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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
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
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Aarweg 15. Het uitbreiden van
de woning. Zaak: HZ 2021-1580.
Ontvangen 14-10-2021.
- Galvaniweg 1. Het uitbreiden
van autobedrijf. Zaak: HZ 20211585. Ontvangen 15-10-2021.
- Nijverheidsweg 133. Plaatsen
van een overkapping en een
schutting. Zaak: HZ 2021-1643.
Ontvangen 27-10-2021.
- Oenenburgweg 14. Verhogen
van het dak en plaatsen dakkapellen. Zaak: HZ 2021-1594.
Ontvangen 18-10-2021.
- Stationsplein. Het vellen van
houtopstanden t.b.v. sanering.
Zaak: HZ 2021-1608. Ontvangen
20-10-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Waterweg 10 b. Het uitbreiden
van bedrijfspand. Zaak: HZ 20211225. Verzonden 2-11-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Energieweg 28. Het uitbreiden
van bedrijfshal. Zaak: HZ 20211108. Verzonden 1-11-2021.
- Hamermolen 11. Het verbouwen
van het buitenverblijf (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.plan).
Zaak: HZ 2021-1395. Verzonden
1-11-2021.
- Hullerweg 58. Het aanbouwen
van slaapkamer (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-1355. Verzonden
28-10-2021.
- Westerlaan 52. Het plaatsen
van een dakopbouw (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-1461. Verzonden
28-10-2021.
Evenementenvergunning
aangevraagd1
- Elspeterweg 61. Het houden van
de Tol trailrun op 29-01-2022.
Zaak: HZ 2021-1640. Ontvangen
26-10-2021.
Evenementenvergunning
verleend2
- Rondom Zandenplas en in
Zandenbos. 17e Zandenplasloop
op 13-11-2021. Zaak: HZ 20211485. Verzonden 27-10-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Trottoir t.h.v. Stationslaan 36.
Het innemen van een standplaats voor de verkoop van vis
op de woensdag. Zaak: HZ 20211624. Ontvangen 22-10-2021.
APV-vergunning verleend3
- Randmeerweg 8. Uitoefening van
het horecabedrijf. Zaak: HZ 20210047. Verzonden 28-10-2021.
- Trottoir t.h.v. Stationslaan 36.
Het innemen van een standplaats voor de verkoop van kipproducten. Zaak: HZ 2021-1519.
Verzonden 2-11-2021.
Sloopmelding1
- Nijverheidsweg 124. Verwijderen van asbest. Zaak: HZ 20211588. Ontvangen 18-10-2021.
Milieumelding1
- Oosteinderweg 107. Uitbreiden
van de activiteiten met de opslag
van aluminium profielen. Zaak:
HZ 2020-2029. Ontvangen
10-12-2020.

Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Stakenbergweg 124. Oprichten
van een schuur. Zaak: HZ 20211572. Ontvangen 13-10-2021.
- Weideweg 11. Het wijzigen van
bestaande vergunning realiseren
kelder. Zaak: HZ 2021-1521.
Ontvangen 7-10-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Hullenkant 32. Het bouwen van
een schuurtje (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-1336. Verzonden
1-11-2021.
- Hullenkant 33. Herstructuren
herziening ontwerp. Zaak: HZ
2021-1181. Verzonden
1-11-2021.
Evenementenmelding1
- Rondgang Sinterklaas op
13-11-2021. Zaak: HZ 2021-1625.
Ontvangen 15-10-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Harderwijkerweg 343 037e. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2021-1611.
Ontvangen 20-10-2021.
- Harderwijkerweg 355. Wijzigen
van het gebruik recreatie naar
Kinderdagverblijf. Zaak: HZ 20211517. Ontvangen 5-10-2021.
- Harderwijkerweg 445 0013. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2021-1623.
Ontvangen 20-10-2021.
- Harderwijkerweg 495 0025. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2021-1635.
Ontvangen 26-10-2021.
- Klarenweg 9a. Het oprichten van
een bijgebouw. Zaak: HZ 20211644. Ontvangen 27-10-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Harderwijkerweg. Het kappen
van twee eiken. Zaak: HZ 20211410. Verzonden 27-10-2021.
Sloopmeldingen1
- Brandsweg 1. Het verwijderen
van asbesthoudende golfplaten
manege. Zaak: HZ 2021-1646.
Ontvangen 28-10-2021.
- Harderwijkerweg 497. Asbest
verwijderen. Zaak: HZ 20211628. Ontvangen 25-10-2021.
Vierhouten
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Nunspeterweg 70. Tijdelijk
verstrekken van noodopvang aan
asielzoekers van 5 november t/m
5 januari 2022. Zaaknummer:
HZ 2021-1683. Ontvangen
2-11-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Nunspeterweg 70. Tijdelijk
verstrekken van noodopvang aan
asielzoekers van 5 november t/m
5 januari 2022. Zaaknummer:
HZ 2021-1683. Verzonden
5-11-2021.

- Zie colofon voor toelichting -

Commissievergaderingen

#groenlicht voor pleegzorg

Inzamelen oud papier

Op donderdag 11 november om 19.30 uur vergadert de commissie
Algemeen Bestuur. Op de agenda staan o.a. de Kaders Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2022 en halfjaarlijkse verantwoording
HUP 2021.

Tot en met woensdag 10 november is de landelijke 'week van de pleegzorg'. Thema dit jaar is: #groenlicht
voor pleegzorg. Via diverse ‘groene’ uitingen wordt aandacht gevraagd voor pleegkinderen in Nederland:
help een kind zo thuis mogelijk opgroeien. Het gemeentehuis is tijdens de week van de pleegzorg daarom
groen verlicht.

U kunt de vergadering live volgen (of later terugkijken) via
nunspeet.raadsinformatie.nl. Op deze website vindt u ook de
volledige agenda van de vergadering.

Wethouder Pieter Teeninga schoof
afgelopen donderdag aan bij het
ontbijt van de familie Van Milligen,
een van de pleeggezinnen in onze
gemeente. Hun pleegzoon van bijna
10 woont nu ca. 1,5 jaar bij hun in
huis. Wethouder Teeninga: "Een
stabiel gezin is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Dit gezin biedt
deze jongen een thuis. Ik heb
ontzettend veel waardering voor
deze mensen."

Op vrijdag 12 november tussen 9.00 en 17.00 uur en zaterdag
13 november 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.

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

Onderhoud Omgevingsloket (OLO)
Op zaterdag 13 november wordt een update geplaatst op de
landelijke voorziening voor het indienen van Wabo-Omgevingsvergunningen, het Omgevingsloket (OLO). Het Omgevingsloket is
de gehele dag niet beschikbaar.
Het kappen van twee bomen Harderwijkerweg in Hulshorst
Op 27 oktober 2021 heeft de gemeente Nunspeet een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van twee bomen aan de
Harderwijkerweg (fietspad, nabij Broeksteeg) in Hulshorst (kenmerk
HZ 2021-1410). Vanwege de verkeersonveilige situaties die zich op
het fietspad voordoen en ter voorkoming van ongelukken heeft de
gemeente besloten de vergunning direct in werking te laten treden.
Dit betekent dat op 18 of 19 november 2021 beide bomen worden
gekapt en dat aansluitend het fietspad wordt geasfalteerd. Wanneer
u zich niet kunt vinden in dit besluit kunt u bezwaar indienen en
eventueel een voorlopige voorziening vragen (zie colofon).
..............................................................................................................
Bomenverordening van de gemeente Nunspeet 2021
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 28 oktober 2021 de
‘Bomenverordening van de gemeente Nunspeet 2021’ vastgesteld.
Deze verordening treedt in werking per 5 november 2021 onder
gelijktijdige intrekking van de 'Bomenverordening van de gemeente
Nunspeet 2016'. De bomenverordening is geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe wetgeving, evaluatie en jurisprudentie.
De bomenverordening vindt u op nunspeet.nl/bekendmakingen.
..............................................................................................................
Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Vlierweg 57
Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken bekend dat zij
besloten hebben op de Vlierweg nabij huisnummer 57 een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de bewoner van deze woning. Het vastgestelde verkeersbesluit ligt vanaf 10 november 2021
tot en met 21 december 2021 ter inzage in Klantcontactcentrum
(KCC) in het gemeentehuis.
Beroep
Als u bij het ontwerpverkeersbesluit een zienswijze hebt ingediend,
kunt u tegen dit besluit - binnen zes weken na verzending - een
beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, telefoonnummer
088 3612000. Hoe u dit verder moet doen, leest u in het colofon
links op deze pagina.
..............................................................................................................
Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Ds. Lamensweg 23
Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken bekend dat zij
besloten hebben op de Ds. Lamensweg nabij huisnummer 23 een
gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de bewoner van
deze woning. Het vastgestelde verkeersbesluit ligt vanaf 10 november 2021 tot en met 21 december 2021 ter inzage in Klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis.
Beroep
Als u bij het ontwerpverkeersbesluit een zienswijze hebt ingediend,
kunt u tegen dit besluit - binnen zes weken na verzending - een
beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, telefoonnummer
088 3612000. Hoe u dit verder moet doen, leest u in het colofon
links op deze pagina.
..............................................................................................................
Groenvoorziening Molenbeek 2
Dit jaar worden in grote delen van de straten Koningsspil, Maalstoel,
Hamermolen, Vangstok en Steenkraan bomen en struiken geplant.
Er worden veel verschillende soorten geplant wat goed is voor de
biodiversiteit, voor insecten en vogels.

De week van de pleegzorg is een
initiatief van Pleegzorg Nederland
om meer mensen te interesseren
voor het pleegouderschap, zodat
elk kind zo thuis mogelijk kan
opgroeien. Pleegouders zijn van
onschatbare waarde én heel hard
nodig. Op dit moment zijn er in Nederland meer dan 23.000 pleegkinderen.
Op maandag 22 november is er van 20.00 – 21.30 uur een informatieavond in Veluvine, F.A. Molijnlaan
186 in Nunspeet. Iedereen die iets wil betekenen voor pleegkinderen is van harte welkom. Aanmelden
kan via www.nunspeet.nl/plekjevrij. Kijk voor meer informatie over pleegzorg op openjewereld.nu.
.........................................................................................................................................................................

Hotel De Mallejan in Vierhouten vangt voor twee maanden
vluchtelingen op
Nederland heeft op dit moment te maken met een aanzienlijke toestroom van vluchtelingen en een
gebrek aan noodopvang van vluchtelingen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol en er is onvoldoende capaciteit om hen onderdak te bieden. Vanuit de Rijksoverheid is er een dringend beroep gedaan
op alle burgemeesters om mogelijkheden te onderzoeken voor deze urgente noodopvang.
Fletcher Hotel De Mallejan in Vierhouten heeft aangegeven kortdurend (voor maximaal twee maanden)
vluchtelingen te kunnen huisvesten. Het college van B&W van Nunspeet heeft besloten medewerking
te verlenen aan deze tijdelijke crisisopvang. Het gaat om tijdelijke noodopvang van 80 vluchtelingen uit
landen als Syrië, Iran, Irak en Afghanistan. Voornamelijk alleengaande mannen, maar ook vrouwen en
gezinnen. Deze vluchtelingen zijn nog maar kort in ons land en moeten de asielprocedure nog doorlopen.
De periode van deze noodopvang is van 9 november (i.p.v. 5 november) tot uiterlijk 5 januari 2022.
Burgemeester Van de Weerd: "Wij voelen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen die
gevlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking hulp te bieden. Ik heb hierover ook gesproken met de
voorzitter van de Dorpsvereniging Vierhouten. We hebben alle inwoners van Vierhouten per brief geïnformeerd over de tijdelijke opvang. Vierhouten is een gastvrij dorp en niet geheel onbekend met de opvang
van vluchtelingen. Gezien de ervaringen vanuit het verleden heb ik er het volste vertrouwen in dat deze
opvang voor maximaal twee maanden goed zal verlopen."
.........................................................................................................................................................................

Natuur beschermen én beleven: recreatiezonering Veluwe
De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland en onderdeel van het Europese netwerk
van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Het gaat helaas niet goed met deze prachtige Gelderse
natuur. Door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring gaan bomen dood en verdwijnen planten en
dieren. Daarom werken heel veel partijen samen om de Veluwse natuur weer sterk te maken. Er worden
herstelprogramma’s gemaakt voor bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en beken.

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 13 november 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.
In Hulshorst kan op zaterdag 13 november (elke tweede zaterdag
van de maand) oud papier van 08.30 uur tot 11.30 uur worden
ingeleverd bij de Prinses Beatrixschool aan de Hoefslag in Hulshorst.
Vrijwilligers zijn deze ochtend aanwezig om te helpen.

Lantaarnpaal kapot?
Losliggende stoeptegels?
Gedumpt afval
Meld dit via
www.nunspeet.nl/ietsmelden

Gemeente nodigt ondernemers uit
eigen 'achtertuin' te ontdekken
De uitgestrekte bossen, de zandverstuivingen en het Veluwemeer:
Nunspeet is een geliefde vakantiebestemming voor veel mensen.
Dit najaar start voor de eerste keer het programma IVN Gastheer
van het Landschap in Nunspeet, waarin ondernemers meer leren
over het landschap van Nunspeet en omgeving. Een ondernemer
die weet welke natuurpareltjes de eigen streek te bieden heeft, is
een interessante gastheer of -vrouw voor zijn of haar bezoekers.
Ondernemers kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het programma
via ivn.nl/gastheer-nunspeet.
Landschapsverhaal
Tijdens het programma IVN Gastheer van het Landschap verdiepen
de ondernemers zich gedurende vier dagdelen in het Veluwse landschapsverhaal, de flora en fauna, de cultuurhistorische waarden, het
erfgoed en de recreatieve mogelijkheden. Ook gaan ze naar buiten
tijdens een veldexcursie om met eigen ogen te ontdekken wat de
streek allemaal te bieden heeft. Het IVN Gastheer van het Landschap programma start op dinsdag 1 februari 2022.

Daarnaast is door de provincie een Recreatiezoneringsplan gemaakt waarin de balans is gezocht tussen
natuur en recreatie: beschermen én beleven. Terreineigenaren, gemeenten, bewoners, gebruikersorganisaties en ondernemers speelden daarin een belangrijke rol. Het plan, de samenvatting en een kort filmpje
staan op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl.
Op de meest kwetsbare plekken, bijvoorbeeld de stuifzanden, worden planten en dieren beschermd
door ze meer rust te bieden. Waar nodig worden paden en routes verlegd. Op andere plekken worden de
recreatiemogelijkheden juist verbeterd en extra voorzieningen aangelegd. Het Recreatiezoneringsplan is
een eerste, maar belangrijke, stap om de komende tien jaar richting te geven aan het recreatief gebruik
van de Veluwe.
Digitale informatiebijeenkomst op 23 november
Op dinsdag 23 november organiseert de provincie een digitale informatiebijeenkomst voor bewoners,
ondernemers en gebruikersgroepen over het Recreatiezoneringsplan. Gedeputeerde Peter van ‘t Hoog is
daarbij aanwezig, net als een vertegenwoordiger van de terreinbeheerders en een aantal belanghebbenden. Tijdens de bijeenkomst geeft de provincie informatie, is er een aantal gesprekken én worden vragen
beantwoord die u in de chat kunt stellen.

Natuurarrangementen
Het programma draait niet alleen om het leren kennen van het
eigen gebied, maar ook om het vormen van een duurzaam netwerk
van recreatieondernemers in Nunspeet. Samen gaan de ondernemers tijdens en na het programma natuurarrangementen en -excursies ontwikkelen om Nunspeet nog beter op de kaart te zetten.

De bijeenkomst is van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur. U kunt deelnemen via de link:
https://vimeo.com/event/1350918. Aanmelden is niet nodig. Wel wil de provincie de deelnemers een
aantal vragen stellen. Daarvoor is het handig uw mobiele telefoon bij de hand te houden.

Het programma wordt uitgevoerd door IVN Gelderland en mede
mogelijk gemaakt door de gemeente Nunspeet. Provincie Gelderland ondersteunt het programma.
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Registratie, ondersteuningsverklaringen en kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen

Fietsverlichtingsactie AAN in het donker!

Op deze pagina vinden politieke groeperingen de relevante informatie over registratie,
ondersteuningsverklaringen en kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing van
16 maart 2022. Lees alle informatie op de site van Kiesraad: www.kiesraad.nl.

Voor het herstellen van verzuimen bij de kandidaatstelling van 31 januari 2022, is het
nog mogelijk om uiterlijk donderdag 3 februari 2022 tot 17:00 uur aanvullende ondersteuningsverklaringen te laten controleren.

Uitnodiging: ouders hebben invloed

Op vrijdagmiddag 19 november 2021 kunt u gratis uw fietsverlichting laten controleren
bij diverse fietsenwinkels in Nunspeet en Elspeet.

Registratie nieuwe partij
Als u met een nieuwe politieke partij mee wilt doen met de gemeenteraadsverkiezing
moet u uw partij laten registreren bij de gemeente. Het is verstandig om u over de procedure vooraf en tijdig te laten informeren door het team Publiek.

Kandidaatstelling
Op maandag 31 januari 2022 tussen 9:00 en 17:00 uur moeten partijen die mee willen
doen aan de gemeenteraadsverkiezing hun kandidatenlijst en verdere stukken overleggen bij het centraal stembureau, gevestigd in het gemeentehuis, Markt 1 in Nunspeet.
Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen
of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een
waarborgsom ter hoogte van € 225,- betalen. Deze waarborgsom kan gestort worden op
bankrekening NL05 BNGH 0285 0135 21 ten name van Gemeente Nunspeet en onder
vermelding van 'kandidaatstelling + [naam politieke partij]'. De waarborgsom wordt
terugbetaald als de partij tenminste 75% van de kiesdeler aan stemmen haalt. In 2018
was de kiesdeler ruim 723 stemmen. Ook moeten nieuwe partijen en bestaande partijen
die op dit moment geen zetel in de gemeenteraad hebben 20 ondersteuningsverklaringen overleggen (zie informatie hiervoor).

Binnen de gemeente Nunspeet werken diverse organisaties samen om het overmatig gebruik van gamen, alcohol en drugs onder jongeren te verminderen. Ouders
zijn hierbij de sleutelfiguren. De wijze waarop zij met hun kinderen praten, maakt
vaak het verschil. Nunspeetse organisaties nodigen ouders uit met hen te in gesprek
te gaan over wat werkt en wat niet werkt in hun dagelijkse omgang met jongeren
en het middelengebruik. Daarom wordt op 11 november 19.45 uur een bijeenkomst
georganiseerd. Locatie volgt na aanmelding.

Alleen groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid kunnen
een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau in Nunspeet registreren. Bij het
registratieverzoek overlegt u het volgende:
- Afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen.
- Bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- Bewijs van betaling van de waarborgsom.
- Verklaring van de politieke groepering waarin haar gemachtigde en plaatsvervangend
gemachtigde worden aangewezen.
Indienen verzoek
Uiterlijk maandag 20 december 2021 moet het registratieverzoek ingediend zijn.
Waarborgsom
Voor het indienen van een registratieverzoek moet een waarborgsom worden betaald.
Deze bedraagt € 112,50. De waarborgsom wordt teruggegeven als bij de eerstvolgende
verkiezing een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd. De waarborgsom kan gestort
worden op bankrekening NL05 BNGH 0285 0135 21 ten name van Gemeente Nunspeet
en onder vermelding van 'registratie + [naam politieke partij]'.
Bevoegde bestuurders
Voor de ontvankelijkheid van het registratieverzoek is het belangrijk dat deze is ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het
uittreksel van de Kamer van Koophandel.
Doorwerking partijnaam
Een registratie van een politieke groepering werkt altijd van hoog naar laag. Een partij
die geregistreerd is voor de Tweede Kamerverkiezingen kan met die naam dus automatisch ook aan provinciale statenverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen deelnemen.
Ondersteuningsverklaringen
Partijen die voor het eerst meedoen bij de aankomende verkiezingen of die op dit moment geen zetel hebben in de gemeenteraad, moeten tenminste 20 ondersteuningsverklaringen overleggen. Dit kan in de periode van maandag 17 tot en met maandag
31 januari 2022.
Procedure afleggen ondersteuningsverklaringen in Nunspeet
Kiezers die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen van Nunspeet kunnen een
nieuwe partij (of een bestaande partij zonder zetels) ondersteunen. U ontvangt daarvoor
van de partij die u wilt ondersteunen een formulier dat u door de gemeente moet laten
controleren en ondertekenen. Dit kan van maandag 17 tot en met maandag 31 januari 2022 in het gemeentehuis, Markt 1 in Nunspeet. Normaal moeten klanten voor de
publieksbalie een afspraak maken, maar hiervoor kunt u vrij binnen lopen op werkdagen
tussen 08:30 en 16:30 uur. Op donderdagavond kan dat tot 20.00 uur.
De procedure is als volgt:
- U neemt het formulier mee en een geldig identiteitsbewijs (onderteken het formulier
nog niet!).
- U meldt zich bij de informatiebalie en geeft aan dat u komt voor het afleggen van een
ondersteuningsverklaring. U wordt daarna zo snel mogelijk opgeroepen bij een balie of
in een spreekkamer.
- U ondertekent het formulier in de spreekkamer.
- De baliemedewerker controleert of u kiesgerechtigd bent, in Nunspeet woont en hoe u
zich gelegitimeerd heeft.
- Het ondertekende en gestempelde formulier levert u zelf in bij de contactpersoon van
de partij die u ondersteunt.

Voor het maken van kandidatenlijsten kunnen partijen gebruikmaken van ondersteunende software voor verkiezingen. Team Publiek stelt deze software kosteloos beschikbaar
door een link te mailen naar de bekende contactpersonen. Een nieuwe politieke partij of
een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels heeft, mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.
In te leveren documenten op de dag van kandidaatstelling:
- Lijst van de kandidaten (model H1).
- Verklaringen van instemming van alle kandidaten dat zij op de lijst zijn geplaatst (model H9).
- Verklaring van elke kandidaat die niet in gemeente Nunspeet woont, dat hij/zij
voornemens is zich bij benoeming in gemeente Nunspeet te vestigen.
- Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding van de politieke groepering boven de
kandidatenlijst (model H3-1).
- Machtiging tot het plaatsen van één gezamenlijk aanduiding (model H3-2). Dit is alleen
nodig als de aanduidingen van twee of meer politieke groeperingen op één gezamenlijke lijst komen.
- Bewijs van kiesgerechtigdheid van degene die de stukken inlevert.
- Origineel bewijs van betaling van de waarborgsom (voor nieuwe partijen of bestaande
partijen die nu geen zetel hebben in de gemeenteraad).
- 20 ondersteuningsverklaringen (dit is alleen nodig voor partijen die voor het eerst deelnemen aan de verkiezing of nu geen zetel hebben in de gemeenteraad).
Instemmingsverklaring kandidaten
Bij de kandidatenlijst wordt van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke
verklaring ingeleverd waarmee hij/zij instemt met plaatsing op deze lijst. Een kandidaat
kan zijn verklaring van instemming niet intrekken. Van iedere kandidaat die nu geen zitting heeft in de gemeenteraad is ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig.
Levert u dus ook van iedere kandidaat een kopie van een geldig legitimatiebewijs in.
Deze moet op 31 januari 2022 nog geldig zijn!
Voorinlevering
De kandidatenlijst en de bijbehorende stukken kunnen in veel gevallen al vóór de dag
van de kandidaatstelling worden gecontroleerd door het centraal stembureau. Dit wordt
voorinlevering genoemd. Het gaat dan om een eerste check van de juiste formulieren en
persoonsgegevens van de kandidaten. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in
orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. De voorinlevering wordt gehouden op woensdag 12 januari 2022 voor de feitelijke
inlevering. Wilt u hiervoor een afspraak maken? Mail dan via verkiezingen@nunspeet.nl
of belt u met de gemeente (0341) 25 99 11 en vraagt u naar het team Publiek.
Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 12 januari 2022 om 15.30 uur wordt een informatiebijeenkomst gehouden
waarin alle bovengenoemde onderwerpen worden besproken en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen. Als u deze bijeenkomst wilt bij wonen dan kunt u zich aanmelden via
verkiezingen@nunspeet.nl of belt u met de gemeente (0341) 25 99 11.

Inloopspreekuur voor reizen met het OV

Poppyday: zondag 14 november

Tijdens inloopspreekuren geven OV-ambassadeurs senioren uitleg over het reizen met
trein en bus. Want reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om langer zelfstandig te kunnen reizen, bieden OV-ambassadeurs, vrijwilligers die
ook 55+ zijn, de mogelijkheid om vragen over het openbaar vervoer te stellen.

Op de zondag die het dichtst bij 11 november ligt - de dag dat de Eerste Wereldoorlog
in 1918 eindigde - worden traditiegetrouw op veel plaatsen de gevallenen van alle
oorlogen en gewapende conflicten herdacht. Dit jaar is dat zondag 14 november.
Deze dag wordt Poppy Day genoemd, ook wel
Remembrance Day.

Waar:		
Wanneer:
Hoe laat:

Bibliotheek Nunspeet, F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet
donderdag 18 november 2021
10.00 – 11.30 uur

Naast de fysieke inloopspreekuren kan men ook gebruik blijven maken van het telefonisch spreekuur. Op doordeweekse ochtenden en op enkele vaste middagen en avonden
zitten OV-ambassadeurs klaar om telefonisch of via beeldbellen OV-vragen te beantwoorden.
Heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur
en bel (038) 303 70 10 op:
- maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur;
- dinsdag en donderdag tussen 13.30 tot 15.00 uur;
- maandag en woensdag tussen 18.30 tot 20.00 uur.
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

Het Contact Oud Mariniers, de Bond van
Wapenbroeders en de Vereniging van Oud
Militairen en Veteranen organiseren deze dag
de herdenkingsceremonie in Nunspeet.
De ceremonie bij de Britse Oorlogsgraven op de
begraafplaats Nunspeet-Oost begint om 14.15 uur en
start op de parkeerplaats bij de begraafplaats aan de
Eperweg. De Seaforth Highlanders verlenen medewerking
aan de ceremonie. Een vertegenwoordiging van de Britse
ambassade en het Nunspeetse college van B&W is aanwezig
bij de herdenking.
Bij de cenotaaf (propeller van een neergestort Engels vliegtuig
als gedenkteken bij de Britse Oorlogsgraven) worden
(poppy)kransen gelegd.

Defecte of geen verlichting
Wist je dat de kans op een ongeval in het donker met 16% afneemt als je met verlichting
fietst? Je valt op bij andere weggebruikers én ziet de weg voor je beter. Gelukkig hebben
de meeste fietsers goed werkende verlichting. Zelfs in een woonkern met goede straatverlichting valt de fietser weg tegen de donkere achtergrond en wordt hij/zij door de
automobilist niet gezien. Tenzij de fietser in de koplampbundel van de auto verschijnt,
maar dan is het meestal al te laat.
Nu het steeds vroeger donker wordt, is het extra van belang om goede fietsverlichting te
hebben. De gemeente Nunspeet doet daarom samen met de plaatselijke fietsenwinkels
mee aan de campagne voor fietsverlichting: AAN in het donker!
U kunt op vrijdagmiddag 19 november 2021 uw fietslicht gratis laten controleren en
eventueel de lampjes of batterij gratis laten vervangen bij:
- Geniet van Fietsen, Zwolsewegje 80 in Nunspeet
- Mooiweer Fietsen, Oenenburgweg 114 in Nunspeet
- De Fietsenmakerij, Astridlaan 34 in Nunspeet
- Fietsspecialist Jacob Bonenberg, Laan 16 in Nunspeet
- Vlijm fietsen, Uddelerweg 1 in Elspeet
Check vooraf even de openingstijden.

De organisaties zien veel riskant gebruik onder jongeren. Voorkomen beter werkt
dan genezen, dat is bekend. Samen zoeken we oplossingen. Uw aanwezigheid wordt
zeer op prijs gesteld.
Aanmelden kan via oudersmetinvloed.nl/bijeenkomst.
.......................................................................................................................................
De projectgroep Alcohol- en drugspreventie Nunspeet is dit jaar
actief geworden en biedt o.a. op deze plek handvatten rondom
alcohol- en drugspreventie binnen de gemeente Nunspeet.
Op www.oudersmetinvloed.nl vind je diverse ervaringsverhalen,
instanties waar je terechtkunt en nog veel meer.

Besmettingen moeten omlaag, passende maatregelen nodig
Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen
worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt nu op
en kan volgens de berekeningen nog verder oplopen. Het RIVM verwacht een piek van
500 Covidpatiënten op de IC deze winter. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede
zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de
toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, heeft het kabinet extra maatregelen
genomen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Daarbij wil het kabinet
de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden. Deze maatregelen
komen bovenop de regels die op dit moment al gelden zoals de sluitingstijden voor de
horeca en het maximale aantal van 75 procent bezoekers voor evenementen binnen
zonder zitplaats.
Meer aandacht voor de basisregels
Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of
niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan
verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels
helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.
Onder de basisregels wordt verstaan:
- Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je gevaccineerd bent.
- Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact, ook als zij gevaccineerd zijn.
- 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
- Schud geen handen.
- Was vaak en goed je handen.
- Hoest en nies in je elleboog.
- Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.
Thuiswerken en advies voor onderweg
Het geldende thuiswerkadvies is aangescherpt naar 'werk minstens de helft van de tijd
thuis'. We weten dat thuiswerken een efficiënte manier is om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Het helpt om het aantal contactmomenten te verminderen.
Voor mensen die wel naar hun werk moeten of in hun vrije tijd op pad gaan, geldt de
oproep: mijd drukte onderweg en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
Mondkapjesplicht
Per 6 november er weer een mondkapjesplicht op alle publieke locaties binnen waar
geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Dit geldt onder andere voor:
- alle voor publiek toegankelijke gebouwen binnen en overdekte gebieden waar geen
coronatoegangsbewijs wordt gebruikt zoals:
- supermarkten, winkels, bibliotheken, spellocaties, pretparken;
- het O.V., in stations, inclusief winkels op het station, perrons en
bij tram- en bushaltes;
- op luchthavens en in vliegtuigen;
- bij verplaatsing in mbo scholen, hogescholen en universiteiten;
- bij de uitvoering van contactberoepen voor zowel klant als dienstverlener.
Op deze plekken is het dragen van een mondkapje verplicht. U riskeert een boete van
95 euro als u geen mondkapje draagt.
Verbreden van de inzet van het coronatoegangsbewijs
Sinds 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. De inzet van een
coronatoegangsbewijs verkleint de kans dat het virus hier kan rondgaan. Door alleen
mensen toe te laten die hersteld, gevaccineerd of getest zijn, wordt het besmettingsrisico aanzienlijk verminderd voor alle bezoekers. Het coronatoegangsbewijs sluit de
kans op besmetting niet uit. Het zorgt ervoor dat iedereen zo veilig mogelijk samen kan
komen. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het open
houden van de meeste locaties op maximale capaciteit.
Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt
gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt
de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien.
Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november verplicht voor:
- horeca op binnen- en buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen;
- casino’s;

- culturele locaties zoals theaters, concertzalen en bioscopen;
- doorstroomlocaties in sectoren waar het coronatoegangsbewijs nu al verplicht is. Dit
zijn dus locaties waar een doorstroom van bezoekers is, zoals musea en monumenten;
- doorstroomevenementen: evenementen waarbij het publiek geen vaste plek heeft en
een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld kermissen en bepaalde sportevenementen;
- evenementen met en zonder vaste zitplaats, zoals festivals, feesten en optredens;
- zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen;
- bij sportbeoefening op binnensportlocaties vanaf 18 jaar zoals sportscholen, sportzalen
en zwembaden. Dit geldt voor lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.
- in alle sportkantines inclusief terras (met uitzondering van afhaal horeca, daar geldt
wel een mondkapjesplicht), kleedkamers en andere binnenvoorzieningen in de gehele
sport (vanaf 18 jaar);
- publiek bij sportwedstrijden binnen, zowel professioneel als amateur. Bij publiek van
amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd;
- georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen,
voetbal, zwemmen. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnenlocaties, inclusief
sportkantines;
- georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: muziek- en schilderles.
Of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel;
- georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar zijn uitgezonderd van het
gebruik van het coronatoegangsbewijs.
Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs
hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor
personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben.
Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het
mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien. Voor horeca en organisatoren van evenementen, sport- en cultuuractiviteiten is de app CoronaCheck Scanner
beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.
Boostervaccinatie
In december start de boostervaccinatie voor alle mensen van 80 jaar die naar een
GGD-locatie kunnen komen. Ook wordt gestart met het aanbieden van een booster aan
alle volwassen inwoners van boven de 18 jaar die in een zorginstelling wonen met een
eigen medische dienst. Dat betekent dat deze mensen bovenop de twee vaccinaties die
zij eerder haalden (of na één prik met het Janssen-vaccin) een extra vaccinatie kunnen
krijgen, als extra bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames. Vanaf januari
worden vervolgens mensen tussen 60 en 80 jaar gevaccineerd, waarbij de oudsten van
die groep als eerst een uitnodiging krijgen. Ook wordt volgende maand gestart met het
aanbieden van een booster aan zorgmedewerkers met direct patiëntencontact.
Vooruitblik
Het kabinet bereidt andere maatregelen voor die we wellicht in de nabije toekomst
nodig zullen hebben als we de trend niet weten te keren. Daar waar nu al voor bezoekers om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, bijvoorbeeld in de horeca, wil het
kabinet dat de werkgever ook aan zijn werknemers een coronatoegangsbewijs vraagt.
Daarnaast willen we het ook voor werkgevers in andere sectoren mogelijk maken om
te kiezen voor coronatoegangsbewijzen. Deze mogelijkheid moet dan ook voor de zorg
worden geboden. Zowel voor werknemers als voor bezoekers. En tot slot wil het kabinet
het coronatoegangsbewijs in kunnen voeren op andere plekken waar veel mensen dagelijks bij elkaar komen. Zoals in de niet-essentiële detailhandel. Maar ook in dierentuinen
en pretparken. Deze maatregelen moeten specifiek gebruikt kunnen worden in dorpen
en steden met een lage vaccinatiegraad en waar het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames hoog is.
Deze maatregelen worden voorbereid. In afstemming met bijvoorbeeld werkgevers
en werknemers. En het vergt instemming van het parlement.
De situatie wordt op 12 november aan de hand van een OMT-advies opnieuw beoordeeld.

