
8 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. 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
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.

Papieren Gezondheidsverklaring voor rijbewijs en groot rijbewijs vanaf 
1 januari niet meer via de gemeente
In verschillende situaties heeft u een gezond-
heidsverklaring nodig voor het CBR. Dit geldt 
bijvoorbeeld als u  
•	 praktijkexamen	wilt	doen	voor	het	auto-,	

motor-, vrachtauto-, bus- of T-rijbewijs
•	 uw	rijbewijs	wilt	verlengen	met	beperkte	

geldigheidsduur vanwege uw medische
 situatie
•	 uw	vrachtauto-	of	busrijbewijs	wilt	halen	of	

verlengen.

Vanaf 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk 
om een papieren Gezondheidsverklaringen 
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 snel-
ler 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 revalidatiecentra.

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.

Kom op zaterdag naar de prikbus in Nijkerk!
GGD Gelderland-Midden komt aanstaande 
zaterdag 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 zowel met het Janssenvaccin 
als met het Pfi zervaccin.

Dit betekent dat:
•	 ook	jongeren	een	prik	kunnen	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 11 december, van 11.00 
tot 17.00 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. 

In de bus zijn mensen ook welkom met hun 
vragen over corona of vaccineren. Het is 
belangrijk dat bezoekers hun ID-bewijs mee-
nemen en een mondkapje dragen in de bus.
Op www.ggdgm.nl/vaccinatiebus vindt u meer 
informatie over vaccinatiebus.

Zaterdag 11 december
van 11.00 tot 17.00 uur - Molenplein, Nijkerk

De huisartsen in Nijkerk merken dat een 
aantal inwoners aarzelt over, of angstig is 
voor, het vaccineren. Dit berust regelmatig 
op verkeerde informatie. De huisartsen zijn 
daarom aanstaande zaterdag vanaf 

11.00 uur aanwezig bij de vaccinatiebus op 
het Molenplein. Wilt u meer weten over 
corona of vaccineren? Zij staan klaar om uw 
vragen te beantwoorden en met u in gesprek 
te gaan.

Kom op bezoek bij de Energiecaravan van Energieloket Nijkerk
Kom naar onze Energiecaravan van Energie-
loket Nijkerk! Op woensdag 8 en 15 december 
staat hij op Het Plein in het centrum. 
Henk Eilander, adviseur van het Energielo-
ket heet u tussen 13.00-17.00 uur van harte 
welkom wanneer u vragen heeft over hoe u 
energie kunt 
besparen of uw huis kunt verduurzamen.

De Energiecaravan staat iedere maand in 
een andere wijk in Nijkerk. Op deze manier 
hoeft u niet ver van huis om ons Energieloket 

te spreken. U hoeft daar trouwens niet op te 
wachten, u kunt gedurende het hele jaar ook 
een afspraak bij u thuis maken of langskomen 
tijdens het spreekuur in de Klimaatkamer. 
Meer info: www.duurzaam-nijkerk.nl/
energieloket.

Ophalen Energiebespaarbox
Heeft u als huurder de Energiebespaarvoucher 
aangevraagd? Dan kunt u deze bij de Energie-
caravan	inruilen	voor	de	Energiebespaarbox.	
Dit kan ook in de Klimaatkamer (achter de Stuw). 

in Hoevelaken. Elke donderdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur en elke vrijdagmiddag van 
13.00 tot 16.00 uur.



Klaar voor gladheidsbestrijding
De gemeente Nijkerk werkt tijdens de winter-
periode in het kader van de gladheidsbestrij-
ding samen met andere wegbeheerders, zoals 
de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en 
omliggende gemeenten. De bestrijding van 
gladheid is vastgelegd in het Gladheidsbestrij-
dingsplan; u vindt dit plan op onze website 
https://www.nijkerk.eu/gladheidsbestrijding. 

Ten opzichte van vorig seizoen zijn er enkele 
veranderingen doorgevoerd. Toegevoegd zijn In 
de wijk Doornsteeg De Groenallee, Boomwal 
en Beektuinen. Uit de 1e route is gehaald de 
Valkenhof. Deze wordt nu meegenomen in de 2e 
route. Ook de routes vindt u op onze website  bij 
https://www.nijkerk.eu/gladheidsbestrijding.

Hoe kunt u gladde weggedeelten herkennen?
Bij sneeuwval is het duidelijk: de weg is wit. Bij 
opvriezen is het moeilijker, want de kleur van 
de weg verandert dan niet. Toch is gladheid te 
herkennen door het licht wat op de weg valt. Als 
er ‘kristalletjes’ zijn te zien, is het glad want dit 
zijn bevroren waterdruppeltjes.

De gemeente strooit conform het door het 
college vastgestelde uitvoeringsplan
De gemeente Nijkerk strooit zo veel mogelijk 
preventief. Dit betekent dat onze auto’s al ruim 
voordat het glad dreigt te worden de straat op 
gaan. Per strooibeurt wordt er per m2, 7 tot 12 
gram zout op de weg gelegd. Naast de 1 e  en 2e 
strooiroute hebben we voor ernstige sneeuw-
val en zogenaamde sneeuwroute. Bij ernstige 
sneeuwval wordt deze verkorte route gereden, 
om de weg zo schoon mogelijk te houden.

Wat kunt u zelf doen?
•	 Wees	alert	ook	op		gestrooide	routes	kan	het	

glad zijn, omdat het zout tijd nodig heeft om 
ijs of sneeuw te laten smelten; 

•	 Loop,	fiets	en/of	rij	voorzichtig;	houd	rekening	
met andere weggebruikers;

•	 Heeft	het	gesneeuwd?	Maak	dan,	indien	mo-
gelijk het pad voor en naar uw woning schoon; 

•	 Veeg	of	schuif	eerst	de	sneeuw	weg	voordat	
u zout strooit. U kunt voor eigen gebruik ook 
een emmertje strooizout ophalen bij de mili-
eustraat , Blekkerserf 4. Neemt u hiervoor zelf 
een emmertje en een schep mee? Wij vragen 
u ook om 1,5 meter afstand te houden.

•	 Help	de	bejaarden	een	handje	door	voor	hen	
een stukje stoep schoon te houden.

Zoutbak aanvragen
De gemeente Nijkerk leent zoutbakken uit voor 
locaties waarbij inwoners gezamenlijk in een 
woonwijk van mening zijn  dat een glad wegdek 
gevaar voor hen oplevert. Bijvoorbeeld bij een 
bruggetje/of trap. Zo zijn er in de gemeente de 
afgelopen jaren zoutbakken geplaats bij apparte-
mentencomplexen.	U		kunt	bij	de	gemeente	een	
zoutbak aanvragen die door de gemeente wordt 
gevuld. U kunt een zoutbak aanvragen bij Rien 
Loman,		via	het	e-mail	adres	r.loman@nijkerk.eu

Voorwaarden voor een zoutbak
•	 De	zoutbak	staat	in	de	openbare	ruimte	op	

een met ons afgesproken plek en is
 toegankelijk voor buurtgenoten.
•	 De	bak	staat	buiten	de	strooiroute.
•	 Er	is	namens	de	buurt	een	contactpersoon	

verantwoordelijk voor de zoutbak.

Volg de gladheidsbestrijding via Twitter en 
Facebook
De gemeente Nijkerk informeert inwoners via 
twitter, @gemeenteNijkerk en Facebook 
@samennijkerk over de gladheidsbestrijding. Via 
Social Media stuurt de gemeente de berichten 
uit met #gladheidgemNijkerk.

Loket Hoevelaken open vanaf 7 december 
Vanaf dinsdag 7 december kunnen inwoners 
van Hoevelaken weer terecht bij het loket 
in de Stuw. Van 13.30 tot 17.00 en van 18.00 
tot 20.00 uur is het loket geopend voor het 
aanvragen en afhalen van reisdocumenten 
en rijbewijzen, aangifte geboorte, aangifte 
verhuizen, aanvragen VOG en uittreksels uit 
de BRP.

Nadat het recent helaas weer tijdelijk moest 
worden gesloten, is er gezocht naar mogelijk-

heden om de dienstverlening voor de inwoners 
in Hoevelaken toch vanuit het vertrouwde loket 
te verzorgen. De veiligheid voor de bezoekers 
en de medewerkers wordt met een tijde-
lijke aanpassing op het gebied van inzet van 
personeel geborgd. Ook de recent uitgevoerde 
aanpassingen aan de ruimte, en de faciliteiten 
zorgen ervoor dat het loket weer geschikt 
en beschikbaar is voor de dienstverlening in 
Hoevelaken.

Digitale infoavond over energiebesparing voor 
inwoners centrum 
Voor alle inwoners met een eigen woning 
in het centrum van Nijkerk organiseert het 
Energieloket op woensdag 15 december een 
(digitale) informatieavond over energie be-
sparen. Daarbij is ook speciale aandacht voor 
het verduurzamen van een monument.

Monumentale panden
Een monument verduurzamen is net wat uit-
dagender dan bij een gewone woning, vanwege 
de cultuurhistorische waarde en de regels die 
daaraan verbonden zijn. Daarom is er voor deze 
woningeigenaren een speciaal onderdeel opge-
nomen tijdens deze informatieavond.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te 
sturen naar henk@energieloket-nijkerk.nl. 
U krijgt dan vooraf een link toegestuurd. De 
avond start om 19.30 uur.

Datum:  15 december 
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie:		 online
Aanmelden: henk@energieloket-nijkerk.nl

Verspreiding afvalkalender 2022
De afvalkalender 2022 ontvangt u bij deze krant, de Stad Nijkerk van 8 december 2021. Op 
de voorkant staat welk afval op welke dagen bij uw adres wordt opgehaald. Op de achterkant 
leest u waar u uw andere afval kwijt kunt. Bewaar deze afvalwijzer goed of hang deze op uw 
prikbord. Zo mist u geen ophaalronde. Wanneer uw container niet geleegd is, belt u met tele-
foonnummer (0800) 8890 988. 

De afvalkalender 2022 kunt u terugvinden op onze website onder www.nijkerk.eu/afval. Daarnaast 
blijft de digitale afvalwijzer natuurlijk ook beschikbaar. Kijk voor de meest actuele informatie op 
www.mijnafvalwijzer.nl en download deze app. 

Afhaalpunten afvalkalender 2022    
Bruna De Wiekslag 5-7 Hoevelaken
Bibliotheek Hoevelaken Meerveldlaan 22 Hoevelaken
Rivon Shop Brink 26 Nijkerk
Albert Heijn Frieswijkstraat 72 Nijkerk
Bibliotheek Nijkerk Frieswijkstraat 99 Nijkerk
Woningstichting Nijkerk  Van ’t Hoffstraat 40 Nijkerk
Gemeente Nijkerk Kolkstraat 27 Nijkerk
Jumbo Nijkerk Molenplein 15 Nijkerk
Bruna Andeweg & Pater Singel 34 Nijkerk
Primera Singel 4 Nijkerk
Boekhandel Roodbeen Plein 5 Nijkerk
Landwinkel	Maaneschijn	 Kamersteeg	3	A	 Nijkerk
Total Bast Driedorp Barneveldseweg 113 Nijkerk
Dorpshuis t Veense Hart Van Noortstraat 36 Nijkerkerveen

Sportmedaille behaald in 2021?
Laat het ons dan weten 
Heb je in 2021 een medaille behaald bij een 
officieel Nederlands-, Europees- of wereld-
kampioenschap? Of ken je misschien zo’n 
topper? Meld hem/ haar of jezelf dan voor 
20 december aan bij de gemeente. 

De gemeente heeft zelf helaas geen over-
zicht van de medaillewinnaars. Daarom heb-
ben wij jouw hulp nodig. Begin 2022 willen 
wij alle medaillewinnaars die in de gemeente 
Nijkerk wonen in het zonnetje zetten. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de geldende 
coronamaatregelen. 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen 
naar: sportkampioen@nijkerk.eu.
Vermeld hierbij de volgende informatie van 
de sporter: 
•	 naam,	adres,	woonplaats,	
•	 geboortedatum,	
•	 e-mailadres,	
•	 om	welke	sport	het	gaat,	
•	 de	datum	van	het	kampioenschap,	

•	 of	het	een	Nederlands-,	Europees-,	we-
reldkampioenschap betreft 

•	 of	het	kampioenschap	alleen	of	met	een	
team is behaald. 

Wanneer de medaillewinnaar verbonden is 
aan een vereniging, geef dan ook de naam 
van deze vereniging door. Wij stellen het op 
prijs als je daarnaast ook nog wat achter-
grondinformatie geeft. Je kunt denken aan: 
de motivatie van de sporter, hoelang de 
sporter deze sport al beoefent of hoe bijzon-
der de prestatie is.  

Let	op:	Het	moet	bij	nationale	kampioen-
schappen wel gaan om een wedstrijd die is 
gehouden onder auspiciën van een door het 
NOC*NSF erkende bond of door een sport-
vereniging die is aangesloten bij een bond 
die erkend is. Ook moet de sportvereniging 
of topsportorganisatie waarbij de sporter is 
aangesloten lid zijn van een organisatie die is 
aangesloten bij NOC*NSF.

Financiële hulpverlening voor ondernemers 
Financiële problemen en schulden kunnen 
van grote invloed zijn op de uitvoering van 
uw bedrijfsactiviteiten en uw creativiteit als 
ondernemer. U probeert natuurlijk eerst zelf 
om uw rekeningen te betalen. Soms lukt dat 
niet meer en kan de gemeente u helpen een 
oplossing te vinden. 

Ondernemers denken vaak: ‘als ik de komende 
3 maanden genoeg geld verdien, red ik het wel’. 
Wees echter op tijd en ga met de gemeente 
praten voordat uw financiële problemen groter 

worden of uw schulden verder oplopen. We 
willen er graag voor zorgen dat u weer vooruit 
kunt. Dat het als mens goed met u gaat en dat 
uw bedrijf goed loopt. 
Gemeente Nijkerk biedt aan alle ondernemers 
en zzp-ers gratis (schuld)hulpverlening aan. 

Meer informatie: 
•	 kijk	op	www.nijkerk.eu/shvo;
•	 mail	naar	SHVO@nijkerk.eu;
•	 bel	14	033	en	vraag	naar	een	klantmanager	

zelfstandigen.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
8 december 2021

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2898 Anjerlaan 16 Hoevelaken verbouwen en uitbreiden van de garage tot slaapka-
mer met badkamer 25-11-2021
2021W1664 De Hilt 2 Hoevelaken legaliseren van een dakterras 30-11-2021
2021W1842	 Het	Spaanse	Leger	9	Nijkerk	 bouwen	van	een	schuur	 26-11-2021
2021W1966 Hooglandseweg 9 verbouwen van een woonboerderij 25-11-2021
 Nijkerkerveen tot schuur 
2021W2527 Nieuwe Voorthuizerweg 9b wijzigen van constructieve binnenwanden 30-11-2021
 Nijkerk 
2021W2994 Nijverheidsstraat 42 Nijkerk slopen op grond van ruimtelijke regels 30-11-2021
2021W2575 Parklaan 4 Hoevelaken plaatsen van een trap naar opbouw 29-11-2021
  boven garage 
2021W2536 Pelenerf Ong. (H 8261) Nijkerk bouwen van een kantoor met magazijn 24-11-2021
2021W2611 Van Rootselaarstraat 1 realiseren van een oprit 25-11-2021
 Nijkerkerveen 
2021W2615 Veenlanden 6 Hoevelaken realiseren van een zij-aanbouw 25-11-2021
2021W2406 Wallerstraat 127 Nijkerk mogelijk maken van afhalen gerechten 29-11-2021
2021W2844 Westerdorpsstraat 64 bouwen van een tuinberging 26-11-2021
 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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W1114 Hoevelakense Boslaan ong. aanleggen en inrichten van een 25-11-2021
	 Laakse	Pad	Kids	Hoevelaken	 klompenpad	

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.

Ingetrokken omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
NI20120249 Nieuwe Voorthuizerweg 15a veranderen van een inrichting 24-11-2021
 Nijkerk 

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:
212W2886 Olevoortseweg ong. naast 41 egaliseren van het grasland 15-11-2021
 Nijkerk 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2021W3027 Brink 32 Nijkerk wijzigen van de voorgevel 26-11-2021
2021W3044 Bulderweg 9 Nijkerk realiseren van een pré-mantelzorgwoning 29-11-2021
2021W2996 Bunschoterweg 39 Nijkerk kappen van twee platanen 23-11-2021
2021W3019 Margrietlaan 27 Hoevelaken bouwen van een erker 25-11-2021
2021W3026 Nieuwe Kerkstraat 8 plaatsen van 3 reclameborden t.b.v.  26-11-2021
 Nijkerkerveen campagne glasvezel 

2021W2991 Nijverheidsstraat 42 Nijkerk plaatsen van een nieuwe weegbrug 23-11-2021
2021W2994 Nijverheidsstraat 42 Nijkerk slopen op grond van ruimtelijke regels 23-11-2021
2021W3035 Rubenslaan 1 Nijkerk plaatsen van een dakkapel op het  27-11-2021
  garagedak 
2021W3032 Schoenlapperweg 5 Nijkerk verbouwen van de woning en  26-11-2021
  ervangen van kozijnen 
2021W3031 Voorthuizerweg 8 Nijkerk intern verbouwen van de boerderij, 26-11-2021
  het plaatsen van een veranda en het
  veranderen van de uitweg 
2021W3005 Westerdorpsstraat 73 aanleggen van een groendak op de 24-11-2021
 Hoevelaken veranda 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W2559 Brandweg 1 Nijkerk starten van een niet-agrarische 29-11-2021
  nevenactiviteit 
2021W1882 Kerkstraat 2 Nijkerk realiseren van een woonruimte 26-11-2021

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Beatrixstraat
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	Beatrixstraat	ter	hoogte	van	huisnummer	5	
in Nijkerk;

•	 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 Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Venestraat 
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 Venestraat ter hoogte van huisnummer 13b 
in Nijkerk;

•	 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 Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 14 033 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

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.



RECTIFICATIE: Gemeente Nijkerk – Ontwerp-bestemmingsplan Herziening
Van Dijkhuizenstraat 50
Op 1 december 2021 heeft in het Gemeenteblad (https://www.officielebekendmakingen.nl/ 
gemeenteblad) een onjuiste bekendmaking gestaan met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan 
‘Herziening Van Dijkhuizenstraat 50’ (in Stad Nijkerk was de bekendmaking wel correct opgenomen). 
De daarin opgenomen link naar het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl leidde naar een 
ander bestemmingsplan. Daarom moet de bekendmaking opnieuw worden gepubliceerd, maar nu met 
de juiste link erin opgenomen (in het Gemeenteblad) en met een aangepaste – één week verschoven – 
periode van terinzagelegging van het plan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Herziening Van Dijk-
huizenstraat 50’ ter inzage komt te liggen. In het bestemmingsplan ‘Herziening Van Dijkhuizenstraat 
50’ wordt de realisatie mogelijk gemaakt van één woning op een grondstuk ten oosten van de woning 
Van Dijkhuizenstraat 48 in Nijkerkerveen. Op die locatie bevindt zich nu de moestuin van de eigenaar 
van Van Dijkhuizenstraat 48. 

Inzage 
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 9 december 2021 tot en met 
woensdag 19 januari 2022 (zes weken) ter inzage. Het ontwerp-bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen op de site www.ruimtelijkeplannen.nl via de link https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
viewer/view?planidn=NL.IMRO.0267.BP0184-0001	en	via	www.nijkerk.eu/ter-inzage	.	Ook	zijn	
de stukken 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.

Zienswijzen 
Gedurende de periode dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder naar 
keuze online, schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen. 
Op de website van de gemeente Nijkerk vindt u een online formulier onder de publicatie van het 

ontwerpplan. Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan bij de Gemeenteraad van Nijkerk, 
Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan tijdens 
werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur contact worden opgenomen met het team Planvorming, 
telefoonnummer 14 033.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 6e herziening Prinsenweg 10a

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 
2017, 6e herziening Prinsenweg 10a ter inzage komt te liggen. Het bestemmingsplan ziet op de 
herbestemming van dit perceel van bestemming ‘Recreatie’ met één solitaire recreatiewoning naar 
een reguliere bestemming ‘Wonen’ waarbinnen één, zogeheten, ‘kleine woning’ wordt toegestaan.
In het ontwerpbestemmingsplan is gemotiveerd dat ter plaatse van deze woning sprake is van een 
goed woon- en leefklimaat. Tevens worden sloopmeters ingezet volgens de systematiek van het 
Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016.

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 9 december 2021 zes weken 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.

Daarnaast is het bestemmingsplan online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0185-0001	Via	www.nijkerk.eu/ter-inzage	is	het	ontwerpbe-
stemmingsplan eveneens te raadplegen.   

Zienswijzen
Een ieder kan binnen zes weken na datum bekendmaking 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 onder de volledige bekendmaking.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang 
9 december Raadscommissie II 20.00 uur
13 december Raadscommissie I 20.00 uur
16 december Raadsvergadering 19.30 uur

-  Kaderstelling Poort naar Hoevelaken. Het college vraagt de raad om woningbouw mogelijk te 
maken op de hoek van de Koninginneweg en de Westerdorpsstraat in Hoevelaken. Het gaat om 
maximaal	47	woningen	waarvan	21	woningen	sociale	huur.	Het	nog	uit	te	werken	plan	gaat	uit	
van	een	appartementengebouw	met	kap	van	maximaal	vijf	lagen.	En	woningbouw	die	afl	oopt	
tot twee lagen met kap aan de zijde van de Westerdorpsstraat en het Mulderslaantje zodat er 
een passende overgang komt naar omliggende bebouwing. Als de raad instemt met deze kaders, 
zal de initiatiefnemer als vervolgstap in het planproces overleggen met omwonenden.

-  Nota Parkeernormen Het college vraagt de raad om de Nota parkeernormen 2021 vast te stel-
len. Hierin staan voor de gemeente Nijkerk per gebied en per functie de parkeernormen op basis 
van de huidige landelijke normen.

Meekijken of Inspreken?
De online vergadering meekijken of achteraf bekijken kan zoals altijd via de website van de ge-
meente (Nijkerk.eu/gemeenteraad). U hoeft zich daar dus niet voor aan te melden.
Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda van de commissievergadering staat? 
Meldt u dan uiterlijk de werkdag voor de vergadering Commissie II spreekt op donderdag 9 decem-
ber over Transitievisie Warmte Nijkerk aan bij de raadsgriffi e via griffi e@nijkerk.eu. U ontvangt dan 
alle informatie om in te loggen bij de vergadering en zo nodig ook uitleg over online vergaderen. 

Vooruitblik Raadsvergadering 16 december
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Op 16 december vergadert de gemeenteraad. Op de agenda:
- Transitievisie Warmte Nijkerk
- Kaderstelling Poort naar Hoevelaken
- Vaststelling bestemmingsplan Slichtenhorsterweg 14 en Slichtenhorsterweg ten noordwesten 

van nummer 14
- Nota Parkeernormen
- 2e Bestuursrapportage 2021
- Protocol Agressie en Geweld Politieke ambtsdragers
- Vaststellen Verordening OZB 2022
- Beleidskader rechtmatigheid en accountantscontrole 2021
- Verlenen ontslag op eigen verzoek van de plaatsvervangend gemeentelijk ombudsman
-  Verdere gedeeltelijke opheffi ng van de geheimhouding op de vergaderstukken over de ontwikke-

ling van de Havenkom

Raadscommissies I en II spreken op 9 en 13 december al over een deel van deze onderwerpen zoals 
u kunt lezen in de vooruitblik op die vergaderingen. De agenda en de bijbehorende stukken vindt u 
op www.nijkerk.eu/gemeenteraad.

Terugblik Raadscommissie 2 december
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Tijdens deze online bijeenkomst sprak de commissie over twee onderwerpen: 
-  Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. Onder de nieuwe Omgevingswet zijn 

gemeenten verplicht om een adviescommissie omgevingskwaliteit in te stellen die minimaal 
adviseert over aanvragen voor een omgevingsvergunning voor rijksmonumenten. Het college 
legde drie varianten van taakomschrijvingen ter bespreking voor aan de raadscommissie. De 
raadsleden dankten de huidige commissie ruimtelijke kwaliteit voor hun inzet en spraken over 
de rol en taken van de toekomstige commissie. Zij voegen aandacht voor vroegtijdig advies, 
goede taakomschrijving en samenstelling van de commissie. Het college neemt de opmerkingen 
mee en legt begint volgend jaar de verordening aan de gemeenteraad voor. 

- 2e Bestuursrapportage 2021. Via de bestuursrapportage  informeerde het college de raad over 
de (verwachte) afwijkingen in de begrotingsuitvoering van 2021. Het ging over de eerste negen 
maanden van 2021 met een doorkijk naar de rest van het jaar en de komende jaren. Het college 
legde ook het beheerplan openbare verlichting en het beheerplan straatmeubilair en verkeers-
voorzieningen voor.

 De commissie sprak onder andere over het moment van rapportage, de toenemende kosten 
voor jeugdzorg en een vandalismemeter. De commissieleden gaven aan zich te kunnen vinden in 
het voorstel en gaven aan dat het voorstel zonder debat behandeld kan worden in de raadsver-
gadering van 16 december. 

Vooruitblik Raadscommissie 9 december
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Commissie II spreekt op donderdag 9 december over Transitievisie Warmte Nijkerk
De Transitievisie Warmte Nijkerk gaat over de manier waarop we huizen, kantoren en andere 
gebouwen in onze gemeente kunnen gaan verwarmen zonder aardgas. 
Om energie te besparen stelt het college voor om in te zetten op isoleren en zuinig omgaan met 
energie. Daarnaast stelt het college manieren voor om zonder aardgas te verwarmen. Bijvoorbeeld 
met warmtepompen of warmtenetten in wijken. Ook wil het college meer energie duurzaam op-
wekken in Nijkerk. De inzet is om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de transitie en deze voor 
iedereen betaalbaar te houden. 

Vooruitblik Raadscommissie 13 december (Gewijzigde datum!)
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Commissie I spreekt op maandag 13 december over: 
-  Bestemmingsplan Slichtenhorsterweg 14 en Slichtenhorsterweg ten noordwesten van 

nummer 14. Het college vraagt de raad om dit bestemmingsplan vast te stellen. De bedrijfsbe-
stemming	verandert	in	een	woonbestemming,	er	mag	een	extra	woning	gebouwd	worden	op	het	
perceel nummer 14 en ook aan de Slichtenhorsterweg ten noordwesten van nummer 14. 

Column
Raadslid aan het woord

Sjaak Weel, raadslid CDA

De gezamenlijke moespluktuin
Het is negen uur ’s morgens. De mensen 
druppelen binnen, pakken tuingereed-
schap en gaan aan de slag. Om tien uur 
is er koffi e met iets lekkers er bij. Het is 
bijna een vast ritueel op de moespluktuin 

achter de agrarische school Aeres aan de 
Luxoolseweg.	
De moespluktuin is een aantal jaren terug 
ontstaan	uit	de	dialooggroep	Leefstijl	van	
het traject Samen aan Zet. De tuin heeft een 
sociaal doel. Samen met anderen werken in 
een tuin van ongeveer 300m2. Het idee was 
een moespluktuin aan te leggen voor inwoners 
die zelf geen mogelijkheid hebben voor een 
moestuin en die het gezellig vinden samen in 
en aan een tuin te werken. 

De agrarische school Aeres bood een braak-
liggend en ongebruikt terrein aan achter de 
school. Ook de school kan daardoor gemakke-
lijk meedoen. De leerlingen werken in de tuin 
aan verschillende opdrachten als bodemon-
derzoek, tuinontwerp, het maken van een 
plantplan en het meehelpen bij de bemesting.
Langzaam	maar	zeker	is	de	afgelopen	jaren	

een mooie tuin ontstaan met meanderende 
looppaden en perkjes vol bloemen en groen-
ten. Deelnemers werken vaste dagdelen in 
de week en hebben zo een gezellig tijdver-
drijf en sociaal contact. En natuurlijk mogen 
de bloemen en groente voor eigen gebruik 
worden meegenomen. Ook worden producten 
aan mensen aangeboden en gebruikt Aeres de 
producten bij een eet-event.

De moespluktuin is een mooi initiatief en het 
biedt mensen een laagdrempelige mogelijk-
heid anderen te ontmoeten en sociaal contact 
te hebben. Als u dit aanspreekt, kom dan langs 
op dinsdag- of vrijdagochtend. Of meld u aan 
via moespluktuin@uvv-nijkerk.nl. Iedereen is 
welkom.

Reageren?
sjaakweel@ziggo.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


