2 maart 2021
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
- Elspeterweg 8 0011. Het tijdelijk
bewonen van recreatieverblijf
ter overbrugging. Zaak: HZ 20202054. Ontvangen 16-12-2020.
- Oude Zeeweg 13. Het tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-0197. Ontvangen
17-2-2021.
- Wagenweg 12d. Het wijzigen
van garage in slaapkamer/badkamer. Zaak: HZ 2021-0018.
Ontvangen 6-1-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Elspeterweg 8 0011. Het tijdelijk
bewonen van recreatieverblijf
ter overbrugging. Zaak: HZ
2020-2054. Verzonden
18-2-2021.
- Kolmansweg 8a 0017. Tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-0131. Verzonden
22-2-2021.
- Prins Alexandererf 43. Plaatsen
van een dakkapel. Zaak: HZ
2021-0150. Verzonden
18-2-2021.
- Secretaris Boerhoutweg. Het
realiseren van een woon-/zorggebouw met 26 kamers KSW de
Bunterhoek (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan). Zaak:
HZ 2020-2024. Verzonden
22-2-2021.
- Vlaanderenlaan 21. Het plaatsen
van een dakkapel. Zaak: HZ
2021-0146. Verzonden
18-2-2021.
- Wagenweg 12 d. Het wijzigen
van garage in slaapkamer/badkamer. Zaak: HZ 2021-0018.
Verzonden 22-2-2021.
Buiten behandeling stellen
aanvraag3
- Laan 62. Het verbreden van
de drempel en verplaatsen van
verkeersbord. Zaak: HZ 20202103. Verzonden 22-2-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Parkeerplaats op de kopgevel
van Schaepmanlaan 39. Het
plaatsen van een container.
Zaak: HZ 2021-0191. Ontvangen
16-2-2021.

APV-vergunning verleend3
- Parkeerplaats Prinses Irenestraat.
Het plaatsen van een bouwplaatsinrichting. Zaak: HZ 20210148. Verzonden 16-2-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Krommeweg 16. Het oprichten
van een woning. Zaak: HZ 20210173. Ontvangen 12-2-2021.
- Vierhouterweg 24. Verbouwen
van de woning. Zaak: HZ 20210153. Ontvangen 4-2-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Nachtegaalweg 56. Aanbouwen
erker (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.plan). Zaak: HZ 20202083. Verzonden 19-2-2021.
- Stakenbergweg 86. Oprichten
van een woning met bijgebouw
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2020-2067.
Verzonden 22-2-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Krommeweg 10. Plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210140. Verzonden 18-2-2021.
- Schapendrift 2. Het oprichten
van bijgebouw met veranda
(Activiteiten Bouwen, In- uitrit
aanleggen). Zaak: HZ 2021-0090.
Verzonden 18-2-2021.
Vergunningvrij3
- Kleine Kolonieweg 75. Aanbouw
zijkant woning. Zaak: HZ 20210065. Verzonden 18-2-2021.
Hulshorst
APV-vergunning aangevraagd1
- Parkeervakken aan de overzijde
van Wiekslag 15. Inrichten van
een bouwplaats. Zaak: HZ 20210201. Ontvangen 17-2-2021.
Vierhouten
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Elspeterbosweg 63. Het tijdelijk
bewonen van een recreatiewoning ter overbrugging. Zaak:
HZ 2021- 0031. Ontvangen
8-1-2021.
Meer informatie over meldingen
en/of vergunningen? Bel met het
Klantcontactcentrum via (0341)
25 99 11.

Kavels bedrijventerrein De Kolk
De gemeente heeft vijf hectare grond aangekocht grenzend aan
het voormalige GPS-terrein. Hoewel de gemeentelijke kavels op het
huidige bedrijventerrein volledig zijn uitgegeven, kunnen er op deze
nieuwe gronden toch weer extra kavels worden uitgegeven.
Er komen nu al meerdere aanvragen binnen. De inschrijfprocedure
voor deze gronden start niet eerder dan februari 2022. Deze
inschrijfprocedure wordt openbaar aangekondigd. Het is niet
mogelijk om nu al aan te melden voor reserveringslijsten.
.............................................................................................................
Ambtshalve wijziging woonadres naar ‘land onbekend’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken
bekend dat zij van de heer R.H.W. Smit (7 maart 1970) de woonadresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) ambtshalve
wijzigen naar woonadres ‘land onbekend’.
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, IDkaart, 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.
Ingevolge artikel 1.1, eerste lid, aanhef en onder o, onder 1o, wordt
in deze wet en de daarop berustende bepalingen verstaan onder
het woonadres: het adres waar betrokkene woont, waaronder
begrepen het adres van een woning die zich in een voertuig of
vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste stand- of
ligplaats heeft, of, indien betrokkene op meer dan één adres woont,
het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half
jaar de meeste malen zal overnachten.
Ingevolge artikel 2.20, eerste lid, worden aan de aangifte van een
ingezetene die zijn adres heeft gewijzigd, gegevens betreffende het
adres ontleend, tenzij aannemelijk is dat de gegevens onjuist zijn.
Ingevolge artikel 2.21, eerste lid, worden aan de aangifte van vertrek van de ingezetene die naar redelijke verwachting gedurende
een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal
verblijven, gegevens betreffende het vertrek uit Nederland en het
volgende verblijf buiten Nederland ontleend.
Ingevolge artikel 2.22, eerste lid, draagt, indien een ingezetene niet
kan worden bereikt, van hem geen aangifte van wijziging van zijn
adres of van vertrek is ontvangen als bedoeld in artikel 2.20, eerste
lid, of 2.21, eerste lid, en na gedegen onderzoek geen gegevens over
hem kunnen worden achterhaald betreffende het verblijf in Nederland, het vertrek uit Nederland noch het volgende verblijf buiten
Nederland, het college van burgemeester en wethouders van de
bijhoudingsgemeente ambtshalve zorg voor de opneming van het
gegeven van het vertrek van de ingezetene uit Nederland.
Ingevolge artikel 2.39, eerste lid, doet de ingezetene die zijn adres
wijzigt hiervan schriftelijk aangifte bij het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft.
Ingevolge artikel 2.43, eerste lid, doet de ingezetene die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de
tijd buiten Nederland zal verblijven, bij het college van burgemeester en wethouders van de bijhoudingsgemeente voor zijn vertrek uit
Nederland schriftelijk aangifte van vertrek.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending
een bezwaarschrift bij ons indienen, zie colofon.

Wat als jouw kind drugs gebruikt?
De tweelingzussen Gidia en Lenie Kap
werken tijdelijk in de gemeente Nunspeet.
Zij spreken met ouders van wie de kinderen
risico’s lopen met alcohol- en drugsgebruik.
Ouders vragen zich af hoe ze hun puber
nog kunnen bijsturen in een wereld waar
drugsgebruik normaal lijkt. Ieder kind is
anders, maar er zijn wel een paar stelregels
die voor alle pubers gelden.
Zorgen dat jouw kind weerbaar is
Gidia Kap werkte onder andere met daklozen, maar ook met groepen moeders van
verslaafde pubers: "Meedoen met leeftijdsgenoten is heel belangrijk voor pubers. Op
het moment dat ze moeten kiezen tussen
wel of geen joint roken, dan zijn de ouders er
niet bij. Op dat moment heeft zo’n kind een
sterke eigen mening nodig. Dat kunnen ze
thuis met hun ouders oefenen."

Jouw eigen drinkgedrag
Lenie Kap werkt veel met meisjesgroepen.
Zij vult aan: "Het begint bij de ouders zelf. Als
zij zelf regelmatig een drankje nemen, zo nu
en dan een beetje aangeschoten raken en
daar positief over praten, neemt het kind dat
snel over. Niet alleen voor alcohol, maar ook
voor andere verdovende middelen."
Helpt verbieden?
Helpt het als je drugsgebruik verbiedt? Gidia:
"Als je alleen maar verbiedt, help je je kind
niet. Bespreek de nadelen én de voordelen
van drugs. Op basis van die afweging kun je
goed uitleggen dat jij niet wil dat jouw kind
gebruikt. Zo staat je goed geïnformeerde
kind buitenshuis veel sterker."
Lees het volledige interview op
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.

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

Commissievergaderingen

Inwoners die een inkomensterugval hebben als gevolg van de coronacrisis en hierdoor in de problemen
komen met hun particuliere woonlasten kunnen vanaf 3 maart 2021 de tegemoetkoming TONK aanvragen.

Op donderdag 4 maart vergadert de commissie Maatschappij en
Middelen met op de agenda o.a. de stand van zaken Jeugdhulp en
de visie Sociaal Domein. De commissie Ruimte en Wonen vergadert
op maandag 8 maart. Hier staat o.a. het project Stationsgebied, het
herijken beleid Bed&Breakfast en de regionale aanbiedingen inhoudelijke richtlijnen Regionale Energie Strategie op de agenda.
De commissievergaderingen zijn digitaal te volgen op de website
nunspeet.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook de volledige agenda's.

Wat is de TONK?
Is uw inkomen door de coronacrisis zodanig verlaagd dat u de kosten van huur, hypotheek, elektriciteit,
gas en/of water niet meer (volledig) kunt betalen? Dan kan de gemeente u een tegemoetkoming verstrekken. De tegemoetkoming kan worden verstrekt over de maanden januari 2021 tot en met juni 2021.
Wat zijn de voorwaarden?
- U heeft als gevolg van de coronamaatregelen een inkomensterugval waardoor u uw particuliere vaste
lasten niet meer kunt voldoen (u heeft onvoldoende draagkracht).
- U kunt geen gebruik maken van een voorliggende voorziening (bijvoorbeeld een WW-uitkering die
toereikend is).
- U heeft de Nederlandse nationaliteit of u bent gelijkgesteld aan een Nederlander.
- U bent woonachtig in de gemeente Nunspeet.
- Heeft u een partner? Dan gelden bovenstaande voorwaarden voor u beiden.
- Heeft u een eigen woning? Dan komt u pas in aanmerking voor de tegemoetkoming TONK als u een
bewijsstuk kunt overleggen waaruit blijkt dat u geen uitstel van betalingsverplichtingen krijgt van
uw hypotheekverstrekker.
Maakt u gebruik van een Tozo-uitkering, de NOW-regeling of de TVL? Dan kunt u aanvullend de tegemoetkoming TONK krijgen. Uw vermogen is ook niet van invloed op uw recht op deze tegemoetkoming.
Hoe hoog is de tegemoetkoming?
De tegemoetkoming TONK is afhankelijk van uw situatie en draagkracht, maar is maximaal € 500,-- per
maand. Bent u een startende ondernemer en heeft u uw bedrijf ingeschreven in het Handelsregister van
de KvK tussen 1 juli 2020 en 28 februari 2021? Dan geldt er een iets hoger maximum per maand.
Voor welke periode kan ik de tegemoetkoming aanvragen?
U kunt de tegemoetkoming TONK over de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 aanvragen. De
tegemoetkoming duurt dus maximaal 6 maanden. Korter kan ook, langer niet.
- Dient u uw aanvraag in maart 2021 in? Dan kunt u de tegemoetkoming met terugwerkende kracht
aanvragen vanaf 1 januari 2021. Voorbeeld: u dient uw aanvraag in op 15 maart 2021. Dan kunt u TONK
met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021 (tot en met 30 juni 2021).
- Dient u uw aanvraag in april, mei of juni 2021 in? Dan kunt u de tegemoetkoming TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de eerste maand waarin u de aanvraag indient. Voorbeeld: u dient uw
aanvraag in op 15 april 2021. Dan kunt u TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 april 2021
(tot en met 30 juni 2021).
Hoe vraag ik de tegemoetkoming TONK aan?
Ga naar de webpagina nunspeet.nl/tonk. Hier vindt u ook meer informatie over de benodigde bewijsstukken die de gemeente van u nodig heeft.
Heeft u vragen over de tegemoetkoming TONK?
Neem dan contact op met de gemeente Nunspeet via (0341) 25 99 11 of via e-mail: tonk@nunspeet.nl.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet heeft op 23 februari 2021 de
TONK-regeling vastgesteld. De regeling is vastgelegd in beleidsregels en is te raadplegen via
www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.
...........................................................................................................................................................................

Wethouders Kop van de Veluwe vragen maatwerk coronasteun
De wethouders Economie van de Noord-Veluwse gemeenten Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en
Elburg hebben een brandbrief naar het kabinet gestuurd. In de brief vragen zij maatwerk bij de toekenning van steun aan hun ondernemers. Te vaak vallen ondernemers tussen wal en schip en moeten zij hun
spaar- of pensioenpotje aanspreken. Het kabinet trekt miljarden uit om bedrijven te helpen die kampen
met omzetverlies door het coronavirus. Toch merken de gemeenten dat deze steunmogelijkheden voor
een aantal bedrijven niet voldoende is om het hoofd boven water te houden. Zij zijn genoodzaakt hun
spaargeld of vermogen aan te spreken. Daardoor neemt de toekomstbestendigheid van de bedrijven ernstig af. De wethouders vinden dat een zorgelijke ontwikkeling. Volgens hen is er meer maatwerk nodig bij
het toepassen van de regelingen, zodat deze ondernemers toch gesteund kunnen worden. In een brandbrief aan de ministers Van ’t Wout en Koolmees geven de wethouders aan dat een ruimhartiger toepassing van de regelingen gewenst is. Daarin zouden de gemeenten een actieve rol kunnen spelen.

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

Bouwbedrijf Van Norel bouwer sporten recreatiecomplex Nunspeet
Het gemeentebestuur van Nunspeet heeft het voornemen bouwbedrijf Van Norel uit Epe het nieuwe zwembad met sport- en
turnhal op De Wiltsangh te laten bouwen. Via een Europese aanbesteding was er veel belangstelling voor de bouw van het nieuwe
sport- en recreatiecentrum in Nunspeet. Van alle aanmeldingen
zijn uiteindelijk drie partijen geselecteerd voor de inschrijffase. De
aanbiedingen zijn beoordeeld en het voornemen is Van Norel de
bouwopdracht te gunnen. De gunning wordt definitief als de bezwarentermijn met betrekking tot de voorlopige gunning is verlopen.
De installatietechniek is eerder al gegund aan Hellebrekers Technieken uit Nunspeet. Met de beoogde nieuwe bouwer verwacht de
gemeente in het voorjaar van 2021 te kunnen starten. De bouwtijd
bedraagt zo’n anderhalf jaar en de daadwerkelijk ingebruikname
van het complex is voorzien in het najaar van 2022.
Verantwoordelijk wethouder Van de Bunte is blij met deze stap: "We
gaan met Hellebrekers en Van Norel een fantastisch nieuw zwembad
met recreatieve functie, een grote sporthal en een aparte turnhal
realiseren. Het sport- en recreatiecomplex is uniek voor de gemeente
Nunspeet en de regio. En samen met onze inwoners, gebruikers en
gasten kunnen wij niet wachten tot de schop in de grond gaat."
.............................................................................................................
Heb jij kennis van en ervaring met bestuurs- en privaatrecht? Wil
je deze kennis en ervaring inzetten voor een groene en ambitieuze
gemeente waar geen dag hetzelfde is? Lees dan verder, want voor
het team Personeel, Organisatie en Communicatie zoeken we een

Juridisch medewerker
30-36 uur per week

Jouw werkzaamheden
- Je treedt op als secretaris van de Commissie Bezwaarschriften en
Klachtencommissie, stelt dossiers samen, bereid de hoorzittingen
voor en werkt de adviezen van de commissie uit.
- Je houdt het bevoegdhedenregister bij, beheert het contractenoverzicht en regelt de accounts op diverse online abonnementen.
- Je handelt in overleg informatieverzoeken en ingebrekestellingen af.
- Je ondersteunt je collega’s bij het vestigen van zakelijke rechten.
- Je adviseert collega’s over juridische aspecten in beleidsvoorstellen
en collegeadviezen.
- Alle overige in de organisatie voorkomende werkzaamheden, zoals
het voorbereiden van besluiten van aandeelhoudersvergaderingen,
organiseren van cursussen op juridisch gebied.
Heb jij een passende (juridische) opleiding op hbo-niveau en kennis
van de Algemene Wet bestuursrecht, bezwaren- en klachtenprocedures, privaatrecht, WOB en de Gemeentewet? Reageer dan snel.
Bekijk de volledige vacaturetekst op nunspeet.nl/werkenbij

Iedereen telt mee

Een inclusieve samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ervaar jij drempels, omdat je doof bent of slecht
ter been? Heb je last van vooroordelen? Meld je aan voor de
klankbordgroep en we gaan samen aan de slag met het
vormgeven van de inclusie agenda. De eerste (digitale)
bijeenkomsten zijn op:
- 11 maart: 15.00 - 17.00 uur (ouderen)
- 16 maart: 15.00 - 17.00 uur (LHBTIQ-gemeenschap)
- 18 maart: 15.00 - 17.00 uur (mensen met een beperking)
Wil je alleen je ideeën delen? Dat kan ook.
Meld je aan als ambassadeur of drop je ideeën op:

www.nunspeet.nl/iedereenteltmee
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Verkiezingen Tweede Kamer
Briefstemmen
Kiezers van 70 jaar en ouder ontvangen tussen 3 en 9 maart 2021 een briefstempakket van de gemeente. In een bijsluiter wordt uitgelegd hoe deze kiezer een stem kan
uitbrengen. Het retourneren of afgeven van uw ingevulde stembiljet kan als volgt:
- via de oranje postbus van PostNL: tot uiterlijk 12 maart 2021.
- via de onderstaande afgiftepunten:
Gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet
Dorpshuis de Wieken, Kapelweg 7 Hulshorst
Het Kulturhus, Nachtegaalweg 2 Elspeet
op de werkdagen van woensdag 10 tot en met dinsdag 16 maart van 09.00 - 17.00 uur
en op woensdag 17 maart van 09.00 tot 21.00 uur.
Afwijken tellocaties vroeg-stembureaus maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021
Op 15 en 16 maart zijn in onze gemeente drie vroeg-stembureaus open van 07.30 uur
tot 21.00 uur. De stemmen die op deze dagen in deze stembureaus worden uitgebracht,
mogen al vanaf woensdag 17 maart 2021 07.30 uur geteld worden. In onderstaand
overzicht leest u waar die stemmen geteld worden. Deze telling is openbaar, maar de
uitslag wordt pas na 21.00 uur bekend gemaakt.
Stembureau

Tellocatie

Tijdstip

De Wieken - 15 maart 2021

Raadzaal Gemeentehuis

07.30 uur

De Wieken - 16 maart 2021

Raadzaal Gemeentehuis

11.00 uur

Kulturhus - 15 maart 2021

De Wheme, Ds. De Bouterlaan 5

07.30 uur

Kulturhus - 16 maart 2021

De Wheme, Ds. De Bouterlaan 5

11.00 uur

Gemeentehuis - 15 maart 2021 Raadzaal Gemeentehuis

14.30 uur

Gemeentehuis - 16 maart 2021 De Wheme, Ds. De Bouterlaan 5

14.30 uur

Let wel: het tellen van de stemmen kan in een ander stemlokaal plaatsvinden, waarbij
afwijkende tijden gelden. Houd daarom de website van de gemeente goed in de gaten.

Overzicht stemlokalen
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.
Maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021: 07.30 - 21.00 uur
Hulshorst: Dorpshuis De Wieken, Kapelweg 7
Elspeet: Het Kulturhus, Nachtegaalweg 2
Nunspeet: Gemeentehuis, Markt 1
Woensdag 17 maart 2021: 07.30 - 21.00 uur		
Hulshorst
- Dorpshuis de Wieken, Kapelweg 7
Elspeet 		
- Boaz-Jachinschool Ds. Kalshovenweg 15
		
- Eben-Haëzerschool, Apeldoornseweg 22
		
- Het Kulturhus, Nachtegaalweg 2
Nunspeet
- Gemeentehuis, Markt 1
		
- Het Venster, Elburgerweg 15
		
- Chr. Gereformeerde Kerk, Gruppendelerweg 4
		
- De Veluvine, F.A. Molijnlaan 186
		
- Noord Veluws Museum, Stationslaan 28
		
- Prot. Kerk De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38
		
- Dislocatie Immanuëlschool, Randweg 11
		
- WOC De Binnenhof, Colijnstraat 78
		
- Manege Wezenland, Wezenland 39
		
- Wijkgebouw De Rank, Prins Bernhardstraat 17
		
- Clubhuis VV Nunspeet, Sportlaan 1
		
- De Veluwse Heuvel, De Veluwse Heuvel 1
Vierhouten
- Dorpshuis Horsterhoek, Elspeterbosweg 26
Stemmen op het NS Station Nunspeet
Op 17 maart 2021 is in het NS Station een zogenaamd mobiel stembureau aanwezig
waar u kunt stemmen tussen 07.30 - 10.00 uur en 17.00 - 19.00 uur.

www.nunspeet.nl/verkiezingen

Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown
De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als
mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. De sociale,
maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op.
Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare
gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. De Britse variant zorgt ervoor dat
het aantal besmettingen per dag minder daalt dan een paar weken geleden of zelfs
toeneemt. Tegelijkertijd is nu de fase gekomen om, beperkt en weloverwogen, iets
meer risico te nemen. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met
15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart deels
weer open. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart onder voorwaarden de volgende
verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op
sportaccomodaties, contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak.
Onderwijs
Vanaf 1 maart openen het voortgezet onderwijs en het mbo deels weer hun deuren.
In de praktijk betekent dit dat alle leerlingen van het VO minimaal 1 dag per week naar
school gaan. Voor mbo-studenten geldt 1 dag per week. Net als bij het primair onderwijs is het de intentie van het kabinet om het voortgezet onderwijs en het mbo niet
meer te sluiten. Het is essentieel dat scholen en ouders alles op alles zetten om het
aantal contacten zo veel mogelijk te beperken. Wie in het onderwijs werkt, kon zich al
met prioriteit laten testen en dit blijft zo. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten,
omdat dit tot extra contact tussen scholieren van verschillende scholen leidt.
Contactberoepen
Mensen met contactberoepen, zoals kappers en masseurs, mogen vanaf 3 maart hun
beroep weer uitoefenen. Reserveren en registratie is verplicht en er moet een check
zijn op klachten. Daarbij is het belangrijk om een mondkapje te dragen en waar
mogelijk 1,5 meter afstand te houden.
De verruiming geldt ook voor rij-instructeurs. Dit betekent dat mensen vanaf 3 maart
weer rijles kunnen volgen en iedereen het praktijkexamen kan doen. Beroepsmatige
leerlingen kunnen ook weer theorie-examen doen, voor de niet-beroepsmatige leerlingen wordt nog uitgewerkt hoe dit ook zo snel mogelijk weer op een veilige manier kan.
Verder gelden natuurlijk de hygiënemaatregelen en het thuisblijven bij klachten.
Sekswerkers mogen hun beroep nog niet uitoefenen.
Buiten sporten
Mensen tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart met meer dan 2 personen samen buiten sporten op sportaccomodaties. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen
team. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot en met 17 jaar. Tijdens het
sporten hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
Winkelen op afspraak
Vanaf 3 maart mogen winkels op afspraak maximaal 2 klanten per verdieping ontvangen.
Klanten moeten zich 4 uur van tevoren hebben aangemeld. Een bezoek duurt minimaal
10 minuten. Dit is om te voorkomen dat er toch contacten zijn tussen klanten die elkaar
snel afwisselen. Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de mondkapjesplicht, 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten. Met name
voor de kleinere winkels biedt dit mogelijk enige uitkomst.

Avondklok
De avondklok wordt verlengd tot en met 15 maart 04.30 uur. Door de avondklok blijft
het verboden om tussen 21.00 uur en 04.30 uur naar buiten te gaan. De voorwaarden
blijven gelijk. Studenten en docenten die praktijklessen volgen en volwassenenonderwijs in het examenjaar worden vanaf 3 maart uitgezonderd van de avondklok.
Vliegverboden
Om het risico op verspreiding van mutaties van het virus te verminderen, zijn op 23
januari vliegverboden afgekondigd voor passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk,
Zuid-Afrika, Dominicaanse Republiek, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Kaapverdië, Chili,
Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay
en Venezuela. Deze verboden worden in elk geval verlengd tot donderdag 4 maart. Het
kabinet heeft het OMT gevraagd om advies op een (al dan niet gedeeltelijke) verlenging
van deze verboden. De eerder vastgestelde uitzonderingen op dit verbod voor enkele
groepen reizigers, waaronder medisch personeel, blijven eveneens van kracht.
Lockdown
Het doel van de lockdown is om zo min mogelijk contacten te hebben. Hoe minder
contacten, hoe minder besmettingen. Blijf en werk daarom zo veel mogelijk thuis en ga
alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, (medische) zorg voor jezelf, voor
anderen of voor dieren, een frisse neus en onderwijs of werk als dat echt niet thuis
kan. Als je toch bezoek ontvangt, ontvang dan per dag maximaal één gast van 13 jaar of
ouder. Ga ook niet vaker dan één keer per dag ergens op bezoek.
Extra aandacht voor naleven van de basisregels
De risico’s die we met de verruimingen nemen, vragen om extra aandacht voor het
naleven van de basisregels. Dit geldt voor de hygiëneregels zoals handen wassen,
niezen in de elleboog en het dragen van een mondkapje waar dit moet. En ook voor de
regels voor 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Ook testen en thuisblijven
bij milde klachten en na een positieve test samen met huisgenoten in quarantaine doen
ertoe, juist nu. Zo krijgen we corona onder controle en stap voor stap meer ruimte.
Op maandag 8 maart beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 16 maart nodig zijn.

