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Geachte heer, mevrouw,
Vanaf donderdag 21 december 2017 tot en met 31 januari 2018 heeft het ontwerpbestemmingsplan
Binnenstad 2018 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode heeft u een zienswijze bij het
ontwerpbestemmingplan ingediend. In deze brief informeren wij u over de vaststelling van het
ontwerpbestemmingsplan.
Notitie zienswijzen
Uw zienswijze is samengevat en van een reactie voorzien in de Nota beantwoording zienswijzen
Bestemmingsplan Binnenstad 2018. Deze nota kunt u inzien op de website van de gemeente
www.nijkerk.eu.
De gemeenteraad van Nijkerk heeft het ontwerpbestemmingsplan met inachtneming van deze nota,
gewijzigd vastgesteld op 1 2018. U treft een afschrift van het raadsbesluit als bijlage bij deze brief aan.
Beroep tegen vastgestelde plan
Vanaf …. ligt het gewijzigde, vastgestelde bestemmingsplan voor zes weken ter inzage. Als indiener
van een zienswijze bij het ontwerpbestemmingsplan, heeft u de mogelijkheid om tegen de vaststelling in
beroep te gaan bij de Raad van State. Vanaf …. kunt u beroep instellen.
Volgens de wettelijke regels bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en
handtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een
kopie daarvan); de gronden van het beroep. Verder zendt u een kopie mee van de zienswijze die u
tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend, of u geeft een toelichting waarom u niet in de gelegenheid
was een zienswijze in te dienen.
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Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de
beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang
hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit wordt
van rechtswege geschorst totdat op dit verzoek is beslist.
Uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening adresseert u als volgt:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u digitaal een beroepschrift indienen via
http://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
heer J.W. Bomhof van team Planvorming via 14 033 of gemeente@nijkerk.eu.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

de heer G. van Beek

de heer mr. drs. G.D. Renkema
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