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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
- Boudewijnplantsoen 8. Plaatsen
dakkapel op achtergevel (Activiteiten Bouwen, afwijken best.
plan). Zaak: HZ 2021-0751.
Ontvangen 17-5-2021.
- Dreeslaan 24. Verbreden van de
uitrit (Activiteiten In-/uitrit aanleggen, Kappen). Zaak: HZ 20210549. Ontvangen 12-4-2021.
- Ds. Martiniuslaan 6b. Realiseren doorbraak tussen twee
panden. Zaak: HZ 2021-0780.
Ontvangen 20-5-2021.
- Elisabethlaan 11. Plaatsen van
een carport (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0707. Ontvangen 8-5-2021.
- F.A. Molijnlaan 70. Verbouwen
van de woning. Zaak: HZ 20210795. Ontvangen 22-5-2021.
- Gruppendelerweg 41. Plaatsen
schutting. Zaak: HZ 2021-0788.
Ontvangen 21-5-2021.
- Harderwijkerweg 83. Plaatsen
overkapping (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan). Zaak:
HZ 2021-0665. Ontvangen
30-4-2021.
- Heemskerklaan 111. Plaatsen
van dakkapel. Zaak: HZ 20210690. Ontvangen 6-5-2021.
- Heuvelweg 4. Het uitbreiden
van de woning. Zaak: HZ 20210703. Ontvangen 7-5-2021.
- Jan Topweg kavel 1. Oprichten
woonhuis (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0742. Ontvangen 14-5-2021.
- Kapzolder 18. Het realiseren van
een opberghokje. Zaak: HZ 20210804. Ontvangen 25-5-2021.
- Kavel 5 De Kolk. Wijzigen van
de terreininrichting. Zaak: HZ
2021-0662. Ontvangen 29-4-2021.
- Meelzolder 16. Het realiseren
van een pergola. Zaak: HZ 20210803. Ontvangen 25-5-2021.
- Molenweg 70. Het aanbrengen
van een erfscheiding. Zaak: HZ
2021-0706. Ontvangen 7-5-2021.
- Oosteinderweg 85. Vervangen
van de schuur. Zaak: HZ 20210726. Ontvangen 11-5-2021.
- Oranjelaan 85. Veranderen van
raamkozijn i.v.m. nieuwe beglazing. Zaak: HZ 2021-0789.
Ontvangen 21-5-2021.
- Spoorlaan 71. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210741. Ontvangen 14-5-2021.
- Steenkraan 18a. Het realiseren
van een oprit. Zaak: HZ 20210682. Ontvangen 3-5-2021.
Beslistermijn verlengd1

- Dreeslaan 24. Verbreden uitrit
(Activiteiten In-/uitrit aanleggen,
Kappen). Zaak: HZ 2021-0549.
Verzonden 7-6-2021.
- Ds. Martiniuslaan 6. Wijzigen
bestemmingsplan. Zaak: HZ
2021-0512. Verzonden 31-5-2021.
- Eperweg 63. Het kappen van
houtopstanden. Zaak: HZ 20210494. Verzonden 25-5-2021.
- Hardenbrinkweg 24. Realiseren
van een mantelzorgwoning
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0559.
Verzonden 7-6-2021.
- Kavel 17-18 De Kolk. Oprichten
van bedrijfspand met kantoor en
opslag. Zaak: HZ 2021-0412.
Verzonden 2-6-2021.

- Veelhorsterweg 7. Het oprichten
van een woning. Zaak: HZ
2021-0474. Verzonden 3-6-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Boterdijk 44. Het verbreden van
de oprit. Zaak: HZ 2021-0637.
Verzonden 26-5-2021.
- Driftweg 26. Plaatsen dakkapel.
Zaak: HZ 2021-0557. Verzonden
03-6-2021.
- Eeckelhagen 74. Verbouwen
schuur (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0551. Verzonden 2-6-2021.
- Elspeterweg. Plaatsen reclamebord (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan, Reclame
plaatsen). Zaak: HZ 2020-2091.
Verzonden 19-5-2021.
- Esdoornlaan 35. Realiseren overkapping (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best.plan). Zaak: HZ
2021-0711. Verzonden 2-6-2021.
- Groenelaantje 20. Kappen van
drie acacia's. Zaak: HZ 2021-0625.
Verzonden 31-5-2021.
- Harderwijkerweg 83. Plaatsen
overkapping (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0665. Verzonden 7-6-2021.
- Heemskerklaan 111. Plaatsen
van dakkapel. Zaak: HZ 20210690. Verzonden 7-6-2021.
- Heuvelweg 13. Verbouwen van
de woning (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0583. Verzonden 7-6-2021.
- Hullerweg 29. Het verbouwen
van de woning. Zaak: HZ 20210472. Verzonden 19-5-2021.
- Jongkindhoek 44. Bouwen van
een carport (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0501. Verzonden 26-5-2021.
- Koningsspil 7. Plaatsen van een
tuinschuurtje. Zaak: HZ 20210718. Verzonden 26-5-2021.
- Oosterlaan 173. Plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210755. Verzonden 27-5-2021.
- Oosterlaan 4. Realiseren van een
schuifpoort. Zaak: HZ 20210681. Verzonden 27-5-2021.
- Pangelerweg 14. Het bouwen
van een loods. Zaak: HZ 20210664. Verzonden 2-6-2021.
- Treubstraat 52. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210239. Verzonden 19-5-2021.
- Veelhorsterweg 7. Het oprichten
van een woning. Zaak: HZ
2021-0474. Verzonden 3-6-2021.
- Veelhorsterweg 7. Het oprichten
van een woonhuis. Zaak: HZ
2021-0485. Verzonden 3-6-2021.
Omgevingsvergunning geweigerd3
- Elburgerweg 86. Plaatsen chalet
als noodwoning. Zaak: HZ 20210502. Verzonden 2-6-2021.
- Eperweg 71. Het kappen van
een fijnspar. Zaak: HZ 20210636. Verzonden 7-6-2021.
- F.A. Molijnlaan 15. Het kappen
van een douglasspar. Zaak: HZ
2021-0689. Verzonden 2-6-2021.
- Marconiweg 8. Het kappen van
een boom. Zaak: HZ 2021-0309.
Verzonden 19-5-2021.
Evenementenmelding1
- Marktplein. Het houden van
het Praktisch Verkeersexamen
op 15 juni 2021. Zaak: HZ 20210828. Ontvangen 28-5-2021.
APV-vergunningen aangevraagd1
- Plaatsen driehoeksborden t.b.v.
Aventurijn. Zaak: HZ 2021-0848.

Ontvangen 1-6-2021.
- Trottoir hoek Stationslaan 22/
Westerlaan. Het plaatsen van
een steiger/hoogwerker t.b.v.
schilderwerkzaamheden. Zaak:
HZ 2021-0840. Ontvangen
1-6-2021.
Drank- en horecawetvergunning
verleend2
- Marktstraat 7. Uitoefenen van
het horecabedrijf bij Cafetaria
Marktzicht. Zaak: HZ 2021-0072.
Verzonden 18-5-2021.
Sloopmeldingen1
- Groenelaantje 22. Verwijderen
asbest van het dak. Zaak: HZ
2021-0790. Ontvangen 21-5-2021.
- Jan Mankesstraat 22. Verwijderen asbesthoudende materialen.
Zaak: HZ 2021-0818. Ontvangen
27-5-2021.
- Laan 9. Sloopwerk. Zaak: HZ 20202020. Ontvangen 10-12-2020.
- Oosteinderweg 70. Slopen van
bestaand bijgebouw. Zaak: HZ
2021-0683. Ontvangen 4-5-2021.
- Pangelerweg 5a. Het slopen van
de woning. Zaak: HZ 2021-0611.
Ontvangen 21-4-2021.
- Randweg 56. Het verwijderen
van asbest. Zaak: HZ 2021-0814.
Ontvangen 26-5-2021.
- Stationslaan 38. Renoveren dak
van bijgebouw. Zaak: HZ 20210624. Ontvangen 25-4-2021.
- Vreeweg 98. Verwijderen van
asbesthoudende materialen.
Zaak: HZ 2021-0800. Ontvangen
25-5-2021.
- Waterweg 47. Saneren dakbeschot en ramen. Zaak: HZ 20210004. Ontvangen 4-1-2021.
Milieumeldingen1
- Pangelerweg 14. In gebruik hebben van nieuw bijgebouw en
werktuigenloods. Zaak: HZ 20210473. Ontvangen 30-3-2021.
- Ronding 15. Starten van een
bedrijf. Zaak: HZ 2020-1729.
Ontvangen 10-9-2020.
- Vreeweg 98. In gebruik hebben
van loods voor opslag van stro,
hooi en machines. Zaak: HZ 20210627. Ontvangen 23-4-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Noordwest fase 3. Oprichten van
22 woningen.Zaak: HZ 20210702. Ontvangen 7-5-2021.
- Pirkweg 8. Het bouwen van een
schuur met inpandige carport
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0700.
Ontvangen 6-5-2021.
- Plaggebaan 20. Oprichten woning
met bijgebouw. Zaak: HZ 20210791. Ontvangen 21-5-2021.
- Stakenbergweg 62 0009. Tijdelijk
bewonen van een recreatieverblijf ter overbrugging. Zaak: HZ
2021-0852. Ontvangen 2-6-2021.
- Vierhouterweg 58. Vernieuwen
van het dak. Zaak: HZ 20210687. Ontvangen 5-5-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Oude Hof 12. Realiseren aanbouw aan bestaand kerkgebouw
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0258.
Verzonden 19-5-2021.
- Veenweg 61. Het gebruik schuur
t.b.v. opslag winkel Vd Hardenberg. Zaak: HZ 2021-0361.
Verzonden 3-6-2021.

Omgevingsvergunning verleend3
- Hooiweg 159. Uitbreiden woning
en recreatiewoning (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan,
In-/uitrit aanleggen). Zaak: HZ
2021-0147. Verzonden 26-5-2021.
- Merelweg 31. Uitbreiden veldschuur. Zaak: HZ 2021-0526.
Verzonden 2-6-2021.
- Stakenbergweg 62 0009. Tijdelijk
bewonen recreatieverblijf ter
overbrugging. Zaak: HZ 20210852. Verzonden 7-6-2021.
- Zeisweg 17a. Realiseren doorbraak begane grond. Zaak: HZ
2021-0513. Verzonden 27-5-2021.
Drank- en horecawetvergunning
aangevraagd1
- Staverdenseweg 80. Uitoefenen
horecabedrijf De Witte Pauw.
Zaak: HZ 2021-0642. Ontvangen
1-6-2021.
Sloopmelding1
- Vierhouterweg 73. Verwijderen
van asbest. Zaak: HZ 2021-0744.
Ontvangen 16-5-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Harderwijkerweg 468a. Realiseren van een loods. Zaak: HZ 20210759. Ontvangen 18-5-2021.
- Klarenweg 45. Restylen woning
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0666.
Ontvangen 30-4-2021.
- Klarenweg tussen 9 en 11. Oprichten woning. Zaak: HZ 20210728. Ontvangen 11-5-2021.
- Naast Oorijzer 22. Realiseren
van een speelterrein (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.
plan). Zaak: HZ 2021-0763.
Ontvangen 19-5-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Hoefslag 18. In gebruik nemen
openbaar groen buitenterrein BSO
en vergroten schuur (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best.plan). Zaak:
HZ 2021-0252. Verzonden 18-5-2021.
- Schotweg 38. Uitbreiden van de
zorgboerderij. Zaak: HZ 20210495. Verzonden 25-5-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Hoefslag 18. In gebruik nemen
openbaar groen buitenterrein BSO
en vergroten schuur (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best.plan). Zaak:
HZ 2021-0252. Verzonden 3-6-2021.
- Klarenweg 45. Restylen woning
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0666.
Verzonden 7-6-2021.
Sloopmeldingen1
- Varelseweg 39. Slopen bebouwing. Zaak: HZ 2021-0110.
Ontvangen 26-1-2021.
- Zandhuisweg 34. Verwijderen
van asbesthoudende materialen.
Zaak: HZ 2021-0174. Ontvangen
12-2-2021.
Vierhouten
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Plaggeweg 90 0001. Het tijdelijk
bewonen van een recreatieverblijf ter overbrugging. Zaak: HZ
2021-0697. Ontvangen 6-5-2021.
- Plaggeweg 90 0111. Aanbouwen
van een tuinkamer (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0730. Ontvangen
11-5-2021.

17 juni: bijeenkomst
Hulshorster- en Beekhuizerzand
Onder het motto 'De Veluwe beschermen én beleven' wil de provincie
een betere balans brengen tussen natuur en recreatie op de Veluwe.
Een belangrijk middel dat hiervoor wordt ingezet, is recreatiezonering.
Om iedereen de mogelijkheid te bieden mee te denken over de precieze invulling van de recreatiezonering, heeft de provincie een gebiedsproces ingericht voor de gebieden Hulshorsterzand-Beekhuizerzand.
Wij nodigen u uit voor een brede online bijeenkomst om daarover mee
te praten op 17 juni om 19.00 uur. Aanmelden kan via tinyurl.com/
zonering.
Gesprekken
Vanuit de provincie is samen met de terreinbeheerders en gemeenten
een concept-zoneringskaart opgesteld. Naar aanleiding van deze zoneringskaart zijn onder begeleiding van adviesbureau Wing in het gebied
gesprekken gestart over de conceptzonering, hoe dit uitpakt in het
gebied en waar dit knelpunten oplevert gezien het gebruik van het gebied. Hiervoor zijn inmiddels diverse ‘gebiedsgesprekken’ gevoerd met
inwoners, organisaties en ondernemers. Tijdens deze gebiedsgesprekken is de achtergrond en aanpak van recreatiezonering besproken.
Voorstel zonering en maatregelen
De provincie, Natuurmonumenten en de gemeente Harderwijk en
Nunspeet hebben de input uit deze gesprekken vertaald in een gezamenlijke eerste schets. Daarin zijn verschillende locaties aangestipt,
waarvan uit de gebiedsgesprekken blijkt, dat daar nog bespreekpunten
liggen. Over die bespreekpunten gaan we in twee brede bijeenkomsten graag het gesprek met u aan.
Eerste brede bijeenkomst
Tijdens de eerste brede bijeenkomst op 17 juni presenteren we de gezamenlijke eerste schets en de naar voren gekomen bespreekpunten.
U krijgt de gelegenheid om hierover door te praten en ook uw behoeften rond deze locaties zo concreet mogelijk bij ons neer te leggen. Zo
willen we met uw inbreng komen tot een gezamenlijke aanpak om
kwetsbare dieren en planten beter te beschermen. We houden daarbij
uiteraard rekening met de recreatieve behoeften in het gebied. Het
gaat ons om een aanpak waar draagvlak voor is en daardoor gezamenlijk uitvoerbaar is. Uw gebiedskennis en ideeën voor inrichting spelen
hierin dan ook een belangrijke rol.
Tweede brede bijeenkomst
Vervolgens hopen we elkaar in een fysieke setting te kunnen treffen
bij de tweede brede bijeenkomst in de eerste helft van juli. Hiervoor
ontvangt u later meer informatie.
Meer informatie: www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl.
..................................................................................................................

Conceptvisie Landgoed Hulshorst
Onlangs kon u digitaal uw reactie geven op de conceptvisie van Landgoed Hulshorst. Deze reacties zijn verwerkt in een uitgebreide visie
waarin u uitgebreid leest over het beheer en duurzaam behoud van
het landgoed voor de toekomst.
Op de website vindt u het document 'Tuinhistorische waardenstelling
landgoed Hulshorst' waarin de ontstaansgeschiedenis van het landgoed wordt weergegeven met allerlei interessante informatie.
U kunt tot en met 29 juni 2021 uw reactie geven. Na verwerking van
de reacties wordt de visie opnieuw aangeboden aan het college van
B&W voor vaststelling van de visie, zodat het ter peiling naar de commissie Ruimte en Wonen kan.
Kijk voor de visie, het document en het reactieformulier op de website
www.nunspeet.nl/landgoedhulshorst.
..................................................................................................................
Omgevingsvergunning verleend3
- Gortelseweg 8. Intern verbouwen
hotel. Zaak: HZ 2021-0348.
Verzonden 31-5-2021.
- Plaggeweg 90 0001. Het tijdelijk
bewonen van een recreatieverblijf ter overbrugging. Zaak: HZ
2021-0697. Verzonden 7-6-2021.

Vaststelling beleid herbestemming
bedrijfswoningen recreatieterreinen naar burgerwoningen
Het college van B&W heeft een
beleidsregel vastgesteld rond de
herbestemming van bedrijfswoningen op recreatieterreinen
naar burgerwoningen.

Sloopmeldingen1
- Elspeterbosweg 122a. Saneren
van asbest. Zaak: HZ 2021-0722.
Ontvangen 10-5-2021.
- Plaggeweg 122. Saneren van
asbest (schoorsteen). Zaak: HZ
2021-0753. Ontvangen 17-5-2021.

De inhoud van het beleid is te
raadplegen via de website
www.overheid.nl.
De beleidsregel treedt in werking
vanaf 16 juni 2021 en werkt terug
tot en met 20 augustus 2019.

Afscheid weekmarktondernemer de heer Bruinewoud
Donderdag 10 juni heeft weekmarktondernemer de heer Gerrit Bruinewoud
afscheid genomen van de weekmarkt. De heer Bruinewoud staat al jarenlang
met modestoffen op de weekmarkt. Zijn vader was ook marktkoopman en
hij is in zijn voetsporen getreden. De heer Bruinewoud geeft aan dat hij altijd
met veel plezier op de weekmarkt Nunspeet heeft gestaan en hier veel trouwe
klanten had. Om gezondheidsredenen moet hij nu toch afscheid nemen van
zijn standplaats en gaat hij genieten van zijn vrije tijd. Namens de gemeente
Nunspeet heeft wethouder Van de Bunte het echtpaar Bruinewoud een afscheidscadeau en bloemen gegeven en bedankt voor hun jarenlange inzet op
de weekmarkt.
.........................................................................................................................................................................

VVE Groen Hulshorst?
In de Veluwse Courant van 8 juni jl. is een advertentie verschenen met de titel 'VVE Groen Hulshorst
start projectplan woningbouw'. In het artikel wordt belangstellenden de mogelijkheid gegeven om te
participeren door een kavel te kopen. Bij verkeerde interpretatie van het artikel zou de conclusie kunnen
worden getrokken dat er gesprekken met de gemeente Nunspeet worden gevoerd en dat zij achter het
plan staat.
De gemeente Nunspeet heeft echter enkel een verzoek ontvangen voor een oriënterend overleg, maar
heeft het verzoek nog niet in behandeling. Er is dus nog geen formeel verzoek ingediend of sprake van
enige toezegging vanuit de gemeente Nunspeet. Op voorhand zijn er de nodige bedenkingen ten aanzien
van dit initiatief.
.........................................................................................................................................................................

Opruim- en aanlijnplicht binnen de bebouwde kom
Eerder dit jaar stelde de gemeenteraad van Nunspeet het nieuwe hondenbeleid vast: binnen de bebouwde kom geldt een opruim- en aanlijnplicht, buiten de bebouwde komt geldt dit niet. Het beleid is tot
stand gekomen samen met een interne werkgroep en met medewerking van een hondenuitlaatservice
en hondenschool Nunspeet. Het beleid wordt de aankomende weken breed bekend gemaakt onder de
inwoners.
Binnen de bebouwde kom is het verplicht je hond aan te lijnen, de poep op te ruimen en ook moet je
een opruimmiddel bij je hebben. In de hondenuitlaatrennen geldt uiteraard geen aanlijnplicht, maar
ruim je wel de poep op. Buiten de bebouwde kom hoeft je hond niet aan de lijn, maar moet deze wel onder direct toezicht staan. Opruimen is niet verplicht, maar houd wel rekening met wandel- en fietspaden.
Daarnaast zijn er binnen en buiten de bebouwde kom speciale uitlaatbermen aangewezen waar het gras
kort én extra gemaaid wordt, zodat honden eenvoudig hun behoefte kunnen doen. Deze uitlaatbermen
zijn een experiment. In 2022 wordt het gebruik van deze bermen geëvalueerd.
In de meeste bossen en natuurgebieden geldt een aanlijnplicht. Bij de toegang tot deze gebieden staan
de regels op een bordje aangegeven. In het Belvedèrebos (in Nunspeet en Hulshorst) en het Vierhouterbos in Vierhouten zijn zgn. losloopgebieden waar honden niet aan de lijn hoeven.
Verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom: "Ik ben blij dat we de regels nu helder hebben kunnen
formuleren. De aankomende weken communiceren we op diverse manieren over het nieuwe hondenbeleid: op straat, via flyers, berichten in de krant en op social media. Onze boa’s delen opruimzakjes uit en
handhaven op de opruim- en aanlijnplicht. Het is toch een kleine moeite om de poep even op te ruimen?"
Recent is aan de Jan Topweg/Da Costastraat een nieuwe hondenuitlaatren gerealiseerd. De komende
jaren worden meer hondenuitlaatrennen geplaatst. Op het onderstaande kaartje staat aangegeven
waar de huidige uitlaatbermen, uitlaatrennen en losloopgebieden zijn. Ook worden de komende jaren
afvalbakken geplaatst op plekken waar veel overlast is. Alle actuele informatie over het hondenbeleid is
te vinden op nunspeet.nl/hondenbeleid.
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Kopp Kov training

Financiële uitbuiting; een vorm van huiselijk geweld

Als ouders psychische problemen hebben of verslaafd zijn, is dat voor hun kinderen
vaak moeilijk te bevatten. Ze maken zich vaak zorgen om die ouders terwijl een kind
eigenlijk echt kind moet kunnen zijn. In Nunspeet is er in september een training
voor deze kinderen die wordt gegeven door Nikita van Taarling van Tactus en Maria
Beens van het Steunpunt Mantelzorg Nunspeet.

Als Hans op 70-jarige leeftijd Alzheimer krijgt en ook de gezondheid van zijn vrouw Petra te wensen
overlaat, komt zoon Bastiaan in actie. Hij woont het dichtst bij zijn ouders en regelt de schoonmaakster,
thuishulp, boodschappen én financiële administratie. Zijn zus vertrouwt hem. Als ze vraagt naar een gift
die haar ouders haar hebben toegezegd voor de verbouwing van haar huis is het geld volgens Bastiaan
niet beschikbaar. Zorg is best duur, maar het kan toch niet zo zijn dat al het geld dat haar ouders op
de bank hebben staan in een paar jaar tijd volledig is opgegaan? Na maanden van aandringen krijgt ze
inzicht in de financiële administratie van haar ouders en is ze er echter van overtuigd dat Bastiaan onterecht geld van zijn ouders heeft gebruikt voor zichzelf. Geld waar ook zij (deels) recht op heeft.

voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen of een verslaving

Maria heeft in de afgelopen jaren vaker deze training gegeven aan kinderen van 8 tot
12 jaar: "Kinderen komen samen en zien dat andere kinderen ook ouders hebben met
een psychisch probleem of een verslaving. Dat is al een belangrijke eerste stap. Ze delen op een speelse manier hun ervaringen en horen hoe andere kinderen oplossingen
hebben gevonden." Maria ziet dat kinderen vaak tegen beperkingen aanlopen als de
ouders psychische problemen hebben. "Ze nemen meestal geen vriendjes mee naar
huis. Soms uit schaamte of omdat papa of mama niet tegen te veel onrust kan. Ze
voelen zich al snel verantwoordelijk en voelen zich ook schuldig, omdat ze het gevoel
hebben dat ze tekortschieten in hun hulp aan hun vader of moeder."
Ieder kind leert op zijn of haar eigen manier iets van de training. Maria: "Vorig jaar
was er een meisje die het heel vervelend vond dat haar vader bij haar verjaardag en
andere feestjes in de keuken ging zitten. Ze was daar boos en verdrietig over. Toen ze
zag dat andere ouders met psychisch problemen vergelijkbaar gedrag vertoonden,
begon ze te begrijpen dat haar vader dat deed omdat hij de drukte niet aankon."
Nikita van Taarling ziet dat uit onderzoeken blijkt dat kinderen van ouders met een
verslaving of psychische problemen grotere kans lopen om zelf ook verslaafd te
raken of psychische problemen te ontwikkelen: "Leren praten over wat je meemaakt
en wat je daarbij voelt is dan een eerste stap. Dat doen we op een speelse manier.
Gedurende de training nodigen we ook anderen personen uit. Sommige kinderen
hebben bijvoorbeeld ingrijpende ervaringen met de politie, die regelmatig midden in
de nacht voor de deur stond. Dat levert veel angstgevoelens op. We nodigen dan een
politieagent uit om eens met de kinderen te praten, zodat ze gaan begrijpen dat je
niet bang hoeft te zijn voor iemand in uniform. Je ziet kinderen groeien in de loop van
de training. Kinderen gaan met blij gezicht weg. Het begin is spannend. Wie is wie?
Na verloop van tijd ontstaan er vriendschappen. We kunnen kinderen aanmelden bij
jonge mantelzorgers, zodat ze contact houden. De essentie is dat deelnemers weer
kind kunnen zijn."
In de gemeente Nunspeet start de training voor kinderen van 8 tot 12 jaar op
23 september. Deelname is gratis. Neem voor meer informatie contact op met
- Tactus Verslavingszorg: n.vantaarling@tactus.nl / 06 57 58 38 37
- Steunpunt Mantelzorg: m.beens@mantelzorg-nunspeet.nl (0341) 25 72 42.
Lees meer verhalen van ouders en ervaringsdeskundigen op www.oudersmetinvloed.nl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 het gebruik binnen de
gemeente Nunspeet.

Sporten en bewegen is belangrijk om
fit en gezond te blijven.
Word lid bij een vereniging, club
of sportschool of probeer ergens een
proefles. Ga zwemmen, wandelen of
fietsen in onze prachtige natuur.
De gemeente Nunspeet heeft
een grote variatie aan sport- en
beweegaanbieders. Zij staan met
enthousiasme voor u klaar om samen
met u in beweging te komen.
Kijk voor een overzicht van
alle aanbieders op:
https://tinyurl.com/sportoverzicht

medewerker
planeconomie en projectcontrol
36 uur per week

Ontkenning
Volgens Bastiaan zijn de beschuldigingen onjuist. Het geld is uitgegeven aan zorg en deels wat voor hemzelf voor het regelen van het huishouden. Moeder Petra beaamt dat, maar vindt het zelf ook wel ‘een
beetje veel geld’. Aan de andere kant is ze zo ontzettend dankbaar voor alles wat Bastiaan doet, dat er
geen haar op haar hoofd denkt aan het doen van aangifte. En Hans? Die weet het allemaal niet meer. Op
goede momenten is hij aanspreekbaar, maar welke afspraken over de financiën gemaakt zijn? Dat weet
hij echt niet. Feit is wel dat er in zeven jaar tijd nog maar een fractie van het vermogen van Hans en Petra
over is. En dat Joke naar haar gift kan fluiten.
*Om de anonimiteit van de betrokken te waarborgen, zijn enkele gegevens aangepast.

........................................................................................................................................................................
Financiële uitbuiting is een vorm van huiselijk geweld en niet altijd te voorkomen. Door op tijd de zaken
goed te regelen, verkleint u de kans zelf slachtoffer te worden. Denk aan het betrekken van een notaris
bij het opstellen van een levensHulp en advies
testament. Hoe beter u uw finanHeeft u te maken met huiselijk geweld? Blijf er niet mee rond lopen.
ciën geregeld hebt, hoe kleiner
Praat er over. Maakt u zich zorgen over een oudere in uw omgeving?
de impact en de schade voor de
Ga het gesprek aan:
betrokkenen is. Niet alleen de
- Knoop een luchtig gesprek aan en stel de ander op zijn gemak.
spullen, maar ook familiebanden
- Stel open vragen over wat u is opgevallen en laat de ander vertellen.
en het onderlinge vertrouwen die
worden beschadigd. En dat gun je - Oordelen helpt niet. Mensen zijn loyaal naar familie en vrienden.
Probeer niet negatief over hen te praten. Ook niet als u zelf boos
niemand.
15 juni is de internationale dag
tegen ouderenmishandeling.
Jaarlijks worden er naar schatting
zo’n 30.000 ouderen slachtoffer
van financieel misbruik of van
financiële uitbuiting. Meestal
komen familieleden hier pas
achter nadat de persoon in
kwestie overleden is.

wordt van wat u hoort. Richt u op de persoon voor u en vraag door.
- Blijf kalm als de ander tijdens het gesprek erg emotioneel wordt.
- Doe geen beloftes die u niet kunt waarmaken. Beloof niet dat u
iets geheim houdt, maar vraag of u de ander mag helpen.

De website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vertelt hoe u in actie kunt
komen. U vindt hier o.a. de signalen van ouderenmishandeling en
meer tips om het gesprek aan te gaan. Voor advies en hulp kunt u
(anoniem) bellen met Veilig Thuis via 0800-2000. Bij vragen rondom
het goed regelen van uw financiën kunt u ook contact opnemen met
Stimenz via 088 784 64 64 of kijk op www.stimenz.nl.

Coronavaccinatie: stroop jij je mouw op?

Waarom hebt u zich laten vaccineren?
"Mijn hoofdmotief om mij te laten vaccineren, is dat ik het noodzakelijk vind om
optimaal gebruik te maken om mezelf te beschermen tegen een
gevaarlijke, soms dodelijke ziekte en dat ik geen oorzaak wil zijn dat
mijn omgeving besmet zou kunnen raken."
Heeft u nog tips voor twijfelaars?
"Mijn oproep aan iedereen die nog geen beslissing heeft genomen om
zich te laten vaccineren: Preventieve gezondheidszorg is ook
voorkomen dat je besmet raakt met Covid-19 en daardoor geen risico
wilt zijn voor je omgeving. Kortom, maak gebruik van de
mogelijkheden die we gelukkig hebben mogen ontvangen."
--------------------------------------------------------------------------------------------

Jouw werkzaamheden
- Je denkt proactief mee in de financiële en ruimtelijke mogelijkheden en oplossingen binnen grondexploitaties. Je bepaalt grondopbrengsten en gebiedsinvesteringen, maakt grondexploitaties
en scenarioberekeningen en kent de mogelijkheden voor het
kostenverhaal van ruimtelijke plannen.
- Je stelt en actualiseert periodiek grondexploitatieberekeningen
op en toetst adviezen hieraan en stelt jaarlijks het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) op.
- Je voert voor en met projectleiders van grote projecten de
financiële control van projecten uit. Je ondersteunt bij het
bewaken van de financiële kaders en het analyseren en financieel
rapporteren van de projecten.
Wat verwachten we o.a. van jou?
- Minimaal een afgeronde hbo-/wo-opleiding met financieel/
economische specialisatie.
- Werkervaring als planeconoom en ervaring in financiële werkzaamheden binnen een bestuurlijke/politieke omgeving is een pré.
- Meedenken in de opzet van een goede projectrapportage.
8 februari 2021
- Systematisch en zelfstandig kunnen werken en hierbij accuraat en
analytisch sterk zijn.
- Kennis en ervaring met het werken met software voor het
opzetten en bijhouden van grondexploitaties is een pré.
8 februari 2021
- Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden.

Geïnteresseerd?
COVID-19
vaccinatieprogramma
Kijk voor de volledige vacaturetekst op www.nunspeet.nl/werkenbij.

COVID-19 vaccinatieprogramma

Waar kan je terecht met vragen?
Wegwijzer
publieksvragen

Bent u / ben jij al gevaccineerd? Wij vroegen
het aan wethouder Pieter Teeninga. Hij is
binnen de gemeente Nunspeet verantwoordelijk voor o.a. volksgezondheid en welzijn.
We stelden hem een drietal vragen over zijn
coronavaccinatie.
Bent u zelf al gevaccineerd? En zo ja,
wanneer?
"Ik ben inderdaad al gevaccineerd en wel
half februari en eind maart mocht ik mijn
tweede vaccinatie ontvangen. Ik was namelijk ingedeeld bij de vaccinaties van de kleine
woonvormen om verspilling te voorkomen."

Team Financiën bestaat uit 18 enthousiaste collega’s en wordt aangestuurd door een teammanager. Samen zijn we verantwoordelijk
voor het financieel beleid, financieel beheer en het heffen
en invorderen van gemeentelijke belastingen.

Wegwijzer publieksvragen

Waar kan je terecht met vragen?

Algemene vragen

Algemene vragen

Medische vragen

Medische vragen

Melden van
bijwerking

Melden van

Mensen met een
afspraak bij de GGD

Mensen met een

Bezoek de website:
coronavaccinatie.nl

Bezoek de website:
RIVM – Q&A

Bezoek de website:
bijwerking
www.lareb.nl

Landelijk afsprakennummer
afspraak
bij de GGD
staat
in uitnodigingsbrief.

of bel 0800-1351

Als de vraag niet op de
website staat, contact
opnemen met huisarts.
Bezoek de website:
RIVM – Q&A

of bel 073-64697000
info@lareb.nl

GGD Medische Informatielijn Vaccineren (alleen voor
vragen nav gezondheidsLandelijk afsprakennummer
verklaring)
staat in uitnodigingsbrief.

Als de vraag niet op de
website staat, contact
Voorbeeldvragen:
opnemen met huisarts.
• Ik heb corona gehad. Moet ik
me laten vaccineren?

of bel 073-64697000
info@lareb.nl

Voor veelgestelde vragen:
Rijksoverheid
– Q&A
Bezoek de website:
coronavaccinatie.nl

of bel 0800-1351
Voor veelgestelde vragen:
Voorbeeldvragen:
Rijksoverheid – Q&A
• Ik werk in Nederland, maar woon
in het buitenland. Waar kan ik mij
laten vaccineren?
•Voorbeeldvragen:
Wanneer word ik uitgenodigd en
door wie?
• Ik werk in Nederland, maar woon
• Kan
op vakantieWaar
gaankan
als ik mij
in hetikbuitenland.
niet
latengevaccineerd
vaccineren? ben?

• Wanneer word ik uitgenodigd en
door wie?
• Kan ik op vakantie gaan als ik
niet gevaccineerd ben?

Gelukkig is er steeds meer mogelijk
en moedigen wij iedereen aan om in beweging te komen. Wat er allemaal
mogelijk is binnen de huidige coronarichtlijnen leest u op de website van de Rijksoverheid: rijksoverheid.nl/corona

Nunspeet is ambitieus en dat leidt tot diverse grote plannen en
projecten zoals nieuwbouwlocaties voor woningen en bedrijventerreinen, herontwikkeling stationsomgeving, revitalisering sportpark
inclusief nieuwbouw zwembad en sporthal en uitvoering onderwijshuisvestingsplan. Om financieel grip te houden zoeken we een

• Ik ben zwanger. Mag ik
gevaccineerd worden?
Voorbeeldvragen:
• Ik heb een
hartinfarct
gehad.ik
corona
gehad. Moet
Kan
ik mevaccineren?
laten vaccineren?
me laten

• Ik ben zwanger. Mag ik
gevaccineerd worden?
• Ik heb een hartinfarct gehad.
Kan ik me laten vaccineren?

Of
contact
Bezoek
de opnemen
website:
met
huisarts.
www.lareb.nl

Voorbeeldvragen:

Of contact opnemen
• Ik
hebhuisarts.
koorts na mijn vaccinatie.
met
Moet ik dat melden?
• Ik heb een allergische reactie
na mijn vaccinatie. Moet ik dat
Voorbeeldvragen:
melden?
• Ik heb koorts na mijn vaccinatie.
• Ik
hebikspierpijn
na mijn vaccinatie.
Moet
dat melden?
Moet ik dat melden?
• Ik heb een allergische reactie
na mijn vaccinatie. Moet ik dat
melden?

GGD Medische Informatielijn Vaccineren (alleen voor
Voorbeeldvragen:
vragen nav gezondheids• verklaring)
Ik heb geen afspraakbevestiging
gekregen: wat nu?
• Ik moet in quarantaine: wat nu?

Voorbeeldvragen:

• Ik wil mijn afspraak verzetten.
doe
ik dit?
• Hoe
Ik heb
geen
afspraakbevestiging
gekregen: wat nu?

• Ik moet in quarantaine: wat nu?
• Ik wil mijn afspraak verzetten.
Hoe doe ik dit?

• Ik heb spierpijn na mijn vaccinatie.
Moet ik dat melden?

Meer informatie:
coronavaccinatie.nl
of bel 0800-1351

Meer informatie:
coronavaccinatie.nl
of bel 0800-1351

