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COLOFON
Gemeentehuis Nunspeet
Markt 1
Postbus 79 | 8070 AB Nunspeet
telefoon: (0341) 25 99 11
fax: (0341) 26 00 48
e-mail: gemeente@nunspeet.nl
U kunt bij ons op afspraak terecht.
Maak een afspraak via de website
of bel bovenstaand nummer.
Gemeentewerf Nunspeet
Hullerweg 121
8071 RN Nunspeet
telefoon: (0341) 25 23 78
Maandag tot en met vrijdag
geopend van 08.00 tot 12.00 uur
en 13.30 tot 16.00 uur.
1) Inzage
De aanvraag en bijbehorende stukken
liggen ter inzage op het gemeentehuis. Voor inzage of als u een toelichting wenst, maakt u een afspraak
met het Klantcontactcentrum. Het
is mogelijk tegen vergoeding van de
kosten een kopie te krijgen van de
stukken die ter inzage liggen. U kunt
tegen een melding geen bezwaar
maken. Bij een aanvraag om een
vergunning/ontheffing kunt u in een
later stadium bezwaar maken.
5) Zienswijze
Ontwerpbesluiten liggen vanaf de
dag na publicatie zes weken ter
inzage. Tijdens deze periode kunt
u een zienswijze indienen bij het
bestuursorgaan dat het ontwerpbesluit heeft genomen (burgemeester/burgemeester en wethouders
(B&W)/gemeenteraad). 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.
2 of 3) 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(2)/burgemeester en wethouders (B&W) (3)/gemeenteraad).
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.
4) Beroep
Tenzij anders vermeld, kunnen
belanghebbenden die tijdig een
zienswijze 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.
6) 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.

Geen publicaties
Vanwege een technische storing
kunnen deze week geen vergunningen
en meldingen worden gepubliceerd.

Vergunningen

Ambtshalve wijziging woonadres naar ‘land onbekend’
Het college van B&W maakt bekend dat zij de woonadresgegevens in de
Basisregistratie Personen (BRP) ambtshalve wijzigen naar woonadres ‘land
onbekend’ per 27 april 2021 van:

.................................................................................................................

- de heer M.H.E.Y.J. Op den Oordt (11 oktober 1984)
- de heer A.Z. Shariff (7 november 1967)

Bekendmaking Structuurvisie ’t Hul-Noord
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken bekend dat
de gemeenteraad op 27 mei 2021 de Structuurvisie ’t Hul-Noord heeft vastgesteld. Dit op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).
Op grond van deze wet kan de gemeente voor bepaalde (deel)gebieden een
structuurvisie vaststellen. De structuurvisie gaat over het gebied ‘t Hul-Noord
en ligt ten westen van Molenbeek. Het gaat om het gebied tussen de Hullerweg, Oude Zeeweg, Kolmansweg en Molenweg.

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.

Waarom?
De structuurvisie gaat inhoudelijk over
thema’s als ruimtelijke ontwikkeling,
milieu, cultuurhistorie en duurzaamheid. Deze structuurvisie vormt de
beleidsmatige basis van het toekomstige
bestemmingsplan voor het gebied
‘t Hul-Noord.
De structuurvisie is in te zien in het
Klantencontactcentrum in het gemeentehuis. Via www.nunspeet.nl/hul-noord
en via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0302.SV00003-vg01) kunt u de
structuurvisie digitaal raadplegen.
Vragen of zoekt u meer informatie
U kunt hiervoor contact opnemen met Matthijs Witting, projectmedewerker
en René van der Straaten, lijnprojectleider team ROV via (0341) 25 99 11 of
per e-mail: hul-noord@nunspeet.nl. Zoekt u meer informatie over ’t HulNoord? Kijk op www.nunspeet.nl/hul-noord
..............................................................................................................................
Intrekken voorkeursrecht diverse percelen ’t Hul-Noord te Nunspeet
Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken bekend dat zij - bij besluit
van 4 en 25 mei 2021 - het besluit van de gemeenteraad van 27 september
2018, waarbij diverse percelen gelegen in ’t Hul Noord als gronden zijn aangewezen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, voor de onderstaande percelen heeft ingetrokken. De intrekking
betreft de volgende percelen in het gebied ’t Hul-Noord te Nunspeet:
- Kolmansweg te Nunspeet: sectie B 6328.
- Hullerweg te Nunspeet: sectie B 9402, B 3927, B 4000, B 3928.
- Hullerweg 40, 8071 RN te Nunspeet: sectie B 5064 ged.
- Oude Zeeweg 6, 8071 TM te Nunspeet: sectie B 8787 ged.
De percelen zijn aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening d.d. 18 mei 2021 met kenmerk 05-S-98 AO en de daarbij behorende lijst
van eigenaren, een en ander naar de stand van de openbare registers van het
Kadaster d.d. 14 mei 2021.
Aanleiding
Het voorkeursrecht werd destijds gevestigd ten behoeve van de voorgestane
ontwikkeling van het project ’t Hul-Noord. Een deel van de met Wvg belaste
gronden hoeft vanwege aankoop door de gemeente danwel anderszins niet
langer belast te worden met de Wvg. Het voorkeursrecht op deze gronden
trekt het college in. Voor overige percelen zoals aangewezen bij besluit van de
raad van 27 september 2021 blijft de Wvg gelden. Artikel 8 lid 1 van deze wet
bepaalt dat, voor zover de vestiging van een voorkeursrecht niet meer voldoet
aan de eisen die daaraan op grond van de wet worden gesteld, burgemeesters
en wethouders besluiten tot het intrekken van de aanwijzing van een perceel
of gebied. Ditzelfde artikel bevat voor het college van B&W vervolgens de
verplichting het voorkeursrecht van de gemeenteraad in te trekken.
Gevolgen
Na de intrekking is het voorkeursrecht niet langer van toepassing op (een deel
van) de betrokken gronden en zijn de eigenaren en/of beperkt gerechtigden,
wanneer zij tot verkoop van (hun rechten op) hun gronden willen overgaan,
niet langer verplicht om (de rechten op) de percelen eerst aan de gemeente
Nunspeet te koop aan te bieden alvorens verkoop aan een ander mogelijk is
(de aanbiedingsplicht). Het intrekkingsbesluit wordt verwerkt in het gemeentelijke beperkingenregister en in de openbare registers (van de landelijke voorziening) bij het Kadaster. Dit betekent dat de aantekening van het 'voorkeursrecht' in deze registraties wordt doorgehaald/verwijderd. De eigenaar en/of
beperkt gerechtigde ontvangt een dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving
over deze (gedeeltelijke) intrekking.
Het besluit van het college is bekend gemaakt in de Staatscourant van 31 mei
2021 en is te raadplegen via www.officielebekenmakingen.nl.
Ter inzage
Het besluit inclusief bijbehorende bijlagen ligt vanaf 31 mei tot en met 11 juli
2021 ter inzage in het gemeentehuis.
Bezwaar en voorlopige voorziening
Tegen het besluit kan bezwaar en beroep worden ingediend bij het college van
B&W, zie colofon. Ook kan een vooropige voorziening worden aangevraagd, zie
colofon, of met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A.M.E. Wind, via
(0341) 25 99 11.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij ons indienen, zie colofon. Als u of een derde belanghebbende
bezwaar heeft gemaakt en u kunt niet wachten op de beslissing hierop kunt u
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter,
zie colofon. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.
..............................................................................................................................
Verkeersbesluit twee parkeerplaatsen Jasmijnweg
Het college van B&W maakt bekend dat zij van plan zijn op de parkeerstrook
aan de Jasmijnweg - gelegen naast Seringweg 35 - twee parkeerplaatsen
aan te wijzen die uitsluitend bedoeld zijn voor het opladen van elektrische
voertuigen. De reden hiervoor is dat een buurtbewoner die met een elektrisch
voertuig rijdt en niet beschikt over parkeerruimte op eigen terrein graag een
openbare laadmogelijkheid wil hebben. Het vastgestelde verkeersbesluit ligt
van 2 juni tot en met 13 juli 2021 ter inzage in Klantcontactcentrum (KCC) in
het gemeentehuis.
Beroep
Indien u bij het ontwerpbesluit een zienswijze hebt ingediend, kunt u tegen
dit besluit binnen zes weken na de dag van terinzagelegging een beroepschrift
indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, zie colofon.
..............................................................................................................................
Bekendmaking Realisatieovereenkomst Elspeet Noordwest fase 3
Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken bekend dat zij een realisatieovereenkomst zijn aangegaan. Deze overeenkomst gaat over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ten behoeve van de woningbouwontwikkeling Elspeet Noordwest fase 3.
Deze overeenkomst is met initiatiefnemers aangegaan voor een project dat
voorziet in de realisatie van maximaal 85 woningen in het plangebied Elspeet
Noordwest, hoek Nachtegaalweg en Stakenbergweg in Elspeet.
Hieronder staat een korte weergave van de zakelijke inhoud van de overeenkomst:
- De gemeente neemt de inspanningsverplichting op zich om een
bestemmingsplan in procedure te brengen.
- Initiatiefnemers ontwikkelen het plangebied voor eigen rekening en risico
waaronder tevens de realisatie van de openbare ruimte en de daarbij behorende infrastructuur, een en ander conform de eisen en wensen van de
gemeente. De openbare ruimte wordt na realisatie overgedragen aan de
gemeente.
- Initiatiefnemers verplichten zich om een bijdrage te leveren aan de kosten die
de gemeente moet maken in verband met de ambtelijke uren, advieskosten
en mogelijke planschade.
Geen zienswijzen, bezwaar en beroep
Het betreft een overeenkomst tussen drie partijen op basis van het burgerlijk
recht. Het betreft tevens een overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van
de Wet ruimtelijke ordening. Daarmee is het geen besluit in de zin van het
bestuursrecht en staat er voor derden geen bezwaar of beroep tegen open.
..............................................................................................................................
RECTIFICATIE
Vanwege technische problemen bij de gemeente was het niet mogelijk om het
bestemmingsplan op de juiste datum digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl
te publiceren. Om deze reden wordt het ontwerp van het bestemmingsplan
hierbij opnieuw gepubliceerd.
Ontwerpbestemmingsplan 'Elspeterbosweg 7'
Van woensdag 2 juni t/m dinsdag 13 juli 2021 ligt in het Klantcontactcentrum
van het gemeentehuis voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan
'Elspeterbosweg 7' ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te vinden
op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01156-ow01).
Genoemd bestemmingsplan beoogt te voorzien in de bouw van negen nieuwe
woningen met een toegangsweg en een parkeerplaats ter plaatse van het
perceel, genoemd Elspeterbosweg 7 te Vierhouten. Het perceel is kadastraal
bekend als gemeente Nunspeet, 01, sectie E, nr. 2099. Het perceel is gelegen
tussen de percelen aangeduid met Elspeterbosweg 5 en Elspeterbosweg 11 te
Vierhouten.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad van
Nunspeet, zie colofon. Wilt u uw zienswijze mondeling naar voren te brengen,
en kunt u contact opnemen met de heer J. van der Noord van het Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.
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Update: wegwerkzaamheden
Harderwijkerweg Hulshorst
De werkzaamheden aan de Harderwijkerweg in Hulshorst zijn
begonnen. De weg blijft zoveel mogelijk open op enkele avonden/
nachten na.
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de weg afgesloten
tussen 20.00 uur en 06.00 uur van:
- 7 op 8 juni (maandag op dinsdag)
- 10 op 11 juni (donderdag op vrijdag)
- 11 op 12 juni (vrijdag op zaterdag)
De weg is van 8 op 9 juni en van 9 op 10 juni - met enig oponthoud
- ook ’s avonds en ’s nachts toegankelijk voor doorgaand verkeer
(onder begeleiding van verkeersbegeleiders).

Onthulling bouwbord De Wiltsangh
Vrijdag 28 mei werd het bouwbord onthuld van het nieuwe zwembad met sport- en turnhal op De
Wiltsangh. Onder toeziend oog van het bouwteam en wethouder Mark van de Bunte onthulden Sportbedrijf Nunspeet en Slangen + Koenis architecten het bord. Het bouwteam, de sportverenigingen en een
afvaardiging van de gemeenteraad werden - elk in een eigen tijdslot vanwege de coronamaatregelen langs het bouwterrein geleid.
Alle organisaties lieten een voorwerp of herinnering achter in de ‘Box of Memories’. Dit voorwerp symboliseert de betreffende sport, organisatie of bijdrage aan het project. Het idee is dat de box onder het
nieuwe sportcomplex wordt geplaatst om zo het verleden een toekomst te geven.
Deze week start de Van Norel Bouwgroep met de bouw van het sportcomplex. De ingebruikname staat
gepland voor het najaar van 2022.

.............................................................................................................

Commissievergaderingen
Aankomende week vergaderen onderstaande raadscommissies
digitaal. U kunt deze vergadering meekijken/later terugkijken via
nunspeet.raadsinformatie.nl. U vindt hier ook de volledige agenda's.
Op donderdag 3 juni vergadert de commissie Maatschappij en
Middelen om 19.30 uur. Op de agenda staan o.a. de jaarstukken,
indicatoren 2021 en Handle with Care.
De commissie Ruimte en Wonen vergadert op maandag 7 juni om
19.30 uur met op de agenda o.a. het vaststellen bestemmingsplan
bedrijventerrein Elspeet, het Masterplan Ruimtelijke Ontwikkeling
Nestlé en het vaststellen beleidsnotitie kleinschalige windmolens.
.............................................................................................................

Onderzoek naar woonbeleid gemeenten
Nunspeet, Putten, Oldebroek en Elburg
De samenwerkende Rekenkamercommissie van de gemeenten Nunspeet, Putten, Oldebroek en Elburg doet onafhankelijk onderzoek
om de gemeenteraden nog beter te kunnen laten functioneren. Op
dit moment onderzoekt de Rekenkamercommissie het woonbeleid
in de vier gemeenten. In het woonbeleid is vastgelegd hoe gemeenten werken aan passende woningen voor iedereen.
De Rekenkamercommissie onderzoekt hoe het woonbeleid tot
stand is gekomen, wat de effecten ervan zijn op de verschillende
doelgroepen in de gemeenten en wat de rol van de gemeenteraad
erin is. Voor het onderzoek vindt er een documentstudie plaats,
worden er interviews gehouden met o.a. woningbouwcorporaties
en wethouders en worden er workshops gehouden voor de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
Na afronding van het onderzoek worden de resultaten aan de vier
gemeenteraden aangeboden en openbaar gemaakt op de websites
van de vier gemeenten. Naar verwachting vindt dat plaats aan het
einde van dit jaar.

.........................................................................................................................................................................

Nunspeet sluit 2020 financieel positief af
De gemeente Nunspeet heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt. Onder de streep blijft, door voornamelijk
incidentele effecten, een positief saldo over van 7 miljoen euro. Hierin zijn de resultaten uit de eerste en
tweede hoofdlijnenrapportages reeds verwerkt. De raad heeft in februari 2021 al besloten dat 2 miljoen
euro wordt gebruikt voor het uitvoeren van bestaande werken die in 2020 nog niet (geheel) zijn afgerond.
Doordat de bouw van woningen en bedrijven in 2020 op volle toeren draaide, is veel bouwgrond verkocht. De tussentijdse winstneming bij enkele grondexploitaties heeft tot een positief resultaat geleid van
2,4 miljoen euro. De overige grote verklaringen zijn: lagere lasten door latere uitvoering / ingebruikname
project (nieuwbouw) sportpark De Wiltsangh en onderwijshuisvesting, verder hogere algemene uitkering
Gemeentefonds vanuit het Rijk en naast hogere uitgaven Jeugdzorg ook lagere kosten binnen het Sociaal
Domein.
Bestemming positief resultaat
Naast de overheveling van budgetten naar 2021 wordt voorgesteld 2,4 miljoen euro toe te voegen aan
de reserve grondexploitatie. 1,2 miljoen euro wordt toegevoegd aan de reserve ‘Sportpark De Wiltsangh’
en 0,6 miljoen euro aan bestemmingsreserves. Het netto saldo over boekjaar 2020 van 0,8 miljoen euro
wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Wethouder Leen van der Maas is zeer content met het positieve resultaat: "Ondanks de forse uitdagingen in met name de jeugdzorg toch het jaar positief afsluiten, is verblijdend. Maar ik wil er direct aan
toevoegen dat een deel van het resultaat eenmalig is."
Op 3 juni a.s. buigt de raadscommissie Maatschappij en Middelen zich over de Jaarstukken 2020.

Vaststelling Visie Sociaal Domein
Meedoen, ontwikkelen en ondersteunen. Dat zijn de kernwaarden
van de 'Visie Sociaal Domein' die op 25 maart 2021 door de gemeenteraad van de gemeente Nunspeet is vastgesteld. "Deze visie vormt
de kapstok voor het gemeentelijk beleid op het sociale domein",
verduidelijkt wethouder Pieter Teeninga. "Meedoen door iedereen ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, geaardheid, geloofsovertuiging,
beperking of financiële situatie - ondersteuning te bieden als het
even niet lukt en inwoners te helpen zich naar vermogen te ontwikkelen. Dat is in het kort de nieuwe visie", aldus de wethouder.
Waarom deze visie?
Na de decentralisatie (overheveling) in 2015 van de Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdwet en de Participatiewet
vanuit de rijksoverheid/provincie naar de gemeenten is er behoefte
om te komen tot een integrale aanpak, waarbij o.a. ook veiligheid
(voorkomen criminaliteit en overlast) en de inrichting van een
gezonde en veilige leefomgeving belangrijke thema’s zijn.
Visie als stip op de horizon
De visie vormt een inspirerend en uitdagend toekomstbeeld. De
volgende stap is dat er op basis van deze visie een beleidsplan wordt
gemaakt. Een soort routekaart die beschrijft welke maatschappelijke effecten en doelstellingen we nastreven, welke uitgangspunten
we hanteren en welke stappen we zetten om de doelstellingen te
bereiken.

.........................................................................................................................................................................

Toekomstplannen Nestlé in raadscommissie Ruimte & Wonen
Maandag 7 juni 2021 wordt het zgn. Masterplan Ruimtelijke Ontwikkeling van Nestlé besproken in de
raadscommissie Ruimte en Wonen. De gemeente heeft Nestlé gevraagd de (ruimtelijke) ontwikkelingen
voor de komende tien jaar goed in beeld te brengen. Nestlé heeft dit plan gecommuniceerd en overlegd
met omwonenden.
In het plan wordt zowel de toekomst van de huidige locatie als de eventuele invulling van het terrein van
De Brake, dat hiervoor nodig is, omschreven. Het huidige Nestléterrein moet volgens het plan anders
worden ingericht en bebouwd en op het terrein van De Brake moeten functies komen zoals kantoor,
opslag, laboratorium en parkeren. Onderdeel van de plannen is verplaatsing van het grasveld naar een
kleiner, maar goed ingericht trapveld en behoud van een aantal openbare parkeerplaaten bij De Brake.
Nestlé hoopt met deze plannen enerzijds haar positie als economische motor voor de gemeente en regio
vast te houden en wil anderzijds haar verantwoording nemen richting omwonenden.
Het college van B&W kan instemmen met de plannen onder voorwaarde dat een veilige en gezonde leefomgeving voor omwonenden wordt gegarandeerd en bijvoorbeeld de geluidsuitstoot niet toeneemt. Ook
moet de uitbreiding met bebouwing op een stedenbouwkundige verantwoorde manier gebeuren door
bijvoorbeeld de hogere delen zoveel mogelijk centraal in het terrein te houden.
Aan de commissie Ruimte en Wonen wordt gevraagd om in te stemmen met het Masterplan, zodat later
dit jaar een bestemmingsplanprocedure kan worden gestart.
De raadscommissie van 7 juni begint om 19.30 uur en is digitaal te volgen via nunspeet.raadsinformatie.nl.
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Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open
Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen
dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan een
paar dagen eerder te zetten. Vanaf zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten meer, zoals meer bezoekers.
Belangrijk blijft dat we drukte blijven vermijden en ons allemaal aan de basisregels blijven houden, ook als
we al gevaccineerd zijn: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. We werken
thuis als dit kan. En we laten ons vaccineren, zodra we aan de beurt zijn. Dan kan er snel steeds meer.
Derde stap openingsplan per 5 juni
Op 5 juni worden de volgende coronamaatregelen losgelaten of aangepast. Alle overige maatregelen en
de basisregels blijven gelden voor iedereen.
- Thuisbezoek naar 4 personen: ontvang maximaal vier mensen per dag.
- Groepsgrootte buiten 4 personen: iemand mag met drie anderen buiten samenzijn of met drie anderen
een activiteit kan doen. Wel op 1,5 meter afstand van mensen buiten je huishouden of gezin. Kinderen
tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.
- Thuiswerken: thuiswerken als dat kan blijft de norm. Samenkomsten van interne teams voor bijvoorbeeld
training, ontwikkeling en scholing zijn wel weer toegestaan.
- Grote zalen: per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Uitzondering
hierop zijn grote zalen met 1.000 of meer vaste zitplaatsen. Hiervoor geldt een maximum van 250
bezoekers op 1,5 meter afstand. Dit geldt voor alle grote zalen binnen en buiten.
- Culturele instellingen: musea en monumenten mogen binnen weer open. Voor musea geldt dat er één
bezoeker per 10 m2 aanwezig mag zijn. Ook bioscopen, filmhuizen, poppodia en theaters kunnen weer
maart 2021i
open onder voorwaarden zoals reserveren, een gezondheidscheck, en vaste zitplaatsen. Een26
reservering
is voor maximaal vier personen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen van
eenzelfde huishouden. Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand.
Voor musea geldt dat er één bezoeker per 10 m2 aanwezig mag zijn. Een uitzondering hierop zijn de
grote zalen met een capaciteit van 1.000 vaste zitplaatsen of meer. Hier mogen maximaal 250 personen
op 1,5 meter zitten. Dit is exclusief personeel.
- Kunst en cultuur: in groepen kunst en cultuur beoefenen mag weer voor alle leeftijden. Dit betekent
bijvoorbeeld dat een orkest samen kan repeteren. Tijdens het oefenen hoeft geen 1,5 meter afstand
gehouden te worden als dat niet anders kan. Wel geldt een maximaal aantal mensen per ruimte, dit
mogen er niet meer zijn dan 50, exclusief docent. Publiek is niet toegestaan. De overige voorwaarden
voor zingen, toneelspelen, dansen en muziek maken blijven gelden.
- Recreatie: de binnenruimtes van attractie-, natuur- en dierenparken mogen ook open, zoals reptielenverblijven of overdekte attracties. Ook casino’s en spellocaties, sauna’s en wellnesscentra mogen open.
Hierbij geldt maximaal één persoon per 10 vierkante meter of maximaal 50 personen per ruimte op
1,5 meter afstand. Wat er geldt is afhankelijk van de aard van de activiteit dus of men zich verplaatst
of grotendeels zit. Reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht. Een reservering is voor
De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen met het coronavirus
maximaal vier personen, met uitzondering van kinderen en personen van eenzelfde huishouden.
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mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn
wel toegestaan. Publiek bij amateurwedstrijden is nog niet toegestaan. Kleedkamers, douches en sauna’s
gaan ook open. En ook de sportkantines mogen open. Reserveren en een gezondheidscheck blijft
verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.
- Horeca: eet- en drinkgelegenheden mogen weer open tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Een vaste zitplek
aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan. Aan een tafel mogen maximaal vier mensen zitten. Zij houden 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar of mensen uit
hetzelfde huishouden. Er mogen maximaal 50 personen binnen zijn, exclusief personeel. Dit geldt ook
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- Alcoholverkoop en coffeeshops: tussen 22.00 uur en 06.00 uur mogen geen alcoholische dranken verkocht worden. Afhalen bij coffeeshops kan tot 22.00 uur.
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Het kabinet heeft besloten om bij stap 3 coronatoegangsbewijzen mogelijk te maken. Horeca, culturele
instellingen en organisatoren van professionele sportwedstrijden kunnen ervoor kiezen om gebruik te
makenjevan
verplichte toegangsbewijzen. Zo mogen theaters of restaurants die geen gebruik maken van
Raak
gezicht
drukke Als zij wél gebruikmaken
Laat jevan
direct
toegangsbewijzen maximaal 50 mensenVermijd
binnen ontvangen.
toegangstesten,
zo
min mogelijk
mogen zij net zoveel gasten ontvangen plekken.
als er in hun zaal of zaak passen terwijl testen.
iedereen op 1,5 meter
aan.
afstand van elkaar zit. Evenementen met een vaste zitplaats en op 1,5 meter, zowel binnen als buiten, zijn
ook weer mogelijk. Natuurlijk onder voorbehoud van lokale regels, zoals een vergunning.
Kijk op rijksoverheid.nl/testenvoortoegang voor meer informatie.

Enthousiaste vrijwilligers gezocht
voor Buurtbemiddeling
Kom je uit Nunspeet, Elburg, Oldebroek of omgeving en kun je goed
luisteren, observeren, vragen stellen en heb je een open, positieve
en een optimistische benadering naar mensen? Dring jij je eigen
normen en waarden niet op? Laat jij je niet van de wijs brengen
door agressie of verbaal gedrag? Dan zijn we op zoek naar jou.
Buurtbemiddeling biedt de nieuwe vrijwilligers een leerzame,
zinvolle en interessante tijdsbesteding waarin actief een bijdrage
wordt geleverd aan de leefbaarheid van de dorpen. Daarnaast krijg
je een professionele training conflictbemiddeling waar je altijd wat
aan hebt, zowel in het werk als bemiddelaar als privé. Verder biedt
Buurtbemiddeling begeleiding en ondersteuning, steeds meer ervaring in luisteren, vragen stellen, gesprekken leiden, contact leggen
en helpen herstellen van de communicatie.
Interesse? Mail dan naar buurtbemiddeling@nunspeet.nl. Voor
vragen of meer informatie kun je terecht bij Hettie Schoonhoven,
coördinator, via telefoonnummer (0341) 25 94 33.
.............................................................................................................

CJG ook bereikbaar via livechat
Het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) is er voor alle vragen over
opvoeden en opgroeien. Groot of klein, ingewikkeld of simpel. Zij
probeert altijd een oplossing te zoeken
en is continu op zoek naar de manier
waarop inwoners van de gemeente
Nunspeet het beste kunnen helpen
met deze vragen. Vanaf 17 mei is de
chatfunctie op de website live.
Inwoners kunnen op werkdagen
tussen 19 en 21 uur via deze chat het
CJG bereiken en vragen stellen via
www.cjgnunspeet.nl.
Volgens Tessa Hanken, gedragswetenschapper bij het CJG, is dit
een grote stap vooruit: "Wij weten dat cliënten het stellen van een
hulpvraag soms spannend vinden. Bij gevoelige thema’s is de stap
naar het CJG dan groot. Daarom ben ik enorm trots dat wij nu deze
klanten ook op deze laagdrempelige manier kunnen helpen. Met de
chat kunnen wij eerder helpen en laten zien dat schaamte vaak niet
nodig is. We zijn allemaal mensen en iedereen heeft wel eens een
hulpvraag. Ik ook."
Wil je meer weten over onze chatfunctie of de andere manieren
waarop wij jou kunnen helpen? Kijk dan op www.cjgnunspeet.nl.
.............................................................................................................

Cliënten dagbesteding InteraktContour naar andere aanbieders
De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek,
Putten en Zeewolde hebben half april de aanbesteding voor de
Wmo ondersteuning afgerond. Veel aanbieders gaan door met de
ondersteuning die zij al boden. Er zijn nieuwe aanbieders die per 1
juni a.s. gaan starten en een aantal zal hun dienstverlening moeten
beëindigen. InteraktContour is een van de grotere aanbieders in
de regio die stopt met het aanbieden van dagbesteding onder de
Wmo. De cliënten moeten in juni a.s. naar een aanbieder die wel
een contract voor dagbesteding heeft afgesloten. Om ervoor te
zorgen dat deze overgang soepel verloopt, werken InteraktContour,
de gemeenten en de nieuwe aanbieders nauw samen.
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Wethouder Willem Krooneman van Elburg namens de samenwerkende gemeenten: "Natuurlijk staat passende zorg voor de cliënten
voorop. Met InteraktContour is afgesproken dat zij hun dienstverlening voortzetten tot maandag 14 juni. Daarna zal de dienstverlening
door andere aanbieders overgenomen worden. Zij spannen zich in
om ervoor te zorgen dat er continuïteit is van ondersteuning en dat
de overgang zo goed en zorgvuldig mogelijk verloopt. Daar zijn wij
hen als gemeenten dankbaar voor. We hopen dat onze inwoners
zich bij de nieuwe aanbieders snel op hun plek voelen."

De laatste, vijfde stap, het loslaten van de basisregels, het opheffen van de laatste beperkingen en het
stoppen met toegangstesten, kan pas worden genomen als het aantal besmettingen en de instroom in het
ziekenhuis dit toelaat.

Ambulante Hulpverlening Midden Nederland (AHMN) en Combinatiezorg (EBC, st. Ontmoeting en Eleos) nemen in samenwerking
met andere aanbieders de dienstverlening over. In Harderwijk
blijft De Aanleg als locatie open, in Ermelo wordt de dagbesteding
voortgezet via locatie Materra van AHMN. De heer Jan van Kampen,
bestuurder van InteraktContour: "InteraktContour betreurt het ten
zeerste de dagbesteding voor Wmo-cliënten te moeten sluiten op de
Veluwe. Op dit moment werkt InteraktContour mee aan de overdracht naar nieuwe zorgaanbieders."

past. Ook zijn dan onder voorwaarden en met 1,5 meter afstand of met toegangsbewijzen, evenementen
met doorstroom (dus zonder vaste zitplaatsen) toegestaan. Zoals festivals, concerten en kermissen. Onder
voorbehoud van lokale regels, zoals een vergunning. Dit geldt ook voor dansgelegenheden zoals discotheken en nachtclubs. Op 22 juni besluit het kabinet of stap 4 gezet wordt. Welke maatregelen dan verder
nog worden losgelaten, is te zien in dit overzicht van het openingsplan.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/basisregels
of bel 0800-1351

