16 maart 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 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.

Vergunningen
Gemeente Nunspeet
APV-vergunning
aangevraagd1
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0283.
Ontvangen 4-3-2021.
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0284.
Ontvangen 4-3-2021.
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0285.
Ontvangen 4-3-2021.
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0286.
Ontvangen 4-3-2021.
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0287.
Ontvangen 4-3-2021.
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0288.
Ontvangen 4-3-2021.
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0290.
Ontvangen 4-3-2021.
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0322.
Ontvangen 9-3-2021.
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0323.
Ontvangen 9-3-2021.
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0324.
Ontvangen 9-3-2021.
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0325.
Ontvangen 9-3-2021

- Edisonweg 7. Het wijzigen van
de verdiepingsvloer. Zaak: HZ
2021-0232. Ontvangen 22-2-2021.
- Elspeterweg 8 0006. Het tijdelijk
bewonen van een recreatiewoning. Zaak: HZ 2021-0120.
Ontvangen 26-1-2021.
- Halmlaan 11. Het plaatsen van
een carport (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan). Zaak:
HZ 2021-0195. Ontvangen
17-2-2021.
- Harderwijkerweg 152a. Bewonen bijgebouw pre-mantelzorg.
Zaak: HZ 2021-0149.
Ontvangen 3-2-2021.
- Kolmansweg 8a 0010. Tijdelijk
bewonen van pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-0257. Ontvangen
25-2-2021.
- Koningin Wilhelminalaan 14.
Het plaatsen van een dakkapel.
Zaak: HZ 2021-0253. Ontvangen
25-2-2021.
- Steenkraan 14. Tijdelijk plaatsen
noodwoning. Zaak: HZ 20210185. Ontvangen 15-2-2021.
Omgevingsvergunning
beslistermijn verlengd3
- Het uitbreiden/herindelen van
de woning. Zaak: HZ 2020-2110.
Verzonden 5-3-2021.
Omgevingsvergunning ontwerp5
- Nijverheidsweg 10-14. Het
oprichten van twintig appartementen (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2020-0468. Ter inzage vanaf
17-3-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Aarweg 5. Plaatsen van een
erker (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0076. Verzonden 4-3-2021.
- De Visserlaan 100. Het plaatsen
van een dakkapel op de voor- en
achtergevel. Zaak: HZ 20201950. Verzonden 4-3-2021.
- Dorpsstraat 4. Het uitbreiden
van bestaand pand met 2 appartementen (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0051. Verzonden 4-3-2021.
- Elspeterweg 8 0006. Het tijdelijk
bewonen van een recreatiewoning. Zaak: HZ 2021-0120.
Verzonden 8-3-2021.
- Jasmijnweg 30. Het plaatsen van
een tuinoverkapping. Zaak: HZ
2021-0043. Verzonden 4-3-2021.

- Kempenlaan 6. Het kappen van
bomen. Zaak: HZ 2021-0183.
Verzonden 8-3-2021.
- Oude Zeeweg 13. Het tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-0197. Verzonden
5-3-2021.
- Wiltsangh 41. Het kappen van
drie bomen (Activiteiten
Kappen, werk-/werkzaamheid
uitvoeren). Zaak: HZ 2020-2061.
Verzonden 15-2-2021.
Omgevingsvergunning verleend
(uitgebreide procedure)4
- Brandveilig gebruik Seewende,
Groene Portaal 1. Zaak:
HZ 2020-0979. Verzonden
16-03-2021. Beroep is mogelijk
met ingang van 17-3-2021.
Vergunningsvrij3
- Beltmolen 103. Het bouwen van
een schuur. HZ 2021-0055.
Verzonden 4-3-2021.
- Driestweg 23. Het bouwen van
een kapschuur. Zaak: HZ 20210122. Verzonden 5-3-2021.
Ingetrokken omgevingsvergunning (op verzoek aanvrager)
- Hoogwolde 5. Het oprichten van
een bed en breakfast. Zaak: HZ
2021-0182. Verzonden 5-3-2021
- Nassaulaan 73. Het realiseren
van een carport. Zaak: HZ 20210030. Verzonden 4-3-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Parkeerplaats overzijde Schoolweg 20-22. Het plaatsen van een
afvalcontainer op de parkeerplaats. Zaak: HZ 2021-0313.
Ontvangen 8-3-2021.
- Prins Mauritserf 103. Het plaatsen van een kraan op de open
bare weg voor het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210220. Ontvangen 22-2-2021.
APV-vergunning verleend3
- Parkeerplaats overzijde Schoolweg 20-22. Het plaatsen van een
afvalcontainer op de parkeerplaats. Zaak: HZ 2021-0313.
Verzonden 9-3-2021.
- Rijbaan t.h.v. Ben Viegerstraat
1-9. Het plaatsen van een kraan
op de rijbaan op 17-04-2021.
Zaak: HZ 2021-0133. Verzonden
5-3-2021.

van het horecabedrijf La Piazza
dei Fratelli. Zaak: HZ 2021-0300.
Ontvangen 4-3-2021.
- Westerlaan 1. Uitoefenen van
het horecabedrijf Grillroom
Sultan. Zaak: HZ 2021-0251.
Ontvangen 25-2-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Middenweg 18. Legaliseren bijgebouw en tijdelijke vergunning
voor paardenstal en paardbak
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0231.
Ontvangen 22-2-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Speelweide Stakenberg. Het
innemen van een standplaats
voor verkoop van snacks, ijs
en frisdrank. Zaak: HZ 20210025. Ontvangen 7-1-2021.
APV-vergunning verleend3
- Speelweide Stakenberg. Het innemen van een standplaats voor
verkoop van snacks, ijs en fris
drank. Zaak: HZ 2021-0025.
Verzonden 5-3-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Vuurkuilweg 15 0098. Tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-0264. Ontvangen
26-2-2021.
APV-vergunning verleend3
- Parkeervakken aan de overzijde
van Wiekslag 15. Het inrichten
van een bouwplaats. Zaak: HZ
2021-0201. Verzonden 5-3-2021.
Vierhouten
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- 't Frusselt 26. Bouwen van een
groepsaccommodatie Hotel
Heppie Veluwe en aanleg terrein
(Activiteiten Bouwen, Brandveilig gebruiken, Gebiedsbescherming, Kappen). Zaak: HZ 20210215. Ontvangen 18-2-2021.

Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Molenweg 75 0001. Het tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-0243. Ontvangen
24-2-2021.
Meer informatie over meldingen
- Beltmolen 60. Het scheiden van
en/of vergunningen? Bel met het
het perceel/terreinafscheiding.
Klantcontactcentrum via (0341)
Zaak: HZ 2021-0171. Ontvangen
25 99 11.
11-2-2021.
- Dorpsstraat 12a. Renoveren
Drank- en horecawetvergunning
Zie colofon voor de toelichting.
dak Dorpskerk. Zaak: HZ 2021aangevraagd1
0255. Ontvangen 25-2-2021.
- Nijverheidsweg 2. Uitoefenen
........................................................................................................................................................................................................................................
Besluit omgevingsvergunning ‘Het aanleggen van een vrachtautoparkeerplaats op het perceel Maatweg 47 in Elspeet’
Het college van B&W heeft besloten een omgevingsvergunning te
verlenen voor het aanleggen van een vrachtautoparkeerplaats op het
perceel Maatweg 47 in Elspeet (kenmerk HZ 2019-2415). Deze omgevingsvergunning is voorbereid volgens de uitgebreide procedure zoals
bedoeld in artikel 3.4 van de Awb. Het gaat hier om een uitgebreide
procedure in verband met het afwijken van het bestemmingsplan. De
omgevingsvergunning bevat een ‘projectafwijkingsbesluit’ als bedoeld
in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo.
Vanaf woensdag 17 maart 2021 ligt in het Klantcontactcentrum in het
gemeentehuis gedurende zes weken de omgevingsvergunning en de
daarbij behorende stukken ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.OV00068-vg01).
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit beroep
worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,
zie colofon.

Vastgesteld bestemmingsplan Maatweg 47 (en 67)
Het college van B&W maakt bekend (op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening) dat de gemeenteraad op 18 februari 2021
het bestemmingsplan Maatweg 47 heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan beoogt te voorzien in het verplaatsen en uitbreiden
van een vrachtwagenparkeerplaats. Aan de Maatweg 47 wordt een
parkeerplaats voor maximaal 10 vrachtwagens mogelijk gemaakt. Een
bestaande mogelijkheid voor het stallen van maximaal 3 vrachtwagens
aan de Maatweg 67 wordt opgeheven.
Vanaf woensdag 17 maart 2021 ligt in het Klantcontactcentrum in het
gemeentehuis gedurende zes weken het vastgestelde bestemmingsplan ter inag. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via
www.nunspeet.nl/bekendmakingen en www.ruimtelijkeplannen.nl
onder nummer NL.IMRO.0302.BP01183-vg01. Vanaf 18 maart 2021
kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag, zie colofon voor het instellen van beroep. Degene die beroep
instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, zie colofon
voor het indienen van een voorlopige voorziening.
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Ontwerpverkeersbesluit Gerrit Mouwweg 22
Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken bekend dat zij van
plan zijn op de Gerrit Mouwweg nabij huisnummer 22 een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de bewoner van deze woning.
Het ontwerpverkeersbesluit ligt van 17 maart tot en met 27 april 2021
ter inzage in het Klantcontactcentrum (KCC). Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende deze
periode hun zienswijze over dit ontwerpbesluit kenbaar maken bij het
college, zie colofon.
.................................................................................................................
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
‘Het oprichten van een woning met bijgebouw’
Het college van B&W maakt bekend (op grond van artikel 3.10 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) dat zij van plan zijn om
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo
medewerking te verlenen aan een afwijking van het geldende bestemmingsplan voor het oprichten van een woning met bijgebouw aan de
Apeldoornseweg 82 in Elspeet.
Vanaf woensdag 17 maart 2021 ligt in het Klantcontactcentrum in het
gemeentehuis gedurende zes weken het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage. Tijdens de termijn
van terinzagelegging kan eenieder zijn of haar zienswijzen tegen het
ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2020-2026) indienen bij het college, zie
colofon.
.................................................................................................................
Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder
Nijverheidsweg 10-14
Vanaf woensdag 17 maart 2021 ligt in gevolge de Algemene wet
bestuursrecht en de Wet geluidhinder in het Klantcontactcentrum in
het gemeentehuis gedurende zes weken voor iedereen het ontwerp
van de hogere grenswaarde voor twintig grondgebonden woningen ter
plaatse van Nijverheidsweg 10-14 in Nunspeet ter inzage. Tijdens de
termijn van terinzagelegging kan iedereen zijn of haar zienswijze naar
voren brengen bij het college, zie colofon.
.................................................................................................................
Terinzagelegging processen-verbaal van de stemopneming
De stembureaus leggen in een proces-verbaal N10, of voor de briefstembureaus de processenverbaal E-1 en E-2, de stemtotalen vast
van stemming voor de leden van de Tweede Kamer. Deze processenverbaal zijn openbaar en liggen vanaf vrijdag 19 maart 2021 ter inzage
samen met de opgaven N11, waarin de totalen van de uitgebrachte
stemmen in de gemeente Nunspeet voor genoemde verkiezing is opgenomen. Verder ligt ter inzage een totaaloverzicht waarin de tellingen
van de stembureaus zijn opgenomen. Ook het verslag van de waarnemer die betrokken is bij een stembureau met beperkte toegang ligt
ter inzage. Bovengenoemde documenten zijn ook te vinden op www.
nunspeet.nl.

Afsluiting toegang Zeeweg
Van woensdag 17 maart tot en met woensdag 31 maart 2021 voert
Liander werkzaamheden uit aan een gasleiding naast de Elburgerweg ter hoogte van de rotonde aan de Zeeweg. Om de werkzaamheden veilig en verantwoord uit te voeren, is het noodzakelijk dat
de toegang tot de Zeeweg vanaf de rotonde wordt afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. Het verkeer richting het centrum wordt
omgeleid met behulp van een omleidingsroute.
Voor fietsers en voetgangers wordt een deel van de rotonde afgesloten. Voor hen is de Zeeweg wel toegankelijk vanaf de rotonde.
Zij worden omgeleid en fietsen/wandelen in tegengestelde richting
over de rotonde. Op onderstaand kaartje is roodgemarkeerd welk
deel van de rotonde door Liander wordt afgezet.

Recreatiezonering Veluwe, waarom en hoe…!
Een goede balans tussen natuur en recreatie op de Veluwe. Dat is waar de Provincie Gelderland en de
beheerders van natuurterreinen op de Veluwe in de komende periode mee aan de slag willen. In de
afgelopen periode heeft berichtgeving over het mogelijk deels afsluiten van het Hulshorsterzand en het
Beekhuizerzand tot diverse reacties geleid.
Aan wethouder Marije Storteboom de vraag wat nu echt de stand van zaken is.
"Met de provincie ben ik van mening dat een goede balans tussen natuur en recreatie erg belangrijk is.
Voor nu, maar ook voor in de toekomst. We zijn zuinig op onze prachtige natuurgebieden. Maar gelijktijdig willen we onze inwoners én vakantiegasten volop laten genieten van onze prachtige bossen,
heidevelden, fiets- en wandelroutes en de unieke flora en fauna."
Maar hoe krijgen en houden we een goede balans? Door met elkaar na te denken over de wijze waarop
we de natuur willen gebruiken. Door in bepaalde kwetsbare gebieden met elkaar afspraken te maken
over het gebruik. Door bijvoorbeeld rekening te houden met kwetsbare vogels tijdens het broedseizoen
in bepaalde gebieden, door te 'sturen' in het gedrag
van mensen (bijvoorbeeld op de paden blijven, honden alleen aangelijnd enz), of door bestaande routes
iets te verleggen. Er zijn ongetwijfeld nog wel meer
maatregelen te bedenken om te werken aan een
goede balans, zonder dat natuurgebieden afgesloten
behoeven te worden. En daarvoor gaat de provincie
in gesprek. Met de grote en kleine grondeigenaren,
de terreinbeheerders, de recreatieve sector en de
gebruikers. Niet alleen de fietsers, wandelaars, ruiters en natuurliefhebbers, maar ook de inwoners van
onze gemeente en specifiek Hulshorst.
"Al deze gesprekken moeten leiden tot een breed
gedragen 'recreatiezoneringsplan', een recreatiezoneringskaart met een maatregelenprogramma.
Wanneer dit concept-plan klaar is zal de provincie
het Nunspeetse gemeentebestuur vragen of zij het
plan onderschrijft. De volgende en laatste stap is dat
Gedeputeerde Staten van Gelderland het plan vaststellen", aldus wethouder Marije Storteboom.
Gedeputeerde Peter van ’t Hoog: "De Provincie
Gelderland nodigt omwonenden, recreanten en
ondernemers rondom het Hulshorsterzand en het Beekhuizerzand van harte uit om mee te praten. Deze
gesprekken staan gepland voor de maanden april en mei. Daarnaast kijken we ook naar andere mogelijkheden voor participatie. Denk aan het vertellen van uw inbreng via het versturen van een e-mail. Hoe en
wanneer dat gebeurt, zullen we zodra dat kan bekendmaken. Uiteraard houden we rekening met de dan
geldende COVID-19 veiligheidsmaatregelen."
.........................................................................................................................................................................

Stand van zaken herontwikkeling groen De Kijktuinen
De gemeente Nunspeet werkt aan de woningbouwplannen voor De Kijktuinen. Vooruitlopend hierop
wordt, in overleg met omwonenden, een deel van de beplanting aangebracht, zodat het terrein een
aantrekkelijke groene uitstraling krijgt.
Begin vorig jaar zijn de eerste groenwerkzaamheden gestart. In maart 2020
is ter hoogte van de rotonde Harderwijkerweg/Kienschulpenweg het eerste
deel van de nieuwe houtwal gerealiseerd. Inmiddels is gestart met het
tweede deel van de werkzaamheden.
In maart 2021 worden alle struiken en
bomen binnen het bouwplan aangeplant, die geen belemmering vormen
voor de toekomstige woningbouwplannen. De resterende delen van de houtwal en groenvoorzieningen brengen
we aan als de woningbouw gereed is
(naar verwachting maart 2023).
De onderstaande groenwerkzaamheden worden in maart 2021 in de
Kijktuinen uitgevoerd:
- Versterking houtwal Harderwijkerweg/Kienschulpenweg.
- Verbetering bestaande houtwal Smithstraat/Kijktuinen.
- Verlenging en verbetering hekwerk Smithstraat-Kijktuinen.
- Versterking ecologische kwaliteit houtwal Kijktuinen-Schotweg.
- Aanplant van kruidenrijke onderbegroeiing toekomstig zonnepanelenveld.
- Het plaatsen van een hekwerk om het terrein van de Kijktuinen ter voorkoming van vandalisme,
overlast en afvaldumping. Rond de kerstdagen zijn de ramen van het paviljoen achter de voormalige
bedrijfswoning ingegooid. Daarnaast is er de afgelopen maanden enkele malen illegaal afval gedumpt.
Om verdere overlast te voorkomen, plaatsen we daarom om het terrein een tijdelijk hekwerk.
Kijk voor meer informatie op www.nunspeet.nl/kijktuinen.

16 maart 2021

Ploffen monumentale bomen aan de Laan
In de week van 22 maart ploft TFI – vitaler groen in opdracht van de gemeente Nunspeet een deel van
de monumentale lindes aan de Laan. Onder zeer hoge druk wordt eerst lucht en vervolgens voeding
met gezonde bacteriën, lava en actieve houtskool in de grond gespoten. Zo komt er weer lucht, vocht en
voeding bij de wortels, die het zwaar hebben onder de verharding van de weg en het trottoir. De lava en
de houtskool zorgen voor het openblijven van de scheuren voor een langere tijd.

Voornemen tot wijziging woonadres naar ‘land onbekend’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken
bekend dat zij voornemens zijn van onderstaande persoon de
woonadresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) ambtshalve wijzigen naar woonadres ‘land onbekend’ per 16 maart 2021:
- Mevrouw N. Temizkan - 12 november 1972
- De heer W. Boone - 20 december 1996

De bomen blijven door deze behandeling langer in het blad, produceren hierdoor meer zuurstof en
zorgen voor een grotere CO2-opname. Daarnaast vangen ze meer fijnstof af. De bomen worden gezonder
waardoor ze minder last hebben van luis en ze vormen minder dood hout. Bovendien gaan de bomen
hierdoor dieper in de grond wortelen en is er minder overlast van de druk op de bestrating. De oude,
monumentale bomen die geploft worden, zijn beeldbepalend,
van cultuurhistorische waarde en ze leveren ons per jaar veel
meer op dan een jonge boom: meer zuurstof, meer biodiversiteit,
meer CO2-opname en ze zijn belangrijk in de strijd tegen hittestress.

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.

In de week van het ploffen rijdt een grote wagen met een spuitlans door de Laan. De bestrating, het trottoir en de weg komen
door het inspuiten van de lucht kort omhoog. Vervolgens kan de
bestrating er wat onregelmatig uit komen te zien, maar dit wordt
hersteld daar waar een gevaarlijke situatie ontstaat. In de tegels/
rijweg ontstaan kleine gaatjes. Deze moeten zo lang mogelijk openblijven. Na enkele jaren - als de wortels dieper in de grond zitten en er minder druk op de bestrating is - wordt de weg opnieuw bestraat.

Niet eens met dit voornemen?
Wij stellen u in de gelegenheid om binnen vier weken na publicatie
van deze mededeling uw zienswijze schriftelijk aan ons kenbaar te
maken en desgewenst mondeling toe te lichten. U kunt overigens
alsnog aan uw verplichting voldoen door aangifte van verhuizing te
doen. U kunt uw verhuizing doen in de gemeente waar u woont.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van desbetreffende gemeente.

Dit jaar tussen 22 en 26 maart is de oostzijde van de Laan (aan de kant van de Aldi) tussen de Bosweg en
het Park ’40-’45 aan de beurt. Volgend jaar worden de monumentale bomen aan de westzijde geploft.
Kijk voor meer informatie op www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl/groeiplaatsverbetering.
........................................................................................................................................................................

Subsidie voor een groene en levende tuin
Sinds deze maand kun je subsidie aanvragen voor het klimaatbestendig maken van je tuin en daarmee
van je omgeving. Het gaat om een zestal maatregelen:
1. Plant een boom				
4. Haal bestrating weg
2. Koppel regenwater af				
5. Plaats een regenton, -zuil of -schutting
3. Leg een groen/ bruin dak aan			
6. Maak nuttig gebruik van regenwater
Hittestress (bij mensen) ga je tegen door meer beplanting aan te brengen. Met name bomen geven
schaduw en door hun verdamping geven ze ook nog eens koelte af. Weet je dat één volwassen boom
het koelvermogen levert van ca. 10 airco’s? Een boom brengt op grondniveau tussen de 10 en 12 graden
verkoeling; de lucht die we inademen in de buurt van bomen is zo’n 5 graden lager. Bomen slaan CO2 op
en vangen fijnstof af bij elke boom die we planten. Daarnaast ontvang je een overvloed aan regenwater
op en gebruik je dit in periodes van droogte. Groene daken helpen de opvang van het overtollige water,
maar zorgen ook voor isolatie; koelte in de zomer en warmte in de winter. Een groen dak gaat zeker twee
keer zo lang mee als een gewoon plat dak en in combinatie met zonnepanelen levert het per jaar ca. 8%
meer rendement op van de zonne-energie.
Genoeg redenen dus om je tuin klimaatbestendiger te maken en een betere en grotere biodiversiteit
(verscheidenheid aan vogels, vlinders, bijen, mieren, planten, etc.) in je tuin te creëren. De gemeente
Nunspeet draagt hier graag aan bij. Het duurzaamheidsloket van de gemeente, Veluwe Duurzaam,
coördineert deze regeling. Meer weten? www.veluweduurzaam.nl/stimuleringsregeling
.........................................................................................................................................................................

‘Watt kun je doen?!’: wethouder overhandigt eerste set
Afgelopen week heeft wethouder Groothuis de eerste gratis bespaarset uitgereikt die bijdraagt aan de
bewustwording om als inwoner kleine stappen te zetten energie te besparen. Wethouder Groothuis:
"Door dit soort acties bereiken we dat inwoners van de gemeente Nunspeet zich bewust worden van de kleine stappen die zij kunnen zetten. Misschien is het wel een aanleiding om een gesprek aan te vragen met een energiecoach
om te bespreken welke grote stappen mogelijk zijn."
De bespaarset bestaat uit een ledlamp, standby-stop en
een bespaarladder die nog tot 28 maart aangevraagd kan
worden via het duurzaamheidsloket van o.a. de gemeente
Nunspeet: www.veluweduurzaam.nl/wattkunjijdoen. De
sets worden kosteloos verzonden (op = op en maximaal
één set per adres). Er zijn al ca. 700 sets aangevraagd.
Op www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl is meer informatie te
vinden over mogelijkheden om energie te besparen, op te
wekken, diverse subsidies en leningen.

Wethouder Groothuis overhandigt de
eerste bespaarset aan de heer Boone.

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

.............................................................................................................
Ambtshalve wijziging woonadres naar ‘land onbekend’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken
bekend dat zij van onderstaande personen de woonadresgegevens
in de Basisregistratie Personen (BRP) ambtshalve wijzigen naar
woonadres ‘land onbekend’ per 26 januari 2021:
- De heer V. Ščípa - 6 mei 1997
- Mevrouw M. Nallerová - 31 augustus 1999
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.
Ingevolge artikel 1.1, eerste lid, aanhef en onder o, onder 1o, wordt
in deze wet en de daarop berustende bepalingen verstaan onder
het woonadres: het adres waar betrokkene woont, waaronder
begrepen het adres van een woning die zich in een voertuig of
vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste stand- of
ligplaats heeft, of, indien betrokkene op meer dan één adres woont,
het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half
jaar de meeste malen zal overnachten.
Ingevolge artikel 2.20, eerste lid, worden aan de aangifte van een
ingezetene die zijn adres heeft gewijzigd, gegevens betreffende het
adres ontleend, tenzij aannemelijk is dat de gegevens onjuist zijn.
Ingevolge artikel 2.21, eerste lid, worden aan de aangifte van vertrek van de ingezetene die naar redelijke verwachting gedurende
een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal
verblijven, gegevens betreffende het vertrek uit Nederland en het
volgende verblijf buiten Nederland ontleend.
Ingevolge artikel 2.22, eerste lid, draagt, indien een ingezetene niet
kan worden bereikt, van hem geen aangifte van wijziging van zijn
adres of van vertrek is ontvangen als bedoeld in artikel 2.20, eerste
lid, of 2.21, eerste lid, en na gedegen onderzoek geen gegevens
over hem kunnen worden achterhaald betreffende het verblijf in
Nederland, het vertrek uit Nederland noch het volgende verblijf
buiten Nederland, het college van burgemeester en wethouders van
de bijhoudingsgemeente ambtshalve zorg voor de opneming van
het gegeven van het vertrek van de ingezetene uit Nederland.
Ingevolge artikel 2.39, eerste lid, doet de ingezetene die zijn adres
wijzigt hiervan schriftelijk aangifte bij het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft.
Ingevolge artikel 2.43, eerste lid, doet de ingezetene die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de
tijd buiten Nederland zal verblijven, bij het college van burgemeester en wethouders van de bijhoudingsgemeente voor zijn vertrek uit
Nederland schriftelijk aangifte van vertrek.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending
een bezwaarschrift bij ons indienen, zie colofon.
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Verkiezingen Tweede Kamer
Briefstemmen
Kiezers van 70 jaar en ouder hebben een briefstempakket van de gemeente ontvangen.
In een bijsluiter wordt uitgelegd hoe deze kiezer een stem kan uitbrengen. Het retourneren of afgeven van uw ingevulde stembiljet kan via de onderstaande afgiftepunten:
Gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet
Dorpshuis de Wieken, Kapelweg 7 Hulshorst
Het Kulturhus, Nachtegaalweg 2 Elspeet
op dinsdag 16 maart van 9.00 - 17.00 uur en woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur.

Tweede Kamerverkiezing 2021
Maatregelen in het stemlokaal

De tellingen van de briefstemmen zijn in het gemeentehuis vanaf 17 maart 07.30 uur
(briefstembureau 25) en vanaf 21.00 uur (briefstembureau 26). Deze tellingen zijn
openbaar. De uitslag wordt na 21.00 uur bekend gemaakt.

17/3

Afwijken tellocaties vroeg-stembureaus dinsdag 16 maart 2021
Op 16 maart zijn in onze gemeente drie vroeg-stembureaus open van 07.30 uur tot
21.00 uur voor met name risicogroepen. De stemmen die op deze dag in deze stembureaus worden uitgebracht, mogen al vanaf woensdag 17 maart 07.30 uur geteld
worden. In onderstaand overzicht leest u waar die stemmen geteld worden. Deze telling
is openbaar, maar de uitslag wordt pas na 21.00 uur bekend gemaakt.
Stembureau

Tellocatie

Tijdstip

De Wieken - 16 maart 2021

Raadzaal Gemeentehuis

11.00 uur

Kulturhus - 16 maart 2021

De Wheme, Ds. De Bouterlaan 5

11.00 uur

Gemeentehuis - 16 maart 2021 De Wheme, Ds. De Bouterlaan 5

14.30 uur

Let wel: 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.
Overzicht stemlokalen
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. Locaties kunnen tot het laatste
moment gewijzigd worden. Houd de website van de gemeente in de gaten.

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

• Kiezers dragen een mondkapje.
• 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.

Dinsdag 16 maart 2021: 07.30 - 21.00 uur
Hulshorst: Dorpshuis De Wieken, Kapelweg 7
Elspeet: Het Kulturhus, Nachtegaalweg 2
Nunspeet: Gemeentehuis, Markt 1

• Stemhokjes en andere contactpunten (deurklinken, deurposten, etc.) worden elk half uur
schoongemaakt.
• Kiezers kunnen ook bij de uitgang hun handen desinfecteren.

Woensdag 17 maart 2021: 07.30 - 21.00 uur		
Hulshorst
- Dorpshuis de Wieken, Kapelweg 7
Elspeet 		
- Boaz-Jachinschool Ds. Kalshovenweg 15
		
- Het Kulturhus, Nachtegaalweg 2
		- Kerkgebouw Hersteld Hervormde Gemeente, Vierhouterweg 45
		 (De stemlocatie Eben Haezerschool is komen te vervallen.)
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 17
		
- Clubhuis VV Nunspeet, Sportlaan 1
		
- De Veluwse Heuvel, De Veluwse Heuvel 1
Vierhouten
- Dorpshuis Horsterhoek, Elspeterbosweg 26

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

Gaat u stemmen op 17 maart?
Tussen 17 uur en 20 uur is het traditiegetrouw erg druk.
Om in deze coronatijden wachtrijen te voorkomen,
adviseren wij u om - indien mogelijk - op een rustiger
moment in de ochtend of de middag te gaan stemmen.

Stemmen op het NS Station Nunspeet
Op 17 maart 2021 is in het NS Station een zogenaamd mobiel stembureau aanwezig
waar u kunt stemmen tussen 07.30 - 10.00 uur en 17.00 - 19.00 uur.

www.nunspeet.nl/verkiezingen

Zes dingen die ouders moeten weten over drugs
Luuk Miedema geeft voorlichting aan ouders van
kinderen van 12 en 13 jaar. Soms ziet hij die ouders
later terug als kinderen toch aan de alcohol of andere middelen zijn begonnen. "Sommige ouders zijn
goed geïnformeerd, maar een groot deel weet ook zo
weinig dat hun kinderen onder hun ogen drugs kunnen gebruiken zonder dat ze het merken." Hij geeft zes
redenen waarom ouders zich zouden kunnen verdiepen
in opvoeding rond drugs.
1. Soms begint het met 13 of 14 jaar
Sommige kinderen beginnen al in de brugklas met drugsgebruik. Ouders van die kinderen zijn bijna altijd verrast.
'Wij hadden helemaal niet het idee dat ons kind zich hier
mee bezig hield', is vaak de eerste reactie als deze ouders
op school of bij de politie worden geconfronteerd.
2. Het is goedkoop
Drie euro voor een pilletje komt vaak voor. Of een

pilletje in ruil voor het wegbrengen van een pakketje. Als
kinderen iets ouder zijn en naar feesten en festivals gaan,
dan kost XTC voor een hele avond minder dan tien euro.
Alcohol kost al gauw minimaal het dubbele.
3. Je hebt geen idee wat er te koop is
Het ene middel is veel riskanter dan het andere. Neem nu
XTC; dat kent weinig verslaafden, maar wel jaarlijks een
aantal doden. 3MMC is verslavend, maar niet verboden.
En dat zijn nog maar twee van de bijna honderd verboden middelen die we drugs noemen. De term drugs zegt
dus weinig. Je moet als ouder meer weten dan alleen de
term ‘drugs’ wil je enig idee hebben waar je kind zich mee
bezighoudt.
Benieuwd naar de drie andere redenen? Lees het volledige
interview op oudersmetinvloed.nl. Hier vindt u ook meer
ervaringsverhalen van ouders en ervaringsdeskundigen.

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
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Vragen over
vaccineren
tegen corona?

Vind jij gezond leven, een gezonde omgeving en een gezonde
toekomst belangrijk? Help, denk en werk mee aan plannen die
Nunspeet gezonder maken!

8 maart 2021

Denk mee tijdens 1 of meer (Zoom)sessies:
- Lekker in je vel: 18 maart 19.30 – 21.00 uur
- Gezonde voeding en gewicht: 24 maart 10.00 – 11.30 uur
- Roken en alcohol: 25 maart 19.30 – 21.00 uur

U kunt zich aanmelden via de
website:
www.npvzorg.nl/activiteiten/
webinar-over-vaccinatie/

Kijk voor meer informatie en het programma van de online
sessies op www.nunspeet.nl/sportiefengezond

Coronaregels

Avondklok
21.00 - 4.30 uur

Is het druk?
Ga dan weg

Houd afstand

Was je handen

Ontvang thuis maximaal 1 gast per dag en houd afstand van de gast

Buiten

Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek

Publieke
binnenruimtes

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Winkels voor
levensmiddelen

Winkels

Winkels voor levensmiddelen zijn open

Gemeentehuis is open

Apotheek
en drogist

Klachten? Blijf thuis
en laat je testen

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Houd buiten
ook afstand

Bioscoop
Bioscoop is dicht

Vooraf bestellen
en afhalen

Bibliotheek is dicht

Winkelen op
afspraak

Pretparken, dierentuinen zijn dicht

Zwembad
en sauna

Museum en
bibliotheek
Museum is dicht

Pretpark en
dierentuin

Zwembad en sauna zijn dicht

Winkelen zonder
afspraak

Zwemles tot
en met 12 jaar

Binnensport
en groepsles

Contactberoepen, zoals:

Tot en met 26 jaar buiten op sportaccommodaties Vanaf 27 jaar buiten sporten op 1,5 meter afstand Zwemles toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar Binnensporten en groepslessen zijn verboden

Reis zo min
mogelijk

Blijf zoveel
mogelijk thuis

Noodzakelijk gebruik
openbaar vervoer

Reis niet naar
het buitenland

Horeca

Ga alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reis

Kinderopvang

Evenementen
Evenementen zijn verboden

Na 20.00 uur geen
verkoop alcohol

Apotheek en drogist zijn open Vooraf bestellen en afhalen mogelijk Winkelen op afspraak mogelijk Winkelen zonder afspraak niet mogelijk Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Tot en met 26 jaar op
Vanaf 27 jaar
sportlocaties buiten buiten op 1,5 meter

Sport

Draag een mondkapje
waar verplicht

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Gemeentehuis

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar een publieke binnenruimte

Werk thuis
als dat kan

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Max. 1 gast per dag Ga max. 1 keer per
en houd afstand
dag op bezoek

Thuis

In de week voorafgaand aan
het webinar ontvangt u een
e-mail met de link naar het
webinar en verdere instructies.

Van 16 maart tot en met minstens 30 maart 2021

Houd 1,5 meter afstand

Kinderopvang voor
0 tot en met 4 jaar

Buitenschoolse
opvang

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open Buitenschoolse opvang gesloten

Op 24 maart om 19.30 uur
zendt de NPV (Nederlandse
Patiënten Vereniging) een webinar uit over vaccinatie.
Tijdens dit webinar biedt het
NPV u handvatten om na
te denken over het thema
vaccinatie. De belangrijkste
argumenten rondom vaccinatie worden voor u op een rij
gezet. De gemeente Nunspeet
ondersteunt dit webinar van
harte.

Onderwijs

Basisschool
Basisscholen open

Kapper
op afspraak
De kapper is open op afspraak

Afhalen en
bezorgen

Restaurant
en café

Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Restaurant en café zijn dicht

Middelbare school
en mbo deels open
Middelbare scholen en mbo deels open

Hoger
onderwijs
Hoger onderwijs op afstand

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
alleen samen krijgen we corona onder controle

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

Opening
aanvraagtijdvak
SLIM voor
individuele mkbondernemingen
Sinds 2 maart 2021 is er een
nieuw aanvraagtijdvak SLIM
voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak
loopt tot en met 31 maart
17:00 uur.
SLIM (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen
in mkb-ondernemingen) is
voor initiatieven gericht op
het stimuleren van leren en
ontwikkelen in het mkb. In het
midden- en kleinbedrijf (mkb)
is het minder gewoon dat
medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werk. Met de
(SLIM-regeling) wil het kabinet
leren en ontwikkelen in het
mkb vanzelfsprekend maken.
De volgende 3 groepen mogen
de subsidieregeling aanvragen:
- mkb-ondernemingen
- samenwerkingsverbanden in
het mkb
- grootbedrijven uit de
sectoren landbouw, horeca
en recreatie.
Bekijk de menukaart - die u
vindt op https://tinyurl.com/
slim-mkb - om te zien welke
activiteiten in aanmerking
komen voor SLIM-subsidie.
Een aanvrager kan per aanvraagtijdvak maximaal één
subsidieaanvraag indienen.
Wanneer er meer subsidie
wordt aangevraagd dan het
beschikbare budget, wordt de
behandelvolgorde van de aanvragen bepaald door middel
van loting. Het moment van
indienen is niet bepalend.
Zie voor meer informatie en
aanvragen van de subsidie de
website: https://tinyurl.com/
regeling-slim.

