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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
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.
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.
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 betreffende
afdeling. Beroep tegen een definitieve vergunning is alleen mogelijk als u
tijdig een zienswijze hebt ingediend
tegen het ontwerpbesluit.
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
Gemeente Nunspeet
APV-vergunning verleend2
- Plaatsen aankondigingsborden
i.v.m. Open Huis Nuborgh College.
Zaak: HZ 2021-1523. Verzonden
22-10-2021.
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Brinkersweg 30. Het aanbrengen
van isolatieglas in gemeentelijk
monument. Zaak: HZ 2021-1542.
Ontvangen 8-10-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Sportlaan. Herinrichten openbare
ruimte Sportpark De Wiltsangh
(Activiteiten Bouwen, In- uitrit
aanleggen, Kappen, werkzaam
heid uitvoeren). Zaak: HZ 20211136. Verzonden 21-10-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Elspeterweg 6. Verbouwen van
restaurant Joris serre en bedrijfswoning (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan). Zaak: HZ 20211180. Verzonden 18-10-2021.
- F.A. Molijnlaan 70. Verbouwen
van de woning. Zaak: HZ 20210795. Verzonden 21-10-2021.
- F.A. Molijnlaan 70. Kappen van
bomen. Zaak: HZ 2021-1338.
Verzonden 21-10-2021.
- Marconiweg. Het realiseren van
18 bedrijfsunits. Zaak: HZ 20211178. Verzonden 20-10-2021.
- Voltweg 2. Bouwen tweelaagse
opslagruimte bij een bestaand
bedrijfsgebouw. Zaak: HZ 20211184. Verzonden 18-10-2021.
Besluit buiten behandeling
stellen aanvraag1
- Eeckelhagen 37. Ontheffen
bestemmingsplan voor onderwijs met kinderopvang. Zaak:
HZ 2021-1207. Verzonden
21-10-2021.
Evenementenmelding1
- Fakkelwake op 03-12-2021.
Zaak: HZ 2021-1540. Ontvangen
7-10-2021.

APV-vergunning aangevraagd1
- Marktplein. Standplaats voor het
verkopen van oliebollen in 2021.
Zaak: HZ 2021-1599. Ontvangen
18-10-2021.
- Molenweg 91. Het innemen van
een tijdelijke standplaats voor de
verkoop van oliebollen. Zaak:
HZ 2021-1629. Ontvangen
25-10-2021.
Sloopmeldingen1
- Industrieweg 8. Het saneren van
asbesthoudend materiaal. Zaak:
HZ 2021-1471. Ontvangen
28-9-2021.
- Uitleg 7. Het verwijderen van
asbest. Zaak: HZ 2021-1602.
Ontvangen 19-10-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Hullenkant 33. Herstructuren
herziening ontwerp. Zaak:
HZ 2021-1181. Ontvangen
24-7-2021.
Loterijvergunning verleend3
- Uddelerweg 100. Het houden
van een loterij op 31-12-2021.
Zaak: HZ 2021-1407. Verzonden
25-10-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Varelseweg 211. Het oprichten
van 15 Magnifiques recreatiewoningen. Zaak: HZ 2021-1424.
Ontvangen 17-9-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Killenbeekweg 75. Herontwikkelen
van natuur Bloemkampen
(Activiteiten Bouwen, werk-/
werkzaamheid uitvoeren). Zaak:
HZ 2021-1054. Verzonden
20-10-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Varelseweg 211. Het oprichten
van 15 Magnifiques recreatiewoningen. Zaak: HZ 2021-1424.
Verzonden 21-10-2021.
- Zie colofon voor toelichting -

Molenbeek fase 3 van start
De bouw van tachtig woningen in de derde en laatste fase van plan
Molenbeek in Nunspeet is gestart. Verantwoordelijk wethouder
Jaap Groothuis verrichtte op woensdag 27 oktober symbolisch de
starthandeling op de bouwplaats met de shovel.
DG Vastgoed III B.V. uit Nunspeet start als eerste met de bouw van
tien vrije sector huurwoningen. Deze woningen worden naar verwachting rond de zomer van 2022 opgeleverd.
Ontwikkelingscombinatie Molenbeek V.O.F. bouwt in deze laatste
fase 38 rijwoningen en een twee-onder-één-kap woning. De bouw
van deze woningen start in het tweede kwartaal 2022. Verder zijn
er in deze fase dertig gemeentelijke kavels uitgegeven. De inschrijvingsprocedure is met een loting door de notaris afgerond. Naar
verwachting worden deze kavels in de loop van 2022 bebouwd.

Voorbereidingsbesluit Landgoed Zonneheuvel 2021
De gemeenteraad heeft 30 september jl. besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied met horecabestemming aan het
Vennenpad 5 / Ericaweg 3.
Het voorbereidingsbesluit ligt voor iedereen van 3 november tot en
met 14 december 2021 ter inzage in het Klantcontactcentrum in het
gemeentehuis. Het voorbereidingsbesluit kan ook worden ingezien
via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.VB00011-vg01).
Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen
bezwaar en beroep kan worden ingesteld.
..............................................................................................................
Inspraak plan Woongebieden
De nieuwe Omgevingswet komt eraan per 1 juli 2022. Deze wet
vervangt onder meer de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de
bestemmingsplannen worden daardoor vervangen door één
Omgevingsplan. Als voorloper op het nieuwe Omgevingsplan is het
‘Chw bestemmingsplan Omgevingsplan Woongebieden’ opgesteld.
We geven iedere inwoner de mogelijkheid om te controleren of
de verbeelding van het perceel correct is opgenomen in het ‘Chw
bestemmingsplan Omgevingsplan Woongebieden’. Het vroegtijdig
betrekken van inwoners en bedrijven bij planontwikkeling vinden we
als gemeente belangrijk en dit wordt ook een vast onderdeel van de
nieuwe Omgevingswet. We nodigen u van harte uit om uw perceel
te controleren vóór 15 december 2021.
Ter inzagelegging voor inspraak
Het plan ‘Chw bestemmingsplan Omgevingsplan Woongebieden’
ligt van 3 november tot en met 14 december 2021 ter inzage voor
inspraak. Het plan omvat alle geldende bestemmingen en heeft
daardoor een conserverend karakter. Voor de percelen Randweg 13,
Waskolkweg 18 en de Oude Hof 12 geldt dat daar wel een verandering is ten opzichte van de geldende bestemmingen. Tijdens de
inspraakperiode kunnen zienswijzen worden ingediend.
Mijn perceel klopt niet. Wat nu?
Als u onjuistheden op de verbeelding ziet, kunt u die kenbaar maken
door een zienswijze in te dienen bij het college van B&W. De zienswijzen worden door het college beoordeeld en meegenomen bij het
opstellen van het toekomstige Omgevingsplan. Een inspraakplan is
bedoeld om mee te denken en deze fase bevat geen mogelijkheid
tot het indienen van bezwaar of beroep.
Mijn perceel klopt. Wat nu?
Als de verbeelding klopt, dan hoeft nu niets te doen. De kaart zoals
weergegeven, nemen we dan mee in de vervolgfase om tot een
Omgevingsplan te komen.
Hoe kan ik het plan Woongebieden bekijken?
Via de link www.nunspeet.nl/woongebieden komt u terecht op
de gemeentelijke website. Daar treft u de link aan naar de digitale
viewer waar het 'Chw bestemmingsplan Omgevingsplan Woongebieden' in te zien is. In de viewer is het mogelijk om verschillende
kaartlagen aan te klikken.

#groenlicht voor pleegzorg

3-MMC verboden sinds 28 oktober

Van 4 tot en met woensdag 10 november is de landelijke
'week van de pleegzorg'. Thema dit jaar is: #groenlicht
voor pleegzorg van openjewereld.nu. Via diverse 'groene'
uitingen wordt zo aandacht gevraagd voor pleegkinderen
in Nederland: help een kind zo thuis mogelijk opgroeien.
Het gemeentehuis is tijdens de week van de pleegzorg
daarom groen verlicht.

Sinds afgelopen donderdag - 28 oktober - is de handel in 3-MMC
(ook wel bekend als 'poes' of 'miauw') verboden. In Nunspeet
werd dit middel veel gebruikt en kon het tot voor kort via websites
legaal worden gekocht. Dat kan nu niet meer.

#GROENLICHT
VOOR
PLEEGZORG

Open je wereld is een initiatief van Pleegzorg Nederland
om meer mensen te interesseren voor het pleegouderschap, zodat elk kind zo thuis mogelijk kan opgroeien.
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard
nodig. Op dit moment zijn er in Nederland meer dan
23.000 pleegkinderen.
Op maandag 22 november is er van 20.00 - 21.30 uur
een informatieavond in Veluvine aan de F.A. Molijnlaan
in Nunspeet. Iedereen die iets wil betekenen voor
pleegkinderen is van harte welkom. Meld u aan via
www.nunspeet.nl/plekjevrij.

Heb je vragen over 3-MMC? Kijk op www.oudersmetinvloed.nl
wie je kan helpen jouw vragen te beantwoorden.
...........................................................................................................

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien.

De projectgroep Alcohol- en drugspreventie
Nunspeet is dit jaar actief geworden en biedt
o.a. op deze plek handvatten rondom alcoholen drugspreventie binnen de gemeente Nunspeet.
Op www.oudersmetinvloed.nl vind je diverse
ervaringsverhalen, instanties waar je terechtkunt
en nog veel meer.

Kijk voor meer informatie over pleegzorg op openjewereld.nu.
.........................................................................................................................................................................

Waardering voor mantelzorgers
"Ik ben Jeanine (54 jaar) en ik zorg voor mijn man. Hij woont sinds een jaar in het verpleeghuis. Toen hij
39 was, kreeg hij de diagnose MS. Langere tijd ging dat desondanks goed en was zijn situatie redelijk
stabiel. Na tien jaar kreeg hij steeds meer spasmen, waardoor hij volledig rolstoelafhankelijk werd. Ook
kreeg hij steeds meer darm- en blaasproblemen. En daarnaast die intense vermoeidheid. Uiteindelijk
kwam hij nauwelijks zijn bed meer af. Terwijl de zorg voor mij intensiever werd en ik ook kostwinner was.
Uiteindelijk trok ik het niet meer en heb ik hem moeten laten opnemen in het verpleeghuis. Dat was
geloof ik de moeilijkste beslissing uit heel mijn leven. Soms voel ik weer even die twijfel of ik er goed aan
gedaan heb. Dat is vanuit de emotie. En vanuit het verlangen om de situatie van vroeger weer terug
te hebben. Zo’n twijfelgevoel duurt vaak slechts een paar minuten en dan krijg ik ook mijn 'realistische
hoofd' er wel weer bij en weet ik dat het goed is zo. Het kon gewoon echt niet meer thuis. En hoewel mijn
man nu in het verpleeghuis woont, ben en blijf ik ook daar zijn mantelzorger. Die zorgtaak is niet klaar,
ook al is m’n taak nu anders dan toen hij nog thuis woonde. In het verpleeghuis blijf ik voor mijn man
klaar staan. Ik blijf ook contactpersoon en vraagbaak voor het personeel, ik help hen mee in kleine
zorgtaken, etc. Ik ben en blijf dus mantelzorger, ook daar!"
Mantelzorgwaardering
De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk om mantelzorgers te waarderen voor en te erkennen in de
zorg die zij bieden aan hun naaste, want mantelzorgers zorgen intensief (meer dan 8 uur per week) en
langdurig (langer dan 3 maanden) voor hun naaste. Daarom biedt de gemeente Nunspeet elk jaar rond
de Dag van de Mantelzorg op 10 november een mantelzorgwaardering aan. Deze bestaat uit cadeaubonnen van 5 maal € 10,-- te besteden bij aangesloten lokale ondernemers in de gemeente.
Mantelzorgers die ingeschreven staan bij Steunpunt Mantelzorg krijgen de mantelzorgwaardering per
post thuisgestuurd. Nog niet ingeschreven? Meld u dan vóór 10 november 2021 aan bij Steunpunt
Mantelzorg via e-mail info@mantelzorg-nunspeet.nl of telefonisch (0341) 25 72 42.

Voor de inspraak is het vooral van belang om de thema’s 'bouwen'
en 'gebruik' te bekijken. Hier kunt u onder andere zien of de bestemmingsgrenzen correct zijn weergegeven, en of de bouwregels
zoals nok- en goothoogte en de inhoudsmaten correct zijn. Het advies is om via de bovengenoemde viewer uw perceel te raadplegen,
omdat u dan verschillende kaartlagen kunt bekijken die het beste op
perceel niveau weer te geven zijn.

NB Uw gegevens uit de keukentafelgesprekken bij de gemeente of vanuit de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) of vanuit de zorginstelling waarin uw naaste mogelijk verblijft, worden vanwege privacyoverwegingen niet automatisch doorgegeven aan Steunpunt Mantelzorg.

Verleende omgevingsvergunningen voor uitgebreide afwijkingsprocedures, maar nog niet gebouwd. Verlies ik mijn rechten?
De verleende omgevingsvergunningen voor uitgebreide afwijkingsprocedures blijven uiteraard geldig. Ze zijn nog niet allemaal zichtbaar op de kaart als ze nog niet gebouwd zijn of recent verleend
zijn. We hebben een lijst toegevoegd waarop u deze vergunningen
kunt inzien. Voor deze locaties geldt dat de verleende omgevingsvergunningen meegenomen worden bij het opstellen van het
Omgevingsplan in de volgende fase. Een inspraakreactie indienen
die betrekking heeft op deze verleende omgevingsvergunningen is
dan ook niet nodig wanneer uw vergunning op de tekening en op de
lijst staat. Op de website vindt u de tekening en de lijst waarop de
verleende omgevingsvergunningen voor de uitgebreide afwijkingsprocedures zijn weergegeven. Wilt u controleren of uw verleende
vergunning hierbij staat? Mocht deze ontbreken, dan horen we dat
graag via de inspraakreactie. De tekening en lijst is te raadplegen via
www.nunspeet.nl/woongebieden.

Tijdens de jaarlijkse korpsavond op zaterdag 30 oktober
heeft de Nunspeetse brandweer afscheid genomen van
Yvonne Krol-Versluijs. Maar liefst 25 jaar heeft Yvonne zich
als brandweervrouw ingezet. Ook werd aandacht besteed
aan meerdere jubilea. Zo maken Vincent van den Ham en
Richard Maurits al 12,5 jaar deel uit van het Nunspeetse
korps en Gerrit Polinder 25 jaar. Ook werden de nodige
behaalde diploma’s uitgereikt.

Vragen of contact opnemen
Als het voor u niet mogelijk is om het plan Woongebieden digitaal te
raadplegen of als u nog vragen heeft, kunt u dit aangeven door een
e-mail te sturen naar gemeente@nunspeet.nl. Wij nemen dan contact met u op en bekijken op welke wijze we u verder kunnen helpen
(telefonisch, digitaal of via een afspraak op het gemeentehuis).

Korte afsluiting toe-/afrit A28

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

Jubilea, afscheid en diploma’s bij brandweer Nunspeet

Op de foto naast commandant Wouter Vermeulen staat
Yvonne Krol en de jubilarissen, gediplomeerden en nieuwe
'aanwas'. Het afgelopen jaar hebben zich zes nieuwe vrijwilligers gemeld: Mathijs Keizer, Frans van Moort, Gerrit
van de Put, Thomas Baas, Maarten Schutter en Jaap van
Milligen.

Het belangrijkste effect van het verbod is echter het signaal wat
er van uitgaat naar jongeren. Velen denken dat als een middel
niet is verboden, het ook niet erg gevaarlijk is. Maar 3-MMC is wel
degelijk gevaarlijk.

Foto: Jan Frens

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

Vanwege onderhoudswerkzaamheden langs de A28 worden de af- en toeritten (max. 30 minuten)
afgesloten tussen 9 november 20.00 uur en 10 november 04.30 uur. Het verkeer wordt omgeleid.
Bovenstaand bericht is onder voorbehoud van wijzigingen. Check voor uw actuele reis de website
vananaarbeter.nl.

2 november 2021

een

goed
punt

Een dringende oproep

Upgrade jezelf: investeer in mensen

De druk op de zorg neemt weer toe. Het aantal opnames in de
ziekenhuizen en de ic’s stijgt. De vaccinatiegraad in onze gemeente is
in verhouding laag en het aantal besmettingen al weken lang hoog.
Dat baart mij zorgen.

Een upgrade van onze regionale arbeidsmarkt; daarvoor is Upgrade
jezelf in het leven geroepen: een initiatief van 20 samenwerkende
gemeenten onder de naam Regio Zwolle, ontstaan vanuit de Human
Capital Agenda. Deze agenda richt zicht op het investeren in mensen.

Twijfelt u nog over de vaccinatie?
Als u nog niet gekozen hebt voor uw vaccinatie, overweeg het dan
alstublieft nog een keer. Laat u informeren of praat met uw huisarts.
Het blijft een individuele keuze, maar we maken allen deel uit van de maatschappij en hebben naast de
zorg voor onze eigen kring ook verantwoordelijkheden voor de mensen in onze bredere omgeving. De
gezondheid van u en uw naasten gaan mij aan het hart. Kom op 8 november naar Veluvine. Laat u goed
informeren. Vaccinatie is ter plekke mogelijk, zonder afspraak. En gratis.

Hoe?
Door gezamenlijk te investeren in mensen en ieders talent
optimaal te benutten. Om te kunnen groeien hebben we ál het
talent nodig ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, loopbaan en relatie
tot de arbeidsmarkt. Upgrade jezelf helpt werkgevers te investeren
in (toekomstige) werknemers. Naast inspirerende verhalen, handige
tools én een netwerk
van specialisten biedt
Upgrade jezelf een
financieel steuntje
in de rug vanuit het
Ontwikkelfonds Regio
Zwolle; een fonds voor
de cofinanciering van
her-, bij- en omscholing van (potentiële) werknemers.

Het laten vaccineren is en blijft een vrije keuze, maar wat mij betreft is het zeker geen vrije keus om je wel
of niet te houden aan de coronamaatregelen. Wij allen hebben daar een grote eigen verantwoordelijkheid in. Gelukkig neemt de grote meerderheid de maatregelen serieus, maar ik krijg ook signalen dat er
mensen zijn die de regels aan hun laars lappen. Die zich niet laten testen bij klachten of niet thuisblijven
bij een positieve besmetting in hun gezin/groep en gewoon naar de winkel, werk of school gaan en zo dus
weer anderen besmetten.
Wat u ook van de corona-aanpak en de maatregelen vindt, de feiten liegen er niet om. Laat ik maar eens
eerlijk en helder benoemen waar dit laconieke gedrag toe leidt:
- Meer besmettingen.
- Meer (ernstig) zieken.
- Meer ziekenhuisopnames.
- Volle IC’s waardoor ook de 'normale' ziekenhuiszorg in de knel komt en de wachttijden voor veel
ingrepen langer worden.
- Hoe bitter ook, meer overlijdens van onze familieleden/dorpsgenoten.

Meer informatie? Kijk op www.upgradejezelfregiozwolle.nl

Als wethouder Volksgezondheid wil ik daarom een dringend beroep op u doen. We kennen allemaal
de regels inmiddels wel. Laten we ons er aan houden en onze verantwoordelijkheid nemen. Iedereen!
We hebben inmiddels te veel verdriet en rouw gezien.

voor
informatie
en een prik
zonder
afspraak

Ik reken op u.
Pieter Teeninga,
Wethouder Volksgezondheid
.........................................................................................................................................................................
Twijfelt u nog over de vaccinatie? Kom 8 november naar Veluvine: vaccinatie mogelijk zonder afspraak
GGD Noord- en Oost-Gelderland is maandag 8 november a.s. aanwezig in Veluvine Nunspeet voor extra
informatie en voorlichting over het coronavirus en de -vaccinatie. De locatie is ingericht als tijdelijke popup locatie met vrije inloop voor iedereen die vragen heeft of zich wil laten vaccineren zonder afspraak.
Als iedereen zich vaccineert, verspreidt het coronavirus zich minder makkelijk. Een vaccinatie beschermt
niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen. Als veel mensen een prik nemen, kan er steeds meer
en komen er minder coronaregels. Het geeft uiteindelijk meer vrijheid. Daarom willen we iedereen in de
gemeente Nunspeet in deze pop-up locatie de gelegenheid bieden zich te informeren en laten vaccineren.
Vaccineren is niet verplicht. Je kiest zelf of je een prik wil of niet. Je goed informeren helpt bij het maken
van een keuze. In de pop-up locatie geven we je alle informatie en kun je vragen stellen. Om zeker te
weten dat je een keuze maakt die bij jou past, zorgen wij dat je dit kan doen op basis van goede, open en
eerlijke informatie.
De pop-up locatie in Veluvine (F.A. Molijnlaan 186 Nunspeet) is op maandag 8 november geopend van
11.00 tot 19.30 uur. Vrije inloop is mogelijk. Praktische informatie is te vinden op:
www.ggdnog.nl/corona/corona-vaccinaties/vaccinatietour-door-de-regio
Ben jij een echte aanpakker op het gebied van grondzaken? Lees dan verder want voor Team Ruimtelijke
Ontwikkeling en Volkshuisvesting zoeken we

Veluvine theater, Nunspeet
maandag 8 nov. | 11.00 tot 19.30 uur

allround medewerker grondzaken
(36 uur)

Het team bestaat uit 20 enthousiaste collega’s. Er is een prettige werksfeer en het team werkt aan de
ontwikkeling en het beleid van de fysieke leefomgeving. De komende jaren zijn er diverse ontwikkelingen
wat betreft woningplannen, bedrijvigheid, schoollocaties, gebiedsontwikkeling en Omgevingswet.
Jouw werkzaamheden
- Je stelt overeenkomsten op en geeft advies over grondtransacties.
- Je voert onderhandelingen over grondtransacties met bestuurlijk afbreukrisico.
- Je stelt beleid op zoals de Nota Grondbeleid.
- Je bent inhoudelijk en juridisch specialist bij interne overleggen.
- Je neemt als adviseur deel aan projectgroepen voor bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, maar je
begeleidt ook zelfstandig trajecten.
- Je informeert en adviseert het bestuur.

Een Pop-Up Vaccinatietour door jouw regio
F.A. Molijnlaan 186, 8071 AK Nunspeet

Scan de code en
bekijk alle locaties

Uitnodiging ondernemersontbijt
Dé netwerkbijeenkomst voor alle
Nunspeetse ondernemers
Bent u ondernemer in de gemeente Nunspeet? Meld u dan aan
voor het Ondernemersontbijt op vrijdag 19 november 2021 tijdens
de landelijke Dag van de Ondernemer. Deze dag draait om
kennismaken en informatie uitwisselen in een prettige omgeving.
Locatie en aanmelden
Het Ondernemersontbijt vindt plaats bij NH Hotel Sparrenhorst,
Eperweg 46 in Nunspeet. Meld u aan o.v.v. uw naam en organisatie
via e-mail vóór 15 november: ondernemers@nunspeet.nl.
Coronaprotocol
NH Hotel Sparrenhorst hanteert de huidige coronamaatregelen. Dit
betekent vooralsnog dat zij werken met coronatoegangsbewijzen
via de CoronaCheckApp.

Programma
07.00 uur: Inloop met ontbijt en netwerken
07.45 uur: Informatie vanuit gemeente Nunspeet

Wat verwachten we van jou?
- Hbo-opleidingsniveau bijvoorbeeld op het gebied van makelaardij, vastgoed, juridisch, economisch.
- Kennis en ervaring met juridische aspecten van overeenkomsten, zakelijke rechten, aan- en verkoop
van onroerend goed.
- Zelfstandig inzetbaar op dossiers, houdt van aanpakken en stevig genoeg om overeind te blijven in
onderhandelingen.

08.00 uur: Informatie over Human Capital Agenda/Upgradejezelf.nl
Regio Zwolle + praktijkvoorbeeld Nunspeetse ondernemer

Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacature op nunspeet.nl/werkenbij. Meer weten? Neem dan contact op met
Arjan Dickhof via (0341) 25 99 11. Handig om te weten: de gesprekken zijn op 24 november.

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

08.20 uur: Netwerken
09.00 uur: Einde programma

Dit ontbijt wordt u aangeboden door gemeente Nunspeet.

