7 september 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
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.
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.
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.
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 aangevraagd1
Het houden van een voedselpakketinzameling van 31-10-2021 t/m
07-11-2021. Zaak: HZ 2021-1167.
Verzonden 31-8-2021.
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Kapvergunning Hulstweg/Ilexplein. Zaak: HZ 2021-1292.
Ontvangen 20-8-2021.
- Markt 1. Het vervangen van de
CV-ketels en installatie. Zaak:
HZ 2021-1206. Ontvangen
29-7-2021.
- Naaldhof 14. Het kappen van
een boom. Zaak: HZ 2021-1283.
Ontvangen 19-8-2021.
- Oosteinderweg 106. Wijzigen
van indeling bedrijfshal Kattenberg. Zaak: HZ 2021-1208.
Ontvangen 30-7-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Plesmanlaan 7. Het aanleggen
van een inrit. Zaak: HZ 20210902. Verzonden 30-8-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Ericaweg 9 0062. Het tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-1282. Verzonden
27-8-2021.
Evenementenvergunning
aangevraagd1
- Ds. de Bouterlaan 5.
HeleBoeldag op 18/09/2021.
Zaak: HZ 2021-1308. Ontvangen
24-8-2021.
Evenementenmelding1
- Jasmijnweg 32. Het houden van
een buurtbarbecue op 4 september 2021. Zaak: HZ 20211312. Ontvangen 25-8-2021.

Vuurwerkverkoopvergunning
aangevraagd1
- Nijverheidsweg 8. Het verkopen
van vuurwerk vanuit Loods 8 op
29, 30 en 31 december 2021.
Zaak: HZ 2021-1331. Ontvangen
26-8-2021.
- Zwolsewegje 80. Het verkopen
van vuurwerk op 29, 30 en 31
december 2021. Zaak: HZ 20211330. Ontvangen 26-8-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Jonkvrouw Van Eysingahof 6.
Het uitbreiden van een houten
berging. Zaak: HZ 2021-1229.
Ontvangen 4-8-2021.
- Kleine Kolonieweg 162 a. Het
tijdelijk bewonen van een recreatieverblijf ter overbrugging.
Zaak: HZ 2021-1235. Ontvangen
5-8-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Kleine Kolonieweg 162a. Het
tijdelijk bewonen van een recreatieverblijf ter overbrugging.
Zaak: HZ 2021-1235. Verzonden
26-8-2021.
Evenementenvergunning
verleend3
- Speelweide Stakenberg, Stakenbergweg. Het houden van de 13e
Nunspeetse Heideloop op 04-092021. Zaak: HZ 2021-1043.
Verzonden 26-8-2021

Beste mensen,
U heeft het ongetwijfeld gelezen. Als gemeente staan
we bovenaan met de meeste coronabesmettingen. Met
name in Elspeet neemt het aantal coronabesmettingen
in rap tempo toe. Dat geeft reden tot ernstige zorg...
voor mij als burgemeester, voor ons als gemeente, voor u
als inwoner, ondernemer of maatschappelijke instelling.
In het spoedoverleg dat we afgelopen week hadden met de GGD kwam
duidelijk naar voren dat de lage vaccinatiegraad en het onvoldoende naleven van de maatregelen rondom afstand houden, testen en quarantaine
oorzaken zijn van de toename in de besmettingen. Dat zal u niet verbazen.
Zolang we hier niets aan doen, zal corona slachtoffers blijven maken. En
daar moeten we ons bewust van zijn. Long covid is een serieuze aandoening
waar ook jongeren mee te maken kunnen krijgen. Wat als uw eigen zoon
of dochter maanden moet herstellen en niet naar school kan? Als u als ondernemer uw zaak moet sluiten vanwege ziekte of besmettingen? Als u uw
kerkgenoten besmet? En jij, wat als jij corona overdraagt naar je kwetsbare
opa of oma? Of wat als je hele klas weer in quarantaine moet?
Iedereen mag zijn eigen keuze maken. Wat die keuze ook is, laten we aan
elkaar denken en voor elkaar zorgen. Kiest u er om wat voor reden dan ook
voor om u niet te laten vaccineren, dan heeft u een extra grote verantwoordelijkheid ten opzichte van uw medemens.
Bij deze doe ik een beroep op u als inwoner om juist nu de maatregelen zo
strikt mogelijk na te leven. Houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij klachten
en laat u testen door de GGD. Neem de quarantaineplicht serieus als u of
iemand uit uw huishouden besmet is. En wilt u gevaccineerd worden? Haal
uw coronaprik wanneer het u uitkomt, zonder afspraak. Kijk voor de locaties
op www.prikkenzonderafspraak.nl. Daarnaast zijn we in overleg met de
GGD om lokale prikgelegenheden te organiseren.
Vanuit de gemeente staan we in nauw contact met huisartsen, scholen,
kerken, verenigingen en zorginstellingen. Ook hen vragen we om de coronamaatregelen uiterst scherp na te leven.
Ik merk dat in de samenleving heftige discussies gevoerd worden tussen de
voor- en tegenstanders van vaccinatie. Ik roep u op elkaars keuze te respecteren en over en weer verdraagzaamheid te tonen.
Uw en jouw burgemeester
Breunis van de Weerd

Drank- en horecavergunning
geweigerd2
- Staverdenseweg 80. Uitoefenen
van het horecabedrijf De Witte
Pauw. Zaak: HZ 2021-0642.
Verzonden 2-8-2021.

Commissievergaderingen

Sloopmelding1
- Kleine Kolonieweg 66. Slopen
van een schuur. Zaak: HZ 20211293. Ontvangen 20-8-2021.

De commissie Ruimte en Wonen vergadert op maandag 13 september om 19.30 uur digitaal en bespreekt de verkeersveiligheid op de
F.A. Molijnlaan en de afgifte verklaring van geen bedenkingen van
o.a. supermarkt Beltmolen.

Zie de colofon voor een toelichting op o.a. bezwaar en beroep.
Ontwerpverkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Vlierweg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet zijn van plan
op de Vlierweg nabij huisnummer 57 een gehandicaptenparkeerplaats
aan te leggen voor de bewoner van deze woning.
Zienswijze
Het ontwerpverkeersbesluit ligt van 8 september 2021 tot en met
19 oktober 2021 ter inzage in het Klantcontactcentrum (KCC). Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
gedurende deze periode hun zienswijze over dit ontwerpbesluit
kenbaar maken bij ons college.

Samenscholingsverbod ‘Petraveldje’
Vanaf vrijdag 3 september 2021 tot en met zondag 24 oktober 2021
geldt er een samenscholingsverbod op het Petraveldje (gebied dat
ligt naast de Petraschool, omringd door de Piersonstraat, Schaepmanlaan, Troelstraat en Gerbrandystraat). Het samenscholingsverbod geldt dagelijks tussen 20:00 en 07:00 uur.
Burgemeester Van de Weerd is overgegaan tot het instellen van dit
verbod na maandenlange overlast door met name jongeren. Denk
hierbij aan alcohol- en drugsgebruik, vervuiling, naroepen van de
politie en het negeren van de coronamaatregelen.
Burgemeester Van de Weerd: "Hoewel
het veldje het hele jaar als ontmoetingsplek wordt gebruikt, neemt de overlast
de laatste weken steeds meer in omvang
toe en ervaren bewoners en voorbijgangers steeds ernstigere overlast in
de avond van groepen jongeren. Ook
worden op deze locatie strafbare feiten
gepleegd. Deze overlast en dit gedrag
moeten stoppen. Een samenscholingsverbod moet daaraan bijdragen. Laat
het Petraveldje ook een veilige plek zijn."

Op donderdag 9 september vergadert de commissie Maatschappij
en Middelen om 19.30 uur digitaal met op de agenda o.a. de stand
van zaken Jeugdzorg en Dementievriendelijk Nunspeet 2022-2023.

Via de website nunspeet.raadsinformatie.nl kunt u deze beide
vergaderingen bekijken. Hier vindt u ook de volledige agenda en
bijbehorende stukken van de onderwerpen die besproken worden.
.............................................................................................................

Inzameling oud papier
Zaterdag 11 september kan weer oud papier en karton worden
ingeleverd op het terrein van Dries Bandenservice aan de
Hullerweg 116 in Nunspeet. 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.
.............................................................................................................

Opening Financieel Trefpunt
Afgelopen donderdag was de aftrap van het Financieel Trefpunt.
Elke donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt u binnenlopen
met vragen over geldzaken. Heb ik recht op huurtoeslag? Wil je me
helpen bij het invullen van een formulier? Wat staat er precies in
deze brief?
Elke week is er
een vrijwilliger
en een juridisch
dienstverlener/
sociaal raadsvrouw aanwezig
in de bibliotheek
in de Veluvine.

