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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.

Vergunningen
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Beltmolen 103. Het bouwen van
een schuur. Zaak: HZ 2021-0055.
Ontvangen 12-1-2021.
- Beltmolen 111. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210066. Ontvangen 15-1-2021.
- Dorpsstraat 4. Het uitbreiden
van bestaand pand met twee
appartementen (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0051. Ontvangen
12-1-2021.
- Gerbrandystraat 38. Het plaatsen van dakkapellen (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0057. Ontvangen
13-1-2021.
- Hardenbrinkweg 11. Wijzigen
van positie woonhuis en bijgebouw. Zaak: HZ 2021-0049.
Ontvangen 12-1-2021.
- Jan Topweg kavel 2. Oprichten
van een woonhuis (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2020-2028. Ontvangen
11-12-2020.
- Jasmijnweg 30. Plaatsen van een
tuinoverkapping. Zaak: HZ 20210043. Ontvangen 11-1-2021.
- Leopoldlaan 4. Plaatsen van een
carport. Zaak: HZ 2021-0042.
Ontvangen 11-1-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Oosteinderweg 107. Uitbreiden
van een bedrijfsruimte. Zaak:
HZ 2020-1794. Verzonden
20-1-2021.
Ontwerp omgevingsvergunning5
- Het realiseren van de tweede
fase Landgoed Zonneheuvel.
Zaak: HZ 2020-1949. Ter inzage
vanaf 3-2-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Oosteinderweg 92. Uitbreiden
van bedrijfspand. Zaak: HZ 20201860. Verzonden 21-1-2021.
- Prins Mauritserf 103. Plaatsen
van een dakkapel. Zaak: HZ
2020-2070. Verzonden
21-1-2021.
- Vlierweg 36. Het verplaatsen
van de inrit. Zaak: HZ 20202105. Verzonden 25-1-2021.
- Waterweg 47. Het uitbreiden
van de woning (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2020-1966. Verzonden
21-1-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Dorpsstraat 27b. Plaatsen van
steigers voor werkzaamheden
verbouwing bovenwoning.
Zaak: HZ 2021-0028. Ontvangen
7-1-2021.
APV-vergunning verleend3

- Dorpsstraat 27b. Plaatsen van
steigers voor werkzaamheden
verbouwing bovenwoning.
Zaak: HZ 2021-0028. Verzonden
22-1-2021.
Drank- en horecawetvergunning
aangevraagd1
- Marktstraat 7. Het uitoefenen
van het horecabedrijf bij Cafetaria Marktzicht. Zaak: HZ 20210072. Ontvangen 7-1-2021.

Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Apeldoornseweg 82. Het
oprichten van een woning met
bijgebouw (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan, werk-/werkzaamheid uitvoeren). Zaak:
HZ 2020-2026. Ontvangen
11-12-2020.
- Kleine Kolonieweg 75. Het
aanbouwen aan de zijkant van
de woning. Zaak: HZ 2021-0065.
Ontvangen 14-1-2021.
- Stakenbergweg 62 0009. Het
tijdelijk bewonen van een
recreatiewoning. Zaak: HZ 20202046. Ontvangen 15-12-2020.
Omgevingsvergunning verleend3
- Stakenbergweg 62 0012. Het
tijdelijk bewonen van een
recreatiewoning ter overbrugging. Zaak: HZ 2020-2048.
Verzonden 18-1-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Harderwijkerweg 446. Bouwen
van een schuurtje. Zaak: HZ
2021-0054. Ontvangen
12-1-2021.
- Harderwijkerweg 495 0029.
Het tijdelijk bewonen van een
pauzewoning. Zaak: HZ 20210070. Ontvangen 15-1-2021.
- Vuurkuilweg 15 0027. Het
tijdelijk bewonen van een
pauzewoning. Zaak: HZ 20210006. Ontvangen 4-1-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Brandsweg 34. Het oprichten
van een halfvrijstaande woning
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2020-1545.
Verzonden 22-1-2021.
Vierhouten
Omgevingsvergunning
verleend3
- Elspeterweg 119. Het tijdelijk
gebruik van woonhuis als kantoor. Zaak: HZ 2020-2018.
Verzonden 21-1-2021.
- Nunspeterweg 122. Verbouwen
van kapel. Zaak: HZ 2020-2042.
Verzonden 21-1-2021.
Ontwerp omgevingsvergunning
geweigerd5
- Gortelseweg 8. Het uitbreiden
van logiesfunctie en verbouw
van vergaderzalen. Zaak: HZ
2020-2038. Ter inzage vanaf
3-2-2021.
Meer informatie over meldingen
en/of vergunningen? Bel met het
Klantcontactcentrum via (0341)
25 99 11.
Zie colofon voor de toelichting.

De onderstaande voorbereidingsbesluiten zijn al bekendgemaakt op
respectievelijk vrijdag 29 januari 2021 en maandag 2 februari 2021
in de Nederlandse Staatscourant en in de Stentor (Noord-Veluwe).
VOORBEREIDINGSBESLUIT "Om onzelfstandige bewoning van
woningen tegen te gaan en voor het uitsluiten van logies t.b.v.
seizoensarbeiders en/of arbeidsmigranten."
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Nunspeet maakt op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering
van 28 januari 2021 heeft besloten om een voorbereidingsbesluit
te nemen "om onzelfstandige bewoning van woningen tegen te
gaan en voor het uitsluiten van logies t.b.v. seizoensarbeiders en/
of arbeidsmigranten", ter voorbereiding van een op nieuw beleid
gebaseerd (paraplu-)bestemmingsplan dat voor het gehele grondgebied van de gemeente wordt opgesteld.
Het voorbereidingsbesluit geldt voor het gehele grondgebied van
de gemeente, zoals het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding met de identificatie NL.IMRO.0302.
VB00009-vg01 (zie bijlage 1 bij het voorbereidingsbesluit). Verder
wordt voor de van toepassing zijnde bestemmingen verwezen naar
de lijst van de vigerende bestemmingsplannen (zie bijlage 2 bij het
voorbereidingsbesluit).
Verder is besloten, dat, naast de wettelijke regels van artikel 3.3 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met betrekking tot de aanhoudingsplicht van aanvragen die betrekking hebben
op activiteiten zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a. of b.
Wabo – zijnde bouwactiviteiten en bepaalde aanlegactiviteiten – er
op grond van artikel 3.7, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
met dit voorbereidingsbesluit aanvullende regels zijn vastgesteld.
Op grond van het genoemde artikel 3.7, lid 4 Wro zijn onder meer
verbodsregels opgenomen op grond waarvan het verboden is het
gebruik van de aangewezen gronden te wijzigen, dit zoals verwoord
in de aanvullende regels volgens de letters c. en d. van het voorbereidingsbesluit. Dit houdt in, dat voor de bestemming(en) Wonen
aanvullende regels zijn vastgesteld, volgens de tekst van letter c. van
het voorbereidingsbesluit en dat voor de bestemming(en) Horeca
en de bestemming(en) Recreatie aanvullende regels zijn vastgesteld,
volgens de tekst van letter d. van het voorbereidingsbesluit. Hierbij
is tevens bepaald dat binnen de bij het voorbereidingsbesluit gegeven regels bij een omgevingsvergunning van de hiervoor genoemde
verboden kan worden afgeweken.
Verder is bepaald dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt
op de dag van de bekendmaking van de terinzagelegging van het
voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit en de tekening
liggen vanaf vrijdag 29 januari 2021, de datum waarop het voorbereidingsbesluit in werking treedt, gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis.
Op www.ruimtelijkeplannen.nl kan het voorbereidingsbesluit
met de daarbijbehorene stukken worden ingezien (IMRO nummer
NL.IMRO.03020VB00009-vg01).
Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen
bezwaar en beroep kan worden ingesteld.
.............................................................................................................
VOORBEREIDINGSBESLUIT "Terreinen GPS"
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Nunspeet maakt op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering
van 28 januari 2021 heeft besloten om een voorbereidingsbesluit
te nemen om onwenselijke ruimtelijke invullingen van een deel
van bedrijventerrein De Kolk tegen te gaan. Het betreft het gebied
"Terreinen GPS" zoals aangegeven op de bij het besluit behorende
verbeelding met de identificatie NL.IMRO.0302.VB00010-vg01.

Lijst Monumentale bomen 2019

Beleid huisvesting arbeidsmigranten in de maak

Op 15 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het concept 'Lijst Monumentale bomen 2019' (met zowel
monumentale bomen op particuliere gronden als gemeentelijke
gronden) voorlopig vastgesteld. In de 'Gewijzigde bomenverordening
van de gemeente Nunspeet 2016' is opgenomen dat de 'Lijst Monumentale bomen' elke vijf jaar wordt herzien.

De gemeente Nunspeet gaat beleid opstellen voor de huisvesting van arbeidsmigranten en seizoenarbeiders. Hiermee wil de gemeente in de toekomst ongewenste situaties voorkomen, zoals onveilige vormen
van huisvesting, schrijnende huisvestingssituaties, geluidsoverlast, parkeerlast, etc.

In het voorjaar en de zomer van 2019 heeft er een herinspectie van
monumentale bomen plaatsgevonden op particuliere en gemeentelijke gronden in de kernen Nunspeet, Hulshorst, Vierhouten en Elspeet
binnen de huidige komgrenzen op basis van de Wet natuurbescherming. Dit heeft geresulteerd in het concept 'Lijst Monumentale
bomen 2019'. Onze gemeente staat bekend om haar groene karakter
voor inwoners maar ook voor toeristen, daarom is het belangrijk om
de boomgegevens te actualiseren.

De omstandigheden voor arbeidsmigranten zelf én voor de woonomgeving vragen duidelijkheid voor gemeente, inwoners, werkgevers en arbeidsmigranten zelf. Het opstellen van beleid is het meest succesvol
wanneer eerst het verlenen van logies voor arbeidsmigranten/seizoenarbeiders volledig wordt uitgesloten. Vervolgens kan zorgvuldig worden bepaald waar en onder welke voorwaarden arbeidsmigranten wel
kunnen worden gehuisvest. Wat het college van B&W betreft kunnen hotels en recreatieve voorzieningen
in principe niet worden gebruikt voor de logies voor arbeidsmigranten en seizoenarbeiders.
Om die reden heeft de gemeenteraad van Nunspeet in de vergadering van 28 januari 2021 een voorbereidingsbesluit genomen waarbij het bieden van logies aan arbeidsmigranten of seizoenarbeiders wordt
uitgesloten, totdat er voor dit onderwerp nieuw beleid is vastgesteld met een (paraplu-) bestemmingsplan voor de gehele gemeente.

Vanaf 2 februari tot en met 16 maart 2021 is het concept 'Lijst
Monumentale bomen 2019' inclusief een legenda in te zien via de
www.nunspeet.nl/monumentalebomen. Om de leesbaarheid van
de lijst te verbeteren, zijn de gegevens ook inzichtelijk gemaakt op
een interactieve kaart. De link naar deze kaart staat op de hiervoor
genoemde webpagina. Indien u niet in de gelegenheid bent om de
gegevens digitaal in te zien, kunt u contact opnemen met de heer
R. van den Hoorn op donderdag of vrijdag via (0341) 25 99 11.

Wethouder Jaap Groothuis wil snel aan de slag met een nieuw bestemmingsplan: "We zijn inmiddels al
gestart met de voorbereidingen. We willen proberen snel maar zorgvuldig voor iedereen helder te hebben
wat wel en niet kan. En oneigenlijk gebruik van een recreatieve hotelfunctie past daar wat mij betreft niet
in."

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende deze
periode een zienswijze op deze conceptlijst kenbaar te maken bij
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Nunspeet, zie colofon.
De evt. zienswijzen worden daarna verwerkt in een definitieve nota
die vervolgens aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter vaststelling na raadpleging van de raadscommissie Ruimte en Wonen.

Voordat tot weigering kan worden overgegaan, moet er eerst een ontwerpbesluit tot weigering van de
omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Gedurende de termijn van terinzagelegging van
3 februari t/m 16 maart 2021 kunnen zienswijzen worden ingediend tegen de voorgenomen weigering.

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

Het college van B&W van Nunspeet is van plan de aangevraagde omgevingsvergunning voor Hotel De
Foreesten in Vierhouten te weigeren. De reden is dat de huisvesting van ca. 80 tot 100 arbeidsmigranten
in het hotel aan de Gortelseweg 8 in Vierhouten in strijd is met het bestemmingsplan.

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

Voorbereidingsbesluit om ongewenste ontwikkelingen
De Kolk te voorkomen
De gemeenteraad van Nunspeet heeft in de raadsvergadering van 28 januari 2021 een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied waar de GPS (Gecombineerde Pluimvee Slachterijen) gevestigd was.
De GPS is failliet en het terrein en de omliggende gronden (9 hectare) worden door de curator te koop
aangeboden.
Het doel van dit besluit is om ongewenste toekomstige ontwikkelingen te voorkomen. Via een nog op te
stellen herziening van het bestemmingsplan kan invloed worden uitgeoefend op de toekomstige invulling van dit deel van bedrijventerrein De Kolk. Hierbij kan worden gedacht aan grootte van toekomstige
bedrijven, werkgelegenheid, overlast en stedenbouwkundige structuur.

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

Raadscommissievergaderingen
De raadscommissies vergaderen deze maand op onderstaande data:
Commissie Maatschappij en Middelen
Donderdag 4 februari - 19.30 uur.
Agenda: o.a. de stand van zaken jeugdhulp en de uitgangspuntennota
begroting 2022 GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Commissie Ruimte en Wonen
Maandag 8 februari - 19.30.
Agenda: o.a. de stand van zaken project verbetering stationsomgeving, afgifte verklaring van geen bedenkingen Nijverheidsweg 10-14
en de financiering en exploitatie zonnenpanelenveld De Kijktuinen.

In het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit is genomen, geldt dat:
- het verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken of
een deel daarvan te wijzigen in een andere vorm van gebruik dan
aanwezig is op de dag van inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit;
- het verboden is om zonder omgevingsvergunning werken geen
bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren anders dan
normaal onderhoud.

Commissie Algemeen Bestuur
Dinsdag 9 februari - 19.30 uur.
Agenda: evaluatie jaarwisseling 2020-2021 en tijdelijke wet maatregelen Covid-19.

Verder is bepaald dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt
op de dag van de bekendmaking van de terinzagelegging van het
voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit en de tekening
liggen vanaf maandag 1 februari 2021, de datum waarop het
voorbereidingsbesluit in werking treedt, gedurende zes weken voor
een ieder ter inzage in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kan het voorbereidingsbesluit
met de daarbijbehorene stukken worden ingezien (IMRO nummer
NL.IMRO.0302.VB00010-vg01).
Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen
bezwaar en beroep kan worden ingesteld.

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

Alle bovengenoemde vergaderingen zijn live te volgen via de website
nunspeet.raadsinformatie.nl. Op deze site vindt u ook de volledige
agenda's.

Hulp, zorg of advies nodig?
De sociale kaart van de gemeente Nunspeet is het overzicht van
organisaties die hulp, zorg, advies en activiteiten bieden binnen
onze gemeente. Denk hierbij aan begeleiding, geestelijke gezond
heid, verslaving, werk en wonen. Deze sociale kaart biedt veel
achtergrondinformatie over wat hulp, zorg en het advies inhouden.
U vindt de sociale kaart op www.socialekaartnunspeet.nl.

Wethouder Jaap Groothuis: "We zijn trots op ons prachtige bedrijventerrein De Kolk. En dat willen we zo houden. Met dit besluit kunnen we voorkomen dat we op de GPS-locatie te maken krijgen met ontwikkelingen die
afbreuk doen aan de aanwezige kwaliteit van bedrijventerrein De Kolk en de leefbaarheid van de omgeving."
...................................................................................................................................................................................

Verkiezingsborden
Voor de komende verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer op 17 maart 2021 worden in onze
gemeente zes verkiezingsborden geplaatst door Image Building uit Den Haag. Dit bedrijf ontzorgt hierin de
gemeente en politieke partijen en regelt rechtstreeks met politieke partijen hoe en welk verkiezingsaffiche
geplaatst moet worden.
De inhoud van de poster komt tot stand in onderling overleg tussen de landelijk organisatie van een
politieke partij en Image Building. Als gemeente hebben wij daarin geen inhoudelijke verantwoordelijkheid.
De borden worden medio februari geplaatst. Meer informatie vindt u op www.imagebuilding.nl.

Zonnepanelenproject Zon op Nunspeet krijgt vervolg
Het succesvolle inkoopproject voor zonnepanelen van 2019, georganiseerd door NunspeetEnergie en de
gemeente Nunspeet, krijgt een vervolg: Zon op Nunspeet II; onafhankelijk advies, persoonlijk contact en
meedenken over zonnepanelen op uw dak. Binnen de gemeente Nunspeet is nog veel winst te behalen.
Tijdens dit project wordt – na markt- en productonderzoek door NunspeetEnergie – samengewerkt met
de producten, diensten en service van Atlas Power uit Putten. Zij scoorden het hoogst op prijs-prestatie.
Helaas kunnen geen fysieke informatieavonden worden georganiseerd in de vier kernen. Daarom worden
er nu een viertal webinars georganiseerd op 10 februari, 25 februari, 9 maart en 25 maart 2021. Aanvang
20.00 uur. NunspeetEnergie coördineert dit project. U kunt u gratis en vrijblijvend aanmelden via e-mail:
info@nunspeetenergie.nl.
De gemeente Nunspeet beveelt deze actie van harte bij u aan.

Nunspeet Leeft Natuurlijk is een initiatief van de gemeente
Nunspeet.
Door verduurzaming van het wonen, leven en werken in
de gemeente Nunspeet streven we ernaar gezamenlijk
voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten.
www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl
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Beslagvrije voet

Wat als je zoon verslaafd raakt?

Coronahulplijn bij testen én vaccineren

Sinds 1 januari 2021 is de wet vereenvoudiging beslagvrije voet van kracht. De
beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd
door schuldeisers. Dit zorgt ervoor dat mensen met schulden die te maken krijgen met
beslaglegging op hun inkomen altijd een minimum bedrag overhouden om van te leven.
De nieuwe wet maakt de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder. Het proces van beslaglegging wordt zo ingericht dat beslagleggende partijen beter op de hoogte
zijn van elkaars beslagen.

Als je in Nunspeet woont en je zoon is afhankelijk van drugs wat betekent dat voor je gezin? Jan
en Addie hebben het meegemaakt. Zij vertellen
hun verhaal heel open. Dat is niet gemakkelijk.
Maar ze hopen dat andere ouders, die zich in het
verhaal herkennen, niet dezelfde spanningen
mee gaan maken.

3MMC was het middel dat Peter het meeste
gebruikte. Door de drugs sliep hij niet meer en at
hij eigenlijk ook niet meer. De angst en paranoia
straalden van hem af. Hij leek in niets meer op
het vriendelijke jongetje van vroeger. Zelfs zijn
zusje moest het ontgelden. Uiteindelijk werd hij
opgenomen.

Heeft u (praktische) vragen zoals:
- Moet ik een coronatest laten doen? En hoe regel ik dit?
- Ik wil een test doen of mij laten vaccineren, maar ik heb
geen vervoer. Wie kan mij rijden?

Staatssecretaris Bas van 't Wout: "Mensen met problematische schulden dienen hoe dan
ook een minimum bedrag te hebben om van te leven. Het kan niet zo zijn dat je dieper in
de problemen komt doordat je maandelijks meer moet aflossen dan mogelijk. Ook met
het oog op de coronacrisis is het belangrijk dat we voorkomen dat mensen verder in de
knel komen en dat we inkomens beschermen door een juiste berekening van de beslagvrije voet."

"Op een gegeven moment stonden we neus aan
neus tegenover elkaar", vertelt vader Jan. "Dan
kijk je in een paar zwarte gaten; de pupillen van
onze zoon Peter waren enorm groot geworden. Je
kan dan niks doen en je voelt je volkomen machteloos. Fysiek had ik het wel kunnen winnen, maar
je hebt er niks aan. Een keer een goed pak slaag
geven, zoals sommige mensen suggereerden, zou
alleen maar averechts werken." Met de wijkagent
werd uiteindelijk de afspraak gemaakt dat de
ouders meteen 112 zouden bellen als er geweld
dreigde in het gezin. Als ze dat deden, stond er
ook razendsnel politie voor de deur. Dat zorgde
voor een beetje veiligheid in huis.

Niet alleen het drugsgebruik maakte het leven in
het gezin van Jan en Addie steeds moeilijker. Ook
de bedreigingen uit het drugscircuit waar Peter in
zat, werden steeds sterker. Geweld, strijd om geld
en drugsschulden... het maakt allemaal onderdeel
uit van deze wereld. Peter was zelf al meerdere
keren met een mes bewerkt en ook beschoten
met omgebouwde neppistolen. Om de druk op
hem op te voeren werd hem verteld dat de dealers wisten waar zijn ouders woonden en wie de
andere kinderen uit het gezin waren.
Addie: "Soms werd er midden in de nacht aangebeld, maar stond er niemand op de stoep… Net
nadat Peter was opgehaald door de crisisdienst,
werd in Nunspeet een aantal drugsdealers opgepakt. Daar hadden we niks mee te maken, maar
we kregen er wel de schuld van. Op advies van de
wijkagent hebben we een camera laten plaatsen."

Met de invoering van de wet hoeft iemand in beginsel zelf geen gegevens meer te
verstrekken voor het vaststellen van de beslagvrije voet, maar worden deze gegevens
uit bestaande registraties gehaald. De beslagvrije voet kan dan in de meeste gevallen
worden vastgesteld aan de hand van de leefsituatie, het inkomen van de persoon in
kwestie en dat van de eventuele partner.
Gelijk met de invoering van de wet komt het burgerportaal uwbeslagvrijevoet.nl
beschikbaar. Via deze website kunnen burgers en hun hulpverleners snel en makkelijk
informatie vinden en de beslagvrije voet controleren. Ook krijgen burgers één centraal
aanspreekpunt, de coördinerend deurwaarder, wanneer zij te maken hebben met meerdere loonbeslagen.

Coronasteun- en herstelpakket voor ondernemers
Op 21 januari 2021 heeft het kabinet een uitbreiding van het steunpakket voor banen
en economie bekend gemaakt. Wij brengen graag een aantal van deze regelingen onder
de aandacht. Kijk voor het volledige overzicht van de beschikbare steunmaatregelen op
www.rijksoverheid.nl/steunpakket.
Verruiming Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Ondernemers met vaste bedrijfslasten kunnen een tegemoetkoming krijgen van het
Rijk. Deze regeling wordt uitgebreid, zodat meer ondernemingen gebruik kunnen
maken van de TVL-regeling. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en
tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het
omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies.
Grote ondernemingen
De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat ook
grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat vanaf
het eerste kwartaal van dit jaar het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro
naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.
Kleine ondernemingen
Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen,
gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1.500 euro.
Verhoging voorraadvergoeding detailhandel
Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel (onderdeel van de TVL-regeling). Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels
bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in het eerste
kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage
in de TVL (voorheen 5,6%) tot maximaal 200.000 euro.
De TVL wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Kijk voor meer informatie of het aanvragen van de regeling op www.rvo.nl.
Uitbreiding Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt
verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10 procent. De regeling kan vanaf 15 februari tot en met 14 maart 2021
worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 2021.
De NOW-regeling wordt uitgevoerd door het UWV. Kijk voor meer informatie of het
aanvragen van de regeling op www.uwv.nl/now.
Regeling startende ondernemers
Het kabinet ontwikkelt een regeling voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020
een bedrijf zijn gestart. Deze regeling wordt nog nader ingevuld. Houd daarom voor
meer informatie de site van de Rijksoverheid goed in de gaten. Het kabinet geeft aan
dat de regeling lijkt op de TVL-regeling en geldt over het eerste en tweede kwartaal van
2021 waarbij de referteperiode het derde kwartaal van 2020 is. Naar verwachting wordt
deze regeling in mei (met terugwerkende kracht) aangevraagd. Het is nog niet duidelijk
welke instantie deze regeling uitvoert.
Corona-OverbruggingsLening (COL)
Ondernemers kunnen gebruikmaken van een corona-overbruggingskrediet van maximaal 35.000 euro. De regeling is ook beschikbaar voor startende ondernemers. Kijk
voor de voorwaarden en het aanvragen op www.rom-nederland.nl/col.
Tijdelijke overbrugginsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Het Rijk heeft voor ondernemers die hun inkomen zien teruglopen als gevolg van de
coronacrisis de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers opgetuigd. Via
deze regeling kan een beroep worden gedaan op een uitkering voor levensonderhoud
en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblematiek (max. 10.157 euro).

Momenteel is de derde Tozo-tranche van kracht (Tozo 3). U kunt Tozo 3 sinds 1 februari
2021 met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de eerste dag van de voorafgaande
maand waarin u uw Tozo-aanvraag heeft ingediend.
Voorbeeld: dient u op 16 februari 2021 uw Tozo-aanvraag in? Dan kan Tozo met
terugwerkende kracht worden toegekend per 1 januari 2021.
Wijziging in Tozo 4
Het kabinet heeft aangekondigd dat per 1 april 2021 Tozo 4 van kracht is. De eerder
aangekondigde vermogenstoets voor Tozo 4 komt te vervallen. Het vermogen is dus niet
van belang bij de beoordeling van een Tozo 4 aanvraag. Ook Tozo 4 kan, net zoals Tozo
3, met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf de eerste dag van de voorafgaande maand waarin de Tozo-aanvraag is ingediend. Let op: u kunt met een Tozo 4
aanvraag geen aanvraag doen over maart 2021, omdat dit nog Tozo 3 is.
U vraagt de Tozo-regeling aan in uw woongemeente. Tozo 3 loopt tot en met 31 maart
2021. Vanaf 1 april 2021 kunt u Tozo 4 aanvragen. Kijk voor meer informatie of het
aanvragen van de regeling op www.nunspeet.nl/tozo. Heeft u vragen over de Tozoregeling? Neem dan contact op via bbz@nunspeet.nl.
Tijdelijke overbruggingsregeling noodzakelijke kosten (TONK)
Het kabinet heeft in december 2020 aangekondigd een regeling in het leven te roepen
die inwoners moet ondersteunen als zij hun privé vaste lasten niet meer kunnen bekostigen door een inkomensterugval als gevolg van de coronamaatregelen. Gemeenten
gaan deze regeling uitvoeren. Het kabinet heeft in december aangegeven dat de TONK
per 1 februari 2021 uitgevoerd kan worden. Inmiddels is duidelijk dat dit niet haalbaar
is, omdat gemeenten nog wachten op nadere uitwerking van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De TONK-regeling kan naar verwachting per 1 maart
2021 worden aangevraagd. Houd voor meer informatie www.nunspeet.nl in de gaten.
Bedrijfsbeëindiging en schuldhulpverlening
Sommige ondernemers moeten of willen door de coronacrisis hun onderneming
beëindigen. Voor een deel van deze ondernemers kan de Bbz-regeling helpen om het
bedrijf op een correcte manier te beëindigen als het bedrijf niet langer levensvatbaar is.
De ondernemer krijgt dan een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau voor de duur
van maximaal één jaar. Hiermee kan de ondernemer op een verantwoorde manier het
bedrijf beëindigen. Zo kan de ondernemer bijvoorbeeld lopende opdrachten afmaken,
gewassenoogsten of voorraden verkopen. Ondernemers ouder dan 55 jaar (op het
moment van stoppen) kunnen mogelijk een IOAZ-uitkering krijgen. Die uitkering moet
aangevraagd worden vóórdat de ondernemer stopt met het bedrijf om deze te ontvangen na beëindiging van de onderneming.
De gemeente biedt schuldhulpverlening voor ondernemers die schulden hebben en
waardoor de voortzetting van het bedrijf mogelijk in gevaar komt. Neem contact op met
de gemeente Nunspeet om zo de opties door te nemen. Wacht niet te lang!
Denk u aan het stoppen met uw eigen bedrijf? Of heeft u als ondernemer hulp nodig
bij schulden? Neem dan contact op met de gemeente via (0341) 25 99 11 of via e-mail:
bbz@nunspeet.nl.
Coronaloket voor ondernemers
Heeft u vragen of heeft u advies nodig voor uw onderneming in coronatijd? Dan kunt u
terecht bij het coronaloket van de Kamer van Koophandel. Ook kunt u hier terecht voor
een regelingencheck, zodat u niet onnodig regelingen laat liggen.
Het KvK Coronaloket is op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur te bereiken via
0800 2117. Kijk voor meer informatie op www.kvk.nl/corona.

"Peter was altijd een vriendelijke en vrolijke jongen, die een hele leuke band had met zijn kleine
zusje", vertelt moeder Addie. "We zagen zijn
gedrag veranderen toen hij veertien jaar was. Hij
werd een teruggetrokken, nors ventje. We dachten
dat pesten op school de oorzaak was. Achteraf
hoorden we dat hij op die leeftijd was begonnen
met drugs."
Toen Peter 16 was, werd wel duidelijk dat hij
drugs gebruikte. Addie: "Hij werd thuisgebracht
door vrienden omdat hij niet lekker was. Hij
braakte zijn hele maag leeg. De inhoud was roze.
Hij zei zelf dat het van de Red Bull kwam. We
vonden hasj in zijn jaszak. Op zijn telefoon stonden
allemaal filmpjes waarop vrienden met wiet en
alcohol bezig waren, maar volgens Peter waren
dat nepfilmpjes…"
Vader Jan kijkt terug op een hele zware periode:
"Hij verstopte overal in het huis drugs. Om dat
te voorkomen moesten we hem, voordat hij het
huis binnenkwam, grondig fouilleren. Dat is best
heftig, als je dat met je eigen kind moet doen,
terwijl je weet dat hij zelfs drugs kan verstoppen
tussen zijn billen. Iedereen was gespannen voor
het moment dat hij thuis zou komen en als hij dan
door de poort stapte, kwam die spanning tot het
kookpunt. Peter werd steeds agressiever. In die
periode waren we heel alert om te voorkomen dat
Peter ’s nachts naar buiten ging."

De oudercursus bij Tactus Verslavingszorg die ze
hebben gevolgd, heeft hen heel veel gebracht.
Addie: "Bij de eerste bijeenkomst hoorden we
meteen: ‘Als ouders kun je je kind in dit soort
situaties niet helpen.’ Die zin was voor ons heel
belangrijk. Wij zijn veel te ver gegaan in onze
pogingen om Peter te helpen. Dat ging ten koste
van onszelf en de andere kinderen en Peter was er
niet mee geholpen. Jij moet de schaamte voorbij,
terwijl je kind hulp nodig heeft. En als ouders heb
je ook hulp nodig. De gesprekken met andere
ouders die in dezelfde situatie zaten, gaven veel
herkenning, geruststelling en inzicht in wat we wél
konden doen."
Addie en Jan delen graag hun ervaringen. Wellicht
hebben andere ouders in Nunspeet of omgeving
op dit moment te maken met vergelijkbare
omstandigheden. Uit ervaring weten Addie en
Jan dat een goed gesprek met andere ouders een
hele goede eerste stap kan zijn. Uit privacyoverwegingen zijn de namen van Jan, Addie en Peter
verzonnen. U kunt de echte personen bereiken via
e-mail: janenaddie@oudersmetinvloed.nl.
Lees het volledige interview op oudersmetinvloed.nl.

3MMC
Peter gebruikte 3MMC. Dat middel wordt door
veel jongeren gebruikt in de gemeente Nunspeet.
Het is een stimulerend middel. De risico’s zijn
angsten en psychoses, rusteloosheid, hoofdpijn,
misselijkheid, hallucinaties en vooral de behoefte
om steeds opnieuw te gebruiken.

Maakt u zich zorgen over mogelijk drugsgebruik
van uw kind? Of wilt u meer informatie?
Kijk dan op: www.oudersmetinvloed.nl

Steeds vaker komen jongeren in onze gemeente in
ernstige problemen door drugsgebruik. De projectgroep
Alcohol- en drugspreventie Nunspeet is dit jaar actief
geworden en laat de komende maanden op deze plek
verschillende betrokkenen aan het woord over het
gebruik binnen de gemeente Nunspeet.

De onderstaande instellingen helpen u graag verder en
denken met u mee. Neem gerust telefonisch contact op.

Stichting Welzijn Nunspeet
(0341) 25 20 20

Het Venster
(0341) 25 72 42

Zorgcentrum Oranjehof
(0577) 492278
.............................................................................................................

Rouw in coronatijd
Al maanden houdt de coronacrisis ons in de greep. Voor iedereen
is dit een moeilijke periode. Extra zwaar is het voor mensen die een
dierbare hebben verloren. Ten tijden van corona is rouw een proces
wat onder druk staat, omdat je niet dicht bij elkaar kunt en mag komen. In rouw ben je dichtbij elkaar, je omhelst elkaar, je geeft elkaar
letterlijk steun, dat kan op dit moment niet.
Toch is het belangrijk om aandacht te hebben voor het rouwproces.
Weten hoe rouw werkt kan daarbij helpen. Op donderdag 4 februari
organiseert de gemeente Nunspeet een bijeenkomst over rouw in
samenwerking met Het Venster, Hospice De Regenboog, de huisartsen, de GGD en inwoners van Nunspeet. Er wordt stilgestaan bij
het rouwproces, ervaringsverhalen worden gedeeld en er worden
praktische tips gegeven wat u kunt doen om uw eigen rouwproces of
het proces van een naaste te verlichten.
De bijeenkomst is op 4 februari van 19.30 tot 21.00 uur en wordt geleid door burgemeester Van de Weerd. U kunt de bijeenkomst online
volgen via YouTube. De link is https://tinyurl.com/y45jlzna. Tijdens
de uitzending kunt u uw vragen stellen via Whatsapp. Het telefoonnummer is 06 50 16 37 58
.............................................................................................................

