26 april 2017

Nieuws & informatie
Adressen en openingstijden
Stadhuis Nijkerk
Bezoekadres stadhuis: Kolkstraat 27 in Nijkerk
Postadres: Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk
Telefoon: 14 033
Website: www.nijkerk.eu
Openingstijden Publiekswinkel,
Burgerzaken
Voor het aanvragen van producten en
diensten kunt u een afspraak maken via
www.nijkerk.eu of telefonisch via 14 033.
Voor het afhalen van rijbewijzen en reisdocumenten (bij de receptie Stadhuis Nijkerk):
Op maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Donderdag doorlopend van 9.00 tot 20.00 uur.

Milieustraat
Blekkerserf 4
Openingstijden:
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.

Aangepaste openingstijden stadhuis Nijkerk en loket Hoevelaken
De loketten in het stadhuis zijn op de volgende dagen gesloten:
Donderdag 27 april : Koningsdag
Vrijdag 26 mei
: dag na Hemelvaartsdag
Vrijdag 28 april
: dag na Koningsdag
Vrijdag 5 mei
: Bevrijdingsdag
(Op donderdag 4 mei is het stadhuis gesloten
Donderdag 25 mei : Hemelvaartsdag
om 18.00 uur in verband met dodenherdenking)

Koningsdag: glas en blik op straat verboden!
Op donderdag 27 april vieren weer veel mensen met elkaar Koningsdag in het centrum van Nijkerk en Hoevelaken. Daarbij wordt ook
frisdrank geschonken. Als dit in glas gebeurt, kan dit tot gevaarlijke
situaties leiden. En ook drinkblikjes kunnen gevaar opleveren.
De Burgemeester heeft daarom besloten om voor Koningsdag het
gebruik van glas en drinkblikjes te verbieden in het centrum van Nijkerk
en het centrum van Hoevelaken. Dit betekent dat tussen 10.00 uur

Wilt u als inwoner van de gemeente Nijkerk, als
organisatie of belangstellende de digitale nieuwsbrief van de gemeente ontvangen?
Stuur een e-mail naar communicatie@nijkerk.eu.
Op dat adres ontvangt u dan wekelijks een
nieuwsbrief.

Alleen in horecagelegenheden en op de terrassen van de horeca mogen
consumpties in glas worden geserveerd.
De exacte tekst van het besluit (incl. het aangewezen gebied) kunt u
nalezen op de website van de gemeente www.nijkerk.eu.

en hun ouders en positief omgaan met kinderen. Maar ook wat je kunt doen bij huis- tuin
en keukenongelukjes, of als kinderen niet
luisteren en hoe je bespreekbaar maakt wat je
gaat verdienen.

Bezoekadres
Dorpshuis De Stuw, Brink 10c

Digitale Nieuwsbrief

en 03.00 uur mensen in dit gebied op straat geen consumpties in glas
(glazen, maar ook ﬂesjes) bij zich mogen hebben. Ook mogen bezoekers
geen drinkblikjes bij zich hebben.

Jongeren van Accent halen Oppasdiploma!

Gemeenteloket Hoevelaken

Voor het aanvragen van producten en
diensten kunt u een afspraak maken via
www.nijkerk.eu of telefonisch via 14 033.

Loket Hoevelaken is gesloten op :
donderdag 27 april : Koningsdag
Donderdag 4 mei : gesloten vanaf 17.00 uur

Zes enthousiaste meiden en één jongen
(helaas niet op de foto) van Accent Praktijkonderwijs haalden vrijdag 7 april hun
Oppasdiploma.
Oppassen bij jonge kinderen, thuis of als bijbaantje is vaak iets waar je zomaar inrolt maar
waar heel wat bij komt kijken. In vier bijeenkomsten hebben de jongeren onder andere
geleerd over kennismaken met oppaskinderen

Oppascursus
Heb je al vaker opgepast en wil je hier meer
over leren? Of wil je graag oppassen maar
weet je niet goed hoe je dat aanpakt? Dan is
deze oppascursus ècht iets voor jou. De cursus scoort een 8,7. De eerstvolgende cursus
in mei zit inmiddels vol. Maar je kunt je al wel
opgegeven voor de cursus in het najaar. En zit
je op het Corlaer College? Dan kan meedoen
aan deze cursus ook tellen voor je maatschappelijke stage-uren. Voor meer informatie
of aanmelden kun je een email sturen naar
Petra de Rek: preventie@gtnijkerk.nl.

Bereikbaarheid
Gebiedsteams
Op officiële feestdagen zijn de gebiedsteams niet bereikbaar via 14 033. Het
stadhuis is ook op 28 april, 5 mei en
26 mei gesloten.
Wel kunt u contact opnemen via het
mailadres: aanmeldingen@gtnijkerk.nl.
Meld u aan of stel uw vraag aan een
medewerker van het gebiedsteam. Er zal
nog dezelfde dag telefonisch contact met
u worden opgenomen. Daarom is het
belangrijk dat u uw naam en telefoonnummer in de mail vermeldt.

Welk afval waar naar toe?
Oud Papier
Nijkerk
Maandag wekelijks
Oranje-Nassauschool, Eijkmanplantsoen
Zaterdag 29 april 9.00-12.00 uur
Gereformeerde gem. Vrijheidslaan 20
Hoevelaken
Zaterdag 29 april 9.00-12.00 uur
Korfbalver. Telstar, Middelaarsweg
Zaterdag 10.00-12.00 uur
B.A.K., Meerveldlaan (bibliotheek)
Nijkerkerveen
Dinsdag t/ m vrijdag wekelijks
Concordia muziekvereniging,
Van Rootselaarstraat 7

Veel inwoners maken gebruik van ‘mijnafvalwijzer.nl’
om na te gaan op welke dag
het restafval en gft aangeboden moet worden. In deze
afvalwijzer zit sinds kort ook
het onderdeel ‘afval-abc’, te
vinden in het menu van de website. In dit
‘afval- abc’ kunt u nagaan waar een speciﬁek soort afval naar toe moet.

In de grijze regel met het loepje kunt u de
eerste letters typen van het artikel waarvan
u de bestemming wilt weten. De afvalabc geeft u dan vaak al de suggestie die u
bedoelde.

Tips
Een erg handig hulpmiddel als u even niet
weet waar iets naar toe moet. Heeft u een
aanvulling of opmerking dan kunt u deze
kwijt bij Tips.

Zo vindt u bijvoorbeeld dat kattenbakvulling
met milieukeur in de GFT container moet, en
vulling zonder keurmerk bij het restafval.

Afwijkende ophaaldag groene container
Zet zaterdag 29 april uw groene container
aan de weg. Op donderdag 27 april, Koningsdag vervalt de afvalroute.

Wegwerkzaamheden buitengebied tussen Nijkerk en Hoevelaken
Met ingang van 1 mei tot 23 juni wordt de
Blokhuizersteeg, Wolfsesteeg, Vossenweg
en Veenwal afgesloten voor doorgaand
verkeer. De Schoolstraat is alleen de eerste
week, dus van 1 mei tot 5 mei afgesloten.

Waarom
De aannemer brengt asfalt en bermverharding
aan in de vorm van beton op bovengenoemde
wegen. Tijdens de werkzaamheden kan er
enige overlast ontstaan.

Omleiding
Voor doorgaand verkeer is er een omleidingsroute ingesteld. Bent u aanwonende? Dan
informeert de aannemer u over de bereikbaarheid.

Bekendmakingen
Online beroep indienen kan ook via
http://digitaalloket.raadvanstate.nl Op die
website vindt u ook een handleiding.

Stukken inzien.
Wilt u stukken inzien? Hiervoor kunt u een
afspraak maken met de Publiekswinkel, via telefoonnummer 14 033 of via het e-mail adres
loketbwv@nijkerk.eu.
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/bezwaarmaken of schriftelijk.
Indienen Beroep tegen een bestemmingsplan, hogere grenswaarden
Beroep tegen vastgestelde bestemmingsplannen kan ingediend worden bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders

Indienen Beroep tegen een verleende
uitgebreide omgevingsvergunning
Beroep tegen een verleende omgevingsvergunning kunt u indienen bij de bestuursrechter 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.

Officiële bekendmakingen
Een aantal officiële bekendmakingen van
de gemeente wordt uitsluitend online
bekend gemaakt. Zie daarvoor op
www.officielebekendmakingen.nl de
rubrieken Staatscourant en Gemeenteblad.
Ook kunt u zich (gratis) registreren op de site
http://overuwbuurt.overheid.nl/
U ontvangt dan vervolgens voortaan automatisch via de e-mail de bekendmakingen die op
uw buurt van toepassing zijn.

Voorlopige voorziening aanvragen
Het besluit blijft van kracht, ook als er bezwaar of beroep is ingediend. Daarom kan naast
het indienen van een bezwaarschrift of beroep

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning wordt
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo).
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Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr:
Locatie:
2017W0322 Arkerpoort 4 Nijkerk
2017W0488 Doornsteeg ong.
Plangebied Doornsteeg
Nijkerk
2017W0179 Klaarwaterweg 15
Nijkerkerveen
2017W0732 Klaverweide 30 Hoevelaken
2017W0662 Lepelaarshof 30 Nijkerk
2016W2093 Ohmstraat 7 Nijkerk
2017W0388 Prinsenweg 33 Nijkerk
		
2017W0152 Riddererf 12 Nijkerk
2017W0022 Zeedijk 1a Nijkerk

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).

Dossiernr.: Adres:
2017W0357 Bagijnenstraat 22 Nijkerk
2017W0486 Schoenlapperweg 6a Nijkerk
		
2017W0587 Amersfoortseweg 87
Nijkerkerveen

Omschrijving:
bouwen van een schuur
wijzigen van de gevel en
aanbrengen reclame
bouwen van een woning met
bijgebouw

Datum verlenging:
18-04-2017
18-04-2017

Omschrijving:
bouwen van een bedrijfsgebouw
bouwen van 42 woningen

Verzenddatum:
18-04-2017
20-04-2017

kappen van 8 esdoorns

20-04-2017

plaatsen van een dakkapel
uitbreiden van de berging
uitbreiden van het bedrijfsgebouw
ontheffing regels bestemmingsplan t.b.v.
het evenement “Ruiterkamp”
bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
kappen van 22 bomen

21-04-2017
18-04-2017
21-04-2017
13-04-2017

Op maandag 1 mei 2017 zal de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een zitting houden ter behandeling van een bezwaarschrift. De onderstaande hoorzitting is in principe
openbaar. Wel is het mogelijk dat – al dan niet op verzoek van de indiener van het bezwaar – een
hoorzitting alsnog achter gesloten deuren wordt gehouden.

21-04-2017
13-04-2017

De openbare agenda is als volgt:
20.00 uur Bezwaarschrift gericht tegen last onder dwangsom ter verwijdering fietsenberging,
Veenslagenweg 100 te Hoevelaken.

21-04-2017

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

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.

Voor nadere informatie: Team Juridische Zaken, tel. 14 033.

Voorbereidingsbesluit Kerkplein (e.o.), Nijkerk
Naam organisator: Activiteit:
Locatie:
Datum: Verleend:
Stichting Truckers
Truckersbal 2017 Evenementencentrum de Laak aan
19 en 20
Nijkerkerveen		
de Amersfoortseweg 138 Nijkerkerveen mei 2017 20-04-2017
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 omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie:
2017W0939 Barneveldseweg 158 Nijkerk
2017W0924 Dokter van de Kolkstraat 24
Nijkerkerveen
2017W0925 Koetsendijk 1 Nijkerk
		
2017W0932 Laakweg 46 Nijkerkerveen
2017W0942 Larixlaan 13 Nijkerk
2017W0914 Nijverheidsstraat 22a Nijkerk
2017W0927 Ohmstraat 7 Nijkerk
2017W0895 Oosterdorpsstraat 160
Hoevelaken
2017W0908 Van Oldenbarneveltstraat 78
Nijkerk
2017W0918 Wilhelminalaan 15
Hoevelaken

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Nijkerk maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20
april 2017 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor de
locatie Kerkplein (en omgeving)
in Nijkerk, zoals aangegeven
op de bij het besluit behorende
tekening.

Omschrijving:
plaatsen van een bijgebouw
legaliseren van een veranda

Datum indiening:
20-04-2017
19-04-2017

plaatsen van een gevelbanier en
vlaggenmast
renoveren van het dak
plaatsen van een overkapping
veranderen van het bedrijf
plaatsen van een opslagtank (silo)
plaatsen van een dakkapel

18-04-2017

bouwen van een puntdak op schuur
en veranda
plaatsen van een overkapping

17-04-2017

Het voorbereidingsbesluit en
de bijbehorende tekening zijn
digitaal te raadplegen via de
gebied waarvoor een voorbereidingsbesluit geldt
link
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.VB0007-0001 en via
www.nijkerk.eu (Ruimtelijke plannen).
NIJKERK

18-04-2017

Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen dit besluit.

19-04-2017
20-04-2017
18-04-2017
19-04-2017
13-04-2017

Het voorbereidingsbesluit
treedt in werking de dag volgend op de raadsvergadering
van 20 april 2017 en heeft een
werkingsduur van een jaar.

PROJECT

gemeente

Kolkstraat 27
Postbus 1000
3860 BA Nijkerk
telefoon 033-2472222
fax: 033-2460656

Meldingen Activiteitenbesluit
Omschrijving:
oprichten en in werking hebben van een
metaalbewerkingsbedrijf

Datum:
20-04-2017

datum: 02-02-2017
get.:

MW

schaal: 1:1000

formaat: A4

gew.:

tek. nr.:

NKCEWE-E05-006

Het besluit met de bijbehorende stukken zijn met ingang van 21 april 2017 ter inzage gelegd in
de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend in te zien na telefonische
afspraak via telefoonnummer 14 033.
bestandsnaam:

Dossiernr.: Adres:
2017M0056 Rijnerf 12 Nijkerk
		

Voorbereidingsbesluit Kerkplein e.o.

Nijkerk

Maatschappelijke en
Ruimtelijke Ontwikkeling

plottijd:

Genomen beschikkingen door de burgemeester

Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum
24 april – 5 mei
11 mei
18 mei
18 mei
dinsdag 30 mei

Soort bijeenkomst
Reces		
Beeldvorming
Politiek inloopspreekuur
Raadscommissies I en II
Raadsvergadering

Aanvang

Plaats

20.00 uur
19.00 – 19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Stadhuis, bedrijfsrestaurant
Stadhuis, bedrijfsrestaurant
Stadhuis
Stadhuis

De agenda en bijbehorende stukken voor de vergaderingen in de maand mei staan op www.nijkerk.eu/bestuur/raadskalender.

Terugblik Raadsvergadering 20 april
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.
Vragen voortgang zwembad
Raadslid Hans Boer van de ChristenUnie-SGP heeft vragen gesteld over de gedane toezegging
van wethouder Klein om elk kwartaal te rapporteren over de (financiële) ontwikkelingen van het
nieuwe zwembad. Deze rapportage had de raad nog niet ontvangen. De wethouder heeft geantwoord dat er nog beperkte informatie beschikbaar is en dat daarom het voornemen was om bij
de komende reguliere bestuursrapportage de raad te informeren. De financiën en het verloop van
de bouw zijn conform planning. De heer Boer gaf aan te blijven hechten aan een rapportage elk
kwartaal.
Toezichtscontrole autoluwe binnenstad Nijkerk
De gemeenteraad heeft besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de invoering van
een systeem van selectieve toegang door middel van camerahandhaving in de Nijkerkse binnenstad. (allen voor) Het platform Binnenstad heeft in vervolg op de visie ‘Aantrekkelijk Nijkerk’ een
verkeersplan opgesteld voor de binnenstad van Nijkerk. Het platform adviseerde daarin om een
dergelijk systeem op te zetten. Tijdens de raadsvergadering heeft de wethouder naar aanleiding
van vragen van raadsleden toezeggingen gedaan. Er komt een voorstel over de mogelijkheden om
het systeem ook buiten de venstertijden te gebruiken, om ongewenst gedrag tegen te gaan in de
Oosterstraat en andere delen van de binnenstad. Verder is onder andere een goede informatievoorziening rondom de introductie toegezegd.
Overige besluiten
- De raad heeft een krediet van € 4.337.000,- beschikbaar gesteld voor de aanleg van de fietstunnel rotonde Tabaksplanter, fietstunnel N301-Doornsteeg en aansluitend fietspad tunnel N301centrum Doornsteeg. (allen voor)

Column

Een blik in het werk van een raadslid

		Kees van den Heuvel
		Raadslid VVD

Welzorg
De gemeente Nijkerk gaat per 1 januari 2018 afscheid nemen van Welzorg,
leverancier van rolstoelen, scootmobiels
en voorzieningen voor gehandicapten. Het
bedrijf heeft er wat de VVD betreft een
potje van gemaakt. Welzorg was weliswaar
de goedkoopste aanbieder, maar slaagde er
niet in om de beloofde kwaliteit van dienstverlening te leveren. Op de zorgmarkt

- De raad heeft de Archiefverordening 2017 vastgesteld. (allen voor)
- De raad heeft besloten om de Regiovisie publieke gezondheidszorg Gelderland-Midden als
uitgangspunt te hanteren voor het opstellen van de lokale gezondheidsnota 2018-2022. (allen
voor)
- De raad heeft de gewijzigde Re-integratieverordening 2017, de Maatregelenverordening, de
Maatregelenverordening IOAW en IOAZ en de Tegenprestatieverordening vastgesteld. (allen
voor)
- De raad heeft een voorbereidingsbesluit genomen volgens artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening
voor de locatie Kerkplein (e.o.) in Nijkerk. (allen voor) Met dit besluit kunnen eventuele ongewenste ontwikkelingen die mogelijk zijn op grond van het huidige bestemmingsplan worden
voorkomen. Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van een jaar.

Vooruitblik Beeldvorming 11 mei
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.
Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort
In de regio Amersfoort werken negen gemeenten, waaronder de gemeente Nijkerk, samen. De
regio heeft een Regionale Ruimtelijke Visie opgesteld. Deze visie formuleert de voorwaarden voor
de toekomstige ontwikkeling van de regio, zodat deze vitaal en aantrekkelijk blijft. Daarbij is het
vertrekpunt de huidige kwaliteiten die in de regio aanwezig zijn en de veranderingen die op de
regio afkomen. De visie reikt tot 2030 met een doorkijk tot 2040.
De gemeenteraad krijgt de gelegenheid om een reactie op deze concept-visie in te dienen. Ter
voorbereiding krijgen de raadsleden in deze informatiebijeenkomst een toelichting en wordt de
concept-visie gespiegeld aan onder andere bestaande gemeentelijke beleidsuitgangspunten zoals
de Structuurvisie Nijkerk-Hoevelaken.
Raadsleden en belangstellenden kunnen vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan.

verslechterde hierdoor de dienstverlening aan
de mindervaliden uit de gemeente Nijkerk.

op en ik heb de meest schrijnende verhalen
moeten aanhoren.

Natuurlijk waren al in den lande allerlei
geluiden te horen over de wantoestanden bij
Welzorg, maar ik werd er in de praktijk pas
echt met mijn neus op gedrukt na klachten
van een rolstoelgebruikster uit Nijkerkerveen
in oktober 2016. Zij wachtte al anderhalf
jaar op de door haar gewenste rolstoel. Eerst
probeer je het nog diplomatiek achter de
schermen op te lossen, maar wij als VVDfractie ontkwamen er niet aan om in de
publiciteit te treden nadat Welzorg nalatig
gedrag vertoonde om een helpende hand te
reiken. Door het personeel werd mevrouw
zelfs uitgescholden. En wat bleek? De rolstoelgebruikster was niet de enige inwoonster van Nijkerk die haar vertrouwen in het
bedrijf had verloren. Over heel 2016 bleken
in Nijkerk meer dan honderd klachten te zijn
binnengekomen. Mensen belden me huilend

Welzorg beloofde aanvankelijk beterschap,
maar de klachtenstroom nam niet af. Dat was
reden voor de gemeente Nijkerk om het contract te ontbinden. Wat de VVD betreft had dit
per direct moeten gebeuren, maar klanten zijn
nog altijd tot 1 januari 2018 verplicht om zich
voor de dienstverlening te wenden tot Welzorg.
Dat spijt ons zeer voor deze mensen, maar
contractverplichtingen noopten tot deze stap.
In mei worden onderhandelingen gestart voor
de aanbesteding van een nieuwe aanbieder. Op
aandringen van de VVD worden dit meerdere
aanbieders, zodat snel een alternatief kan
worden gevonden indien de ene aanbieder in
gebreke blijft. En mochten er niettemin nog altijd klachten zijn: dan kunt u ons altijd bereiken.
Reageren?
c.heuvel28@upcmail.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 raadsgriffie: tel. 14 033 of e-mail
griffie@nijkerk.eu.

