12 oktober 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
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
- Markt 1. Noodkap van twee
beuken. Zaak: HZ 2021-1480.
Ontvangen 29-9-2021.
- Veldweg 13. Het verbouwen van
woonhuis (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-1366. Ontvangen 7-9-2021.
- Westerlaan 52. Het plaatsen van
een dakopbouw. Zaak: HZ 20211461. Ontvangen 27-9-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Vreeweg 11. Plaatsen unit. Zaak:
HZ 2021-1256. Verzonden
1-10-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Ericaweg 9 0038. Het tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-1390. Verzonden
4-10-2021.
- Leopoldlaan 39. Kappen van een
berkenboom. Zaak: HZ 20211359. Verzonden 4-10-2021.
- Naaldhof 14. Het kappen van
een boom. Zaak: HZ 2021-1283.
Verzonden 4-10-2021.
Evenementenvergunning
aangevraagd1
- Kermis 15 t/m 20 oktober 2021
(m.u.v. 17 okt). Zaak: HZ 20211482. Ontvangen 30-9-2021.
Evenementenvergunning
verleend2
- Kermis 15 t/m 20 oktober 2021
(m.u.v. 17 okt). Zaak: HZ 20211482. Verzonden 5-10-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Stationslaan t.h.v. nummer 36.
Innemen van een standplaats
voor de verkoop van Vietnamese
snacks. Zaak: HZ 2021-1465.
Ontvangen 28-9-2021.
APV-vergunning verleend3
- Nijverheidsweg 8. Het verkopen
van vuurwerk vanuit Loods 8 op
29, 30 en 31 december 2021.
Zaak: HZ 2021-1331. Verzonden
30-9-2021.
- Stationslaan t.h.v. nummer 36.
Innemen van een standplaats
voor de verkoop van Vietnamese
snacks. Zaak: HZ 2021-1465.
Verzonden 5-10-2021.
- Carport en trottoir Bremhoek/
Oosterlaan 30. Ontheffing voor
plaatsen container bij Bremhoek
van 18 t/m 30 oktober 2021.
Zaak: HZ 2021-1455. Verzonden
1-10-2021.
- Parkeerplaats Sibeliusstraat
naast Verdiplantsoen 5. Het
plaatsen van twee zeecontainers op de parkeerplaats aan de
Sibeliusstraat. Zaak: HZ 20211457. Verzonden 1-10-2021.
Drank- en horecawet ontheffing3
- Marktplein. Schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens
het Oktoberfest. Zaak: HZ 20211429. Verzonden 5-10-2021.
Sloopmelding1
- Laan 23a. Het verwijderen van
asbest. Zaak: HZ 2021-1477.
Ontvangen 29-9-2021.
- Molenweg 91. Het saneren van
asbest en slopen van opstallen.
Zaak: HZ 2021-1451. Ontvangen
24-9-2021.

Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Molenweg 36. Het oprichten van
een bijgebouw. Zaak: HZ 20211364. Ontvangen 6-9-2021.
Evenementenvergunning
verleend2
- Schapendrift. Het houden van de
Regiobank Schapendriftrun op
9 oktober 2021. Zaak: HZ 20211263. Verzonden 30-9-2021.
Hulshorst
Sloopmelding1
- Harderwijkerweg 497. Verwijderen van asbest. Zaak: HZ 20211475. Ontvangen 29-9-2021.
Vierhouten
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Waskolkweg 40a. Tijdelijk plaatsen chalet (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-1356. Ontvangen 3-9-2021.
Evenementenvergunning
aangevraagd1
- 't Frusselt 30. Het houden van
een reünie voor delnemers en
Stichting AKC Kampen. Zaak:
HZ 2021-1386. Ontvangen
8-9-2021.
Evenementenvergunning
verleend2
- 't Frusselt 30. Het houden van
een reünie voor deelnemers en
leiding Stichting AKC Kampen.
Zaak: HZ 2021-1386. Verzonden
4-10-2021.
- Zie colofon voor toelichting .......................................................
Ontwerpbesluit Hullerweg
113-115, Nunspeet
Het college van B&W is van plan
mee te werken aan een afwijking
van het geldende bestemmingsplan voor het splitsen van een
bedrijfswoning aan de Hullerweg
113-115 in Nunspeet.
Van 13 oktober tot en met 23 november 2021 kunt u op afspraak
het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende
stukken inzien. Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze
tegen het ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2021-0295) indienen bij
het college van B&W, zie colofon.
Neem voor het maken van een
afspraak of het mondeling naar
voren brengen van uw zienswijze
contact op met Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via
(0341) 25 99 11.
.......................................................
Ontwerpverkeersbesluit
Eikenwal (nabij) 14, Vierhouten
Het college van B&W is van plan
op de Eikenwal nabij nummer 14
in Vierhouten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor
de bewoner van deze woning.
Het ontwerpverkeersbesluit ligt
van 13 oktober tot en met 23
november 2021 ter inzage in het
gemeentehuis. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende
deze periode hun zienswijze over
dit ontwerpbesluit kenbaar maken bij ons college, zie colofon.

Gemeentegids 2022
In mei 2022 verschijnt weer een nieuwe gemeentegids. Deze gids
wordt uitgegeven door LokaalTotaal BV, onderdeel van FMR Producties. Ter voorbereiding op het verschijnen van de gids verricht
LokaalTotaal acquisitiewerkzaamheden.
Wordt uw bedrijf, organisatie of vereniging gebeld door LokaalTotaal
BV, dan weet u dat dit het enige bedrijf is dat de officiële gemeentegids uitbrengt.
..............................................................................................................

Commissievergadering
Op donderdag 14 oktober om 19.30 uur vergadert de commissie
Algemeen Bestuur. Op de agenda staan o.a. de tijdelijke wet
maat-regelen Covid-19 en de voortgangslijst commissie Algemeen
Bestuur.
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.
..............................................................................................................

Maand van de geschiedenis:
'Aan het werk!'
De blaadjes vallen van de bomen, het wordt eerder donker en later
licht. Het is oktober. Dat betekent ook dat de mooiste maand van
het jaar weer is aangebroken: de Maand van de Geschiedenis! Het
thema van dit jaar is 'Aan het werk!'
Het Streekarchivariaat staat
natuurlijk bol van de economische geschiedenis van de
regio. Daarom licht zij deze
maand verschillende typisch
Veluwse beroepen uit, besteden ze aandacht aan bedrijven in lang vervlogen tijden
en... grijpen ze de kans aan
om het eigen werk ook uit te
lichten door middel van een
aantal video's.
Ben je benieuwd? Volg het Streekarchivariaat op Facebook (Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe), Twitter of Instagram (@snwveluwe) voor updates. Of bezoek de website www.streekarchivariaat.nl.
..............................................................................................................

Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet
zoekt versterking
De Adviesraad zoekt twee enthousiaste en betrokken nieuwe leden.
De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan gevormd door
inwoners van de gemeente Nunspeet en 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 (algemene en individuele voorzieningen),
Jeugdhulp en Participatiewet (Werk en inkomen).
De voltallige Adviesraad (maximaal 12 leden, een onafhankelijke
voorzitter en een ambtelijk secretaris) vergadert elke derde maandagavond van de maand (niet in juli/augustus). Elk lid heeft zitting in
één van de drie (kern)fracties binnen de Adviesraad: Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet. 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 hebt brede interesse voor wonen, welzijn, zorg en inkomen.
- Je hebt aantoonbare affiniteit voor één of meerdere vormen van
maatschappelijke ondersteuning met betrekking tot Participatiewet, Wmo 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.
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Gemeentelijke minimaregelingen:
ook voor werkenden met een laag
inkomen
Gemeente Nunspeet biedt inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen verschillende inkomensondersteunende regelingen
aan. Denk hierbij aan een bijdrage om te sporten, mee te doen aan
culturele activiteiten, een bijdrage voor gemeentelijke belastingen
of een collectieve zorgverzekering. Ook voor werkenden met een
laag inkomen zijn deze regelingen beschikbaar.
Wilt u meer weten over de regelingen van de gemeente? Kijk dan op
www.nunspeet.nl/inkomen.
..............................................................................................................

Beveiliging bedrijventerrein De Kolk
De uitstraling van bedrijventerrein De Kolk komt steeds meer in
een afrondende fase. Onlangs zijn de drie beveiligingsborden bij de
toegangswegen van bedrijventerrein De Kolk geplaatst.

Regenboogvlag gehesen
Op maandag 11 oktober heeft wethouder
Pieter Teeninga, verantwoordelijk voor de
Inclusie Agenda, de regenboogvlag gehesen
voor het gemeentehuis in Nunspeet.
De gemeente Nunspeet wil een inclusieve
samenleving zijn, waarin iedereen meedoet,
erbij hoort en zich gerespecteerd voelt.
De regenboogvlag is een symbool om de diversiteit en gelijkwaardigheid van mensen te benadrukken en aan te geven dat men erbij hoort.
Voor de LHBTIQ+ gemeenschap, maar ook voor
andere groepen, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en mensen van
kleur.
Aanleiding was de motie van de fractie van de
PvdA/Groen Links, mede ingediend namens de
fracties Gemeentebelang, CDA Lokaal en
Liberaal Nunspeet die tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 30 september werd
ingediend.
.........................................................................................................................................................................

Positieve bijstelling begroting 2022-2025
Het college heeft onlangs een sluitende begroting gepresenteerd. Na Prinsjesdag is duidelijk geworden
dat de gemeenten meer geld uit Den Haag krijgen via de Algemene Uitkering. Daarom doet het college
een voorstel voor aanpassing van de begroting door middel van een bijstellingsbrief welke verzonden is
aan de raad.
De inkomsten van de gemeente komen voor het grootste deel uit de zogenaamde algemene uitkering van
de landelijke overheid. Deze inkomsten waren de achterliggende jaren bevroren op het toen geldende
niveau. Dit heeft de overheid nu losgelaten en zijn de gelden aangepast naar het huidige niveau naar
aanleiding van de miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd.
De realisatie en plaatsing van deze borden is een samenwerking
tussen de gemeente Nunspeet, Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Nunspeet(SBBN)/Veluwse Security Service (VSS) en Coöperatie
Parkmanagement De Kolk. Deze drie partijen hebben gezamenlijk de
borden bekostigd en geregeld.
De vertegenwoordigers staan op de foto v.l.n.r. wethouder Mark van
de Bunte (gemeente Nunspeet), Frank van den Dragt (Coöperatie
Parkmanagement De Kolk) en Hank Broekhuis (VSS). VSS heeft nauw
contact met de politie, zodat zij bij calamiteiten - op bedrijventerrein De Kolk - elkaar kunnen bijstaan.
Deze samenwerking met genoemde partijen zal bedrijventerrein De
Kolk schoon, heel en veilig houden voor de toekomst.
...........................................................................................................

Geslaagde Week tegen Eenzaamheid
Afgelopen week was de Week tegen Eenzaamheid. Er werden door
allerlei instanties leuke activiteiten georganiseerd. Alles stond in het
teken van ontmoeten. Er werden pannenkoeken gebakken op
De Werf in Elspeet, er was een bingo, werden diverse wandelingen
gemaakt, kon je kennismaken met biljarten, was er zumba en stoelpilates. Ook werden diverse maalatijden georganiseerd.
Zo ook in Veluvine. Daar was een speciale editie van 'samen aan
tafel'; een gezellige avond waarbij ontmoeting en eten met elkaar
centraal stond. Het klonk erg gezellig en de foyer van Veluvine rook
heerlijk. Burgemeester Van de Weerd schoof ook aan.

De kosten voor de Jeugdzorg gaven in de achterliggende jaren reden tot zorg. Deze uitgaven lijken nu op
het juiste niveau gecompenseerd te worden door de landelijke overheid, zodat de inkomsten en uitgaven
op dit onderdeel in 2022 in evenwicht zijn.
De eerder gepresenteerde programmabegroting was voorzien van nieuwe beleidswensen en een dekkingsvoorstel. Het college doet door middel van de bijstellingsbrief voorstellen tot aanpassing. Zo valt te
denken aan gewenste investeringen o.a. voor een regionaal mobiliteitsfonds, verhoging van de bijdrage
aan het streekarchivariaat en de subsidie voor amateurkunsten, maar ook het schrappen van de voorgestelde OZB-verhogingen voor de jaren 2023 en 2024. Daarnaast hoeft de algemene reserve aanzienlijk
minder aangesproken te worden om de begroting sluitend te krijgen.
Wethouder Leen van der Maas is uiteraard heel content met de inhoud van deze bijstellingsbrief:
"De septembercirculaire geeft normaliter minder grote aanpassingen, maar deze positieve bijstelling
verwerken we uiteraard graag."
Op donderdag 28 oktober 2021 buigt de Nunspeetse gemeenteraad zich over de begroting. Deze is
- inclusief alle ambities en voornemens - voor iedereen eenvoudig en volledig inzichtelijk via
https://nunspeet.begrotingonline.nl.
.........................................................................................................................................................................

Waardering voor mantelzorgers
"Ik ben Henk (55 jaar) en ik zorg voor mijn ouders. Ik ben enig kind. Mijn ouders zijn inmiddels beiden 80+
en mijn moeder begint sinds een jaar vergeetachtig te worden. Omdat mijn ouders en ik op hetzelfde erf
wonen, had ik dat eerst niet zo door. Ik run het hele boerenbedrijf en m’n ouders scharrelen daar wat
omheen. Maar toen de buurvrouw een keer vroeg of het wel goed met mijn moeder ging, begon het
mijzelf ook op te vallen. De laatste tijd begint m’n moeder ook dingen door elkaar te halen. Of ze weet
opeens niet meer hoe ze koffie moet zetten. Mijn vader vangt daarin veel op, terwijl ik merk dat hij het
ook wel zwaar vindt, want m’n moeder vraagt wel twintig keer per dag hoe laat het is. Sinds kort hebben
we een casemanager dementie. Ze komt elke maand even vragen hoe het gaat. En ik kan mijn vragen
stellen. Dat vind ik prettig. Zij noemde mij mantelzorger. Zo voel ik me niet, maar misschien heeft ze wel
gelijk. Ik krijg er steeds meer zorgtaken bij. Dat is soms best puzzelen naast al mijn werk hier."
Mantelzorgwaardering
De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk om mantelzorgers te waarderen voor en te erkennen in de
zorg die zij bieden aan hun naaste, want mantelzorgers zorgen intensief (meer dan 8 uur per week) en
langdurig (langer dan 3 maanden) voor hun naaste. Daarom biedt de gemeente Nunspeet elk jaar rond
de Dag van de Mantelzorg op 10 november een mantelzorgwaardering aan. Deze bestaat uit cadeaubonnen van 5 maal € 10,-- te besteden bij aangesloten lokale ondernemers in de gemeente.
Mantelzorgers die ingeschreven staan bij Steunpunt Mantelzorg krijgen de mantelzorgwaardering per
post thuisgestuurd. Nog niet ingeschreven? Meld u dan vóór 10 november 2021 aan bij Steunpunt
Mantelzorg via e-mail info@mantelzorg-nunspeet.nl of telefonisch (0341) 25 72 42.
NB Uw gegevens uit de keukentafelgesprekken bij de gemeente of vanuit de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) of vanuit de zorginstelling waarin uw naaste mogelijk verblijft, worden vanwege privacyoverwegingen niet automatisch doorgegeven aan Steunpunt Mantelzorg.
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Week van Duurzaamheid

Brandweer Elspeet zoekt collega’s

Tot en met 16 oktober is de Week van Duurzaamheid. Ook in onze gemeente is er volop aandacht voor
deze duurzame week.

Er is een grote brand of ernstig ongeval en de brandweer gaat ter
plaatse. Het klinkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. De brandweer bestaat voor tachtig procent uit vrijwilligers. Om op sterkte te
blijven zijn continu nieuwe mensen nodig. Brandweerpost Elspeet
kan nieuwe collega’s gebruiken.

Weekmarkt: op donderdag 14 oktober is er op de weekmarkt een speciale hoek ingericht - naast de
ingang van het gemeentehuis - rondom het thema duurzaamheid. Haal gratis een buitenlamp op zonneenergie óf een energieverbruiksmeter af bij inlevering van de bon onderaan deze pagina. Er is een energiecoach aanwezig, die duurzaam advies geeft en energiecoöperatie NunspeetEnergie vertelt je graag
meer over de succesvolle zonnepanelenactie Zon op Nunspeet. In 2019 lieten 120 dakeigenaren via deze
actie hun dak beleggen met zonnepanelen. Deze actie werd gewaardeerd met een 8,1 vanwege o.a. het
onafhankelijke advies, persoonlijke contact en het meedenken. Daarom wordt nu een vervolg gegeven
aan deze actie.
Elektrische deelauto: op 14 oktober kun je tussen 8.00 en 13.00 uur een testrit maken in de elektrische
deelauto. Je kunt dan met deze auto een pak pannenkoekenmeel ophalen bij molen De Duif. De gemeente
bezit deze volledig elektrische deelauto, die tijdens kantooruren wordt ingezet als dienstauto voor de
medewerkers. Buiten deze kantooruren, ’s avonds en in het weekend kan iedereen gebruikmaken van deze
auto. Wil je meer informatie hierover? Kom dan naar de weekmarkt of kijk op nunspeetleeftnatuurlijk.nl.
Proefrit elektrische auto: bij Nissan van de Bunte aan de Marconiweg kun je tijdens de Week van Duurzaamheid een elektrische auto uitproberen. Maak wel even een afspraak via (0341) 21 78 60.
Korting op Earth Tea: ontvang 20% korting op Earth Tea bij Phyllies Chocolat aan de Dorpsstraat 6.
De theedoosjes zijn gemaakt van gerecycled papier en de theezakjes van afbreekbaar nylon.
Korting op het hele assortiment Compact Fruit: ontvang 20% korting op biologisch gekweekte fruitbomen die compact blijven (voor op uw balkon of in een kleine tuin). Bestel via www.compactfruit.nl en
gebruik hiervoor de kortingscode DUURZAAM20.
Online workshop besparen en isoleren: kijk samen met anderen en een onafhankelijke adviseur welke
kleine energiebesparende maatregelen je het beste kunt nemen. Met name geschikt voor huurders, maar
ook voor eigenaren van een koopwoning. Meld je aan via www.weekvanduurzaamheid.nl.
Gratis check Duurzame Tuin: wil je weten hoe duurzaam jouw tuin is? Hoveniersbedrijf Stip checkt je tuin
aan de hand van het NL Tuinlabel van NL Greenlabel en geeft je tips om je tuin te verduurzamen. Plan een
afspraak via (0577) 49 18 51 of mail naar info@hoveniersbedrijfstip.nl.
Kijk op www.weekvanduurzaamheid.nl voor alle activiteiten.
.........................................................................................................................................................................

E-waste Race Noord-Veluwe
De E-waste Race Noord-Veluwe is beëindigd. In totaal
werden 33.822 oude elektrische apparaten ingezameld door tien scholen. De scholen uit onze gemeente
haalden samen maar liefst 15.549 apparaten op, bijna
de helft! De Ridderschool (zie foto) eindigde op een keurige tweede plaats, De Bron werd zesde en Eben Haëzer
zevende. Wat een kanjers! Binnenkort ontvangen alle
deelnemers een bedankje voor hun inzet.
.........................................................................................................................................................................

Collectieve inkoop zonnepanelen
De gemeente Nunspeet ondersteunt - samen met Energiecoöperatie NunspeetEnergie - alle inwoners
in de aanschaf van zonnepanelen via een collectieve inkoop. Samen bundelen we kennis en kracht en
organiseren we gezamenlijk de aankoop van zonnepanelen. Uw voordeel: goede kwaliteit en service door
een regionale leverancier, goede garanties, een scherpe prijs vanwege de collectieve aankoop en weinig
moeite voor u
Schrijf u in en geef u vrijblijvend op als deelnemer aan de actie ‘Zon op Nunspeet’.
Kom naar de informatieavonden:
- 13 oktober Hulshorst - Dorpshuis de Wieken, Kapelweg 7
- 14 oktober Elspeet - De Koude Hoek, Kleine Kolonieweg 22
U kunt inlopen vanaf 19.00 uur. We starten om 19.30 uur. Kijk voor aanmelden en meer informatie op
www.nunspeetenergie.nl.
.........................................................................................................................................................................

Deel jouw ervaring met duurzaam wonen!
Lijkt het jou leuk om andere huiseigenaren uitleg te geven over energiebesparing of de duurzame maatregelen in jouw huis? Doe dan mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 30 oktober en
6 november. Door eens binnen te kijken in een duurzaam huis, krijgen bezoekers praktische tips, zien zij
de duurzame maatregelen in werking en doen zij inspiratie op voor hun eigen huis. Meld jouw huis aan
via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

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

www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl

Uit de buurt
Wij zoeken vrouwen
en mannen tussen
de 18 en 45 jaar
die wonen en bij
voorkeur ook werken in Elspeet. Er is
vooral behoefte aan
mensen die overdag
beschikbaar zijn.
Dat is ook de reden
dat we zoeken naar
bijvoorbeeld thuiswerkende mensen
of mensen die in Elspeet werken en overdag van hun baas mogen
uitrukken. Hen wordt met nadruk gevraagd om te reageren. Wij
zoeken mensen die willen werken in een team, die altijd bereid zijn
een helpende hand te bieden en van een uitdaging houden.
Vrouwen gevraagd
We komen steeds meer vrouwen tegen in de uitrukfunctie bij de
brandweer. Vrouwen uit Elspeet worden dan ook nadrukkelijk gevraagd om te reageren. Ben je alleen overdag beschikbaar of werk je
in ploegendienst? Ook dan ben je welkom. Deze functie is ook prima
uit te voeren door vrouwen en mannen die bijvoorbeeld in deeltijd
werken. Gaan je kinderen overdag naar school en ben je daardoor
slechts enkele uren beschikbaar? Ook jou verwelkomen we graag.
Aantrekkelijk voor werkgevers
Voor werkgevers is het ook aantrekkelijk om een of meer vrijwilligers in dienst te hebben. Op grond van de Arbowet is namelijk
bepaald dat in elk bedrijf één of meerdere bedrijfshulpverleners
aanwezig moeten zijn. Indien je de brandweeropleiding voltooit,
lever je in die zin een positieve bijdrage aan de veiligheid binnen het
bedrijf. Eventueel gaan wij graag in gesprek met jouw werk-gever.
Meer weten
Heb je na het lezen van deze informatie interesse om de collega’s in
Elspeet te versterken of wil je meer weten of deze uitdaging? Kom
dan naar de inloopavond van 25 oktober om 19.30 uur of kijk op
www.brandweerelspeet.nl. Mail voor contact en aanmelden naar
brandweerpostelspeet@vnog.nl. Ook andere brandweerposten
op de Veluwe kunnen nieuw talent gebruiken. Kijk voor meer
informatie op www.bijdebrandweer.nl.

