
9 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.

Gaat u stemmen?
Woensdag 16 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Weet 
u nog niet op wie u wilt stemmen? De StemWijzer kan misschien 
helpen. Ga naar Nijkerk.StemWijzer.nl en geef uw mening over de 26 
stellingen. U ziet dan met welke partij(en) u de meeste overeenstem-
ming heeft. Het is een snelle manier om een beeld te krijgen van wat 
de partijen in de gemeente Nijkerk vinden. 

Stempas niet ontvangen of kwijt? 
Heeft u geen stempas ontvangen of is uw stempas zoekgeraakt? Vraag 
dan uiterlijk vrijdag 11 maart (voor 17.00 uur) een nieuwe stempas aan. 
Zonder stempas kunt u niet stemmen. Een nieuwe stempas aanvragen 
kan bij loket burgerzaken. Dat kan via het algemene telefoonnummer 
van de gemeente Nijkerk 14 033 of via het e-mailadres: 
verkiezingen@nijkerk.eu

Iemand anders voor u laten stemmen
Als u zelf niet kunt gaan stemmen, dan kunt u iemand anders voor u 
laten stemmen. U kunt op de achterkant van uw stempas invullen aan 
wie u de volmacht geeft. Die persoon kan voor maximaal twee andere 
mensen stemmen en moet op dat moment zelf ook stemmen.

Stembureaus
De stembureaus zijn open van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 
uur. Op 16 maart zijn alle stembureaus open. Op 14 en 15 maart is er 
gelegenheid om vervroegd te stemmen. Dat kan op vier locaties. Zo kunt 
u nog beter uw eigen rustige moment kiezen om te stemmen. En ook in 
de stembureaus geldt het advies: Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft 
een veilige afstand. Op de website Nijkerk.eu/verkiezingen vindt u meer 
informatie over de verkiezingen.

Reageren op concept stedenbouwkundige visie Stadshaven Nijkerk
Met het toekennen van de subsidies van het 
Rijk en de provincie Gelderland wordt de 
ontwikkeling van het project Stadshaven 
Nijkerk verder vorm gegeven. Voor het op-
stellen van de concept stedenbouwkundige 
visie bent u - vanwege de tijdsdruk voor het 

indienen van de subsidieaanvraag - nog niet 
actief betrokken. Voordat we een defi ni-
tieve visie maken, willen wij u de gelegen-
heid geven om een reactie te geven op de 
conceptvisie.

Meer informatie en reageren
Op www.nijkerk.eu/stadshaven-nijkerk kunt u 
meer lezen over het project Stadshaven Nijkerk. 
Ook vindt u hier de concept stedenbouwkun-
dige visie. Tot en met 18 maart is het mogelijk 
om via de website een reactie te geven. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Maatregelen in het stemlokaal

Woensdag 16
maart van
07.30-21.00 uur. 

Maandag 14 en dinsdag 15
maart van 07.30-21.00 uur
is in elke gemeente een
aantal stemlokalen al open.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf thuis en laat u
direct testen. Een andere kiezer kan voor u gaan stemmen. Dat kan door
de achterkant van uw stempas in te vullen. Geef uw stempas en een kopie 
van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

• De gemeente richt de stemlokalen zo in dat het mogelijk is voor kiezers om onderling afstand 
te houden.

• Er staat een stembureaulid bij de ingang dat u welkom heet en uitleg kan geven over de 
voorzorgsmaatregelen in het stemlokaal.

•  Stembureauleden aan wie de kiezer de stempas afgeeft, het ID-bewijs toont en van wie 
de kiezer een stembiljet en potlood krijgt, zitten achter een kuchscherm. 

• Kiezers tonen het ID-bewijs voor het kuchscherm.

• Bij de ingang van het stemlokaal kunnen kiezers hun handen desinfecteren.
• Stempotloden worden gereinigd na elk gebruik of de kiezer ontvangt een nieuw potlood.
• Stemhokjes en andere contactpunten (deurklinken, deurposten, etc.) worden regelmatig 

schoongemaakt.

Hulp nodig bij het stemmen?
Heeft u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal? 
Neem dan iemand mee, of vraag een stembureaulid om hulp.

Waar kunt u stemmen in een stemlokaal?
Kijk voor een overzicht van de stemlokalen op de website van de 
gemeente, of op waarismijnstemlokaal.nl.

Meer informatie? 
Kijk op elkestemtelt.nl of op
de website van de gemeente.

Op 14 en 15 maart kunt u al stemmen op deze 
locaties:
- Dependance Stadhuis, Nijkerk. 
 Op dit stembureau is een brailleboek aan-

wezig.
- Kerkelijk centrum de Verbinding, Nijkerk
- De Voorpost, Nijkerkerveen
- Dorpshuis De Stuw, Hoevelaken

Op 16 maart zijn deze stembureaus open: 
Nijkerk
- Dependance Stadhuis, Kolkstraat 27. Op dit 

stembureau is een brailleboek aanwezig.

- Woonzorgcentrum De Pol, Vetkamp 85
- De Schakel, Oranjelaan 10
- Kruiskerk, Venestraat 44
- Kerkelijk centrum de Verbinding, 
 Zijdevlinder 180
- Sporthal Watergoor (2 stembureaus),
 Watergoorweg 44
- Opstandingskerk, Hoefslag 132
- Scouting Nijkerk, Bunschoterweg 29 b
- ’t Koetshuis, Spoorstraat 34
- De Fontein, ds. Kuypersstraat 2
- Sporthal Strijland (2 stembureaus),
 Grieglaan2
- Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk, 
 Jan Steenhof 53
- De Kruyf Mechanisatie B.V., 
 Appelsestraat 4 c

Nijkerkerveen
- Sporthal De Baggelaar, Westerveenstraat 44
- De Voorpost, Nieuwe Kerkstraat 81

Hoevelaken
- Woonzorgcentrum De Stoutenborgh,
 Sportweg 23
- Verenigingsgebouw Rehoboth, Smalle Streek 4
- Dorpshuis De Stuw (2 stembureaus),
 De Brink 10
- Sporthal Ridderspoor, Ridderspoor 2

stemElke telt

www.nijkerk.eu/verkiezingen

www.nijkerk.eu/verkiezingen



Energiescan aanvragen met € 75 korting
Bent u eigenaar van een huis dat gebouwd is 
voor 1991? Dan kunt u bij de gemeente een 
energiescan aanvragen waarop u € 75 kor-
ting krijgt. Wees er op tijd bij, er zijn 250 van 
deze energiescans met korting beschikbaar.

Een energiescan maken
Hoe maken we zo’n energiescan? Er komt dan 
een adviseur bij u thuis. Die kijkt wat u het 
beste aan uw woning kunt verduurzamen. Hij 
berekent wat dat ongeveer kost. En hoeveel 
uw energiekosten daarna naar beneden kun-
nen gaan. De adviseur kan ook advies geven 
over het financieren van duurzame aanpas-
singen aan uw huis. En weet welke subsidies u 
kunt aanvragen.

Kosten energiescan
Een energiescan kost normaal gesproken
€ 125. Dankzij de korting hoeft u nog maar
€ 50 zelf te betalen.

Energiescan met korting aanvragen
U kunt de energiescan met korting aanvragen 
via www.duurzaam-nijkerk.nl/energiescan.

Verduurzamen doen we samen
Gemeente Nijkerk werkt hard aan verduurza-
ming. Dat is nodig om verdere opwarming van 
de aarde tegen te gaan. Zodat we ‘m gezond 
kunnen doorgeven aan de generaties na ons. 
Dat lukt alleen als we dat samen doen. Door 
samen te besparen op het gebruik van energie, 
zodat er minder CO2-uitstoot is. En door onze 
energie duurzaam op te wekken met schone 
bronnen die nooit op gaan en niet vervuilend 
zijn. Zoals de zon en wind. 
 

Handige website
Wilt u meer weten over wat de gemeente 
doet en wat u zelf kunt doen? Kijk op 
www.duurzaam-nijkerk.nl. 

Werk aan de weg Groenallee in
nieuwbouwwijk Doornsteeg Nijkerk
Gedeelte tussen Arkemheenweg en Sterappel
Aannemer Smink Infra BV gaat werkzaam-
heden uitvoeren aan de Groenallee. Dit werk 
vindt plaats vanaf maandag 21 maart tot en 
met eind april. De werkzaamheden bestaat 
uit het maken van de definitieve aansluiting 
van de nieuwbouwwijk Doornsteeg op de 
Arkemheenweg. Wilt u zien hoe dit eruit 
komt te zien? Kijk dan op de website van de 
woonwijk Doornsteeg: 
https://www.woonstek-doornsteeg.nl/
deelplan2 - Ontsluiting Groenallee tekening 1.

Wat betekent dit voor fietsers en 
voetgangers?
De fietstunnel onder de Arkemheenweg blijft 
toegankelijk. Fietsers en voetgangers kunnen 
te maken krijgen met een beperkte omleiding.

Wat betekent dit voor het overige verkeer?
Via de rotonde op de Bunschoterweg komt 
een doorgang voor al het overige verkeer. 

Er komt een tijdelijke doorgang tussen de 
Groenallee en de bouw-weg. De voorberei-
dende werkzaamheden hiervoor zijn klaar. 
Zie onderstaand kaartje voor de tijdelijke 
omleiding.

De aannemer probeert het werk zo snel 
mogelijk klaar te hebben met zo min mogelijk 
overlast. Als de weersomstandigheden mee-
werken is de Groenallee op 29 april weer open 
voor al het verkeer.

•	Zorg
•	Welzijn
•	Maatschappij
•	Cultuur

•	Sport
•	Opleiding
•	Werk	&	inkomen

Heeft u vragen of zoekt u een

organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!

Wegwijzernijkerk.nl

Extra momenten om Energiebespaarbox 
op te halen
Heeft u als huurder een voucher aange-
vraagd voor de handige (en gratis!) Energie-
bespaarbox? We hebben de komende weken 
een aantal extra momenten waarop u de 
box kunt ophalen. We zetten de locaties en 
tijdstippen even voor u op een rij.

Ophalen op het stadhuis
U kunt de box ophalen op het stadhuis aan de 
Kolkstraat 27 op de volgende momenten:
•	 Woensdag	16	maart	-	13.00-17.00	uur
•	 Woensdag	23	maart	-	13.00-17.00	uur

Ophalen bij dependance stadhuis
De dependance ligt aan de andere kant van de 
parkeerplaats aan de Kolkstraat.
•	 Zaterdag	26	maart	–	9.00-12.00	uur

Ophalen bij de Klimaatkamer
Op deze momenten kunt u de box ophalen bij 
de Klimaatkamer op de Brink in Hoevelaken:
•	 Donderdag	17	maart	-	13.00-17.00	uur
•	 Vrijdag	18	maart	-	12.00-16.00	uur
•	 Donderdag	24	maart	-	13.00-17.00	uur
•	 Vrijdag	25	maart	-	12.00-16.00	uur

Verlenging termijn voucher
Had u al eerder een voucher aangevraagd, 
maar is de termijn verstreken? Dan kunt met 
de vouchercode die u per e-mail heeft ontvan-
gen alsnog de Energiebespaarbox afhalen.

Nog geen voucher aangevraagd?
Had u nog geen voucher aangevraagd, 
waarmee u de gratis Energiebespaarbox kunt 
krijgen? Dan kan dat alsnog en op verschil-
lende manieren:

•	 www.duurzaam-nijkerk.nl/
 energiebespaarvoucher
•	 henk@energieloket-nijkerk.nl	
•	 06-12023968

Andere vragen?
Heeft u andere vragen over de Energiebe-
spaarbox of over het duurzamer maken van 
uw huis? Neem dan gerust contact op met ons 
Energieloket via henk@energieloket-nijkerk.nl 
of 06-12 02 39 68.

Zaterdag 26 maart gratis compost
Jaarlijks wordt door gft-verwerkers- en 
inzamelaars in samenwerking met de 
gemeente	de	Landelijke	Compostdag	
georganiseerd. Ook dit jaar gaan we dit weer 
organiseren. Op zaterdag 26 maart 2022.

Het is een echt bedankje voor het goed ge-
scheiden aanleveren van het gft-afval. Door-
dat u als inwoner uw gft-afval goed scheidt, 

kan de afvalverwerker compost van goede 
kwaliteit maken.

Waar kan ik de gratis compost ophalen?
Op 26 maart kunt u gratis compost ophalen 
bij de Milieustraat, Blekkerserf 4 in Nijkerk. 
U kunt 2 zakjes per huishouden meenemen. 
Dit kan tijdens de openingstijden: 07.45 tot 
14.00 uur totdat de zakjes op zijn. Op=Op.

Vaccineren zonder afspraak dependance
gemeentehuis

GGD Gelderland-Midden gaat ‘pop-up’ 
vaccineren door de hele regio. Op zater-
dag 12 maart kunnen inwoners terecht in 
de dependance van het stadhuis, aan de 
Kolkstraat. Inwoners die een eerste, tweede 
of boosterprik (vanaf 18 jaar) willen zonder 

afspraak kunnen zo direct dichtbij gevacci-
neerd worden. Je krijgt het Pfizer-vaccin.

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

Gratis training - Met meer vertrouwen naar
de brugklas! Voor kinderen van groep 8
Veel kinderen vinden de overstap naar de 
brugklas heel spannend. Als ze naar de brug-
klas	gaan,	verandert	er	veel.	Ze	krijgen	meer	
huiswerk, andere vrienden, minder vrije tijd. 
En misschien moeten ze ook wat langer naar 
school fietsen. Helemaal niet gek als ze deze 
overstap spannend vinden. Wat meer zelf-
vertrouwen kan dan helpen. Dat kunnen ze 
krijgen door de training ‘Met meer vertrou-
wen naar de brugklas’ te volgen.

We kijken ook naar verschillen tussen basis-
school en brugklas. Wat verwachten de 
kinderen van hun nieuwe school? Klopt wat zij 
verwachten?

Wat oefenen we in de training?
- je grens aangeven
- op een duidelijke manier nee zeggen
- kritiek ontvangen en geven

- contact maken
- vriendschappen onderhouden

We leggen uit hoe dit werkt. Daarna oefenen 
we in rollenspellen. Ook doen de kinderen 
thuisopdrachten.

Deelname is gratis voor inwoners van de 
gemeente Nijkerk. De training bestaat uit 7 
bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. 
Geef uw kind op via www.pitnijkerk.nl (klik op 
‘Vier tot twaalf jaar’). De eerste bijeenkomst 
is op 9 mei.

Let op: de herhaalvaccinatie voor mensen van 70 jaar en ouder kan vooralsnog alleen op afspraak. 
U ontvangt een uitnodigingsbrief van het RIVM. In de brief staat de website en het landelijke tele-
foonnummer van GGD GHOR Nederland om een afspraak te maken. De herhaalprik tegen corona 
mag 3 maanden na de booster worden gezet. 



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
9 maart 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0191 Asterlaan 7 Hoevelaken bouuwen van een bijgebouw 28-2-2022
2021W3157 Hogebrinkerweg 42 plaatsen van 2 dakkapellen 01-3-2022
 Hoevelaken 
2021W2982 Veenwal 8b Hoevelaken bouwen van een woning met bijgebouw 24-2-2022
2022W0271 Bastion 2 Nijkerk omgevingsvergunning beperkte milieutoets 01-3-2022
2022W0160 Beurtschipper 1a Nijkerk verbouwen van het bedrijfspand 24-2-2022
2021W2988 Kolkstraat 10 Nijkerk intern verbouwen en het wijzigen van 24-2-202
  de voorgevel 
2021W3237 Kolkstraat 31 Nijkerk gebruik als tijdelijke onderwijslocatie en 24-2-2022
  het tijdelijk plaatsen van een erfafscheiding 
2022W0015 Molenplein 15 Nijkerk afwijken van het bestemmingsplan  28-2-2022
  Binnenstad Nijkerk 2018 
2022W0100 Nieuwe Voorthuizerweg 4 kappen van 12 bomen 01-3-2022
 Nijkerk 
2022W0025 Slichtenhorsterweg 39 Nijkerk kappen van 3 kastanjebomen 01-3-2022
2022W0197 Wittenburg 114 Nijkerk plaatsen van een zadeldak op de garage 28-2-2022
2021W2962 Wittenburg 36 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 25-2-2022
2022W0080 Buntwal 19 Nijkerkerveen kappen van 4 bomen 01-3-2022
2022W0336 Jacob de Boerweg Hofweg/ kappen van 7 bomen met herplant 01-3-2022
 Schoolstraat 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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2000 Kolkstraat 11a Nijkerk plaatsen van reclame 23-2-2022

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:
2022W0368 Holkerweg 42a Nijkerk verbreden van de uitrit 24-2-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W0443 Barneveldseweg 182 Nijkerk brandveilig gebruik van de school 23-2-2022

2022W0448 Buizerdlaan 17 Nijkerk vergroten van de woning 24-2-2022
2022W0449 Frieswijkstraat 119 Nijkerk bouwen van een bijgebouw 24-2-2022
2022W0447 Gaffel 46 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw en 24-2-2022
  realiseren dakterras 
2022W0499 Karel Doormanstraat 19 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 28-2-2022
2022W0501 Moorselaar 41 Nijkerk uitbreiden van de seniorenwoning 28-2-2022
2022W0483 Nieuwe Voorthuizerweg 4 bouwen van een woning 25-2-2022
 Nijkerk 
2022W0498 Singel 6 Nijkerk bouwen van een bijgebouw 28-2-2022
2022W0491 Valkenhof 111 Nijkerk vergroten van de woning 26-2-2022
2022W0474 Venestraat 5a Nijkerk transformatie winkelpand naar 2  25-2-2022
  appartementen 
2022W0438 Schoolstraat 84 Nijkerkerveen aanleggen van een uitrit 23-2-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2021W3307 Jacob de Boerweg ongenum.  bouwen van 35 woningen 24-2-2022
 Nijkerkerveen 
2022W0017 Talmastraat ongenum. bouwen van een bedrijfswoning 01-3-2022
 Nijkerkerveen 
2022W0018 Talmastraat ongenum. bouwen van een bedrijfswoning 01-3-2022
 Nijkerkerveen 

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022BL023 Bastion 2 Nijkerk realiseren van een gesloten  25-2-2022
  bodemenergiesysteem 
2022BL042 Lijsterbes 24 Nijkerk realiseren van een gesloten  25-2-2022
  bodemenergiesysteem 
2022BL048 Plein ongenum. Nijkerk tijdelijk lozen van bemalingswater 24-2-2022

Verkiezing Gemeenteraad 2022
 
ZITTING CENTRAAL STEMBUREAU BEKENDMAKING UITSLAG VERKIEZING
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 gehouden verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente Nijkerk maakt bekend, dat op maandag 21 maart 2022 
om 10:00, een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de 
verkiezing wordt bekendgemaakt.
 
Plaats: Nijkerk
Datum: donderdag 24 februari 2022
 
De voorzitter voornoemd,
mr. drs. G.D. Renkema

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.

Komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Als u een laag inkomen en weinig vermogen 
heeft en bijzondere kosten moet maken, 
kunt u soms een beroep doen op bijzondere 
bijstand. Het moet wel om noodzakelijke 
kosten gaan. U krijgt de vergoeding als 
gift of als lening. Hoe hoog de bijzondere 
bijstand is, hangt af van het soort kosten 
dat u maakt. De gemeente gaat uit van de 
goedkoopst passende oplossing.

Voorbeelden van kosten
•	 vervoer	voor	medische	behandelingen	bui-

ten de gemeente Nijkerk;
•	 leges	voor	wanneer	u	woningurgentie	heeft	

gekregen;
•	 leges	voor	een	verblijfsvergunning;

•	 noodzakelijke	kosten	beschermingsbewind;
•	 noodzakelijke	kosten	van	een	uitvaart;
•	 kosten	voor	een	noodzakelijke	verhuizing;	
•	 meerkosten	van	gas	en	elektra	als	gevolg	

van een ziekte of handicap;
•	 meerkosten	van	vervanging	vanwege	

slijtage van kleding en beddengoed, het 
vermaken van kleding en bewassing bij een 
medische indicatie;

•	 kosten	van	het	aanhouden	van	de	woning	
gedurende een tijdelijke opname in een 
inrichting;

•	 noodzakelijke	kosten	van	voedingssupple-
menten en de meerkosten van een dieet;

•	 kosten	van	alarmeringsapparatuur.

Medische kosten
Het uitgangspunt is dat er geen bijzondere bij-
stand wordt verstrekt voor medische kosten. 
De gemeente biedt inwoners met een laag 
inkomen de mogelijkheid om een zorgverzeke-
ring af te sluiten met voldoende dekking voor 
de meest voorkomende medische behandelin-
gen. Slechts op grond van individuele omstan-
digheden kan hiervan worden afgeweken. 

Eigen bijdragen
Voor de kosten van de eigen bijdrage(n) op 
grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
en de Wet langdurige zorg (Wlz) is vaak wel 
bijzondere bijstand mogelijk. Let op: de eigen 

bijdrage is wat anders dan het eigen risico! 
Voor het eigen risico is geen bijzondere  bij-
stand mogelijk.

Wanneer moet ik de aanvraag bijzondere 
bijstand indienen? 
Alleen kosten die korter dan drie maanden 
geleden zijn gemaakt, worden vergoed. 
Aanvragen en nota’s moeten binnen drie 
maanden na de datum van de (eerste) nota 
worden ingediend.

Meer informatie
loketmo@nijkerk.eu; 
14 033 op werkdagen 9.00-12.30 uur en op 
donderdag ook van 12.30-17.00 uur.



Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum 
28 maart Raadsvergadering (afscheid oude raad) 19.30 uur
30 maart Raadsvergadering (installatie nieuwe raad) 19.30 uur

27 zetels
Hoeveel raadsleden een gemeenteraad heeft, hangt af van het aantal inwoners. Voor de gemeente 
Nijkerk zijn dat er 27. In de raadzaal staan de stoelen al klaar voor de nieuwe gemeenteraad.

Controle
Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor de uitwerking en de uitvoering van alle 
plannen. De gemeenteraad heeft dan een controlerende taak. Doet het college van burgemeester en 
wethouders het goed? Houden zij zich aan de afspraken? En voeren zij de plannen goed en tijdig uit?

Belangrijke stem
Al met al heeft de gemeenteraad dus een belangrijke stem voor hoe het eraan toegaat in Nijkerk. 
Alle inwoners die gaan stemmen, bepalen samen welke kandidaten van welke partijen gekozen 
worden. De nieuwe raadsleden nemen de komende vier jaren besluiten in de gemeenteraad. 
Zij doen dat niet zomaar. Ze praten met inwoners en andere betrokkenen om de beste beslissingen 
te nemen voor Nijkerk. Zij denken in het algemeen belang.

Openbaar
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt ook nog vaak meedenken of mee-
praten. Zo kunt u ook na de verkiezingen in contact blijven met de gemeenteraad. Zodat zij de 
beste besluiten kunnen nemen, ook namens u.

Gemeenteraadsverkiezingen
Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Woensdag 16 maart zijn alle stembureaus in de 
gemeente geopend en op 14 en 15 maart kunt u op enkele locaties al vervroegd stemmen. 

Waar beslist de raad over?
Kort gezegd is de gemeenteraad de baas in Nijkerk. De raadsleden besluiten over belangrijke plan-
nen voor de gemeente Nijkerk. Plannen waar u als inwoner mee te maken krijgt.  Enkele voorbeel-
den:
- Waar worden wel of geen huizen gebouwd? 
- En hoe gaat het met de jeugdzorg?
- Hoe gaat de gemeente om met het verkeer? 
- Wat kan de gemeente doen voor werkgelegenheid? 
- Hoeveel aandacht is er voor sport?
- Hoe gaat het met afvalinzameling?
Zoveel onderwerpen, betekent ook keuzes maken. De gemeenteraad beslist waar de gemeente het 
geld aan uitgeeft.

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

Op woensdag 16 maart zijn de gemeen-
teraadsverkiezingen. Op 14 en 15 maart 
zijn al enkele stembureaus open voor 
vervroegd stemmen.

Wat vindt u belangrijk voor de gemeente 
Nijkerk? 

In de StemWijzer staan 26 stellingen. 
Maak uw keuze (eens/oneens/geen van 
beide) en vergelijk zo eenvoudig uw 
mening met die van de politieke partijen. 
De partijen geven per stelling ook een 
toelichting op hun standpunt.

www.Nijkerk.stemwijzer.nl

Wie mogen hier straks besluiten nemen?
Laat uw stem horen op 16 maart!


