5 januari 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
Gemeente Nunspeet
APV-vergunning verleend3
- Het vernieuwen van de doorlopende collectevergunning.
Zaak: HZ 2020-2058. Verzonden
21-12-2020.
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Dorpsstraat 51-57. Verbouwen/
doorbraak van de twee winkelpanden. Zaak: HZ 2020-1960.
Ontvangen 30-11-2020.
- Industrieweg 64. Herbouw van
een bedrijfsverzamelgebouw.
Zaak: HZ 2020-2003. Ontvangen
8-12-2020.
- Secretaris Boerhoutweg. Het
realiseren van een woon/zorggebouw met 26 kamers KSW de
Bunterhoek. Zaak: HZ 20202024. Ontvangen 11-12-2020.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Stakenberg. Het aanplanten van
bos gemeente Nunspeet.
Zaak: HZ 2020-1984. Ontvangen
4-12-2020.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Harderwijkerweg 495 0025. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2020-2045.
Ontvangen 14-12-2020.

- Varelseweg 211. Herinrichten
van het terrein Bad Hoophuizen
Velduil Vijver (Activiteiten
Kappen, werk-/werkzaamheid
uitvoeren). Zaak: HZ 2020-1995.
Ontvangen 7-12-2020.
Beslistermijn verlengd1
- Brandsweg 34. Het oprichten
van een halfvrijstaande woning.
Zaak: HZ 2020-1545. Verzonden
22-12-2020.
- Schepersweg ongenummerd.
Het wijzigen/aanleggen van
uitwegen. Zaak: HZ 2020-1750.
Verzonden 18-12-2020.
Vierhouten
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Elspeterweg 119. Tijdelijk
gebruik van woonhuis als
kantoor. Zaak: HZ 2020-2018.
Ontvangen 11-12-2020.
- Gortelseweg 8. Uitbreiden van
logiesfunctie en verbouw van de
vergaderzalen (Activiteiten
Bouwen, Brandveilg gebruiken).
Zaak: HZ 2020-2038. Ontvangen
14-12-2020.
- Nunspeterweg 88 -122. Het
realiseren van nieuwe gebouwen
(Activiteiten Bouwen, Flora- en
faunawet). Zaak: HZ 2020-2025.
Ontvangen 11-12-2020.
Meer informatie over meldingen
en/of vergunningen? Neem contact op met het Klantcontactcentrum via (0341) 25 99 11.
Zie colofon voor de toelichting.

Standplaatsenbeleid
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Nunspeet heeft op 26 november 2020 het Standplaatsenbeleid
vastgesteld. Tegelijkertijd is het Standplaatsenbeleid 2014-2018
ingetrokken. Het Standplaatsenbeleid treedt 1 januari 2021 in
werking. Het beleid is te raadplegen via de website:
www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving
In deze beleidsnota is een afwegingskader opgenomen voor het
verlenen of weigeren van een standplaatsvergunning. Iedere aanvraag om een standplaatsvergunning wordt getoetst aan de Apv,
specifieke wetgeving en het afwegingskader in de beleidsregels die
gelden voor standplaatsvergunningen. Alle aanvragen worden aan
dezelfde wet- en regelgeving getoetst en op gelijke wijze afgehandeld. Dit leidt tot een grotere mate van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor burgers en ondernemers.
............................................................................................................

Inleveren oud papier januari vervalt
De geplande oud papier actie van de Protestantse Gemeente
Nunspeet aan de Driestweg van 8 en 9 januari a.s. gaat helaas niet
door in verband met de coronamaatregelen. De eerstvolgende
inzameling staat gepland voor vrijdag 12 en zaterdag 13 februari.
We hopen dat u het oud papier tot dan kunt bewaren.
............................................................................................................

Afsluiting overweg: Klarenweg
De overweg aan de Klarenweg (Hulshorst) wordt door ProRail
vernieuwd in het weekend van 8 januari (23.00 uur) tot en met
11 januari (7.00 uur).
De overweg is volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.
Voor vragen/klachten kunt u rechtstreeks contact opnemen met de
afdeling Publieksvoorlichting van ProRail: 0800 77 67 245.
Er rijden tijdens deze periode geen treinen. Voor meer informatie
over de dienstregeling kijkt u op www.ns.nl.

Duizenden lichtpuntjes in Nunspeet
Sinds 2019 is het Marktplein steeds levendiger en sfeervoller ingericht zonder evenementen als De Nunspeetse Keiler
en de weekmarkt te hinderen. Het plein is opnieuw ingericht met 'bedriegertjes' (spontaan spuitende fonteinen),
speelse bestrating, een streetart tekening, het Twisterspel,
Checkers (soort damspel) en meer vrije zitgelegenheid met
twee grote boombanken. Ook heeft de gemeente geïnvesteerd in de aanlichting van het gemeentehuis en speelse
verlichting in de fonteinen. Inmiddels zijn ook de zogenaamde GOBO-lichtprojecties op het plein gereed. Vanuit
twee hoge masten worden vier beelden geprojecteerd op
het Marktplein. Dit kunnen allerlei beelden zijn en deze
worden enkele keren per jaar aangepast aan het seizoen.
Het thema is gebaseerd op het toeristische marketingconcept 'Nunspeet Vier Seizoenen uit de Kunst' en omvat
beelden die passen bij het moois dat de gemeente
Nunspeet haar inwoners en gasten biedt.
En er is meer moois in het centrum. De jaarlijks terugkerende verlichte herten staan weer te stralen op het
Marktplein en de vertrouwde lichtversiering boven de
straten hangt. Daarnaast heeft de Ondernemersvereniging samen met Nunspeet uit de Kunst geïnvesteerd
in de prachtige verlichting in het centrum. Op de Stationslaan, Hoek Harderwijkerweg/Brinkersweg, Laan en
Dorpsstraat zijn een aantal prominente bomen verlicht met duizenden lampjes. Verder hebben vele winkeliers hun etalages mooi ingericht om u te inspireren hen straks weer te bezoeken. Een prachtig gezicht!
Ook op andere plekken in onze gemeente is in deze donkere dagen extra mooie sfeerverlichting
zichtbaar. Kijk eens op de website: nunspeetuitdekunst.nl/winterlicht. Hier vindt u de locaties,
zodat iedereen zelf een wandeling
of fietstocht uit kan stippelen! Een
veilig en gezond uitstapje in deze
tijd. Dus gaat u er alleen, met zijn
tweeën, of met uw gezin op uit?
Geniet van uw lichtjeswandeling!
De gemeente is benieuwd
wat u vindt van de GOBOprojecties en wil uw mening
gebruiken bij de keuze voor
de volgende projecties.
Geef uw suggesties door via
gemeente@nunspeet.nl.

Meedoen
mogelijk maken
Wilt u dat er iemand met u
meedenkt over uw vraag op
het gebied van wonen, (jeugd)
zorg, welzijn, onderwijs, werk
of inkomen? Neem contact
op met Mee Veluwe, de onafhankelijke cliëntondersteuner.
De cliëntondersteuner van
MEE bekijkt samen met u uw
situatie en denkt met u mee
over een oplossing en wat
daar voor nodig is. De cliëntondersteuner helpt u bij het
regelen van verdere hulp of
is aanwezig bij het keukentafelgesprek. Onafhankelijke
cliëntondersteuning is er voor
iedereen, is onafhankelijk van
de gemeente en kost u niets.
"Als cliëntondersteuners zijn
we er niet alleen voor praktische zaken maar ook voor een
stukje begrip en aandacht",
Martine Stoutjesdijk, cliëntondersteuner MEE Veluwe.
Inloopspreekuren
MEE houdt normaal gesproken
spreekuren op De Enk en op
WOC De Binnenhof. Vanwege
corona is dit niet altijd mogelijk. Kijk voor actuele informatie op: www.nunspeet.nl/
zorg-en-ondersteuning. Bellen
kan altijd: 055 52 69 200.
Meer informatie vindt u via de
website www.meeveluwe.nl.

