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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
Gemeentewerf Nunspeet
Hullerweg 121
8071 RN Nunspeet
telefoon: (0341) 25 23 78
Maandag tot en met vrijdag
geopend van 08.00 tot 12.00 uur
en 13.30 tot 16.00 uur.
1) Inzage
De aanvraag en bijbehorende stukken
liggen ter inzage op het gemeentehuis. Voor inzage of als u een toelichting wenst, maakt u een afspraak
met het Klantcontactcentrum. Het
is mogelijk tegen vergoeding van de
kosten een kopie te krijgen van de
stukken die ter inzage liggen. U kunt
tegen een melding geen bezwaar
maken. Bij een aanvraag om een
vergunning/ontheffing kunt u in een
later stadium bezwaar maken.
2 of 3) Bezwaar
Tenzij anders vermeld, is er tot zes
weken na de dag van verzending
van een vergunning of ontheffing de
mogelijkheid voor belanghebbenden
om schriftelijk bezwaar te maken tegen een besluit. Het is niet mogelijk
om een bezwaar in te dienen op een
aanvraag. Een bezwaarschrift kunt u
indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (burgemeester(2)/burgemeester en wethouders (B&W) (3)/gemeenteraad).
Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en ten minste de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het zich richt en
de gronden van het bezwaarschrift
bevatten. Naast het indienen van
een bezwaar kunt u ook een
voorlopige voorziening aanvragen.
4) Beroep
Tenzij anders vermeld, kunnen
belanghebbenden die tijdig een
zienswijze hebben ingediend tegen
een ontwerpbesluit binnen zes
weken na de dag van terinzagelegging van een besluit een beroepschrift indienen. Dit is ook mogelijk
als u kunt aantonen dat u tijdens
de periode van terinzageligging van
het ontwerpbesluit hier redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest.
Naast het indienen van een beroep
kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Een beroepschrift
kunt u indienen bij de rechtbank
Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
5) Zienswijze
Ontwerpbesluiten liggen vanaf de
dag na publicatie zes weken ter
inzage. Tijdens deze periode kunt
u een zienswijze indienen bij het
bestuursorgaan dat het ontwerpbesluit heeft genomen (burgemeester/burgemeester en wethouders
(B&W)/gemeenteraad). Voor een
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de betreffende
afdeling. Beroep tegen een definitieve vergunning is alleen mogelijk als u
tijdig een zienswijze hebt ingediend
tegen het ontwerpbesluit.
6) Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaar- of
beroepschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit.
Degene die een bezwaar of beroep
heeft ingediend, kan daarnaast bij
spoedeisend belang een verzoek
om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter
(tenzij anders vermeld): rechtbank
Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Vergunningen
Gemeente Nunspeet
APV-vergunning aangevraagd1
- Plaatsen van sandwichborden en
spandoeken t.b.v. de vuurwerkverkoop. Zaak: HZ 2021-1727.
Ontvangen 8-11-2021.
Gemeente Nunspeet
APV-vergunning verleend3
- Collectevergunning voor reformatorische stichting Stephanos
2022. Zaak: HZ 2021-1687.
Verzonden 9-11-2021.
- Collectevergunning 18-12-2021
t.b.v. kerstvoedselpakketten/
eenzaamheidsbestrijding. Zaak:
HZ 2021-1720. Verzonden
9-11-2021.
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Dorpsstraat 57. Het renoveren
van de gevel van het winkelpand
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-1661.
Ontvangen 29-10-2021.
- Elburgerweg (rotonde). Het
realiseren van een insectenhotel.
Zaak: HZ 2021-1619. Ontvangen
21-10-2021.
- Eperweg 26. Het verbouwen aan
de zorgvilla Tortelduif (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.
plan). Zaak: HZ 2021-1290.
Ontvangen 19-8-2021.
- Jan van Vuurenstraat 34. Het
plaatsen van een dakkapel.
Zaak: HZ 2021-1692. Ontvangen
3-11-2021.
- Nassaulaan 84. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20211678. Ontvangen 1-11-2021.
- Oude Zeeweg 19. Oprichten van
een bijgebouw. Zaak: HZ 20211651. Ontvangen 28-10-2021.
- Smithstraat 42. Het wijzigen van
de constructie. Zaak: HZ 20211660. Ontvangen 29-10-2021.
- Whemeplein. Het plaatsen van
een muurgedicht en een afbeelding. Zaak: HZ 2021-1579.
Ontvangen 14-10-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Oenenburgweg 234. Uitbouwen
van de woning. Zaak: HZ 20211473. Verzonden 8-11-2021.

Sloopmeldingen1
- Klaproosweg 22. Verwijderen
asbesthoudende materialen.
Zaak: HZ 2021-1674. Ontvangen
1-11-2021.
- Randmeerweg 12. Het saneren
van de asbesthoudende materialen en slopen van de complete
woning. Zaak: HZ 2021-1721.
Ontvangen 8-11-2021.
- Spoorlaan 1. Het slopen van
een gedeelte van winkelcentrum
Sterrenhof. Zaak: HZ 2021-1662.
Ontvangen 29-10-2021.

Vierhouten
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
verleend3
- Elspeterbosweg 33. Verbouwen
- Plaggeweg 48. Het verbouwen
van drie recreatiewoningen tot
van woonhuis (Activiteiten
permanente woningen (ActiviteiBouwen, Afwijken best. plan).
ten Bouwen, Afwijken best.plan).
Zaak: HZ 2021-1228. Verzonden
Zaak: HZ 2021-1626. Ontvangen
4-11-2021.
22-10-2021.
- Elspeterbosweg 9. Het oprichten
van negen woningen. Zaak:
- Zie colofon voor toelichting HZ 2021-1627. Ontvangen
22-10-2021.
..................................................................................................................

Ambtshalve wijziging woonadres naar ‘land onbekend’
Het college van B&W van de gemeente Nunspeet wijzigt ambtshalve
de woonadresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) naar
woonadres 'land onbekend' per 11 november 2021 van:
- de heer F. Codreanu (12 maart 1987)

Milieumelding1
- Rietenweg 25. Het uitbreiden
van dieraantallen in bestaande
stallen. Zaak: HZ 2018-1743.
Ontvangen 25-9-2018.

Ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunning - Nijverheidsweg
Het college van B&W is van plan de verleende omgevingsvergunning
voor het bouwen van een woongebouw van vier wooneenheden met
ieder zes kamers ten behoeve van verhuur aan de Nijverheidsweg 10,
12 en 14 in Nunspeet in te trekken.

Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Ds. Kalshovenweg 15. Verlagen
van de inritten. Zaak: HZ 20211469. Ontvangen 28-9-2021.
- Stakenberg 75 0008. Aanpassen
van een recreatiewoning (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.
plan). Zaak: HZ 2021-1639.
Ontvangen 26-10-2021.
- Stakenbergweg 106. Het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
Zaak: HZ 2021-1679. Ontvangen
1-11-2021.

Van 17 november tot en met 28 december 2021 ligt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage in het
gemeentehuis. Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijzen tegen het ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2017-0809) indienen bij
het college van B&W, zie colofon. Wilt u uw zienswijze mondeling naar
voren brengen dan kunt u contact opnemen met Team Vergunningen,
Toezicht en Handhaving via (0341) 25 99 11.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending
een bezwaarschrift bij ons indienen, zie colofon. Als u of een derde
belanghebbende bezwaar heeft gemaakt en u kunt niet wachten op
de beslissing hierop, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland,
zie colofon. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

Omgevingsvergunning
verleend3
- Kleine Kolonieweg 71. Het verbouwen van woonhuis (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.plan).
Zaak: HZ 2021-1220. Verzonden
3-11-2021.
- Veenweg 1. Het restylen van de
gevels van de woning. Zaak:
HZ 2021-1399. Verzonden
8-11-2021.
Evenementenvergunning1
- Apeldoornseweg 185. Het
houden van de Kerst landmarkt
Mennorode 17 en 18 december
2021. Zaak: HZ 2021-1706.
Ontvangen 4-11-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Maatweg 17. Het stoken van een
vreugdevuur tijdens de jaarwisseling. Zaak: HZ 2021-1686.
Ontvangen 2-11-2021.

Omgevingsvergunning verleend3
- Ds. Martiniuslaan. Het kappen
van een linde. Zaak: HZ 20211412. Verzonden 3-11-2021.
- Elburgerweg (rotonde). Het
realiseren van een insectenhotel.
Zaak: HZ 2021-1619. Verzonden
3-11-2021.
- Stationslaan 54. Realiseren van
een bijgebouw. Zaak: HZ 20211491. Verzonden 8-11-2021.
- Whemeplein. Plaatsen van een
muurgedicht en een afbeelding.
Zaak: HZ 2021-1579. Verzonden
8-11-2021.

Sloopmelding1
- Middenweg 34. Het vervangen
van asbest op het dak. Zaak:
HZ 2021-1670. Ontvangen
1-11-2021.

APV-vergunning aangevraagd1
- Eekschillersweg 4. Het innemen
van een standplaats voor de
verkoop vaon oliebollen. Zaak:
HZ 2021-1714. Ontvangen
5-11-2021.

Omgevingsvergunning
verleend3
- Harderwijkerweg 495 0025. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2021-1635.
Verzonden 8-11-2021.

APV-vergunning verleend3
- Trottoir t.h.v. Stationslaan 36.
Het innemen van een stand
plaats voor de verkoop van vis
op woensdag. Zaak:
HZ 2021-1624. Verzonden
9-11-2021.

Sloopmelding1
- Harderwijkerweg 425. Asbest
verwijderen van bedrijfspand.
Zaak: HZ 2021-0546. Ontvangen
12-4-2021.

Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Harderwijkerweg 545. Het
repareren van het dak en saneren asbest (Activiteiten Bouwen,
Wijzigen monument). Zaak:
HZ 2021-1631. Ontvangen
25-10-2021.

..................................................................................................................
Besluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder - Kienschulpenweg
Van 17 november tot en met 28 december 2021 ligt voor iedereen het
besluit om hogere grenswaarde te verlenen voor honderd woningen
aan de Kienschulpenweg in Nunspeet ter inzage.
Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen
het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, telefoonnummer (070) 4264426.
Het beroepschrift moet binnen zes weken met ingang van de dag na de
dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd bij de Raad van State
zijn ontvangen. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste
bevatten:
1.
uw naam en adres;
2.
de dagtekening;
3.
een omschrijving van het besluit en
4.
de gronden van het beroepschrift.
Daarnaast moet u een afschrift van dit besluit bijvoegen.
Voor vragen over dit besluit of de procedure kunt u contact opnemen
met mevrouw C. Warmenhoven van Team Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.
..................................................................................................................
Herstelbesluit Bestemmingsplan 'Elspeet-Noordwest' (fase 3)
De gemeenteraad heeft op 28 oktober 2021 een herstelbesluit voor het
bestemmingsplan 'Elspeet-Noordwest' (fase 3) vastgesteld. Op 29 april
2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Elspeet-Noordwest' (fase 3) vastgesteld. Tegen dit vastgestelde bestemmingsplan is
beroep ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.
De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft het verzoek om
voorlopige voorziening afgewezen. In de uitspraak maakt de voorzieningenrechter echter ten aanzien van planregel 6.4.1 (voorwaardelijke
verplichting waterberging) een opmerking waaruit volgt dat een herstelbesluit noodzakelijk is.
Artikel 6:19 Awb biedt de mogelijkheid om hangende beroep gebreken
uit het oorspronkelijke vaststellingsbesluit te herstellen. Het gebrek
met betrekking tot de formulering van de planregel 6.4.1 (voorwaardelijke verplichting waterberging) wordt hersteld. Vanaf 17 november
2021 zijn besluit en bijlagen in te zien in het gemeentehuis en via
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP78124-vg01). Het
raadsvoorstel en de overige documenten kunt u raadplegen via
https://tinyurl.com/3phfk259 onder punt 5: Wijziging planregels
bestemmingsplan Elspeet-Noordwest.
Van donderdag 18 november tot en met 29 december 2021 kunnen
indieners van zienswijzen en belanghebbenden beroep instellen tegen
het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift tegen de vaststelling
van het bestemmingsplan moet aangeven welke beroepsgronden hij/
zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken
kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Voor vragen over het besluit neemt u contact op met de gemeente
Nunspeet via (0341) 25 99 11.

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, ID-kaart,
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.

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

Bekendmaking afvoeren voertuig
Op dinsdag 9 november 2021 is ter hoogte van Nijverheidsweg 3 in
Nunspeet een voertuig (Nissan Primera) met het Poolse kenteken:
WR456EE afgesleept en elders opgeslagen. Reden hiervan was
overtreding van artikel 5:5 lid 1 APV gemeente Nunspeet. Hierbij is
gebruik gemaakt van de bevoegdheid op grond van artikel 5:29 van
de Algemene wet bestuursrecht.
De eigenaar/rechthebbende van het voertuig kan
voor teruggave van het
voertuig contact opnemen
met de heer E. Baars van
de gemeente Nunspeet.
De teruggave wordt opgeschort tot het moment
dat de kosten van bewaring (afsleep- en opslagkosten) zijn voldaan.
Het voertuig wordt tenminste twee weken en maximaal 13 weken
opgeslagen. Zodra de verschuldigde kosten van afvoeren en stallen
onevenredig hoog in verhouding tot de waarde van het voertuig
worden, wordt het voertuig verkocht / vernietigd.
..............................................................................................................

Werkzaamheden Harderwijkerweg
Van donderdag 18 t/m vrijdag 26 november 2021 vinden er aanvullende werkzaamheden plaats aan de Harderwijkerweg buiten
Hulshorst (nabij de Broeksteeg). Langs de rijbaan wordt er op twee
plekken een strook bermbeton aangebracht. Daarnaast worden er
twee bomen verwijderd om zo het aanliggende fietspad op de juiste
breedte te kunnen brengen. Het verkeer kan hinder ondervinden.
Er worden verkeersbegeleiders ingezet en voor de fietsers is er een
omleidingsroute (via het fietspad aan de andere zijde van de weg).

Webinar Hoe isoleer ik ramen en deuren?
Wanneer is het zinvol je glas te vervangen? Ga je voor HR++ of triple
glas? Neem je ventilatieroosters of zijn er energiezuinigere alternatieven om te ventileren? Dat soort vragen komen aan de orde
tijdens de gratis webinar 'Hoe isoleer ik mijn ramen en deuren?' op
25 november van 19.30 tot 20.30 uur.
Niet goed geïsoleerde ramen en deuren zorgen voor warmteverlies
in een woning. Wie zijn energielasten wil beperken en er binnen
warmer bij wil zitten, doet er daarom goed aan zijn ramen en deuren te isoleren.
Aanmelden
Aanmelden kan via www.veluweduurzaam.nl/webinar. De webinar
is op 25 november via deze link te volgen. Wie een vraag heeft over
isoleren en wil dat dit besproken wordt tijdens de webinar, kan al
vooraf de vraag sturen via bovenstaande link.

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

Dag van de Mantelzorg
Woensdag 10 november was de Dag van de Mantelzorg: onzichtbare
helden die zorgen voor o.a. een ziek familielid, vriend of buur werden die dag in de schijnwerpers gezet. Ook in onze gemeente zijn
veel mantelzorgers. Steunpunt Mantelzorg organiseerde een lunch in
het WOC Binnenhof. Tijdens deze lunch gingen de mantelzorgers in
gesprek met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties,
gemeente en politiek.
Aansluitend ontving mantelzorger Natascha als eerste de mantelzorgwaardering - een set van 5 cadeaubonnen te besteden bij diverse
lokale ondernemers - uit handen van wethouder Pieter Teeninga.
Hij benadrukte hoe uniek elke situatie van een mantelzorg is en riep
alle 'sleutelfiguren' zoals Wmo-consulenten en huisartsen op zich in
te leven in die unieke situaties.
Ook sprak hij zijn waardering uit voor het werk van Steunpunt Mantelzorg. Mantelzorgers die
ingeschreven staan bij het Steunpunt krijgen de mantelzorgwaardering via de gemeente thuisgestuurd.
.........................................................................................................................................................................

Spreekuur zorgverzekering bij Financieel Trefpunt
Heeft u vragen over uw huidige zorgverzekering? Wilt u weten of uw huidige zorgverzekering nog passend
is in uw situatie? Of wilt u weten of u niet te veel betaalt? Kom dan langs bij het Spreekuur Zorgverzekering bij het Financieel Trefpunt Nunspeet. Hier kunt u terecht met al uw vragen rondom uw zorgverzekering. Er staan verschillende vrijwilligers van Stichting Welzijn Nunspeet, Stimenz, Het Venster, Humanitas
of MEE Veluwe voor u klaar om samen met u te kijken naar welke zorgverzekering passend is in uw situatie.
Wilt u gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van de gemeente (gemeentepolis) of van andere
gemeentelijke inkomensregelingen? Dan kunt u deze ook ter plekke aanvragen. Op deze dagen is er een
medewerker van de gemeente Nunspeet aanwezig.
Wanneer?
De spreekuren over de zorgverzekering zijn van 10.00 tot 12.00 uur op:
• donderdag 25 november
• donderdag 2 december
• donderdag 9 december
Locatie
Financieel Trefpunt Nunspeet in de Bibliotheek in Veluvine Nunspeet, F.A. Molijnlaan 186.
Aanmelden
Wilt u langskomen op het spreekuur? Meldt u zich dan vooraf aan door te bellen naar 088 784 64 64
of door een e-mail te sturen aan financieeltrefpuntnunspeet@stimenz.nl. Zo worden de gesprekken
gespreid vanwege de geldende coronamaatregelen.
.........................................................................................................................................................................

Informatiebijeenkomst gemeenteraadsverkiezingen
Dinsdag 23 november a.s. om 15.30 uur is een informatiebijeenkomst over o.a. registratie, ondersteuningsverklaringen en kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen en hoe Team Publiek van de gemeente
Nunspeet u daarbij kan ondersteunen. U kunt zich hiervoor aanmelden via verkiezingen@nunspeet.nl of
u belt met de gemeente via (0341) 25 99 11.
.........................................................................................................................................................................

De Brandweer vraagt jouw hulp
Denk jij wel eens na over brand? Heb je al rookmelders in huis? De Brandweer hoort graag hoe jij denkt
over brandveiligheid en wat jij zelf al doet. Hiervoor heeft de Brandweer Noord- en Oost-Gelderland een
korte enquête gemaakt om dit te onderzoeken. Jouw informatie en kennis helpt de communicatie, dienstverlening en voorlichtingscampagnes nog verder te verbeteren. Zo worden we samen bewust(er) van de
risico’s op brand en helpen we elkaar bij het brandveiliger maken van onze leefomgeving.
Het invullen duurt enkele minuten en kan geheel anoniem. Als je je e-mailadres achterlaat, maak je kans
maken op een unieke Brandweer ovenwant (de gegevens worden na de actie verwijderd).
Vul jij de enquête vandaag
nog in?
Scan onderstaande QR-code
met je mobiel of ga naar
www.vnog.nl/brandweer/
brandveilig-leven
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Voor iedereen een veilig thuis in de gemeente Nunspeet

Uitnodiging: Dag van de Vrijwilligers

Besmettingen moeten omlaag: strengere regels om contacten te beperken

Tot en met 21 november is de Week tegen Kindermishandeling.
De week erna is het de Week zonder geweld. Via radio en TV is
hier aandacht voor. En met reden…

De gemeente Nunspeet zet vrijwilligers graag in het zonnetje.
Daarom nodigt Wethouder Pieter Teeninga alle vrijwilligers in de
gemeente Nunspeet van harte uit op 8 december 2021 van 19.00
tot 21.30 uur in Veluvine Nunspeet, F.A. Molijnlaan 186.

Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen.
Besmettingen ontstaan door contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen
aanwezigheid van het virus, komen er aanvullende maatregelen. Deze zijn erop gericht
om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks
leven overdag (school,
werk, sport, et cetera)
12 november 2021
zoveel mogelijk door,
terwijl in de avond
het aantal contactmomenten meer wordt
beperkt. Deze maatregelen gelden vanaf
13 november 18.00
Aanscherping thuiswerkadvies
uur tot in ieder geval
zaterdag
4 december. De situatie wordt op vrijdag
3 december opnieuw
Werk thuis,
beoordeeld.

Jaarlijks worden naar schatting 100.000 kinderen en 200.000
volwassenen slachtoffer van huiselijk geweld. Elke school en
elke straat heeft hier mee te maken. Angst en schaamte maken
dat er vaak geen hulp wordt gezocht, terwijl dat zo belangrijk is
om te komen tot een oplossing.
De gemeente Nunspeet is geen uitzondering. Ook hier is in een
flink aantal gezinnen sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling. En nu de coronacrisis zo lang duurt, kan daarmee
ook de spanning in huis toenemen. De stress rondom het
coronavirus, het moeten terugvallen op een kleiner netwerk,
onzekerheid over werk en inkomen of juist een enorme werkdruk kunnen maken dat je sneller uit je slof schiet. Dat kan met
woorden (verbaal) of in de vorm van fysiek geweld richting
gezinsleden. Dat wil niemand, maar het gebeurt…

In de theaterzaal verzorgt inspirerend theatermaker Willem
Gunneman een uniek interactief en inhoudelijk muzikaal optreden
(improvisatie). Een avond met humor, ontspanning en ontmoeting.
De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur. We starten met het theaterprogramma om 19.30 uur. Tussen 21.00 en 21.30 uur staat er een
hapje en drankje klaar en is er tijd elkaar te ontmoeten en gezellig
bij te praten.

Toen ik ophing
voelde ik me zo
opgelucht.

Zorgen over huiselijk geweld?
Is er in jouw gezin of thuissituatie sprake van huiselijk geweld
Bel of chat anoniem en lucht je hart.
en zoek je naar een uitweg? Blijf er niet mee rondlopen en
Kijk op ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl
praat er met iemand over. Zoek hulp bij iemand in je omgeving
of bij instanties die je in deze situatie verder kunnen helpen,
zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (cjgnunspeet.nl/contact). Geweld in relaties brengt altijd schade.
Het geweld laat zien dat jij of je naaste stress en onmacht ervaart. Dat is niets om je voor te schamen. Dat
verdient zorg en hulp van anderen.
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tenzij het echt niet anders kan

Om ervoor te zorgen
dat de samenleving na
deze 3 weken weer zo
veel mogelijk en veilig
mogelijk open kan en
het aantal besmettinalleen samen krijgen we
corona onder controle
gen beheersbaar blijft,
werkt het kabinet aan
het wettelijk mogelijk maken van de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar
andere sectoren en op de werkvloer. Ook wordt de mogelijkheid voor ondernemers
om te kiezen tussen 2G en 3G voorbereid. Dit kan pas in werking treden na instemming van het parlement.
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Meer informatie:
rijksoverheid.nl/thuiswerken
of bel 0800-1351

Ken je een situatie waar (mogelijk) sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld? In een tijd
waarin we elkaar minder zien, is het éxtra belangrijk om alert te blijven. Heb je het gevoel dat er iets aan
de hand is? Vaak klopt dat gevoel. Praat erover met het kind en/of de ouders.
Hier zijn een aantal tips om het gesprek aan te gaan met iemand waarover je je zorgen maakt:
1. Knoop een gesprek aan over iets luchtigs, zodat de ander zich op zijn/haar gemak voelt.
2. Stel open vragen over wat je is opgevallen, zodat de ander kan vertellen.
3. Oordelen helpt niet. Mensen zijn erg loyaal naar hun familie en vrienden. Probeer daarom niet negatief over hen te praten. Ook niet als je zelf boos wordt van wat je hoort. Richt je op de persoon voor je
en vraag door.
4. Blijf kalm als de ander tijdens het gesprek erg emotioneel wordt. Probeer hem of haar dan even af te
leiden, bijvoorbeeld met een praktische vraag.
5. Doe geen beloftes die je niet kunt waarmaken. Hoor je iets dat niet goed is? Beloof dan niet dat je iets
geheim houdt, maar vraag of je de ander mag helpen.
Advies en hulp?
Voor advies en hulp kun je 24/7 bellen met Veilig Thuis via 0800-2000. Chatten kan ook via de website
www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl (tijdens kantooruren). Je kunt bij Veilig Thuis ook advies vragen
als je twijfelt of het wel om kindermishandeling / huiselijk geweld gaat of als je niet goed weet wat je
kunt doen. Dat kan anoniem.
Samen maken we Nunspeet een veilige plek voor iedereen!
.........................................................................................................................................................................

Digitale informatieavond pleeggezinnen
Kinderen hebben een stabiele leefsituatie, liefde en aandacht nodig. Niet in ieder gezin lukt dit even
goed. Soms speelt er in een gezin zoveel, dat de kinderen niet meer thuis kunnen blijven wonen. Dan
zoeken we een pleeggezin, waar de kinderen met vaste opvoeders veilig kunnen opgroeien en de juiste
begeleiding krijgen.
Wat kunt u betekenen?
In de regio Noord Veluwe zijn wij hard op zoek naar gezinnen die extra liefde en aandacht willen geven
aan één of meerdere kinderen uit een ander gezin. Er zijn verschillende mogelijkheden om iets voor deze
kinderen te kunnen betekenen. Soms is dat voor een weekend per maand. En in andere gevallen voor
langere tijd.
Informatieavond
Wilt u weten wat u kunt doen? U bent van harte welkom op onze digitale informatieavond op maandag
22 november om 20.00 uur. U kunt zich aanmelden via www.nunspeet.nl/plekjevrij. U ontvangt verdere
instructies via e-mail.

Ben jij vrijwilliger in de gemeente Nunspeet en heb je zin om te
komen? Meld je dan aan door online het formulier in te vullen op
www.vrijwilligerswerknunspeet.nl. Na aanmelding ontvang je een
entreebewijs. De dan geldende coronamaatregelen zijn van toepassing.
..............................................................................................................

Fietsverlichtingsactie AAN in het donker!
Op vrijdagmiddag 19 november 2021 kunt je gratis je fietsverlichting
laten controleren bij diverse fietsenwinkels in Nunspeet en Elspeet.
Defecte of geen verlichting
Wist je dat de kans op een ongeval in het donker met 16% afneemt
als je met verlichting fietst? Je valt op bij andere weggebruikers
én ziet de weg voor je beter. Gelukkig hebben de meeste fietsers
goedwerkende verlichting. Zelfs in een woonkern met goede straatverlichting valt de fietser weg tegen de donkere achtergrond en
wordt hij/zij door de automobilist niet gezien. Tenzij de fietser in de
koplampbundel van de auto verschijnt, maar dan is het meestal al te
laat.
Nu het steeds vroeger donker wordt, is het extra van belang om
goede fietsverlichting te hebben. De gemeente Nunspeet doet daarom samen met de plaatselijke fietsenwinkels mee aan de campagne
voor fietsverlichting: AAN in het donker!
Je kunt vrijdagmiddag 19 november 2021 je fietslicht gratis laten
controleren en eventueel de lampjes of batterij gratis laten
vervangen bij:

De informatieavond zou in eerste instantie in Veluvine zijn, maar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, is besloten de informatieavond digitaal te houden.

- Geniet van Fietsen,
Zwolsewegje 80 in Nunspeet

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

- Mooiweer Fietsen,
Oenenburgweg 114 in Nunspeet

Reminder: uitnodiging ondernemersontbijt

- De Fietsenmakerij,
Astridlaan 34 in Nunspeet

Heeft u zich nog niet aangemeld voor het ondernemersontbijt op vrijdag 19 november? Meld u dan nog
snel aan. Het Ondernemersontbijt vindt plaats bij NH Hotel Sparrenhorst, Eperweg 46 in Nunspeet.
Meld u aan o.v.v. uw naam en organisatie via e-mail vóór 15 november: ondernemers@nunspeet.nl.

- Fietsspecialist Jacob Bonenberg,
Laan 16 in Nunspeet

Coronaprotocol
NH Hotel Sparrenhorst hanteert de huidige coronamaatregelen. Dit betekent vooralsnog dat zij werken
met coronatoegangsbewijzen via de CoronaCheckApp.

- Vlijm fietsen,
Uddelerweg 1 in Elspeet
Check vooraf de openingstijden.

Maatregelen korte termijn
Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:
- Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.
- Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is, geldt een mondkapjesplicht.
- Niet-essentiële winkels en dienstverlening zoals kledingwinkels, contactberoepen
(denk aan de kapper) en casino’s zijn open tot 18.00 uur.
- Horeca en essentiële winkels, zoals supermarkt, dierenwinkel en drogisterij zijn open
tot 20.00 uur.
- In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht.

- Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs én
een vaste zitplaats. En met een maximum van 1250 personen per ruimte.
- Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen in
bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen.
- Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet toegestaan. Verder
is alle sport toegestaan.
- Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt: ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’.
- Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag.
- Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (gevaccineerde en
ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine.
- Voor het mbo, hbo en universiteiten geldt een maximale groepsgrootte per
zelfstandige ruimteBasisregels
(excl. personeel) van 75 personen. Dit geldt niet voor ruimten
gebruikt voor tentamens en examens.
Op rijksoverheid.nl/coronamaatregelen staan alle maatregelen, voorwaarden en
uitzonderingen verder toegelicht.Er komt financiële steun voor bedrijven die direct
worden geraakt door deze nieuwe coronamaatregelen. Zoals bijvoorbeeld de horeca
en de detailhandel. Het kabinet maakt komende week de invulling bekend van deze
tegemoetkoming.
Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al voor iedereen
gelden zoals de basisregels, de mondkapjesplicht en de inzet van het coronatoegangsbewijs. Laat je bij klachten altijd testen, ook als je al gevaccineerd bent.
Voorgenomen maatregelen langere termijn
Als we de komende weken met elkaar de trend weten te keren en het aantal besmettingen daalt, denkt het kabinet dat er weer zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open
kan. We kunnen dan overgaan op een bredere inzet van het coronatoegangsbewijs.
Hiervoor wordt het wettelijk mogelijk gemaakt dat het coronatoegangsbewijs ook
verplicht wordt voor de meeste detailhandel en voor dierentuinen en pretparken.
Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om het coronatoegangsbewijs ook op de werkvloer te vragen. Deze wetsvoorstellen zijn vorige week al aangekondigd. Daar komt een
nieuw wetsvoorstel bij. Het wordt voor ondernemers mogelijk gemaakt om straks te
kiezen tussen 3G (gevaccineerd, genezen of getest) met een verplichte vaste zitplaats
of 2G (gevaccineerd of genezen) zonder vaste zitplaats. Dit wetsvoorstel wordt zo snel
mogelijk naar de Tweede Kamer gestuurd.
Boosterprik versneld van start
Vanaf vrijdag 19 november start de boostercampagne voor mobiele 80-plussers,
volwassen inwoners van zorginstellingen en medewerkers in de zorg met patiëntcontact. Dat betekent dat deze mensen bovenop de vaccinatie die zij eerder kregen
nog een vaccin kunnen krijgen, een booster, om de bescherming tegen ernstige ziekte
en ziekenhuisopnames op peil te houden.

