3 augustus 2021
Besluit omgevingsvergunning
‘het oprichten van een woning
2e fase op het perceel Vuurkuilweg 25 in Hulshorst.’

Alcoholwet aangescherpt

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Nunspeet maken
bekend dat zij hebben besloten
een omgevingsvergunning te
verlenen voor het oprichten van
een woning 2e fase op het perceel Vuurkuilweg 25 in Hulshorst.
(kenmerk HZ 2020-1761). Deze
omgevingsvergunning is voorbereid volgens de uitgebreide
procedure zoals bedoeld in artikel
3.4 van de Awb. Het gaat hier
om een uitgebreide procedure in
verband met het afwijken van het
bestemmingsplan. De omgevingsvergunning bevat een ‘projectafwijkingsbesluit’ als bedoeld in
artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3
van de Wabo.

In het Nationaal Preventieakkoord
zijn afspraken gemaakt over het
aanscherpen van regels. Per 1 juli
is de alcoholwet aangescherpt.
Jongeren onder de 18 konden al
een boete krijgen als ze in de horeca of op straat alcohol dronken.
Nu zijn ook de mensen die dit
drankje voor die minderjarigen
halen strafbaar.

Met ingang van woensdag 4
augustus 2021 ligt in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Nunspeet gedurende zes
weken voor eenieder de omgevingsvergunning en de daarbij
behorende stukken ter inzage. De
stukken zijn ook te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0302.OV00079-ow01).
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit
beroep worden ingesteld bij de
rechtbank Gelderland, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem, telefoonnummer (026) 359 20 00. Beroep
kan worden ingesteld door een
belanghebbende die tijdig een
zienswijze heeft ingediend, dan
wel door een belanghebbende
aan wie niet kan worden verweten dat hij/zij niet tijdig een zienswijze heeft ingediend. Het indienen van een beroepschrift stelt
de werking van dit besluit niet
uit. Als er gelet op de belangen
van een belanghebbende spoed
is vereist, bestaat de mogelijkheid
om na indiening van een beroepschrift een voorlopige voorziening
aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Gelderland. Aan het instellen van
beroep en het indienen van een
verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor
vragen kunt u contact opnemen
met het Team Vergunningen,
Toezicht en Handhaving (VTH) via
doorkiesnummer (0341) 25 99 11.

Een biertje bestellen voor iemand
onder de 18 kost €100,--!

Wat het effect van de nieuwe
regel is, moet nog blijken. Maar
de kans dat er meer mensen een
boete krijgen is heel groot. Als
een minderjarige wordt betrapt
met een alcoholisch drankje, dan
is er vanaf 1 juli 2021 altijd nog
iemand anders strafbaar. Dat kan
de horecaondernemer zijn die
het drankje heeft geschonken, of
een oudere vriend die het heeft
doorgegeven. De tijd dat ‘niemand’ verantwoordelijk was ligt
achter ons.
De regel is ingesteld omdat nog
veel jongeren onder de 18 alcohol
drinken, dit kan hersenschade
opleveren.
Meer informatie vind je op www.
oudersmetinvloed.nl
Vaststelling beleidsnotitie
kleinschalige windmolens in de
gemeente Nunspeet
De raad van de gemeente Nunspeet heeft op 24 juni 2021 besloten de beleidsnotitie kleinschalige
windmolens in de gemeente
Nunspeet vast te stellen.

De vaccinatiekeuze……
Beste mensen,
Als wethouder met
volksgezondheid in mijn
portefeuille volg ik de
ontwikkelingen rond het
vaccineren op de voet.
De vaccinatiebereidheid
in onze gemeente is
lager dan het landelijk
gemiddelde. Ik merk dat
sommigen worstelen
met de vraag of je je nu
wel of niet moet laten
vaccineren. Dat kan te
maken hebben met twijfels over het coronavaccin, of wellicht met
principiële overwegingen.
Bent u gevaccineerd? Prachtig. Twijfelt u nog? Laat u goed informeren. Er zijn tal van mogelijkheden. Volgens mij is vaccinatie een
erg verstandige keuze. Maar het is aan u. Vaccinatie moet altijd een
vrije keuze zijn! Sommigen vinden het een lastige keuze. Bijvoorbeeld vanwege de vrees voor bijwerkingen. Die kans is echt heel
klein. En we weten wel dat een coronabesmetting echt een ernstig
verloop kan hebben. Wilt u meer informatie? Deze informatie kunt
u vinden op de websites van de GGD Noord en Oost Gelderland en
de Rijksoverheid ( Coronavirus COVID-19 / Rijksoverheid.nl). Heeft u
nog medische vragen kunt natuurlijk altijd uw huisarts raadplegen.
De vaccinatiekeuze is gelukkig een vrije keuze. Maar als wethouder
Volksgezondheid ben ik er van overtuigd dat een hoge vaccinatiegraad de gezondheid van ons allen ten goede komt. Deze week
werd duidelijk dat van alle coronapatiënten die in ziekenhuizen zijn
opgenomen verreweg het merendeel niet gevaccineerd is. Dat zegt
iets…..

Weekmarkt weer alleen op
marktplein
Met ingang van donderdag 5
augustus a.s. zal de Nunspeetse
weekmarkt op de donderdagochtend weer alleen gehouden
worden op het marktplein en
aanliggende straten. Deze weekmarktindeling, met ruime looproute's en een goede bereikbaarheid van de winkels, is tijdelijk.
Vanwege de coronamaatregelen
stond sinds april 2020 een deel
van de weekmarkt op het Whemeplein. Omdat enkele weekmarktondernemers vertrokken
zijn, en de leeggekomen plaatsen
nog niet zijn ingevuld, kunnen
de kramen van het Whemeplein
weer ingepast worden op/bij het
marktplein. Hierdoor is de parkeerplaats op het Whemeplein
weer geheel te gebruiken, wat
de parkeerdruk in het centrum
zal verminderen.
Het verloop van de komende
markten met de tijdelijke gewijzigde indeling zal iedere donderdag worden geëvalueerd.

Ik respecteer ieders overwegingen. Maar persoonlijk ben ik blij en
dankbaar dat God aan mensen de kennis heeft gegeven om een vaccin te ontwikkelen om daarmee levens te sparen. Want dat is iets
wat we niet kunnen ontkennen, de vaccinatiecampagne bespaart
ons – en met name de kwetsbare groepen - veel ziekte, leed en
verdriet.

Het doel van deze beleidsnotitie
over kleinschalige windmolens
in de gemeente Nunspeet is het
bieden van een afwegingskader
voor initiatieven die betrekking
hebben op kleine windmolens
tot 15 meter hoog bij agrarische
bedrijven gelegen in de gemeente
Nunspeet.

Pieter Teeninga,
Wethouder Volksgezondheid.

Met ingang van donderdag 5 augustus 2021 treedt deze beleidsregel in werking.

Wat kunt u met de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane?
- Bekijken van actuele reisadviezen en op de hoogte blijven van wijzigingen wanneer u zich op een land
abonneert.
- Checken wat wel en niet mee mag in uw reisbagage. U kunt de regels over het meenemen van
bijvoorbeeld geneesmiddelen, geld, etenswaren en dieren nalezen.
- Lezen over wat te doen in een noodgeval, zoals een ziekenhuisopname of het verlies van uw paspoort.
Neem met een druk op de knop contact op met het 24/7 contactcenter van het ministerie van
Buitenlandse Zaken.
- Valuta, volume en gewicht omrekenen naar euro’s en in Nederland gangbare eenheden (zoals kg, liter).
- Vervelende situaties bij aankomst in Nederland voorkomen: u kunt foto’s bewaren van aankoopbonnen
van eerder gekochte producten (met een waarde van € 430,- of hoger) in uw bagage in het bonnenboekje
van de app. Zo kunt u bij terugkomst in Nederland laten zien dat u deze producten voor uw reis had
gekocht.
- Contactinformatie van de dichtstbijzijnde Nederlandse vertegenwoordiging in een land (ambassades,
consulaten-generaal, honoraire consulaten) heeft u altijd bij de hand.

De beleidsnotitie is te raadplegen
via www.overheid.nl of www.
nunspeet.nl

Wijziging beleid Parkeren met parkeerontheffing in de Stationslaan
Burgemeester en wethouders van Nunspeet hebben besloten het
ontheffingenbeleid parkeren in de zone met parkeerduurbeperking
gemeente Nunspeet te wijzigen, in die zin dat het voor ontheffingshouders binnen de tijden waarin de parkeerduurbeperking geldig
is (9:00–18:30 uur en op vrijdag tot 21:30 uur), niet meer is toegestaan met ontheffing te parkeren op de parkeerplaatsen aan de
Stationslaan.
Het blijkt dat de parkeerdruk op de Stationslaan gedurende de
winkelopeningstijden hoog is. Er wordt vaak kort geparkeerd om
snel even een boodschap te doen bij de nabijgelegen winkel. De
maatregel is genomen om het kort parkeren (tot maximaal 2 uur)
te optimaliseren in de Stationslaan. Ontheffingshouders kunnen
gedurende de tijden dat de blauwe zone geldt, hun voertuigen (met
ontheffing) parkeren aan de Kerkendriest, het parkeerterrein Driestweg, de Haverkamp en op het Stationsplein.
De beleidswijziging treedt in werking met ingang van 1 augustus
2021.

Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane
Met de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane heeft u betrouwbare reisinformatie bij de hand en
ontvangt u bericht wanneer een reisadvies verandert.

Maak een land favoriet zodat u:
- automatisch een pushbericht ontvangt als het reisadvies voor dat land verandert. Zo bent u altijd op
de hoogte van de actuele veiligheidssituatie in het buitenland.
- ook bij geen internetverbinding alle reisinformatie kunt nalezen. Voor het bijwerken naar de laatste
reisinformatie heeft u wel internet nodig.
U kunt voor actuele reisadviezen ook de website
www.wijsopreis.nl bekijken en/of @247BZ op Twitter
volgen.

Download de Reisapp voor Android in de Play
Store en de Reisapp voor iOS in de App Store.

