
19 april 2017

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks
Oranje-Nassauschool, Eijkmanplantsoen 

Hoevelaken
Zaterdag 22 april 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

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 reisdocu-
menten (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 nieuws-
brief van de gemeente ontvangen?

Stuur een e-mail naar communicatie@nijkerk.eu.
Op dat adres ontvangt u dan wekelijks een 
nieuwsbrief.

Aangepaste openingstijden stadhuis Nijkerk en loket Hoevelaken
De loketten in het stadhuis zijn op de volgende dagen gesloten:
Donderdag 27 april :  Koningsdag
Vrijdag 28 april  :  dag na Koningsdag
Vrijdag 5 mei : Bevrijdingsdag
Vrijdag 26 mei : dag na Hemelvaartsdag

Volg @gemeenteNijkerk op Twitter

Bereikbaarheid 
Gebiedsteams 
Op officiële feestdagen zijn de gebieds-
teams niet bereikbaar via 14 033. Het 
stadhuis is ook op 28 april, 5 mei en 26 
mei gesloten. 

Wel kunt u contact zoeken via het mail-
adres: aanmeldingen@gtnijkerk.nl. 
Meld u aan of stel uw vraag aan een 
medewerker van het gebiedsteam. Er zal 
nog dezelfde dag telefonisch contact met 
u worden opgenomen. Daarom is het 
belangrijk dat u uw naam en telefoon-
nummer in de mail vermeldt.

Uitnodiging Vrijwilligerscompliment 9 juni 2017

Net als voorgaande jaren wil de gemeente 
Nijkerk met een feestelijke middag haar 
waardering uiten aan haar vrijwilligers uit 
de gemeente Nijkerk. Eind april versturen 
wij hiervoor per mail de uitnodiging. Ook via  
facebook en twitter geven we hier bekend-
heid aan. Heeft u de uitnodiging niet ontvan-
gen, maar bent u wel actief als vrijwilliger? 
Ook dan kunt u zich uiteraard aanmelden.

Programma 
Net als voorgaande jaren vindt het vrijwilli-
gerscompliment plaats op een verrassende  
locatie, dit jaar is dit in Nijkerk. Er is gelegen-
heid voor een gezellig samenzijn onder het 
genot van een hapje en drankje. Het is dit jaar 
niet mogelijk om vrijwilligers te nomineren 
voor een ‘prijs’. Wij vinden dat álle vrijwilligers 
even waardevol en bijzonder zijn. Daarom 
bieden wij alle aanwezigen dit jaar een afwis-
selend programma aan. Het vrijwilligerscom-
pliment vindt plaats op vrijdag 9 juni tussen 
15.00 en 18.00 uur. 

Informatie
Nieuwsgierig geworden naar het precieze 
programma en de locatie? Stuurt u dan een 
mail naar vrijwilligerscompliment@nijkerk.eu, 
dan stuurt Ineke van Rooijen van de gemeente 

Nijkerk u eind april de uitnodiging toe. 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, 
neemt u dan gerust contact op met haar via 
telefoonnummer 14033 (aanwezig op 
dinsdag, donderdag, vrijdag) of per mail 
vrijwilligerscompliment@nijkerk.eu.
 
Aanmelden
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, 
dus vol is vol en aanmelden is daarvoor nodig! 
Wilt u zich aanmelden? Vanaf eind april staat 
het aanmeldformulier hiervoor online op  
www.nijkerk.eu/vrijwilligerscompliment. 

Het vrijwilligerscompliment wordt georgani-
seerd door de gemeente Nijkerk in samenwer-
king met Sigma, Steunpunt Vrijwilligerswerk. 
Kijk op www.nijkerk.eu/vrijwilligerscompliment 
of www.sigma-nijkerk.nl.

(Op donderdag 4 mei is het 
stadhuis gesloten om 18.00 uur in 
verband met dodenherdenking)

Loket Hoevelaken is gesloten op : 
donderdag 27 april  : Koningsdag
Donderdag 4 mei : gesloten vanaf 17.00 uur

Bijzondere bijstand
De kosten van wonen, eten, drinken, kleding 
en dergelijke moet u betalen uit uw maan-
delijkse inkomen. Maar heeft u bijzondere 
kosten, die noodzakelijk en onvermijdelijk 
zijn en die u niet kunt betalen uit uw maan-
delijks inkomen op minimumniveau of uit 
uw vermogen? Worden deze kosten ook niet 
vergoed via andere regelingen of voorzienin-
gen? Misschien komt u in aanmerking voor 
bijzondere bijstand. 

U kunt bijvoorbeeld bijzondere bijstand aan-
vragen voor de kosten van de eigen bijdrage(n) 
op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw), 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) en de Algemene Wet Bijzondere Ziek-
tekosten (AWBZ) (met uitzondering van de 
eigen bijdrage voor orthopedisch schoeisel).

Een paar andere voorbeelden:
•	 noodzakelijke	kosten	van	een	uitvaart
•	 noodzakelijke	verhuizing	
•	 meerkosten	van	gas	en	elektra	als	gevolg	

van een ziekte of handicap
•	 meerkosten	van	vervanging	vanwege	

slijtage van kleding en beddengoed, het 
vermaken van kleding en bewassing bij een 
medische indicatie

Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden.

Meer informatie of vragen?
Kijk op www.nijkerk.eu en klik op 
werk&inkomen/bijzondere bijstand voor meer 
informatie, de voorwaarden en het aanvraag-
formulier of bel naar het loket Maatschappe-
lijke Ondersteuning van het stadhuis.

Wegwerkzaamheden buitengebied tussen Nijkerk en Hoevelaken 
Met ingang van 1 mei tot 23 juni wordt de 
Blokhuizersteeg , Wolfsesteeg, Vossenweg 
en Veenwal afgesloten voor doorgaand 
verkeer. De Schoolstraat is alleen de eerste 
week, dus van 1 mei tot 5 mei afgesloten. 

Waarom  
De aannemer brengt asfalt en bermverharding 
aan in de vorm van beton op bovengenoemde 
wegen. Tijdens de werkzaamheden kan er 
enige overlast ontstaan. 

Omleiding 
Voor doorgaand verkeer is er een omleidings-
route ingesteld. Bent u aanwonende? Dan 
informeert de aannemer u over de bereikbaar-
heid. 



Bekendmakingen

Stukken inzien.
Wilt u stukken inzien?  Hiervoor kunt u een 
afspraak maken met de Publiekswinkel, via te-
lefoonnummer 14 033 of via het e-mail adres 
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/inwoners/ter-inzage.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tijdens de bezwaar-
termijn bezwaar maken bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen. 
Dit kan bij voorkeur online via de website 
www.nijkerk.eu/bezwaarmaken  of schriftelijk. 

Indienen Beroep tegen een bestemmings-
plan, hogere grenswaarden
Beroep tegen vastgestelde bestemmingsplan-
nen 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 omgevingsver-
gunning kunt u indienen bij de bestuurs-
rechter 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 be-
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 omgevingsver-
gunningen)  of bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak 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 automa-
tisch via de e-mail de bekendmakingen die op 
uw buurt van toepassing zijn.

Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
19 april 2017

Verleende omgevingsvergunningen 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2017W0356 Doornsteeg ong.  bouwen van 24 rijen- en 4 11-04-2017
 De Wijngaarde bouwnrs 1-10  2onder1kap woningen
 en 13-30 Nijkerk  
2017W0594 Doornsteeg ong. nabij  handelen in strijd met het 11-04-2017
 volkstuinen Nijkerk bestemmingsplan 
2017W0562 Riddererf 10 Nijkerk bouwen van een bedrijfsgebouw 12-04-2017
2017W0007 Slichtenhorsterweg 55 Nijkerk kappen van 19 essen 10-04-2017
2017W0697 Van Oldenbarneveltstraat 52 Nijkerk wijzigen van de gevel 11-04-2017
2017W0218 Wilhelminastraat 39 Nijkerk verhogen van de nok 11-04-2017
2017W0421 Wullenhovenstraat 6 Nijkerk plaatsen van een nokverhoging  11-04-2017
  en dakkapellen 

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: Omschrijving: Datum indiening:
2017W0837 Berkenlaan 10 Nijkerk bouwen van een overkapping 09-04-2017
2017W0866 Bloemendaalseweg 7  ontheffing van het bestemmingsplan 11-04-2017
 Nijkerk t.b.v. festival 
2017W0838 Domstraat 48c  verhogen van een bijgebouw 09-04-2017
 Nijkerkerveen 
2017W0836 Douwencamp 26 Nijkerk vervangen en vergroten van de dakkapel 08-04-2017
2017W0827 Meester Folkertsstraat 18  plaatsen van een dakkapel 07-04-2017
 Nijkerkerveen 

2017W0844 Riddererf ong. Nijkerk bouwen van een bedrijfsruimte 10-04-2017
2017W0856 Schimmelpenninckstraat 17  vervangende nieuwbouw bij gebouw 10-04-2017
 Nijkerk 

Ingetrokken maatwerkvoorschriften
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum besluit:
2016BM007 Amersfoortseweg 138  Maatwerkvoorschriften geluid milieu van 04-04-2017
 Nijkerkerveen 16-09-2015 zijn ingetrokken 

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Barneveldseweg 176 - Kamersteeg
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 30 maart 
2017 het bestemmingsplan Buitengebied Barneveldseweg 176 - Kamersteeg heeft vastgesteld. Tegen 
het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het verplaatsen van de woonbestemming op Barneveldse-
weg 176 te verplaatsen naar de Kamersteeg te Nijkerk. 

Inzage 
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 20-04-2017 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.BP0114-0002 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.



Vooruitblik Raadsvergadering 20 april
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

In de raadsvergadering staan de volgende punten op de agenda:
Met debat:
- Toezichtscontrole autoluwe binnenstad Nijkerk. Zie toelichting hiernaast.

Zonder debat:
- Kredietaanvraag aanleg fietstunnels rotonde Tabaksplanter, Fietstunnel N301-Doornsteeg en 

aansluitend fietspad tunnel N301-centrum Doornsteeg: De raad wordt gevraagd een krediet 
beschikbaar te stellen van € 4.337.000,- voor de aanleg van deze fietstunnel en het aansluitende 
fietspad.

- Archiefverordening 2017: De raad wordt voorgesteld een geactualiseerde verordening vast te 
stellen, waarin meer aandacht is besteed aan digitale archivering.

- Regiovisie publieke gezondheidszorg Gelderland-Midden en de ontwikkeling van de lokale ge-
zondheidsnota 2018-2022: De 16 gemeenten van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelder-
land-Midden hebben één gezamenlijke visie op gezondheidszorg ontwikkeld. Veerkracht, het 
behouden van de eigen regie en welbevinden zijn hierin belangrijke speerpunten. Het voorstel 
aan de gemeenteraad is om deze regiovisie als uitgangspunt te hanteren voor het opstellen van 
de lokale gezondheidsnota 2018-2022.

- Aanpassing verordeningen (n.a.v. Participatiewet): Door wijzigingen in de Participatiewet moe-
ten de gemeentelijke Re-integratie- en Maatregelverordeningen aangepast worden. Ook aan-
passingen in de verordening Afstemming Ioaw/Ioaz en de Verordening Tegenprestatie worden in 
dit voorstel meegenomen.

Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang Plaats
20 april Raadsvergadering 19.30 uur Stadhuis, raadzaal
24 april – 5 mei Reces  

De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergadering en voor de vergaderingen in de maand mei staan op www.nijkerk.eu/bestuur/raadskalender.

Column
Een blik in het werk van een raadslid

Terugblik Raadscommissie 13 april
Vergadering voor debat en oordeelsvorming.

Toezichtscontrole autoluwe binnenstad Nijkerk
Door het platform Binnenstad is in vervolg op de visie ‘Aantrekkelijk Nijkerk’ een verkeersplan op-
gesteld voor de binnenstad van Nijkerk. In dit verkeersplan is een vergroting van het voetgangers-
gebied opgenomen. Het Platform Binnenstad Nijkerk adviseert in haar verkeersplan in te zetten 
op een systeem van selectieve toegang door middel van camerahandhaving. Het voorstel aan de 
gemeenteraad is om een krediet voor de invoering van dit systeem beschikbaar te stellen. 

In de vergadering van afgelopen donderdag bespraken de commissieleden onder andere de onthef-
fingen op eigen terrein, de inrichting van de Oosterstraat, de kosten en de communicatie. Het 
voorstel komt met debat terug op de agenda van de raadsvergadering aanstaande donderdag.

Overige onderwerpen
Verder is in de commissievergadering gesproken over de Regiovisie publieke gezondheidszorg 
Gelderland-Midden en de ontwikkeling van de lokale gezondheidsnota 2018-2022. Dit onderwerp 
komt zonder debat op de agenda van de raadsvergadering. Ook het voorstel voor aanpassingen van 
diverse verordeningen naar aanleiding van wijzigingen in de Participatiewet is besproken en kan op 
de agenda van de raad zonder debat.

Meer informatie 
Kijk op www.nijkerk.eu/gemeenteraad als 
u meer wilt weten over de gemeenteraad. 
Daar vindt u onder andere de agenda’s, 
besluitenlijsten en videoverslagen, de 
contactgegevens van de raadsleden en 
informatie over meepraten en inspreken. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op 
met de raadsgriffie: tel. 14 033 of e-mail 
griffie@nijkerk.eu.

  Harke Dijksterhuis
  Raadslid 
  ChristenUnie-SGP

Samen leven

Eén van de redenen om politiek actief te 
zijn is mijn interesse in het snijvlak tus-
sen samenleving en overheid. We zijn in 
Nederland en ook in Nijkerk met heel veel 
mensen bij elkaar. Ik geloof dat wij in het 
algemeen in staat zijn op een goede manier 

met elkaar samen te leven. We komen op voor 
onze eigen belangen, maar velen hebben ook 
oog voor de ander. En daar waar dat niet gaat 
is er een overheid die kan helpen belangen 
tegen elkaar af te wegen, een partij die waakt 
over het algemeen belang. 

Neem ons mooie buitengebied, waarvan 
we als raad in de maand mei het bestem-
mingsplan behandelen. In dat gebied zijn veel 
ondernemers die daar hun brood verdienen, 
die keihard werken om hun gezin te onder-
houden en ons van voedsel te voorzien. Maar 
er is, bijvoorbeeld in de polder Arkemheen, 
ook mooie natuur in de vorm van zeldzame 
en Europees beschermde planten en dieren. 
Tegelijkertijd zoeken we er ruimte om in natte 
tijden het overvloedige water op te vangen 
en zijn we er met z’n allen aan het wandelen, 

fietsen en skaten. Op het oog veel ruimte, 
maar als je verder kijkt ook verschillende en 
deels conflicterende belangen. 
In een samenleving die snel verandert moeten 
we ook het samen leven steeds opnieuw uit-
vinden. Waar eindigt het ‘mijn’ en begint het 
‘dijn’? En waarin kunnen we samen optrekken? 
In de week voor Pasen organiseerden de ker-
ken in Nijkerk, voor het eerst in de geschiede-
nis, gezamenlijk een aantal vesperdiensten. Ik 
vond het prachtig om mee te maken. Omdat 
juist ook hierin geldt dat er meer is dat ons 
bindt dan dat ons gescheiden houdt. Buiten is 
het lente en komt alles weer tot bloei. Ik wens 
ons toe dat ook ons samen leven steeds weer 
nieuwe impulsen krijgt!

Reageren?
hldijksterhuis@kpnmail.nl


