7 augustus 2019

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 Service en Informatie
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.

Social Media

Aangepaste openingstijden stadhuis Nijkerk
In de zomervakantie van 20 juli tot en met 30 augustus 2019 is het loket in Hoevelaken geopend op dinsdag van 13.30-17.00 uur en van
18.00-20.00 uur. Op andere werkdagen kunt bij het loket in Nijkerk terecht voor het aanvragen van producten en diensten. Hiervoor
moet u een afspraak maken. Dit kunt u doen via onze website www.nijkerk.eu.
Voor het afhalen van uw reisdocument of rijbewijs hoeft u geen afspraak te maken.

Organisaties en gemeente maken sportakkoord
De komende maanden zullen de gemeente
en deelnemende organisaties samen een
plan maken om er voor te zorgen dat meer
mensen gaan sporten en bewegen. Het is de
bedoeling dat dit plan uiterlijk maart 2020
klaar is en partijen een sportakkoord kunnen
ondertekenen.
De gemeente nodigt alle Nijkerkse sportverenigingen, gezondheidscentra en scholen uit
om de komende maanden de handen ineen
te slaan. Er gebeurt het nodige in Nijkerk op
gebied van sport en bewegen en er is veel
ambitie om nog veel meer te doen. Goed
samenwerken zou al die initiatieven enorm

versterken. Er samen voor zorgen dat meer
mensen gaan sporten, bewegen en gezonder
leven.
Aanpak
De gemeente heeft half juli alle organisaties
die betrokken zijn bij sport en gezondheid een
informatie brief gestuurd, met daarin een oproep om mee te doen. De bedoeling is om de
komende maanden samen ambities op te stellen en te bedenken hoe we die gaan bereiken.
Wat is er nodig om plannen waar te maken en
wie gaat het doen? Hoe meer partijen meedoen, hoe groter het succes.

Frans Rinsema van Beweeg MEER Sportadvies gaat aan de slag om ideeën en wensen
bij organisaties op te halen. Er wordt een
stuurgroep opgericht die het hele proces
gaat begeleiden. Ook organiseert Frans het
komende jaar verschillende themabijeenkomsten. Uiteindelijk leidt dit alles in maart 2020
tot een sportakkoord.
U kunt ook meedoen
Maakt u geen deel uit van genoemde organisaties, maar wilt u wel meedenken over de
mogelijkheden van sport en bewegen in onze
gemeente? Neem dan contact op met Frans
Rinsema via email: frans@beweeg-meer.nl

Spreekuur in de Wulfshoeve
Het gebiedsteam en de gemeente houden iedere
woensdag over verschillende onderwerpen spreekuur
in de Wulshoeve: werk, inkomen, re-integratie, ondersteuning van minima, echtscheiding, zorg en ondersteuning.
1e woensdag van de maand: voor vragen over bijstandsuitkering, individuele inkomens toeslag, of
begeleiding richting (vrijwilligers)werk of een opleiding.
2e woensdag van de maand: voor vragen over ondersteuning van minima en schuldhulpverlening.

3e woensdag van de maand: echtscheiding-spreekuur
met een advocaat (gratis). U moet zich hiervoor wel
aanmelden via email adres: preventie@gtnijkerk.nl
4e en 5e woensdag van de maand: voor vragen over
zorg, ondersteuning, problemen met opvoeden van
kinderen, verslaving of psychische problemen.
Het spreekuur is in de Wulfshoeve, Moorselaar 69 in Nijkerk; op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Natuurlijk
kunt u naast bij dit spreekuur ook met vragen terecht bij de
gebiedsteams en op het stadhuis. Telefoon: 14 033.

@samennijkerk
@gemeenteNijkerk

Oud Papier
Nijkerk
maandag wekelijks Oranje-Nassauschool
Eijkmanplantsoen
Elke 2e zaterdag van de maand:
Slichtenhorsterweg 63
Elke laatste zaterdag van de maand
Vrijheidslaan 20. Van 10.00 tot 11.30 uur
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
Concordia muziekvereniging,
van Rootselaarstraat 7

De krant niet ontvangen?
Geef een klacht door op telefoonnummer:
088 - 0109803. Of ga naar de website
www.stadnijkerk.nl en klik op Bezorging.

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.

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
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.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor opladen van elektrische voertuigen

7 augustus 2019

Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:
door plaatsing van borden E4 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,
voorzien van een onderbord “uitsluitend voor opladen elektrische voertuigen”, tot het aanwijzen van
twee parkeerplaatsen bestemd voor het opladen van een elektrische voertuig:
• Naast Schalenhoek 35, Hoevelaken (zaaknr. 64894)
• Naast Bernhardstraat 46, Nijkerk (zaaknr. 64903)
• Bij Ds. Kuypersstraat 14, Nijkerk (zaaknr. 78733)

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr:
2019W0488
2019W1558
2019W1559
2019W1133
2019W1306

Locatie:
Omschrijving:
Amersfoortseweg 148
veranderen van de bedrijfswoning in
Nijkerkerveen
kamerverhuur
De Lieverhof 41 Nijkerk
plaatsen van een erker
Dijkje 14a Nijkerkerveen aanleggen van een inrit/uitrit
Domstraat-West 1
verleggen van de paardrijbak
Nijkerkerveen
Watergoorweg 31b Nijkerk plaatsen van een berging

Verzenddatum:
29-07-2019
30-07-2019
30-07-2019
30-07-2019
31-07-2019

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:
2019W1803
2019W1793
2019W1788

Locatie:
Bentinckstraat 1 Nijkerk
Brink 43a Nijkerk
Drs. W. van Royenstraat 14
Hoevelaken
2019W1815 Frieswijkstraat 111 Nijkerk
		
2019W1817 Galvanistraat 31 Nijkerk
2019W1826 Kievitlaan 3 Hoevelaken
2019W1843 Slichtenhorsterweg 18b
Nijkerk
2019W1845 Watergoorweg 79 Nijkerk

Omschrijving:
Datum indiening:
verbouwen en uitbreiden van de woning
29-07-2019
inpassing kinderopvang in Rehobothschool
26-07-2019
verbouwen van een kantoor voor tijdelijke
kamerverhuur
26-07-2019
plaatsen van zwembadhuisje, carport en
29-07-2019
hondenkennel
plaatsen van een erfafscheiding
29-07-2019
plaatsen van een erker
30-07-2019
uitbreiden van de woning
31-07-2019
uitbreiding van het bedrijfspand

31-07-2019

Bezwaarprocedure
Bent u het met het besluit niet eens? Stuur dan binnen 6 weken na publicatiedatum van dit verkeersbesluit uw bezwaar naar burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860
BA Nijkerk. U dient in uw bezwaar uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit onderwerp
vermelden. Met een elektronische handtekening (DigiD) kan online bezwaar worden gemaakt via de
website www.nijkerk.eu/bezwaarmaken. In uw bezwaar dient u te beschrijven waarom u het niet eens
bent met dit besluit. Vergeet niet uw bezwaar te ondertekenen!
Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met de gemeente Nijkerk, team Vakspecialisten (telefoon: 14033 / e-mail: gemeente@nijkerk.eu).

Hoorzitting commissie bezwaarshriften
Op donderdag 8 augustus 2019 zal de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een zitting
houden ter behandeling van een aantal bezwaarschriften. 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.
De openbare agenda is als volgt:
19.30 uur Een bezwaarschrift inzake een verleende omgevingsvergunning voor ‘t Hazeveld 97.
Voor nadere informatie: Team Juridische Zaken, tel. 14 033.

