21 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.
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

Heeft u vragen op het gebied van zorg, hulp, welzijn, maatschappij, cultuur, opleiding, werk en
inkomen? Zoekt u een organisatie die u verder kan helpen?
Kijk op www.wegwijzernijkerk.nl Deze website geeft u een handig overzicht waar u terecht kunt!

Heeft u iets verloren of gevonden in de gemeente Nijkerk?
Geef dit door aan de gemeente. Dit kan aan het loket, via gemeente@nijkerk.eu of via www.verlorenofgevonden.nl.
U kunt ook bellen met 14 033.

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.

@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’.

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
21 augustus 2019

Verleende omgevingsvergunningen
Dossiernr:
2019W1879
2019W1129

Locatie:
Steenbeek 74 Nijkerk
Van Dijkhuizenstraat 60 Nijkerkerveen

Omschrijving:
verbouwen en uitbreiden van de woning door middel van een erker
bouwen van een bedrijfsruimte/opslag

Verzenddatum:
15-08-2019
15-08-2019

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:
22019W1936

Locatie:
Brandweg 4 Nijkerk

2019W1924
2019W1919
2019W1912
2019W1931
2019W1902
2019W1921

Nijkerkerstraat 47 Hoevelaken
Oosterdorpsstraat 141 Hoevelaken
‘t Hazeveld 89 Nijkerk
Vetkamp 8 Nijkerk
Voorthuizerweg 9 Nijkerk
Vrouwenweg 5 Nijkerkerveen

Omschrijving:
revisie vergunning en het verlengen
van een stal
herinrichting agrarische grond
plaatsen van een werktuigenberging, tevens opslag van stro
vergroten van de woning
legaliseren van het dakterras en woningsplitsing
plaatsen van een noodstoomketel
tijdelijke bewoning in de schuur

Datum indiening:
16-08-2019
15-08-2019
14-08-2019
12-08-2019
15-08-2019
10-08-2019
14-08-2019

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning worden
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo)
Dossiernr: Locatie:
2019W1426 De Beek 18 Hoevelaken
2019W1427 Rubenslaan 18 Nijkerk
2019W1442 Touwslager 5 Nijkerk
		
2019W1382 Voorthuizerweg 6 Nijkerk

Omschrijving:
Datum verlenging:
plaatsen van een Led-scherm voor Unica
13-08-2019
legaliseren van een overkapping
13-08-2019
afwijken van bestemmingsplan t.b.v.
13-08-2019
vestigen beauty instituut
plaatsen van een bijgebouw
10-08-2019

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 te vermelden. Beschrijf ook waarom u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit.
Vergeet niet uw bezwaar te ondertekenen!
Voor informatie over het genoemde Verkeersbesluit kunt u contact opnemen met Team
Vakspecialisten via het algemene telefoonnummer: 14 033.

Melding Activiteitenbesluit
Dossiernr:
2019M0293
2019M0286
2019BL124
2019M0287

Locatie:
Appelsestraat 25 Nijkerk
Bunschoterweg 34 Nijkerk
Nieuwe Kerkstraat 16b
Nijkerkerveen
Schoolstraat 25 Nijkerkerveen

Omschrijving:
Datum besluit:
melding beëindiging agrarisch bedrijf
13-08-2019
melden beëindiging agrarisch bedrijf
12-08-2019
tijdelijk lozen van bemalingswater
13-08-2019
melden beëindiging agrarisch bedrijf

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften
Op donderdag 22 augustus 2019 zal de Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften een
zitting houden en een aantal bezwaarschriften behandelen. De onderstaande hoorzittingen zijn 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.

12-08-2019

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor Wouter Blomstraat 6
in Nijkerkerveen
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 Wouter Blomstraat 6, te
Nijkerkerveen.
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 te vermelden. Beschrijf ook waarom u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit. Vergeet niet uw bezwaar te ondertekenen!
Voor informatie over het genoemde Verkeersbesluit kunt u contact opnemen met Team
Vakspecialisten via het algemene telefoonnummer: 14 033.

Verkeersbesluit Afsluiting parkeerplaats Sporthal Strijland
Achter Sporthal Strijland houden zich regelmatig jongeren op. De jongeren zorgen voor diverse
vormen van overlast. Er zijn diverse meldingen hiervan binnen gekomen. In overleg met de politie,
Jongeren op Straat (JOS) en de gemeente zijn een aantal maatregelen voorgesteld om de overlast
te verminderen:
1) De openbare ruimte wordt heringericht. De bossages rondom de parkeerplaats worden gesnoeid.
Het is daardoor zichtbaar wat er op de parkeerplaatsen gebeurd.
2) De parkeerplaats ’s nachts gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of
trekdieren of vee. Hiermee is het verboden om na 23.00 uur op de parkeerplaats te staan.
Voor de politie ontstaat er hiermee een mogelijkheid om te handhaven.
Uit het oogpunt van leefbaarheid van de wijk wordt dit Verkeersbesluit genomen.
Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:
• Door middel van het plaatsen van bord C1 met onderbord ‘23.00-06.00 uur’ de parkeerplaats
aan de Grieglaan te Nijkerk achter sporthal Strijland gesloten te verklaren voor de periode 23.00
uur tot 06:00 uur voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.
te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:
• in de Staatscourant en ook wordt gepubliceerd in de Stad Nijkerk en op de website van de
gemeente Nijkerk.

De openbare agenda is als volgt:
19.30 uur Een bezwaar inzake een last onder bestuursdwang Bulderweg 19 in Nijkerk;
20.00 uur Een bezwaar inzake een afwijzing verzoek om planschade Amersfoortseweg 76/78;
20.30 uur Een bezwaar inzake het plaatsen van een laadpaal voor elektrische auto’s,
Van Oldenbarneveltstraat 300.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Team Juridische Zaken, via het algemene
telefoonnummer: 14 033.

Algemene ontheffing sluitingsuur horeca 2019
De burgemeester van de gemeente Nijkerk; gelet op artikel 2.3.1.4b, derde lid van de Algemene
plaatselijke verordening Nijkerk 2003 (hierna: de Apv);
besluit:
1) Aan de horecabedrijven (met uitzondering van paracommerciële horecabedrijven, discotheken
en grote evenementencentra) in de kern Nijkerk ontheffing te verlenen van het sluitingsuur voor
de duur van maximaal twee uur (de Apv) voor de volgende dagen:
• Koningsnacht (26 op 27 april 2019)
• Horecadag (10 juli 2019)
• de Nacht van Nijkerk (23 en 24 augustus 2019)
• Kerstavond (24 op 25 december 2019)
• Tweede Kerstdag (26 op 27 december 2019)
2) dat dit besluit wordt bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad en in werking treedt op
de dag na de bekendmaking.
   
Bezwaarmogelijkheid
Tegen dit besluit kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van
Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan dat
binnen zes weken na de datum van bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het bezwaarschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het
besluit waar u bezwaar tegenmaakt en de gronden van het bezwaar.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, het besluit waar u bezwaar tegen maakt blijft
gelden. In afwachting van de beslissing op bezwaar kunt u de voorzieningenrechter vragen een
voorlopige voorziening te treffen. Dat kan alleen voor een spoedeisend belang. Uw brief aan de
voorzieningenrechter adresseert u aan de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus
9030, 6800 EM ARNHEM.  

