28 december 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.

Gewijzigde openingstijden
stadhuis Nijkerk en loket Hoevelaken tijdens de kerstvakantie
dinsdag 26 december
maandag 1 januari 2018
dinsdag 2 januari 2018
dinsdag 23 januari 2018

gesloten
gesloten
open van 10.00 tot 17.00 uur
gesloten om 15.00 uur

Loket Hoevelaken
dinsdag 26 december
donderdag 28 december
dinsdag 2 januari 2018
donderdag 4 januari 2018
dinsdag 23 januari

gesloten
gesloten
open van 13.30- 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur
gesloten
gesloten

Op onze website www.nijkerk.eu kunt u veel producten en diensten thuis ook digitaal afnemen en bestellen.
Wij wensen u fijne feestdagen.

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Nijkerk:
maandag 8 januari 2018
Graag heffen wij samen met u het glas op het nieuwe jaar tijdens onze nieuwjaarsreceptie op
maandag 8 januari 2018. Een mooi moment ook om onze sportkampioenen in het zonnetje te
zetten! Net als vorig jaar worden zij tijdens de nieuwjaarsreceptie gehuldigd.
Maandag 8 januari 2018 van 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Wijklocatie De Flier, Blekkerserf 2 in Nijkerk
U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom. Onder het genot van een drankje en een hapje blikken
wij terug op 2017. Ook kijken we samen met u vooruit naar het nieuwe jaar, waarbij we graag ons
vertrouwen uitspreken in een mooi nieuw jaar.
Wij kijken uit naar uw komst.
Met vriendelijke groeten,
namens het college van burgemeester en wethouders,
De heer G. van Beek,
De heer mr. drs. G.D. Renkema
gemeentesecretaris / algemeen directeur
burgemeester

Retourette bij de Albert
Heijn in Hoevelaken
sluit definitief
Vanaf 1 januari 2018 is de retourette bij
de Albert Heijn in Hoevelaken definitief
gesloten. Tot voor kort kon er nog papier
gebracht worden. Nu kan dit bij de ondergrondse papiercontainers die geplaatst zijn
op de parkeerplaats voor de Albert Heijn en
bij het milieuplein aan de Kantemarsweg ter
hoogte van de Lidl.
Het brengen van textiel , plastic en drankkartons was al enige maanden gestopt. Deze
afvalsoorten kunnen in de direct nabijheid
van de retourette gebracht worden bij de
ondergrondse containers voor plastic en
drankkartons en de bovengrondse container
voor textiel. Lege statiegeldﬂessen kunt u in
de winkel van Albert Heijn inleveren.

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.

Cursus en trainingsaanbod voorjaar 2018
Gebiedsteam Nijkerk
Wat

Voor wie

Wanneer

Groep voor kinderen van gescheiden ouders

Kinderen uit groep 5 t/m 8

Bij voldoende aanmeldingen, start voorjaar.

KOPP groep

Kinderen uit groep 5 t/m 8 met ouders met

Start april 2018

psychiatrische problematiek
Brussen groep

Voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar met een
bijzondere broer of zus

Bij voldoende aanmeldingen.
Data wordt afgestemd met ouders.

Ontmoetingsavond +

Voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

Start 9 januari 2018

Kr8kidzz

Voor kinderen uit 3&4, groep 5&6 en groep 7&8

Zodra een leeftijdsgroep vol is wordt deze

die sociaal weerbaarder mogen worden

ingepland. Dit is gemiddeld 3x per groep
per schooljaar.

Sociale weerbaarheidstraining voortgezet

Oud Papier
Hoevelaken
Zaterdag 30 december 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
Zaterdag 30 december 9.00-12.00 uur
H.H. gemeente Bethel, Vrouwenweg 39

Voor jongeren uit het 1e en 2e jaar van het voort-

In het voor- en najaar.

gezet onderwijs.
Cursus Omgaan met pubers

Voor ouders die meer informatie willen over

Voorjaar 2018

de pubertijd
Training Pittige Pubers

Voor ouders met pittige pubers die weer

Start 16 januari 2018

‘in control’ willen komen
Oppasdiploma

Voor jongens en meisjes tussen de 12 en 16 jaar

Start 6 maart 2018

die (willen gaan) oppassen
Gespreksgroep voor stiefmoeders

Stiefmoeders

Start 5 april 2018

Assertiviteitstraining

Voor volwassenen

Start bij voldoende aanmeldingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra de Rek via p.derek@gtnijkerk.nl
Aanmelden kan via preventie@gtnijkerk.nl. Zie ook www.wegwijzernijkerk.nl/agenda

“Ik ga straks weg en ik zie wel wanneer
ik thuis kom”
Met de nacht van oud en nieuw in het vooruitzicht voel ik de spanning oplopen:
Hoe pak ik dit aan? Een herkenbaar beeld
voor veel gezinnen met opgroeiende tieners
We voeden onze kinderen op naar zelfstandigheid en dat willen we graag. Ze gaan steeds
meer hun eigen weg en vertellen jou daar
steeds minder over.
Er is een fase in het leven van jonge mensen
dat ze naast de vrijheid van het zelf kunnen
bepalen, ook bescherming nodig hebben. Dit
is een ingewikkelde fase: Ruimte geven én
beschermen. Het voelt soms als onmogelijke
spagaat. Je kent je kind zoals het thuis is en
soms hoor je van je kind of van anderen wat
het daar buiten meemaakt. Je weet dat de
risico’s groot kunnen zijn. Jouw oplossingen
voor beschermen zijn anders dan zijn /haar
oplossingen en dat kan elkaar bijten.
Hoe doe je dit? Hoe vind je een weg als gesprekken over afspraken steeds weer uit lopen
in ruzie en verwijdering. Als de sfeer in huis
regelmatig om te snijden is? Als je zoekt naar
een balans om het contact met je kind vast
te houden of het contact terug te krijgen als
je elkaar bent kwijt geraakt? Als je je afvraagt

Cursus Digisterker

wat kun je doen om meer gesprek te krijgen,
om ervoor te zorgen dat je niet tegenover
elkaar blijft staan, maar als ouder liefdevol en
toch krachtig in beeld blijft?
Woon je in de gemeente Nijkerk (dus ook
Nijkerkerveen en Hoevelaken), dan ben je
komende dinsdagvonden welkom in het Wijkcentrum Corlaer in Nijkerk.
Wat: een training voor ouders van pittige pubers
Wanneer 16 januari , 23 januari , 30 januari
6 februari, 20 februari , van 19.30 tot 21.00 uur
Waar: Gezondheidscentrum Corlaer, Henri
Nouwenstraat 18, Nijkerk
Door wie: José Giesen, gezinstherapeut en
Treidy Bosch, ouderbegeleider
Meer info: de website www.wegwijzernijkerk.
nl of bij Treidy Bosch 0610155954
www.TreidyBosch.nl
Meer informatie over de methode vind je met
de zoektermen: Nieuwe autoriteit, Verbindend gezag, Geweldloos verzet
Aanmelden kan via de website
www.wegwijzernijkerk.nl of door telefonisch
contact op te nemen met Treidy Bosch via
telefoonnummer 06-10155954.

De overheid gaat digitaal. U ook? Leer
werken met de elektronische overheid. Doe
de gratis cursus Digisterker in de bibliotheek. De overheid doet steeds meer via
het internet en ook u kunt daar gebruik van
maken. Of het nu gaat om het aanvragen
van huurtoeslag, het aanvragen van zorg,
om werk te zoeken of het doorgeven van een
verhuizing. Om u op weg te helpen biedt de
Bibliotheek de praktische cursus Digisterker.
In vier bijeenkomsten leert u werken met de
digitale overheid.
Kunt u de cursus volgen?
De cursus Digisterker is voor iedereen die
wil leren hoe je gebruik maakt van digitale
(overheids)diensten. Deelname is gratis en u
hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. Wel
betaalt u voor het werkboek, de kosten daarvan zijn € 10,00. Aanschaf van het werkboek
is noodzakelijk. Wel is enige ervaring nodig
in het omgaan met computer en internet. U
moet kunnen werken met het toetsenbord en
de muis, u heeft thuis internet en u heeft een
e-mailadres. Is dit niet het geval? Dan is de
cursus Klik & Tik misschien iets voor u.
Wat leert u?
In vier bijeenkomsten leert u:
1. Een DigiD aanvragen en gebruiken. Voor

veel overheidswebsites is een DigiD nodig.
Dat is een soort digitale “sleutel” waarmee
op een veilige manier gebruik gemaakt kan
worden van websites van de overheid.
2. Informatie zoeken en vinden. U leert informatie te zoeken op websites van de eigen
gemeente, het pensioenfonds, de zorgverzekeraar en andere (overheids)organisaties.
3. Inloggen op websites. U leert in te loggen in
de persoonlijke omgevingen van overheidswebsites zoals Mijn toeslagen, Mijn overheid en werk.nl.
4. Online regelen. U leert online toeslagen
aan te vragen en afspraken te maken met
overheidsorganisaties.
Deelname
Deelname is gratis. De cursus wordt gegeven
door gecertificeerde Digisterker docenten in
kleine groepjes in de bibliotheek van Hoevelaken en Nijkerk. De cursus bestaat uit vier
bijeenkomsten van twee uur. De cursus start
op meerdere momenten, zowel overdag als ’s
avonds. U kunt zich nu al aanmelden. Zodra
er voldoende deelnemers zijn krijgt u bericht
over de cursusplaats en datum. U kunt zichzelf
aanmelden via info@bibliotheeknijkerk.nl.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen
met de bibliotheek, telefoon 033 245 17 56.

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.

9030, 6800 EM Arnhem (voor omgevingsvergunningen) of bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag (voor bestemmingsplannen).

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
een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de Voorzieningenrechter, Postbus

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

28 december 2017

Verzenddatum:
20-12-2017
19-12-2017

Dossiernr:
2017W2885
2017W2889
2017W2884
2017W2910
2017W2886

19-12-2017

2017W2878

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr: Locatie:
2017W2420 Akkerweg 10 Nijkerk
2017W2492 Amersfoortseweg 41
Nijkerkerveen
2017W2269 Schoolstraat 32
Nijkerkerveen

Omschrijving:
renoveren van de woning en de berging
kappen van 4 stuks bomen
plaatsen van een paardenbak

2017W2871
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.

2017W2908
2017W2877

Locatie:
Anjerlaan 1 Hoevelaken
Doornsteeg ong. Nijkerk
Holkerbeek 19 Nijkerk
Hulckesteijn 3 Nijkerk
Klaprooslaan 29
Hoevelaken
Oosterdorpsstraat 170
Hoevelaken
Vrouwenweg 21a
Nijkerkerveen
Westerdorpsstraat 66
Hoevelaken
Wittenburg 60 Nijkerk

Omschrijving:
Datum indiening:
aanleggen van een uitrit
17-12-2017
aanleggen van een tijdelijke bouwweg
18-12-2017
legaliseren van carport, schuur en veranda 17-12-2017
verlengen van een vergunning voor reclame 19-12-2017
realiseren van dakopbouw en gevelwijziging 17-12-2017
bouwen van een woning

15-12-2017

kappen van 1 conifeer en heesters

15-12-2017

kappen van 94 bomen

19-12-2017

plaatsen van een overkapping

15-12-2017

Ontwerp omgevingsvergunning
Het college is voornemens in afwijking van het bestemmingsplan vergunning te verlenen voor:
Dossiernr: Locatie:
Omschrijving:
Verzenddatum:
2017W2235 Arkersluisweg 30 Nijkerk verbouwen van de boerderij tot woning
19-12-2017
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 onder de volledige bekendmaking.

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr:
2017W2457

Locatie:
Amersfoortseweg 76 Nijkerk

Omschrijving:
samenvoegen van 2 woningen

Datum verlenging:
18-12-2017

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr:
2017BL162
2017BL150

Locatie:
Omschrijving:
Aardbei 2 Nijkerk
tijdelijk lozen van bemalingswater
van der Krolstraat 1 Nijkerk tijdelijk verlagen van grondwater

Datum besluit:
20-12-2017
19-12-2017

Genomen besluit van de burgemeester
De burgemeester van Nijkerk maakt bekend dat hij heeft besloten in verband met de viering van Oud en
Nieuw in de nacht van 31 december 2017 op 1 januari 2018, met toepassing van artikel 2.3.1.5 van de “Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk”, de geldende sluitingsuren voor de commerciële horecabedrijven,
krachtens artikel 2.3.1.4 b. van deze verordening, niet te laten gelden tot uiterlijk 1 januari 2018 05.00 uur.
Nadere inlichtingen over het voorgaande kunnen worden verkregen bij het Team Veiligheid via telefoonnummer (14 033).
Rectificatie
In de publicatie van 13 december 2017 is per abuis de ontwerp omgevingsvergunning met kenmerknummer 2015W1570 vermeld.

Vastgesteld bestemmingsplan Fietstunnel N301(Ambachtsstraat)
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde lid van
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 14 december
2017 het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen
ingediend. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de aanleg van een fietstunnel onder de Ambachsstraat te Nijkerk.
Inzage
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 29 december 2017 zes weken ter inzage.
Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn online te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0126-0002
en via www.nijkerk.eu/ruimtelijkeplannen.
De stukken zijn in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op
afspraak. Dit kan bij voorkeur via www.nijkerk.eu/afspraak of via telefoonnummer 14-033.
Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie beroep indienen. Meer informatie vindt
u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina en op de website www.nijkerk.eu/
ruimtelijkeplannen onder de volledige bekendmaking.

Vastgesteld bestemmingsplan Gemeente Nijkerk 2017
Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde lid van
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 14 december
2017 het bestemmingsplan Gemeente Nijkerk 2017, 1 heeft vastgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op enkele nieuwe ontwikkelingen, reeds vergunde ontwikkelingen
en correcties van verschillende geldende bestemmingsplannen. Het betreft de volgende onderwerpen:

Verleende omgevingsvergunningen
- Doornsteeg 2-4, Nijkerk: realisatie van een woning met bijgebouw;
- Holkerweg 23, Nijkerk: realisatie van zes woningen.;
Nieuwe ontwikkelingen
- Dennenlaan 31, Nijkerk: gebruik van groenstroken rondom basisschool als schoolplein;
- Luxoolseweg 27, Nijkerk: aanpassing bestemming na grondruil;
- Vetkamp 22, Nijkerk: aanpassing bestemming aan huidig gebruik;
-	 Buntwal 5b, Nijkerkerveen: aanpassing bestemming na grondaankoop;
- Hogebrinkerweg 23, Hoevelaken: realisatie vier appartementen op de verdieping;
-	 Westerdorpsstraat 68/68a, Hoevelaken: toestaan wonen in hoofdgebouw;
- Aanpassing bestemming bij verkochte stroken snippergroen. Het betreft in dit bestemmingsplan
de volgende stroken:
- Atalanta 11, Nijkerk
- Aurelia 14, Nijkerk;
- Brucknerlaantje 59, Nijkerk;
- Frieswijkstraat 8, Nijkerk;
- Hassemanpad 2a, Nijkerk;
- Oosterdorpsstraat 62, Hoevelaken;
- Zonnebloemlaan 13, Hoevelaken;
- Zonnebloemlaan 15, Hoevelaken.
Correcties geldende bestemmingsplannen
- Gasleiding tunnel Amersfoortseweg, Nijkerk: verwijdering onjuiste ligging gasleiding;
- Hogenhof 13-15, Nijkerk: omzetting woon- naar bedrijfsbestemming. In het verleden is de bestemming ten onrechte omgezet van bedrijfs- naar woonbestemming;
- Horstbeek, Hoevelaken: aanpassing van bouwhoogten, afstands- en oppervlakte-eisen die bij de
vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hoevelaken’ abusievelijk en ongewenst zijn gewijzigd ten
opzichte van het voorgaande bestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Horstbeek, Hoevelaken’.
Inzage
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 29 december 2017 zes weken ter inzage.
Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn online te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0124-0002
en via www.nijkerk.eu/ruimtelijkeplannen.
De stukken zijn in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend
op afspraak. Dit kan bij voorkeur via www.nijkerk.eu/afspraak of via telefoonnummer 14-033.
Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie beroep indienen.
Meer informatie vindt u onder de kop “indienen beroep” in het groene kader op deze pagina en op
de website www.nijkerk.eu/ruimtelijkeplannen.

