
22 juni 2022

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks Oranje-Nassauschool
Eijkmanplantsoen 
Elke tweede 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: 033 - 247 22 22
Website: www.nijkerk.eu

De gemeente Nijkerk is telefonisch bereikbaar 
van 09.00 - 17.00 uur via het telefoonnummer 
033 - 247 22 22.

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 
033 - 247 22 22.

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 ophaaldag niet 
geleegd? Bel dan met (0800) 8890 988.

Ontwikkeling van Stadshaven Nijkerk 
De gemeente Nijkerk heeft de ambitie om 
met de ontwikkeling van Stadshaven Nijkerk 
een aantrekkelijk woon- en leefgebied 
te maken. In februari jl. is de concept 
stedenbouwkundige visie voor het project 
Stadshaven Nijkerk toegelicht tijdens een 
openbare digitale bijeenkomst. Daarnaast 
zijn er gesprekken gevoerd met betrokkenen 
en geïnteresseerden. De visie is nu verder 
uitgewerkt en het voornemen is om deze - in 
het komend najaar - ter besluitvorming voor 
te leggen aan de gemeenteraad. 

Inloopbijeenkomst op 28 juni
Wij nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst 
op dinsdag 28 juni van 18.30 – 21.00 uur 
in het gemeentehuis in Nijkerk. Tijdens de 
bijeenkomst is er informatie over verschillende 
thema’s zoals wonen, de openbare ruimte, 

parkeren en verkeer. Er zijn medewerkers 
aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 
Voor deze inloopbijeenkomst hoeft u zich niet 
aan te melden. 

Op www.nijkerk.eu/stadshaven-nijkerk 
vindt u meer informatie over het project.

De gemeente Nijkerk maait de bermen op verschillende manieren
De fi rma Vaarkamp uit Ede is gestart met 
het maaien van de bermen in het bui-
tengebied van de gemeente Nijkerk. In 
het maaionderhoud maakt de gemeente 
onderscheid tussen functionele bermen en 
ecologische bermen. 

Functionele bermen
Functionele bermen zijn smalle bermen 
waar weinig variatie in soorten aanwezig is. 
Wij verwachten dat er ook nauwelijks kans 
en ruimte is om de soortenrijkdom in een 
functionele vergroot kan worden.  Deze 
bermen worden in 1 werkgang gemaaid door 
te klepelen. Dit betekent dat het gewas 
zo fi jn gemaakt wordt dat het in de berm 
kan blijven liggen. Nadeel is dat er geen 
verschraling van de bodem plaatsvindt. 

Dit klepelen heeft wel een positief effect op 
het Fluitenkruid. Dit kruid is een belangrijke 
plant voor de sluipwespen en sluipvliegen 
die de eikenprocessie rups aanpakken.

Ecologische bermen
Ecologische bermen worden ecologisch 
gemaaid. Daarbij is het doel een zo breed 
mogelijk kruidensortiment te krijgen en 
zo min mogelijk grassen. We noemen dit 
verschralen. De verwachting is dat als je 
het gemaaide gewas ongeveer 5 tot 10 
dagen in de ecologische bermen laat liggen, 
de zaden  op de grond terecht komen. 
Hierdoor behouden we de kruiden. De 
massa van het gras wordt zo steeds kleiner 
en er komt  steeds meer ruimte voor 
andere kruiden. 

Sinusbeheer
Ook maaien we enkele percelen met de sinus 
methode bijvoorbeeld aan de oostzijde van 
de Arkervaart. Sinusbeheer is een ecologische 
maaimethode. Er wordt slingerend gemaaid, 
waarbij ongeveer 50 % van het perceel blijft 
staan. Door gefaseerd te maaien blijft er 
veel variatie aanwezig. Hierdoor is er op elk 
moment van het jaar wat te vinden voor 
vlinders, bijen en vogels. En draagt deze 
methode bij aan de biodiversiteit.

De gemeente snoeit het overhangend groen
Vanaf juni tot september is de gemeente bezig met het snoeien van overhangend groen. 

Flora en Fauna check
Voordat we gaan snoeien vindt er een zogenaamde Flora en 
Fauna check plaats. Hierin wordt er een controle uitgevoerd op 
bewoonde nesten van vogels of bijen in de beplanting en beschermde 
plantensoorten. Bij aanwezigheid van een nest wordt het snoeien 
uitgesteld tot een later moment, of er wordt ruim omheen gewerkt 
zonder de nesten te verstoren.

Hoe wordt er gesnoeid?
De gemeente doet van te voren een ronde om te kijken waar het 
groen het meeste overhangt en zal die plekken als eerste snoeien.

Overlast
U kunt enige overlast ondervinden van de werkzaamheden. Het kan 
zijn dat wij vragen om uw auto op een andere plaats te parkeren. 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente 
Nijkerk via het telefoonnummer 033 - 247 22 22.

U kunt klein chemisch afval (KCA) bij gemeente afgeven. Hiervoor is een inzameldepot ingericht op de 
Milieustraat. De Milieustraat is centraal voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk aan de Blekkerserf 4 
in Nijkerk.

Meer informatie leest u op onze website:
https://www.nijkerk.eu/afval-klein-chemisch-afval



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
22 juni 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2500 Barneveldseweg 192 Nijkerk veranderen en vergroten van de woning 13-06-2022
2022W1083 Beethovenlaan 47 Nijkerk plaatsen van een dakkapel aan de 09-06-2022
  voorzijde van de woning 
2022W0829 Buntwal 19 Nijkerkerveen bouwen van een bijgebouw 09-06-2022
2021BM023 Galvanistraat 29  Nijkerk opleggen van maatwerk ten behoeve 09-06-2022
  van de geluidzone 
2022W1276 Grieglaan 31 Nijkerk uitbreiden van de woning 10-06-2022
2022W1069 Van Reenenpark 17 Nijkerk renoveren van de gevel 08-06-2022
2022W1070 Vetkamp 28 Nijkerk vervangen van het voegwerk 08-06-2022
2022W1296 Wilgenlaan 10 Nijkerk vervangen van de kozijnen 10-06-2022
2022W1180 Zeilmaker 8a Nijkerk uitbreiden van het bedrijfspand 10-06-2022

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.

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens om een vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0652 Jacob de Boerweg 4 bouwen van 3 woningen 10-06-2022
 Nijkerkerveen 
2021W3031 Voorthuizerweg 8 Nijkerk verbouwen van de boerderij,  15-06-2022
  het plaatsen van een veranda en 
  het veranderen van de uitweg 

Zienswijzen
Een ieder kan binnen zes weken na datum publicatie een (bij voorkeur online) zienswijze indienen. 
Meer informatie vindt u onder de kop “indienen zienswijzen” in het groene kader op deze pagina en 
op de website www.nijkerk.eu/terinzage onder de volledige bekendmaking.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2021W2140 Korte Holk 7 en 7a Nijkerk revisievergunning milieu en stallen 13-06-2022
  caravans 

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. 

Geweigerde omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1131 Colenbranderstraat 25a legaliseren voor het plaatsen van 14-06-2022
 Nijkerk ramen op het balkon 
2022W0932 Havenstraat 9a Nijkerk gebruiken van een bedrijfswoning als 09-06-2022
  een burgerwoning 

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.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W1393 Larixlaan 39 Nijkerk vergroten van de woning, verplaatsen  13-06-2022
  van de garage en het plaatsen van 
  een carport 
2022W1386 Van ‘t Hoffstraat 24 Nijkerk verbouwen van een kantoorgebouw  13-06-2022
  tot gemeentehuis 
2022W1361 Vrouwenweg 11 Nijkerkerveen verbouwen en uitbreiden van de woning 10-06-2022
2022W1378 Weldammerlaan 6 Hoevelaken bouwen van een garage en berging 13-06-2022

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W0959 Hoefslag 6 Nijkerk voortzetten van kamerverhuur (4 kamers) 14-06-2022

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.

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op maandag 27 juni 2022 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een zitting 
ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. De onderstaande hoorzitting is in principe open-
baar. Wel is het mogelijk dat – al dan niet op verzoek van de indiener van het bezwaar – een hoorzit-
ting alsnog achter gesloten deuren wordt gehouden.

De openbare agenda is als volgt:
19.30 uur Een bezwaarschrift inzake een weigering omgevingsvergunning voor kamerverhuur 
 aan de Van Kluijvelaan 38

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 033 – 247 22 22. 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 033 - 247 22 22 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 
https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/.
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
Alle officiële bekendmakingen van 
de gemeente worden uitsluitend online
bekend gemaakt. Zie daarvoor op 
www.officielebekendmakingen.nl de 
rubriek Gemeenteblad.
Ook kunt u zich (gratis) registreren op de site 
https://www.overheid.nl/ 
berichten-over-uw-buurt.  
U ontvangt dan vervolgens voortaan auto-
matisch via de e-mail de Bekendmakingen die 
op uw buurt van toepassing zijn.

De tuin van Silvy is vol leven
De vogels kwetteren je al tegemoet als je de 
tuin van Silvy van Dooren inloopt. Wat niet 
zo gek is, want ze kunnen hier volop eten 
vinden en veilig hun nesten bouwen. Overal 
zijn bessen, nootjes, zaden, insecten en 
sappige wormen te vinden. Dat was ooit wel 
anders. De tuin lag vol met tegels, honder-
den. En veel van de planten waren eigenlijk 
te exotisch voor dit klimaat.

Voedselketen in de tuin
De tegels gingen eruit en planten er juist in. En 
nu groeit en bloeit er probleemloos van alles

in deze tuin in Hoevelaken. Silvy vertelt: “Dat 
komt omdat we nu alleen nog maar inheemse 
planten en bomen hebben. Als die eenmaal 
groeien, hoef je ze nooit extra water te geven. 
Warmte, droogte, nattigheid of kou, ze overle-
ven het makkelijk. Bovendien zijn het precies 
de planten waar de insecten uit deze streek 
van houden.” En omdat zij weer voer zijn voor 
vogels, zijn hier dus zoveel vogels? Silvy: 
“Precies, het werkt allemaal samen.”

Nieuwe bestemmingen tuintegels
Wat heeft ze eigenlijk gedaan met al die 
tegels? “Op Marktplaats gezet,” vertelt Silvy. 
“En dat ging als een tierelier. Het leuke is: al 
die tegels kregen een nieuwe bestemming. 
Sommige mensen gingen er een plantenbak 
van maken. Iemand anders gebruikte ze als 
fundering in zijn schuurtje. Er zijn tegels die 
nu aan de rand van een zwembad liggen. En 
anderen liggen bij iemand op het dak onder 
de zonnepanelen. Ik ben er blij mee. Ik vind 
het een fijn idee dat ze op een nuttige manier 
opnieuw worden gebruikt. En wij hebben er 
een heerlijke tuin voor terug gekregen!”

Lees het hele verhaal van Silvy op 
www.duurzaam-nijkerk.nl/tuin-silvy



Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2022M0159 Barneveldseweg 192  Nijkerk veranderen van de activiteiten 13-06-2022
2022M0191 Nijverheidsstraat 42  Nijkerk veranderen van de activiteiten 14-06-2022
2022BL107 Schoenlapperweg 11 Nijkerk aanleggen van een gesloten 13-06-2022
  bodemenergiesysteem 

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:
Catană, P.F.   Sloep 1, 3863 TG Nijkerk 28-04-2022
Yeşer, Y. Van Loohof 3, 3861 GH Nijkerk 28-04-2022
Doornenbal, J.W.A.  Schoolstraat 77, 3864 MC Nijkerkerveen 28-04-2022

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 het algemene nummer van de gemeente Nijkerk en 
vraag naar de afdeling Burgerzaken, telefoon 033 – 247 22 22.

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
Veenerf in Nijkerkerveen
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elek-
trische voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief 
onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord OB504 
(pijlaanduiding) op de locatie Veenerf ter hoogte van huisnummer 28 in Nijkerkerveen.

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/bezwaarmaken.

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 Frans 
Kragtstraat 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 
 Frans Kragtstraat ter hoogte van huisnummer 1 in Nijkerk;
• Dit besluit vervalt op het moment dat de gebruiker van de gehandicaptenparkeer-

  plaats 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/bezwaarmaken

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team 
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 033 247 2222 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Kostverloren
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 Kostverloren ter hoogte van huisnummer 24 in Nijkerk;
• Dit besluit vervalt op het moment dat de gebruiker van de gehandicapten-

 parkeerplaats 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/bezwaarmaken.

Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 033 247 2222 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Kreek 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 
 Kreek ter hoogte van huisnummer 8 in Nijkerk;
• Dit besluit vervalt op het moment dat de gebruiker van de gehandicapten-

  parkeerplaats 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/bezwaarmaken.
Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 033 247 2222 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Van Zuijlenstraat 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 Van Zuijlenstraat ter hoogte van huisnummer 5 in Nijkerk;
• Dit besluit vervalt op het moment dat de gebruiker van de gehandicapten-

  parkeerplaats 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/bezwaarmaken.
Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 033 247 2222 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen 
Veldhof 37 Nijkerk
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektri-
sche voertuigen door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief on-
derbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord OB504 
(pijlaanduiding) op de locatie Veldhof ter hoogte van huisnummer 37 in Nijkerk.

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/bezwaarmaken.
Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team 
Vakspecialisten. Dit kan telefonisch via 033 247 2222 of mail naar gemeente@nijkerk.eu.
 
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 11e wijziging Weldammerlaan 6
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in 
artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitenge-
bied Nijkerk 2017, 11e wijziging Weldammerlaan 6 ter inzage komt te liggen. Het bestemmingsplan 
maakt de functieverandering van het agrarisch perceel Weldammerlaan 6 te Hoevelaken, waarbij 
één extra woning wordt toegevoegd na sloop van de (voormalige) agrarische opstallen. Onderdeel 
van het ontwerpbestemmingsplan is een landschappelijk inrichtingsplan dat als voorwaardelijke 
verplichting onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan. De uitvoering van dit inrichtingsplan is 
geborgd in een anterieure overeenkomst.

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 23 juni 2022 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 033 247 2222.

Het ontwerpbestemmingsplan is online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0192-0001 Via www.nijkerk.eu/ter-inzage is het ontwerp-
bestemmingsplan 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.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst: Tijd: Plaats:
23 juni Raadsvergadering 19.30 uur Stadhuis, raadzaal
30 juni Beeldvormende bijeenkomst 20.00 uur Bedrijfsrestaurant
30 juni Raadscommissie 21.00 uur Raadzaal

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. 

Vooruitblik Beeldvorming op 30 juni: gemeentelijke ombudsman
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Donderdagavond 30 juni is er een informatiebijeenkomst voor raadsleden, commissieleden en belang-
stellenden over de gemeentelijke ombudsman. De bijeenkomst is van 20.00 tot 20.45 uur in het 
bedrijfsrestaurant van het stadhuis. U bent van harte welkom!
In 2017 hebben de gemeenteraden van Bunschoten, Nijkerk en Putten besloten om een gezamen-
lijke ombudsman aan te stellen, de heer William Maassen. Tijdens de bijeenkomst vertelt hij over 
zijn werk en blikt hij terug op het jaarverslag over 2021. Dit werd in januari aan het college en de 
gemeenteraad aangeboden. Na de toelichting is er gelegenheid om vragen te stellen.

Vooruitblik Raadscommissie op 30 juni: verstedelijkingsstrategie
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Donderdag 30 juni vanaf 21.00 uur staat de behandeling verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nij-
megen-Foodvalley op de agenda. Het is een consultatie. Het college vraagt aan de raadscommis-
sie of zij haar mening wil geven over de beschreven opgaven voor de gebiedsuitwerking. Bij deze 
vergadering zijn ook vertegenwoordigers van regio Foodvalley aanwezig.

De verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley bestaat uit acht deelgebieden met 
opgaven voor leefomgeving, mobiliteit, economie en wonen. Meer informatie vindt u op de pagina 
vergaderingen en vergaderstukken van de gemeenteraad op Nijkerk.eu/gemeenteraad
U bent van harte welkom bij de vergadering. Wilt u inspreken? Meldt u zich dan vóór de 
vergadering bij de raadsgriffi e (griffi e@nijkerk.eu) of via telefoonnummer (033) 247 22 22. 
U ontvangt dan meer informatie.

Vooruitblik Raadsvergadering 23 juni
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

Op 23 juni vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. U bent van 
harte welkom op de publieke tribune. Op de agenda deze avond:
-  Kaderbrief en ontwerpbegroting 2023 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

(VGGM). De raadscommissie besprak dit onderwerp op 9 juni en gaf aan dat het zonder debat 
behandeld kan worden in de raadsvergadering.

-  Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Van Dijkhuizenstraat ongenummerd Nijkerkerveen. 
Dit plan werd ook besproken in de raadscommissie op 9 juni. De raadscommissie had nog vragen 
en vroeg om een nadere onderbouwing voor de raadsvergadering. Het plan moet het mogelijk 
maken om een woning met bijgebouw te realiseren als onderdeel van functieverandering aan de 
Van Dijkhuizenstraat ongenummerd nabij 8 te Nijkerkerveen.

-  Strategie en fi nanciële kaders Stadshaven Nijkerk. Dit raadsvoorstel over de gebiedsontwikke-
ling Stadshaven Nijkerk werd op 9 juni besproken door de raadscommissie. De raadscommissie 
was overwegend positief. Het voorstel van het college aan de raad is om in te stemmen met het 
voeren van een actief grondbeleid, de grondexploitatie vast te stellen en in te stemmen met de 
begrotingswijzigingen en reservemutaties.

-  Wijzigen Bouwverordening 2007 en wijzigen Erfgoedverordening. Het voorstel aan de raad is 
om de Bouwverordening en Erfgoedverordening te wijzigen. De samenstelling en taakomschrij-
ving van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit wordt aangepast. Dit heeft te maken met de 
invoering van de Omgevingswet.

- Benoemen leden adviescommissie omgevingskwaliteit. Dit voorstel (aanvulling op het voorstel 
hierboven) gaat over de benoeming van de leden in de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.

-  Uitbreiden raadsgriffi e. De raadscommissie besprak het voorstel op 9 juni en gaf toen aan dat 
uitbreiding van de griffi e gewenst en nodig is en dat het voorstel zonder debat behandeld kan 
worden in de raadsvergadering. 

-  Jaarstukken 2021. In de jaarstukken legt het college verantwoording af. Wat waren de plannen? 
Wat is uitgevoerd? En hoeveel heeft het gekost?

-  Voorjaarsnota 2022. In de voorjaarsnota geeft het college de kaders voor de Programma-
 begroting voor 2023-2026. Het voorstel aan de raad is om kennis te nemen van de 
 Voorjaarsnota en in te stemmen met voorgestelde wijzigingen.

Vergaderstukken kunt u bekijken via de website van de gemeente Nijkerk: Nijkerk.eu/gemeenteraad

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Lukas Rakhorst
raadslid CDA

Vertrouwen in de politiek
Het is slecht gesteld met het vertrouwen 
in de politiek, dat weten we allemaal. Een 
journalist maakte lachend de opmerking: 
“Nu hebben we allebei een van de meest 
impopulaire banen”. 
Iets wat je als nieuwbakken politicus 
natuurlijk liever niet hoort, maar het is de 

harde realiteit. Wat mij betreft aan ons als 
Nijkerkse politiek om in ieder geval in Nijkerk 
een begin te maken met het herstel van het 
vertrouwen in de politiek. 

Hoe ga je dat doen? Zult u zich afvragen, 
wat mij betreft door nog meer het gesprek 
aan te gaan met jullie. De mensen die ons 
steeds minder lijken te vertrouwen, daarom de 
uitnodiging; Loopt u ergens tegenaan, begrijpt 
u een besluit niet? Neem contact met ons op, 
het is onze taak om zoveel mogelijk op te 
halen wat er in de samenleving leeft. 
Maar wat wij niet horen kunnen wij ook niet 
meewegen in ons oordeel. Ik sta er in ieder 
geval voor open, en ik weet zeker dat dit bij 
mijn collega’s in de raad ook zo is. 
Zoals ik al zei, een van onze taken is het opha-
len van wat er leeft in de samenleving. Daarbij 

merk ik dat (bijna) iedereen wel een mening 
heeft over niet alleen de politiek maar juist 
ook over concrete onderwerpen die spelen. Ik 
vind dat mooi om te zien, hoe meer mensen 
zich betrokken voelen bij de politiek hoe beter 
wat mij betreft. Maar die laatste stap, name-
lijk die woorden omzetten in actieve stappen 
in de politiek. Blijkt vaak de meest lastige stap. 

Wat mij betreft enorm zonde, ik daag u uit om 
gewoon die eerste stap te zetten. Te proeven 
aan hoe het is om politicus te zijn in onze 
mooie gemeente. Woon een keer een fractie-
vergadering van een partij die dicht bij u staat 
bij. Onze deur staat open in ieder geval. 
Hopelijk tot ziens! 

Reageren?
lukrakhorst@gmail.com

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. (033) 247 22 22 of e-mail 
griffi e@nijkerk.eu.

@RaadNijkerk

GemeenteraadNijkerk


