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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
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.

Vergunningen
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Albert Neuhuyslaan 33. Het
verbouwen van de woning
(verduurzamen). Zaak: HZ 20210299. Ontvangen 5-3-2021.
- Elspeterweg 8 0010. Het tijdelijk
bewonen van een recreatieverblijf ter overbrugging. Zaak:
HZ 2021-0188. Ontvangen
16-2-2021.
- Elspeterweg 8 0012. Het tijdelijk
bewonen van een recreatiewoning ter overbrugging.
Zaak: HZ 2021-0388.
Ontvangen 16-3-2021.
- Gerard Vethlaan 26. Plaatsen
dakkapel. Zaak: HZ 2021-0342.
Ontvangen 11-3-2021.
- Gruppendelerweg 18. Plaatsen
van een schuur. Zaak: HZ 20210333. Ontvangen 9-3-2021.
- Jan Topweg kavel 3. Oprichten
van een woning. Zaak: HZ 20210352. Ontvangen 12-3-2021.
- Kolmansweg 8a 0023. Tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-0409. Ontvangen
18-3-2021.
- Kroonlaan 7. Het realiseren van
een dakopbouw. Zaak: HZ 20210410. Ontvangen 19-3-2021.
- Marishof 3. Het aanbouwen aan
de voorzijde van de woning.
Zaak: HZ 2021-0389. Ontvangen
16-3-2021.
- Meelzolder 57. Het plaatsen van
een veranda/tuinschuurtje.
Zaak: HZ 2021-0256. Ontvangen
26-2-2021.
Omgevingsvergunning
beslistermijn verlengd3
- Eperweg 26. Het verbouwen van
de zorgvilla. Zaak: HZ 2020-2086.
Verzonden 16-3-2021.

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.

Omgevingsvergunning
verleend3
- Elspeterweg 8 0010. Het tijdelijk
bewonen van een recreatieverblijf ter overbrugging. Zaak:
HZ 2021-0188. Verzonden
25-3-2021.
- Elspeterweg 8 0012. Het tijdelijk
bewonen van een recreatiewoning ter overbrugging. Zaak:
HZ 2021-0388. Verzonden
29-3-2021.
- F.A. Molijnlaan 91. Uitbreiden
woning en vervangen carport
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0136.
Verzonden 25-3-2021.
- Gerard Vethlaan 26. Plaatsen
dakkapel. Zaak: HZ 2021-0342.
Verzonden 25-3-2021.
- Nassaulaan 64. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210336. Verzonden 25-3-2021.
- Nassaulaan 66. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210337. Verzonden 25-3-2021.
- Zoomweg 2a. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210275. Verzonden 25-3-2021.

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.

Geen omgevingsvergunning
vereist
- Leopoldlaan 4. Het plaatsen van
een carport. Zaak: HZ 20210042. Verzonden 25-3-2021.
- Eperweg 15. Het plaatsen van
een houten garage. Zaak: HZ
2020-2111. Verzonden
25-3-2021.

Omgevingsvergunning ingetrokken (op verzoek aanvrager)
- Laan 21. Het uitbreiden van het
kantoorpand. Zaak: HZ 20201790. Verzonden 29-3-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Parkeerhofje naast Treubstraat
109. Het inrichten van een
bouwplaats. Zaak: HZ 20210351. Ontvangen 12-3-2021.
APV-vergunning verleend3
- Parkeerhofje naast Treubstraat
109. Het inrichten van een
bouwplaats. Zaak: HZ 20210351. Verzonden 24-3-2021.
Sloopmeldingen1
- Dorpsstraat 12a. Verwijderen
van asbest van het dak van de
Dorpskerk. Zaak: HZ 2021-0254.
Ontvangen 25-2-2021.
- Industrieweg 64. Het deels
slopen van het pand. Zaak: HZ
2021-0279. Ontvangen 3-3-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Heetkamp 8. Het vervangen van
de fietsenstalling (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0415. Ontvangen
22-3-2021.
- Pirkweg 16c. Tijdelijk bewonen
van een recreatiewoning ter
overbrugging. Zaak: HZ 20210269. Ontvangen 1-3-2021.
- Uddelerweg 49. Het verbouwen
van de woning. Zaak: HZ 20210408. Ontvangen 18-3-2021.
- Uddelerweg 54. Het plaatsen van
een schuurtje met overkapping.
Zaak: HZ 2021-0115. Ontvangen
26-1-2021.
- Veenweg 61. Schuur gebruiken
t.b.v. opslag winkel vd Hardenberg. Zaak: HZ 2021-0361.
Ontvangen 15-3-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Nachtegaalweg 56. Aanbouwen
erker (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak:
HZ 2020-2083. Verzonden
25-3-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Varelseweg 211 0034. Tijdelijk
bewonen van een recreatiewoning ter overbrugging. Zaak:
HZ 2021-0398. Ontvangen
17-3-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Varelseweg 211 0034. Tijdelijk
bewonen van een recreatiewoning ter overbrugging. Zaak:
HZ 2021-0398. Verzonden
25-3-2021.
Drank- en horecawetvergunning
aangevraagd1
- Kapelweg 7. Het uitoefenen van
het horecabedrijf Van Alles van
Es. Zaak: HZ 2021-0397.
Ontvangen 16-3-2021.
Meer informatie over meldingen
en/of vergunningen? Bel met het
Klantcontactcentrum via (0341)
25 99 11.
Zie colofon voor de toelichting.

Commissievergaderingen

Plan voor duurzame exploitatie Kulturhus Elspeet

Maatschappij en Middelen
Op donderdag 8 april om 19.30 uur vergadert de commissie Maatschappij en Middelen met op de agenda o.a. het Rekenkameronderzoek evaluatie subsidiebeleid, de stand van zaken Jeugdzorg en de
Perspectievennota 2022-2025.

Het Nunspeetse college van B&W ziet mogelijkheden voor een duurzame exploitatie van het Kulturhus
in Elspeet. Samen met het bestuur van Stichting Dorpshuis Elspeet (SDE) is een plan voor een dorpshuis
voor alle Elspeters op tafel gelegd. Voordat het plan definitief wordt uitgewerkt, legt het college de
voorgestelde denkrichting ter peiling voor aan de commissie.

Ruimte en Wonen
De commissie Ruimte en Wonen vergadert op maandag 12 april om
19.30 uur Hier staat o.a. het project Stationsgebied, wegsleepregeling, evaluatie afsluiting Oosteinderweg en het vaststellen van het
bestemmings- en exploitatieplan Elspeet Noord West op de agenda.
De commissievergaderingen zijn digitaal te volgen via de website
nunspeet.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook de volledige agenda's.
.............................................................................................................

Inzamelen oud papier
Vrijdag 9 april van 9.00-17.00 uur en zaterdag 10 april kunt u tussen
9.00 en 12.00 uur uw oud papier (geen grote hoeveelheden karton/
bedrijfsafval) inleveren bij de Protestantse Gemeente Nunspeet aan
de Driestweg. De opbrengst is bestemd voor een onderwijsproject
voor zigeunerkinderen in Roemenië.
Bij elke container staat een vrijwilliger die uw oud papier uit uw
auto haalt. U blijft in de auto zitten, ook als het te druk is. Aan de
overkant van de weg - tegenover de containers - staat een vrijwilliger die, indien nodig, aanwijzingen geeft. Komt u met de fiets?
Volg dan ook a.u.b. de aanwijzingen van deze vrijwilliger.
.............................................................................................................

Vaststellen Archiefverordening
gemeente Nunspeet 2021
De gemeenteraad van Nunspeet heeft in de vergadering van
25 maart 2021 de Archiefverordening gemeente Nunspeet 2021
vastgesteld. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april
2021 onder gelijktijdig intrekking van de Archiefverordening
gemeente Nunspeet 2016. In de Archiefverordening wordt de zorg
van het college van burgemeester en wethouders voor het beheer
van de digitale en analoge archiefbescheiden van de gemeentelijke
organen, alsmede betreffende het interne toezicht daarop vastgelegd.

Het plan omhelst de aankoop van het Kulturhus met de gemeente als tijdelijke eigenaar voor drie jaar. De
verhuur van het Kulturhus geeft de gemeente in handen van SDE. De gemeente ondersteunt de eerste
drie jaar de opstart van het dorpshuis en blijft deze periode betrokken bij het gebruik en de exploitatie.

Stichting Noodfonds Nunspeet

De hoofdgebruikers blijven het Elspeets Fanfare Korps, de Bibliotheek en Cultuurkust. Nieuw zijn o.m. de
buitenschoolse opvang en activiteiten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Diverse andere
partijen hebben aangegeven dat zij op termijn permanent of tijdelijk behoefte hebben aan ruimte voor
maatschappelijke of verenigingsactiviteiten. Na drie jaar volgt een evaluatie waarna SDE het Kulturhus
eventueel overneemt en de exploitatie eigenstandig draait.

De drie Nunspeetse serviceclubs Lions, Rotary en Tafelronde
hebben de handen ineen geslagen om ondernemers en instellingen
in Nunspeet die financieel getroffen zijn door de coronacrisis te
ondersteunen. De eerste donaties en aanvragen zijn binnen.
We zien uit naar meer.

Samenwerking Oranjehof en SDE voor WOC-activiteiten
In het onderzoek naar een toekomst voor het Kulturhus zijn ook gesprekken gevoerd over WOC-activiteiten in Elspeet. SDE en Oranjehof hebben als uitkomst daarvan de intentie uitgesproken om te gaan
samenwerken. Dit hebben zij vastgelegd in een samenwerkingsintentie, die door alle betrokken partijen
is getekend. Het streven is de Wijk Ontmoetingscentrum (WOC)-activiteiten binnen Elspeet onderling af
te stemmen en te laten plaatsvinden bij Oranjehof alsook in het Kulturhus.

Het bestuur van Stichting Noodfond Nunspeet
Kijk voor meer informatie op www.noodfondsnunspeet.nl.
Het bovenstaande logo is maatschappelijk aangeboden en gedoneerd
door Creative Builders.

Wethouder Van de Bunte is blij met het plan: "Er zijn flinke stappen gezet om te komen tot een Kulturhus
als dorpshuis voor alle Elspeters. Het is een prachtig gebouw, gelegen in het hart van Elspeet en wij zijn
ervan overtuigd dat het weer een centrale functie voor iedereen gaat vervullen."
Op 8 april a.s. buigt de raadscommissie Maatschappij en Middelen zich over het voorgestelde plan.
........................................................................................................................................................................

Bijeenkomsten Inclusie Agenda
De eerste bijeenkomsten met ambassadeurs vonden afgelopen maand plaats. Zij hebben een mooie eerste aanzet gegeven voor verbeterpunten. Graag willen we nog een vervolg hieraan geven. De volgende
(digitale) bijeenkomsten staan gepland op:
- Dinsdag 13 april 15.00 – 17.00 uur (LHBTIQ+ gemeenschap)
- Donderdag 15 april 15.00 – 17.00 uur (ouderen)
- Donderdag 22 april 15.00 – 17.00 uur (mensen met een beperking)
Iedereen die als ambassadeur wil deelnemen aan een bijeenkomst kan zich opgeven via de website
www.nunspeet.nl/iedereenteltmee of telefonisch via (0341) 25 99 11.

De archiefverordening vindt u op de website
nunspeet.nl/bekendmakingen.

Collectieve inkoop zonnepanelen

Ontwerpverkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken bekend dat zij
van plan zijn op de Papaverweg nabij huisnummer 32 een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de bewoner van deze
woning.

De energiecoöperatie NunspeetEnergie organiseert op donderdag
8 april om 20.00 uur een webinar over de collectieve inkoop van
zonnepanelen. In samenwerking met Atlas Power, de installateur,
wordt de actie uitgelegd en worden vragen beantwoord zoals:
- Met zonnepanelen wek ik zelf groene stroom op, maar hoe werkt
het nu precies?
- Waar moet ik als dakeigenaar rekening mee houden?
- Is mijn dak wel geschikt?
- En niet geheel onbelangrijk; wat is het geschatte rendement?

Zienswijze
Het ontwerpverkeersbesluit ligt van 7 april tot en met 18 mei 2021
ter inzage in het gemeentehuis. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende deze periode hun
zienswijze over dit ontwerpbesluit kenbaar maken bij ons college,
zie colofon.
.............................................................................................................
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
‘Het oprichten van een tweede bedrijfswoning’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken
bekend (op grond van artikel 3.10 van de Wabo - Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht) dat zij van plan zijn mee te werken
aan een afwijking van het geldende bestemmingsplan voor het
oprichten van een tweede bedrijfswoning aan Pangelerweg 5a in
Nunspeet (met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3
van de Wabo).
Van woensdag 7 april tot en met 19 mei 2021 ligt in het gemeentehuis het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende
stukken ter inzage. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen zijn of haar zienswijzen tegen het ontwerpbesluit (kenmerk
HZ 2020-1900) indienen bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Nunspeet, zie colofon.
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.

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

Meld u aan voor deze webinar via
https://tinyurl.com/zonopnunspeet.

Goede jeugdhulp maak je samen
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wil graag weten wat je vindt van het
contact dat jij of je kind met het CJG hebt gehad. Sinds enkele jaren bevragen ouders elkaar hierover. Ouders vertellen andere ouders wellicht meer dan een professional en je
hebt als ouder vaak goede ideeën. Wil jij daarbij helpen? Meld je dan aan voor de sessies.
1. Je maakt met andere ouders een eigen vragenlijst. Je bent nu een cliëntinspecteur (sessie 1).
2. Je krijgt een korte training over hoe je vragen kunt stellen (sessie 1).
3. Je gaat met andere ouders in groepsgesprek om antwoord te krijgen op jullie vragen (sessie 2).
4. Daarna stel je samen met de andere cliëntinspecteurs op een creatieve manier conclusies, tips en
adviezen op voor het CJG (sessie 3).
5. Deze adviezen deel je met het CJG-team en andere geïnteresseerden. Hoe? Dat is aan jou en de
andere cliëntinspecteurs (sessie 4).
Er is een onafhankelijke begeleider die de gesprekken begeleidt en je veel werk uit handen neemt. Daarnaast werft het CJG de ouders met wie je tijdens het groepsgesprek praat over ervaringen met het CJG
en zorgt zij ervoor dat je met deze mensen in contact komt.
Heb je belangstelling, wil je meedoen of heb je behoefte aan nog wat meer informatie?
Kijk op https://tinyurl.com/cjgnunspeet of bel/mail met een van onderstaande personen:
- Tanja van Leerdam - 06 - 13 96 77 46 - t.vanleerdam@cjgnunspeet.nl
- Hermien Morrison - 06- 13 96 83 97 - h.morrison@cjgnunspeet.nl
- Marieke Wind - 06- 82 50 86 64 - m.wind@cjgnunspeet.nl

Nunspeet Leeft Natuurlijk is een initiatief
van de gemeente Nunspeet.
Door verduurzaming van het wonen,
leven en werken in de gemeente Nunspeet
streven we ernaar gezamenlijk voor 2050
de CO2-teller op nul te zetten.
www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl

