
15 februari 2017

Nieuws & informatie

Oud Papier

Nijkerk
Maandag wekelijks
Oranje-Nassauschool, Eijkmanplantsoen 

Hoevelaken
Zaterdag 18 februari 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.

Collecte: 
Stichting Jantje Beton

Aangepaste openingstijden loket Hoevelaken in de voorjaarsvakantie
Tijdens de voorjaarsvakantie van maandag 
27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2017 
is het loket in Hoevelaken alleen geopend op 
dinsdag 28 februari (op afspraak) van 13.30 

tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Het 
loket in Hoevelaken is gesloten op donderdag  
2 maart 2017. Inwoners van Hoevelaken kun-
nen eventueel op het stadhuis in Nijkerk een 

afspraak maken voor donderdag 2 maart 2017, 
dit kan ook op donderdagavond.  

Werken op afspraak
De gemeente Nijkerk werkt sinds janu-
ari 2016 op afspraak. De open inloop is 
hiermee komen te vervallen. Inwoners die 
een product of dienst nodig hebben van de 
gemeente, kunnen via de website, www.nij-
kerk.eu of telefonisch 14 033 een afspraak 
maken. Een afspraak kan ingepland worden 
van  maandag tot en met vrijdag overdag en 
of op donderdagavond. In Hoevelaken is dit 
mogelijk op dinsdag en donderdag middag 
en avond. Aan het loket in Hoevelaken zijn 
spoedaanvragen niet mogelijk.

Wanneer een afspraak?
U kunt een afspraak maken voor bijvoor-
beeld het aanvragen van een uitkering of een 
paspoort, een parkeerkaart of een vergunning. 
Via de website, www.nijkerk.eu/afspraak, kunt 
u een afspraak inplannen. Daar staat dan ook 
een duidelijk overzicht van de producten en 
diensten van de gemeente.  

Waarom werken op afspraak?
Een afspraak maken heeft voordelen voor onze 
klanten. Wanneer inwoners een afspraak inplan-
nen, hoeven zij niet meer te wachten. Werken op 
afspraak betekent namelijk dat u altijd als eerste 

aan de beurt bent. Verder kan de gemeente de 
klantenstroom beter plannen en kunnen de 
medewerkers aan de balie worden ingezet op 
basis van het aantal afspraken en/of de expertise 
die nodig is. De medewerker kan zich goed 
voorbereiden op de aanvraag of het gesprek. Het 
werken op afspraak zal dan ook de dienstverle-
ning richting de inwoners verbeteren.

De gemeente is een dienstverlenende organi-
satie. Kwaliteit van de dienstverlening staat 
daarbij hoog in het vaandel. Vanzelfsprekend 
bieden we maatwerk aan verzoeken die niet 
binnen de reguliere werkwijze passen.

Plastic en drankkartons samen 
Vanaf 1 maart 2017 kun-
nen plastic en drankkar-
tons (zuivel- sappakken) 
bij elkaar in een onder-
grondse container worden 
ingezameld. Veel gemeen-
ten zijn de afgelopen 
twee jaar gestart met het 
invoeren van een gecom-

bineerde inzameling van plastic, drankkartons 
en blik. Door steeds betere scheidingsme-
thoden is het namelijk mogelijk de stromen 
van plastic en drankkartons achteraf uit te 
sorteren tot zuivere grondstoffen. 

Waarom geen blik?
Inmiddels staat de inzameling van blik ter dis-
cussie. Het blik is na het scheiden nog steeds 

erg vervuild en brengt daardoor nauwelijks 
iets op aan grondstof. Voor het milieu heeft 
dit geen negatief effect, omdat blik direct 
voor de verbranding  uit het restafval wordt 
gesorteerd. 

Waarom meedoen?
Het plastic en de drankkartons worden 
samen met de andere regiogemeeenten 
(Regio de Vallei) verzameld, gesorteerd en als 
grondstof hergebruikt. Nu Nijkerk overgaat 
naar de gecombineerde inzameling hebben 
alle gemeeenten dezelfde gecombineerde 
afvalstroom. Dit vertaald zich in een logistiek 
voordeel en zorgt voor vermindering van de 
administratieve arbeid.
Daarnaast hebben veel inwoners, bij de 
gehouden afval enquete in 2016, zich uitge-

FrisValley haakt in op landelijke campagne IkPas

Het regionale alcoholmatigingsproject 
(FrisValley) van de acht gemeenten (Bar-
neveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, 
Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) 
doet mee aan de campagne IkPas 2017. Op 1 
maart start  een landelijke campagne waarin 
mensen worden opgeroepen 30 of 40 dagen 
geen alcohol te drinken.

FrisValley, roept mensen op vanaf woens-
dag 1 maart mee te doen aan de landelijke 
campagne IkPas, door vanaf die dag 30 tot 40 
dagen geen alcohol te drinken. Meer dan de 
helft van de mensen die vorig jaar deelnam, 

zegt minder te zijn gaan drinken door de actie. 
Van hen heeft zeker 74 procent daadwerkelijk 
minimaal een maand geen alcohol gedronken. 
Bijna de helft van de deelnemers geeft aan 
dat ze, sinds ze hebben meegedaan aan IkPas, 
beter alcoholische drank kunnen afslaan in 
sociale situaties. Na de actie drinkt 58 procent 
beduidend minder.  

Ga naar www.ikpas.nl
Meer informatie over IkPas of intekenen op de 
voorinschrijving? Ga naar www.ikpas.nl.
FrisValley 3.0 is het alcoholmatigingsproject 
van de bovengenoemde gemeenten. Onder 
het motto ‘Nog geen 18? Dan geen alcohol!’ 
wijst FrisValley jongeren op de gevaren van 
te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik. 
FrisValley richt zich met name op het netwerk 
rond jongeren: ouders, scholen, sportclubs, 
horeca en supermarkten.

Aanslag water-
schapsbelasting
Bent u aangemeld op MijnOverheid? Dan 
heeft GBLT de aanslag waterschapsbelas-
ting voor u klaar staan. In uw berichtenbox 
Info over MijnOverheid. Op de digitale balie 
van GBLT vindt u alle informatie over aan u 
opgelegde aanslagen, kunt u kwijtschelding 
aanvragen en bezwaar maken tegen aansla-
gen. https://mijnloket.gblt.nl

GBLT heft waterschapsbelasting namens 
Waterschap Vallei en Veluwe. Samen met 
belastingkantoor Tricijn vormt Lococensus 
het Gemeenschappelijk Belastingkantoor 
Lococensus-Tricijn. De naam GBLT is geba-
seerd op de afkorting hiervan.

sproken voor het gecombineerd inzamelen van 
plastic en drankkartons. 

Wat verandert er voor u? 
Ondergrondse containers voor drankkartons 
worden aagepast, zodat u makkelijk het 
plastic samen met de drankartons in kunt inle-
veren. Containers worden voorzien van nieuwe 
stickers, zodat het voor u duidelijk is waar u 
uw afval kwijt kunt. 

Samen van afval naar grondstof
In een reeks van korte artikelen vertellen wij 
op onze website aan de hand van praktische 
voorbeelden wat er met uw afval gebeurt en 
waarom scheiden steeds belangrijker wordt. 
Wilt u daar meer over weten? Kijk dan op onze 
website, www.nijkerk.eu/inwoners/afval/
samenvanafvalnaargrondstof.



Bekendmakingen van burgemeester en wethouders
15 februari 2017

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure 
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2016W2268 Gildenstraat 13 Nijkerk handelen in strijd met ruimtelijke regels  08-02-2017
   t.b.v. ondergeschikte detailhandel 
2016W2612 Julianalaan 97 Hoevelaken bouwen van een blokhut met veranda 09-02-2017
2016W2521 Vetkamp 116  Nijkerk plaatsen van een tuinhuisje 07-02-2017
2016W2604 Zernikehof 7 Nijkerk bouwen van een overkapping 06-02-2017

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.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure
Het college heeft besloten in afwijking van het bestemmingsplan vergunning te verlenen voor
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Verzenddatum:
2016W1352 * Barneveldseweg 123  realisatie sleufsilo’s 06-02-2017
 Nijkerk 
2016W0853 ** Hofweg 1 Nijkerkerveen vergroten en veranderen van  08-02-2017
  een woning 
2016W1450 *** Westerveenstraat 42  plaatsen van veldverlichting op 27-01-2017
 Nijkerkerveen het hoofdveld van voetbal-
  vereniging De Veensche Boys 

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie een beroep indienen. Meer infor-
matie 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.
* De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn online te raadplegen via de link 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.OV0098-0002

** De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn online te raadplegen via de link 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.OV0096-0002

*** De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn online te raadplegen via de link 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.OV0097-0002

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Dossiernr: Locatie: Omschrijving: Datum indiening:
2017W0248 Appelsestraat 25 Nijkerk aanpassen van het bakhuis van  03-02-2017
  Ahof 
2017W0254 Domstraat 48c Nijkerkerveen plaatsen van een hekwerk 03-02-2017

2017W0275 Hulckesteijn 3 Nijkerk herontwikkelen van Bad  08-02-2017
  Hulckesteijn 
2017W0285 Mauritslaan 15 Hoevelaken bouwen van een veranda,  08-02-2017
  houthok en een afscheiding 
2017W0271 Patroonstraat 1 Nijkerk plaatsen van een spanframe  07-02-2017
  met doek  t.b.v. reclame 
2017W0251 Westkadijk 2 Nijkerk vervangen van een kozijn 03-02-2017

Meldingen Activiteitenbesluit
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Datum:
2017BL015 Torenstraat 13 Nijkerk lozen van bemalingswater op het riool 08-02-2017

De beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning wordt 
verlengd met 6 weken (art. 3.9 lid 2 Wabo).
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Datum verlenging:
2016W2635 Arkerpoort 20 Nijkerk bouwen van een bedrijfspand 09-02-2017
2016W2520 Park Weldam ong. tussen  kappen van 2 beuken 06-02-2017
 nrs 14 en 16 Hoevelaken 

Ontwerp omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college is voornemens in afwijking van het bestemmingsplan vergunning te verlenen voor:
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Verzenddatum
2016W1974 Slichtenhorsterweg 73a  realisatie uitbreiding van de 09-02-2017
 Nijkerk woning aan de achterzijde 

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 omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn online te raadplegen via de link
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.OV0103-0001

Het college is voornemens in afwijking van het bestemmingsplan vergunning te verlenen voor:
Dossiernr.: Adres: Omschrijving: Verzenddatum
2016W1056 Wolfsesteeg 8  realisatie bed & breakfast-appartement 09-02-2017
 Nijkerkerveen in bestaand bijgebouw

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 omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn online te raadplegen via de link
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.OV0104-0001

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 uitgebreide 
omgevingsvergunning
Een online zienswijze kunt u indienen via de 
bekendmaking op de website, www.nijkerk.eu  
Ruimtelijke plannen ter inzage, of schriftelijk 
aan Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk.

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.



Vooruitblik Beeldvorming 16 februari
Bijeenkomst om informatie te delen. Inwoners kunnen meepraten.

Informatiebijeenkomst Implementatie Omgevingswet
In 2019 treedt er een nieuwe wet in werking, de Omgevingswet. De komst van de Omgevingswet 
betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder 
meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De gemeente bereidt zich voor op 
de invoering van deze nieuwe Wet. De raadsleden krijgen deze avond meer informatie over de 
wet. En ze gaan in gesprek over welke veranderingen er voor de gemeente zijn en welke keuzes de 
gemeente bij de invoering kan maken. 

Vooruitblik Raadsvergadering 23 februari
Vergadering waarin de raad besluiten neemt.

In de raadsvergadering staan de volgende punten op de agenda: 
Met debat:
- Kaderbrief begroting Regio FoodValley
- Beleid perifere en grootschalige detailhandel Regio FoodValley
Meer over de inhoud van deze agendapunten kunt u hiernaast lezen onder de terugblik op de 
raadscommissie.

Zonder debat:  
- Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Nijkerk: meer informatie zie hiernaast bij de raadscommissie.
- Onttrekking aan de openbaarheid van de weg Hulckesteijn: Door de realisatie van een nieuwe 

ontsluiting van Bad-Hulckesteijn op de Zeedijk, wordt de huidige ontsluiting overbodig. Deze weg 
wordt de (afsluitbare) toegang tot de jachthaven. Om deze reden wordt de straat Hulckesteijn met 
uitzondering van een klein gedeelte aan de Zeedijk, onttrokken aan de openbaarheid.

Gemeenteraad

Agenda van de raad
Datum Soort bijeenkomst Aanvang Plaats
16 februari Politiek inloopspreekuur 19.00 - 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant
16 februari Beeldvorming: Informatiebijeenkomst implementatie Omgevingswet 20.00 uur Stadhuis, bedrijfsrestaurant
23 februari Raadsvergadering 19.30 uur Stadhuis, raadzaal

Deze en overige agenda’s en bijbehorende stukken staan ook op www.nijkerk.eu/bestuur/raadskalender.

Column
Een blik in het werk van een raadslid

Terugblik Commissievergadering 9 februari
Vergadering voor debat en oordeelsvorming. 

Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Nijkerk
In het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Nijkerk staan de criteria voor de verschijningsvorm van 
gebouwen. De commissieleden kunnen zich vinden in het voorstel voor dit Beeldkwaliteitsplan. 
Het is de bedoeling dat dit beeldkwaliteitsplan bij het bestemmingsplan Binnenstad wordt 
opgenomen, dat later dit jaar in procedure gaat. Het beeldkwaliteitsplan staat zonder debat op de 
agenda van de raadsvergadering van 23 februari.

Kaderbrief begroting Regio FoodValley
In de Kaderbrief begroting 2018 van de regio FoodValley staat in hoofdlijnen wat de plannen en 
de bijbehorende financiële kaders voor 2018 zijn. Tijdens de commissievergadering vonden de 
raadsleden dat de kaderbrief nog niet scherp genoeg was om goede kaders mee te geven voor de 
begroting. Wellicht komt er nog een motie om dit uit te spreken. Besluitvorming staat gepland 
voor de raadsvergadering van 23 februari. 

Beleid perifere en grootschalige detailhandel Regio FoodValley
Het beleid uit 2010 voor perifere en grootschalige detailhandel (PDV/GDV) is nu geactualiseerd 
voor alle gemeenten van de Regio FoodValley. Nijkerk wil dit geactualiseerde PDV/GDV-beleid 
Regio FoodValley 2016-2018 als gemeentelijk beleid vaststellen en gaan overnemen in nieuw op  
te stellen bestemmingsplannen. In de commissie is onder andere gesproken over het effect op de 
bestaande detailhandel, de betrokkenheid van de ondernemers bij de uitvoering van het beleid 
en de ruimte die Nijkerk heeft om binnen het regionale beleid eigen afwegingen te maken. Het 
onderwerp komt met debat terug in de raadsvergadering van 23 februari voor besluitvorming.

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.

  Trudy Doornhof-
  Molenaar
  Raadslid CDA

Gast van de raad
Donderdag 8 februari was er een bijzondere 
commissievergadering, in deze vergadering 
werd er door de politieke partijen gediscus-
sieerd over verschillende onderwerpen. 
De  gemeenteraad had voor deze avond 
inwoners uitgenodigd. De inwoners waren 

willekeurig uitgenodigd om deze avond verder 
kennis te maken met de gemeenteraad en een 
vergadering mee te maken. Het doel van de 
avond was om te laten zien hoe de gemeente-
raad en de gemeente werkt. Wie doet wat en 
waar heeft u als inwoner mogelijkheden om 
mee te denken en te praten met de gemeente.

Enkele raadsleden hebben samen met Aline 
Verhoef, onze griffier, uitgelegd wat de 
gemeente zoal doet en hoe de verschillende 
zaken zijn geregeld. Welke rol heeft het college, 
de burgemeester, de raad en u als inwoner. En 
de inwoners gingen ook verder in gesprek met 
de aanwezige raadsleden van verschillende 
partijen. Om 19.30 uur ging de commissiever-
gadering van start. Een goede vergadering waar 
ook een belanghebbende gebruik maakte van 

de mogelijkheid om de politiek te overtuigen 
van haar blik op één van de onderwerpen. 

Deze avond was volgens de deelnemers 
interessant en een succes. Nu kan het zijn dat 
u voor één van de volgende avonden 16 mei,
7 september of 7 december wordt uitgenodigd 
door de gemeenteraad. Er kan zomaar zo’n 
brief op uw mat vallen. Leuk als u van deze uit-
nodiging gebruik maakt. Zo kunt u meer horen 
over de politiek in uw gemeente. En heeft u 
geen uitnodiging gehad maar wilt u graag 
aanwezig zijn meldt u gerust aan. Want u bent 
van harte welkom als gast van de raad!

Reageren?
trudydoornhof@gmail.com 


