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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 betreffende
afdeling. Beroep tegen een definitieve vergunning is alleen mogelijk als u
tijdig een zienswijze hebt ingediend
tegen het ontwerpbesluit.
2 of 3) Bezwaar
Tenzij anders vermeld, is er tot zes
weken na de dag van verzending
van een vergunning of ontheffing de
mogelijkheid voor belanghebbenden
om schriftelijk bezwaar te maken tegen een besluit. Het is niet mogelijk
om een bezwaar in te dienen op een
aanvraag. Een bezwaarschrift kunt u
indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (burgemeester(2)/burgemeester en wethouders (B&W) (3)/gemeenteraad).
Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en ten minste de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het zich richt en
de gronden van het bezwaarschrift
bevatten. Naast het indienen van
een bezwaar kunt u ook een
voorlopige voorziening aanvragen.
4) Beroep
Tenzij anders vermeld, kunnen
belanghebbenden die tijdig een
zienswijze hebben ingediend tegen
een ontwerpbesluit binnen zes
weken na de dag van terinzagelegging van een besluit een beroepschrift indienen. Dit is ook mogelijk
als u kunt aantonen dat u tijdens
de periode van terinzageligging van
het ontwerpbesluit hier redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest.
Naast het indienen van een beroep
kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Een beroepschrift
kunt u indienen bij de rechtbank
Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
6) Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaar- of
beroepschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit.
Degene die een bezwaar of beroep
heeft ingediend, kan daarnaast bij
spoedeisend belang een verzoek
om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter
(tenzij anders vermeld): rechtbank
Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Vergunningen
Nunspeet
Omgevingsvergunningaanvraag
- t Hoge. Het oprichten van een
villa. Zaak: HZ 2021-1176. Ontvangen 23-7-2021. (Inzage*).
- Elspeterweg 6. Het verbouwen
van restaurant Joris serre en bedrijfswoning (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-1180. Ontvangen
23-7-2021. (Inzage*).
- Harderwijkerweg. Het aanleggen van parkeerplaatsen. Zaak: HZ
2021-1143. Ontvangen 19-7-2021.
(Inzage*).
- Marconiweg. Het realiseren van
18 bedrijfsunits. Zaak: HZ 20211178. Ontvangen 23-7-2021.
(Inzage*).
- Marktstraat 7. Het realiseren van
een veranda. Zaak: HZ 2021-1127.
Ontvangen 15-7-2021. (Inzage*).
- Secretaris Boerhoutweg. Het
kappen van een boom.Zaak: HZ
2021-1177. Ontvangen 23-7-2021.
(Inzage*).
Beslistermijn verlengd
Beukenlaan 18. Het verhogen van
de kap. Zaak: HZ 2021-0895. Verzonden 2-8-2021. (Inzage*).
Vergunning verleend
Boterdijk 7. Het aanbouwen van
een erker (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-1023. Verzonden 287-2021. (Bezwaar* B&W).
- F.A. Molijnlaan 158. Het aanpassen van de constructie doorbraak
woning. Zaak: HZ 2021-0985.
Verzonden 28-7-2021. (Bezwaar*
B&W).
- Korteweg 12. Het plaatsen van
een overkapping (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0640. Verzonden 287-2021. (Bezwaar* B&W).
- Stationslaan 75. Het brandveilig
gebruik van United Kids.
Zaak: HZ 2021-0578. Verzonden
3-8-2021. (Beroep*).
- Stationslaan 75. Het brandveilig
gebruik van United Kids.
Zaak: HZ 2021-0578. . .
Evenementen
Gemeld - Kolmansweg 91. Het
houden van een gemeentedag
Sionskerk Feest van Verbinding op
04/09/2021.
Zaak: HZ 2021-1219. Ontvangen
30-7-2021. (Inzage*).
- Gemeld Waterweg 13. Het houden van een End of Summer Fair op
4 september 2021.
Zaak: HZ 2021-1217. Ontvangen
30-7-2021. (Inzage*).
Overige APV
Vergunning obstakels op/aan
openbare weg.
Aanvraag --> Dorpsstraat 6. Het
plaatsen van een bouwkraan t.b.v.
verbouwing Dorpsstraat 4 op
30-08-2021. Zaak: HZ 2021-1200.
Ontvangen 29-7-2021. (Inzage*)
Elspeet
Omgevingsvergunningaanvraag
- Staverdenseweg 25 a. Het verbouwen van de woning.
Zaak: HZ 2021-1179. Ontvangen
23-7-2021. (Inzage*).
Vergunning verleend -->
Merelweg 11. Het isoleren van
de woning (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-1033. Verzonden
29-7-2021. (Bezwaar* B&W)
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Vakantieplannen? Ga wijs op reis
Als je besluit om op vakantie te gaan, dan wil je wel een zo zorgeloos mogelijke vakantie. Een goede voorbereiding kan daarbij helpen.
Dan verklein je de kans om op reis besmet te raken en nieuwe varianten mee terug naar Nederland te nemen.
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Vakantie kiezen
2

Kies voor zekerheid
• Check voor vertrek het reisadvies op wijsopreis.nl.
- Ga alleen op vakantie naar een groen of geel land.
Hoe veiliger een land, hoe meer leuke dingen je kunt
doen.
- Ga niet op vakantie naar een oranje land. Dit is minder
veilig en minder leuk door strengere coronamaatregelen.

Afspraken maken
Zodat je samen onbezorgd op vakantie kan
• Voorkomen dat je positief test en niet op
vakantie kunt? Houd je extra aan de
maatregelen in de week voor je vakantie.
• Spreek af wat je doet als:
- Iemand positief test voor vertrek
- Iemand coronaklachten heeft op vakantie

• Kijk in het reisadvies welke eisen in een land gelden voor
reizigers, zoals het Digitaal Corona Certificaat in de EU, of
je bij aankomst in quarantaine moet en welke andere
regels gelden.
• Boek flexibel en bekijk goed de voorwaarden van je reisen annuleringsverzekering.
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Koffer pakken
Zodat je ter plekke minder hoeft uit te zoeken
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• Download de Reisapp, maak je bestemming favoriet
en krijg automatisch bericht als de situatie verandert.

Terug thuis

• Bekijk in het reisadvies of een coronabewijs nodig is.
- Download de CoronaCheck-app en zet je
coronabewijs erin.

Zodat we de samenleving openhouden
• Als je coronaklachten hebt, laat je dan testen en
ga in quarantaine.

• Neem de nodige documenten zoals je coronabewijs
ook in print mee: coronacheck.nl/print.

• Geen coronaklachten? Doe dan voor de
zekerheid een zelftest, ook als je gevaccineerd
bent.
• Kom je uit een EU-land met geel reisadvies en
ben je niet volledig gevaccineerd of hersteld van
corona? Laat je dan op dag 2 en 5 na aankomst
gratis testen bij de GGD of test jezelf.
Zo voorkom je dat je in Nederland vrienden en
familie besmet en nieuwe virusvarianten verspreidt.

• Neem genoeg mondkapjes, handgel en eventueel
zelftesten mee.
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Op reis
Zodat je samen gezond weer thuiskomt
• Houd je aan de basisregels en herinner elkaar eraan.

12 mei 2021
• Kies zoveel mogelijk voor activiteiten buiten en waar je goed afstand kunt houden.
Vermijd drukke plekken en binnenruimtes met slechte ventilatie.
• Mocht je coronaklachten krijgen, laat je dan op je bestemming testen en ga in
quarantaine als je positief test. Reis niet terug naar Nederland. Zo voorkom je dat je je
reisgenoten of anderen onderweg besmet.

Prik tegen corona:
ja/nee

• Verblijf je in een EU-land met geel reisadvies, dan is voor reizigers vanaf 12 jaar een
coronabewijs verplicht om terug te keren naar Nederland. Als je geen vaccinatie- of
herstelbewijs hebt, dan moet je je voor vertrek, maximaal 48 uur voor een PCR-test en
24 uur voor een antigeen-test, laten testen in het land van verblijf.

Verzonden 29-7-2021.
(Inzage*)
Je kiest zelf
De prik
beschermt jou tegen corona
Meer informatie:
alleen samen krijgen
we
Je kiest zelf of je de prik wilt ofrijksoverheid.nl/reizen
niet. De prik is
Sommige mensen worden erg ziek van
Vergunning verleend -->
gratis. Sommige mensen willen de
prik
niet.
Zijvan
krijgen hoge koorts
en moeite
met controle
of bel
0800-1351
corona
onder
- Boezeroen 9. Hetcorona.
plaatsen
Bijvoorbeeld door hun geloof. Of omdat zij
ademhalen. Een prik tegen corona beschermt
een dakkapel.
bang zijn voor de klachten die je soms krijgt
jezelf,
en uiteindelijk ook jouw familie en
Zaak: HZ 2021-1130.
Verzonden
28-7-2021. (Bezwaar*
B&W)Na de prik heb je minder kans om
na de prik, zoals pijn in je arm en hoofdpijn.
anderen.
- Vuurkuilweg 25. Het
Heb je twijfels of vragen over de prik? Bel dan
ziek oprichten
te worden.
van een woning. Hoe meer mensen de prik nemen, hoe
met je huisarts.
Zaak: HZ 2020-1761. Verzonden
moeilijker
het
corona
virus
zich
verspreidt.
3-8-2021. (Beroep*)
Als veel mensen de prik nemen kan er steeds
Vierhouten
meer en komen er minder coronaregels.
Omgevingsvergunning verleend
- Elspeterbosweg 111. Het vervangen van de vakantiewoning
De Schapenschuur.
Zaak: HZ 2020-2078. Verzonden
28-7-2021. (Bezwaar* B&W)
- Gortelseweg 8. Het brandveilig
gebruik na wijziging
Testen
Naindeling
de prik
logiesfunctie/hotel.
Laat je testen als je na de prik corona
Na de prik is het belangrijk dat je nog steeds
Zaak: HZ 2021-0347. Verzonden
klachten hebt. De kans dat je corona krijgt
de coronaregels volgt. Want het coronavirus
3-8-2021. (Beroep*)
is klein, maar het kan nog steeds. En je kan
is er nog steeds en de prik beschermt niet
misschien ook andere mensen besmetten.
100%.
* Zie Colofon voor voor
een toelichting op o.a. bezwaar
Ookenisberoep.
het nog niet bekend of je na de prik
het coronavirus nog kunt doorgeven aan
Inzameling oud
papier
andere
mensen. Dat wordt nog onderzocht.

Evenementen
Evenementenmelding. Gemeld Het
houden van een rommelroute op
28 augustus 2021.
Zaak: HZ 2021-1216. Ontvangen
30-7-2021. (Inzage*)

Zaterdag 14 augustus a.s.
kan weer oud papier worden
ingeleverd op het terrein van
Dries Bandenservise aan de
Hullerweg 116. De opbrengst
komt ten goede aan de Ds. C.
de Ridderschool en de Ds. A.
van Stuijvenbergschool.

Hulshorst
Omgevingsvergunning
Beslistermijn verlengd --> Varelseweg 40. Het vernieuwen van de
kap van de schuur (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).Zaak:
HZ 2021-0942.

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
en houdt afstand.

Heb je nog vragen?
Kijk dan op coronavaccinatie.nl
of bel met 0800-1351
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