9 augustus 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.

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 nieuwsbrief van de gemeente ontvangen?
Stuur een e-mail naar communicatie@nijkerk.eu.
Op dat adres ontvangt u dan wekelijks een
nieuwsbrief.

Home-Start helpt ouders hun eigen kracht te (her)vinden
Ieder gezin kent lastige tijden. Spanningen,
geldgebrek of bijvoorbeeld opvoedingsproblemen. Meestal kunnen gezinnen hun
problemen zelf oplossen. Maar soms hebben
gezinnen behoefte aan een luisterend oor
of ondersteuning bij de opvoeding. De gemeente Nijkerk maakt hiervoor gebruik van
het programma Home-Start van Humanitas. Zij zetten ouders in die andere ouders
willen ondersteunen bij de opvoeding van
hun kinderen. Humanitas Nijkerk is hiervoor
dringend op zoek naar vrijwilligers.

Vaak helpt een luisterend oor en/ of het
geven van praktische hulp. Een vrijwilliger van
Home-Start geeft als ondersteunende ouder
een steuntje in de rug in een gezin. Hiermee
wordt vaak voorkomen dat alledaagse problemen in gezinnen uitgroeien tot ernstige en
langdurige problemen.
Home-Start is er voor gezinnen met tenminste
één kind van 0 t/m 7 jaar en Home-Start Plus
is er voor gezinnen met één kind in de leeftijd
van 7 t/m 14 jaar.

Na een intensieve training koppelt de coordinator de vrijwilligers aan een gezin. De
begeleiding duurt in principe minimaal drie
maanden. Dit is afhankelijk van de behoefte
van het gezin.
De training start in september. Er zijn geen
kosten aan verbonden. U kunt zich daarvoor
nog aanmelden bij Ellen Gerrits, coördinator
van Home-Start.
Zij is te bereiken op: 06 - 83 33 83 54 of via
e.gerrits@humanitas.nl.

Vind via www.wecycle.nl gemakkelijk de dichtstbijzijnde inleverpunten voor afgedankte
elektrische apparaten en energiezuinige lampen. De WecycleZoeker geeft ook vestigingen aan
van winkelketens waar u e-waste gratis in kunt leveren zonder een niewe product te hoeven
kopen.

Bekendmakingen
Stukken inzien
Wilt u stukken inzien? Hiervoor kunt u een
afspraak maken met de Publiekswinkel, via
telefoonnummer 14 033 of via het e-mailadres 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.
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 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.

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
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 be-

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
Oud Papier

8 augustus2017

Verleende omgevingsvergunningen
Nijkerk
Maandag wekelijks
Oranje-Nassauschool, Eijkmanplantsoen
Zaterdag 12 augustus 9.00-12.00 uur
H.H. gemeente Nijkerk, Slichtenhorsterweg 63
Hoevelaken
Zaterdag 12 augustus 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

Dossiernr:
2017W1732
2017W1484
2017W1459
2017W1699
2017W1393

Locatie:
Domstraat 4 Nijkerkerveen
Nieuwe Kerkstraat ong. Nijkerkerveen
Schoolstraat 115a Nijkerkerveen
Van Rootselaarstraat 15 Nijkerkerveen
Veenwal 36a Hoevelaken

Omschrijving:
wijzigen van gevels
bouwen van een woning
bouwen van een bijgebouw
bouwen van 2 dakkapellen
bouwen van een woning met bijgebouw

Verzenddatum:
04-08-2017
01-08-2017
01-08-2017
03-08-2017
01-08-2017

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.

Genomen beschikking door de burgemeester
Naam organisator:
NOV

Activiteit:
braderie voor nacht van Nijkerk

Locatie:
Plein en diverse straten in de binnenstad van Nijkerk

Datum:
Verleend:
17-08-2017 04-08-2017

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:
2017W1857 Brucknerlaantje 147 Nijkerk
2017W1833 Doornsteeg ong. bouwnrs.
1 t/m 14 Nijkerk
2017W1848 Eerste Kruishaarseweg 13 Nijkerk
2017W1859 Jol 4 Nijkerk
2017W1853 Rijnerf 9 Nijkerk
2017W1851 Seringenlaan 7 Hoevelaken
2017W1837 Ulst 56 Nijkerk

Omschrijving:
uitbreiden van de garage
bouwen van 14 woningen

Datum indiening:
03-08-2017
28-07-2017

verleggen van een uitrit
02-08-2017
monteren van een airco-unit
03-08-2017
wijzigen van de gevel
03-08-2017
kappen van 1 lindeboom en 1 beuk 02-08-2017
plaatsen van nieuwe kozijnen
30-07-2017

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning wordt
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo).
Dossiernr.:
2017W1513

Adres:
Amersfoorstseweg 55
Nijkerkerveen
2017W1519
Arkerpoort 6 Nijkerk
2017W1406
Nijverheidsstraat 28 Nijkerk
2017W1491
Reynoltstraat 7 Nijkerk
		
		
2017W1109
Slichtenhorsterweg 32
Nijkerk
2017W1584
Veenwal 36a Hoevelaken

Omschrijving:
Vergroten /veranderen van een
opslagruimte
Bouwen van een Volvo autobedrijf
Bouwen van een bedrijfshal
Afwijken van het bestemmingsplan
in verband met het voeren van een
bedrijf aan huis.
Plaatsen van een mantelzorgwoning
Plaatsen van een tijdelijke unit

Datum verlenging:
03-08-2017
03-08-2017
03-08-2017
04-08-2017

29-07-2017
04-08-2017

