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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.

Vergunningen
Gemeente Nunspeet
APV-vergunning verleend3
- Het inzamelen van geld van
3 t/m 9 oktober 2021. Zaak: HZ
2021-0701. Verzonden 7-5-2021.
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Bovenweg 87. Aanleggen toegangsweg en splitsen woning
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan, werk-/werkzaamheid
uitvoeren). Zaak: HZ 2021-0613.
Ontvangen 23-3-2021.
- Elspeterweg 4a. Het plaatsen
van wanden. Zaak: HZ 20210595. Ontvangen 20-4-2021.
- Oosterlaan 39. Vervangen van
het raamkozijn. Zaak: HZ 20210663. Ontvangen 29-4-2021.
- Secretaris Mulderweg 37. Het
vervangen van het raamkozijn
van de woning. Zaak: HZ 20210580. Ontvangen 16-4-2021.
- Van Goghstraat 47. Renoveren/
wijzigen kozijn. Zaak: HZ 20210668. Ontvangen 30-4-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Jan Topweg kavel 3. Oprichten
van een woning (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0352. Verzonden
6-5-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Harderwijkerweg 169. Vervangen en uitbreiden van de berging
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0241.
Verzonden 10-5-2021.
- Kapzolder 19. Het plaatsen van
een veranda. Zaak: HZ 20210437. Verzonden 3-5-2021.
- Marishof 3. Het aanbouwen
aan de voorzijde van de woning
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0389.
Verzonden 6-5-2021.
- Secretaris Mulderweg 37. Het
vervangen van het raamkozijn
van de woning. Zaak: HZ 20210580. Verzonden 10-5-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Het plaatsen van spandoeken
t.b.v. wensmail Present. Zaak: HZ
2021-0673. Ontvangen 3-5-2021.
- Parkeerplaats voor Vlaanderenlaan 21. Plaatsen container voor
bouwafval. Zaak: HZ 2021-0686.
Ontvangen 4-5-2021.
APV-vergunning verleend3
- Het plaatsen van spandoeken
t.b.v. wensmail Present. Zaak: HZ
2021-0673. Verzonden 6-5-2021.
- Parkeerplaats voor Vlaanderenlaan 21. Plaatsen container voor
bouwafval. Zaak: HZ 2021-0686.
Verzonden 6-5-2021.
Sloopmelding1
- Larikserf 2. Het afvoeren van
asbestplaten. Zaak: HZ 20210615. Ontvangen 22-4-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Apeldoornseweg 120. Aanpassen
bestaande bouwwerken en
realiseren nieuw onderhoudsgebouw (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0426. Ontvangen 22-3-2021.

Omgevingsvergunning verleend3
- Nunspeterweg 99. Verbouwen
van de bestaande woning. Zaak:
HZ 2021-0597. Verzonden
10-5-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
verleend3
- Harderwijkerweg 464a. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2021-0541.
Verzonden 10-5-2021.
- Varelseweg 211 1131. Kappen
van een holle eik (Activiteiten
Kappen, werk-/werkzaamheid
uitvoeren). Zaak: HZ 2021-0592.
Verzonden 6-5-2021.
- Varelseweg 211. Herinrichten
van het terrein Bad Hoophuizen
Velduil Vijver (Activiteiten
Kappen, werk-/werkzaamheid
uitvoeren). Zaak: HZ 2020-1995.
Verzonden 3-5-2021.

Asfalteringswerkzaamheden
F.A. Molijnlaan
Aannemersbedrijf Van Gelder B.V. uit Elburg
pleegt de eerste week van juni onderhoud
aan de asfaltverharding van de F.A. Molijnlaan. Het gaat om het gedeelte tussen de
rotonde Eperweg en de rotonde Laan.
Planning
Vanaf dinsdag 1 juni tot en met vrijdag 4 juni 2021 worden frees- en
asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Ook worden in die periode
de putkoppen van de riolering vervangen.
Bereikbaarheid en omleiding
De F.A. Molijnlaan - het gedeelte tussen de rotonde Eperweg en
rotonde Laan - wordt gedurende de gehele periode afgesloten voor
het verkeer. De fietspaden blijven toegankelijk voor fiets- en bestemmingsverkeer. Aanwonenden worden hierover geïnformeerd. Het
verkeer wordt omgeleid via de aangegeven omleidingsroute.
De werkzaamheden zullen overlast veroorzaken. Om dit zoveel
mogelijk te beperken, worden tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars ingezet.

Vierhouten
Beslistermijn verlengd1
- Gortelseweg 8. Intern verbouwen van het hotel. Zaak: HZ
2021-0348. Verzonden 7-5-2021.

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het team Openbare
Ruimte, via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Meer informatie over meldingen
en/of vergunningen? Bel met het
Klantcontactcentrum via (0341)
25 99 11.

De nieuwe gemeentegids is er

Zie colofon voor de toelichting.
......................................................
Ontwerpbestemmingsplan
Elspeterbosweg 7-9 te Vierhouten
Van 19 mei tot en met 29 juni
2021 ligt voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan
'Elspeterbosweg 7-9, Vierhouten'
ter inzage in het gemeentehuis.
Het ontwerpbestemmingsplan is
ook te raadplegen via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO 0302.BP01156-ow01).
Het bestemmingsplan beoogt te
voorzien in de bouw van negen
nieuwe woningen met een
toegangsweg en een parkeerplaats ter plaatse van het perceel,
genoemd Elspeterbosweg 7-9
te Vierhouten. Het perceel is
kadastraal bekend als gemeente
Nunspeet, 01, sectie E, nr. 2099.
Het perceel is gelegen tussen
Elspeterbosweg 5 en Elspeterbosweg 11 te Vierhouten.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen zijn of haar
zienswijze schriftelijk/mondeling
naar voren brengen bij de gemeenteraad van Nunspeet, zie
colofon. Wilt u uw zienswijze
mondeling indienen, dan kunt u
contact opnemen met het Team
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.
Aanvraag Koninklijke
Onderscheidingen
Wilt u iemand voordragen voor
een Koninklijke Onderscheiding
voor de Algemene Gelegenheid
2022 (lintjesregen)? Dit kan
tot uiterlijk 15 juli 2021 bij het
kabinet van de burgemeester.
Kijk voor meer informatie op
www.lintjes.nl en/of neem
contact op met mevrouw
L. Franken via (0341) 25 99 11
of l.franken@nunspeet.nl.

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

Net als vorig jaar wordt de gemeentegids van
Nunspeet niet meer huis aan huis verspreid.
Immers: veel mensen maken gebruik van de
digitale variant op www.nunspeet.nl/
gemeentegids. Begrijpelijk, want deze online
versie is altijd actueel. De papieren gids verscheen maar één keer per jaar. Hierdoor kon
de informatie gedurende het jaar verouderd
raken. Daarnaast past minder drukwerk in het
duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Duizenden gidsen minder laten drukken, bespaart
heel veel papier en inkt.
We begrijpen dat er mensen zijn die liever een papieren gids hebben. Voor hen waren er vorig jaar diverse verspreidpunten waar gratis een gids was af te halen. Door corona zijn echter niet alle uitgiftepunten geopend. Daarom is besloten dat de gemeentegidsen alleen
af te halen zijn in het gemeentehuis, Markt 1. Wilt u een exemplaar
per post ontvangen? Bel dan naar (0341) 25 99 11 of stuur een
e-mail naar kcc@nunspeet.nl.
...............................................................................................................

Vaststelling Wegsleepverordening
De gemeenteraad van Nunspeet heeft in de vergadering van 29 april
2021 de Wegsleepverordening gemeente Nunspeet vastgesteld. Dit
houdt in dat motorvoertuigen die geparkeerd staan op de openbare
weg waar dat volgens wet- en regelgeving niet is toegestaan, kunnen worden weggesleept. Een afgesleept voertuig wordt overgebracht naar de bewaarplaats in Oldebroek, zijnde de locatie van
het sleepbedrijf. Het voertuig kan daar na betaling van de kosten
worden afgehaald.
De Wegsleepverordening ligt vanaf woensdag 19 mei tot en met
29 juni 2021 ter inzage in het gemeentehuis. De wegsleepregeling
treedt in werking met ingang van 20 mei 2021.
.............................................................................................................

In verband met Pinksteren wordt
de huisvuilroute (grijze container)
van maandag 24 mei gereden op
zaterdag 22 mei.
Gemeentehuis en -werf zijn op
maandag 24 mei (2e pinksterdag)
de gehele dag gesloten.
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Nieuwe bewegwijzering voor ruiters
Afgelopen woensdag zijn de eerste palen voor het nieuwe
Veluws Ruiter- en Mennetwerk geplaatst; een 222 kilometer
lange route voor ruiter- en menpaden binnen de gemeenten
Ermelo en Nunspeet. Ook wijzen nieuwe borden en palen
ruiters straks de weg over ruim honderd kilometer in de
gemeente Apeldoorn. Uiteindelijk krijgt de hele Veluwe een
nieuw routenetwerk aan ruiter- en menmogelijkheden. Wethouders Van der Velden (Ermelo) en Storteboom (Nunspeet):
"We zijn blij dat er in onderlinge samenwerking tussen diverse
partners, waaronder de terreineigenaren, gemeenten en Routebureau Veluwe, een mooi en aansluitend netwerk voor ruiters en menners ontwikkeld is dat de komende
tijd gerealiseerd kan worden."
Bij het markeren van routes houdt Routebureau Veluwe nadrukkelijk rekening met de verschillende programma’s zoals Bezoekersmanagement en Recreatiezonering. Provincie Gelderland wil de natuur beschermen met verschillende maatregelen die mogelijk invloed hebben op ruiter- en menpaden. "We hebben
heel gedegen onderzoek gedaan naar de beste trajecten. Daarvoor voerden we uitgebreid overleg met
gemeenten, terreinbeheerders, ecologen, grondbezitters en andere belanghebbenden. We spelen met de
routes zo goed mogelijk in op onder andere de ontvangstlocaties en recreatiezonering", zegt Han van den
Heuvel, regisseur van Routebureau Veluwe. Ook Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn positief
over de vernieuwde padenstrucuur.
Met de nieuwe ruiter- en mennetwerken gaat een lang gekoesterde wens van regionale ruiters in vervulling. Ook de gemeenten en terreineigenaren zijn blij met deze ontwikkeling. Lennard Jasper namens
Staatsbosbeheer: "Hiermee zetten we in op een gezamenlijke uitstraling, herkenbaarheid en kwaliteit. Er
ontstaat een aansluitend netwerk van ruiter- en menpaden, ongeacht op wiens terrein of in welke gemeente je je bevindt. Het biedt de ruiter en menner mogelijkheid om straks de uitgestrekte Veluwe over te
trekken via één herkenbaar en aansluitend systeem om zo de eindeloosheid van deze streek op unieke wijze
te beleven."
Buitendienstmedewerkers van Routebureau Veluwe plaatsen de komende maanden zeker 2.500 bordjes
in Ermelo en Nunspeet. Met die klus zijn ze voor de zomer klaar. Dan staan er palen langs 105 kilometer
route binnen de gemeente Ermelo en 117 kilometer route binnen de gemeente Nunspeet. Het project in
Apeldoorn is rond dezelfde periode afgerond.
...........................................................................................................................................................................

Workshopcarrousel 2021 voor vrijwilligers

Ben jij een doortastende en enthousiaste adviseur? Lever jij vanuit
jouw kennis en vaardigheden graag een bijdrage aan de ontwikkeling
van mens en organisatie? Voor het team Personeel, Organisatie en
Communicatie zoeken we een

HR-adviseur
28 uur per week

Het team bestaat uit 20 enthousiaste collega’s die elk op hun eigen
werkterrein hun bijdrage leveren aan de gemeente Nunspeet. De
sfeer in het team is collegiaal en informeel. Samen bedienen we
onze interne en externe klanten professioneel en efficiënt.
Jouw werkzaamheden
- Adviseren/ondersteunen van teammanagers bij organisatorische
en personele vraagstukken, zoals in-, door- en uitstroom en
verzuimmanagement.
- Informeren en adviseren over het arbobeleid.
- Uitvoering geven aan HR-beleid op tactisch en operationeel niveau.
- Bijdrage leveren aan het opstellen en doorontwikkelen van
HR-beleid en instrumenten.
- Informeren en adviseren van medewerkers over HR-beleid of over
hun loopbaanontwikkeling en arbeidsvoorwaarden.
Wat verwachten we van jou?
- Je bent in het bezit van een hbo-diploma richting HRM en hebt
relevante ervaring opgedaan.
- Je beschikt over actuele kennis van het arbeidsrecht en bij
voorkeur kennis van de CAO-Gemeenten én arbowetomgeving of
je bent bereid hierin een cursus of opleiding te volgen.
- Je hebt gevoel van politieke en bestuurlijke verhoudingen.
- Je durft je uit te spreken en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
- Je beschikt over een flinke dosis zelfmanagement.
Geïnteresseerd? Kijk voor de volledige vacaturetekst op de website
nunspeet.nl/werkenbij.
...............................................................................................................

Ben jij vrijwilliger in de gemeente Nunspeet? En wil je meedoen aan de workshopcarrousel 2021? Dit jaar
horen we graag eerst naar wat voor een soort workshop jouw voorkeur uitgaat. Na ontvangst en inventarisatie wordt een keuze gemaakt. Daarna volgt informatie over de workshops en over de aanmelding.
Omdat een groot deel van de workshops door corona wellicht online aangeboden moet worden, horen
we ook graag wie mee wil doen aan de online training 'digitaal vaardig worden'. Alle voorkeuren zijn aan
te geven via www.vrijwilligerswerknunspeet.nl. Uitprinten en inleveren kan ook: de ingevulde lijst kan
worden ingeleverd bij Stichting Welzijn Nunspeet, F.A. Molijnlaan 186 in Nunspeet.
De workshopcarrousel 2021 is een initiatief van de Bibliotheek Noordwest-Veluwe en IZON (Informeel Zorg
Overleg Nunspeet).

Van intern gericht naar
klantgericht
Rogier Peek uit Nunspeet was tot voor kort teammanager
kredietacceptatie bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Inmiddels volgt hij via Upgrade Jezelf een
opleiding tot kandidaat registermakelaar/taxateur: "Ik blijf
me bezighouden met volkshuisvesting, maar dan wel met
direct klantcontact. De afgelopen jaren had ik verschillende functies in de financiële dienstverlening. Het laatst
als manager kredietacceptatie bij SVn, dat je misschien
kent van de Starterslening. We beoordeelden daar of een
klant wel of geen lening kan krijgen. Die laatste baan was
vooral heel intern gericht. Door corona werk ik inmiddels
een jaar vanuit huis. Die periode zette me aan het denken
over mijn toekomst."
Een baan met meer voldoening
"Ik merkte dat ik minder voldoening haalde uit mijn werk
dan vroeger. Gelukkig kon ik dat bespreken met mijn
werkgever. Zij boden me een loopbaantraject aan. Daaruit
bleek, dat ik meer contact met klanten wilde hebben en
dan het liefst in de vastgoedbranche. Omdat taxateur
volgens de overheid een kansrijk beroep is, besloot ik daar
een opleiding voor te gaan volgen."
Het eerste contact met Upgrade Jezelf
"Ongeveer tegelijkertijd las ik in het magazine Stad in
Bedrijf over Upgrade Jezelf. Ik vroeg me af of het iets voor
mij zou zijn en heb contact opgenomen. Het programma
bleek al snel perfect bij me te passen. De contacten waren
meteen prettig. In een eerste intake bleek dat ik het
loopbaantraject mocht overslaan. Dat had ik via SVn al
gedaan. Ik mocht meteen een subsidieaanvraag doen voor
de opleiding die ik wilde doen."

Soepel door de aanvraag heen
"Dat aanvragen ging echt heel soepel. Je gaat er stap voor
stap doorheen en binnen no-time was alles geregeld. Nu
zit ik midden in mijn opleiding en het bevalt me uitstekend. Dit is echt de kant die ik graag op wil. De lessen volg
ik in Zwolle, dus dat is lekker in de buurt. Het is een brede
opleiding, maar uiteindelijk wil ik me specialiseren in onroerend goed in het buitengebied, als het even kan op de
Veluwe. Ik woon hier nu een aantal jaren en ik zie in onze
regio voldoende kansen voor de toekomst."
Klaar voor een nieuwe uitdaging
"Per 1 juni ben ik beschikbaar voor een leuke baan. Het
liefst bij een makelaarskantoor, vastgoedbedrijf of gemeente in de regio. Ik verwacht mijn opleiding in januari
2022 af te ronden en kan niet wachten om de theorie
straks ook in de praktijk te kunnen brengen."
Een positieve upgrade
"Ik raad iedereen die zich wil ontwikkelen aan om eens te
kijken op de site van Upgrade Jezelf. Het is echt mooi dat
zo’n programma er is. Ik hoop dat het bekend wordt bij
iedereen die bewust met zijn toekomst bezig is. De opleiding die ik met behulp van Upgrade Jezelf doe, levert mij
tot nu toe alleen maar positieve energie op. Het geeft me
vertrouwen in de toekomst. Ik ben nog jong genoeg om
deze stap te maken en ik heb er zin in!"

Zij kunnen hun functie hierdoor beter vervullen of doorgroeien naar een andere functie. Ondernemers kunnen
na de crisis beter opgeleide mensen aannemen.
Naast inspirerende verhalen, handige tools én een netwerk van specialisten wordt een financieel steuntje in de
rug geboden vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Een
fonds voor de cofinanciering van her-, bij- en omscholing
van (potentiële) werknemers. Meer informatie?
Kijk op www.groeivooruit.nl (inwoners) of
www.upgradejezelfregiozwolle.nl (werkgevers).

AARTEC Engineering maakt gebruik van het
Ontwikkelfonds Upgrade Jezelf
"We blijven onze dienstverlening professionaliseren.
O.a. (bij)scholing van onze werknemers is daarin van
groot belang. Upgrade Jezelf draagt bij in de kosten en
helpt onze werknemers zichzelf te ontwikkelen."

----------------------------------------------------------------------------Groei Vooruit biedt inwoners juist nu een kans om een
stap te maken. Het is onderdeel van het initiatief ‘Upgrade jezelf in Regio Zwolle’. Dit samenwerkingsinitiatief
werkt al langer aan een vitale arbeidsmarkt. Dat is gunstig voor inwoners, ondernemers én de regio als geheel.
Ondernemers zien dat hun medewerkers bijleren.

Wethouder economie, Mark van de Bunte (l), reikt de scholingsvoucher uit aan Jan Peter Stokreef (m) en Rob de Haan (r) van AARTEC.
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Straathoekwerk: kleine stapjes
Twee medewerkers van Straathoekwerk Nunspeet, Dennis
Vierhout en Fernand Dijkgraaf, lopen al heel wat jaren
mee in Nunspeet. Zij hebben veel jongeren gesproken die
drugs/alcohol gebruiken. Dennis spreekt uit ervaring, hij
was ooit zelf één van die jongeren die drugs gebruikte.
Beide straathoekwerkers pleiten voor kleine stapjes.
Blijven aanbellen
Het is alweer
een heel aantal
jaren geleden
dat Dennis thuis
zat en samen
met vrienden
drugs gebruikte.
De toenmalige
medewerkers van
Straathoekwerk
maakten zich
Fernand Dijkgraaf (l) en Dennis Vierhout (r)
zorgen om hem,
Foto: Maarten van de Biezen
maar Dennis zag
zelf geen enkel probleem. De straathoekwerkers bleven
hem regelmatig opzoeken. Soms mochten ze binnenkomen, soms bleven ze buiten staan. Maar ze bleven
komen koffiedrinken, contact houden en ondertussen
kijken wat ze voor hem konden betekenen.

Wat is het probleem?
Dennis: "Ik zag het probleem niet. Ik gebruikte drugs
en ben een paar keer opgepakt voor criminaliteit. Als je
maar genoeg mensen om je heen hebt die net zo leven
als jij, dan is jouw levenswijze heel normaal. En als je zelf
geen probleem ziet in je drugsgebruik en anderen vinden
dat je wel een probleem hebt, dan zijn die anderen
vooral lastig en vervelend. Je hebt ook niet het idee dat
je serieus wordt genomen. Je hebt veel liever dat ze je
helpen bij de problemen die je wel hebt, bijvoorbeeld
schulden of dagbesteding."
Wederzijds vertrouwen
Fernand: "Wij zijn een wat bijzondere tak in de wereld
van de hulpverlening. Vaak ziet iedereen grote problemen bij een jongere en verwacht men dat we snel
ingrijpen en zorgen dat problemen worden opgelost.
Men vraagt zich vaak af waarom we maar gezellig met
die mensen koffie zitten te drinken.
Een jongere is bezig met zich te ontwikkelen tot een
zelfstandig persoon. Als die denkt dat wij hem willen veranderen, dan kapt hij alle contacten af. Ze gooien ons uit
de appgroep, nemen de telefoon niet meer op en doen
de deur niet meer open. Wij hebben een brugfunctie. Het
kan jaren duren voordat er verandering komt. Als je iemand helpt met de zaken waar hij of zij hulp voor vraagt,
dan komen andere problemen vanzelf ook wel aan bod."

Praten uit ervaring
Als medewerker van Straathoekwerk komt Dennis soms
over de vloer bij mensen die vroeger samen met hem
gebruikten. Hij weet precies wat ze doormaken en kan
daarom vaak ook de juiste vragen stellen. Fernand:
"Laatst luisterde ik mee met een gesprek dat Dennis aan
de telefoon voerde met iemand die in de gevangenis zat.
Dan hoor je hem meteen vragen stellen waar ik zelf nooit
op was gekomen, maar hij weet wat die jongens daar
meemaken."
Tips voor ouders
Fernand: "Ook al zijn de problemen groot, focus niet
alleen op die problemen, maar kijk ook naar wat er wel
goed gaat. Daar zit vaak de kracht die de jongere kan
inzetten om verder te komen." Dennis: "Vaak moeten
ouders leren luisteren. Ze praten vaak over de jongeren
heen en horen niet waar ze op dat moment mee zitten."
Lees het volledige interview en meer verhalen van ouders
en ervaringsdeskundigen op www.oudersmetinvloed.nl
of kijk op www.straathoekwerknunspeet.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.

Versoepelingen coronamaatregelen stap 2: 19 mei 2021
Op 19 mei worden de volgende coronamaatregelen losgelaten of aangepast, als de cijfers dit toelaten. Alle overige
maatregelen blijven gelden.
- Binnen sporten: o.a. sportscholen en zwembaden gaan
weer open onder voorwaarden. Maximaal 30 personen
per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Er wordt
individueel of met maximaal 2 personen en een trainer.
Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat
om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Wedstrijden
en publiek zijn niet toegestaan. Kleedkamers zijn gesloten
behalve in zwembaden. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje
dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.
- Buiten sporten in groepen: maximaal 30 personen en
iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek
zijn niet toegestaan. Volwassenen onder de 27 jaar en
kinderen mochten eerder al meer op het gebied van
buiten sporten. Zij mogen bijvoorbeeld buiten gezamenlijk
sporten zonder 1,5 meter afstand te houden.
- Recreatie buiten: attractieparken, natuurparken, dierentuinen en kinderboerderijen gaan onder voorwaarden
open net als spellocaties buiten zoals minigolf, klimbossen en buitenspeeltuinen. Hier geldt: 1 persoon per 10
vierkante meter en bezoekers houden 1,5 meter afstand.
Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Een
reservering is voor maximaal 2 personen met uitzondering
van kinderen en personen van eenzelfde huishouden. De
binnenruimtes op deze terreinen, zoals een attractie binnen of dierenverblijf blijven gesloten. Toiletten zijn open,
net als looproutes door een binnenruimte, die nodig zijn
om een deel van het buitenterrein te bereiken.
- Kunst- en cultuurbeoefening binnen: deze gaan open.
Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand weer muziek-, dansen toneelles kan volgen met maximaal twee personen
plus een docent. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, behalve als het gaat om kinderen en jongeren tot
en met 17 jaar. Er mogen maximaal 30 personen in een
ruimte. Mensen houden 1,5 meter afstand, behalve als
dit niet kan voor het uitoefenen van de activiteit, bijvoorbeeld bij dansen. Publiek is niet toegestaan. Reservering
en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet
iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit
nodig is om te kunnen oefenen of repeteren.
- Kunst en cultuur buiten: buitenlocaties voor podiumkunsten en filmvertoningen mogen open. Dit zijn bijvoorbeeld
openluchttheaters. Ook hier gelden voorwaarden zoals:
maximaal 30 personen en 1,5 meter afstand houden.
Reservering is verplicht en kan voor maximaal 2 personen
(behalve kinderen of mensen uit eenzelfde huishouden).
Een gezondheidscheck is verplicht. Openluchtmusea,
beeldentuinen en openluchtmonumenten gaan ook weer
open. Hier geldt: 1 persoon per 10 vierkante meter. Verder
gelden dezelfde voorwaarden als voor de buitenlocaties
podiumkunsten zoals hierboven genoemd.
- Verhuurlocaties open: verhuurlocaties voor recreatieve
activiteiten buiten mogen open. Dit betekent dat er o.a.
weer boten, kano’s en fietsen verhuurd worden.

- Terrassen langer open: buitenterrassen mogen open
van 06.00 tot 20.00 uur. Alle voorwaarden blijven gelden,
zoals maximaal 50 personen op een terras en maximaal
2 personen aan een tafel op 1,5 meter afstand (tenzij
dit mensen zijn uit eenzelfde huishouden). Terrassen bij
sportlocaties mogen ook weer open. Hiervoor gelden
dezelfde regels als op andere buitenterrassen.
- Alle contactberoepen zijn toegestaan, dat betekent dat
ook de sekswerkers, de deuren weer mogen openen.
Reizen met openbaar vervoer
Vanaf 19 mei vervalt het dringende advies om het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken. Het nieuwe advies voor alle manieren van vervoer is
dan om zoveel mogelijk op rustige momenten te reizen.
Vermijd drukte onderweg en op stations.
Toegangstesten
Met toegangstesten kan de samenleving eerder op verantwoorde wijze open. Hiervoor lopen pilots. Zo worden
er bijvoorbeeld evenementen en sportwedstrijden met
publiek georganiseerd. Bezoekers moeten bij de ingang
van een pilot een negatief testbewijs laten zien. Vanaf 20
mei starten er nieuwe pilots, zodat er met meer testaanbieders geoefend kan worden. Waar deze pilots plaatsvinden, wordt later op rijksoverheid.nl gepubliceerd.
Vervolgstappen openingsplan
De derde stap in het openingsplan staat nu op z’n vroegst
op 9 juni gepland. Dan wordt bijvoorbeeld het thuisbezoekadvies verhoogd naar 4 personen en kan de horeca
voor uiteten binnen open. Op 1 juni horen we of deze
derde stap gezet kan worden. Welke maatregelen verder
nog worden losgelaten, als de cijfers het toelaten, is te
zien in dit overzicht van het openingsplan.
Zomervakantie
Sinds 15 mei zijn reizen naar landen met een laag besmettingsniveau weer mogelijk. Check altijd het reisadvies op www.wijsopreis.nl. De veilige landen krijgen op
deze website de kleurcode groen of geel. Vakantiereizen
naar deze landen worden dan niet meer afgeraden.
Veilige landen
Het RIVM beoordeelt voor welke landen een verhoogd
risico geldt en kijkt naar o.a. de besmettingsgraad, het
aantal afgenomen testen, het percentage positieve testen, het aantal reizigers dat in Nederland positief test en
recent in een bepaald land is geweest en de trend van de
incidentiecijfers (hoe vaak corona voorkomt). Daarnaast
kijkt ze naar de aanwezigheid van mutanten en varianten.

Hoog risico
Landen of gebieden die zijn aangemerkt als hoogrisicoland hebben kleurcode oranje in het reisadvies. Reizigers
uit hoogrisicolanden moeten bij terugkeer in Nederland
een negatieve testuitslag kunnen tonen en worden drin-

gend geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. Na 5
dagen kan de quarantaine beëindigd worden met een negatieve test. Voor mensen uit een zeer hoog risicogebied
geldt binnenkort de verplichting om 10 dagen in quarantaine te gaan. Het moment waarop deze laatste maatregel ingaat, is afhankelijk van wanneer de wet van kracht
wordt die dit mogelijk moet maken. Een land of gebied
kan echter ook een oranje kleur hebben om veiligheidsredenen die niet coronagerelateerd zijn. Een land dat rood
kleurt in het reisadvies is zeer onveili en reizen naar dit
land wordt afgeraden.
Check vooraf het reisadvies
Het kabinet adviseert Nederlanders met reisplannen
vooraf het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse
Zaken te checken om te bepalen of het land van bestemming veilig is en of er inreisbeperkingen gelden zoals quarantaine of een testverplichting. Niet alleen bij het boeken
van een reis, maar ook kort voor vertrek, tijdens en bij
terugkeer. De situatie in een land of regio snel kan immers
snel veranderen. Ook is het belangrijk dat reizigers goed
checken welke maatregelen onderweg gelden, zoals op
de luchthaven, het station of in de landen waar mensen
met de auto doorheen reizen op weg naar bestemming.
Download de reisapp op www.wijsopreis.nl en ontvang
automatisch bericht als het reisadvies verandert.
Het kabinet roept vakantiegangers op in het buitenland
ook de Nederlandse basismaatregelen in acht te nemen.
Houd u aan de coronamaatregelen onderweg, op uw
vakantiebestemming en bij thuiskomst. Ook als u gevaccineerd bent. Reizigers afkomstig uit groene en gele landen/
regio’s zijn sinds 15 mei weer welkom in Nederland.
Digitaal Groen Reiscertificaat (Digital Green Certificate)
Vaccineren helpt ons uiteindelijk uit de pandemie en
geeft ons steeds meer vrijheden terug, ook om te reizen.
In de EU loopt de besluitvorming voor het Digital Green
Certificate waarmee mensen kunnen aantonen dat zij
gevaccineerd zijn, recent negatief getest op Covid-19 of
immuniteit hebben opgebouwd na een recent doorgemaakte infectie. 21 juni is de streefdatum van de Europese
Commissie waarop de Europese wetgeving die het Digital
Green Certificate regelt van kracht moet zijn. De lidstaten
krijgen naar alle waarschijnlijkheid vervolgens nog zes
weken om alles technisch gereed te maken. In Nederland
willen we zo snel mogelijk technisch gereed zijn en er
wordt daarom naar gestreefd om deze overgangsperiode
zo kort mogelijk te laten zijn.
Naar aanleiding van de invoering van de testplicht van
reizigers uit Nederland door de Duitse regering heeft het
kabinet besloten voor inwoners van Nederland die naar
Duitsland moeten voor werk, opleiding of zorg en die
tot nu aangewezen zijn op commerciële teststraten in
Nederland, een gratis testvoorziening te creëren.
Meer informatie vind je op www.grenstesten.nl.

