11 mei 2021
COLOFON
Gemeentehuis Nunspeet
Markt 1
Postbus 79 | 8070 AB Nunspeet
telefoon: (0341) 25 99 11
fax: (0341) 26 00 48
e-mail: gemeente@nunspeet.nl
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
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Groenelaantje 20a. Het kappen
van drie acacia's. Zaak: HZ 20210625. Ontvangen 25-4-2021.
- Heuvelweg 13. Het verbouwen
van de woning. Zaak: HZ 20210583. Ontvangen 16-4-2021.
- Korteweg 12. Het plaatsen van
een overkapping (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0640. Ontvangen
26-4-2021.
- Prinses Máxima-erf 4. Het
plaatsen van een overkapping
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0641.
Ontvangen 27-4-2021.
- Verhogen nok van de woning.
Zaak: HZ 2021-0622.
Ontvangen 24-4-2021.
- Stationslaan 75. Het verbouwen
van het pand. Zaak: HZ 20210577. Ontvangen 16-4-2021.
- Stationslaan 75. Het brandveilig
gebruiken van United Kids. Zaak:
HZ 2021-0578. Ontvangen
16-4-2021.
- Vreeweg 98. Het realiseren van
een loods. Zaak: HZ 2021-0621.
Ontvangen 23-4-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Eperweg. Aanleggen grasbeton
t.b.v. opstelplaats brandweer.
Zaak: HZ 2021-0419. Verzonden
29-4-2021.
- Laan 43. Het bouwen van een
nieuwe schuur (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan,
Wijzigen monument). Zaak: HZ
2021-0304. Verzonden 3-5-2021.
- Meelzolder 57. Het plaatsen
van een veranda/tuinschuurtje
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0256.
Verzonden 3-5-2021.
- Vlaanderenlaan 33. Realiseren
van een aanbouw aan de voorzijde van de woning (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0334. Verzonden
3-5-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Parkeerplaats t.h.v. Heemskerklaan 189. Plaatsen schaftkeet/
container en dixie. Zaak:
HZ 2021-0652. Ontvangen
28-4-2021.

APV-vergunning verleend3
- Parkeerplaats t.h.v. Heemskerklaan 189. Plaatsen schaftkeet/
container en dixie. Zaak:
HZ 2021-0652. Verzonden
30-4-2021.
Sloopmelding1
- Hullerweg 126. Het verwijderen
van asbest van een loods. Zaak: HZ
2021-0596. Ontvangen 20-4-2021.
- Waterweg 48. Saneren asbest van
daken van loodsen. Zaak: HZ 20210619. Ontvangen 23-4-2021.
- Wiltsangh 29. Het verwijderen van
zwerfasbest. Zaak: HZ 2021-0598.
Ontvangen 20-4-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Nunspeterweg 99. Verbouwen
van de bestaande woning. Zaak:
HZ 2021-0597. Ontvangen
20-4-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Uddelerweg 49. Verbouwen
van de woning (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0408. Verzonden
26-4-2021.
- Locatie Stakenberg. Het wijzigen
van vergunning aanplant van
bos. Zaak: HZ 2021-0567.
Verzonden 29-4-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Harderwijkerweg 464a. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2021-0541.
Ontvangen 9-4-2021.
Buiten behandeling gesteld3
- Poppeswegje 44. Realiseren van
twee bouwkavels. Zaak: HZ
2021-0423. Verzonden 3-5-2021.
Vierhouten
Omgevingsvergunning verleend3
- Tegenover Elspeterbosweg 106.
Het herstellen van een loods
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2020-2113.
Verzonden 3-5-2021.
Meer informatie over meldingen
en/of vergunningen? Bel met het
Klantcontactcentrum via (0341)
25 99 11.
Zie colofon voor de toelichting.

Voornemen tot wijziging woonadres naar ‘land onbekend’.
Het college van B&W van de gemeente Nunspeet maakt bekend dat
zij van plan zijn de woonadresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) ambtshalve te wijzigen naar woonadres ‘land onbekend’
per 11 mei 2021 van:
- Mevrouw F. Király (09-04-1997) - De heer M. Fésűs (23-10-1998)
- De heer R.G. Lajos (16-03-1999) - De heer D. Cseri (07-09- 1993)
Gevolgen van deze wijziging in de BRP
Een eventuele ambtshalve woonadreswijziging naar ‘land onbekend’ in de BRP kan tot gevolg hebben dat u geen paspoort, IDkaart, 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.
Niet eens met dit voornemen?
Wij stellen u in de gelegenheid om binnen vier weken na publicatie
van deze mededeling uw zienswijze schriftelijk aan ons kenbaar te
maken en desgewenst mondeling toe te lichten, zie colofon. U kunt
overigens alsnog aan uw verplichting voldoen door aangifte van
verhuizing te doen. U kunt uw verhuizing doen in de gemeente waar
u woont. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website
van de desbetreffende gemeente.

Besluit omgevingsvergunning ‘het oprichten van een woning met
bijgebouw op het perceel Apeldoornseweg 82 in Elspeet’
Het college van B&W heeft besloten een omgevingsvergunning te
verlenen voor het het oprichten van een woning met bijgebouw op
het perceel Apeldoornseweg 82 in Elspeet (kenmerk HZ 2020-2026).
Deze omgevingsvergunning is voorbereid volgens de uitgebreide procedure zoals bedoeld in artikel 3.4 van de Awb. Het gaat hier om een
uitgebreide procedure in verband met het afwijken van het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning bevat een ‘projectafwijkingsbesluit’ als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo.
Van 12 mei tot en met 22 juni 2021 liggen de omgevingsvergunning
en bijbehorende stukken in het gemeentehuis voor iedereen ter
inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.OV00073-vg01).
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit beroep
worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, zie colofon. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen, Toezicht
en Handhaving (VTH) via (0341) 25 99 11.
................................................................................................................
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en gewijzigd exploitatieplan Elspeet Noordwest
Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 29 april
2021 het bestemmingsplan Elspeet Noordwest en het exploitatieplan
Elspeet Noordwest gewijzigd heeft vastgesteld.
Aan de noordwestzijde van Elspeet wordt een woonwijk ontwikkeld:
Elspeet – Noordwest (hoek Nachtegaalweg-Stakenbergweg). De
eerste en tweede fase van deze woonwijk zijn inmiddels uitgevoerd.
Voorliggend plan voorziet in de ontwikkeling van fase drie, waarbij
maximaal 85 woningen worden gerealiseerd. Om de ontwikkeling
mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Het
bestemmingsplan vormt het juridisch kader op basis waarvan het
woningbouwgebied ontwikkeld kan worden. Het exploitatieplan
biedt de grondslag van het publiekrechtelijk kostenverhaal.
U kunt met ingang van woensdag 12 mei 2021 het vastgestelde bestemmingsplan en exploitatieplan inzien in het Klantcontactcentrum
in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via
www.nunspeet.nl/bekendmakingen en www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0302.BP78124-vg02). Het exploitatieplan is te raadplegen
via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP78124-ex02).
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het
raadsvoorstel, de Zienswijzennota bestemmingsplan Elspeet Noordwest en het raadsbesluit kunt u raadplegen via https://tinyurl.com/
elspeetnw (agendapunt 10).
De raad heeft de volgende wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aangebracht:
- Paragraaf 2.2 van de Toelichting is gewijzigd.
- Artikel 10.1 onder d is gewijzigd, wat betekent dat de afwijking voor
een hogere bouwhoogte van het appartementengebouw op de
hoek Nachtegaalweg en Stakenbergweg is uitgesloten.
- Op de verbeelding voor de locatie hoek Stakenbergweg/Nachtegaalweg is de bouwhoogte gewijzigd naar maximaal 11 meter.
- Op de verbeelding is een aanduiding opgenomen dat de ontsluiting
van de parkeerkelder van het appartementengebouw op de hoek
Nachtegaalweg en via het parkeerterrein naar de woonwijk is.
- De regels van het Parapluplan Parkeren zijn toegevoegd.
Bij de vaststelling van het exploitatieplan is ten opzichte van het ontwerpexploitatieplan een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het raadsvoorstel, de Nota van wijzigingen exploitatieplan Elspeet Noordwest
en het gewijzigd vastgestelde exploitatieplan kunt u raadplegen via
https://tinyurl.com/elspeetnw (agendapunt 11).
Vanaf donderdag 13 mei 2021 kan gedurende zes weken tegen
de besluiten afzonderlijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag, zie colofon. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet (Chw)
van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift tegen de vaststelling van het bestemmingsplan moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na
afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige
voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Team Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting (ROV) via (0341) 25 99 11.
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Een bericht van de Provincie Gelderland

Livestream bijeenkomst over natuur en
recreatie Hulshorster- en Beekhuizerzand
Op maandag 17 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur organiseert de provincie Gelderland voor inwoners uit
Nunspeet en Harderwijk een 'livestream' over natuur en recreatie in de gebieden Hulshorsterzand en
Beekhuizerzand. U bent hiervoor van harte uitgenodigd en kunt online meekijken via de volgende link:
https://vimeo.com/event/962713. Tijdens de bijeenkomst verstrekt de provincie informatie over de
aanpak om recreatie en natuurbehoud op elkaar af stemmen. De provincie werkt hierin samen met de
gemeenten Nunspeet en Harderwijk en Natuurmonumenten. U kunt tijdens de livestream vragen stellen
via recreatiezonering@gelderland.nl. Deze vragen worden tijdens de livestream of na afloop beantwoord.
Afstemming tussen natuur en recreatie
Steeds meer mensen genieten van de prachtige natuur op de Veluwe. Dat bezoek heeft een keerzijde.
Veel dieren- en plantensoorten hebben het moeilijk. Ze worden verstoord door recreatie, verkeer,
werkzaamheden en evenementen. Ze trekken zich op een kleiner leefgebied terug. Daarom worden in
sommige delen van het gebied kwetsbare dieren en planten beschermd door ze rust en ruimte te geven.
In andere delen is er meer ruimte voor wandelen, fietsen of paardrijden of voor evenementen en activiteiten. Het gaat daarbij om de zogenaamde recreatiezonering. Dit jaar werken provincie, gemeenten,
grondeigenaren en recreatieondernemers aan een definitieve recreatiezonering en aan het opstellen van
passende maatregelen.
Meepraten via de klankbordgroep
U kunt als inwoner ook actief meepraten over dit onderwerp. Dat kunt u doen via een klankbordgroep.
De klankbordgroep komt drie keer bij elkaar in de periode mei tot en met juli. U kunt zich aanmelden
door een korte motivatie te sturen naar recreatiezonering@wing.nl. Georganiseerde gebruikersgroepen,
verenigingen en ondernemers zullen daarnaast uitgenodigd worden voor een aantal bijeenkomsten in
juni en juli. Kijk voor meer informatie en een overzicht van de geplande bijeenkomsten op de website
www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl. Hier vindt u ook een aparte gebiedspagina voor het Hulshorsteren Beekhuizerzand.

Wegwerkzaamheden Harderwijkerweg Hulshorst
Op maandag 31 mei a.s. starten de werkzaamheden aan de Harderwijkerweg (wegvak vanaf de Varelsweg
tot aan de gemeentegrens met Harderwijk/Hierderbeek).
De werkzaamheden
Er wordt een nieuwe (geluidreducerende) deklaag aangebracht, er komen drie middengeleiders, drie
versmallingen en twee poortconstructies. De poortconstructies plaatsen wij om het gebied aan te geven
waar herten en reeën de weg oversteken (wildwissel). Verder komt er een inhaalverbod in de bocht nabij
huisnummer 550 en Het Koetshuis.
Bereikbaarheid
Het werk wordt in fases uitgevoerd, waardoor het verkeer gebruik kan blijven maken van de weg. Behalve
in de avonden/nachten van dinsdag 8 juni tot en met vrijdag 11 juni 2021 is de weg tussen 20.00 uur en
06.00 uur afgesloten. Dan wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de A28. Hulshorst is dan alleen
bereikbaar via Nunspeet. Direct aanwonenden aan het wegvak worden, indien het niet anders kan,
begeleid door verkeersbegeleiders naar hun percelen. Uiteraard zijn bij calamiteiten de percelen voor de
hulpdiensten bereikbaar.
Naar verwachting zijn op 25 juni a.s. de werkzaamheden afgerond (afhankelijk van de weersomstandigheden). Overlast proberen we tot een minimum te beperken. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
informeren wij u met WhatsApp-berichten over o.a. de voortgang. Kijk voor het aanmelden en meer
informatie op www.nunspeet.nl/harderwijkerweg.
............................................................................................................................................................................

Vooraankondiging Bestemmingsplannen
Het college van B&W maakt bekend (overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Bro, Besluit ruimtelijke ordening) dat zij de volgende bestemmingsplannen voorbereiden:
- Bestemmingsplan 'Elspeterbosweg 7-9 te Vierhouten': het bestemmingsplangebied is gelegen op het
perceel dat zich bevindt tussen het adres Elspeterbosweg 5 en Elspeterbosweg 11 te Vierhouten. Met dit
bestemmingsplan wordt de bouw van 9 nieuwe woningen mogelijk gemaakt, met een toegangsweg
en een parkeerterrein. Naar verwachting wordt het ontwerp van dit bestemmingsplan in week 20 van dit
jaar ter inzage gelegd. De publicatie hiervan is dan op 18 mei 2021.
- Bestemmingsplan 'Landgoed De Grote Bunte Herontwikkeling': het bestemmingsplangebied is gelegen
bij het Landgoed De Grote Bunte, Grote Bunteweg 11 te Nunspeet. Het bestemmingsplangebied wordt
globaal begrensd door de Molenweg, Elburgerweg, Grote Bunteweg, Beltmolen en Meelzolder. Met dit
bestemmingsplan worden in de gebouwen van het Landhuis, en in een uitbreiding daarvan, naar verwachting 36 zorgappartementen mogelijk gemaakt met een maatschappelijke bestemming. Verder
worden naar verwachting 14 vrijstaande woningen mogelijk gemaakt. Naar verwachting wordt het
ontwerp van dit bestemmingsplan vlak voor of vlak na de zomervakantie ter inzage gelegd.
- Bestemmingsplan Campingpark De Vuurkuil Herontwikkeling: het bestemmingsplangebied is gelegen
aan de Vuurkuilweg 15. Het bestemmingsplangebied wordt globaal begrensd door de Vuurkuilweg en de
Hierdensebeek. Met dit bestemmingsplan wordt de herontwikkeling en de uitbreiding van het Campingpark De Vuurkuil mogelijk gemaakt. Naar verwachting wordt het ontwerp van dit bestemmingsplan vlak
voor of vlak na de zomervakantie ter inzage gelegd.
Naar aanleiding van deze vooraankondiging is het nog niet mogelijk om te reageren. Er liggen momenteel
geen stukken ter inzage. Onafhankelijke instanties worden volgens de huidige inzichten nog niet gevraagd
om advies uit te brengen over de genoemde bestemmingsplannen. De ontwerp-bestemmingsplannen
worden te zijner tijd ter inzage gelegd. Dit wordt afzonderlijk bekend gemaakt. Tegen een ontwerpbestemmingsplan kan iedereen alsdan binnen de terinzagleggingstermijn zienswijzen indienen. Voor meer
informatie neemt u contact op met Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.

Commissievergaderingen
De aankomende weken vergaderen onderstaande raadscommissies digitaal. U kunt deze vergadering meekijken of later terugkijken
via nunspeet.raadsinformatie.nl. U vindt hier ook de volledige
agenda's.
Commissie Maatschappij en Middelen
Op woensdag 12 mei vergadert de commissie om 19.30 uur. Op de
agenda staat o.a. de stand van zaken Jeugdhulp en het Masterplan
Kunstgras 2021.
Commissie Ruimte en Wonen
Op maandag 17 mei vergadert de commissie om 19.30 uur met
op de agenda o.a. de stand van zaken Project Stationsomgeving,
Regionale Energiestrategie, project stimulering uitbreiding paarse
heide en de lijst dynamisch programma woningbouw 2021-2022
Woningbouw op Maat.
Op dinsdag 18 mei om 20.15 uur is er een extra vergadering die
volledig in het teken staat van de Structuurvisie 't Hul Noord, zie het
persbericht hieronder.
Commissie Algemeen Bestuur
De commissie vergadert op dinsdag 18 mei om 19.30 uur over o.a.
de wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG en de tijdelijke wet
maatregelen Covid-19.
.............................................................................................................

Gemeenteraad buigt zich over aangepaste Structuurvisie ’t Hul-Noord
Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen wil het
gemeentebestuur een nieuwe woonwijk realiseren: ’t Hul Noord.
Het nieuwe plan moet ruimte bieden voor 500 à 600 woningen.
Met als uitgangspunt een goede landschappelijke inpassing en een
duurzame en gezonde wijk die aansluit op de woonbehoefte is in
2020 een ontwerp Structuurvisie ’t Hul Noord gemaakt. Hierop zijn
22 zienswijzen ingediend. Het college van B&W heeft met deze reacties de concept Structuurvisie ’t Hul-Noord aangepast en verbeterd.
De belangrijkste aanpassingen:
- Er is door een onafhankelijk onderzoeksbureau (Goudappel)
onderzoek gedaan naar een verkeersveilige inrichting en
ontsluiting waarbij de verkeersveiligheid wordt gegarandeerd.
- Er komt - in overleg met betrokken ondernemers - een knip in de
Molenweg en de Oude Zeeweg, de Bovenweg wordt de hoofdontsluiting.
- Er is specifiek aandacht besteed aan de realisatie van routes voor
langzaam verkeer.
- Geen onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefmilieu in
de omgeving door de te nemen verkeersmaatregelen en het
gebruik van geluidsaborberend asfalt.
Op 18 mei 2021 (aanvang 20.15 uur) buigt de raadscommissie
Ruimte en Wonen zich over de visie. Wanneer de gemeenteraad
op 27 mei 2021 de structuurvisie vaststelt, is de volgende stap dat
op basis van de vastgestelde structuurvisie een bestemmingsplan
wordt voorbereid.
Wethouder Jaap Groothuis: "We hebben veel tijd en energie gestoken in gesprekken met de bewoners in en rond het plangebied.
We kunnen niet aan alle zienswijzen/bezwaren tegemoet komen,
maar we hebben met de ontvangen reacties zeker de visie kunnen
verbeteren."
De structuurvisie, uitgebrachte adviezen en onderzoeksrapporten
vindt u op nunspeet.nl/hul-noord.
.............................................................................................................

Weekmarkt woensdag 12 mei
Vanwege Hemelvaartsdag op donderdag 13 mei wordt de weekmarkt gehouden op woensdag 12 mei van 10.00 tot 17.00 uur. De
aanwezige weekmarktkramen/-wagens worden ingepast om de terrassen op het marktplein, omdat niet alle weekmarktstandhouders
aanwezig kunnen zijn vanwege verplichtingen op andere markten.

Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn op donderdag 13 mei en
vrijdag 14 mei 2021 gesloten.
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Kenniscafé Jongeren & Corona
Uit de laatste coronapeiling onder jongeren blijkt dat deze doelgroep het momenteel zwaar heeft. Jongeren kampen met gevoelens van stress, eenzaamheid en neerslachtigheid. Een gebrek aan perspectief en
risicovol gedrag neemt (daardoor) toe. GGD Noord- en Oost-Gelderland wil deze uitkomsten graag delen
met professionals uit de regio en kennis uitwisselen over ervaringen en aanpak in de dagelijkse praktijk.
Daarom organiseert zij dinsdag 25 mei van 11.00 -12.30 uur een online ‘Kenniscafé Jongeren & Corona’.
Ben je een professional in het jeugd- en jongerenwerk, jeugd- en gezinswerk, schoolmaatschappelijk
werk, jeugdgezondheidszorg of heb je anderszins veel met jongeren te maken in je werk? Dan ben je van
harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Tijdens de online sessie gaan we met elkaar in gesprek over
onder andere de uitkomsten coronapeiling jongeren van maart 2021 en praktijkvoorbeelden uit de regio.
Laten we elkaar inspireren door kennis en ervaringen met elkaar te delen.
Deelname is kosteloos. Meld je wel even aan voor 18 mei 2021 via https://tinyurl.com/corona-jeugd. Je
ontvangt dan een paar dagen vóór het kenniscafé een herinnering met daarin de link om in te loggen.
.........................................................................................................................................................................

Tactus Verslavingszorg in Het Venster Nunspeet
Ben je vanuit je sociale netwerk of als professional betrokken bij iemand waarbij problemen worden
gesignaleerd op het gebied van alcohol, drugs, gokken of gamen? Of herken je signalen van middelengebruik bij je naaste en weet je niet hoe verder? Gebruik je zelf middelen en vind jij het lastig om te
minderen of te stoppen? Ondervind je overlast van iemand in je omgeving die middelen gebruikt?
Noël van Leeuwen is voor Tactus werkzaam als medewerker Voorzorg. Voorzorg werkt out-reachend
en laagdrempelig gericht op mensen met verslavingsproblematiek die zorg mijden en/of uit zorg zijn geraakt. Er is vaak sprake van onvermogen tot hulp vragen of het ontbreekt aan motivatie om dit te doen.
Om goed zichtbaar en toegankelijk te zijn voor inwoners en professionals (werkzaam in Nunspeet)
houden ze tweewekelijks spreekuur van 13.00 tot 15.30 uur binnen Het Venster aan de Elburgerweg in
Nunspeet voor iedereen die vragen heeft over middelengebruik: 11-05, 25-05, 08-06, 22-06, 06-07,
20-07, 03-08 en 31-08 (17-08 geen spreekuur).
Meer informatie
Kom gerust eens binnenlopen voor een kennismaking. Aan een adviesgesprek zijn geen kosten verbonden. U vindt ook meer informatie over middelengebruik of ondersteuning op dit gebied op:
- www.tactus.nl (voor meer informatie en aanmelding)
- www.drankendrugs.nl (website voor jongeren)
- www.oudersmetinvloed.nl (opvoedingsondersteuning voor ouders)
U kunt ook altijd bellen naar het algemene nummer van Tactus: 088 - 38 22 887.
.........................................................................................................................................................................
‘Als elke vrijwilliger een ster kreeg, werd het nooit meer donker’

Workshopcarrousel 2021 voor vrijwilligers
Ben jij vrijwilliger in de gemeente Nunspeet? En wil je meedoen aan de workshopcarrousel 2021? Dit
jaar horen we graag eerst naar wat voor een soort workshop jouw voorkeur uitgaat. Geef je voorkeur aan
voor 1 juni 2021 via www.vrijwilligerswerknunspeet.nl. Na ontvangst en inventarisatie wordt een keuze
gemaakt. Daarna volgt informatie over de workshops en over de aanmelding. Omdat een groot deel van
de workshops door corona wellicht online aangeboden moet worden, horen we ook graag wie mee wil
doen aan de online training ‘digitaal vaardig worden’.
Alle voorkeuren zijn aan te geven op de digitale vragenlijst op www.vrijwilligerswerknunspeet.nl. Het
uitprinten van de lijst is ook mogelijk. De ingevulde lijst kan worden ingeleverd bij Stichting Welzijn
Nunspeet, F.A. Molijnlaan 186 in Nunspeet.
De workshopcarrousel 2021 is een initiatief van het IZON (Informeel Zorg Overleg Nunspeet) en de
Bibliotheek Noordwest-Veluwe. Tot het IZON behoren de volgende organisaties: Servicepunt Vrijwilligers
Nunspeet, Stichting Welzijn Nunspeet, Stichting Het Venster, Humanitas afdeling Nunspeet, Stichting
Present, MEE Veluwe, Hospice De Regenboog, Voedselhulp Nunspeet, Buurtbemiddeling, Zonnebloem,
Radix, Oranjehof, Adviesraad Sociaal Domein, GGZ Centraal en de gemeente Nunspeet.
.........................................................................................................................................................................

Afscheid weekmarktondernemer De Gordijnschuur
Donderdag 6 mei nam weekmarktondernemer Martijn van Bale afscheid van de weekmarkt in Nunspeet.
Martijn en zijn vrouw staan al jarenlang met woonstoffen van De Gordijnschuur op de weekmarkt. Zijn
moeder Jennie is in 1989 gestart met een standplaats op de weekmarkt, terwijl zijn vader toen op ander
markten stond en de winkel in Genemuiden
beheerde. Later is daar een winkel in Putten
bijgekomen wat bij elkaar nu zo veel werk
geeft dat de standplaats op de weekmarkt
Nunspeet daar niet meer bij past vanwege
de tijd.
Martijn geeft aan dat hij altijd met veel plezier
op de weekmarkt Nunspeet heeft gestaan en
hier veel trouwe klanten heeft. Die klanten uit
deze regio weten hen gelukkig ook te vinden
in hun winkels in Putten en Genemuiden of
via www.gordijnschuur.nl. Namens de gemeente Nunspeet heeft de marktmeester hen
een afscheidscadeau en bloemen gegeven en
bedankt voor hun jarenlange inzet.

Inzamelen oud papier
Vrijdag 14 mei van 9.00-17.00 uur en zaterdag 15 mei 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.

Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet
zoekt versterking
De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan gevormd door
inwoners van de gemeente Nunspeet. Zij adviseert het college van
B&W van de gemeente Nunspeet ‘gevraagd’ en ‘ongevraagd’ over
de hoofdlijnen van het te voeren gemeentelijk beleid binnen het
sociaal domein: Wmo, Jeugd en Werk en inkomen.
De voltallige Adviesraad vergadert elke derde maandagavond van
de maand (niet in juli/augustus). Elk lid heeft zitting in één van
de drie kernfracties binnen de Adviesraad: Wmo, Jeugdhulp en
Participatiewet (Werk en inkomen). Deze kernfracties vergaderen
gemiddeld twee keer per maand. Hiernaast vraagt o.a. het lezen van
beleidsstukken en het bijwonen van overige bijeenkomsten tijd. Als
lid ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 350,-- per jaar.
Wat verwachten wij van ons nieuwe collegalid?
- Je woont in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet of Vierhouten.
- Je werkt niet voor een aanbieder van zorg en welzijn binnen de
gemeente én bent geen (financieel) belanghebbende in een
dergelijke onderneming.
- Je hebt brede interesse voor wonen, welzijn, zorg en inkomen.
- Je hebt aantoonbare affiniteit voor één of meerdere vormen van
maatschappelijke ondersteuning met betrekking tot Werk en
inkomen (Participatiewet), Wmo (algemene en individuele
voorzieningen) en Jeugdzorg.
Kijk voor de volledige vacaturetekst en meer informatie op
www.nunspeet.nl/adviesraad. Hier vind je o.a. verslagen en
adviezen, het huishoudelijk reglement en grondslagen Adviesraad.
Neem voor meer informatie contact op met de ambtelijk secretaris
van de Adviesraad, mevrouw M. Gerressen, via e-mail:
adviesraadmo@nunspeet.nl of telefoonnummer (0341) 25 99 11.

cursus

NEDERLANDS
VOOR
BEGINNERS
UIT EUROPA!
De taaldocent en de taalcoach helpen je
beter te spreken, lezen en schrijven.
• 1 keer per week 19.00 tot 21.30 uur
• 10 online lessen en vervolgcursus
mogelijk
• Meerdere startdata in 2021
• Gratis deelname
Voor Europeanen die ingeschreven staan
in de gemeenten Nunspeet, Harderwijk,
Putten of Ermelo.
Organisatie Bibliotheek Noordwest Veluwe
en TopTaal.
Meld je aan: taalhuis@bnwv.nl of bel in de
ochtenden op 06-57512983

