13 juli 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 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
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Boterdijk 7. Het aanbouwen van
een erker. Zaak: HZ 2021-1023.
Ontvangen 28-6-2021.
- Grote-Bunteweg 11. Het
legaliseren van huisvesting voor
arbeidsmigranten. Zaak: HZ
2021-1004. Ontvangen
25-6-2021.
- Oosterlaan 163. Het verbreden
van de oprit. Zaak: HZ 20210965. Ontvangen 18-6-2021.
- Plesmanlaan 14c. Uitbouwen
van Landgoed Zonneheuvel
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0986.
Ontvangen 22-6-2021.
- Waterweg 48. Oprichten van een
dubbele woning (Activiteiten
Bouwen, In- uitrit aanleggen).
Zaak: HZ 2021-0980. Ontvangen
21-6-2021.
- Wezenland 8. Realiseren van een
Bed en Breakfast. Zaak: HZ 20211024. Ontvangen 28-6-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Boudewijnplantsoen 8. Het
plaatsen van een dakkapel op de
achtergevel (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0751. Verzonden 5-7-2021.
- Jan Topweg 1. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210959. Verzonden 1-7-2021.
- Oosterlaan 163. Het verbreden
van de oprit. Zaak: HZ 20210965. Verzonden 30-6-2021.
- Oranjelaan 85. Veranderen van
raamkozijn i.v.m. nieuwe beglazing. Zaak: HZ 2021-0789.
Verzonden 1-7-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Parkeerplaats t.h.v. Stationslaan
16. Het plaatsen van een afvalcontainer. Zaak: HZ 2021-1036.
Ontvangen 30-6-2021.
Speelautomaten aanwezigheidsvergunning verleend2
- Nijverheidsweg 2a. Aanwezig
hebben van twee kansspelautomaten in café Hoppe. Zaak: HZ
2021-0851. Verzonden 2-7-2021.
Sloopmeldingen1
- Gruppendelerweg 38. Het
verwijderen van asbest. Zaak:
HZ 2021-0205. Ontvangen
18-2-2021.
- Hardenbrinkweg 57. Het verwijderen van asbest. Zaak: HZ 20210204. Ontvangen 17-2-2021.
- Paolalaan 9. Het verwijderen
van asbesthoudende materialen.
Zaak: HZ 2021-0319. Ontvangen
9-3-2021.
- Randweg 56. Het verwijderen
van asbest (2e melding). Zaak:
HZ 2021-1019. Ontvangen
28-6-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Nachtegaalweg 27. Overkappen
van de schuur. Zaak: HZ 20211006. Ontvangen 27-6-2021.
Omgevingsvergunning ontwerp5
- Vierhouterweg 16. Het brand
veilig gebruik van de school.
Zaak: HZ 2021-0838. Ter inzage
vanaf 5-7-2021.

Omgevingsvergunning verleend3
- Apeldoornseweg 76b. Tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-0969. Verzonden
29-6-2021.
- Vierhouterweg 58. Vernieuwen
van het dak. Zaak: HZ 20210687. Verzonden 1-7-2021.
Omgevingsvergunning
ingetrokken (gedeeltelijk)
- Staverdenseweg 89. Realiseren
van woningen. Zaak: HZ 20180277. Verzonden 6-7-2021
APV-vergunning aangevraagd1
- Binnenweg t.h.v. nummer 26.
Het plaatsen van een vrachtwagen op de rijbaan op 12 juli
2021. Zaak: HZ 2021-1050.
Ontvangen 1-7-2021.
- Binnenweg t.h.v. nr. 26. Het
plaatsen van een springkussen
op de rijbaan op 15 juli 2021.
Zaak: HZ 2021-1051. Ontvangen
1-7-2021.
APV-vergunning verleend2
- Binnenweg t.h.v. nr. 26. Het
plaatsen van een vrachtwagen
op de rijbaan op 12 juli 2021.
Zaak: HZ 2021-1050. Verzonden
5-7-2021.
Meldingen1
- Oude Hof 12. Het brandveilig
gebruik van GGIN. Zaak: HZ 20210754. Ontvangen 17-5-2021.
- Sluiterweg 23. Het verwijderen
van asbest van het dak. Zaak: HZ
2021-0296. Ontvangen 4-3-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Harderwijkerweg 419. Het
aanleggen van een hondenren
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0989.
Ontvangen 23-6-2021.
- Onder de Bos 161. Verbouwen
van de garage. Zaak: HZ 20210995. Ontvangen 23-6-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Harderwijkerweg 440. Bouwen
van een veldschuur. Zaak: HZ
2021-0827. Verzonden 30-6-2021.
Vierhouten
Sloopmelding1
- 't Frusselt 26. Het slopen van
bijgebouw. Zaak: HZ 2021-0214.
Ontvangen 18-2-2021.
- Ganzenakkers 13. Verwijderen
van asbest. Zaak: HZ 2021-0175.
Ontvangen 12-2-2021.
Zie colofon.
......................................................

Eenvoudig toegang
tot besluiten over
uw buurt zoals
vergunningen,
bouwplannen en
lokale regelgeving?
overheid.nl/
berichten-overuw-buurt

Plannen Kijktuinen ter inzage
Het college van B&W heeft het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor het woningbouwplan de Kijktuinen vastgesteld.
Ook is het ontwerp-bestemmingsplan gereed. De documenten liggen
ter inzage en zijn in te zien via www.nunspeet.nl/kijktuinen.
Het plan voorziet in verschillende woningen voor diverse doelgroepen
waaronder koop, huur en CPO. Het merendeel hiervan is gericht op
de meer betaalbare categorieën. De eerder geplande 24 zorgwoningen gaan niet door. Hiervoor in de plaats komen 18 woningen voor
senioren/starters. Bij het opstellen van het ontwerp-bestemmingsplan
is zoveel mogelijk rekening gehouden met de inspraakreacties en
wensen van omwonenden. Zo blijft de bestaande houtwal tussen de
Smithstraat en het plangebied behouden en wordt er ook een nieuwe
houtwal aangelegd. Verantwoordelijk wethouder Jaap Groothuis is
tevreden over het plan: "Ik denk dat we er goed in geslaagd zijn de
voormalige Kijktuinen te transformeren tot een aantrekkelijk en groen
woongebied met zoveel mogelijk betaalbare woningen."
Op 15 juli a.s. is er van 16.30 tot 19.30 uur (gemeentehuis) een inloopbijeenkomst waar u uw vragen kunt stellen. Eventuele zienswijzen
tegen de plannen betrekt de gemeente bij het definitieve bestemmingsplan, dat naar verwachting in oktober 2021 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Wanneer hiertegen geen hoger beroep wordt
aangetekend, kan eind vierde kwartaal 2021 gestart worden met het
bouwrijp maken van deze nieuwe woonwijk.
......................................................................................................................

Hulp, zorg of advies nodig?
De sociale kaart van de gemeente is het overzicht van organisaties
die hulp, zorg, advies en activiteiten bieden binnen onze gemeente.
Denk hierbij aan begeleiding, geestelijke gezondheid, jeugdhulp,
verslaving, werk en wonen. Deze sociale kaart biedt veel achtergrondinformatie over wat de hulp, zorg en het advies inhouden.
U vindt de sociale kaart op www.socialekaartnunspeet.nl.
Parkeren met parkeerontheffing in de Stationslaan
Het college van B&W heeft besloten het ontheffingenbeleid parkeren in de zone met parkeerduurbeperking gemeente Nunspeet te
wijzigen. Het is voor ontheffingshouders binnen de tijden waarin de
parkeerduurbeperking geldig is (9.00 – 18.30 uur en op vrijdag tot
21.30 uur) niet meer toegestaan met ontheffing te parkeren op de
parkeerplaatsen aan de Stationslaan.
Het blijkt dat de parkeerdruk op de Stationslaan gedurende de
winkelopeningstijden hoog is. Er wordt vaak kort geparkeerd om
snel even een boodschap te doen bij de nabijgelegen winkel. De
maatregel is genomen om het kort parkeren (tot maximaal 2 uur)
te optimaliseren in de Stationslaan. Ontheffingshouders kunnen
gedurende de tijden dat de blauwe zone geldt hun voertuigen (met
ontheffing) parkeren aan de Kerkendriest, het parkeerterrein Driestweg, de Haverkamp en op het Stationsplein. De beleidswijziging
treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021.
.............................................................................................................
Ambtshalve wijziging woonadres naar ‘land onbekend’
Het college van B&W van de gemeente Nunspeet wijzigt ambtshalve de woonadresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)
naar woonadres ‘land onbekend’ van:
- per 25 mei 2021: de heer V. Polák (24 maart 1982)
- per 8 juni 2021: mevrouw E. Jančová (23 januari 1999)
- per 8 juni 2021: mevrouw M. Gala (18 juli 1981)
- per 8 juni 2021: de heer S.J. Gala (6 september 2002)
- per 8 juni 2021: de heer E.J. Litz (28 februari 1963)
- per 8 juni 2021: mevrouw E. Kulczyńska (30 juni 1991)
- per 8 juni 2021: de heer G.Z. Korpak (30 december 1980)
- per 8 juni 2021: de heer M.W. Staroń (9 januari 1990)
- per 8 juni 2021: de heer M. Bolebruch (22 december 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.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending
een bezwaarschrift bij ons indienen, zie colofon. Als u of een derde
belanghebbende bezwaar heeft gemaakt en u kunt niet wachten op
de beslissing hierop, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland,
zie colofon. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.
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Op vakantie? Check uw reisdocument

Tien jaar Voedselhulp Nunspeet

Met het oog op de vakantieperiode adviseren wij u tijdig een
afspraak te maken voor het aanvragen van een nieuw reisdocument. Een afspraak maakt u (bij voorkeur) digitaal via nunspeet.nl/
afspraak-maken, zowel voor het aanvragen als het afhalen van uw
reisdocument. U kunt ook een afspraak maken door te bellen met
(0341) 25 99 11 of persoonlijk langs te komen bij de informatiebalie.

De vrijwilligers van de Voedselhulp Nunspeet zijn ’s ochtends
al druk bezig met het inpakken
van boodschappentassen als
wethouder Storteboom daar op
1 juli langskomt voor een kijkje
in de keuken. Coördinator van
de Voedselhulp, Coby Mulder,
vertelt er over de dagelijkse gang
van zaken en de werkwijze van de
Voedselhulp.

Openingstijden Klantcontactcentrum
Wij helpen u op afspraak. Dagelijks van 08.30 tot 12.30 uur en op
donderdag tot 20.00 uur. In de maand juli zijn wij op woensdag 7,
14 en 21 juli ook van 13.00 - 16.00 uur open.
Aanvraag paspoort en identiteitskaart tijdelijk niet mogelijk
Vanaf 2 augustus moet u voor het aanvragen van een identiteitskaart vingerafdrukken afgeven. Onze systemen moeten hierop
worden aangepast. Daarom kunt u van donderdag 29 juli 11.30 uur
tot en met vrijdag 30 juli geen (spoed)aanvraag voor een paspoort
of identiteitskaart doen.
.............................................................................................................

Grip op Verwardheid
Kom jij in je werk of dagelijks leven wel eens mensen tegen die
verward gedrag vertonen? En vind je het lastig om daar goed op te
reageren? Meld je dan aan voor een training Grip op Verwardheid;
een divers aanbod van trainingen, gericht op verschillende thema's
die oorzaken van verward gedrag kunnen zijn. Door het volgen van
zo'n training vergroot je je kennis en ontwikkel je vaardigheden om
deze situaties optimaal tegemoet te treden.
Kijk voor trainingen in onze regio op www.gripopverwardheid.nl.

50ste verjaardag
gemeente Nunspeet
Op 1 januari 2022 bestaat de gemeente Nunspeet 50 jaar. Dat wil
het gemeentebestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn
trots op onze mooie gemeente en dit jubileum mag gevierd worden.
Maar hoe gaan we het vieren? Het gemeentebestuur wil niet alleen
de besturen van de dorpsverenigingen, ondernemersverenigingen,
BKN en Nunspeet uit de kunst betrekken bij het jubileum, maar ook
de inwoners en verenigingen van onze gemeente vragen om suggesties hoe we onze 50ste verjaardag kunnen vieren. Dat kunnen
nieuwe activiteiten zijn, maar wellicht ook bestaande evenementen
die we in een ‘jubileumjasje’ kunnen gieten.

Dankbaarheid
De Voedselhulp is er voor inwoners van Nunspeet, Elspeet,
Vierhouten en Hulshorst. Het
kan voor inwoners om verschilMevrouw Coby Mulder (links) en wethouder Storteboom (rechts).
lende redenen soms financieel
tegenzitten. Om juist deze groep te helpen toch het hoofd boven water te houden, deelt de Voedselhulp
wekelijks boodschappenpakketten uit aan deze gezinnen. Coby vertelt dat veel inwoners het in het begin
moeilijk vinden om contact op te nemen met de Voedselhulp. Maar zijn ze eenmaal bekend met de
Voedselhulp, dan overheerst toch de dankbaarheid en blijdschap dat er ondersteuning is.
Dubbel gevoel bij 10-jarig jubileum
In juni bestond de Voedselhulp Nunspeet tien jaar. Een jubileum met een dubbel gevoel. Wethouder
Storteboom: "Eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn dat gezinnen hulp nodig hebben bij de dagelijkse
boodschappen. Tegelijkertijd zijn we hartstikke blij dat deze mogelijkheid er is. We willen daarom ook
graag alle vrijwilligers en donateurs aan de Voedselhulp bedanken."
Contact met de Voedselhulp
Kunt u zelf de dagelijkse boodschappen moeilijk betalen? Neem dan gerust contact op met de Voedselhulp. De Voedselhulp is op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur te bereiken via 06 42 27 47 35. U kunt
ook per mail contact opnemen via info@voedselhulpnunspeet.nl.
Gemeentelijke inkomensregelingen
De gemeente Nunspeet heeft zelf ook een aantal financiële regelingen voor inwoners met een laag
inkomen en weinig vermogen. Kijk voor meer informatie op www.nunspeet.nl/inkomen.
........................................................................................................................................................................

100-jarig jubileum Van den Pol dames- en herenmode
Afgelopen week overhandigde wethouder Storteboom namens het college een jubileumgift aan Henk
van den Pol van Van den Pol Mode uit de Dorpsstraat. Vanwege de corona lockdown van alle niet-essentiele winkels in 2020 heeft Henk van de Pol dit jubileum niet groots kunnen vieren.
Het college wil met deze
gift Henk van den Pol
alsnog van harte feliciteren
met zijn jubileum en hem
succes wensen voor de komende jaren.

Heeft u / heb jij een leuk idee hoe we het 50-jarig bestaan van onze
zelfstandige gemeente Nunspeet met elkaar kunnen vieren? Mail
uw / jouw suggestie dan naar m.j.van.voorst@nunspeet.nl. Uw /
jouw inbreng wordt dan betrokken bij het maken van een jubileumprogramma.
Uw en jouw burgemeester,

Foto:
Wethouder Storteboom
overhandigt de cheque aan
Henk van den Pol

Breunis van de Weerd

Doe mee: Week van Duurzaamheid
Van 8 tot en met 16 oktober is er in de regio Noord-Veluwe van
alles te zien, proeven en ervaren op het gebied van duurzaamheid.
Bedrijven, organisaties en inwoners uit de regio Noord-Veluwe
kunnen hun activiteit nu aanmelden voor deze week. Denk aan een
leuke workshop, proeverij of kortingsactie. Initiatiefnemers van
de Week van Duurzaamheid zijn de zeven regiogemeenten en hun
duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam.
Organisaties, bedrijven en inwoners uit de regiogemeenten Elburg,
Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten kunnen
hun activiteit aanmelden via de website van Week van Duurzaamheid: www.weekvanduurzaamheid.nl. Aan het inschrijven zijn geen
kosten verbonden.

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

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

Lokaal Sport- en Preventieakkoord uitgebreid
Afgelopen voorjaar is een onderzoek gehouden waarin professionals,
vrijwilligers en inwoners werd gevraagd naar hun behoeften op het
gebied van een gezonde leefstijl binnen de gemeente Nunspeet.
Hieruit kwamen drie thema's naar voren:
- Gezonde voeding en gezond gewicht
- Roken en alcohol
- Mentale gezondheid (lekker in je vel)
Vervolgens vond per thema een online sessie plaats met 10 tot 15 deelnemers die onze gemeente vertegenwoordigen, zowel vanuit organisaties
als inwoners. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van het lokale Sport- en
Preventieakkoord ‘Nunspeet Sportief en Gezond’ en 18 extra partners die
het akkoord hebben ondertekend. De andere zes thema’s zijn: gezonde en actieve levensstijl, meedoen
in sport en samenleving, fit en vitaal ouder worden, jeugd vaardig in beweging, toekomstbestendige
sportaanbieders en sportief gebruik van de openbare ruimte.
Hebt u / heb jij plannen of ideeën die Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en/of Vierhouten sportiever en
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Maatregelen vanwege snelle toename besmettingen
Tot en met 13 augustus 2021 gelden de volgende maatregelen:
Horeca alleen met vaste zitplaats op anderhalve meter
- Voor horeca geldt dat deze open is, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op
anderhalve meter afstand van elkaar zit.
- Alle horeca sluit dagelijks om middernacht tot 6 uur ‘s ochtends. Entertainment, zoals
live optredens en harde muziek, is verboden.
- Discotheken en nachtclubs sluiten opnieuw hun deuren.
- Voor de horeca gaat het systeem van het coronatoegangsbewijs waarmee een uitzondering op de anderhalvemeterregel mogelijk was, dus op pauze tot en met 13 augustus 2021.

Ontspannen op vakantie
Als je besluit om op vakantie te gaan, dan wil je wel een zorgeloze 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.

1

Zitten bij evenementen en bij locaties voor cultuur en sport
- Evenementen, culturele locaties en publiek bij professionele sportwedstrijden en sporten jeugdactiviteiten zijn toegankelijk mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op
anderhalve meter afstand van elkaar zit.
- Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze locaties
extra publiek aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een zitplaats en er geldt een beperking
van de beschikbare ruimte: max. twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt.
- Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 24 uur geldig.
- Evenementen duren maximaal 24 uur.
Geen verandering voor doorstroomlocaties
- Voor doorstroomlocaties, zoals winkels, musea of kermissen verandert er niks. Zij
mogen 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen.
Houd feestjes klein en beheersbaar
De basisregels blijven belangrijk. Als je anderhalve meter afstand houdt, is er veel mogelijk.
Ook om samen te komen en bijvoorbeeld iets te vieren. Maar de oproep van het kabinet
is en blijft: doe het verstandig, neem je verantwoordelijkheid. Houd je feestjes klein en
beheersbaar, en houd anderhalve meter afstand. Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig
je handen. Nies en hoest in je elleboog. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen
op corona. Ook wie al gevaccineerd is.

Vakantie kiezen
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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.

• 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
- een geel land plotseling oranje wordt

• Boek flexibel want een reisadvies kan onverwachts
veranderen. Bekijk goed de voorwaarden van je reis- en
annuleringsverzekering.
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• Download de Reisapp, maak je bestemming favoriet
en krijg automatisch bericht als de situatie verandert.
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• Bekijk in het reisadvies of een coronabewijs nodig is.
- Download de CoronaCheck-app en zet je
coronabewijs erin.

Terug thuis
Zodat we de samenleving openhouden

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

• Als je coronaklachten hebt, laat je dan
testen en ga in quarantaine.

• Neem genoeg mondkapjes, handgel en eventueel
zelftesten mee.

• Geen coronaklachten? Doe dan voor
de zekerheid een zelftest.
Zo voorkom je dat je in Nederland
vrienden en familie besmet en nieuwe
virusvarianten verspreidt.
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Op reis
Zodat je samen gezond weer thuiskomt
• Houd je aan de basisregels en herinner elkaar eraan.
• 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.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Horeca tijdens de zomer
Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer.
Daarom gelden van 10 juli 6.00 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen,
ook voor de horeca.

Openingstijden

Voorwaarden horeca

Horeca open van 6.00 uur ’s ochtends tot
0.00 uur ’s avonds.

Gezondheidscheck verplicht.
Vaste zitplaats verplicht.

Nachtclubs en discotheken gesloten.

Maximaal aantal bezoekers afhankelijk
van de grootte van de ruimte.

Reguliere openingstijden voor afhalen
en laten bezorgen.

Testen
Laat je testen als je na de prik corona
klachten hebt. De kans dat je corona krijgt
is klein, maar het kan nog steeds. En je kan
misschien ook andere mensen besmetten.

Geen maximale groepsgrootte.

.

1,5 meter afstand houden verplicht.
Entertainment, zoals tv-schermen, niet
toegestaan.

Wassen

Basisregels

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

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/reizen
of bel 0800-1351
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Prik tegen corona:
ja/nee

Na de prik
Na de prik is het belangrijk dat je nog steeds
de coronaregels volgt. Want het coronavirus
is er nog steeds en de prik beschermt niet
voor 100%.
Ook is het nog niet bekend of je na de prik
het coronavirus nog kunt doorgeven aan
andere mensen. Dat wordt nog onderzocht.

Koffer pakken
Zodat je ter plekke minder hoeft uit te zoeken

Check altijd voor vertrek het reisadvies op www.wijsopreis.nl. En kijk niet alleen naar de
kleur van uw favoriete vakantieland, maar lees het hele reisadvies. In het reisadvies staat
precies welke maatregelen gelden voor het land waar u naartoe wilt en de landen waar u
doorheen reist. Dus bereid u goed voor: zet uw coronabewijzen klaar in de CoronaCheckapp of print ze uit. En als u nog niet bent gevaccineerd, kunt u zich gratis laten testen voor
12 mei 2021
vertrek.

Je kiest zelf
Je kiest zelf of je de prik wilt of niet. De prik is
gratis. Sommige mensen willen de prik niet.
Bijvoorbeeld door hun geloof. Of omdat zij
bang zijn voor de klachten die je soms krijgt
na de prik, zoals pijn in je arm en hoofdpijn.
Heb je twijfels of vragen over de prik? Bel dan
met je huisarts.

Zodat je samen onbezorgd op vakantie kan

• 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.

Lezen van het hele reisadvies belangrijk
Reizen naar het buitenland is en blijft een risico. De toename van het aantal besmettingen
in Nederland kan gevolgen hebben voor een ontspannen vakantie naar het buitenland.
Doordat andere landen ons op basis van de toename in besmettingen als risico zien, kan
het zijn dat zij extra maatregelen nemen voor Nederlandse toeristen. Zoals in Europa verplicht reizen met het Digitaal Corona Certificaat (DCC) als coronabewijs. Of een verplichte
quarantaine bij aankomst. Deze eisen kunnen per land verschillen.

De prik beschermt jou tegen corona
Sommige mensen worden erg ziek van
corona. Zij krijgen hoge koorts en moeite met
ademhalen. Een prik tegen corona beschermt
jezelf, en uiteindelijk ook jouw familie en
anderen. Na de prik heb je minder kans om
ziek te worden.
Hoe meer mensen de prik nemen, hoe
moeilijker het coronavirus zich verspreidt.
Als veel mensen de prik nemen kan er steeds
meer en komen er minder coronaregels.

Afspraken maken

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Afstand
.

Houd 1,5 meter
afstand.
Geef elkaar de ruimte.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Testen

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/horeca
of bel 0800-1351

