14 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

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 u 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.

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.

Spreekuur in de Wulfshoeve

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.

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.

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.

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.

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.

Bekendmakingen

Digitale Nieuwsbrief

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.

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.

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.

Social Media

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.

@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

Bezorgklachten
Geef dit door aan de BDU via tel.
088 - 019803. Of ga naar
www.stadnijkerk.nl en klik op ‘Bezorging’.

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
14 augustus 2019

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr:
2019W1005
2019W1199

Locatie:
Hoekersteeg 6 Nijkerk
Watergoorweg 23 Nijkerk

Omschrijving:
Verzenddatum:
bouwen van een woning
06-08-2019
legaliseren van het gedeeltelijk bewonen van het bedrijfsgebouw (voormalige koetshuis)
06-08-2019

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:
2019W1864
2019W1876
2019W1872
2019W1869

Locatie:
Beurtschipper 26 Nijkerk
Beverdam 5 Hoevelaken
Domstraat 19 Nijkerkerveen
Gezellenstraat 13 Nijkerk

Omschrijving:
verbouwen en uitbreiden van het bedrijfspand
vervangen van kozijnen op verdieping
plaatsen van een veranda/overkapping
uitbreiden van een bedrijfspand

Datum indiening:
02-08-2019
05-08-2019
04-08-2019
02-08-2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
2019W1860 Schoolstraat 84 Nijkerkerveen
2019W1879 Steenbeek 74 Nijkerk
			
2019W1881 Westerveenstraat 25
Nijkerkerveen

tijdelijk bewonen van de schuur
verbouwen en uitbreiden van de
woning door middel van een erker
maken van een uitrit

02-08-2019
05-08-2019
06-08-2019

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie:
2019W1375 Hoefslag 6 Nijkerk
		
2019W1405 Penningweg 3a Hoevelaken
		
2019W1128 Watergoorweg 23 Nijkerk
		

Omschrijving:
Datum verlenging:
afwijken van bestemmingsplan
07-08-2019
t.b.v. kamerverhuur
plaatsen van een schuilstal en
09-08-2019
hooiberg
legaliseren voor het verbouwen van
09-08-2019
woning van 3 naar 4 appartementen

elektrische auto’s”, tot het intrekken van de aanwijzing van twee parkeerplaatsen bestemd voor
het opladen van een elektrische voertuig:
• Naast Boomgaard 73, Nijkerk
• Naast Van Oldenbarneveltstraat 57, Nijkerk
• Tegenover Frans Tromplaan 26, Hoevelaken
• Naast Lepelaarshof 15, Nijkerk
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. Ook dient u te beschrijven waarom u het niet eens bent met dit
ontwerp besluit. Vergeet niet uw bezwaar te ondertekenen!
Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met de gemeente
Nijkerk, team Vakspecialisten via het algemene telefoonnummer: 14 033 of door een e-mail te
sturen naar gemeente@nijkerk.eu.

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr:
Locatie:
2019BL122
Schoolstraat 113 Nijkerkerveen
		
2019M0169 Watergoorweg 51 Nijkerk
		

Omschrijving:
Datum besluit:
realiseren van een gesloten
06-08-2019
bodemenergiesysteem
oprichten en in werking hebben van 06-08-2019
een constructiebedrijf

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor Barend Kuisstraat
27 in Nijkerk
Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:
• door het plaatsen van het bord model E6 conform bijlage 1 van het RVV 1990 met bijbehorend
onderbord met daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij de aanvrager tot het
aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor Barend Kuisstraat 27 in Nijkerk.
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. Ook dient u te beschrijven waarom u het niet eens bent met dit
ontwerp besluit. Vergeet niet uw bezwaar te ondertekenen!
Voor informatie over het genoemde verkeersbesluit kunt u contact opnemen met de gemeente
Nijkerk, team Vakspecialisten via het algemene telefoonnummer: 14 033.

Verkeersbesluit intrekking aanwijzing parkeerplekken voor opladen elektrische
voertuigen
Voor enkele locaties in de gemeente Nijkerk zijn plekken aangewezen voor het opladen van
elektrische voertuigen, maar wordt geen laadpaal geplaatst.
Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:
door het niet plaatsen dan wel verwijderen van borden E4 van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van een onderbord “uitsluitend voor opladen

Verkeersbesluit over speed pedelecs
Sinds enkele jaren verschijnen er steeds meer speed pedelecs op de Nederlandse wegen. Een
speed pedelec is een elektrische tweewieler met trapondersteuning, waarbij de trapondersteuning
doorgaat tot een snelheid van 45 km/u. Op dit moment staan er 50 geregistreerd in Nijkerk en dit
aantal zal naar verwachting toenemen.
Sinds 1 januari 2017 heeft de speed pedelec in de verkeerswetgeving de status gekregen van
bromfiets. Hierdoor moet deze binnen de bebouwde kom gebruik maken van de rijbaan. Veel speed
pedelecgebruikers rijden slechts circa 30 km/uur. Als ze met die snelheid gebruik maken van de
rijbaan vormen ze een belemmering voor het overige / autoverkeer. Ook worden ze ‘opgejaagd’
doordat het overige verkeer sneller wil. Bovendien is er een groot massaverschil tussen (vracht-)
auto’s en speed pedelecs. Verder worden speed pedelecs niet goed gedetecteerd bij verkeersregelinstallaties (VRI) vanwege hun lage hoeveelheid metaal. Om speed pedelecs een veilige plek
te bieden, wordt op enkele wegen die onder het beheer van de gemeente Nijkerk vallen, de speed
pedelec op het fietspad met een maximale snelheid van 30 km/uur toegestaan.
Het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk besluit:
door het aanbrengen van onderborden ‘speed pedelec toegestaan met max. 30 km/h’ bij borden
G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 de volgende fietspaden aan te wijzen als verplicht fietspad
waarop speed pedelecs met beperkte snelheid zijn toegestaan:
• Het aanliggende fietspad bij de Frieswijkstraat tussen de Samuel Gerssenlaan en de Barne•
veldseweg in Nijkerk;
• Het aanliggende fietspad bij de Amersfoortseweg in Nijkerk;
• De fietspaden langs de Arkemheenweg vanaf de Amersfoortseweg tot het einde van het fietspad
bij de aansluiting met ‘t Jaagpad;
• Het fietspad langs de Ds. Kuypersstraat;
• Het fietspad langs de Henri Nouwenstraat;
• Het fietspad langs de Koninginneweg in Hoevelaken;
• Het fietspad langs de Westerdorpsstraat in Hoevelaken tussen de grens van de bebouwde kom
en de rotonde met de Koninginneweg.

