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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.
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
Beslistermijn verlengd1
- De Kolk. Het oprichten van een
nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw. Zaak: HZ 2020-1861.
Verzonden 3-2-2021.
- Laan 21. Het uitbreiden van
het kantoorpand (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan,
Wijzigen monument). Zaak: HZ
2020-1790. Verzonden 3-2-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Energieweg 2c. Het realiseren
van een hondentrimsalon.
Zaak: HZ 2020-1872. Verzonden
28-1-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Parkeerplaats overzijde Randweg 54. Het plaatsen van een
afsluitbare vuilcontainer. Zaak:
HZ 2021-0103. Ontvangen
22-1-2021.

Samenwerkingsagenda sport voor de Noord-Veluwe
Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week de samenwerkingsagenda Sport en
Bewegen Noord-Veluwe 2020-2023 vastgesteld. De agenda beschrijft acht onderwerpen waarin de
Noord-Veluwse gemeenten de komende jaren gezamenlijk optrekken met als doel efficiënter en
effectiever in de regio samenwerken aan het thema Sport en Bewegen.
De Noord-Veluwse gemeenten (Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem en
Heerde) willen zich samen met sportaanbieders en maatschappelijke partners blijven inzetten voor
een leven lang sporten en bewegen. De rode draad van de regionale samenwerking is elkaar opzoeken,
kennis delen, elkaar aanvullen en versterken.
Acht onderwerpen, acht gemeenten
Er zijn in totaal acht onderwerpen benoemd in de samenwerkingsagenda. De onderwerpen variëren
van een duurzame sportinfrastructuur tot uitbreiding van het aantal Open Sportparken (toegankelijke
sportparken voor iedereen). De acht Noord-Veluwse gemeenten hebben allen een onderwerp waar men
kartrekker van is. De kartrekker begeleidt de uitwerking van het onderwerp en bewaakt de voortgang.
De gemeente Nunspeet is kartrekker van het onderwerp 'Aangepast sporten & bewegen'. Iedere
inwoner moet namelijk de kans hebben om mee te kunnen doen, ook als het om sport en bewegen
gaat.
"Sporten en bewegen is niet alleen ontzettend belangrijk voor de gezondheid, maar ook om elkaar te
ontmoeten. Niemand mag buiten de boot vallen en door samen te werken kunnen we met elkaar grenzen
blijven verleggen", benadrukt wethouder sport Mark van de Bunte.
........................................................................................................................................................................

Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Schapendrift 2. Het oprichten
van bijgebouw met veranda
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan, In- uitrit aanleggen).
Zaak: HZ 2021-0090. Ontvangen
21-1-2021.

Hulp, zorg of advies nodig?

Omgevingsvergunning verleend3
- Hullenkant 33. Het oprichten
van de woning (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan). Zaak:
HZ 2020-1656. Verzonden
1-2-2021.
- Kleine Kolonieweg 156. Het
verwijderen van een bestaand
pannendak en realiseren van
een rieten dak. Zaak: HZ 20210027. Verzonden 28-1-2021.
- Stakenberg. Het aanplanten van
bos gemeente Nunspeet. Zaak:
HZ 2020-1984. Verzonden
29-1-2021.
- Vierhouterweg 52. Het plaatsen
van een dakkapel. Zaak: HZ
2021-0033. Verzonden
28-1-2021.

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

Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Varelseweg 211. Herinrichten
van de Bloemkampen (Activiteiten Bouwen, Flora- en faunawet,
werk-/werkzaamheid uitvoeren).
Zaak: HZ 2020-2027. Ontvangen
11-12-2020.
Omgevingsvergunning verleend3
- Harderwijkerweg 495 0029.
Het tijdelijk bewonen voor een
pauzewoning. Zaak: HZ 20210070. Verzonden 2-2-2021.
- Vuurkuilweg 15 0027. Tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-0006. Verzonden
2-2-2021.
......................................................
Meer informatie over meldingen
en/of vergunningen? Bel met het
Klantcontactcentrum via (0341)
25 99 11.
Zie colofon voor de toelichting.

De sociale kaart van de gemeente Nunspeet is het overzicht van organisaties die hulp, zorg, advies en
activiteiten bieden binnen onze gemeente. Denk hierbij aan begeleiding, geestelijke gezondheid,
verslaving, werk en wonen. Deze sociale kaart biedt veel achtergrondinformatie over wat hulp, zorg en
het advies inhouden.
U vindt de sociale kaart op www.socialekaartnunspeet.nl.

Ambtshalve wijziging woonadres naar ‘land onbekend’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken bekend dat zij de woonadresgegevens
in de Basisregistratie Personen (BRP) ambtshalve wijzigen naar woonadres ‘land onbekend’ van
dhr. R. Turksema (4 januari 1975).

Gemeente Nunspeet op zoek naar klankbordgroep voor
inclusieve samenleving
Onlangs keurde de Nunspeetse gemeenteraad de startnotitie ‘Inclusie Agenda’ goed: werken aan een
inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt gediscrimineerd of uitgesloten.
De gemeente is nu op zoek naar – in eerste instantie – mensen die een fysieke, mentale, zintuigelijke of
intellectuele beperking hebben, ouderen en de LHBTIQ-gemeenschap om een drietal klankbordgroepen
te vormen. Iedereen die zich aangesproken voelt en bereid is hier aan mee te werken, kan zich aanmelden
via nunspeet.nl/iedereenteltmee.
Jelte Boersma uit Nunspeet is 25 en is doof:
"Tegenwoordig worden overal filmpjes van gemaakt. Beeld en geluid vertellen meer dan een geschreven
bericht. Voor de meesten klopt dit, maar niet voor mij. Tenzij het ondertiteld is. Dan kan ik het meelezen."
Dit is maar een voorbeeld. Zo zijn er nog veel meer mensen die niet optimaal mee kunnen doen aan onze
samenleving. Soms vanwege praktische drempels, soms door vooroordelen of discriminatie.

Ingevolge artikel 2.20, eerste lid, worden aan de aangifte van een ingezetene die zijn adres heeft gewijzigd, gegevens betreffende het adres ontleend, tenzij aannemelijk is dat de gegevens onjuist zijn.
Ingevolge artikel 2.21, eerste lid, worden aan de aangifte van vertrek van de ingezetene die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven,
gegevens betreffende het vertrek uit Nederland en het volgende verblijf buiten Nederland ontleend.
Ingevolge artikel 2.22, eerste lid, draagt, indien een ingezetene niet kan worden bereikt, van hem geen
aangifte van wijziging van zijn adres of van vertrek is ontvangen als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, of
2.21, eerste lid, en na gedegen onderzoek geen gegevens over hem kunnen worden achterhaald betreffende het verblijf in Nederland, het vertrek uit Nederland noch het volgende verblijf buiten Nederland,
het college van burgemeester en wethouders van de bijhoudingsgemeente ambtshalve zorg voor de
opneming van het gegeven van het vertrek van de ingezetene uit Nederland.
Ingevolge artikel 2.39, eerste lid, doet de ingezetene die zijn adres wijzigt hiervan schriftelijk aangifte bij
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft.
Ingevolge artikel 2.43, eerste lid, doet de ingezetene die naar redelijke verwachting gedurende een jaar
ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven, bij het college van burgemeester en
wethouders van de bijhoudingsgemeente voor zijn vertrek uit Nederland schriftelijk aangifte van vertrek.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij ons indienen.
Dit kunt u schriftelijk doen of digitaal via www.nunspeet.nl. Het bezwaarschrift moet in ieder geval uw
naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar bevatten.
Het indienen van een bezwaar schorst niet automatisch de werking van een besluit.
Als u of een derde belanghebbende bezwaar heeft gemaakt en u kunt niet wachten op de beslissing
hierop, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, zie colofon. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

Wist u dat een notenboom muggen op grote afstand houdt en daarnaast heerlijke walnoten levert. En dat appelmoes van eigen boom
bijna zonder toegevoegde suiker heerlijk smaakt? Daarnaast zorgen
bomen voor de aankleding van uw eigen tuin/straat, geven ze ons
zuurstof, halen het fijnstof uit de lucht en leggen CO2 vast. Ze geven
schaduw en daarmee wordt een boel hittestress in de toekomst
voorkomen; wij hebben minder airco’s in de zomer en minder verwarming in de winter nodig. Ook zorgen de bomen als ze een beetje
ouder zijn voor een goede wateropvang en zijn ze het voedsel en
de huisvesting van vele insecten, vogels en kleine zoogdieren. Zij
vergroten de biodiversiteit.
'€ 50,- voor een boom, plantinstructie, bodemverbeteraar,
boompaal en boomband als u in februari een boom extra in onze
mooie gemeente plant.'

De eerste digitale bijeenkomsten staan gepland op donderdag 11 maart (ouderen), dinsdag 16 maart
(LHBTIQ-gemeenschap) en donderdag 18 maart (mensen met en beperking) tussen 15.00 en 17.00 uur.
Iedereen die ideeën heeft over hoe we dit met elkaar in onze gemeente kunnen verbeteren en actief
wil bijdragen, kan zich aanmelden via het algemene nummer (0341) 25 99 11 of via de webpagina
www.nunspeet.nl/iedereenteltmee. Op deze webpagina kunnen ook digitaal ideeën worden ingediend.

Hoveniersbedrijf Stip zorgt voor de levering van de bomen en geeft
daarbij een plantinstructie, een zak plantaarde om de bodem vooraf
mee te verbeteren en een boompaal met boomband om de boom
vast te zetten. Het maakt niet uit of u een grotere maat wilt, alleen
de subsidie blijft gelijk. Het verkrijgen van de subsidie is verbonden
aan enkele voorwaarden te vinden op www.hoveniersbedrijfstip.nl.

Zodra alle wensen en ideeën zijn opgehaald, wordt de verbinding gezocht met bijvoorbeeld scholen,
ondernemers, kerken c.q. gebedshuizen, lokale maatschappelijke organisaties en verenigingen. Op basis
hiervan worden actiepunten geformuleerd die onderdeel zijn van de ‘lokale Inclusie Agenda’.

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

De gemeente wil uiteindelijk in gesprek met iedereen die drempels ervaart. Daarom worden naar verloop
van tijd steeds meer groepen actief betrokken.
...............................................................................................................................................................................

Onderduikershut 'Het Verscholen Dorp' herbouwd
De afgelopen weken is hard gewerkt aan het vernieuwen van één van de drie onderduikershutten in de
bossen bij Vierhouten. Eén van de hutten was niet meer in goede staat en is opnieuw nagebouwd. In de
hut zijn bankjes aangebracht. Zo kan men bijvoorbeeld tijdens rondleidingen in de hut plaatsnemen als het
bijzondere verhaal van dit onderduikersdorp verteld wordt.
Wethouder Marije Storteboom en voorzitter van de stichting Het Verscholen Dorp, Dick van Hemmen,
bezochten de nieuwe hut.

Kloempen: Kunst in het bos
Experimentele kunst in het bos? Daar lijkt het wel een beetje op...
In het gemeentelijke bos van Nunspeet wordt geëxperimenteerd in
Klimaatslim Bosbeheer. Vanuit het nationale klimaatakkoord heeft
de bos- en natuursector een aantal pilots ontwikkeld die zich richten
op uitvoering, testen en kennisvastlegging. Nunspeet neemt sinds
2019 actief deel aan de pilot ‘Revitalisering laag productief bos’.
In het boscomplex Zuiderbosch van de gemeente zijn ruim 3.500
bomen geplant, verdeeld over 54 groepen; de zogenaamde kloempen. Het gaat hier om de aanplant van de hazelaar, tamme kastanje,
ratelpopulier en gewone esdoorn. Dit zijn afwijkende soorten voor
het Veluwse bos. Zonder in te grijpen in het aanwezige bos worden
op kleine open plekken de kloempen aangelegd. Hiermee wordt een
nieuwe etage jong bos ontwikkeld onder het bestaande bos.
Naast dat er door deze nieuwe aanplant extra CO2 wordt vastgelegd (een van onze klimaatdoelen), ontstaat er door de ‘verloving’
een veerkrachtiger en weerbaarder bos. Verloving betekent dat we
stapsgewijs het bos omvormen van een naaldbos naar een gemengd
bos met meer loofhout. Dit extra loofhout heeft een aantal grote
voordelen: het blad zorgt in de toekomst voor verbetering van het
vochthoudend vermogen en de vruchtbaarheid van de bosbodem.
Daarnaast zorgen de loofbomen voor een betere brandveiligheid,
meer variatie in de soorten (stimulans biodiversiteit) en een gespreid
risico op ziektes door menging van soorten.

Gevolgen wijziging in de BRP
Een eventuele ambtshalve woonadreswijziging naar ‘land onbekend’ in de BRP kan tot gevolg hebben
dat u geen paspoort, ID-kaart, rijbewijs, uittreksels of dergelijke kunt aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kan worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van de AOW. Het is belangrijk om op het
juiste adres ingeschreven te staan.
Ingevolge artikel 1.1, eerste lid, aanhef en onder o, onder 1o, wordt in deze wet en de daarop berustende bepalingen verstaan onder het woonadres: het adres waar betrokkene woont, waaronder begrepen
het adres van een woning die zich in een voertuig of vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een
vaste stand- of ligplaats heeft, of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij
naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten.

Plant een boom: € 50,- subsidie

Foto's: RTV Nunspeet
...............................................................................................................................................................................

Geen GFT-inzameling door winterweer
Vanwege extreem winterweer en ijsvorming/besneeuwde wegen geldt deze week het volgende:
- Geen GFT-inzameling. De inzamelroute wordt niet ingehaald op een ander moment, mede vanwege
vastvriezen GFT en schade aan containers tijdens het leegkloppen.
- Restinzameling (ook het ledigen van verzamelunits) wordt zoveel mogelijk uitgevoerd.
Uw en onze veiligheid staat voorop deze week (schade aan (inzamel)voertuigen, ongelukken, stukgaan van
minicontainers). Graag uw begrip hiervoor.

Wellicht heeft u in deze
coronaperiode langs deze
blauwe kokers, het kunstwerk, in het bos gelopen.
Deze klimaatkokers zijn
allereerst ter bescherming tegen wildvraat
van voornamelijk herten.
Daarnaast vormen deze
klimaatkokers bescherming van de jonge aanplant tegen het klimaat
zelf en met name tegen
de felle zon. Tijdens de pilot werd al heel snel duidelijk dat voor
herten de klimaatkokers niet afdoende zijn. De herten eten rustig
de topjes van de bomen die net boven de kokers uitkomen. Daarom
ziet u nu vaak een extra tijdelijk wildraster om de kloempen staan.
Niet alles wat we in het kader van deze pilot geplant hebben, slaat
aan. Door de arme grindrijke zandbodem van het gebied is de sortimentskeuze toch al heel beperkt en zien we nu al dat de hazelaar
het erg moeilijk heeft op enkele plekken. Daarvoor is het natuurlijk
ook een pilot en door experimenteren, leren we. Toch een beetje
Experimentele Kunst dus.

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
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Bericht van wethouder Volksgezondheid: Pieter Teeninga

Rouw in coronatijd

Beste mensen,

Op 4 februari heeft de werkgroep Nazorg samen
met de gemeente Nunspeet een online bijeenkomst
georganiseerd over rouw in coronatijd.
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Chat Veilig Thuis tijdens periode avondklok ook ’s avonds bereikbaar
Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis landelijk ook ’s avonds bereikbaar. Slachtoffers,
omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 9 februari
tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Het
landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de
week bereikbaar.

Eén van de belangrijkste maatregelen om de coronacrisis te bestrijden, is vaccinatie van zo veel mogelijk mensen. Hoe
meer mensen de prik krijgen, des te moeilijker kan het virus zich verspreiden. De vaccinatie tegen corona is vrijwillig. Ik
weet dat heel veel mensen zich laten vaccineren. Ik weet ook dat er een groep is die het niet zal doen en er is een groep
Als u niet in de de gelegenheid was om aan te sluiten,
die nog twijfelt. Tegen die laatste groep zou ik willen zeggen: laat je goed informeren. Neem de informatie op deze
wijzen wij u er graag op om deze bijeenkomst terug te
pagina tot je en als je nog vragen hebt, stel ze.
kijkenvan
via18YouTube-kanaal:
In 2021 krijgt iedereen
jaar en ouder in Nederland een uitnodiging om zich

De Veilig Thuis organisaties maken zich zorgen over de effecten van de coronamaatregelen op mensen
en de toename van geweld in huiselijke kring. Het aantal mensen dat tijdens de coronamaatregelen
contact opneemt met Veilig Thuis is gestegen. Het gaat daarbij vooral om mensen die advies vragen,
omdat ze vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld in hun omgeving.

te laten vaccineren tegen het coronavirus. Een vaccinatie beschermt jezelf, maar
Drie feiten wil ik als wethouder Volksgezondheid graag onderstrepen.uiteindelijk
De eerste ook jouw
https://www.youtube.com/watch?v=ihnJNuWqDY8
familie, vrienden en de kwetsbare mensen om je heen. Als
is dat een vaccinatie jezelf beschermt, maar ook de mensen in je directe
omhet grootste
deel van de mensen immuun is tegen corona, zijn er minder
geving: familie, vrienden, collega’s, maar zeker ook de kwetsbare mensen
om
coronamaatregelen nodig.

je heen. Ten tweede, hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe sneller we af
zijn van de vervelende coronamaatregelen. En dat wil iedereen! Zo snel
mogeDeze
informatie over het vaccin tegen corona is belangrijk voor iedereen die
lijk terug naar 'normaal'. En als laatste; een logisch gevolg van de vaccinatie
binnenkort met vaccineren te maken krijgt.
is minder besmettingen en dus minder zieken waardoor de druk op de zorg zal
In deze folder staat meer beschreven over:
verminderen. We kennen allemaal de schrijnende verhalen van het uitstellen
• De werking
van medische behandelingen in onze ziekenhuizen.

Toegestaan huis te verlaten
Is er geweld bij jou thuis tijdens de avondklok?
Bel bij direct gevaar altijd 112 en verlaat zo nodig
je huis. Je mag ook naar iemand anders toe gaan.
Dit mag ook als je je thuis onveilig voelt, maar er
geen direct gevaar is. Kijk of je bij iemand terecht
kan, bij voorkeur bij jou in de buurt. In deze gevallen
is het toegestaan om je huis te verlaten en krijg je
geen boete.

• De veiligheid

Iedereen krijgt op zijn of haar beurt een uitnodiging voor de vaccinatie.
Mijn
• De
ontwikkeling
boodschap aan u is: Twijfelt u? Laat u goed informeren. Op www.coronavacci• Bijwerkingen
natie.nl wordt het duidelijk uitgelegd. Of bel met 0800 1351. En maak• dan
eenvaccins
Soorten
keuze. Voor u, en uw naasten. - Pieter Teeninga, wethouder Volksgezondheid
• Waarom het belangrijk is om je te laten vaccineren

In 2021 krijgt iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland
een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Een vaccinatie beschermt jezelf, maar uiteindelijk
ook jouw familie, vrienden en de kwetsbare mensen om je
heen. Als het grootste deel van de mensen immuun is tegen
corona, zijn er minder coronamaatregelen nodig.

• De volgorde van vaccineren
• Uitnodiging voor vaccinatie
• Waarom de coronamaatregelen belangrijk blijven

Bijwerkingen

Bijwerkingen: kans op kortdurende bijwerkingen
Kans
opvaccinatie
kortdurende
Na elke
hebbijwerkingen
je kans op bijwerkingen. Ook bij het coronavaccin.
Dit komtheb
omdat
ervoor
zorgt
dat
de afweer van je
Na
elke vaccinatie
je kanshet
op vaccin
bijwerkingen.
Ook
bij het
coronavaccin.
lichaam
gaat werken.
afweer
het
Dit
komt omdat
het vaccinDie
ervoor
zorgt zorgt
dat de voor
afweerbescherming
van je lichaamtegen
gaat werken.
Bijwerkingen
coronavirus,
kan ook andere
veroorzaken.
De
Die
afweer zorgtmaar
voor bescherming
tegenverschijnselen
het coronavirus, maar
kan ook andere
meeste bijwerkingen zijn binnen één tot drie dagen verdwenen, net als
verschijnselen veroorzaken. De meeste bijwerkingen zijn binnen één tot drie
Kans
kortdurende bijwerkingen
bij deop
griepprik.

Werking: je lichaam maakt antistoffen aan
De coronavaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna zijn het eerst op
de Europese markt toegelaten. Deze vaccins bevatten mRNA, dat
zorgt voor de aanmaak van een eiwit dat lijkt op een deel van het
Werking
coronavirus. Je afweersysteem herkent dit eiwit en maakt vervolgens
antistoffen tegen corona. Kom je in aanraking met het coronavirus?
Je
lichaam
antistoffen
aanbeschermd. Zo is de kans klein dat
Dan
word jemaakt
door die
antistoffen
De
coronavaccins
van
BioNTech/Pfizer
en Moderna zijn het eerst op de Europese
je ziek wordt van het virus.

dagen verdwenen, net als bij de griepprik.
Na elke vaccinatie heb je kans op bijwerkingen. Ook bij het coronavaccin.
De volgende klachten
komen
vaak voor:
De volgende klachten
vaak
voor:
Dit komtkomen
omdat het
vaccin
ervoor zorgt dat de afweer van je lichaam gaat werken.
- pijn op de plek• van
dede
prik
pijn op
plek van de prik
Die afweer zorgt voor bescherming tegen het coronavirus, maar kan ook andere
- hoofdpijn
• hoofdpijn
veroorzaken. De meeste bijwerkingen zijn binnen één tot drie
- vermoeidheidverschijnselen
• vermoeidheid
dagen
verdwenen,
net als bij de griepprik.
- spierpijn
• spierpijn
- koorts
De
volgende klachten komen vaak voor:
• koorts
• pijn op de plek van de prik
Als de pijn
koorts is,
toch
heftig
is, kan je hiervoor
paracetamol
innemen.
Als de pijn of koorts
tochofheftig
kun
je hiervoor
paracetamol
innemen.
• hoofdpijn
• vermoeidheid
kans
op ernstige bijwerkingen
Kleine kans opKleine
ernstige
bijwerkingen
• spierpijn
Heel soms krijgen
mensen
na
ernstige ernstige
bijwerkingen
die niet
voorsoms krijgenvaccinaties
mensen na vaccinaties
bijwerkingen
die eerder
niet eerder
•Heel
koorts
kwamen. Bijwerkingen
op
lange
termijn
komen
zelden
voor,
omdat
je
lichaam
binnen
voorkwamen. Bijwerkingen op lange termijn komen zelden voor, omdat je
de pijn
of koorts
toch heftig
is, kan jeverlaat
hiervoordan
paracetamol
innemen.
een paar wekenAls
het
vaccin
afbreekt.
Het vaccin
je lichaam
via een natuurlichaam binnen een paar weken het vaccin afbreekt. Het vaccin verlaat dan je
lijk weg.
lichaam via een natuurlijk weg.

markt toegelaten. Deze vaccins bevatten mRNA, dat zorgt voor de aanmaak van een

Het mRNA uit het
je lichaam
op natuurlijke
wijze afgebroken.
eiwitvaccin
dat lijktwordt
op eendoor
deel van
het coronavirus.
Je afweerysteem
herkent dit eiwit en
mRNA-vaccins kunnen
niet bij je
DNA komen.
Ze kunnen
nooit ietsmet
veranderen
maakt vervolgens
antistoffen
tegen corona.
Kom dus
je in aanraking
het
aan je genen. coronavirus? Dan word je door die antistoffen beschermd. Zo is de kans klein dat je
ziek wordt van het virus.

De vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna hebben allebei een werkzaamheid van
circa 95%. Dat betekent
onder
diejegevaccineerd
zijn 95%
minder
corona
Het mRNA dat
uit het
vaccinmensen
wordt door
lichaam op natuurlijke
wijze
afgebroken.
voorkomt dan onder
mensenkunnen
die het
nietkomen.
hebben
gehad.dus
Niet
iedereen
reamRNA-vaccins
nietvaccin
bij je DNA
Ze kunnen
nooit
iets veranderen
geert hetzelfdeaan
op jeeen
vaccin. Sommige mensen worden toch ziek, ook al hebben zij
genen.
de vaccinatie gehad. In dat geval word je wel minder ernstig ziek. Ook bij mensen in
De vaccins
BioNTech/Pfizer
risicogroepen werken
devan
vaccins
goed. en Moderna hebben allebei een werkzaamheid van

Algemene informatie
over coronavaccinatie
in Nederland

circa 95%. Dat betekent dat onder mensen die gevaccineerd zijn 95% minder

Heb je al corona
gehad?
Dan isdan
hetonder
tochmensen
goed om
te halen.
Er blijft
corona
voorkomt
die de
het vaccinatie
vaccin niet hebben
gehad.
Niet een
kans bestaan dat
je opnieuw
raakt.
2021 Sommige
krijgt iedereen
18 jaar
iedereen
reageertbesmet
hetzelfde
op eenInvaccin.
mensenvan
worden
toch en
ziek, ook
ouder in Nederland
eenzijuitnodiging
zichIntedatlaten
tegen het
coronaal hebben
de vaccinatieom
gehad.
gevalvaccineren
word je wel minder
ernstig
ziek. Ook
virus. Een vaccinatie
beschermt
jezelf, maar
ook jouw familie, vrienden
bij mensen
in risicogroepen
werkenuiteindelijk
de vaccins goed.
en de kwetsbare
mensen om je heen. Als het grootste deel van de mensen immuun
Veiligheid
al corona
gehad?
Dan is het toch goed
om de vaccinatie te halen. Er blijft een
is tegen corona,Heb
zijnje er
minder
coronamaatregelen
nodig.

Het Europees
Medicijn
Agentschap
hetweten
College
Beoordeling
van is
vaccin
te maken
en goedgekeurd
te (EMA)
krijgen.enWe
duster
dat
dit vaccin veilig

Voor meer informatie kijk op:

coronavaccinatie.nl

Heb je het vaccin
en krijg
je klachten
die niet
vallen
onderonder
lichte
of
kortdurende
Hebgehad
je
het vaccin
gehad
en na
krijg
je klachten
die
nietbijwerkingen
vallen
lichte
ofeerder
Heel
soms
krijgen
mensen
vaccinaties
ernstige
die
niet
bijwerkingen? Meld
dit dan
op www.mijnbijwerking.nl.
kortdurende
bijwerkingen?
Meld dit dan op www.mijnbijwerking.nl.
voorkwamen. Bijwerkingen op lange termijn komen zelden voor, omdat je
lichaam binnen een paar weken het vaccin afbreekt. Het vaccin verlaat dan je
Soorten vaccins:
meerdere vaccins geschikt
lichaam
via een2021
natuurlijk
Vanaf begin
zijn weg.
er coronavaccins van verschillende fabrikanten

Veiligheid vaccins staat bovenaan

Het Europees Medicijn
(EMA)
en het
College
Beoordeling
Geneesmiddelen
(CBG) beoordelen
alle vaccins.
Zijter
onderzoeken:
en
dat hetAgentschap
ons voorlopig
goed beschermt
tegen het
virus.
Hoe lang hetvan
vaccin ons
Geneesmiddelen
(CBG)
beoordelen
alle
vaccins.
Zij
onderzoeken:
•beschermt
of
de coronavaccins
veilig
zijn;
moet nog verder onderzocht worden. Net als bij andere vaccins en
- of de coronavaccins
zijn;
• of de veilig
coronavaccins
werken;
medicijnen
zijn er altijdgoed
risico’s
van bijwerkingen. Maar ernstige bijwerkingen na
- of de coronavaccins
goed werken;
•eendevaccinatie
kwaliteit
van
een
vaccin
komen zelden voor.
- de kwaliteit van een vaccin.

Je eigen keuze, dus laat je
goed informeren

Kleine kans op ernstige bijwerkingen

kans bestaan dat je opnieuw besmet raakt.

Veiligheid: veiligheid vaccins staat bovenaan
Elk
vaccin
is eerst
op tienduizenden
mensen getest.
Voorgetest.
de
Elkgoedgekeurd
goedgekeurd
vaccin
is eerst
op tienduizenden
mensen
coronavaccins
gelden dezelfde
strenge
eisen alsstrenge
voor alleeisen
andereals
vaccins.
Voor de coronavaccins
gelden
dezelfde
voor alle
Fabrikanten
van coronavaccins
moeten
dezelfde stappenmoeten
doorlopen
om een
andere vaccins.
Fabrikanten
van coronavaccins
dezelfde
Veiligheid
stappen
doorlopen
om een vaccin
te We
maken
goedgekeurd
te is
vaccin
te maken
en goedgekeurd
te krijgen.
wetenen
dus
dat dit vaccin veilig
krijgen.
dus
datbeschermt
dit vaccintegen
veilig
en dat
en
dat hetWe
onsweten
voorlopig
goed
hetisvirus.
Hoehet
langons
het voorlopig
vaccin ons
Veiligheid
vaccins staathet
bovenaan
goed beschermt
virus. Hoe
langNet
hetalsvaccin
onsvaccins
beschermt
beschermt
moet nogtegen
verder onderzocht
worden.
bij andere
en
Elk
goedgekeurd
vaccin
is
eerst
op
tienduizenden
mensen
getest.
Voor
de en
moet
nog
verder
onderzocht
worden.
Net
als
bij
andere
vaccins
medicijnen zijn er altijd risico’s van bijwerkingen. Maar ernstige bijwerkingen
na
medicijnen zijncoronavaccins
er altijd
risico’s
vandezelfde
bijwerkingen,
maar
bijwerkingen
gelden
strenge eisen
alsernstige
voor alle andere
vaccins. na een
een
vaccinatie
komen
zelden
voor.
vaccinatie komen
zelden voor.
Fabrikanten
van coronavaccins moeten dezelfde stappen doorlopen om een

Het
Europees
Medicijn Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van
Advies
Gezondheidsraad
Advies Gezondheidsraad
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Veilig Thuis: 24/7 chatten
Als je wilt praten over jouw situatie of advies
wilt wat je kan doen, kun je contact opnemen
met Veilig Thuis. Dat kan ook anoniem.
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Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn heeft
Veilig Thuis de chat tijdens de periode van de
avondklok uitgebreid tot tien uur ‘s avonds.
De chat is te vinden via
www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl.
Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor
advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen
in de week bereikbaar.

Het vervolg van de planning van vaccinatie is afhankelijk van o.a. goedkeuring, werking
en levering van de vaccins. Kijk voor de actuele planning op www.coronavaccinatie.nl.
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