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

Vergunningen
Gemeente Nunspeet
APV-Vergunning
- Vergunning obstakels op/aan
openbare weg. Aanvraag --> Het
plaatsen van sandwichborden
i.v.m. de Week van Duurzaamheid. Zaak: HZ 2021-1233. Ontvangen 5-8-2021. (Inzage*).
- Vergunning obstakels op/
aan openbare weg. Vergunning
verleend --> Het plaatsen van
sandwichborden i.v.m. de Week
van Duurzaamheid.
Zaak: HZ 2021-1233. Verzonden
6-8-2021. (Bezwaar* B&W).
Nunspeet
Omgevingsvergunning
- Aanvraag --> Harderwijkerweg.
Het aanleggen van parkeerplaatsen. Zaak: HZ 2021-1143. Ontvangen 19-7-2021. (Inzage*).
- Aanvraag --> Kuyperstraat 22.
Het plaatsen van een dakkapel
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan).
Zaak: HZ 2021-1182. Ontvangen
24-7-2021. (Inzage*).
- Beslistermijn verlengd --> Dorpsstraat 38. Het verbouwen van
de winkels. Zaak: HZ 2021-0869.
Verzonden 5-8-2021. (Inzage*).
- Beslistermijn verlengd -->
Zandebos. Herstelwerkzaamheden Zandenbosvennen (Activiteiten Bouwen, werk-/werkzaamheid uitvoeren).
Zaak: HZ 2021-0758. Verzonden
6-8-2021. (Inzage*).
- Beslistermijn verlengd -->
Zandenbos. Het realiseren van
herstelwerkzaamheden betreft
de vennen. Zaak: HZ 2021-0757.
Verzonden 6-8-2021. (Inzage*).
- Vergunning verleend --> Stationslaan 75. Het brandveilig gebruik
van United Kids.
Zaak: HZ 2021-0578. Verzonden
3-8-2021. (Beroep*).
- Vergunning verleend --> Stationslaan 75. Het brandveilig gebruik
van United Kids. Zaak: HZ 20210578. . .
Evenementen
- Evenementenmelding. Gemeld
--> Kolmansweg 91. Het houden
van een gemeentedag Sionskerk Feest van Verbinding op
04/09/2021.
Zaak: HZ 2021-1219. Ontvangen
30-7-2021. (Inzage*).
- Evenementenmelding. Gemeld
--> Waterweg 13. Het houden
van een End of Summer Fair op 4
september 2021.
Zaak: HZ 2021-1217. Ontvangen
30-7-2021. (Inzage*).
- Evenementenmelding. Gemeld
--> o.a. door het Zandenbos. Het
houden van de Elfheuvelentoertocht op 28 augustus 2021.
Zaak: HZ 2021-1031. Ontvangen
29-6-2021. (Inzage*).
Overige APV
- Vergunning obstakels op/aan
openbare weg. Aanvraag -->
Dorpsstraat 6. Het plaatsen van
een bouwkraan t.b.v. verbouwing
Dorpsstraat 4 op 30-08-2021.
Zaak: HZ 2021-1200. Ontvangen
29-7-2021. (Inzage*)
- Vergunning obstakels op/aan
openbare weg. Aanvraag --> Whemeplein. Het inrichten van een
bouwplaats op het parkeerterrein

Whemeplein.
Zaak: HZ 2021-1170. Ontvangen 22-7-2021. (Inzage*).
- Vergunning obstakels op/aan
openbare weg. Vergunning
verleend --> Whemeplein. Het
inrichten van een bouwplaats
op het parkeerterrein Whemeplein. Zaak: HZ 2021-1170. Verzonden 6-8-2021. (Bezwaar*
B&W).
Elspeet
Omgevingsvergunning
- Aanvraag --> Stakenbergweg
62 0003. Het tijdelijk bewonen
van een recreatieverblijf ter
overbrugging.
Zaak: HZ 2021-1132. Ontvangen 16-7-2021. (Inzage*).
- Aanvraag --> Staverdenseweg
25 a. Het verbouwen van de
woning.
Zaak: HZ 2021-1179. Ontvangen 23-7-2021. (Inzage*)
- Ontwerp --> Uddelerweg 1.
Het veranderen van inrichting.
Zaak: HZ 2020-1192. Ter inzage
vanaf 4-8-2021. (Zienswijze*
B&W)
- Vergunning verleend --> Stakenbergweg 62 0003. Het tijdelijk bewonen van een recreatieverblijf ter overbrugging. Zaak:
HZ 2021-1132. Verzonden
5-8-2021. (Bezwaar* B&W)
Evenementen
- Evenementenmelding. Gemeld --> Het houden van een
rommelroute op 28 augustus
2021. Zaak: HZ 2021-1216.
Ontvangen 30-7-2021. (Inzage*)
Hulshorst
Omgevingsvergunning
- Aanvraag --> Poppeswegje 24.
Het oprichten van een woonhuis (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-1150. Ontvangen 19-7-2021. (Inzage*)
- Aanvraag --> Varelseweg 211
0001. Het kappen van een
boom met taksterfte.
Zaak: HZ 2021-1209. Ontvangen 31-7-2021. (Inzage*)
- Vergunning verleend -->
Vuurkuilweg 25. Het oprichten
van een woning.
Zaak: HZ 2020-1761. Verzonden 3-8-2021. (Beroep*)
Vierhouten
Omgevingsvergunning
- Vergunning verleend -->
Gortelseweg 8. Het brandveilig
gebruik na wijziging indeling
logiesfunctie/hotel.
Zaak: HZ 2021-0347. Verzonden 3-8-2021. (Beroep*)
* Zie Colofon

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 volgende datum:
17 augustus 2021; de heer H.S.
Camping (29 november 1949)
17 augustus 2021, de heer C. van
Galen (18 augustus 1970)
17 augustus 2021, mevr. G. van
Limburg (1 mei 1971)
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.
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.

Open inloop: Vaccineren
zonder afspraak
Op de vaccinatielocatie in Harderwijk (Strekdam 51) is het vanaf
16 augustus van 8.00 tot 19.00
uur mogelijk om zonder afspraak
binnen te lopen voor een eerste
vaccinatie. De vrije inloop geldt
alleen voor personen die nog geen
vaccinatie hebben gehad. Een 2e
prik op vrije inloopbasis is niet
mogelijk. Belangrijk: neem je IDbewijs mee.
Informatie over vaccineren
Wil je eerst meer weten over vaccineren? Op iedere vaccinatielocatie is een arts aanwezig. Met deze
arts kun je in gesprek gaan over
vaccineren. Besluit je dat je gevaccineerd wilt worden? Dat kan
dan direct op de locatie gedaan
worden.
(kijk voor meer info op
www.ggdvnog.nl)

Eenvoudig toegang tot besluiten over uw buurt
zoals vergunningen, bouwplannen en
lokale regelgeving?
overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)
Veel ondernemers hebben de
deuren weer kunnen openen. Toch
is er nog een groep ondernemers
die door de corona-maatregelen
nog steeds een inkomen onder het
bijstandsniveau hebben. Voor deze
ondernemers is er nog steeds de
Tozo-regeling. Met de Tozo kunnen
ondernemers een tijdelijke uitkering
en/of een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.157,--)
krijgen.
Aanvragen Tozo 5
De huidige Tozo-regeling (Tozo 5)
kan nog worden aangevraagd tot
en met 30 september 2021. Het
aanvragen werkt als volgt:
• Wordt de aanvraag ingediend in
augustus 2021? Dan kan Tozo 5 worden aangevraagd vanaf 1 juli 2021
tot en met 30 september 2021.
• Wordt de aanvraag ingediend in
september 2021? Dan kan Tozo 5
worden aangevraagd vanaf 1 augustus 2021 tot en met 30 september
2021. Na september 2021 kunt u
geen aanvraag voor Tozo 5 meer
indienen.
De voorwaarden voor de uitkering
levensonderhoud van Tozo 5 zijn ongewijzigd ten opzichte van Tozo 4.
U vraagt Tozo 5 aan via www.
nunspeet.nl/tozo. Hier vind u ook
de voorwaarden voor Tozo 5. Heeft
u verder vragen over de Tozoregeling? Neem dan contact op met
de gemeente Nunspeet via bbz@
nunspeet.nl of (0341) 25 99 11.

Tegemoetkoming Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK)

Voor inwoners die een inkomensterugval hebben als gevolg van
de coronacrisis en hierdoor hun
particuliere woonlasten niet meer
(volledig) kunnen betalen is er de
tegemoetkoming TONK. De tegemoetkoming TONK kan worden aangevraagd tot en met 30 september
2021. De tegemoetkoming TONK is
een onbelaste gift van maximaal €
1.000,-- per maand.
Hoe vraag ik de tegemoetkoming
TONK aan?
U vraagt de tegemoetkoming TONK
aan via www.nunspeet.nl/tonk. Op
deze site vindt u ook meer informatie over de voorwaarden en de
benodigde bewijsstukken die de
gemeente van u nodig heeft. Deze
regeling kan worden aangevraagd in
de woongemeente.
Heeft u vragen over de tegemoetkoming TONK?
Neem dan contact op met de gemeente Nunspeet via (0341) 25 99
11 of via tonk@nunspeet.nl.
Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaarschriften
vergadert op dinsdag 7 september
2021 in het gemeentehuis van
Nunspeet. De volgende zaak staat
op de agenda:
14:00 uur
Bezwaar gericht tegen
het weigeren van nemen handhavingsbesluit Stakenbergweg 46 te
Elspeet.
De planning kan door omstandigheden gewijzigd worden.
Wilt u zeker weten of een zaak
wordt behandeld, neem dan op de
dag van de zitting contact op met
het secretariaat van de commissie.

