17 juli 2018
COLOFON
Gemeentehuis Nunspeet

Omgevingsvergunningen

Markt 1
Postbus 79
8070 AB Nunspeet
telefoon: (0341) 25 99 11
fax: (0341) 26 00 48
e-mail: gemeente@nunspeet.nl

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
Elspeet
- Stakenbergweg 99, het verbouwen van
een woning, kenmerk HZ 2018-0955,
verzenddatum 9 juli 2018.

Gemeentewerf Nunspeet

Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en
wethouders (zie colofon).

Hullerweg 121
8071 RN Nunspeet
telefoon: (0341) 25 23 78

U kunt op afspraak dagelijks bij ons terecht
van 08.30 tot 12.30 uur, op donderdag tot
20.00 uur.

Inzage

Voor inzage van stukken kunt u
tijdens openingstijden terecht in het
Klantcontactcentrum. Let op: voor inzage
in stukken met betrekking tot een omgevingsvergunning, moet u een afspraak
maken. Wilt u een toelichting, dan moet u
hiervoor een afspraak maken via doorkiesnummer (0341) 25 99 11. Het is mogelijk
om tegen een vergoeding van de kosten
een kopie te krijgen van de ter inzage
gelegde stukken.

Zienswijze

Aanvragen om een omgevingsvergunning en ontwerpbesluiten liggen vanaf de
dag na publicatie zes weken ter inzage.
Tijdens deze periode kunt u een zienswijze
indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet. Voor
een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de afdeling Vergunningen,
Toezicht en Handhaving. Beroep tegen een
definitieve vergunning is alleen mogelijk
als u tijdig een zienswijze hebt ingediend
tegen het ontwerpbesluit.

Bezwaar

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken
na de dag van verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor
belanghebbenden om schriftelijk bezwaar
te maken tegen een besluit. Het is niet
mogelijk om een bezwaar in te dienen op
een aanvraag. Een bezwaarschrift kunt u
indienen bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen (burgemeester/
burgemeester en wethouders/gemeenteraad), Postbus 79, 8070 AB Nunspeet. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend
en ten minste de naam en het adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich
richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten. Naast het indienen van
een bezwaar kunt u ook een voorlopige
voorziening aanvragen.

Beroep

Tenzij anders vermeld, kunnen belanghebbenden, die tijdig zienswijzen hebben
ingediend tegen een ontwerpbesluit,
binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van een besluit een beroepschrift indienen. Dit is ook mogelijk als u
kunt aantonen dat u tijdens de periode
van terinzageligging van het ontwerpbesluit hier redelijkerwijs niet toe in staat
bent geweest. Naast het indienen van een
beroep kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Een beroepschrift kunt
u indienen bij de rechtbank Gelderland,
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst niet automatisch de werking
van een besluit. Degene die een bezwaar
of beroep heeft ingediend, kan daarnaast
bij spoedeisend belang een verzoek om
een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter (tenzij anders
vermeld): rechtbank Gelderland, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning is met
zes weken verlengd:
Nunspeet
- Westerlaan 33, het inrichten van een
bouwplaats, kenmerk HZ 2018-0883,
ontvangstdatum 8 mei 2018; de uiterste beslisdatum op de aanvraag is nu
23 augustus 2018.
Vierhouten
- Nunspeterweg 108, het bouwen van
tijdelijke huisvesting, kenmerk HZ
2018-0760, ontvangstdatum 20 april
2018; de uiterste beslisdatum op de
aanvraag is nu 23 augustus 2018;
- Nunspeterweg 122, het bouwen van
tijdelijke huisvesting, kenmerk HZ
2018-0759, ontvangstdatum 20 april
2018; de uiterste beslisdatum op de
aanvraag is nu 23 augustus 2018.
Voor inzage zie colofon.

Milieu

Melding Wet milieubeheer
Ontvangen melding op basis van het Activiteitenbesluit: .
Nunspeet
- Energieweg 5, plaatsen van een stikstoftank van ca. 3000 liter, kenmerk HZ
2018-1218, ver-zenddatum 9 juli 2018.
Tegen de melding kan geen bezwaar
worden ingediend.Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met het KCC via
doorkiesnummer (0341) 25 99 11.
Meldingen slopen en/of verwijdering
asbesthoudend materiaal
Nunspeet
- Vreeweg 17, saneren van asbesthoudende golfplaten van bijgebouw en
saneren asbesthoudende golfplaten
op maaiveld, kenmerk HZ 2018-1347,
verzenddatum 10 juli 2018.
Elspeet
- Nunspeterweg 83, saneren asbesthoudende golfplaten op deel dak winkel,
kenmerk HZ 2018-1309, verzenddatum
5 juli 2018.
Tegen de meldingen kan geen bezwaar
worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC
via doorkiesnummer (0341) 25 99 11.

Ruimtelijke
ordening
Besluit mer-beoordeling ten behoeve
van bestemmingsplan Varelseweg 211
Hulshorst
De gemeenteraad van Nunspeet heeft
d.d. 28 juni 2018 op grond van artikel
7.17 e.v. van de Wet milieubeheer (Wm)
besloten dat er geen MilieuEffectRapport (MER) behoeft te worden opgesteld
ten behoeve van het bestemmingsplan
Varelseweg 211 Hulshorst dat in voorbereiding is voor de herontwikkeling
van het recreatiepark Droompark Bad
Hoophuizen, Varelseweg 211 te Hulshorst. Het onderhavige raadsbesluit en
de bijbehorende stukken, waaronder de
Aanmeldingsnotitie mer-beoordelingsprocedure Droompark Bad Hoophuizen

met de daarbij behorende bijlagen liggen vanaf woensdag 18 juli 2018 tot en
met 28 augustus 2018 ter inzage in het
gemeentehuis van Nunspeet.
Het mer-beoordelingsbesluit is een
voorbereidingsbeslissing in de zin van
artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waartegen geen
zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk
is, tenzij het besluit belanghebbenden
los van het voor te bereiden besluit
rechtstreeks in hun belang treft. Indien
u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u uw bezwaarschrift tot en
met 28 augustus 2018 indienen bij de
gemeenteraad van Nunspeet, Postbus
79, 8070 AB Nunspeet.
Voor zover belanghebbenden geen
bezwaar of beroep tegen de voorbereidingsbeslissing in kun-nen stellen,
wijzen wij erop dat zij hun bezwaren/
zienswijzen met betrekking tot dit besluit kenbaar kunnen maken in het kader van de zienswijzenprocedure en/of
de rechtsbeschermingsprocedure, zoals
die openstaan in de bestemmingsplanprocedure voor het bestemmingsplan
Varelseweg 211 Hulshorst, ten behoeve
waarvan dit mer-beoordelingsbesluit
is genomen. Met betrekking tot de genoemde
bestemmingsplanprocedure
zullen nog afzonderlijke advertenties
worden geplaatst.

Op 9 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders het bevoegdhedenregister, -besluit en de toelichting
vastgesteld. Deze treedt op 16 juli 2018
in werking. De stukken kunnen op nunspeet.nl geraadpleegd worden.
Voor beroep, zie colofon
Bestemmingsplannen in voorbereiding
(kennisgeving op grond van artikel 1.3.1
Besluit ruimtelijke ordening)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat bestemmingsplannen worden
voorbereid voor de volgende gebieden:
a.Harderwijkerweg 265a en 267 te Hulshorst (t.b.v. de bouw van vier nieuwe
woningen en voor het bestemmen van
een voormalige bedrijfswoning als reguliere woning); en:
b. Varelseweg 211 te Hulshorst (t.b.v. de
herontwikkeling van het recreatiepark
Droompark Hoophuizen).
Omtrent deze plannen zal (indien noodzakelijk) advies worden gevraagd aan de
overlegpartners die de gemeente nomaliter raadpleegt in het kader van de
voorbereiding van ruimtelijke plannen.
Inzake deze kennisgeving liggen nog
geen stukken ter inzage.
Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging
van de ontwerp-bestemmingsplannen
worden geboden. De planning is dat
voor het onder a. genoemde bestemmingsplan de terinzagelegging zal
plaatsvinden vanaf week 30 (een advertentie zal naar ver-wachting in die
week worden geplaatst op dinsdag 24
juli 2018). De planning is dat voor het
onder b, genoemde bestemmingsplan
de terinzagelegging zal plaatsvinden na
week 35 (na de week van 27 augustus
tot en met 2 september 2018). Advertenties en kennisgevingen hieromtrent
zullen worden geplaatst in “Nunspeet
Huis aan Huis”, de “Nederlandse Staatscourant”, op de ge-meentelijke website,

en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Algemeen
Voornemen tot wijziging woonadres
naar ‘land onbekend’.
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Nunspeet maken bekend dat
zij voornemens zijn van onderstaande
persoon de woonadresgegevens in de
Basisregistratie Personen (BRP) ambtshalve wijzigen naar woonadres ‘land onbekend’ per volgende datum:
- 17 juli 2018 man
Zuijderduijn A. 11 augustus 1969
- 17 juli 2018 vrouw
Soowijl E.G. - 10 september 1964
- 17 juli 2018 vrouw
Zuijderduijn A.E. - 26 juni 1997
- 17 juli 2018 man
Zuijderduijn F.L. - 30 oktober 1999
- 17 juli 2018 vrouw
Germans N. 15 december 1994
- 17 juli 2018 man
Lamie D.P.D.J. 27 oktober 2014
- 17 juli 2018 man
Lamie D. - 3 februari 1995
- 17 juli 2018 man
Mészáros G.- 18 juli 1985
- 17 juli 2018 vrouw
Tarka M.M. - 21 maart 1985
- 17 juli 2018 man
Tarka A.W. 22 augustus 2016
Gevolgen van deze wijziging in de BRP
Een eventuele ambtshalve woonadreswijziging naar ‘land onbekend’ in de
BRP kan tot gevolg hebben dat u geen
paspoort, ID-kaart, rijbewijs, uittreksels of dergelijke kunt aanvragen. Ook
huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag
of een andere vorm van uitkering of
financiële ondersteuning kan worden
stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen
hebben voor de opbouw van de AOW.
Het is belangrijk om op het juiste adres
ingeschreven te staan.
Niet eens met dit voornemen?
Wij stellen u in de gelegenheid om binnen vier weken na publicatie van deze
mededeling uw zienswijze schriftelijk
aan ons kenbaar te maken en desgewenst mondeling toe te lichten. U kunt
overigens alsnog aan uw verplichting
voldoen door aangifte van verhuizing te
doen. U kunt uw verhuizing doen in de
gemeente waar u woont. Voor verdere
informatie verwijzen wij u naar de website van desbetreffende gemeente.
Ambtshalve wijziging woonadres naar
‘land onbekend’
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Nunspeet maken bekend dat
zij van onderstaand persoon de woonadresgegevens in de Basisregistratie
Personen (BRP) ambtshalve wijzigen
naar woonadres ‘land onbekend’ per
volgende datum:
- 19 juni 2018 man
Tuinstra J.S. 1991 01 24
Gevolgen van deze wijziging in de BRP
Een eventuele ambtshalve woonadreswijziging naar ‘land onbekend’ in de
BRP kan tot gevolg hebben dat u geen
paspoort, ID-kaart, rijbewijs, uittreksels of dergelijke kunt aanvragen. Ook
huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag
of een andere vorm van uitkering of
financiële ondersteuning kan worden
stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen
hebben voor de opbouw van de AOW.
Het is belangrijk om op het juiste adres
ingeschreven te staan.

Bezwaar
Zie colofon
Gevolgen van deze wijziging in de BRP
Een eventuele ambtshalve woonadreswijziging naar ‘land onbekend’ in de
BRP kan tot gevolg hebben dat u geen
paspoort, ID-kaart, rijbewijs, uittreksels of dergelijke kunt aanvragen. Ook
huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag
of een andere vorm van uitkering of
financiële ondersteuning kan worden
stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen
hebben voor de opbouw van de AOW.
Het is belangrijk om op het juiste adres
ingeschreven te staan.
Niet eens met dit voornemen?
Wij stellen u in de gelegenheid om binnen vier weken na publicatie van deze
mededeling uw zienswijze schriftelijk
aan ons kenbaar te maken en desgewenst mondeling toe te lichten. U kunt
overigens alsnog aan uw verplichting
voldoen door aangifte van verhuizing te
doen. U kunt uw verhuizing doen in de
gemeente waar u woont. Voor verdere
informatie verwijzen wij u naar de website van desbetreffende gemeente.
Bevoegdhedenregister
Op 9 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders het bevoegdhedenregister, -besluit en de toelichting
vastgesteld. Deze treedt op 16 juli 2018
in werking. De stukken kunnen op nunspeet.nl geraadpleegd worden.
Voor beroep, zie colofon.

Vergunningen
Evenementenvergunningen
-
Zomermarkten in het centrum van
Nunspeet, op 17, 24 en 31 juli en op
6, 13 en 20 au-gustus 2018 (verzenddatum 12 juli 2018);
-
Zomermarkten,
op
buitenterrein
dorpshuis Horsterhoek, op 21 en 29 juli
en op 4 en 11 augustus 2018, van 11u
tot 17u (verzenddatum 5 juli 2018);
-
Midzomer Proeverij, Elspeterbosweg
26 in Vierhouten, op 25 juli 2018,
van 15u tot 23u (verzenddatum 3 juli
2018);
- BrasswoodFestival, op parkeerplaats
Transferium, op 15 september 2018,
van 12u tot 23u (verzenddatum 18 juni
2018)
Melding evenement
- Leef Marathon, door bos- en heidegebied gemeente Nunspeet, op 8 september 2018, van 10u tot 18u (verzenddatum 12 juli 2018);
- Mountainbike-tochten door bosgebieden gemeente Nunspeet, op 13 oktober, 10 november en 8 december 2018
(verzenddatum 12 juli 2018);
- Kinderkleedjesmarkt, Colijnstraat 78
(Binnenhof) in Nunspeet, op 18 juli 2018
, van 13u tot 17u (verzenddatum 2 juli
2018);
Plaatsen voorwerpen
-
Steiger bij de Kruidvat, Dorpsstraat
47 in Nunspeet, van 17 tot en met 25
september 2018 (verzenddatum 4 juli
2018).
Terrasvergunning
- R.Ribic, plaatsen terras, Dorpsstraat
28 in Nunspeet (verzenddatum 18 juni
2018).

17 juli 2018

In september besluitvorming toekomst
Stationsomgeving Nunspeet
In de raadsvergadering van september 2018 neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van de
Nunspeetse Stationsomgeving. Het college van B&W adviseert de gemeenteraad variant 3 (met afzonderlijke
tunnels voor snel- en langzaam verkeer) verder uit te werken.
In opdracht van de gemeenteraad is eind 2016 een onderzoekstraject gestart naar de mogelijkheden voor een veiliger
en aantrekkelijker stationsomgeving. Samen met diverse betrokkenen (zoals ProRail, NS, provincie Gelderland, Ondernemersvereniging, bedrijvenkring, Nunspeet uit de Kunst, vastgoedeigenaren en bewoners) is in diverse werkateliers
nagedacht over de (on)mogelijkheden. Hieruit kwamen vier kernwaarden naar voren: een goede verkeersdoorstroming,
verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers, een goed verblijfsklimaat en een gevoel van ‘Welkom in Nunspeet en
op de Veluwe’.
Het eindrapport beschrijft drie mogelijke varianten; een gelijkvloerse spoorwegovergang, een gecombineerde (snel- en
langzaam verkeer) tunnel westelijk van de huidige overgang en variant 3, twee afzonderlijke tunnels, één voor gemotoriseerd verkeer westelijk van de huidige overgang en één voor langzaam verkeer bij het station. Alle andere mogelijkheden
zijn onderzocht, maar onderbouwd naar de achtergrond geschoven.

Voorkeur voor variant 3
Volgens B&W biedt variant 3 de beste mogelijkheden om de stationsomgeving te verbeteren. Niet alleen voor auto’s
maar met name ook voor fietsers, voetgangers en bezoekers per trein. Het is wel de duurste variant. De kosten worden
globaal geraamd op 23 miljoen (variant 1 ca. € 14 miljoen en variant 2 ca. € 21 miljoen). Het Ministerie heeft toegezegd
€ 8,4 miljoen bij te dragen, en de provincie Gelderland € 2,6 miljoen.

Tien vakanties aangeboden aan minima

Inzameling afval
vroeg in de morgen in
verband met de
Zomermarkten

De directie van EuroParcs heeft besloten om in iedere gemeente in Nederland waar EuroParcs een resort heeft,
10 gezinnen een vakantie op een EuroParcs resort aan te bieden. Zij doen
dit aanbod naar aanleiding van de berichtgeving in de media dat één op de
acht gezinnen in Nederland geen geld
heeft om op vakantie te gaan.

Vanaf 17 juli a.s. zijn er weer de zomermarkten op de dinsdag in het
centrum van Nunspeet. Aconov
(de afvalophaaldienst) begint in
verband met deze zomermarkten
in het centrum op de dinsdag extra
vroeg met de inzamelingsronde.
Zet u daarom tijdig uw afvalcontainer aan de weg. Tip: doet u het
maandagavond al.

In Nunspeet is ook een park gevestigd
en dit aanbod geldt dan ook voor de
inwoners van Nunspeet. Het aanbod
geldt voor maximaal 10 gezinnen van
maximaal 6 personen.
Er wordt een voucher uitgereikt, die
een jaar geldig is. Met deze voucher
kan een week, midweek of weekend
worden geboekt op een resort in Nederland naar keuze, op basis van beschikbaarheid (niet tijdens de feestdagen). Bij meer dan 10 aanmeldingen
zal er worden geloot.

Wie komen hiervoor in aanmerking?
Inwoners van de gemeente Nunspeet
die in 2018 een bijdrage ontvangen
op grond van de bijdrageregeling minima of in de maand juli 2018 een bijstandsuitkering ontvangen.

Aanmelding
Aanmelding kan voor 25 juli 2018
via de mail: participatie@nunspeet.
nl of schriftelijk op adres gemeente
Nunspeet, team Sociaal, Postbus 79,
8070 AB Nunspeet. Voor eventuele
vragen kunt u contact opnemen met
mevrouw N. Dallinga 0341 - 259911.
Wanneer in september 2018 de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college zal variant 3 in overleg met alle
betrokkenen verder worden uitgewerkt tot een concreet en gedetailleerd plan. De resultaten daarvan worden naar verwachting in 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd op basis waarvan dan het besluit tot daadwerkelijke realisering van
deze variant wordt genomen.
De uiteindelijke uitvoering hiervan zal zeker enkele jaren in beslag nemen. Door de onderdoorgang naast de huidige Elspeterweg aan te leggen zal de bereikbaarheid van Nunspeet tijdens het bouwproces gewaarborgd blijven.
Verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom is blij met het eindrapport: “In deze complexe opgave geeft het rapport helder inzicht in de gevolgen van mogelijke varianten. Wat ik erg belangrijk vind is dat veel betrokkenen hebben
meegewerkt aan het onderzoek. Dat schept draagvlak voor het uiteindelijke plan. Het is nu aan de gemeenteraad om in
september een besluit te nemen”, aldus Storteboom.

Brand Stella
Op woensdag 11 juli jl werd Nunspeet opgeschrikt door een grote brand. Aan de Hullerweg ging een opslagloods van Stella met fietsen en accu's in vlammen op. Het pand moet als verloren worden beschouwd. Wel
heeft de brandweer veel schade aan naastgelegen panden kunnen voorkomen.
Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Maar de impact op velen was en is groot. Vanwege de rookontwikkeling hebben bewoners in de omgeving van de Mackaystraat hun woning moeten verlaten. Via het
opvangcentrum in De Brake is voor diegenen die geen onderdak hadden een overnachtingsmogelijkheid
geregeld in Hotel De Sparrenhorst.
Voor velen was deze brand een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor Stella, maar ook voor de direct
omwonenden/bedrijven en de mensen die tijdelijk hun huis moesten verlaten. Tijdens een informatieavond
heb ik uitleg gegeven over de gebeurtenissen en de aanpak van de hulpverlening toegelicht.
Inmiddels heb ik met Stella om tafel gezeten en doorgesproken over dit incident. De inzet van Stella (en de
gemeente) is om zo spoedig mogelijk de restanten van de brand te laten verwijderen. De voorbereidingen
hiervoor zijn inmiddels gestart.
Op onze website, www.nunspeet.nl, staat een lijst met veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. Heeft
u alsnog een vraag? Belt u dan gerust.
Namens het gemeentebestuur,
Breunis van de Weerd, burgemeester.

Wij werken
op afspraak
Hoe maakt u een afspraak?
Stap 1: 
Kijk op www.nunspeet.nl/
onlineregelen of u een product
of dienst ook digitaal bij de gemeente kunt aanvragen;

Stap 2: 
Toch een afspraak nodig?
Maak eenvoudig en snel een
afspraak op www. nunspeet.nl/
afspraakmaken of bel (0341)
25 99 11;

Stap 3: 
Maak een afspraak op een
tijdstip dat het u uitkomt!

Overlast
hondenpoep
Hondenpoep is één van de
grootste ergernissen. Sommige
hondenbezitters laten hun viervoeter poepen op trottoirs, paden
en plekken waar kinderen spelen
en ruimen dit vervolgens niet
op. Dit veroorzaakt veel overlast
en ergernis. Neem altijd een
hondenpoepzakje of schepje mee
als u de hond gaat uitlaten. Het is
een kleine moeite om de poep op
te ruimen.
Laat u uw hond zijn behoefte doen
waar dat niet mag en ruimt u de
hondenpoep niet op? Dan riskeert
u een boete van € 140,-.
In het Hondenbeleid dat de
gemeente heeft vastgesteld staan
de hondenuitlaatrennen aangegeven waar honden mogen worden
uitgelaten.
Locaties hondenuitlaatrennen met
rasters:
•Piersonstraat (achter gymzaal)
•Schoolweg (achter sportveld)
•Heuvelweg hoek Randweg
• Hullerweg voor nr. 43 – Oranjelaan bij bruggetje
•Hullerweg tussen huisnummers
85-91
Wanneer de honden worden uitgelaten binnen de bebouwde kom
geldt een opruim- en aanlijnplicht.
De boete voor een niet aangelijnde hond binnen de bebouwde
kom is € 95,-.
Buiten de bebouwde kom dient
men zich te houden aan de toegangsregels ter plaatse.

