
30 maart 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.

Gemeente Nijkerk Offi cial Team Host WK Volleybal Vrouwen 2022 – 
Doet u mee?
Eind september begint het WK Volleybal Vrouwen in Nederland en Polen. 

Maar liefst 30 Gelderse gemeenten gaan ge-
zamenlijk deelnemers uit 24 landen huisves-
ten.  De gemeente Nijkerk zal het volleybal-
team van Tsjechië ontvangen. Tijdens het WK 
2022 wordt er een sportief, cultureel plein 
ingericht met als thema het land Tsjechië. 
Het is de bedoeling dat gedurende het WK 

hier allerlei sportieve, culturele, culinaire en 
muzikale activiteiten (side events) worden 
georganiseerd. 

Het programma wordt met de lokale horeca 
cultureel en culinair ingevuld. Ook is er aan-
dacht voor een gezonde leefstijl. 

Genoeg ruimte dus voor kansen op zowel 
maatschappelijk als economisch gebied.Heeft 
u een idee voor een leuke activiteit? Benieuwd 
hoe u/jij hier onderdeel van kunt worden? 
Stuur dan een e-mail naar 
m.koele@cultuurmakelaar-nijkerk.nl of
mike@nijkerksportiefengezond.nl

Maandag 4 april om 12.00 uur test luchtalarm
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur test de 
Nederlandse overheid het luchtalarm. Zo ook maandag 4 april 
aanstaande. Het geluid van het luchtalarm duurt 1 minuut en 
26 seconden. Er is dan niets aan de hand en u hoeft niets te doen.

Wanneer de sirenes langer en meerdere malen achter elkaar loeien, 
is er sprake van een noodsituatie. U moet dan direct naar binnen, en 
ramen en deuren sluiten.

Public warning sirens to be tested at 12.00 on Monday 4 April
At 12.00 noon on the first Monday of every month the public warning 
sirens are tested all over the Netherlands. The next test will be on 
Monday 4 April at 12.00. The sirens will sound for 1 minute and 
26 seconds. There is nothing to worry about and you don’t have to do 
anything.

If the sirens sound for longer and repeatedly, it means that there is an 
emergency of some kind. Go inside immediately and close all doors 
and windows. 

У понеділок, 4 квітня, о 12.00 годині в Нідерландах 
випробування повітряної тривоги. 
Кожного першого понеділка місяця о 12:00 уряд Нідерландів 
тестує сповіщення повітряної тривоги. Так само буде і в понеділок, 
4 квітня. Звук сирени повітряної тривоги триває 1 хвилину 
26 секунд. Це не означає що щось трапилося - вам не потрібно 
нічого робити.

Коли сирени лунають довше і кілька разів поспіль, тільки тоді це 
означає виникнення надзвичайної ситуації. У цьому разі потрібно 
негайно зайти всередину, закрити вікна та двері.

В понедельник 4 апреля в 12:00 тест воздушной тревоги 
Каждый первый понедельник каждого месяца в Нидерландах 
проводится проверка работы воздушной тревоги. Такой тест 
произойдет и в начале следующего месяца, 4 апреля. Сигнал 
воздушной тревоги будет длиться 1 минуту 26 секунд. Это только 
тест, ничего делать не надо.

Если сигнал сирен длится дольше и повторяется раз за разом, 
значит тревога настоящая. Надо немедленно идти в ближайшее 
помещение и закрыть окна и двери. 

Maandag 4 april om 12.00 uur 
test luchtalarm
Public warning sirens to be tested at 12.00 on Monday 4 April

У понеділок, 4 квітня, о 12.00 годині в Нідерландах випробування 
повітряної тривоги. 

В понедельник 4 апреля в 12:00 тест воздушной тревоги



Sociaal medische indicatie kinderopvang
U wilt uw lichamelijke, psychische of sociale 
problemen oplossen, maar dat lukt niet 
tegelijk met de opvoeding en verzorging van 
uw kind. Dan kan het fijn zijn dat uw kind 
naar de kinderopvang kan. Bij de kinderop-
vang wordt uw kind goed verzorgd. Daar-
door hebt u tijd en rust om te werken aan 
herstel en het oplossen van problemen.

Vaak hebt u in een dergelijk geval geen recht 
op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. 
U kunt dan bij de gemeente een Sociaal 
Medische Indicatie (SMI) aanvragen. 

De gemeente betaalt bij toekenning tijdelijk 
een deel van de kinderopvangkosten (maximaal 
6 maanden, in sommige situaties is een 
verlenging mogelijk van 2 x 3 maanden).
 
Meer informatie en aanvragen 
De aanvragen SMI gaan via het gebiedsteam. 
U kunt bellen met de bureaudienst van het ge-
biedsteam via het algemene telefoonnummer 
van de gemeente: 14 033. Een medewerker 
van het gebiedsteam helpt u verder. Ook kunt 
u zich aanmelden door een e-mail te sturen 
naar aanmelden@nijkerk.eu.

Door een warmtepomp woont 
Larinda aardgasvrij

Larinda Bok uit Corlaer heeft een warmte-
pomp. “Toen we het huis eind 2019 kochten 

was het goed geïsoleerd en onderhouden. 
Maar nog niet energiezuinig. En dat wilden 
we wel graag.” Daarom overwogen Larinda en 
haar man een warmtepomp. Want daarmee 
heb je geen aardgas meer nodig om het huis 
en het kraanwater te verwarmen.

Lees haar verhaal
Bent u benieuwd hoe Larinda het heeft 
aangepakt om een warmtepomp te kiezen en 
laten plaatsen? Lees dan haar hele verhaal op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/warmtepomp-larinda.

a Ben je nog niet gevaccineerd? GGD Gelderland-Midden gaat op zaterdag
2 april prikken in de Dependance van het stadhuis, aan de Kolkstraat. Inwoners 
die een eerste, tweede, boosterprik of herhaalvaccinatie (70+) willen, kunnen 
zonder afspraak zo direct dichtbij gevaccineerd worden. Je krijgt het Pfizer-vaccin.

Alle vaccinaties zonder afspraak

De pop-up locaties zijn tijdelijke locaties die snel en makkelijk te gebruiken en 
te bereiken zijn. Bij pop-up vaccineren kun je zonder afspraak terecht.

Iedereen vanaf 12 jaar mag dat vaccin krijgen. Als je komt voor je eerste prik, 
maken zij meteen een afspraak voor je tweede prik.

•	 Openingstijden:	zaterdag	van	10.00	tot	16.00	uur	
•	 Meenemen:	een	mondkapje	en	identiteitsbewijs
•	 Meer	informatie:	https://ggdgm.nl/dichtbijvaccineren	

Je kunt ook komen voor het aftekenen van het gele boekje.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
30 maart 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0543 Bagijnenstraat 58 Nijkerk bouwen van een dakopbouw 16-3-2022
2021W3071 Bloemendaalseweg 2 Nijkerk verleggen van een sloot en aanleggen 21-3-2022
  van parkeervoorzieningen 
2022W0547 Boekweitveld 13 Hoevelaken realiseren van een kapsalon aan huis 16-3-2022
2021W3158 Hogebrinkerweg 42 Hoevelaken bouwen van een schuur en het kappen 18-3-2022
  van 2 bomen 
2022W0344 Larixlaan 19 Nijkerk realiseren van een dakopbouw 16-3-2022
2022W0168 Professor Eijkmanstraat 29 wijzigen van het bijgebouw en 16-3-2022
 Nijkerk realiseren van een slaapkamer 
2022W0640 Van den Steen van  wijzigen van de voorgevel 21-3-2022
 Ommerenstraat 1 Nijkerk 
2022W0589 Veenlanden 105 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel aan de 17-3-2022
  voorzijde 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.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W3296 Watergoorweg 66 Nijkerk bouwen van een berging 16-3-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W0019 Hofweg 8 Nijkerkerveen kappen van een populier 20-3-2022
2022W0171 Schoenlapperweg 2a Nijkerk vergroten van het bijgebouw 18-3-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W0636 Appelsestraat 15 Nijkerk bouwen van een werktuigenberging 15-3-2022
  en dierenverblijf 
2022W0666 De Driest 2 t/m 18, 22 t/m 30 samenvoegen van bouwunit 13 en 14 17-3-2022
 Nijkerk 
2022W0679 Gerstkamp 7 Hoevelaken verbouwen en uitbreiden van de woning 18-3-2022
2022W0689 Goudenregenlaan 40 Nijkerk vervangen van de kozijnen 21-3-2022
2022W0674 Iepenlaan 26 Nijkerk aanpassen van de gevel 17-3-2022
2022W0652 Jacob de Boerweg 4 bouwen van 3 woningen 16-3-2022
 Nijkerkerveen 
2022W0670 Leeuweriklaan 12 Hoevelaken verbouwen en uitbreiden van de woning 17-3-2022
2022W0637 Prinsenweg 6 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 15-3-2022
2022W0648 Ridderspoor 28 Hoevelaken plaatsen van een overkapping 16-3-2022
2022W0688 Stoutenburgerlaan 1 verplaatsen van de inrit/uitrit 20-3-2022
 Hoevelaken 
2022W0640 Van den Steen van  wijzigen van de voorgevel 15-3-2022
 Ommerenstraat 1 Nijkerk 
2022W0691 Van Dijkhuizenstraat 80 realiseren van een showroom ten 21-3-2022
 Nijkerkerveen behoeve van houten vloeren 
2022W0639 Vrouwenweg 10 Nijkerkerveen kappen van twee berken 15-3-2022

Melding mobiel breken
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022MB008 Meskampersteeg 35  Nijkerk mobiel breken van puin 17-3-2022

Genomen beschikking door de burgemeester
Organisator: Activiteit: Locatie: Datum:               Verleend:
Stichting Evenementendag Ontheffing art Weiland ter 9-4-2022 21-3-2022
Nijkerkerveen behoeve van Trekkertrek hoogte van
 Nijkerkerveen Hoevelakenseweg 1a 
  Nijkerkerveen  

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.



Stichting Evenementendag  Evenement Trekkertrek Weiland ter 9-4-2022 21-3-2022
Nijkerkerveen Nijkerkerveen  hoogte van 
  Hoevelakenseweg 1a 
  Nijkerkerveen 

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.

Vertrokken naar onbekende bestemming 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken (adresonderzoek) is gebleken, dat onderstaande perso(o)
n(en) niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (de BRP) staan 
ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ambtshalve gegevens van 
het vertrek uit Nederland op te nemen in de BRP. 

Geslachtsnaam en voorletters: Laatst bekende adres: Datum besluit:
Adamczewski, M.    Holkerstraat 49, 3861 CD Nijkerk 22-02-2022
 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u dit doen binnen zes weken na de datum van 
bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het bezwaarschrift ten minste: 

•	 de	dagtekening
•	 uw	naam
•	 adres
•	 handtekening
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waar	u	bezwaar	tegen	maakt	
 (zo mogelijk met een kopie daarvan) en de gronden van het bezwaar.

U stuurt de brief naar: 
Gemeente Nijkerk 
t.a.v. Burgerzaken (adresonderzoek) 
Postbus 1000 
3860 BA Nijkerk
 
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het algemene nummer van de gemeente Nijkerk en 
vraag naar de afdeling Burgerzaken, telefoon 14 033. 



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum 
30 maart Raadsvergadering (installatie nieuwe raad) 19.30 uur Expo Hoevelaken
7 april Inloopspreekuur gemeenteraad 19.00 uur Stadhuis, vergaderkamer 1.11
7 april Beeldvormende bijeenkomst 20.30 uur Stadhuis, raadzaal

Ook deze bijzondere vergadering is in Expo Hoevelaken omdat daar meer ruimte is om wat afstand 
te houden. U kunt vanuit huis meekijken via de website van de gemeente Nijkerk. 
www. Nijkerk.eu/gemeenteraad.

Verder na de verkiezingen
Nu de verkiezingsuitslag defi nitief is, start de gemeenteraad met de vorming van een coalitie. Alle 
fracties gaven eerder al aan dat zij hiervoor een informateur willen benoemen. Het CDA heeft 
als grootste fractie van de raad informateur Pieter den Besten voorgedragen. De overige fracties 
(ChristenUnie-SGP, PRO21, De Lokale Partij en de VVD) ondersteunen de keuze voor de heer Den 
Besten als informateur. Hij gaat met alle fracties gesprekken voeren en zal daarna advies uit-
brengen over de mogelijkheden voor de vorming van een coalitie. Als het advies klaar is, licht de 
informateur dat toe in een openbare bijeenkomst. 

Inloopspreekuur op 7 april in het stadhuis
Donderdag 7 april is er inloopspreekuur van de raad in stadhuis. Wilt u iets voorleggen aan de 
gemeenteraad? Een goed idee of een vraag? U bent van harte welkom om even binnen te lopen. 
Tussen 19.00 en 20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle fracties aanwezig en luisteren ze 
graag naar u.

Vooruitblik Beeldvorming 7 april
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Donderdagavond 7 april is er vanaf 20.30 uur een beeldvormende bijeenkomst in de raadzaal van 
het stadhuis. Tijdens deze bijeenkomst krijgen raadsleden en belangstellenden informatie over de 
stand van zaken in het Sociaal Domein aan de hand van de 2e kwartaalrapportage. Er is ook aan-
dacht voor de actuele ontwikkelingen binnen de deelgebieden: Wmo, Participatie en Jeugd. 
Na de toelichting is er gelegenheid om vragen te stellen over de rapportage. Meer informatie vindt 
u bij de vergadering op de website: Nijkerk.eu/gemeenteraad

Terugblik Raadsvergadering 28 maart
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Maandagavond 28 maart was een bijzondere raadsvergadering waarin de verkiezingen centraal 
stonden. Na de vaststelling van de rechtmatigheid van de verkiezingen en het advies van de 
commissie geloofsbrieven om alle kandidaten toe te laten tot de gemeenteraad werd afscheid 
genomen van 18 raadsleden.

Afscheid van raadsleden
Burgemeester Gerard Renkema, voorzitter van de gemeenteraad, sprak de raadsleden die de raad 
verlaten toe.

Acht raadsleden ontvingen een Koninklijke onderscheiding. Deze raadsleden hebben zich minimaal 
12 jaar als raadslid ingezet voor de gemeente. Nu zij afscheid nemen, worden zij bij Koninklijk be-
sluit benoemd tot Lid in De orde van Oranje-Nassau. Dat zijn: Hans Boer, Cisca van Drie-Davelaar, 
Ries van Elteren, Aart Klompenhouwer, Hilbrand Rozema, Joop van Ruler, Eric Stuive en Boudewijn 
van der Woerd.
Bart Verbeek ontving de gemeentelijke erepenning in zilver. Hij was in de periode 1999-2022 ruim 
10 jaar raadslid. En in tussenliggende perioden heeft hij zich ingezet als commissielid.

De raadsleden die maandag afscheid namen zijn: Hans Boer, Jacqueline Doppenberg, Cisca van 
Drie-Davelaar, Ries van Elteren, Ruby van den Hoek-Horst, Janneke van Heugten, Aart Klompen-
houwer, Hans Lok, Jolanda Nijeboer-van Dijk, Diane Palm, Hilbrand Rozema, René Ruesen, 
Joop van Ruler, Eric Stuive, Bart Verbeek, Linda de Wals, Sjaak Weel (niet op de foto), Boudewijn 
van der Woerd.

Bijzondere Raadsvergadering 30 maart
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Woensdagavond 30 maart worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd door de burgemeester. 
Hierbij leggen zij de eed of de belofte af en zweren trouw te zijn aan de Grondwet. Hierna zijn zij 
offi cieel in functie als gemeenteraadslid.
Tijdens deze vergadering worden de raadsleden ook in diverse (raads)commissies benoemd. 

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.

Volg de gemeenteraad ook 
via Twitter en Facebook

Hoort u graag wat de 
gemeenteraad doet?
Bijvoorbeeld wanneer de
vergaderingen zijn en wat 
er op de agenda staat?

Dan kunt u de gemeenteraad ook 
volgen via twitter: @RaadNijkerk 
of Facebook: GemeenteraadNijkerk. 
Vanuit de raadsgriffi e geven we hier 
informatie over (het werk van) de 
gemeenteraad van Nijkerk.


