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12 januari 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
Gemeente Nunspeet
APV-vergunning verleend3
- Het jaarlijks houden van een
inzameling voor Amnesty.
Zaak: HZ 2020-2079. Verzonden
29-12-2020.
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Kempenlaan 16. Het realiseren
van een dakopbouw (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2020-1996. Ontvangen
7-12-2020.
- Wiltsangh 41. Het kappen van
drie bomen. Zaak: HZ 20202061. Ontvangen 17-12-2020.
Omgevingsvergunning verleend3
- F.A. Molijnlaan 11. Het kappen
van een conifeer en fijnspar.
Zaak: HZ 2020-1891. Verzonden
21-12-2020.
- F.A. Molijnlaan 130. Het kappen
van een boom. Zaak: HZ 20201971. Verzonden 21-12-2020.
- F.A. Molijnlaan 186. Het brandveilig gebruik maken van Kinderdagverblijf Loofles. Zaak: HZ
2020-1445. Verzonden 24-122020. (Beroep, zie 4)
- Mesdaghout 109. Het bouwen
van een schuur met carport
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2020-1743.
Verzonden 24-12-2020.
- Nijverheidsweg 8. Het plaatsen
van containers (Activiteiten
Bouwen). Zaak: HZ 2020-1615.
Verzonden 24-12-2020.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Gerstweg 52. Het plaatsen van
een veranda met schutting.
Zaak: HZ 2020-1838. Ontvangen
10-11-2020.
- Nachtegaalweg. Het oprichten
van zeven seniorenwoningen
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2020-2065.
Ontvangen 18-12-2020.
- Stakenbergweg 86. Oprichten
van een woning met bijgebouw.
Zaak: HZ 2020-2067. Ontvangen
18-12-2020.
Omgevingsvergunning verleend3
- Gerstweg 52. Het plaatsen van
een veranda met schutting.
Zaak: HZ 2020-1838. Verzonden
30-12-2020.
- Maatweg 18. Het vergroten van
bestaande kelder en deel van
het dak vervangen door rieten
kap. Zaak: HZ 2020-1731.
Verzonden 17-12-2020.
- Nachtegaalweg 30. Tijdelijk
plaatsen van een stacaravan
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2020-1737.
Verzonden 17-12-2020.
- Vierhouterweg 79. Oprichten
van woning met bijgebouwen
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2020-1711.
Verzonden 24-12-2020.
Vergunning geweigerd3
- Stakenbergweg 8. Het kappen
van een kastanjeboom. Zaak:
HZ 2020-1890. Verzonden
21-12-2020.

Hulshorst
Omgevingsvergunning verleend3
- Harderwijkerweg 495/ong. Het
tijdelijk plaatsen van chalet
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2020-1817.
Verzonden 24-12-2020.
Vierhouten
Omgevingsvergunning verleend3
- Nunspeterweg 30. Uitbreiden
van restaurant Het Vierhouterbos (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan). Zaak: HZ 20201674. Verzonden 24-12-2020.
Meer informatie over meldingen
en/of vergunningen? Bel met het
Klantcontactcentrum via (0341)
25 99 11.
Zie colofon voor de toelichting.

Commissie Algemeen Bestuur
Op donderdag 14 januari vergadert de commissie Algemeen
Bestuur om 19.30 uur. U kunt deze vergadering live meekijken via
nunspeet.raadsinformatie.nl.
Op de agenda staan de gebruikelijke vergaderstukken en de tijdelijke wet maatregelen Covid-19 wordt besproken. De volledige
agenda vindt u op nunspeet.raadsinformatie.nl.
............................................................................................................

Rustige jaarwisseling: forse schade
Alhoewel de jaarwisseling in de gemeente rustig en zonder incidenten verliep, is de aangerichte schade aanzienlijk. Zo zijn er met
zwaar illegaal vuurwerk 14 afvalbakken en 23 straatkolken opgeblazen. Daarnaast zijn er 34 verkeersborden, een lichtmast, een
informatiepaneel en een bushokje vernield.

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

De totale schade bedraagt maar liefst € 35.440,-. Uitgesplitst
naar de vier kernen: Nunspeet € 22.200,-, Elspeet € 11.490,en Hulshorst € 1.750,-. In Vierhouten is geen schade aangericht.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Koningsspil 13

De schade is aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. In 2020
bedroeg de schade ca. € 8.000,-.

Burgemeester en wethouders van
Nunspeet maken bekend dat zij
besloten hebben op de Koningsspil nabij huisnummer 13 een
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor de bewoner van
deze woning. Het vastgestelde
verkeersbesluit ligt van 13 januari
tot en met 23 februari 2021 ter
inzage in Klantcontactcentrum
(KCC) in het gemeentehuis.

De politie heeft de vernielingen in onderzoek en vraagt iedereen
die iets gezien heeft zich te melden.

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.

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

Coronafotowedstrijd op de Veluwe
Het Streekarchivariaat Noordwest Veluwe (SNWV) organiseert de
komende maanden een fotowedstrijd over het thema corona.
Inwoners kunnen hun foto’s insturen en zo een bijdrage leveren
aan de beeldbank.
Streekarchivaris Hajo de Roo: "We leven in een bijzonder jaar. Het
virus heeft het leven van eenieder behoorlijk op zijn kop gezet. We
weten nu al dat corona zeker de geschiedenisboeken van de toekomst ingaat. Het is daarom onze taak als archiefinstelling om de
impact van corona zo goed mogelijk in beeld te brengen."
Het SNWV vormt het geheugen van de regio Noordwest-Veluwe en
beheert de archieven en historische collecties van de gemeenten
Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Een belangrijk onderdeel hiervan is de beeldbank. Die beeldbank gaat dus
aangevuld worden met foto’s die door inwoners van bovenstaande
vijf gemeenten ingestuurd kunnen worden. Met die foto’s kan ook
in de toekomst een duidelijk beeld gegeven worden van de impact
van corona op het dagelijks leven in onze omgeving.
De winnaar van de eerste prijs krijgt waardebonnen t.w.v. € 150,-.
Daarnaast zal Bram van de Biezen voor de winnaar een luchtfoto
maken van een locatie naar keuze en deze op canvas laten drukken.
De winnaar van de tweede prijs krijgt waardebonnen t.w.v. € 100,en de derde prijs bestaat uit waardebonnen t.w.v. € 50,-. Daarnaast
wordt er elke week een Foto van de Week gekozen. De maker van
deze foto wint een waardebon t.w.v. € 25,-. Alle waardebonnen
zijn te besteden bij lokale ondernemers op de Noordwest-Veluwe.
Foto’s kunnen worden ingestuurd via www.streekarchvariaat.nl
tot 1 maart 2021.
De foto's worden gejureerd door Jan Nathan Rozendaal (burgemeester Elburg), Arjan Klein (wethouder Cultuur Elburg), Bram van
de Biezen (persfotograaf) en De Roo zelf.

Felicitaties voor 100-jarige mevrouw Van der Horst
Burgemeester Van de Weerd heeft
'aan de voordeur' mevrouw Van der HorstVan den Hoek in Elspeet gefeliciteerd met
haar 100ste verjaardag.
Vanwege de coronamaatregelen was een
kopje koffie met een gebakje niet mogelijk.
Een teleurstelling voor mevrouw Van der
Horst: "Ik snap het, maar ik had graag met
de burgemeester een kopje koffie willen
drinken. Helaas is dat nu niet verstandig."
Naast de felicitaties ontving mevrouw Van
der Horst een prachtig boeket bloemen
van de burgemeester.

Alcohol- en drugspreventie
gemeente Nunspeet
Steeds vaker komen jongeren in onze gemeente in
ernstige problemen door drugsgebruik. De projectgroep Alcohol- en drugspreventie Nunspeet is dit jaar
actief geworden en laat de komende maanden op deze
plek verschillende betrokkenen aan het woord over
alcohol en drugs binnen de gemeente Nunspeet.
Burgemeester Van de Weerd verzorgt de aftrap.
Alcohol en drugs samen aanpakken!
"Drugsgebruik en -handel is een probleem dat ons allemaal aangaat. We moeten er samen mee aan de slag
als we in onze gemeente iets willen veranderen."
Burgemeester Van de Weerd maakt zich zorgen over
jongeren én volwassenen, maar ziet ook mogelijkheden.
Drugsgebruik in Nunspeet
"Het drugsgebruik op de Veluwe wekt zorgen en die ontwikkeling gaat niet voorbij aan onze gemeente. Zowel
van de hulpverlening als de politie hoor ik de verhalen.
Ik ga zelf wel eens mee met de politie om een beeld te
vormen, maar ook als ik gewoon op straat loop, zie ik
soms jongeren die behoorlijk van de wereld zijn. Volwassenen, maar ook jongeren kunnen eenvoudig aan drugs
komen. Ze worden zo meegezogen in vriendengroepen
die gemakkelijk gebruikersgroepen worden."

Dealen is gevaarlijker dan je denkt
"Sommige jongeren denken dat ze wat geld kunnen
bijverdienen door zo nu en dan een pakketje weg te
brengen of in drugs te gaan handelen. Ze vergeten
daarbij dat het heel moeilijk is om ermee te stoppen als
je eenmaal in het circuit zit. Je weet te veel en er zijn te
veel financiële belangen. De drugswereld kan dan ook
behoorlijk gewelddadig worden."

Samen aan de slag
“Ouders zijn heel belangrijk bij de opvoeding rondom het
gebruik van drugs en alcohol, maar ze kunnen het niet
alleen. Alcohol- en drugsgebruik zit vaak in de groepscultuur van jongeren en zeker drugsgebruik gebeurt
veelal buiten het zicht van ouders. De problemen komen
pas in beeld als het te laat is. We zullen het samen moeten aanpakken en daarbij hebben we iedereen nodig.

Wat zien ouders?
"Voor veel ouders is het lastig om drugsgebruik te
herkennen. Vaak wordt gedacht dat hun kinderen zich
daar niet mee bezighouden. Daarnaast herkennen zij
de gevolgen van drugsgebruik meestal niet. En eerlijk
gezegd is dat ook niet zo gemakkelijk, omdat er steeds
nieuwe middelen op de markt komen. En de handel in
drugs wordt steeds digitaler."

Beleidsambtenaren, hulpverleners en toezichthouders
werken al samen in een projectgroep, maar we zullen het nog breder moeten trekken. Daarom roepen
we sportverenigingen, scholen, kerken en alle andere
organisaties die met jongeren werken op om samen het
drugsprobleem aan te pakken. Alleen als we samenwerken, kunnen we stappen maken."

En alcohol dan?
"Een groot deel van onze bevolking bestaat uit hardwerkende mensen, die op vrijdagmiddag wel zin hebben
in een biertje. Daar is niks mis mee, maar er zijn ook
mensen die door blijven drinken. Alcohol is een sluipmoordenaar die veel slachtoffers maakt. Dat wordt vaak
onderschat. En veel ouders zijn behoorlijk tolerant als
het gaat om alcohol. Ze zeggen dan ‘Wij zijn zelf ook
jong geweest en toen werden we ook wel eens dronken’.
We moeten niet vergeten dat de helft van alle patiënten
van de verslavingszorg alcoholist is."

Webinar rouw in coronatijd: 4 februari
Al maanden houdt de coronacrisis ons in de greep. Voor iedereen is dit een moeilijke periode. Extra
zwaar is het voor mensen die een dierbare hebben verloren. In deze tijd van corona is rouw een proces
wat onder druk staat, omdat je niet dicht bij elkaar kunt en mag komen. In rouw ben je dichtbij elkaar,
je omhelst elkaar, je geeft elkaar letterlijk steun. Dat kan op dit moment niet. Toch is het belangrijk om
aandacht te hebben voor het rouwproces. Weten hoe rouw werkt kan daarbij helpen.
Op donderdag 4 februari om 19.30 uur organiseert de gemeente Nunspeet in samenwerking met Het
Venster, Hospice De Regenboog, de GGD en inwoners van Nunspeet daarom een webinar over rouw.
Er wordt stilgestaan bij het rouwproces, ervaringsverhalen worden gedeeld en er worden praktische tips
gegeven wat u kunt doen om uw eigen rouwproces of het proces van een naaste te verlichten.
Aanmelden kan via netwerkbijeenkomst@nunspeet.nl. Wanneer u zich aanmeldt, krijgt u kort voor de
webinar via de mail een link toegestuurd waarmee u op donderdag 4 februari kunt inloggen en de
webinar kunt volgen. Heeft u vragen over hoe een webinar werkt? Stel deze vraag dan ook via het
genoemde e-mailadres.
.......................................................................................................................................................................

Interviewreeks uitgebreid:
'Nunspeetse gezichten in coronatijd'
Onlangs is de gemeente Nunspeet gestart met een interviewreeks ‘Nunspeetse
gezichten in coronatijd’ met het doel in deze periode aandacht te hebben voor
elkaar, verhalen te delen en naar elkaar te luisteren. Door middel van deze
interviews willen we het delen van verhalen stimuleren, aandacht hebben voor
elkaar, herkenning en troost bieden, naar elkaar te luisteren en mensen een
zetje in de rug geven om aandacht aan elkaar te geven of zelf hulp te zoeken
wanneer er niet voldoende aandacht is. De reeks is uitgebreid en zijn er negen
interviews te lezen via www.nunspeet.nl/nunspeetsegezichten.
.........................................................................................................................................................................

Save the date 21-01-21: succesvol starten met je bedrijf
De Startversneller helpt je bij een succesvolle start van je eigen bedrijf. Hoe? Wij vertellen je alles op
21 januari 2021 tijdens een interactieve online bijeenkomst. Gedurende het afwisselende programma
kom je alles te weten over coaches, de e-scan en het intervisieprogramma. Ook hoor je verhalen van
startende ondernemers die al gebruik maakten van De Startversneller. Mis het niet en reserveer deze
datum alvast in je agenda!

"Het is fijn om input van buitenaf te krijgen, om scherp te blijven
en uit je eigen bubbel te komen."
				

- Koen Olde Hanter-Aanstreekelijk, deelnemer De Startversneller -

Wat is De Startversneller?
Het programma is er voor startende ondernemers in de provincie Gelderland of Overijssel die niet langer
dan vijf jaar zijn ingeschreven bij de KvK. Je kunt in aanmerking komen voor een voucher van € 1.000,om te besteden aan business coaching en een Gelderse starter kan zelfs een tweede voucher van
€ 1.000,- aanvragen om te besteden aan het volgen van een vakgerichte opleiding. Daarnaast attenderen
we je op interessante bijeenkomsten en breiden je netwerk uit door je met organisaties en personen in
contact te brengen die je helpen bij de groei van je onderneming. Belangrijke voorwaarde is dat je fulltime bezig bent met je bedrijf of van plan bent om dat te gaan doen. Aanmelden voor de online bijeenkomst kan via www.destartversneller.nl.

Maakt u zich zorgen
over mogelijk drugsgebruik van uw kind?
Of wilt u meer
informatie?

Kijk dan op: www.oudersmetinvloed.nl

Opruimen zwerfafval
Tijdens de lockdown kun je nog wel naar buiten. Loop je een rondje,
raap dan ook eens wat zwerfafval op. Laat zien welk stukje van
Elspeet, Hulshorst, Nunspeet of Vierhouten jij opruimt of organiseer
een opruimactie in jouw wijk. Hier vind je de kaart:
www.supportervanschoon.nl/nunspeet
.............................................................................................................

Samenwerken tegen gevolgen van
klimaatverandering
Dat ons klimaat verandert, is steeds vaker
te merken: ondergelopen straten, uitgedroogde natuurgebieden, oververhitte
ouderen en drinkwatertekort in hete
zomers. Klimaatverandering zorgt voor
meer problemen door hevige regenbuien,
langdurige hitte en droogte.
Om beter voorbereid te zijn - en omdat wateroverlast, hitte en
droogte niet stoppen bij de gemeentegrens - werkt de gemeente
Nunspeet samen met het waterschap, 27 gemeenten, de provincies
Utrecht en Gelderland en de GGD’en en Veiligheidsregio’s. Samen
vormen we de regio Vallei en Veluwe. De basis van deze unieke
samenwerking is een ondertekend manifest waarin afspraken staan
die we hebben gemaakt hoe met klimaatverandering om te gaan.
Komende jaren gaan we met onze partners aan de slag met klimaatadaptatie. Samen delen we meer kennis en meer ervaring. Dit
alles komt samen in het Regionaal Adaptieplan (RAP). Het RAP is
onlangs door het college van de gemeente Nunspeet vastgesteld en
ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Onder het motto
‘Regionaal delen, lokaal doen’ is het RAP bestuurlijk bekrachtigd.
Het RAP biedt ons richting en handvatten om onze regio en dus ook
Hulshorst, Vierhouten, Elspeet en Nunspeet klimaatbestendig(er) te
maken. Meer informatie vind je op www.klimaatvalleienveluwe.nl.
Wethouder Storteboom: "We hebben al veel stappen ondernomen.
Het delen van kennis via deze unieke samenwerking, maakt dat we
nog veel meer kunnen doen. Daarnaast is het niet alleen een taak
van ons als overheid, maar ook van bewoners en bedrijven. Vervang
tegels en stenen in je tuin door meer groen. Kijk ook eens op
nunspeetleeftnatuurlijk.nl/klimaatadaptie voor meer tips."

Nunspeet Leeft Natuurlijk is een
initiatief van de gemeente Nunspeet.
Door verduurzaming van het wonen,
leven en werken in de gemeente
Nunspeet zetten we gezamenlijk voor
2050 de CO2-teller op nul.
www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl

