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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 afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
Beroep tegen een definitieve
vergunning is alleen mogelijk als u
tijdig een zienswijze hebt ingediend
tegen het ontwerpbesluit.
2 of 3) Bezwaar
Tenzij anders vermeld, is er tot zes
weken na de dag van verzending
van een vergunning of ontheffing de
mogelijkheid voor belanghebbenden
om schriftelijk bezwaar te maken tegen een besluit. Het is niet mogelijk
om een bezwaar in te dienen op een
aanvraag. Een bezwaarschrift kunt u
indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (burgemeester(2)/burgemeester en wethouders (B&W) (3)/gemeenteraad).
Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en ten minste de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het zich richt en
de gronden van het bezwaarschrift
bevatten. Naast het indienen van
een bezwaar kunt u ook een
voorlopige voorziening aanvragen.
4) Beroep
Tenzij anders vermeld, kunnen
belanghebbenden die tijdig een
zienswijze hebben ingediend tegen
een ontwerpbesluit binnen zes
weken na de dag van terinzagelegging van een besluit een beroepschrift indienen. Dit is ook mogelijk
als u kunt aantonen dat u tijdens
de periode van terinzageligging van
het ontwerpbesluit hier redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest.
Naast het indienen van een beroep
kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Een beroepschrift
kunt u indienen bij de rechtbank
Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
6) Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaar- of
beroepschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit.
Degene die een bezwaar of beroep
heeft ingediend, kan daarnaast bij
spoedeisend belang een verzoek
om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter
(tenzij anders vermeld): rechtbank
Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Omgevingsvergunning verleend3
- Harderwijkerweg 495 0029.
Het tijdelijk bewonen voor een
Nunspeet
pauzewoning. Zaak: HZ 2021Omgevingsvergunning
0070. Verzonden 2-2-2021.
aangevraagd1
- Vuurkuilweg 15 0027. Tijdelijk
- Aarweg 5. Het plaatsen van een
bewonen van een pauzewoning.
erker (Activiteiten Bouwen, Afwij- Zaak: HZ 2021-0006. Verzonden
ken best. plan). Zaak: HZ 20212-2-2021.
0076. Ontvangen 19-1-2021.
- Hullerweg 39. Het oprichten van Sloopmeldingen1
een carport (Activiteiten Bouwen, - Nunspeterweg 86. Slopen en
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
saneren van asbest. Zaak: HZ
2021-0089. Ontvangen 20-1-2021. 2020-2089. Ontvangen
- Kolmansweg 8a 0017. Het tijdelijk 23-12-2020.
bewonen van een pauzewoning. - Staverdenseweg 93. Slopen van
Zaak: HZ 2021-0131. Ontvangen
de opstallen. Zaak: HZ 2021-0048.
29-1-2021.
Ontvangen 12-1-2021.

Vergunningen

Beslistermijn verlengd1
- Industrieweg 64. Het herbouwen
van een bedrijfsverzamelgebouw.
Zaak: HZ 2020-2003. Verzonden
8-2-2021.
- Kempenlaan 16. Het realiseren
van een dakopbouw (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2020-1996. Verzonden
4-2-2021.
APV-vergunning aangevraagd1

- Rijbaan t.h.v. Ben Viegerstraat
1-9. Het plaatsen van een kraan
op de rijbaan op 17-04-2021.
Zaak: HZ 2021-0133. Ontvangen
29-1-2021.
- Parkeerplaats aan de Prinses
Irenestraat. Het plaatsen van een
bouwplaatsinrichting. Zaak: HZ
2021-0148. Ontvangen 3-2-2021.
- Parkeervak t.h.v. Astridlaan 66.
Plaatsen container. Zaak: HZ 20210151. Ontvangen 4-2-2021.
- Parkeervakken kopgevel van de
Visserlaan 75. Het inrichten van
een bouwplaats. Zaak: HZ 20210155. Ontvangen 4-2-2021.
Drank- en horecawetvergunning
verleend2
- Stationslaan 21. De uitoefening
van het horecabedrijf Grand Café
2020. Zaak: HZ 2020-0988.
Verzonden 4-2-2021.

Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Vuurkuilweg 15. Het tijdelijk
bewonen van een stacaravan ter
overbrugging. Zaak: HZ 20210023. Ontvangen 7-1-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Varelseweg 60. Het bouwen van
een veldschuur. Zaak: HZ 20202100. Verzonden 4-2-2021.
- Vuurkuilweg 15. Het tijdelijk
bewonen van een stacaravan ter
overbrugging. Zaak: HZ 20210023. Verzonden 4-2-2021.
Vierhouten
Beslistermijn verlengd1
- Nunspeterweg 88 -122. Het
realiseren van nieuwe gebouwen
(Activiteiten Bouwen, Flora- en
faunawet). Zaak: HZ 2020-2025.
Verzonden 4-2-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Elspeterbosweg 37. Aanleggen
van een natuurvijver. Zaak: HZ
2020-2071. Verzonden 4-2-2021.
Meer informatie over meldingen
en/of vergunningen? Bel met het
Klantcontactcentrum via (0341)
25 99 11.

Sloopmeldingen1
- De Visserlaan 100. Verwijderen
Zie colofon voor de toelichting.
van asbest. Zaak: HZ 2021-0038.
Ontvangen 11-1-2021.
- De Visserlaan 24. Het verwijderen
van asbest in het dak. Zaak: HZ
2021-0106. Ontvangen 25-1-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Stakenbergweg 62 0009. Tijdelijke bewoning recreatiewoning
ter overbrugging. Zaak: HZ 20202046. Ontvangen 15-12-2020.
- Staverdenseweg 93. Uitbreiden
van woonhuis. Zaak: HZ 20210094. Ontvangen 21-1-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Stakenbergweg 62 0009. Tijdelijke bewoning recreatiewoning
ter overbrugging. Zaak: HZ 20202046. Verzonden 4-2-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Varelseweg 211. Herinrichten
van de Bloemkampen (Activiteiten Bouwen, Flora- en faunawet,
werk-/werkzaamheid uitvoeren).
Zaak: HZ 2020-2027. Ontvangen
11-12-2020.

Raadsvergadering
18 februari a.s.
Op donderdag 18 februari 2021
vergadert de gemeenteraad
digitaal. De vergadering begint
om 19.30 uur.
Op de agenda staat o.a. het
vaststellen van het bestemmingsplan Maatweg 47 en
Udddelerweg 69/71 in Elspeet,
de verkoop gronden entree
Wezenland, verklaring van geen
bedenkingen Laan 68-70, financiering en exploitatie zonnepanelenveld De Kijktuinen, afgifte
(ontwerp) verklaring van geen
bedenkingen voor Driestweg 6
en Nijverheidsweg 10-14 in
Nunspeet.
De vergadering is live te volgen
via www.rtvnunspeet.nl en via
nunspeet.raadsinformatie.nl.
Hier vindt u ook de volledige
agenda.

Groenplan Bloemhofweg
De Bloemhofweg in Nunspeet is gerenoveerd. Alle bestrating is nu
afgerond. Binnenkort wordt de straat aangekleed met groen.
Op www.nunspeet.nl/bloemhofweg vindt u het ontwerp.
Eventuele opmerkingen over dit ontwerp kunt u tot uiterlijk
26 februari doorgeven via e-mail: gemeente@nunspeet.nl of door
te bellen met het team Openbare Ruimte via (0341) 25 99 11.
.............................................................................................................
Ontwerp verkoopkaart Snippergroen ter inzage
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de ontwerpverkoopkaart Snippergroen voor de (gehele) gemeente Nunspeet
ter inzage leggen. Het college heeft op basis van de uitgangspunten van de ‘Beleidsregel verkoop onrendabel groen’ bepaald welke
gronden in principe in aanmerking komen om te worden verkocht.
Voordat tot verkoop van deze gronden overgegaan kan worden,
vindt de toetsing aan de overige randvoorwaarden van de ‘Beleidsregel verkoop onrendabel groen’ plaats. De groenstroken worden
verkocht voor € 75,-- per m² kosten koper.

Gemeente Nunspeet werkt aan participatiebeleid

70-jarig huwelijk: echtpaar Zuidema

De gemeente Nunspeet werkt aan het opstellen van participatiebeleid; meedoen en -denken over (bouw)
activiteiten, projecten en beleid. Daarvoor is het van belang om te weten op welke manier de inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken willen worden. Op nunspeet.nl/participatie
is een enquête te vinden waarin hen gevraagd wordt naar de gewenste wijze van participeren. Het is de
bedoeling dat het participatiebeleid in het derde kwartaal van dit jaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Afgelopen week bracht burgemeester Van de Weerd een bezoek aan
het echtpaar Zuidema en feliciteerde hen met hun 70 jarig-huwelijk.
Ook overhandigde de burgemeester hen een felicitatiebrief en een
bos bloemen van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander. Het echtpaar woont in de Bunterhoek in Nunspeet.

Wethouder Marije Storteboom: "Soms houdt participatie alleen het geven van je mening in over een project
of plan, maar als het kan, willen we bij de start van elk gemeentelijk project of plan bekijken hoe we samen
met onze inwoners en ondernemers kunnen optrekken. Daarbij is het belangrijk om te weten wat er bij hen
leeft en hoe zij betrokken willen worden. We hebben al diverse mooie projecten samen gedaan met onze
inwoners en ondernemers. Denk aan het Edzard Koningpark en Centrum Nunspeet."
De enquête is van 16 februari tot en met 16 maart in te vullen op nunspeet.nl/participatie of als geprinte
versie af te halen bij de receptie van het gemeentehuis (ingevulde enquêtes kunnen hier ook weer worden
ingeleverd). De ingevulde gegevens en informatie worden vertrouwelijk behandeld.
...............................................................................................................................................................................

De ontwerp-verkoopkaart wordt op grond van de inspraakverordening 2008 vanaf 16 februari 2021 voor vier weken ter inzage gelegd
in het gemeentehuis. De stukken zijn te raadplegen op de website:
www.nunspeet.nl.
Op grond van de inspraakreacties wordt beoordeeld of aanpassing
van de verkoopkaart noodzakelijk is. Hiervan wordt een met redenen omkleed eindverslag opgemaakt. De kaart wordt na verwerking
van de inspraakreacties door het college definitief vastgesteld. Op
basis van de vastgestelde kaart wordt dan gestart met de verkoop
van het onrendabel groen.

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

Felicitaties voor 100-jarige mevrouw
Westhuis
In de Bunterhoek in Nunspeet vierde mevrouw H. Westhuis-Van de
Steeg vorige week haar 100e verjaardag. Reden voor burgemeester
Van de Weerd om haar namens het gemeentebestuur te feliciteren,
uiteraard met een bos bloemen.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente
Nunspeet via (0341) 25 99 11 of snippergroen@nunspeet.nl.
Let op: verkoop start nadat inspraakreacties zijn verwerkt en de verkoopkaart definitief is vastgesteld. Nadere publicatie hierover volgt
in Nunspeet Huis aan Huis.
.............................................................................................................
Rectificatie 'Lijst Monumentale bomen 2019'
Op 15 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het concept 'Lijst Monumentale bomen 2019' (met zowel
monumentale bomen op particuliere gronden als gemeenlijk gronden) voorlopig vastgesteld. Vanaf 16 februari tot en met 30 maart
2021 is het concept 'Lijst Monumentale bomen 2019' inclusief een
legenda in te zien via nunspeet.nl/monumentalebomen.
Per abuis is op deze website enkel de lijst met monumentale bomen
op gemeentelijke gronden gepubliceerd. Vanaf 9 februari jl. is ook
de lijst met monumentale bomen op particuliere gronden te vinden.
Om de leesbaarheid van deze lijst te verbeteren, zijn de gegevens
inzichtelijk gemaakt op een interactieve kaart. Hierop stonden vanaf
2 februari zowel de monumentale bomen op gemeentelijke als op
particuliere gronden vermeld.
.............................................................................................................
Aanpassingen 'Gewijzigde bomenverordening 2016'
Het college van burgemeester en wethouders heeft - mede naar
aanleiding van een rechterlijke uitspraak - een aantal aanpassingen
voorgesteld in de 'Gewijzigde bomenverordening van de gemeente
Nunspeet 2016'. Het gaat om onderstaande wijzigingen:
- Artikel 1r als volgt te wijzigingen: "Het direct of binnen 48 uur
vellen van een boom, indien door een gemeentelijke boomdeskundige of brandweer is vastgesteld dat de boom direct gevaar
oplevert voor mens en omgeving." Artikel 1r luidt nu als volgt:
"Het direct of binnen 48 uur vellen van een boom, indien door
een boomdeskundige, door de brandweer of gemeentelijke dienst
is vastgesteld dat de boom direct gevaar oplevert voor mens en
omgeving".
- Artikel 4.3.e. door te halen vanwege verwarring. In artikel 4.1
wordt kortweg bepaald dat er een vergunning nodig is voor het
kappen van een boom. In artikel 4.3.e is bepaald dat geen vergunning nodig is als er sprake is van een noodkap. Tot slot wordt in
artikel 4.4 bepaald dat in geval sprake is van noodkap, de verleende
vergunning direct in werking treedt.
- Toevoegen dat bij noodkap op gemeentegrond een herplantplicht
kan worden opgelegd en bij noodkap op particuliere grond alleen
in geval van aantoonbare nalatigheid.
Vanaf 16 februari 2021 tot en met 30 maart 2021 wordt iedereen
in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op deze voorgestelde
wijzigingen kenbaar te maken bij het college van burgemeester
en wethouders, zie colofon. Bij de procedure voor de vaststelling
van de wijzigingen in de bomenverordening worden de ingediende
zienswijzen mee beoordeeld.

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

Vervoersmogelijkheden van en naar priklocaties voor
mobiele thuiswonende ouderen
Mobiele thuiswonende ouderen ontvangen gefaseerd per leeftijdscategorie een uitnodigingsbrief voor een
coronavaccinatie. In sommige gevallen wordt de prik uitgevoerd door de huisarts, in andere gevallen worden ouderen verwacht naar een GGD-priklocatie te komen in bijvoorbeeld Apeldoorn, Harderwijk of Zwolle.
Heeft u zelf geen vervoer? Probeer dan hulp te vragen aan iemand die u kent. Ook kunt u uw vraag stellen
aan één van de welzijnsorganisaties: Stichting Welzijn Nunspeet (0341 25 20 20), Het Venster (0341 25 72
42) en Zorgcentrum Oranjehof (0577 49 22 78). Zij denken met u mee en hebben (beperkte) vervoersvoorzieningen. U kunt ook gebruik maken van het vervoer van ViaVé (088 655 77 10). Dat kan zowel met als
zonder Wmo-indicatie voor vervoer. Klanten (60+'ers) met een Wmo-vervoersindicatie betalen bovendien
géén eigen bijdrage voor deze rit. Klanten zonder indicatie betalen het reguliere tarief (OV-vangnet). Reist u
vaker met Valys, dan kunt u afhankelijk van de reisafstand hier ook gebruik van maken (0900 96 30).
...............................................................................................................................................................................

Digitale Alzheimer avond
Nu fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn, nodigt het Alzheimer Trefpunt Nunspeet u van harte uit voor
een Digitale Alzheimer Avond. Deze vindt plaats op dinsdag 2 maart vanaf 19:30 uur. De avond staat in het
teken van de rol van dieren in het contact met mensen met dementie. Het onderwerp is daarom:
BLIJF! – Aaibare Zorg.
Meld u aan door uiterlijk 21 februari a.s. een e-mail te sturen naar j.vanderdeure@alzheimervrijwilligers.nl
onder vermelding van uw naam en woonplaats.

Bosbeheer in de gemeentelijke bossen
De gemeente Nunspeet heeft zo’n 3.400 hectare natuur in eigen
beheer. Ruim 2.000 hectare daarvan is bos. Bossen zijn een kostbaar
bezit. Dit beseffen we nu eens te meer nu ons enige uitje de natuur
is. Om het bos gevarieerd, aantrekkelijk en duurzaam te beheren, is
onderhoud nodig.
Eens in de vijf jaar maakt de afdeling Bos- en Natuurbeheer een
zogenaamde schouwronde in een deel van het bos. Hierbij komen
alle aspecten van het terreinbeheer aan bod: houtoogst, aanplant
nieuw bos, recreatie, heidebeheer, cultuurhistorie, onderhoud aan
wegen en wandelpaden, etc.
Op dit moment ligt het accent op de terreinen rondom Elspeet en
Vierhouten. Hier wordt dit jaar uit het bos zo’n 4.000 m3 hout geveld. Dit lijkt veel, maar we moeten er wel bij bedenken dat het bos
ook doorgroeit en in volume
toeneemt. Dit noemen we bijgroei;
deze ligt gemiddeld over het bos op
zo’n 5,5 m3 per hectare.
Omdat ons bos FSC (Forest Stewardship Council) gecertificeerd is, zijn
we gehouden aan de voorwaarden
van dit keurmerk. We oogsten
daardoor minder dan jaarlijks
bijgroeit. Meer weten hierover?
Kijk op
https://tinyurl.com/537jadja.

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
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oooknline

koop lokale waar

zo helpen we elkaar

Juist nu, nu hebben we elkaar extra hard nodig!
Beste mensen, alles uit balans. De straten leeg, de winkels liggen vol, maar op slot. Velen worden heel
hard geraakt door de crisis. Opnieuw willen we u vragen; koop lokaal, OOK ONLINE, denk aan ons!

!

We hebben elkaar nu extra hard nodig, juist nu! Laten we nog steeds een beetje op elkaar letten...

koop
NE
OOK ONLI
lokaal!

Nannette Dekker werk als bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) in de gemeente Nunspeet. Zij
ziet veel jongeren op straat. Ze praat met hen en
stuurt gedrag bij waar dat nodig is. In veruit de
meeste gevallen gaat dat zonder sancties, maar
via een goed gesprek met jongeren. Hoe doet ze
dat?
Nannette werk al drie jaar als BOA en weet hoe
ze contact krijgt en houdt. "Goed luisteren en onthouden wat er gezegd wordt, dat is heel belangrijk bij het werken op straat. Als iemand vertelt
dat hij die week een examen heeft, dan vraag ik
de volgende week hoe dat gegaan is. Echte aandacht is voor jongeren belangrijk."
Ze komt in uniform op de hangplekken. Haar
functie is ook heel duidelijk: "We blijven altijd
handhaver, we zijn geen jongerenwerkers." Dat
betekent echter niet, dat je voor gedragsverandering geen vertrouwensband nodig hebt.
"Als je alleen maar verbiedt, dan leert niemand
iets. Een boete helpt vaak ook maar heel even. Als
een jongere een grote mond heeft, dan komt dat
ergens door. Zit hij even niet zo lekker in zijn vel?
Heeft hij thuis of op school problemen? Wij zijn
duidelijk in de normen die we stellen, maar daar
staat tegenover dat jongeren hun gedrag best
willen aanpassen als je met respect in gesprek
bent. Ik werk hier nu drie jaar en ik heb nog
maar twee keer een bon hoeven uitschrijven voor
jongeren."
Soms is ingrijpen op de één of andere manier
echt noodzakelijk. "We zagen een meisje van
vijftien bij een groep oudere jongens op straat
waarvan we wisten dat er drugs werden gebruikt.
We zijn met dat meisje gaan praten. Thuis was
er één en ander aan de hand. Bureau Halt is daar
vervolgens mee verder gegaan."
"Drugs zien we niet veel op straat. Dat is ook wel
logisch, want een pilletje kan in een binnenzak
zitten, een kratje bier zie je sneller. We kennen
wel jongeren die gebruiken, we hebben ook sterke
vermoedens over dealen. Die vermoedens delen
we met de politie, de opsporing daarvan is hun
werk, maar als ik een joint zie, dan gooi ik die
weg. En voor alcohol geldt hetzelfde. Soms zien
we bij een hanggroep een paar blikken bier staan.
Die zijn dan natuurlijk van niemand. Die giet ik
dan leeg. En daarna gaan we er met de jongeren
over praten."
Soms gaat dat over jongeren van veertien jaar
waarvan de ouders geen idee hebben waar die
kinderen zijn.

Succesvolle start van je eigen bedrijf

Woensdag 17 maart 2021: Tweede Kamer verkiezingen

Ben jij een startende ondernemer in de provincie Gelderland? Laat
je dan helpen in je ontwikkeling als ondernemer.

Woensdag 17 maart 2021 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. U kunt in onze gemeente in een willekeurig
stemlokaal binnen de gemeente te stemmen, tenzij het gaat om een stemlokaal met beperkte toegang (vanwege de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19). Op uw stempas staat
het adres van een stemlokaal bij u in de buurt. Let op! Dit kan tot één dag voor de dag
van stemming nog wijzigen. Houd daarom de website van de gemeente goed in de gaten.

Een starter kan in aanmerking komen voor een voucher van €1.000,om te besteden aan business coaching en als Gelderse starter kun je
zelfs een tweede voucher van €1.000,- aanvragen om te besteden
aan het volgen van een vakgerichte opleiding.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op
www.destartversneller.nl.
.............................................................................................................

Vacatures
Ben jij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het
omgevingsrecht en vind je het leuk om de gemeente te vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures? Wij zijn op zoek naar
een

juridisch medewerker
omgevingsrecht
36 uur per week

Gedrag heeft altijd een reden

"Als we dronken jongeren zien, dan kijken we of
iemand nog veilig naar huis kan. En anders bellen
we de ouders. Zij kunnen hun kinderen dan komen
halen. In gesprekken met ouders blijkt dan vaak
dat die ouders zelf ook niet meer weten wat ze
met hun kind moeten."
"Praten helpt, dat merkte ik zelfs toen ik een
boete uit schreef voor iemand die zijn ID-bewijs
niet kon laten zien. Hij begreep op een gegeven
moment dat hij mij echt had gedwongen om
hem een boete te geven. Dat beaamde hij ook.
Als ik hem nu tegenkom, dan groet hij nog steeds
vriendelijk."
"De mooiste beloning voor deze manier van werken was een gesprek met een jongeman die ik een
tijd niet had gezien. Hij gebruikte vroeger heel
veel drugs. Daar hebben wij hem op aangesproken. We hebben veel gesprekken gevoerd over
wat voor hem het leven zo moeilijk maakte dat
hij drugs ging gebruiken. Laatst zag ik hem ineens
weer. Hij is uit de groep met gebruikers gestapt,
hij zit nu lekker in zijn vel en is een opleiding voor
BOA’s gaan doen."
Wordt dat niet erg soft? Nannette: "Wij handhaven de regels. We maken afspraken met jongeren,
en als ze zich daar niet aan houden, dan pakken
we door. Ook dat spel heeft spelregels en dat
weten de jongeren, maar we plaatsen onszelf niet
boven de groep."
Lees meer interviews op 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.

Maakt u zich
zorgen over
mogelijk drugsgebruik van uw
kind? Of wilt
u meer
informatie?
Kijk dan op:
www.oudersmetinvloed.nl

16 februari 2021

Jouw werkzaamheden
- Het opstarten en afhandelen van handhavingsprocedures op het
gebied van de Wabo. Je voert onder meer zienswijzegesprekken en
maakt handhavingsbeschikkingen.
- Het adviseren en juridisch ondersteunen van de Wabo vergunningverleners.
- Het vertegenwoordigen van de gemeente in bezwaar- en (hoger)
beroepsprocedures.
- Het geven van informatie over voorschriften en procedures en de
bewaking van de juridische kwaliteit op het gebied van handhaving
en vergunningverlening.
- Het volgen van ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie en
deze doorvertalen naar de uitvoering.

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs
Om te kunnen stemmen, ontvangt u tussen 17 februari en 2 maart een stempas. De
stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw
stem niet uitbrengen. Raakt u uw stempas kwijt, vraag dan persoonlijk een vervangende
stempas aan. Dit kan op het gemeentehuis van Nunspeet bij het team Publiek tot uiterlijk
vrijdag 12 maart 17.00 uur. Vindt u alsnog uw 'oude' stempas terug, dan kunt u daarmee
niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw
stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee. U bent verplicht deze te tonen aan de
voorzitter van het stembureau. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Vervroegd stemmen
Als u zich kwetsbaar voelt vanwege uw gezondheid kunt u op maandag 15 maart en
dinsdag 16 maart 2021 in de hiervoor aangewezen stemlokalen eerder uw stem uit te
brengen.
Gezondheidscheck
U ontvangt thuis informatie over de gezondheidscheck. Voldoet u niet aan de gezondheidscheck, dan kunt u zelf niet stemmen, maar kunt u wel iemand machtigen om voor
u te stemmen. Voldoet u wel aan de gezondheidscheck, dan kunt u zelf stemmen. Volg
de in het stemlokaal geldende regels over afstand en hygiëne op. Kunt u de geldende
regels voor het betreden van het stemlokaal niet opvolgen, dan kan de toegang u worden
ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten. U heeft dan niet uw stem uitgebracht. Als u het stemlokaal wilt binnengaan, bent u verplicht een mondkapje te dragen.
Stemmen bij volmacht/iemand anders gaat voor u stemmen
Bent u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen,
vraag dan iemand anders uw stem uit te brengen via een volmacht. Op de achterzijde
van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen.
De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Nunspeet woont en ook een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing. Belangrijk is dat de gemachtigde niet meer
dan drie machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem(men) gelijktijdig met de
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Tweede Kamerverkiezing 2021
Maatregelen in het stemlokaal

toezichthouder recreatieparken
10 uur per week

Jouw werkzaamheden
- Je voert controles uit bij recreatieverblijven en beoordeelt of er
sprake is van recreatief gebruik of van bewoning.
- Je verwerkt de controlerapporten die, indien er sprake is van
bewoning, gebruikt worden tijdens handhavingsprocedures.
- Je hebt regelmatig overleg met de juridisch medewerkers om
informatie met elkaar uit te wisselen.
- Je treedt veel in contact met campingeigenaren, parkbeheerders
en de mensen die je aantreft bij de recreatieverblijven.

17/3

Woensdag
17 maart van
07.30-21.00 uur.

15/3
16/3

Maandag 15 en dinsdag 16
maart van 07.30-21.00 uur,
vooral voor risicogroepen.

Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op
de dag dat u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar
het stemlokaal. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand
machtigen om uw stem uit te brengen.

• Er staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers
in het stemlokaal, om 1,5 meter afstand te kunnen houden.
.

• Dit stembureaulid wijst kiezers er ook op dat zij hun handen desinfecteren.

Kijk voor de volledige vacaturetekst op www.nunspeet.nl/werkenbij

• In het stemlokaal is aangegeven hoe kiezers moeten lopen om 1,5 meter afstand te houden.

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

• Kiezers dragen een mondkapje.

Heb jij ervaring met fraude onderzoek, kun je goed samenwerken
met veel verschillende instanties en heb je een groot inlevingsvermogen? Wij zijn op zoek naar een

sociaal rechercheur
30 uur per week

Jouw werkzaamheden
- Het verrichten van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke onderzoeken op het terrein van de sociale zekerheid.
- Het rapporteren aan en adviseren van de betreffende gemeenten
n.a.v. de onderzoeksresultaten.
- Het opmaken van een proces verbaal.
- Preventiewerkzaamheden.
- Samenwerken met collega’s van diverse uitkeringsinstanties,
politie, justitie en andere (overheids)instanties.
Kijk voor de volledige vacaturetekst op www.nunspeet.nl/werkenbij

U kunt ook iemand machtigen die niet in de
gemeente Nunspeet woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van de
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
De hiervoor benodigde formulieren kunt u aanvragen bij Team Publiek of downloaden via de
site www.nunspeet.nl/verkiezingen. De schriftelijke of digitale aanvraag moet uiterlijk vrijdag
12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente
zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna
het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen
kopie van het identiteitsbewijs aan de voorzitter
te laten zien.
Stemmen in een andere gemeente in Nederland
Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen,
heeft u een kiezerspas nodig. Deze krijgt u door met uw stempas naar het gemeentehuis
te gaan, waar uw stempas wordt omgezet in een kiezerspas. Hiermee kunt u stemmen
in een andere gemeente in Nederland. Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan
tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 tot 17.00 uur. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen
voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij
Team Publiek of downloaden via www.nunspeet.nl/verkiezingen. De schriftelijke of digitale aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn
ontvangen. Uw stempas moet uw bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.
Informatie
Op het gemeentehuis kunt u informatie verkrijgen met betrekking tot de verkiezingen.
Team Publiek is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 - 16.30 uur, telefonisch bereikbaar onder nummer (0341) 29 59 91 of per mail via gemeente@nunspeet.nl.
Daarnaast vindt u de informatie op www.nunspeet.nl/verkiezingen.
Briefstemmen
De kiezer die 70 jaar of ouder is, ontvangt van de gemeente een briefstempakket.
In een bijsluiter wordt uitgelegd hoe deze kiezer een stem kan uitbrengen. Het
retourneren of afgeven van uw ingevulde stembiljet kan als volgt:

Kijk voor de volledige vacaturetekst op www.nunspeet.nl/werkenbij

Ben jij goed in het aangaan van gesprekken, niet bang voor weerstand en durf je kritisch door te vragen als dat nodig is? Vind je het
bovendien leuk om zelfstandig toezicht te houden en controles uit
te voeren op recreatieparken? Wij zijn op zoek naar een

eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming
zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen, moet ook
een kopie van een geldig identiteitsbewijs van
u aan de voorzitter tonen. Voor deze verkiezing
geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar
verlopen mag zijn.

• Stembureauleden dragen mondkapjes en indien nodig wegwerphandschoenen.
• Stembureauleden waaraan de kiezer de stempas afgeeft, het ID-bewijs toont en waarvan
de kiezer een stembiljet en potlood krijgt, zitten achter een kuchscherm.
• Kiezers tonen het ID-bewijs voor het kuchscherm.

• Stempotloden worden gereinigd na elk gebruik of de kiezer ontvangt een nieuw potlood.
• Stemhokjes en andere contactpunten (deurklinken, deurposten, etc.) worden elk half uur
schoongemaakt.
• Kiezers kunnen ook bij de uitgang hun handen desinfecteren.

Hulp nodig bij het stemmen?
Heeft u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal?
Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp.
Waar kunt u stemmen in een stemlokaal?
Kijk voor een overzicht van de stemlokalen op de website van uw
gemeente, of op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Meer informatie?
Kijk op www.elkestemtelt.nl of
op de website van uw gemeente.

Elke stem

telt

Via de oranje postbus van PostNL: tot uiterlijk 12 maart 2021.
Via de onderstaande afgiftepunten:
- Gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet
- Dorpshuis de Wieken, Kapelweg 7 Hulshorst
- Het Kulturhus, Nachtegaalweg 2 Elspeet
op onderstaande tijden:
- Woensdag 10 maart: 09.00 - 17.00 uur
- Donderdag 11 maart: 09.00 - 17.00 uur
- Vrijdag 12 maart: 09.00 - 17.00 uur
- Maandag 15 maart: 09.00 - 17.00 uur
- Dinsdag 16 maart: 09.00 - 17.00 uur
- Woensdag 17 maart: 09.00 - 21.00 uur
Overzicht stemlokalen:
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden
Maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021: 07.30 - 21.00 uur
Hulshorst: Dorpshuis De Wieken, Kapelweg 7
Elspeet: Het Kulturhus, Nachtegaalweg 2
Nunspeet: Gemeentehuis, Markt 1
Woensdag 17 maart 2021: 07.30 - 21.00 uur		
Hulshorst
- Dorpshuis de Wieken, Kapelweg 7
Elspeet 		
- Boaz-Jachinschool Ds. Kalshovenweg 15
		
- Eben-Haëzerschool, Apeldoornseweg 22
		
- Het Kulturhus, Nachtegaalweg 2
Nunspeet
- Gemeentehuis, Markt 1
		
- Het Venster, Elburgerweg 15
		
- Chr. Gereformeerde Kerk, Gruppendelerweg 4
		
- De Veluvine, F A Molijnlaan 186
		
- Noord Veluws Museum, Stationslaan 28
		
- Prot. Kerk de Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38
		
- Dislocatie Immanuëlschool, Randweg 11
		
- WOC De Binnenhof, Colijnstraat 78
		
- Manege Wezenland, Wezenland 39
		
- Wijkgebouw de Rank, Prins Bernhardstraat 2
		
- Clubhuis VV Nunspeet, Sportlaan 1
Vierhouten
- Dorpshuis Horsterhoek, Elspeterbosweg 26
Stemmen op het NS Station Nunspeet
Op 17 maart 2021 is in het NS-station een zogenaamd mobiel stembureau aanwezig
van 07.30 - 10.00 uur en 17.00 - 19.00 uur.
Het tellen van de stemmen kan in een ander stemlokaal plaatsvinden, waarbij afwijkende tijden gelden. Houd daarom de website van de gemeente goed in de gaten.

