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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
APV-vergunning
aangevraagd1
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0233. Ontvangen
23-2-2021.
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0234. Ontvangen
23-2-2021.
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0235. Ontvangen
23-2-2021.
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0236. Ontvangen
23-2-2021.
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0237. Ontvangen
23-2-2021.
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0238. Ontvangen
23-2-2021.
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Draaiing 1. Het parkeren van
aanhangwagens. Zaak: HZ 20210196. Ontvangen 17-2-2021.
- Elspeterweg 8 0001. Het tijdelijk
bewonen van een recreatiewoning ter overbrugging.
Zaak: HZ 2021-0050. Ontvangen
12-1-2021.
- Ericaweg 9 0052. Het tijdelijk
bewonen van een recreatiewoning ter overbrugging.
Zaak: HZ 2021-0121. Ontvangen
26-1-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Elspeterweg 8 0001. Het tijdelijk
bewonen van een recreatiewoning ter overbrugging.
Zaak: HZ 2021-0050. Verzonden
25-2-2021.
- Ericaweg 9 0052. Het tijdelijk
bewonen van een recreatiewoning ter overbrugging.
Zaak: HZ 2021-0121. Verzonden
25-2-2021.
- Gerbrandystraat 38. Plaatsen
van dakkapellen/nokverhoging
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0057.
Verzonden 25-2-2021.
- Industrieweg 64, 64a, 64b, 64c
en 64d. Het herbouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw.
Zaak: HZ 2020-2003. Verzonden
25-2-2021.
- Jan Topweg kavel 2. Oprichten
van een woonhuis (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2020-2028. Verzonden
25-2-2021.
- Kruirad 3. Het plaatsen van een
dakkapel. Zaak: HZ 2021-0113.
Verzonden 15-2-2021.

Ontwerpverkeersbesluiten
- Jasmijnweg, Nunspeet
Burgemeester en wethouders van
Nunspeet maken bekend dat zij
van plan zijn op de parkeerstrook
aan de Jasmijnweg, gelegen naast
Seringweg 35, twee parkeerplaatsen aan te wijzen die uitsluitend
bedoeld zijn voor het opladen van
elektrische voertuigen. De reden
hiervoor is dat een buurtbewoner
die met een elektrisch voertuig
rijdt en niet beschikt over parkeerruimte op eigen terrein graag
een openbare laadmogelijkheid
wil hebben.
- Ds. Wisseweg, Elspeet
Burgemeester en wethouders
van Nunspeet maken bekend dat
zij van plan zijn op de Ds. Wisseweg nabij huisnummer 26 een
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor de bewoner van
deze woning.
Zienswijzen
Beide ontwerpverkeersbesluiten
liggen van 10 maart 2021 tot en
met 20 april 2021 ter inzage in
het Klantcontactcentrum (KCC).
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende deze periode
hun zienswijze over deze ontwerpbesluiten kenbaar maken bij
ons college, zie colofon.
.......................................................
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 'Huize De Vennen'
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 om met toepassing
van artikel 2.12, eerste lid, onder
a, sub 3 van de Wabo medewerking te verlenen aan een afwijking
van het geldende bestemmingsplan voor het aanleggen van een
tennisbaan bij Huize De Vennen
aan de Mythsteelaan 32 in Nunspeet.
Van 10 maart tot en met 21 april
2021 ligt in het Klantcontactcentrum 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 20200907) 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
Team Vergunningen, Toezicht en
Handhaving (VTH) via doorkiesnummer (0341) 25 99 11.

Commissie Algemeen Bestuur
Op donderdag 11 maart 2021 vergadert de commissie Algemeen
Bestuur digitaal. Op de agenda staat o.a. het natuurbrandpreventieplan 2021-2030 (inclusief presentatie), het uitvoeringsplan 2021
Integraal Veiligheids Plan (IVP) en politiejaarcijfers van 2020.
De volledige agenda vindt u op nunspeet.raadsinformatie.nl. Hier
kunt u ook de vergadering bekijken / later terugzien.
.............................................................................................................

Verkleining natuurbrandrisico’s door
Natuurbrandpreventieplan
Het gemeentebestuur van Nunspeet heeft het ‘Natuurbrandpreventieplan 2021-2030’ opgesteld. Het doel van dit plan is om door
het nemen van beheersmaatregelen het risico op natuurbranden
te verkleinen. Voorbeelden van maatregelen zijn het op bepaalde
plaatsen verwijderen van naaldhout of het ‘omvormen van naaldhout naar loofhout’, het realiseren/herstellen van brandsingels en
het realiseren van subcompartimenten. Deze preventieve maatregelen zijn van belang om eventuele natuurbranden ‘beheersbaar’
te houden. De gemeente zal ook andere natuureigenaren in de
gemeente informeren over dit plan en hen stimuleren vergelijkbare
maatregelen te nemen.
Op 11 maart a.s. buigt de raadscommissie Algemeen Bestuur zich
over het plan. Tijdens de commissievergadering wordt met een
presentatie het plan toegelicht. Dit is te volgen via de website
nunspeet.raadsinformatie.nl.
.............................................................................................................

Inzamelen oud papier
Vrijdag 12 maart van 9.00-17.00 uur en zaterdag 13 maart 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.
.............................................................................................................

Werkzaamheden A28
Op woensdag 17 maart en donderdag 18 maart vinden er vanaf
21.00 uur 's avonds tot 05.30 uur de volgende ochtend werkzaamheden plaats aan de toe- en afritten van de A28 in onder meer de
gemeente Nunspeet.
Bij een afgesloten afrit, wordt het verkeer door middel van een
tekstwagen doorgestuurd om bij de eerstvolgende aansluiting te
keren. De omrijdtijd bedraagt niet meer dan 10 minuten. Bij een afgesloten toerit, wordt het verkeer door middel van een tekstwagen
via de rijksweg teruggestuurd naar de voorgaande aansluiting, om
daar te keren en de weg te vervolgen. De omrijdtijd bedraagt niet
meer dan 10 minuten.
.............................................................................................................

Weet jij wat te doen als je #NLAlert
ontvangt?

Vervoersmogelijkheden van en naar priklocaties voor
mobiele thuiswonende ouderen
Mobiele thuiswonende ouderen ontvangen gefaseerd per leeftijdscategorie een uitnodigingsbrief voor
een coronavaccinatie. In sommige gevallen wordt de prik uitgevoerd door de huisarts, in andere gevallen
worden ouderen verwacht naar een GGD-priklocatie te komen in bijvoorbeeld Apeldoorn, Harderwijk of
Zwolle.
Heeft u zelf geen vervoer? Probeer dan hulp te vragen aan iemand die u kent. Ook kunt u uw vraag stellen
aan één van de welzijnsorganisaties: Stichting Welzijn Nunspeet (0341 25 20 20), Het Venster (0341 25 72
42) en Zorgcentrum Oranjehof (0577 49 22 78). Zij denken met u mee en hebben (beperkte) vervoersvoorzieningen. U kunt ook gebruik maken van het vervoer van ViaVé (088 655 77 10). Dat kan zowel met als
zonder Wmo-indicatie voor vervoer. Klanten (60+'ers) met een Wmo-vervoersindicatie betalen bovendien
géén eigen bijdrage voor deze rit. Klanten zonder indicatie betalen het reguliere tarief (OV-vangnet). Reist u
vaker met Valys, dan kunt u afhankelijk van de reisafstand hier ook gebruik van maken (0900 96 30).
...............................................................................................................................................................................

CJG Nunspeet biedt in coronatijd een luisterend oor
De periode waarin we te maken hebben met corona duurt langer dan verwacht. Dit kan voor spanningen
zorgen. Spanningen die er misschien al waren of die door de situatie juist zijn ontstaan. Centrum voor Jeugd
en Gezin Nunspeet biedt een luisterend oor.
Ervaar je stress of maak je je zorgen? Vind je het fijn om je hart te luchten? Ons team luistert en denkt mee.
We zijn bereikbaar via (0341) 79 99 02 of via info@cjgnunspeet.nl. We zijn ook bereikbaar voor jongeren
met vragen of die hun verhaal kwijt willen. Zij kunnen met ons bellen of chatten via www.jouwggd.nl.
Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind. Het CJG steunt daarbij. Bijvoorbeeld door te kijken
of kinderen goed groeien en door ouders - als zij hier behoefte aan hebben - tips te geven over opvoeden.
Ook in coronatijd. Meer informatie: www.cjgnunspeet.nl.

Upgrade jezelf: van PR-medewerker naar uitvaartbegeleider
Harriet Vijsma uit Nunspeet verloor door de corona-omstandigheden haar baan bij het theater als pr- en
evenementenmedewerker. Dat leverde ook iets op: het besef wat ze écht graag wil. Binnenkort start ze
met een opleiding tot uitvaartbegeleider.
Nu of nooit
"Toen het coronavirus uitbrak, vreesde ik al een beetje voor mijn
baan als pr- en evenementenmedewerker bij het theater; ik had er
een tijdelijk contract. Daarnaast werk ik bij de gemeente Nunspeet
als zelfstandig trouwambtenaar en als ceremonieel spreker op uitvaarten. Toen mijn contract inderdaad niet verlengd werd en ook
het aantal huwelijken terugliep, ben ik eens goed gaan nadenken.
Wat doe ik het liefst? Waar ligt mijn hart? Dat ligt toch bij uitvaarten. Nabestaanden ontzorgen op zo’n belangrijk moment in hun
leven en iemands leven op een mooie manier afsluiten, ook voor
zijn of haar dierbaren, dat lijkt me zo mooi. Ik dacht: ik ben 54, het
is nu of nooit, ik ga mezelf laten omscholen en word zelfstandig uitvaartbegeleider."
Best spannend
"Op zich is uitvaartbegeleider een vrij beroep. Je hoeft er dus geen diploma voor te hebben, maar ik zie wel
de toegevoegde waarde van een opleiding. Daar leer je meer over wet- en regelgeving rondom uitvaarten en over alle facetten van het vak. Hoe je iemand de laatste verzorging geeft en alles over rituelen en
culturele gewoontes. Behalve diverse trainingen als trouwambtenaar is het zo’n tien jaar geleden dat ik een
opleiding heb gedaan, dus ik vind het best spannend om weer te moeten leren. Bovendien ben ik een echt
praktijkmens. Maar ik ken mezelf: als ik iets niet kan, zorg ik ervoor dat ik het me eigen maak. Het scheelt
dat mijn kinderen al volwassen zijn. Alleen de jongste woont nog thuis en die kan ook een steentje bijdragen
in het huishouden. Dat geeft mij tijd en ruimte om te studeren."

"Ik zie de toegevoegde waarde van een opleiding"
Superfijn
"Toen ik voor het eerst over Upgrade jezelf las, twijfelde ik of dat ook voor mij was bedoeld. Ik besloot me
toch aan te melden. Niet geschoten is altijd mis, toch? En nu blijkt dat ik de hele opleiding vergoed krijg,
want het bedrag is onder de 5.000 euro en Upgrade jezelf vergoedt scholingskosten tot 5.000 euro. Dat
is heel welkom nu ik mijn baan kwijt ben en twee studerende kinderen heb. Eerlijk is eerlijk: ook zonder
Upgrade jezelf had ik deze opleiding gedaan, maar door deze bijdrage kan ik op mijn beurt weer blijven bijdragen aan de studiekosten van mijn dochters. Het is echt superfijn dat mijn gemeente hieraan meewerkt."
Over Upgrade jezelf
Een upgrade van onze regionale arbeidsmarkt, daarvoor is
Upgrade Jezelf in het leven geroepen: een initiatief van
20 samenwerkende gemeenten onder de naam Regio Zwolle,
ontstaan vanuit de Human Capital Agenda. Deze agenda richt
zich op het investeren in mensen. Hoe? Door gezamenlijk te
investeren in mensen en ieders talent optimaal te benutten. Om
te kunnen groeien hebben we ál het talent nodig. Ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, loopbaan en relatie tot de arbeidsmarkt.
Alleen dan ontstaat er een krachtige en vitale arbeidsmarkt die tegen een stootje kan.

......................................................
Meer informatie over meldingen
en/of vergunningen? Bel met het
Klantcontactcentrum via (0341)
25 99 11.
Zie colofon voor de toelichting.

>> nl-alert.nl <<

Upgrade Jezelf helpt werkgevers te investeren in (toekomstige) werknemers. Naast inspirerende verhalen, handige tools én een netwerk van specialisten biedt Upgrade jezelf een financieel steuntje in de rug
vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Een fonds voor de cofinanciering van her-, bij- en omscholing
van (potentiële) werknemers. Meer informatie? Kijk op www.upgradejezelfregiozwolle.nl.

Geef je mening: participatiebeleid
De gemeente Nunspeet werkt aan het opstellen van participatiebeleid; meedoen en -denken over (bouw)activiteiten, projecten en
beleid. Heeft u al aangegeven op welke manier u als inwoner, ondernemer en/of maatschappelijke organisatie betrokken wilt worden. Op
nunspeet.nl/participatie is een enquête te vinden waarin u gevraagd
wordt naar de gewenste wijze van participeren.
De enquête is tot en met 16 maart in te vullen op de website
nunspeet.nl/participatie of als geprinte versie af te halen bij de
receptie van het gemeentehuis (ingevulde enquêtes kunnen hier
ook weer worden ingeleverd). De ingevulde gegevens en informatie
worden vertrouwelijk behandeld.
Het is de bedoeling dat het participatiebeleid in het derde kwartaal
van dit jaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
..................................................................................................................

Hulp, zorg of advies nodig?
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.
..................................................................................................................

Talentmakelaar voor Nunspeetse
mkb-bedrijven
Stichting Veluwe Portaal zet een Talentmakelaar in voor mkb-bedrijven in onder meer de gemeente Nunspeet. De Talentmakelaar ondersteunt bedrijven bij scholing en ontwikkeling van hun medewerkers.
De Talentmakelaar wordt ingezet met steun van de provincie. "De
arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. De coronacrisis laat weer
eens zien hoe snel je werk kan veranderen. Dit vraagt veel van de
flexibiliteit van bedrijven en hun medewerkers. Door mkb-bedrijven
te helpen hun talent beter te benutten maken we ze klaar voor de
toekomst", aldus gedeputeerde Peter Kerris.
Medewerkers zijn de sleutel van het succes van een bedrijf. De
arbeidsmarkt verandert en vraagt nieuwe vaardigheden. Het is
belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen. "In 2021 doen we met 100
mkb-bedrijven een quick scan van de leer- en ontwikkelbehoeften van
medewerkers. We brengen ook knelpunten in beeld die daarbij in de
weg zitten", aldus Ingeborg Lups-Dijkema, coördinator Veluwe Portaal. "In een aantal pilots starten we met een maatwerkprogramma.
Als er mkb-bedrijven zijn die hiermee aan de slag willen, kunnen zij
zich aanmelden."
Daarnaast bouwt Veluwe Portaal met VNO-NCW, de gemeenten Nunspeet en Harderwijk, MBO Landstede en het Noord Veluws
Ondernemers Overleg aan een ontmoetingsplek waar ondernemers
en inwoners van de Noordwest-Veluwe terecht kunnen voor vragen
over leren, ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ingeborg Lups-Dijkema, via 06-23278981 of stuur een mail naar
info@veluweportaal.nl.

Vraag de gratis bespaarset aan
Watt kun jij doen? Al met een simpele maatregel kun je flink besparen. Zet de eerste stap door gratis de bespaarset aan te vragen.
Met deze bespaarset vervang jij een halogeenlamp voor een veel
zuinigere ledlamp en je tv staat nooit meer dag en nacht op standby met de standby-stop.
Kijk voor deze actie op de website van het duurzaamheidsloket van
de gemeente Nunspeet: www.veluweduurzaam.nl/wattkunjijdoen

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

9 maart 2021

Verkiezingen Tweede Kamer: 15, 16 en 17 maart 2021
Briefstemmen
Kiezers van 70 jaar en ouder hebben een briefstempakket van de gemeente ontvangen.
In een bijsluiter wordt uitgelegd hoe deze kiezer een stem kan uitbrengen. Het retourneren of afgeven van uw ingevulde stembiljet kan als volgt:
- via de oranje postbus van PostNL: tot uiterlijk 12 maart 2021.
- via de onderstaande afgiftepunten:
Gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet
Dorpshuis de Wieken, Kapelweg 7 Hulshorst
Het Kulturhus, Nachtegaalweg 2 Elspeet
op de werkdagen van woensdag 10 tot en met dinsdag 16 maart van 09.00 - 17.00 uur
en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur.
Afwijken tellocaties vroeg-stembureaus maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021
Op 15 en 16 maart zijn in onze gemeente drie vroeg-stembureaus open van 07.30 uur
tot 21.00 uur voor met name risicogroepen. De stemmen die op deze dagen in deze
stembureaus worden uitgebracht, mogen al vanaf woensdag 17 maart 2021 07.30 uur
geteld worden. In onderstaand overzicht leest u waar die stemmen geteld worden. Deze
telling is openbaar, maar de uitslag wordt pas na 21.00 uur bekend gemaakt.
Stembureau

Tellocatie

Tijdstip

De Wieken - 15 maart 2021

Raadzaal Gemeentehuis

07.30 uur

De Wieken - 16 maart 2021

Raadzaal Gemeentehuis

11.00 uur

Kulturhus - 15 maart 2021

De Wheme, Ds. De Bouterlaan 5

07.30 uur

Kulturhus - 16 maart 2021

De Wheme, Ds. De Bouterlaan 5

11.00 uur

Gemeentehuis - 15 maart 2021 Raadzaal Gemeentehuis

14.30 uur

Gemeentehuis - 16 maart 2021 De Wheme, Ds. De Bouterlaan 5

14.30 uur

Gaat u stemmen op 17 maart? Tussen 17 uur en 20 uur is
het traditiegetrouw erg druk.
Om in deze coronatijden wachtrijen te voorkomen,
adviseren wij u om - indien mogelijk - op een rustiger
moment in de ochtend of de middag te gaan stemmen.

Tweede Kamerverkiezing 2021
Maatregelen in het stemlokaal
17/3

Let wel: het tellen van de stemmen kan in een ander stemlokaal plaatsvinden, waarbij
afwijkende tijden gelden. Houd daarom de website van de gemeente goed in de gaten.
Overzicht stemlokalen
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor minder validen.
Maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021: 07.30 - 21.00 uur
Hulshorst: Dorpshuis De Wieken, Kapelweg 7
Elspeet: Het Kulturhus, Nachtegaalweg 2
Nunspeet: Gemeentehuis, Markt 1
Woensdag 17 maart 2021: 07.30 - 21.00 uur		
Hulshorst
- Dorpshuis de Wieken, Kapelweg 7
Elspeet 		
- Boaz-Jachinschool Ds. Kalshovenweg 15
		
- Eben-Haëzerschool, Apeldoornseweg 22
		
- Het Kulturhus, Nachtegaalweg 2
Nunspeet
- Gemeentehuis, Markt 1
		
- Het Venster, Elburgerweg 15
		
- Chr. Gereformeerde Kerk, Gruppendelerweg 4
		
- De Veluvine, F.A. Molijnlaan 186
		
- Noord Veluws Museum, Stationslaan 28
		
- Prot. Kerk De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38
		
- Dislocatie Immanuëlschool, Randweg 11
		
- WOC De Binnenhof, Colijnstraat 78
		
- Manege Wezenland, Wezenland 39
		
- Wijkgebouw De Rank, Prins Bernhardstraat 17
		
- Clubhuis VV Nunspeet, Sportlaan 1
		
- De Veluwse Heuvel, De Veluwse Heuvel 1
Vierhouten
- Dorpshuis Horsterhoek, Elspeterbosweg 26
Stemmen op het NS Station Nunspeet
Op 17 maart 2021 is in het NS Station een zogenaamd mobiel stembureau aanwezig
waar u kunt stemmen tussen 07.30 - 10.00 uur en 17.00 - 19.00 uur.

www.nunspeet.nl/verkiezingen

Woensdag
17 maart van
07.30-21.00 uur.

15/3
16/3

Maandag 15 en dinsdag 16
maart van 07.30-21.00 uur,
vooral voor risicogroepen.

Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op
de dag dat u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar
het stemlokaal. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand
machtigen om uw stem uit te brengen.

• Er staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers
in het stemlokaal, om 1,5 meter afstand te kunnen houden.
.

• Dit stembureaulid wijst kiezers er ook op dat zij hun handen desinfecteren.
• In het stemlokaal is aangegeven hoe kiezers moeten lopen om 1,5 meter afstand te houden.

• Kiezers dragen een mondkapje.
• Stembureauleden dragen mondkapjes en indien nodig wegwerphandschoenen.
• Stembureauleden waaraan de kiezer de stempas afgeeft, het ID-bewijs toont en waarvan
de kiezer een stembiljet en potlood krijgt, zitten achter een kuchscherm.
• Kiezers tonen het ID-bewijs voor het kuchscherm.

• Stempotloden worden gereinigd na elk gebruik of de kiezer ontvangt een nieuw potlood.
• Stemhokjes en andere contactpunten (deurklinken, deurposten, etc.) worden elk half uur
schoongemaakt.
• Kiezers kunnen ook bij de uitgang hun handen desinfecteren.

Hulp nodig bij het stemmen?
Heeft u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal?
Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp.
Waar kunt u stemmen in een stemlokaal?
Kijk voor een overzicht van de stemlokalen op de website van uw
gemeente, of op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Meer informatie?
Kijk op www.elkestemtelt.nl of
op de website van uw gemeente.

Elke stem

telt

Iedereen telt mee

Een inclusieve samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ervaar jij drempels, omdat je doof bent of slecht
ter been? Heb je last van vooroordelen? Meld je aan voor de
klankbordgroep en we gaan samen aan de slag met het
vormgeven van de inclusie agenda. De eerste (digitale)
bijeenkomsten zijn op:
- 11 maart: 15.00 - 17.00 uur (ouderen)
- 16 maart: 15.00 - 17.00 uur (LHBTIQ-gemeenschap)
- 18 maart: 15.00 - 17.00 uur (mensen met een beperking)
Wil je alleen je ideeën delen? Dat kan ook.
Meld je aan als ambassadeur of drop je ideeën op:

www.nunspeet.nl/iedereenteltmee

