3 augustus 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 betreffende
afdeling. 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
Gemeente Nunspeet
Evenementen
Evenementenvergunning.
Aanvraag - Het houden van de
Wiekdagen van 19-08-2021 t/m
21-08-2021.Zaak: HZ 2021-0991.
Ontvangen 22-6-2021. (Inzage*).
APV-Vergunning verleend
Vergunning verleend voor het
plaatsen van driehoeksborden
t.b.v. woningplatform Cirkl.
Zaak: HZ 2021-1164. Verzonden
27-7-2021. (Bezwaar* B&W).
Nunspeet
Omgevingsvergunning aangevraagd
- Bremhoek 46. Het realiseren
van een extra inrit/uitrit. Zaak:
HZ 2021-0778. Ontvangen 20-52021. (Inzage*).
Elspeterweg 40. Het gebruik van
de 2e verdieping als bedrijfswoning. Zaak: HZ 2021-0762. Ontvangen 18-5-2021. (Inzage*).
- F.A. Molijnlaan 158. Het aanpassen van de constructie doorbraak
woning.'Zaak: HZ 2021-0985.
Ontvangen 22-6-2021. (Inzage*).
- Jongkindhoek 83. Het uitbouwen van de voorgevel.
Zaak: HZ 2021-1064. Ontvangen
4-7-2021. (Inzage*).
- Nijverheidsweg 125 b. Het verbouwen van de garage.
Zaak: HZ 2021-1090. Ontvangen
10-7-2021. (Inzage*).
Beslistermijn verlengd -->
- Elspeterweg 40. Het gebruik van
de 2e verdieping als bedrijfswoning. Zaak: HZ 2021-0762. Verzonden 26-7-2021. (Inzage*).
- Ontwerp --> Stationslaan 75. Het
brandveilig gebruik van United
Kids. Zaak: HZ 2021-0578. Ter
inzage vanaf . (Zienswijze* B&W).
Vergunning verleend -->
- Bremhoek 46. Het realiseren van
een extra inrit/uitrit.
Zaak: HZ 2021-0778. Verzonden
21-7-2021. (Bezwaar* B&W).
- Lugtenbergweg 14. Het plaatsen
van een dakkapel.
Zaak: HZ 2021-1072. Verzonden
21-7-2021. (Bezwaar* B&W).
- Plesmanlaan 14c. Het uitbouwen van Landgoed Zonneheuvel
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0986.
Verzonden 21-7-2021. (Bezwaar*
B&W).
- Wiltsangh 41 0001. Het kappen
van bomen (Activiteiten Kappen,
werk-/werkzaamheid uitvoeren).
Zaak: HZ 2021-0824. Verzonden
26-7-2021. (Bezwaar* B&W).
Vergunning geweigerd -->
Steenkraan 18 a. Het realiseren
van een oprit. Zaak: HZ 20210682. Verzonden 26-7-2021.
(Bezwaar* B&W).
Overige APV aanvragen
- Vergunning obstakels op/aan - Eperweg en Elspeterweg. Het
plaatsen van spandoeken i.v.m.
een expositie in het bezoekerscentrum. Zaak: HZ 2021-1175.
Ontvangen 20-7-2021. (Inzage*)
- Het plaatsen van spandoeken
t.b.v. een interkerkelijke samenkomst "Opdat zij één.

Zaak: HZ 2021-1186. Ontvangen 23-7-2021. (Inzage*).
- Het plaatsen van borden
i.v.m. de collecteweek KWF
2021.
Zaak: HZ 2021-1160. Ontvangen 21-7-2021. (Inzage*).
Vergunning verleend -->
Eperweg en Elspeterweg. Het
plaatsen van spandoeken i.v.m.
een expositie in het bezoekerscentrum.
Zaak: HZ 2021-1175. Verzonden 26-7-2021. (Bezwaar*
B&W).
- Het plaatsen van spandoeken t.b.v. een interkerkelijke
samenkomst "Opdat zij één.
Zaak: HZ 2021-1186. Verzonden 27-7-2021. (Bezwaar*
B&W).
- Het plaatsen van borden
i.v.m. de collecteweek KWF
2021.
Zaak: HZ 2021-1160. Verzonden 26-7-2021. (Bezwaar*
B&W).
Meldingen
- Sloopmelding. Paolalaan 8.
Melding sloop en asbestsanering Paolalaan 8.
Zaak: HZ 2021-1131. Ontvangen 16-7-2021. (Inzage*)
Elspeet
Omgevingsvergunning aangevraagd
- Nunspeterweg 81. Het
kappen van bomen. Zaak: HZ
2021-1126. Ontvangen 15-72021. (Inzage*).
- Ontwerp --> Krommeweg
16. Het oprichten van woning
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 20210173. Ter inzage vanaf 4-82021. (Zienswijze* B&W)
Vergunning verleend -->
Kleine Kolonieweg 93. Het
herbouwen van de schuur
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 20210885. Verzonden 22-7-2021.
(Bezwaar* B&W)
- Oude Hof 12. Het realiseren
van een aanbouw aan bestaand kerkgebouw (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.
plan).
Zaak: HZ 2021-0258. Verzonden 22-7-2021. (Bezwaar*
B&W)
Meldingen
- Milieumelding (8.40). Gemeld --> Hooiweg 182. Het
in gebruik hebben van een
nieuwe loods.
Zaak: HZ 2020-1806. Ontvangen 5-11-2020. (Inzage*)
- Merelweg 11. Het slopen
van bestaand dakafwerking en
verwijderen van asbest.
Zaak: HZ 2021-1032. Ontvangen 29-6-2021. (Inzage*)

Hulshorst
Omgevingsvergunning aangevraagd
- Boezeroen 9. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20211130. Ontvangen 16-7-2021.
(Inzage*)
- Harderwijkerweg 405. Het kappen van bomen.
Zaak: HZ 2021-1137. Ontvangen
17-7-2021. (Inzage*)
- Killenbeekweg 75. Het herontwikkelen van natuur Bloemkampen (Activiteiten Bouwen, werk-/
werkzaamheid uitvoeren).
Zaak: HZ 2021-1054. Ontvangen
2-7-2021. (Inzage*)
Beslistermijn verlengd -->
Schepersweg. Het oprichten van
een woning.Zaak: HZ 2021-0705.
Verzonden 22-7-2021. (Inzage*)
Vergunning verleend -->
Harderwijkerweg 495 0034. Het
kappen van bomen (Activiteiten
Kappen, werk-/werkzaamheid
uitvoeren). Zaak: HZ 2021-0793.
Verzonden 26-7-2021. (Bezwaar*
B&W)
Evenementenvergunning aangevraagd
- Het houden van de Wiekenloop
op 19-08-2021. Zaak: HZ 20210990. Ontvangen 22-6-2021.
(Inzage*)
Vierhouten
Omgevingsvergunning aangevraagd
- Plaggeweg 122. Het uitbouwen
van de woning. Zaak: HZ 20211133. Ontvangen 16-7-2021.
(Inzage*)
Vergunning verleend -->
- Elspeterbosweg 26. Het
plaatsen van zonnepanelen
(Activiteiten Bouwen, Wijzigen
monument).
Zaak: HZ 2021-0849. Verzonden
19-7-2021. (Bezwaar* B&W)
- Plaggeweg 9. Het kappen van
13-tal naaldbomen.
Zaak: HZ 2021-0919. Verzonden
21-7-2021. (Bezwaar* B&W)
Evenementenvergunning aangevraagd
-rondom Dorpshuis Horsterhoek.
Het houden van de rommelmarkt op 11 september 2021.
Zaak: HZ 2021-0889. Ontvangen
7-6-2021. (Inzage*)
Zie colofon voor een toelichting
op o.a. bezwaar en beroep.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘voor het oprichten van
een vrijstaande woning’
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Nunspeet maken op
grond van artikel 3.10 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij van
plan zijn om met toepassing van
artikel 2.12, eerste lid, onder a,
sub 3 van de Wabo medewerking
te verlenen aan een afwijking van
het geldende bestemmingsplan
voor het oprichten van een vrijstaande woning aan de Krommeweg 16 in Elspeet
Met ingang van woensdag 4
augustus 2021 ligt in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis gedurende zes weken het
ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken
ter inzage. Tijdens de termijn van
terinzagelegging kan eenieder zijn
of haar zienswijzen tegen het ontwerpbesluit (kenmerk HZ 20210173) indienen bij burgemeester
en wethouders van de gemeen-te
Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB
in Nunspeet. Als u gebruik wilt
maken van de mogelijkheid om
uw zienswijze mondeling naar
voren te brengen, kunt u contact
opnemen met het Directieteam
Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) via doorkiesnummer
(0341) 25 99 11.
Ontwerpbestemmingsplan
Dorpsstraat 4 Nunspeet
Met ingang van woensdag 4
augustus 2021 ligt in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis gedurende zes weken voor
eenieder ter inzage:
- het ontwerp van het bestemmingsplan “Dorpsstraat 4”.
Het ontwerpbestemmingsplan
is ook te raadplegen via www.
nunspeet.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer
NL.IMRO.0302.BP01163-ow01.
Genoemd bestemmingsplan beoogt te voorzien in het toevoegen
van de aanvullende bestemming
Horeca. Hierbij geldt dat aangesloten dient te worden op de APV
met een openingstijd tot 01.00
uur.
Gedurende de termijn van terinzageligging kan eenieder zijn
of haar zienswijze schriftelijk of
mondeling naar voren brengen bij
de gemeenteraad van Nunspeet,
Postbus 79, 8070 AB Nunspeet.
Als u gebruik wilt maken van
de mogelijkheid uw zienswijze
mondeling naar voren te brengen,
kunt u contact opnemen met de
gemeente Nunspeet via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Hulp, zorg of advies nodig?

Eenvoudig toegang tot besluiten over uw buurt
zoals vergunningen, bouwplannen en
lokale regelgeving?

De sociale kaart van de gemeente
is het overzicht van organisaties
die hulp, zorg, advies en activiteiten bieden binnen onze gemeente. Denk hierbij aan begeleiding,
geestelijke gezondheid, jeugdhulp,
verslaving, werk en wonen. Deze
sociale kaart biedt veel achtergrondinformatie over wat de hulp,
zorg en het advies inhouden.

overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

U vindt de sociale kaart op www.
socialekaartnunspeet.nl.

