
5 januari 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 (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.

Ophalen kerstbomen 
Ophalen van kerstbomen (zonder pot en versiering) is volgende week van 10 januari 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!

Vragen over de prik 
of booster?

Heeft u vragen over de prik of Booster? 
Bel de Vaccinatietelefoon. Of het nu gaat over 
uw 1e prik of de booster, het kan zijn dat u 
twijfelt over een vaccinatie. Om u te helpen bij 
deze beslissing, zijn een aantal links naar 
informatie over coronavaccinaties op een rij 
gezet: https://overvaccineren.nl

Klimaatkamer vanaf 12 januari weer open
Vanaf woensdag 12 januari is de Klimaatka-
mer weer open en houden onze Energie- en 
Regenwateradviseurs weer spreekuur. 

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). Als huurder 
kunt u hier ook terecht om uw Energiebespaar-
voucher in te ruilen voor de Energiebespaarbox.

 
Komende maanden staat de Klimaatkamer bij 
de Stuw op De Brink in Hoevelaken. Meer info 
op www.duurzaam-nijkerk.nl/klimaatkamer

•	Zorg
•	Welzijn
•	Maatschappij
•	Cultuur

•	Sport
•	Opleiding
•	Werk	&	inkomen

Heeft u vragen of zoekt u

een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl

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 
ouders 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 mede-
bewoners. 

Omdat de medebewoners ook in een 
(echt-) scheiding zitten, begrijpen zij je goed.
Parentshouses heeft zeven locaties in
Amersfoort en omgeving waarin ze deze 
tijdelijke huisvesting aanbieden. Een van de 
locaties is in Nijkerkerveen.

Meer informatie en aanmelden: 
www.parentshouses.nl/amersfoort.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
5 januari 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Verzenddatum:
2021W3100 Hazelnoot 10 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 23-12-2021
2021W2522 Jacob de Boerweg 43 legaliseren van de schuur 23-12-2021
 Nijkerkerveen 
2021W2860 Julianastraat 15 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 23-12-2021
2021W1882 Kerkstraat 2 Nijkerk realiseren van een woonruimte 23-12-2021
2021W2948 Oosterdorpsstraat 2 plaatsen van reclame uitingen 24-12-2021
 Hoevelaken 
2021W2427 Riddererf 22 Nijkerk intern verbouwen van het bedrijfspand 28-12-2021
  en plaatsen 2 vlaggenmasten 
2021W0245 Schoenlapperweg 11 Nijkerk bouwen van een koeien stal 23-12-2021
2021W2913 Veldhof 7 Nijkerk bouwen van een tuinhuisje 27-12-2021
2021W3106 Wittenburg 138 Nijkerk uitbreiden van de woning en het 23-12-2021
  plaatsen van een dakkapel 
2021W2909 Wolfsesteeg 8 Nijkerkerveen snoeien van 10 wilgen 24-12-2021

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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Verzenddatum:
2021W0861 Slichtenhorsterweg bouwen van een woning met bijgebouw 22-12-2021
 kadastrale gegevens NKK, 
 M, 744 Nijkerk 

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 en op de 
website www.nijkerk.eu/ter-inzage onder de volledige bekendmaking.

Ingetrokken aanvraag voor verlening
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Verzenddatum:
2021W3026 Nieuwe Kerkstraat 8 plaatsen van 3 reclameborden 24-12-2021
 Nijkerkerveen t.b.v. campagne glasvezel 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Datum	indiening:
2021W3252 Bagijnenstraat 22 Nijkerk verbouwen van een woning 23-12-2021
2021W3282 Berencamperweg 24 Nijkerk aanbrengen van 2 vaste steigers en 24-12-2021
  meerpalen 
2021W3285 Brink 43a Nijkerk renoveren van de school 25-12-2021
2021W3259 Buntgras ong. Nijkerkerveen bouwen van een woning met uitweg 23-12-2021
2021W3258 Dijkje 1a Nijkerkerveen bouwen van een woning 23-12-2021
2021W3237 Kolkstraat 1 Nijkerk tijdelijk plaatsen van een erfafscheiding 22-12-2021
2021W3220 Leijenhorst 4 SH Hoevelaken plaatsen van een damwand 21-12-2021
2021W3232 Luxoolseweg 20 Nijkerk bouwen van een woning 22-12-2021
2021W3279 Nijverheidsstraat 20 Nijkerk uitbreiden van het bedrijfspand 24-12-2021
2021W3227 Nijverheidsstraat 53 Nijkerk uitbreiden van de bedrijfshal 22-12-2021
2021W3263 Ruysdaellaan 25 Nijkerk plaatsen van 3 dakkapellen 23-12-2021
2021W3234 Schoolstraat 67a Nijkerkerveen bouwen van berging/schuur 22-12-2021
2021W3284 Schoolstraat nabij nr. 70 plaatsen van een hekwerk om het weiland 24-12-2021
 Nijkerkerveen 
2021W3244 Spoorstraat 13 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw op 23-12-2021
  bestaande berging 
2021W3247 Veldhof 17 Nijkerk plaatsen van een dakkapel 23-12-2021

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Datum	verlenging:
2021W2798 Beurtschipper 1a Nijkerk verbouwen en uitbreiden bedrijfshal 22-12-2021
  en aanbrengen reclame 
2021W2548 Bulderweg 19 Nijkerk het realiseren van een mantelzorgwoning 26-12-2021
2021W2764 De Wees 2 Hoevelaken het verbreden van de oprit 23-12-2021
2021W2775 Schoenlapperweg 0 het verbreden van de uitrit en het 24-12-2021
 (Nieuwe Voorthuizerweg  aanleggen van een toegangspad
 34A Putten) Nijkerk  

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr:	 Locatie:	 Omschrijving:	 Datum	besluit:
2021BL197 Molenweg ong. Nijkerk tijdelijk lozen van bemalingswater 23-12-2021
   
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:
Ploeger, R.C. Reynoltstraat 3 3862 AS Nijkerk 16-09-2021

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u dit doen binnen vier 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 hetalgemene nummer van de gemeente Nijkerk 
14 033 en vraag naar de afdeling Burgerzaken, telefoon 14 033.

Online hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 10 januari 2022 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een 
online zitting ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzittingen zijn 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:
19.30 uur  Een bezwaarschrift inzake een last onder dwangsom met betrekking tot het bouwen 

van een erfafscheiding aan de Van Kluijvelaan 38
20.00 uur  Een bezwaarschrift inzake de afwijzing van een verzoek om handhaving aan de 

Talmastraat 24 en twee bezwaren inzake de verleende omgevingsvergunning voor de 
Talmastraat 24

20.30 uur  Een bezwaarschrift inzake het niet plaatsen van een laadpaal aan de Lieverhof

Wilt u als toehoorder bij een zitting aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden bij mevrouw
D. Wisselo via het e-mail adres d.wisselo@nijkerk.eu. Belt u liever? Neem dan contact op met het
algemene nummer van de gemeente Nijkerk 14 033. U kunt dit nummer ook bellen als u meer
informatie wilt, vraag naar een collega van team Juridische Zaken.

Bekendmakingen

Stukken inzien
Wilt u stukken inzien? Hiervoor kunt u 
contact opnemen met team Service en 
Informatie via telefoonnummer 14 033 of 
via het email adres loketbwv@nijkerk.eu. De 
stukken kunnen digitaal aan u worden 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.



Verkiezing Gemeenteraad 2022 | Kandidaatstelling
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Nijkerk maakt het volgende bekend:
 
1. Op maandag 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de 

raad van de gemeente Nijkerk plaatshebben.
2. Op die dag kunnen bij het team verkiezingen aan het adres Kolkstraat 27, bij het daar gevestigde 

centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
3. De benodigde formulieren voor:

o de lijsten van kandidaten (model H 1);
o de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
o de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een 

kandidatenlijst (model H 3-1);
o machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aandui-

dingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model 
H 3-2) en

o de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag 
van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig 
euro) worden betaald door overmaking van dit  bedrag op rekeningnummer  ten name van 
Nijkerk, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de 
politieke groepering is/zijn toegekend.

 
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijs-
ten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door: 
team Verkiezingen, Kolkstraat 27, 3861 AK Nijkerk.
 
De voorzitter voornoemd,
 
de heer mrs. drs. G.D. Renkema



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum 
13 januari Inloopspreekuur (online) 19:00 uur
13 januari Beeldvorming (online) 19:30 uur
17 januari Commissie (online) 20:00 uur

Online inloopspreekuur van de gemeenteraad op 13 januari
Wilt u iets voorleggen aan enkele raadsleden? Een goed idee of een vraag? Dan bent u van harte 
welkom tijdens het inloopspreekuur op 13 januari vanaf 19.00 uur. Het spreekuur zal weer online 
via videobellen worden gehouden. Van elke fractie zal er iemand ‘aanwezig’ zijn. 

Vooraf aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk woensdag 12 januari 10.00 uur aanmelden bij de griffie via griffie@nijkerk.eu. 
U ontvangt dan meer informatie. Ook kan de griffie u zo nodig helpen bij het videobellen.

Vooruitblik Raadscommissie 17 januari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Maandagavond 17 januari vanaf 20.00 uur komt de raadscommissie online bij elkaar. 
Tijdens deze consulterende raadscommissie, vraagt het college de commissieleden om te reageren 
op vragen over de concept	Mobiliteitsvisie	en	de	concept	Omgevingsvisie. Daarna wil het college 
beide visies voorleggen aan de inwoners van de gemeente. 

De Omgevingsvisie gaat kort gezegd over de richting die de gemeente in de toekomst wil volgen 
voor de thema’s: duurzame ontwikkeling, wonen, werken, mobiliteit, voorzieningen, landelijk 
gebied.
De mobiliteitsvisie (beeldvormende bijeenkomst op 13 januari) gaat kort gezegd over het verkeers-
beleid voor de komende jaren. 

De vragen waarop het college graag reactie wil van de Raadscommissie gaan over: de nieuwe 
woon- en werklocaties, de (buiten)sportvoorzieningen en de aanleg van nieuwe wegverbindingen.

Meer lezen over dit onderwerp? U vindt de vergaderstukken op de website van de gemeente 
Nijkerk. www.Nijkerk.eu/gemeenteraad. Als u daar kiest voor Vergaderingen en vergaderstukken, 
vindt u in de vergaderkalender bij 17 januari alle informatie over de consulterende raadscommissie.

Voorspoedig 2022 gewenst!
De raadsleden wensen u een voorspoedig en gezond 2022. Ook dit jaar zetten deze gekozen 
inwoners van de gemeente Nijkerk zich weer in om afwegingen te maken en besluiten te 
nemen voor de gemeente. 
Voor de gemeenteraad is het een bijzonder jaar omdat er gemeenteraadsverkiezingen zijn. 
Op 16 maart bepaalt u welke raadsleden de komende jaren de nieuwe gemeenteraad vormen. 
Daarover leest u ook op deze pagina van de gemeenteraad de komende tijd meer.

Vooruitblik Beeldvorming 13 januari
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Donderdagavond 13 januari zijn er twee online informatiebijeenkomsten na elkaar. 
Vanaf 19.30 uur krijgen raadsleden, commissieleden en belangstellenden informatie over de 
concept-mobiliteitsvisie. Dit is een plan op hoofdlijnen over het verkeersbeleid voor de komende 
jaren. De mobiliteitsvisie is nauw verbonden met de Omgevingsvisie. Want plannen voor ruimtelijke 
ontwikkeling kunnen niet zonder plannen voor infrastructuur. De thema’s in de concept-mobili-
teitsvisie zijn: verkeersveiligheid, fietsverkeer, duurzaamheid, openbaar vervoer en automobiliteit. 

Vanaf ongeveer 21.15 uur (als de eerste bijeenkomst dan is afgelopen) staat de bijeenkomst over 
het definitief ontwerp en kredietaanvraag nieuw gemeentehuis op het programma. Raadsleden, 
commissieleden en belangstellenden krijgen een toelichting op het definitief ontwerp voor verbouw 
en inrichting van het pand aan Van ’t Hofstraat. Hoe wordt het pand ingedeeld, verbouwd en 
ingericht? En hoeveel kost het?
De week erna, op 20 januari staat het onderwerp op de agenda van de raadscommissie ter 
voorbereiding op de besluitvorming in de raad van 27 januari.

Meekijken of meepraten?
We nodigen u van harte uit om de bijeenkomsten vanuit huis te volgen. Dat kan via de website van 
de gemeente Nijkerk (Nijkerk.eu/gemeenteraad). U hoeft zich hier niet voor aan te melden

Wilt u meepraten over een onderwerp? Dan kunt u zich tot uiterlijk woensdag 12 januari 10:00 uur 
melden bij de raadsgriffie (griffie@nijkerk.eu).  U ontvangt dan alle informatie en waar nodig ook 
hulp om de online vergadering bij te wonen.


