
6 juli 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.

Informatie over zorgverzekering voor Oekraïense vluchtelingen
Per 1 juli 2022 treedt de Regeling Medische Zorg voor Ontheemden uit 
Oekraïne (RMO) in werking. Per 1 augustus wordt het declareren van 
vergoedingen voor medische zorg daarmee eenvoudiger voor zowel de 

werkenden als niet-werkenden onder u. Als u tenminste een Burger-
servicenummer (BSN) heeft. Zo niet, regel dat dan zo spoedig mogelijk 
https://www.refugeehelp.nl/nl/get-help/legal-registration/legal-stay

Een energiecoöperatie, wanneer zou u daar aan meedoen?
De gemeente wil graag weten of inwoners 
van Nijkerk interesse hebben in het oprich-
ten van een energiecoöperatie. En wat ze 
daarbij belangrijk vinden. Daarom houden 
we een enquête. 

Zelf duurzame energie regelen
Er zijn steeds meer mensen die in 
groepsverband zelf duurzame energie willen 
opwekken. Omdat ze zelf willen bepalen 
waar hun energie vandaan komt. En omdat ze 
onafhankelijk willen zijn van een leverancier. 

In Nederland bestaan al bijna 700 energie-
coöperaties. Opgestart door buurt- of 
stadsgenoten. Zo’n coöperatie heeft net als een 
vereniging een bestuur en leden. Samen zijn de 
leden eigenaar van de coöperatie.

Enquête
De gemeente is benieuwd of daar in Nijkerk 
ook interesse in is. De uitkomst van de enquête 
vormt de basis voor verder onderzoek. Naar 
de mogelijkheden voor een energiecoöperatie 
in Nijkerk. En hoe de gemeente daarbij kan 
ondersteunen.

U kunt de enquête invullen via 
www.duurzaam-nijkerk.nl/enquete of via de 
QR-code. 

• Zorg
• Welzijn
• Maatschappij
• Cultuur

• Sport
• Opleiding
• Werk & inkomen

Heeft u vragen of zoekt u
een  organisatie?

De Wegwijzer wijst de weg!
Wegwijzernijkerk.nl

Overhangend groen
Overhangende takken en struiken maken 
het zicht op wegen en paden soms moei-
lijk.  Daarom snoeit de gemeente vanaf nu 
tot september het overhangend groen.

Beplanting uit eigen tuin graag snoeien
Komt het overhangend groen uit uw eigen 
tuin? Dan is het uw verantwoordelijkheid om 
het groen te snoeien. Daarom vragen wij u 
om hier goed naar te kijken. En op tijd zorg te 
dragen voor de snoeiwerkzaamheden.
Zo zorgen we samen voor de begaanbaarheid 
van de wegen en de trottoirs. 

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact 
opnemen met de gemeente Nijkerk via het 
telefoonnummer 033-247 22 22. U kunt ook 
een e-mail sturen aan: gemeente@nijkerk.eu 
t.a.v. de afdeling Dagelijks Beheer.

Inloopspreekuur OV-reisadvies 
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op 
locatie geven OV-ambassadeurs advies en tips 
aan 55-plussers over het reizen met trein of 
bus. Zo helpen zij hun leeftijdsgenoten langer 
zelfstandig te reizen en kan men zelf ervaren 
dat reizen met het openbaar vervoer niet 
moeilijk is. Voor sommige mensen is het al even 
geleden dat ze gebruik gemaakt hebben van het 
openbaar vervoer.  Door de OV-ambassadeurs 
te bevragen en door te doen, blijkt het allemaal 
mee te vallen! Een uitje naar familie of een 

bekende, een bezoek aan het museum of een 
controle in het ziekenhuis is dan geen probleem 
meer.  
  
Waar:       Bibliotheek Nijkerk, 
 Frieswijkstraat 99, Nijkerk
Wanneer:  donderdag 14 juli 2022
Hoe laat: 14.00-15.30 uur

Voor meer informatie en alle activiteiten:
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

Inzameling van Klein Chemisch Afval vindt maandag 18 juli weer plaats op de vaste standplaatsen.  
Op onze website vindt u een overzicht van deze standplaatsen: https://www.nijkerk.eu/afval-klein-chemisch-afval

Op de Milieustraat kunt u ook Klein Chemisch Afval inleveren. De Milieustraat is centraal voor alle inwoners van 
de gemeente Nijkerk aan de Blekkerserf 4 in Nijkerk. De Milieustraat is open: 
• Maandag tot en met vrijdag van 07.45 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. 
• Zaterdag van 07.45 uur tot 14.00 uur.

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



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
6 juli 2022

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W1109 Doornekamp 4 Hoevelaken plaatsen van een veranda 22-06-2022
2022W0870 Leijenhorst 6 Hoevelaken plaatsen van een damwand 28-06-2022
2022W1120 Bagijnenstraat 28 Nijkerk plaatsen van een dakopbouw 24-06-2022
2022W1249 Brandweg 3 Nijkerk tijdelijk plaatsen van een stacaravan 24-06-2022
  tijdens de verbouwing 
   
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na genoemde verzenddatum bezwaar maken. Nadere 
informatie hiervoor kunt u vinden onder de kop “bezwaar maken” in het groene kader. Het besluit is 
in werking getreden na verzending.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2022W0922 Holkerstraat 25 Nijkerk plaatsen van zonnepanelen 27-06-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2022W1504 Doornekamp 12 Hoevelaken plaatsen van een overkapping 23-06-2022
2022W1506 Doornekamp 14 Hoevelaken plaatsen van een overkapping 23-06-2022
2022W1510 Ridderspoor 8 Hoevelaken plaatsen van een dakkapel aan 24-06-2022
  de voorzijde 
2022W1480 Appelsestraat landgoed Appel  tijdelijk gebruik schaapskooi voor 21-06-2022
 Nijkerk opvang Oekraïense vluchtelingen 
2022W1526 Bunschoterweg 29 Nijkerk verlengen termijn omgevings- 27-06-2022
  vergunning 2019W0529 
2022W1516 Bunschoterweg 49 Nijkerk verbouwen en uitbreiden van de woning 27-06-2022
2022W1476 Hulckesteijn 4 Nijkerk plaatsen van een overkapping 21-06-2022
2022W1477 Knothof 12 Nijkerk plaatsen van een muur in het verlengde  21-06-2022
  van de garage 
2022W1519 Oude Barneveldseweg 86 plaatsen van een bouwwerk tbv 27-06-2022
 Nijkerk pre-mantelzorg 
2022W1488 Slichtenhorsterweg 14a Nijkerk bouwen van een bijgebouw 23-06-2022
2022W1499 Watergoorweg 44 Nijkerk realiseren van een tijdelijke huisvesting  23-06-2022
  en het plaatsen van een hekwerk 

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum verlenging:
2022W1259 Leijenhorst 11 Hoevelaken legaliseren van 2 vlonders 28-06-2022
2022W1038 Karel Doormanstraat 43  bouwen van een dakopbouw 25-06-2022
 Nijkerk 
2022W1096 Rijnerf  hoek Fliererf Nijkerk bouwen van een bedrijfsgebouw 27-06-2022

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2021M0173 Berencamperweg 4  Nijkerk veranderen restaurant 28-06-2022
2022M0145 De Driest 28  Nijkerk oprichten en in werking hebben een 24-06-2022
  verkoopbedrijf van e-bikes 
2022M0210 Zeilmaker 10  Nijkerk veranderen van een opslag 28-06-2022

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen op 19 
locaties in Nijkerk en Hoevelaken
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Door plaatsing van borden E4 uit bijlage I van het RVV 1990, inclusief onderbord OB20 
(‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’) en onderbord OB504 (pijlaanduiding), tot het 
aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische 
auto’s op ieder van de volgende locaties:

Nijkerk
1. Citroenvlinder, tussen Citroenvlinder 50 en Aardbeivlinder 1
2. Corlaerstraat, tegenover huisnummer 11 (overzijde straat)
3. Dijk, op parkeerkoffer Dijk, ter hoogte van Knothof 16
4. Eikepage, op parkeerterrein Eikepage, ter hoogte van Koningspage 2
5. Henri Nouwenstraat, op parkeerterrein Sporthal Corlaer
6. Henri Nouwenstraat, op het middenterrein, ter hoogte van huisnummer 14
7. Kostverloren, tegenover huisnummer 187 (overzijde straat)
8. Lindenlaan, bij ingang speeltuin, ter hoogte van huisnummer 9
9. Luxoolseweg, op parkeerterrein Luxoolseweg, ter hoogte van huisnummer 25
10. Mesdaghof, tussen Rubenslaan 21 en 23
11. Ruysdaellaan, tegenover huisnummer 71 (overzijde straat)
12. Van Speykstraat, tussen Prof. Eijkmanstraat 73 en 75
13. Watergoorweg, ter hoogte van huisnummer 46
14. Watergoorweg, ter hoogte van huisnummer 46a

Hoevelaken
15. Clauslaan, ter hoogte van Gravenhof 1
16. Lagebrinkerweg, tussen De Heerd 25 en 27
17. Kastanjelaan, tegenover huisnummer 9 (overzijde straat)
18. Meerveldlaan, tegenover huisnummer 37 (overzijde straat)
19. Parklaan, ter hoogte van huisnummer 47

Op locatie 2 (Corlaerstraat) wordt in eerste instantie slechts één van de twee parkeervakken daad-
werkelijk als laadplek bebord. Op het tweede parkeervak kan dan worden geladen, maar mag ook 
worden geparkeerd door (niet-elektrische) auto’s. Pas bij gebleken behoefte zal ook het tweede vak 
worden bebord.

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.

De gemeente Nijkerk behandelt het deelbesluit waartegen bezwaar wordt gemaakt als een separaat 
verkeersbesluit. De overige locaties blijven onderdeel van het verzamelverkeersbesluit. Voor deze 
locaties wordt de inrichting als laadlocatie in gang gezet.   
Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met het team Vakspeci-
alisten. Dit kan telefonisch via 033 247 22 22 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 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.



Agenda van de raad
Datum: Soort bijeenkomst:
11 juli tot en met 19 augustus Zomerreces

wilde geven over de beschreven opgaven voor de gebiedsuitwerking. Dat is in alle gemeenteraden in de 
regio gebeurd.
De verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley bestaat uit acht deelgebieden met opgaven 
voor leefomgeving, mobiliteit, economie en wonen. De raadscommissie vroeg onder meer aandacht 
voor de weergave van de bestaande afspraken op de kaartjes, de rol van de provincie, mobiliteit bij 
groei, leefomgeving, het Nijkerks belang in de regio’s en het tijdpad voor deze plannen. Regio Foodval-
ley verwerkt de inbreng van alle gemeenteraden in de regio en komt na de zomer via het college met 
een raadsvoorstel bij de raad. 
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina vergaderingen en vergaderstukken van de 
gemeenteraad op Nijkerk.eu/gemeenteraad. Het is ook mogelijk om (een deel van) de vergadering 
terug te kijken.

Zomerreces
In de periode 11 juli t/m 19 augustus zijn er geen vergaderingen en bijeenkomsten gepland voor 
de gemeenteraad. Deze pagina van de gemeenteraad verschijnt weer op 24 augustus om u te 
informeren over de vergaderingen in september.

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

Donderdagavond 30 juni kwamen de ombudsman en zijn plaatsvervanger naar het stadhuis om te 
vertellen over hun werk. De heer Maassen verzorgde een presentatie en gaf een toelichting op het 
jaarverslag van 2021. 
De gemeentelijke ombudsman is er voor inwoners die een klacht hebben ingediend bij de gemeente 
maar niet tevreden zijn over de afhandeling daarvan. De ombudsman legde uit dat hij de klacht dan 
toetst aan behoorlijkheidsvereisten. Hij oordeelt niet over de inhoud van het besluit maar kijkt wel of de 
gemeente open en duidelijk, respectvol, betrokken, eerlijk en betrouwbaar was.
U kunt de bijeenkomst nog terugkijken via de website van de gemeente Nijkerk: 
Nijkerk.eu/gemeenteraad

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

Donderdag 30 juni stond de behandeling van de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodval-
ley op de agenda. Het was een consultatie. Het college vroeg aan de raadscommissie of zij haar mening 

Gemeenteraad

Column
Raadslid aan het woord

Mark van der Stelt
raadslid VVD

‘In de startblokken’ 

En…. Start! De nieuwe raadsperiode zijn 
wij allemaal begonnen met een harde 
sprint. Een commissie hier, een inloop-
spreekuur daar, een raadsvergadering hier 
enzovoort. Voor veel kersverse raadsle-
den van onze gemeente een intensieve, 

maar vooral ook leerzame periode. Nu zijn 
we bijna bij het eerste reces aangekomen en 
hebben we weer even de tijd om op adem te 
komen en ons weer klaar te stomen voor de 
volgende ronde. U zult zicht vast afvragen 
‘Waarvoor maken jullie die sprint?’. Dit zou 
ik graag anders willen formuleren, namelijk: 
‘Voor wie maken wij die sprint?’. Dat doen 
wij voor jullie en voor ons als inwoners van 
de mooie gemeente Nijkerk. Nijkerk is een 
gemeente waar mijn hart ligt en ik met geluk 
heb op mogen groeien. Dit geluk komt mede 
door de vele mensen die ik heb mogen leren 
kennen door deel te nemen aan veel verschil-
lende sportverengingen binnen onze gemeen-
te: judo bij Sportschool Rebel, basketballen 
bij Sparta en zaalvoetballen bij Watergoor. Ik 
geloof erin dat het stimuleren van sport bij 

de jeugd bijdraagt aan een gelukkige jeugd en 
dus ook een gelukkige gemeente. Dit is een 
van mijn drijfveren waarom ik mij toentertijd 
verkiesbaar heb gesteld voor de gemeente-
raad. Maar als gemeenteraadslid vind ik het 
ook belangrijk om te weten, wat zou volgens 
u onze mooie gemeente nog mooier en 
gelukkiger maken? Daar ga ik, maar ook vele 
raadsleden met mij, graag met u het gesprek 
voor aan! U bent altijd vrij mij om me te 
contacteren via de website van de gemeente 
of kom gerust even langs tijdens een van 
onze vergaderingen en ga met ons in gesprek. 
Zie ik u dan?

Reageren?
mark.van.der.stelt@vvd-nijkerkhoevelaken.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.
Of volg ons op twitter: @RaadNijkerk of 
facebook: GemeenteraadNijkerk

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffie:
telefoon:  (033) 247 22 22
e-mail: griffie@nijkerk.eu


