6 juli 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
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Feithenhofweg 21. Plaatsen van
een tuinmuur. Zaak: HZ 20210960. Ontvangen 17-6-2021.
- Harderwijkerweg 45. Realiseren
van een overkapping tegen de
woning. Zaak: HZ 2021-0920.
Ontvangen 13-6-2021.
- Industrieweg 15. Het uitbreiden
van de Jumbo supermarkt. Zaak:
HZ 2021-0974. Ontvangen
21-6-2021.
- Jan Topweg 1. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210959. Ontvangen 17-6-2021.
- Molenbeek kavel 166. Oprichten
woonhuis. Zaak: HZ 2021-0966.
Ontvangen 18-6-2021.
- Molenweg 91. Vergroten van de
opslagruimte (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0967. Ontvangen 19-6-2021.
- Randweg 54. Het aanleggen van
een oprit. Zaak: HZ 2021-0968.
Ontvangen 19-6-2021.
- Wagenweg 12f. Verbouwen van
de garage (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0962. Ontvangen 18-6-2021.
- Zandenbos. Het realiseren van
herstelwerkzaamheden betreft
de vennen. Zaak: HZ 2021-0757.
Ontvangen 17-5-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Steenkraan 18a. Het realiseren
van een oprit. Zaak: HZ 20210682. Verzonden 28-6-2021.
- Zoomweg 42. Het realiseren van
een oprit. Zaak: HZ 2021-0623.
Verzonden 17-6-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Harderwijkerweg 83. Plaatsen
van een overkapping (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0665. Verzonden
7-6-2021.
- Jan Topweg kavel 1. Oprichten
van een woonhuis (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0742. Verzonden
21-6-2021.
- Kavel 5 De Kolk. Het wijzigen van
de terreininrichting (Activiteiten
Bouwen, In- uitrit aanleggen).
Zaak: HZ 2021-0662. Verzonden
23-6-2021.
- Mauvekant 1. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210950. Verzonden 23-6-2021.
- Randweg 10 en 12. Verhogen
van de nok van de woning. Zaak:
HZ 2021-0622. Verzonden
23-6-2021.
- Randweg 54. Het aanleggen van
een oprit. Zaak: HZ 2021-0968.
Verzonden 28-6-2021.
- Van Goghstraat 47. Renoveren/
wijzigen van kozijn (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0668. Verzonden
9-6-2021.
- Van Oordtstraat 3. Het plaatsen
van een berging (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0866. Verzonden
28-6-2021.
Omgevingsvergunning
afgewezen3
- Westerlaan 52. Het kappen van
een beuk. Zaak: HZ 2021-0815.
Verzonden 23-6-2021.

Besluit buiten behandeling
stellen aanvraag3
- Prinses Máxima-erf 4. Plaatsen
van een overkapping. Zaak: HZ
2021-0641. Verzonden 24-6-2021.
- Bovenweg 87. Het aanleggen
van toegangsweg en splitsen van
woning. Zaak: HZ 2021-0613.
Verzonden 24-6-2021.
Evenementenvergunning
aangevraagd1
- Elburgerweg 15. Het houden van
de Venstermarkt op 11 september 2021. Zaak: HZ 2021-1002.
Ontvangen 24-6-2021.
Evenementenmelding1
- Zandenbos. Het houden van een
lichtjeswandeling Gloei op 26, 27
en 28 december 2021. Zaak: HZ
2021-0982. Ontvangen 21-6-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Jan Topweg. Plaatsen bouwkraan
op 1 juli 2021. Zaak: HZ 20211001. Ontvangen 24-6-2021.
- Het plaatsen van spandoeken
i.v.m. lichtjeswandeling Gloei.
Zaak: HZ 2021-0984. Ontvangen
21-6-2021.
APV-vergunning verleend3
- Jan Topweg. Plaatsen bouwkraan
op 1 juli 2021. Zaak: HZ 20211001. Ontvangen 24-6-2021.
- Het plaatsen van spandoeken
i.v.m. lichtjeswandeling Gloei.
Zaak: HZ 2021-0984. Ontvangen
21-6-2021.
Drank- en horecawetvergunning
verleend2
- Randmeerweg 24. Exploiteren
van de horeca-inrichting Tijhof
Marine. Zaak: HZ 2021-0826.
Verzonden 24-6-2021.
- Westerlaan 1. Het uitoefenen
van het horecabedrijf Grillroom
Sultan. Zaak: HZ 2021-0251.
Verzonden 22-6-2021.
Sloopmelding1
- Vreeweg 98. Slopen van twee
loodsen. Zaak: HZ 2021-0996.
Ontvangen 24-6-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Apeldoornseweg 76b. Tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-0969. Ontvangen
15-6-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Hogeweg 55. Het vervangen van
de berging (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0890. Verzonden 23-6-2021.
Evenementenvergunning
aangevraagd1
- Apeldoornseweg 185. Toestemming Landmarkt Mennorode dd.
3-7-2021. Zaak: HZ 2021-1000.
Ontvangen 24-6-2021.
Sloopmelding1
- Oude Hof 27. Bruin, Oude Hof
25a Elspeet. Zaak: HZ 20211018. Ontvangen 28-6-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Harderwijkerweg 339a. Het
verbouwen/uitbreiden van de
woning. Zaak: HZ 2021-0964.
Ontvangen 18-6-2021.

- Varelseweg 40. Het vernieuwen
van de kap van de schuur (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.
plan). Zaak: HZ 2021-0942.
Ontvangen 15-6-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Oudeweg 47. Tijdelijk bewonen
van een pauzewoning. Zaak: HZ
2021-0886. Verzonden 21-6-2021.
- Rijnvis/Op de Hagen. Realiseren
tijdelijke woonvoorziening
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0882.
Verzonden 23-6-2021.
- Naast Oorijzer 22. Realiseren
speelterrein (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0763. Verzonden 28-6-2021.
Sloopmelding1
- Poppeswegje 44. Het slopen van
de manege. Zaak: HZ 2021-0978.
Ontvangen 21-6-2021.
Vierhouten
Omgevingsvergunning
verleend3
- Gortelseweg 10. Het kappen van
een spar. Zaak: HZ 2021-0811.
Verzonden 28-6-2021.
- Plaggeweg 12 0001. Het tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-0872. Verzonden
25-6-2021.
Zie colofon.
......................................................
Nieuw besluit maatschappelijke
ondersteuning
Burgemeester en wethouders van
Nunspeet hebben op 20 mei 2021
het ‘Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet
2021’ vastgesteld. Dit besluit trad
in werking op 1 juni 2021 en vervangt het voorgaande besluit.
Eenvoudig toegang tot
besluiten over uw buurt zoals
vergunningen, bouwplannen en
lokale regelgeving?
overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt

Pauzewoningen
Drie jaar geleden heeft het
college van B&W besloten
'pauzewoningen' toe te staan;
laagdrempelige en snel beschikbare woonruimtes voor
mensen met een acute woonvraag zoals mensen die in een
scheiding zitten.
Geconstateerd is dat deze
regeling de afgelopen drie jaar
aan meer dan 150 mensen
woonruimte heeft geboden
en dat er nog steeds behoefte
is aan een dergelijke tijdelijke
woonvoorziening. Daarom
heeft het college besloten
om de regeling met drie jaar
te verlengen. De vraag naar
pauzewoningen is momenteel
groter dan het aanbod. Er is
nog ruimte voor eigenaren om
een recreatieverblijf aan te
melden als pauzewoning. Er is
met name behoefte aan pauzewoningen met een maximale
huurprijs tussen de € 500,- en
€ 700,-.
Heeft u interesse of wilt u meer
informatie over pauzewoningen? Stuur een e-mail naar
pauzewoning@nunspeet.nl.
......................................................

Hulp, zorg of
advies nodig?
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.
U vindt de sociale kaart op
www.socialekaartnunspeet.nl.

..................................................................................................................
(ontwerp)bestemmingsplan Kijktuinen
Vanaf woensdag 7 juli tot en met dinsdag 17 augustus 2021 ligt in het
Klantcontactcentrum in het gemeentehuis het bestemmingsplan De
Kijktuinen ter inzage. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via
de website www.nunspeet.nl/kijktuinen en via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP78125-ow01).
Met het bestemmingsplan worden de voormalige Kijktuinen getransformeerd tot een aantrekkelijk groen woongebied en tijdelijk zonnepanelenveld ten behoeve van het Sportcentrum De Wiltsangh en het
gemeentehuis.
Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan iedereen zijn of haar
zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad van Nunspeet, zie colofon. Wilt u uw zienswijze mondeling
naar voren brengen, neem dan contact op met het Team Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.
Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder woningen
Kijktuinen
Van woensdag 7 juli tot en met dinsdag 17 augustus 2021 ligt in het
Klantcontactcentrum in het gemeentehuis voor iedereen het ontwerp
van de hogere grenswaarde voor '100 woningen ter plaatse van de
Kienschulpenweg in Nunspeet' ter inzage.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij burgemeester en
wethouders van de gemeente Nunspeet, zie colofon. Wilt u uw zienswijze mondeling naar voren brengen, neem dan contact op met het
Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.
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Glasvezel bedrijventerreinen
Lepelingen en Feithenhof

13 juli: online bijeenkomst bos- en heidegebieden
Vierhouten-Elspeet

Als 30% van de bedrijven/bewoners van de bedrijventerreinen
Lepelingen en Feithenhof zich aanmeldt via www.qa-ict.nl/
zakelijk-glasvezel voor een glasvezelverbinding, start Delta Fiber
met de aanleg hiervan op de beide bedrijventerreinen.

Onder het motto 'De Veluwe beschermen én beleven' wil de provincie een betere balans brengen tussen
natuur en recreatie op de Veluwe. Een belangrijk middel dat hiervoor wordt ingezet, is recreatiezonering.
We nodigen u van harte uit voor een digitale bijeenkomst over de bos- en heideterreinen rondom Vierhouten en Elspeet op dinsdag 13 juli van 19.30 tot 21.00 uur. De eigenaren van de terreinen, gemeente
Nunspeet en Staatsbosbeheer, zijn hierbij aanwezig. Aanmelden kan via recreatiezonering@gelderland.nl
onder vermelding van 'Bijeenkomst recreatiezonering Vierhouten-Elspeet 13 juli'.

Een dringende oproep aan alle bedrijven en bewoners gevestigd
op deze terreinen: wilt u straks profiteren van minimaal 150Mbps
glasvezel? Meld u dan snel aan.
Meer weten? www.qa-ict.nl/zakelijk-glasvezel
.............................................................................................................

Inzamelen oud papier
Op vrijdag 9 juli tussen 9.00 en 17.00 uur en zaterdag 10 juli tussen
9.00 en 12.00 uur kunt u 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.
Zaterdag 10 juli kunt u uw oud papier en karton ook inleveren op
het terrein van Dries Bandenservice aan de Hullerweg 116. De opbrengst komt ten goede aan de Ds. C. de Ridderschool en de
Ds. A. van Stuijvenbergschool.
Parkeer uw auto aan de Hullerweg, zet het oud papier neer op een
gemarkeerde locatie. Bij drukte kan het zijn dat u even moet wachten. Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers op en houd afstand.
.............................................................................................................

Op vakantie? Check uw reisdocument
Met het oog op de vakantieperiode adviseren wij u tijdig een
afspraak te maken voor het aanvragen van een nieuw reisdocument. Een afspraak maakt u (bij voorkeur) digitaal via nunspeet.nl/
afspraak-maken, zowel voor het aanvragen als het afhalen van uw
reisdocument. U kunt ook een afspraak maken door te bellen met
(0341) 25 99 11 of persoonlijk langs te komen bij de informatiebalie.
Openingstijden Klantcontactcentrum
Wij helpen u op afspraak. Dagelijks van 08.30 tot 12.30 uur en op
donderdag tot 20.00 uur. In de maand juli zijn wij op woensdag 7,
14 en 21 juli ook van 13.00 - 16.00 uur open.
Aanvraag paspoort en identiteitskaart tijdelijk niet mogelijk
Vanaf 2 augustus moet u voor het aanvragen van een identiteitskaart vingerafdrukken afgeven. Onze systemen moeten hierop
worden aangepast. Daarom kunt u van donderdag 29 juli 11.30 uur
tot en met vrijdag 30 juli geen (spoed)aanvraag voor een paspoort
of identiteitskaart doen.

50ste verjaardag
gemeente Nunspeet
Op 1 januari 2022 bestaat de gemeente Nunspeet 50 jaar. Dat wil
het gemeentebestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn
trots op onze mooie gemeente en dit jubileum mag gevierd worden.
Maar hoe gaan we het vieren? Het gemeentebestuur wil niet alleen
de besturen van de dorpsverenigingen, ondernemersverenigingen,
BKN en Nunspeet uit de kunst betrekken bij het jubileum, maar ook
de inwoners en verenigingen van onze gemeente vragen om suggesties hoe we onze 50ste verjaardag kunnen vieren. Dat kunnen
nieuwe activiteiten zijn, maar wellicht ook bestaande evenementen
die we in een ‘jubileumjasje’ kunnen gieten.
Heeft u / heb jij een leuk idee hoe we het 50-jarig bestaan van onze
zelfstandige gemeente Nunspeet met elkaar kunnen vieren? Mail
uw / jouw suggestie dan naar m.j.van.voorst@nunspeet.nl. Uw /
jouw inbreng wordt dan betrokken bij het maken van een jubileumprogramma.
Uw en jouw burgemeester,
Breunis van de Weerd

Vierhouten-Elspeet
Onderwerpen van de avond zijn het Zandenbos, Noorderbos, Soerelse Bos, Tankbaan,
Elspeetsche Heide, Vierhouterbos,
Noorderheide, Elspeterbos en Elspeter
Struiken. Doel is om de aanwezige kwetsbare
natuur in dit gebied te beschermen en
tegelijkertijd een goede natuurbeleving te behouden. Daarom hebben de terreineigenaren
gekeken naar wijzigingen in de intensiteit van
de padenstructuur en de aanwezige parkeervoorzieningen.
Opzet bijeenkomst
De avond heeft enerzijds een informerend karakter. We geven antwoord op de vragen: 'Waarom werken
we aan recreatiezonering op de Veluwe?' en 'Wat betekent recreatiezonering concreet voor uw natuurbeleving of die van uw gasten in de natuurterreinen bij Vierhouten en Elspeet?'. Anderzijds horen we
ook graag welke suggesties en ideeën u heeft, zodat de terreineigenaren die kunnen meenemen bij de
verdere uitwerking van de recreatiezonering. Meer informatie: www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl.
........................................................................................................................................................................

Eerste Dorpsdichter gemeente Nunspeet geïnstalleerd
Op zaterdag 26 juni 2021 is Willemijn Hannessen, 22 jaar, als eerste Dorpsdichter Nunspeet geïnstalleerd.
Dit is het resultaat van de zoektocht georganiseerd door Bibliotheek Noordwest Veluwe in samenwerking
met Stichting Muurgedichten Nunspeet.
Willemijn Hannessen draagt als Dorpsdichter bij aan de beleving van Nunspeet als culturele gemeente.
Ze zal op haar eigen wijze aandacht vestigen op diverse gebeurtenissen en activiteiten in de gemeente.
Dorpsgedichten zetten aan tot dialoog en brengen mensen nader tot elkaar. Na de gemeenten Harderwijk (Stadsdichter sinds 2007), Ermelo (Dorpsdichter sinds 2016) en Putten (Dorpsdichter sinds 2020)
heeft de gemeente Nunspeet dan nu ook een Dorpsdichter.
Meer informatie over Willemijn en haar gedichten leest u op
www.dorpsdichternunspeet.nl.
De installatie van Willemijn Hannessen is uitgevoerd door wethouder
Marije Storteboom bij Boekhandel Osinga. De Boekhandel vierde tevens
het 100-jarig bestaan. Na een felicitatiespeech van wethouder Storteboom voor de jubilerende Joop en Maud Osinga volgde juryvoorzitter
Erica Engberts met een uitleg over het juryproces en de keuze uit de
zes aangemelde kandidaten. Willemijn Hannessen mocht een speciaal
gemaakt ereteken voor de Dorpsdichter en een oorkonde in ontvangst
nemen, voordat ze haar eerste gedicht over het Dorpsdichterschap
voordroeg. Het woord was daarna aan Joop Osinga. Hij memoreerde
kort de geschiedenis van Boekhandel Osinga. Willemijn sloot de middag
af met de voordracht van haar eerste gedicht in opdracht, een dorpsgedicht voor het jubileum van Boekhandel Osinga.
Op het moment van het plannen van de installatie waren bijeenkomsten met veel mensen niet wenselijk.
Daarom is gekozen om de bekendmaking en installatie van de Dorpsdichter Nunspeet niet aan te kondigen. Nu de installatie heeft plaatsgevonden, kunt u met de Dorpsdichter kennismaken middels interviews
in de krant en op de website www.dorpsdichternunspeet.nl.
........................................................................................................................................................................

College van B&W bezoekt 100-jarige boekhandel Osinga
Dinsdagmiddag bezocht het college van B&W boekhandel Osinga in het kader van hun 100-jarig bestaan.
Eigenaar Joop Osinga vertelde over de historie van de boekhandel die bekend staat als een traditionele
boekenwinkel waar kwaliteit, service en kennis hoog in het vaandel staan.
Het is een gewoonte dat de burgemeester inwoners bezoekt op of rondom hun
honderdste verjaardag. Een boekhandel
die honderd jaar bestaat, is zeker ook een
bezoek waard en wel met het voltallige
college.
De burgemeester benadrukte de toegevoegde waarde van een boekhandel zoals
Osinga in het centrum van Nunspeet. Hij
bedankte en feliciteerde Joop en Maud
Osinga en overhandigde hen namens het
college een cheque.
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Ruiter- en Mennetwerk
Echt even één met de natuur zijn, dat is waar het Ruiter- en Mennetwerk op de Veluwe
straks voor moet zorgen. Er zijn op dit moment verschillende routes beschikbaar voor
ruiters en menners op de Veluwe, maar er is nog geen Veluwedekkend netwerk.
Routebureau Veluwe werkt samen met gemeenten en terreinbeheerorganisatie aan
de realisering van een knooppuntennetwerk voor ruiters en menners met bestaande
paden. Inmiddels is de eerste paal geslagen in de gemeente Nunspeet en is de aanleg
gestart.
Heeft u vragen over het Ruiter- en Mennetwerk Veluwe?
Kijk op www.routebureauveluwe.nl of neem contact op met projectmanager
Marcel Westdijk via marcel@routesopdeveluwe.nl.
........................................................................................................................................................................

Reizen naar het buitenland
Het is minder vanzelfsprekend dan we gewend zijn, maar we kunnen weer op vakantie naar het
buitenland. Vakantieplannen aan het maken? Bereid je goed voor en ga wijs op reis.
Bekijk de actuele reisadviezen: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen-naar-het-buitenland
........................................................................................................................................................................

Vragen over
vaccineren?
Kijk voor vragen en
antwoorden op
coronavaccinatie.nl
of bel 0800 - 1351.

Een biertje halen voor iemand onder
de 18 kost je 100 euro
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 bestellen strafbaar.
Veel mensen weten nog niet dat deze regel veranderd is. Hoe de
regel gaat werken, moet in de praktijk ook blijken, maar de kans
dat er meer mensen een boete krijgen, is heel groot.
Als een jongere wordt betrapt met een alcoholisch drankje, dan
is er vanaf 1 juli altijd nog iemand anders strafbaar. Dat kan de
horecaondernemer zijn die het drankje heeft geschonken of een
oudere vriend die het heeft doorgegeven. En ook als een jongere
door alcoholgebruik een ongeluk krijgt of overlast geeft dan is de
vraag wie die alcohol heeft gegeven ook relevanter, die persoon is
immers strafbaar.
--------------------------------------------------------------------------------------------Steeds vaker komen jongeren in onze gemeente in ernstige problemen
door drugsgebruik. De projectgroep Alcohol- en drugspreventie Nunspeet
is dit jaar actief geworden en laat de komende maanden op deze plek
verschillende betrokkenen aan het woord over het gebruik binnen de
gemeente Nunspeet.

Maakt u zich zorgen over
mogelijk drugsgebruik van
uw kind? Of wilt u meer
informatie?
Kijk dan op:
www.oudersmetinvloed.nl

