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14 september 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
- Eeckelhagen 37. Ontheffing
bestemmingsplan voor onderwijs met kinderopvang. Zaak:
HZ 2021-1207. Ontvangen
30-7-2021.
- Ganzekamp 1. Het uitbreiden
van het woonhuis (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-1260. Ontvangen
14-8-2021.
- Hulstweg 17. Het aanleggen van
een oprit (reconstructie Hulstweg). Zaak: HZ 2021-1289.
Ontvangen 19-8-2021.
- Hulstweg 7. Het aanleggen van
een oprit (reconstructie Hulstweg). Zaak: HZ 2021-1272.
Ontvangen 17-8-2021.
- Industrieweg 64. Aanleggen van
een in- en uitrit. Zaak: HZ 20211187. Ontvangen 26-7-2021.
- Jasmijnweg 21. Vergroten erker
en luifel (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-1205. Ontvangen
29-7-2021.
- Oenenburgweg 14. Verbouwen
van het dak en plaatsen zonnepanelen. Zaak: HZ 2021-1306.
Ontvangen 24-8-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Jongkindhoek 83. Het uitbouwen
van de voorgevel. Zaak: HZ
2021-1064. Verzonden 7-9-2021.
- Molenweg 91. Het vergroten
van de opslagruimte (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0967. Verzonden
12-8-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Beukenlaan 18. Het verhogen
van de kap. Zaak: HZ 2021-0895.
Verzonden 7-9-2021.
- Hulstweg 5. Het kappen van
bomen. Zaak: HZ 2021-1292.
Verzonden 6-9-2021.
- Paolalaan 9. Het vervangen van
hek (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan). Zaak: HZ 20211068. Verzonden 7-9-2021.
- Secretaris Boerhoutweg. Het
kappen van een boom. Zaak: HZ
2021-1177. Verzonden 6-9-2021.
- Waterweg 48. Het oprichten van
een dubbele woning (Activiteiten
Bouwen, In- uitrit aanleggen).
Zaak: HZ 2021-0980. Verzonden
7-9-2021.
Evenementenvergunning
aangevraagd1
- Oranjepark. Herdenking dd.
10-09-2021. Zaak: HZ 2021-1257.
Ontvangen 12-8-2021.
Evenementenvergunning
verleend2
- Ds. de Bouterlaan 5. HeleBoeldag op 18/09/2021. Zaak: HZ
2021-1308. Verzonden 2-9-2021.
- Elburgerweg 15. Het houden van
de Venstermarkt op 11-09-2021.
Zaak: HZ 2021-1002. Verzonden
6-9-2021.
- Oranjepark. Herdenking dd.
10-09-2021. Zaak: HZ 2021-1257.
Verzonden 6-9-2021.
APV-vergunning verleend3
- Parkeervak voor Harderwijkerweg 61. Het plaatsen van een
afvalcontainer. Zaak: HZ 20211265. Verzonden 7-9-2021.

Drank- en horecavergunning
aangevraagd1
- Harderwijkerweg 7. Uitoefenen
horecabedrijf Restaurant Jing.
Zaak: HZ 2021-1328. Ontvangen
27-8-2021.
Sloopmeldingen1
- Kamperfoelieweg 2. Verwijderen
van asbesthoudende materialen.
Zaak: HZ 2021-1313. Ontvangen
25-8-2021.
- Randweg 36. Het verwijderen
van asbesthoudend materiaal.
Zaak: HZ 2021-1361. Ontvangen
6-9-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Maatweg 47. Het oprichten van
een woning. Zaak: HZ 20211258. Ontvangen 13-8-2021.
- Weth. van de Zandeweg 50. Het
verbreden van inrit. Zaak: HZ
2021-1275. Ontvangen 17-8-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Nunspeterweg 81. Het kappen
van bomen. Zaak: HZ 2021-1126.
Verzonden 1-9-2021.
- Staverdenseweg 25a. Het verbouwen van de woning. Zaak: HZ
2021-1179. Verzonden 7-9-2021.
- Vierhouterweg 16. Brandveilig
gebruik van de school. Zaak: HZ
2021-0838. Verzonden 6-9-2021.
(Beroep4)
- Weth. van de Zandeweg 50. Het
verbreden van inrit. Zaak: HZ
2021-1275. Verzonden 2-9-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Harderwijkerweg 464a. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2021-1333.
Ontvangen 30-8-2021.
- Varelseweg 39. Verbouwen
tot dubbele woonboerderij
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 20211185. Ontvangen 26-7-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Harderwijkerweg 405. Kappen
van bomen. Zaak: HZ 2021-1137.
Verzonden 1-9-2021.
- Schepersweg. Het oprichten van
een woning. Zaak: HZ 20210705. Verzonden 1-9-2021.
- Schuin tegenover Rijnvis 46.
Het oprichten van een woonhuis
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0946.
Verzonden 7-9-2021.
- Varelseweg 211 0001. Plaatsen
van een berging. Zaak: HZ 20211237. Verzonden 1-9-2021.
Sloopmelding1
- Harderwijkerweg 497. Verwijderen van asbest. Zaak: HZ 20211315. Ontvangen 26-8-2021.
Vierhouten
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Reelaan 8. Het verbreden van
de inrit. Zaak: HZ 2021-1245.
Ontvangen 9-8-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Reelaan 8. Het verbreden van
de inrit. Zaak: HZ 2021-1245.
Verzonden 2-9-2021.
- Zie colofon voor toelichting -

Commissievergaderingen
Op donderdag 16 september vergadert de commissie Algemeen
Bestuur om 19.30 uur digitaal met op de agenda o.a. de representativiteitsverklaring stichting RTV Nunspeet, besteding overschot
jaarrekening 2020 VNOG en de tijdelijke wet maatregelen Covid-19.
Via de website nunspeet.raadsinformatie.nl kunt u deze vergadering bekijken. Hier vindt u ook de volledige agenda en bijbehorende
stukken van de onderwerpen die besproken worden.
..............................................................................................................

Renovatie Weversweg en Kruisweg
Vanaf maandag 20 september 2021 start de aannemer Pannekoek
GWW B.V. met de renovatie van de Weversweg en Kruisweg in
Hulshorst.
Wat houden de werkzaamheden in?
De asfaltverharding wordt opgebroken en vervangen door straatklinkers. Ook worden de (rabbat)stroken opgeknapt en de stobben
(boomstronken) verwijderd.
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in drie verschillende fases uitgevoerd. Deze werkzaamheden
duren naar verwachting tot eind oktober a.s. Uiteraard spelen de
weersomstandigheden een belangrijke rol. Het is daarbij helaas niet
te voorkomen dat tijdelijk enige overlast ontstaat.
Meer informatie
Voor vragen en/of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het team Openbare
Ruimte via telefoonnummer (0341) 25 99 11.
..............................................................................................................

Korte afsluiting afrit Elspeet (14) A28
Op dinsdag 21 september tussen 20.00 uur en 23.00 uur is de afrit
Elspeet tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden. Het verkeer
wordt omgeleid.
Sta jij aan het begin van je carrière of ben jij een gedreven casemanager die weet van mogelijkheden en uitdagingen die er zijn om als
statushouder te participeren in de Nederlandse samenleving? Ben
je creatief en stressbestendig? Lees dan verder, want voor het team
Sociaal zoeken we een

Casemanager statushouders
36 uur

Als casemanager statushouders heb je een veelzijdige en uitdagende
functie in het sociaal domein. Je beheert je eigen caseload en bent
voor de statushouder het aanspreekpunt bij de gemeente. Je helpt
statushouders om op eigen benen te staan en een goed bestaan op
te bouwen. Je helpt hen vanaf het moment van vestiging in onze
gemeente tot aan de uitstroom uit de bijstand. Dit doe je niet alleen
maar in samenwerking met een collega casemanager statushouders,
een jobcoach/jobfinder en een arbeidsdeskundige.
Jouw taken bestaan o.a. uit:
- de uitvoering van de taakstelling huisvesting statushouders samen
met woningbouwcorporaties, VluchtelingenWerk en COA;
- het afhandelen van aanvragen, heronderzoeken en signalen
Participatiewet en bijzondere bijstand;
- het opstellen en monitoren van het persoonlijk plan inburgering
en participatie (PIP) van de statushouder;
- het monitoren van de inburgeringsplicht / trajecten gericht op werk;
- het handhaven op rechtmatigheid van uitkeringen;
- het informeren van inwoners en instanties;
- het onderhouden van functionele contacten met specifieke samen
werkingspartners zoals VluchtelingenWerk, onderwijsinstellingen,
UAF, DUO, vrijwilligersinstanties, etc.
Wat verwachten we van jou?
- hbo werk- en denkniveau
- kennis van de Participatiewet en de wet inburgering;
- affiniteit met klanten met psychosociale problematiek;
- aantoonbare ervaring/affiniteit met de doelgroep statushouders;
- dat je enthousiast, integer, flexibel, proactief, creatief en dienstverlenend bent ingesteld.
Geïnteresseerd?
Wil je meer weten over deze functie en de gemeente Nunspeet?
Kijk op www.nunspeet.nl/werkenbij.

Indrukwekkende videoproductie
‘Nunspeet staat stil bij corona’
Afgelopen vrijdagavond 10 september was er een speciale uitzending op RTV Nunspeet waarin werd stilgestaan bij de impact van corona op de Nunspeetse samenleving. Een videoproductie die een beeld schetst
van wat de coronaperiode voor verschillende doelgroepen uit onze gemeente heeft betekend en nog
steeds betekent. De videoproductie is terug te kijken via www.rtvnunspeet.nl.
Dorpsdichter Willemijn Hannessen opende de avond met een gedicht bij het monument dat is gemaakt
door Dirk Verheij. Tijdens de videoproductie is te zien hoe hij dit monument gemaakt heeft en wat de
achterliggende gedachte is. Er waren vooraf opgenomen interviews met o.a. enkele leden van het mannenkoor Salvatori,
huisartsen Paul Morgenstern en Bianca Ouwerkerk, Rick en Theo
van sportschool Dekker en Guido en Caroline Waterman van Het
Koetshuis. Deze interviews werden afgewisseld met live tafelgesprekken. Harriët Vijsma en Roland Kip spraken met Mieke die
haar beide ouders binnen twee weken verloor aan corona, Henk
Vis en Sander Klugt die zelf corona kregen en in het ziekenhuis
lagen, maar ook de ervaringen van diverse mensen uit onze
samenleving werden besproken: Harry Noppers (directeur) en
drie derdejaarsleerlingen van de Nuborgh, Erik Stotijn van het
Noord-Veluws Museum, Heidy Bouw van Idance, Jannick en
Loes van Markt 11 en burgemeester Van de Weerd. Tussen de interviews en gesprekken door waren er bijzondere optredens van Idance, mannenkoor Salvatori, zang van onder meer Laura Groeneveld, Mirjam de
Groot, Peter Kip en Freek van der Heide. Al met al een indrukwekkende avond. De videoproductie is een
samenwerking van Sander Klugt, Harriët Vijsma, RTV Nunspeet en de gemeente Nunspeet.
Monument Oranjepark
Middenin een bestrate cirkel staat een sokkel met daarop een beeld van twee in
brons gegoten handen. De ene hand ondersteunt een vragende hand. Deze handen
hebben meerdere betekenissen: het tekort aan handen in de zorg, aan het bed. Veel
mensen zijn alleen gestorven. Geen hand die vastgehouden kon worden. Eenzaam.
Op de sokkel staan woorden als anderhalve meter, stil, eenzaam, thuiswerken, troost
en samen. Er staan twee bankjes omheen en de beplanting - in kleinere cirkels beelden als zij gaan bloeien ook weer allemaal cirkels uit. Cirkels als symbool voor
het beeld van het virus. Een plek waar mensen die er behoefte aan hebben naar toe
kunnen gaan.

GGD testlocatie in Elspeet
Vanaf woensdag 15 september 15.00 uur is het mogelijk om u bij klachten te laten testen op corona in
het Kulturhus in Elspeet. Van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur en 19.00 uur is het Kulturhus als testlocatie geopend. U kunt een afspraak maken via www.coronatest.nl of 0800-1202. Uiteraard
wordt er zorgvuldig omgegaan met het gescheiden houden van mensen die testen en andere bezoekers.
Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Laat u dan testen.
- U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
- U hoest.
- U bent benauwd of kortademig.
- U heeft verhoging (tot 38 graden Celsius).
- U heeft koorts (vanaf 38 graden Celsius).
- U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, zonder dat uw neus verstopt is.
Telefonisch een testafspraak maken
Bel met 0800-1202 voor de coronatest en houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
U vindt dit nummer op uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Het telefoonnummer is 7 dagen per
week van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar.
Online een afspraak maken
Via coronatest.nl kunt u zich aanmelden voor een test met behulp van uw DigiD. Inloggen kan alleen
met de DigiD-app of sms-controle. Voor kinderen vanaf 7 jaar met een eigen DigiD kunt u ook online een
afspraak inplannen.
Quarantaine
Krijgt u klachten die passen bij het coronavirus? Laat u dan altijd bij de GGD testen. Doet u op dag 5
een coronatest en is de uitslag negatief? Dan eindigt de quarantaine. Doet u geen coronatest blijf dan
10 dagen in quarantaine.
Bent u beschermd tegen corona? Dan hoeft u niet in quarantaine. Wel is het belangrijk om uw gezondheid goed in de
gaten te houden.
U bent beschermd tegen corona als:
- het meer dan 14 dagen geleden is dat u een tweede prik
hebt gehad met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna;
- het meer dan 14 dagen geleden is dat u één prik hebt gehad
met een van deze vaccins en u daarvoor corona hebt gehad;
- het meer dan 28 dagen geleden is dat u één prik hebt gehad
met het vaccin van Janssen;
- u binnen de afgelopen 6 maanden corona hebt gehad.

Week tegen eenzaamheid
Van 30 september tot en met 7 oktober 2021 vinden er door het
hele land speciale activiteiten plaats om extra aandacht te vragen
voor het thema eenzaamheid met als hoofdboodschap: Kom erbij!
De Week tegen Eenzaamheid is er om mensen dichter bij elkaar te
brengen. In de afgelopen week heeft elk huishouden uit de gemeente Nunspeet een flyer in de brievenbus ontvangen met daarop het
programma gevuld met diverse activiteiten. Er worden onder andere
spellen, wandelingen, sportieve
en culinaire activiteiten georganiseerd. Voor ieder wat wils!
Wilt u ook meedoen en laagdrempelig (vaak gratis) kennismaken
met diverse organisaties en activiteiten? Bekijk het actuele aanbod
op de website nunspeet.nl/
weektegeneenzaamheid en
geef u snel op!
Tip: vraag iemand met u mee!
..............................................................................................................

Waardering voor mantelzorgers
"Ik ben Silvia (37 jaar) en alleenstaande moeder van mijn dochter
Karin (12 jaar) en zoon Bas (9 jaar). Drie jaar geleden zijn mijn ex en
ik gescheiden. Ondanks de scheiding hebben Paul en ik gelukkig wel
goed contact met elkaar. Ik breng de kinderen om het weekend naar
hem toe of hij haalt ze hier op. We zijn geen partners meer, maar
willen wel goede ouders zijn voor onze twee kinderen. Juist omdat
Bas een ontwikkelingsachterstand heeft. Hij zit daarom op het speciaal onderwijs. Ook heeft hij diabetes, waardoor hij best wat zorg
nodig heeft. Dan is het fijn om dat als ouders samen te dragen, ook
al zijn onze wegen voor ons persoonlijk leven uit elkaar gelopen.
De meeste zorg komt op mij neer, ook al hebben we de zorg
verdeeld. Paul gaat altijd met Bas mee naar de internist en de
diabetesverpleegkundige. Terwijl ik - omdat Bas het meest bij mij
thuis is - de dagelijkse zorg voor hem heb, het meten en spuiten, etc.
Daar gaat veel tijd in zitten. Dus ja, ik ben wel een echte mantelzorgmoeder. Daar wilde ik eerder niks van weten, maar de laatste
tijd ervaar ik het toch ook wel als een erkenning. Het zijn de feiten
in mijn leven dat mijn zoon extra zorg nodig heeft. En dus ben ik
mantelzorgmoeder."
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.
..............................................................................................................

Reminder: inwonersonderzoek over
toerisme en recreatie

Kijk voor alle quarantaineregels op www.ggdnog.nl/corona/
alles-over-corona/hoe-gaat-het-verder-na-de-coronatest.

Steeds meer toeristen brengen hun vakantie door in de gemeente
Nunspeet. Dat heeft voordelen voor de werkgelegenheid en het
voorzieningenniveau, maar kan ook nadelig zijn als het (te) druk
wordt. De gemeente Nunspeet is daarom benieuwd hoe inwoners
denken over het toerisme en recreatie in de gemeente. Vul uiterlijk
vrijdag 24 september de vragenlijst in op de website nunspeet.nl/
toerisme. Onder de deelnemers worden enkele lokale lekkernijen
verloot.

Vaccinatie
Haal uw coronaprik wanneer het u uitkomt, zonder afspraak.
Kijk voor de locaties op www.prikkenzonderafspraak.nl.

De gemeente vindt de mening van inwoners erg belangrijk en waardevol en wordt bij dit onderzoek ondersteund door Bureau voor
Ruimte & Vrije Tijd dat de antwoorden verwerkt.

Oproep DTP- en BMR-vaccinatie
Jongens en meisjes uit de gemeente Nunspeet geboren in 2012 worden binnenkort
uitgenodigd voor een DTP- en BMR-vaccinatie. Ook kinderen geboren in 2011 die de
vaccinaties vorig jaar niet hebben gehad, ontvangen een uitnodiging. De uitnodigingen
worden verstuurd door het RIVM.
De vaccinaties DTP-BMR worden gegeven op 22 september 2021. Kinderen worden
uitgenodigd in tijdsblokken van 5 minuten. Adres: Veluvine, F.A. Molijnlaan 186 in
Nunspeet. GGD Noord- en Oost-Gelderland voert de vaccinaties uit.
Waarom ook alweer?
Een vaccinatie beschermt tegen ernstige en besmettelijke infectieziektes. Veel van deze
ziektes kennen we nu bijna niet meer. Met een vaccinatie bescherm je niet alleen jezelf,
maar ook anderen. Bijvoorbeeld ernstig zieken en baby’s die (nog) niet gevaccineerd
kunnen worden. Zo zorgen we er samen voor dat infectieziekten geen kans krijgen in
Nederland.
Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie over vaccineren? Betrouwbare informatie over
vaccineren en de afzonderlijke vaccinaties vind je op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.
De afdeling Jeugdgezondheid van GGD NOG is op werkdagen tussen 8.00 - 12.00 uur
bereikbaar voor vragen over vaccinaties van 4-18 jarigen op telefoonnummer 088 - 443
31 00 of kijk op www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden/vaccinaties.
..............................................................................................................................................

30 september: webinar Rookvrije werkomgeving
Op donderdag 30 september organiseert NOG Fitter en Vitaler van 10.30 tot 12.00 uur
een webinar over het rookvrij maken van je bedrijf of organisatie. Benieuwd hoe je
daarmee aan de slag kunt?
Per 1 januari 2022 is het sluiten van rookruimtes binnen verplicht voor het bedrijfsleven.
Maar als betrokken werkgever kan je meer doen, zoals het bedrijfsterrein rookvrij maken
en rokende werknemers helpen om te stoppen. We helpen je graag op weg! Schrijf je
gratis in voor dit webinar via www.nogfitterenvitaler.nl.
..............................................................................................................................................

Stoptober: doe jij ook mee?
Vanaf 1 oktober stoppen duizenden mensen met roken. Rook jij, maar wil je graag stoppen? Doe dan op 1 oktober mee aan Stoptober. Stoptober geeft je namelijk op allerlei
manieren steun om het vol te houden. Daardoor is de kans dat je blijvend stopt wel 5x
groter! Stoppen met roken doe je niet alleen!
Meedoen aan Stoptober?
Schrijf je dan in op www.stoptober.nl.

