137a.

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 meer informatie over de hoorzitting kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken. 
Dit kan telefonisch via 14 033.

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Wittenburg 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 Wittenburg ter hoogte van huisnummer 93 
in Nijkerk conform de bij dit besluit behorende tekening;

• Dit besluit vervalt op het moment dat de gebruiker van de gehandicaptenparkeerplaats 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 
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.



Kennisgeving Milieueffectrapport (MER) opwek duurzame energie
De gemeente Nijkerk start de procedure voor een milieu effect rapportage (m.e.r.) voor het plaatsen 
van zonnevelden en windturbines in de zoekgebieden (zie kaartje). De resultaten van dit onderzoek 
gebruikt de gemeente bij de keuze waar en hoe er zonnevelden en windturbines gaan komen.  Dat 
doet de gemeente in goed overleg met bewoners, bedrijven en belangenorganisaties. De resultaten 
zijn ook nodig voor een bestemmings- of omgevingsplan en de omgevingsvergunning voor de zon-
nevelden en windturbines. 

Een milieu effect rapportage is in bepaalde gevallen wettelijk verplicht. Voor het bestemmingsplan 
dat de plaatsing van windturbines mogelijk maakt geldt waarschijnlijk een m.e.r.-plicht. Dat hangt af 
van het aantal windturbines. Voor een omgevingsvergunning voor de windturbines geldt misschien 
een m.e.r.-plicht. Ook het nabij gelegen Natura 2000 gebied, polder Arkemheen, leidt mogelijk tot 
een m.e.r.-plicht. 

De gemeente kiest er voor niet eerst uit te zoeken of er in alle gevallen wel of niet sprake is van een 
m.e.r.-plicht.  De gemeente vindt dat goed inzicht in effecten van zonnevelden en windturbines zo 
belangrijk dat een m.e.r. sowieso wenselijk is. 

De gemeente kiest daarbij voor de uitgebreide (wettelijke) procedure. Dat betekent dat de startno-
titie (de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, NRD) en het uiteindelijke Milieueffectrapport (MER) ter 
inzage komen te liggen. Ieder die dat wil kan hierop reageren en een zogenoemde zienswijze indienen. 
Daarnaast vraagt de gemeente de onafhankelijke commissie voor de m.e.r. om advies op de NRD en 
het MER.

NRD ter inzage
De concept NRD ligt 6 weken ter inzage van 29 september 2021 tot en met 10 november 2021. Tij-
den deze periode kunt u een zienswijze indienen. Dat kan schriftelijk bij het college van Burgemeester 
en Wethouders.  Per brief naar het College van Burgemeester en wethouders, Postbus 1000, 3860 
BA Nijkerk of per email naar gemeente@nijkerk.eu.  Vermeldt hierbij  uw naam, adres, postcode, 
woonplaats, telefoonnummer en handtekening.

Inspraakbijeenkomsten
Op 11 oktober 2021 van 19.30 uur tot 21.00 uur houdt de gemeente een online inspraakbijeenkomst. 
U bent daar welkom voor een toelichting en om eventueel mondeling uw mening te geven. Voor de 
inspraakbijeenkomst kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar m.konijnenbelt@nijkerk.eu. 

Een digitale versie van de concept NRD staat op de website van de gemeente, www. Nijkerk.eu. Deze 
versie kunt u downloaden. Een papieren versie is te vinden in het stadhuis. 

Met de NRD geeft de gemeente in hoofdlijnen aan:
• Hoe de gemeente tot de keuze voor het zoekgebied langs de A28 is gekomen.
• Welke variaties om de zonnevelden en windturbines in te passen onderzocht worden
• Welke effecten de gemeente wil onderzoeken en hoe de gemeente de effecten van de zonnevel-

den en windturbines wil beoordelen.

De m.e.r.-procedure 
1) Start met de  Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
 Deze ligt ter inzage voor zienswijzen.
 De Commissie voor de m.e.r. wordt gevraagd een advies te geven over de concept NRD. De inge-

diende zienswijzen stuurt de gemeente ook naar de Commissie zodat zij in haar advies hiermee 
rekening kunnen houden. 

 Daarnaast vraagt  de gemeente Nijkerk andere betrokken bestuursorganen op de concept NRD 
te reageren.

2) Het NRD wordt (eventueel) aangepast en vastgesteld
 We passen de NRD aan, afhankelijk van de ingediende zienswijzen, de reacties van de betrokken 

bestuursorganen en het advies van de commissie voor de m.e.r.. Daarna stelt de gemeenteraad 
de aangepaste NRD definitief vast. Dat is naar verwachting februari 2022.

3) Het onderzoek wordt uitgevoerd
 In het MER worden door gespecialiseerde onderzoeksbureaus de effecten van de zonnevelden en 

de windturbines onderzocht en beoordeeld. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijke effecten 
als geluid, slagschaduw, (externe) veiligheid, ecologie, landschap, cultuurhistorie, archeologie, 
bodem, water, energieopbrengst, emissies, energienet, ruimtegebruik en economie. Ook is er 
aandacht voor de maatregelen die je kunt nemen om de negatieve gevolgen te verminderen of 
weg te nemen.

 Ook de effecten tijdens de bouw van de zonnevelden en windturbines komen aan de orde.
 Vervolgens wordt er een beste optie (een voorkeursalternatief) geformuleerd en getoetst in het 

MER. Voor het voorkeursalternatief wordt ook een zogenoemde Passende beoordeling voor het 
nabijgelegen Natura 2000 gebied polder Arkemheen geschreven. Dit brengt de effecten van de 
zonnevelden en de windturbines op dit gebied in beeld en is verplicht op grond van de Natuurbe-
schermingswet (art. 19j). 

 De tussentijdse resultaten en eindresultaten van de onderzoeken bespreekt de gemeente met de 
bewoners, bedrijven en belangenorganisaties.

4) Het MER is klaar
 Het concept rapport (MER) zal naar verwachting najaar 2022 gereed zijn.
5) Het MER ligt ter inzage
 Ook het MER legt de gemeente ter inzage en stuurt het voor advies aan de Commissie voor de 

m.e.r. 
6) De gemeenteraad stelt het MER vast
 De resultaten van het MER worden tenslotte gebruikt bij het maken van het bestemmings- of 

omgevingsplan en de omgevingsvergunning.

Achtergronden van zonnevelden en windturbines in Nijkerk
De gemeente Nijkerk onderzoekt de mogelijkheden voor het ontwikkelen van zonnevelden, windtur-
bines, een 150 kV onderstation en grootschalige energieopslag. 
Hiervoor heeft de gemeenteraad al locaties aangewezen waarbinnen ze moeten komen (zie kaartje). 
Het onderzoek doet de gemeente samen met de bewoners, bedrijven en belangenorganisaties. Er zijn 
diverse gesprekken geweest en die zullen komende tijd worden voortgezet. De milieu effect rappor-
tage is bedoeld om objectief te kunnen zien wat de gevolgen voor milieu, landschap en leefomgeving 
van mensen zijn.

Als blijkt dat er geschikte locaties zijn,  maakt de gemeente hiervoor een bestemmings- of 
omgevingsplan(nen) en verleent de benodigde omgevingsvergunning(en). 

De mogelijke aanleg van zonnevelden en windturbines maakt deel uit van een veel groter geheel. 
Voor de gemeente Nijkerk is de opgave om in 2030 bijna 750 Tera Joule (TJ) aan duurzame energie 
op te wekken. In de gemeente wordt nu ongeveer 200 TJ aan duurzame energie opgewekt. Dat zijn de 
zonnepanelen die nu al op de daken van woningen en bedrijven liggen. 
De gemeente heeft onderzocht dat er nog 260 TJ  extra aan duurzame energie met zonnepanelen kan 
worden opgewekt op daken, restgronden en overkapte parkeerterreinen. Daarnaast wil de gemeente 
280 TJ op wekken met 40 hectare aan zonnevelden en ten minste twee windturbines.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang 
30 september Beeldvorming 20.00 uur
7 oktober  Raadscommissie I 20.00 uur
7 oktober Raadscommissie II 20.00 uur

verordening wanneer de afstand tot school te groot is of wanneer de leerling vanwege een structu-
rele beperking niet zelfstandig naar school kan reizen.  

Meekijken of deelnemen?
De Beeldvorming van 30 september vindt fysiek plaats in het bedrijfsrestaurant van het gemeen-
tehuis. Als u mee wilt praten over het onderwerp kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffi e 
(griffi e@nijkerk.eu). Uw aanmelding was gewenst voor woensdag 29 september 10.00 uur, u kunt 
nog contact opnemen met de griffi e. Omdat er een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar zijn, is 
de vergaderruimte niet vrij toegankelijk voor publiek. Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn, dan 
vragen wij u zich vooraf aan te melden bij de griffi e. Meekijken kan ook via de gemeentelijke 
website www.nijkerk.eu/gemeenteraad. 

Vooruitblik Raadscommissies 7 oktober
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Op donderdag 7 oktober zijn er twee raadscommissies.
Raadscommissie I spreekt over de volgende onderwerpen:
- Stedenbouwkundige visie Havenkom, fase 1a. Voor de ontwikkeling van fase 1a van de Haven-

kom is een stedenbouwkundige visie uitgewerkt. Met dit document kan het bestemmingsplan 
worden uitgewerkt en de selectie van projectontwikkelaars/architect worden vormgegeven. 

- Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten. In dit document is opgenomen dat de gemeente 
zich zal inzetten voor een toename van huisvesting voor arbeidsmigranten om te voorzien in 
de sterke lokale behoefte aan huisvesting voor deze doelgroep, en voor het verbeteren van de 
kwaliteit en betaalbaarheid van de huisvesting.

- Uitvoeringsinstrumenten Woonvisie. In twee verordeningen worden per categorie bepalingen 
vastgelegd ten aanzien van huur- en koopprijsgrenzen, doelgroepen en instandhoudingstermijnen.  

Raadscommissie II spreekt over de volgende onderwerpen:
- Verordening bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Nijkerk. Een toelichting op dit onder-

werp kunt u vinden onder vooruitblik Beeldvorming 30 september.
- Begraafplaatsen. De raadscommissie zal twee documenten bespreken bij dit onderwerp, 

namelijk het beleid gemeentelijke begraafplaatsen 2021-2026 en de verordening gemeentelijke 
begraafplaatsen. In het beleidsdocument wordt de richting en ambitie voor de komende vijf 
jaar vastgelegd. In de verordening worden afspraken vastgelegd die betrekking hebben op de 
grafrechten, het beheer van de graven en algemene voorzieningen van de begraafplaats.

Meekijken of deelnemen?
De Raadscommissies van 30 september vinden fysiek plaats in het gemeentehuis. Als u wilt 
inspreken bij één van de onderwerpen kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffi e (griffi e@nijkerk.
eu). Uw aanmelding is gewenst voor woensdag 6 oktober 10.00 uur. Omdat er een beperkt aantal 
zitplaatsen beschikbaar zijn, zijn de vergaderruimtes niet vrij toegankelijk voor publiek. Wilt u bij de 
bijeenkomst aanwezig zijn, dan vragen wij u zich vooraf aan te melden bij de griffi e. Meekijken kan 
ook via de gemeentelijke website www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Terugblik Raadsvergadering 23 september
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Bij het vaststellen van de agenda werd een ordevoorstel ingediend met het verzoek het onderwerp 
Hondenbeleid 2021-2026 van de agenda af te voeren. Alle partijen stemden hiermee in. De heer 
Klompenhouwer (DLP) deed het verzoek om nadere inlichtingen aan het college te mogen vragen 
naar aanleiding van de beantwoording van zijn schriftelijke vragen over de Woondeal Regio Amers-
foort. Wethouder Dijksterhuis gaf namens het college een reactie op zijn aanvullende vragen.
Verder werden tijdens de raadsvergadering de volgende besluiten genomen:
- Kaderstelling woningbouw Bruins Slotlaan 76 en omgeving, Nijkerk. Deze kaderstelling 

maakt het onder meer mogelijk deze locatie te herontwikkelen naar woningbouw. De gemeen-
teraad stemde in met het voorstel.

- Subsidie- en tarievenbeleid. Het nieuwe subsidie- en tarievenbeleid is vastgesteld.
- Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf regio Amersfoort. Deze regiovisie vormt 

het kader voor de regionale samenwerking in beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
(2021-2026). De gemeenteraad stemde in met het concept regiovisie.

- Beeldkwaliteitsplan Buitengebied. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Bebouwing Buitengebied Gemeen-
te Nijkerk’ werd gewijzigd vastgesteld.  

- Vaststellen beleidskader actualisatie PDV-beleid Regio Foodvalley 2020-2025. De raad 
stelde het beleidskader in de Actualisatie PDV-beleid Regio FoodValley 2020-2025 vast.

- Rapport rekenkamercommissie over Schuldhulpverlening. De gemeenteraad onderschreef de 
conclusies van het rekenkamerrapport en droeg het college op de aanbevelingen te verwerken in 
het komende schuldhulpbeleid. 

- Burgerinitiatief Urban Sports. De gemeenteraad verzocht het college om met een advies aan 
de gemeenteraad te komen over het burgerinitiatief. 

De besluiten en het videoverslag zijn terug te zien op de website van de gemeente.

Terugblik Raadscommissie 27 september
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Tijdens de Raadscommissie van donderdag 27 september sprak de commissie over drie Regionale 
ruimtelijke trajecten, te weten: de Ruimtelijke verkenning Regio Foodvalley, de Verstedelijkings-
strategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort.  
Aan de orde kwam o.a. de verhouding tussen de lokale Omgevingsvisie en deze regionale plannen, 
de verdeling van de woningbouw binnen de regio, de noodzakelijke investeringen in infrastructuur 
en openbaar vervoer en dat de raad betrokken wil zijn bij de verdere uitwerking van de plannen. 
Het onderwerp staat met debat op de agenda van de komende raadsvergadering geagendeerd.

Vooruitblik Beeldvorming 30 september
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Tijdens de Beeldvorming worden de raads- en commissieleden bijgepraat over de Verordening 
Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Nijkerk 2022. Ouders kunnen een beroep doen op deze 

Column
Raadslid aan het woord

Diane Palm, raadslid ChristenUnie-SGP

Mijmerbankjes en ontmoetings-
plekken

Soms ontdek je een plekje waarop alles 
klopt… Net als veel andere Nijkerkers heb 
ik in de afgelopen periode bovengemiddeld 

vaak gewandeld. Appel was zo’n plek waar ik 
graag even op adem kwam van alle gedachten 
die door het hoofd slingerden. Het bankje 
op één van de wallen bombeerde ik tot mijn 
persoonlijk mijmerplekje, vooral aan het einde 
van de dag: ‘golden hour’!

Persoonlijke mijmerplekjes zijn heerlijk, 
maar van ontmoetingen met mensen krijg ik 
nog meer energie. Waar we in het begin van 
de coronacrisis elkaar opzochten en elkaar 
bemoedigden, lijken we elkaar nu soms uit het 
oog te verliezen en bestormen we elkaar met 
standpunten over en weer. Best verwarrend, 
in ieder geval niet altijd samenbindend. We 
gaan een spannende tijd tegemoet. Voorlopig 
even geen verplichte anderhalve meter. Maar 
laten we niet elkaars meetlint zijn en vooral de 
ander ook de ruimte blijven geven. 

Als fractie gaan we de komende weken met 
een grote opblaasbare stoel door onze ge-
meente. We willen graag verhalen horen over 
hoe we echt met elkaar kunnen samenleven. 
Helaas kunnen we geen 44.000 afl everingen 
maken, maar iedere Nijkerker heeft een ver-
haal dat gehoord mag worden. Daarom pleit 
ik voor veel openbare ontmoetingsplekken de 
komende tijd: dat onze pleinen en centra plek-
ken mogen worden waarop we elkaar zien en 
spreken. Mooie bankjes helpen daar zeker bij, 
maar een ontmoeting op straat telt ook mee. 
Tot ziens en alvast bedankt voor het lezen van 
deze mijmeringen!

Reageren?
dpalm@hetnet.nl

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


