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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 aangevraagd1
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2020-2109. Ontvangen
29-12-2020.
- Het houden van een kledinginzamelingsactie in 2022.
Zaak: HZ 2021-0026. Ontvangen
8-1-2021.
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Elspeterweg. Plaatsen van een
reclamebord. Zaak: HZ 20202091. Ontvangen 18-12-2020.
- Eperweg 26. Het verbouwen van
de zorgvilla. Zaak: HZ 2020-2086.
Ontvangen 22-12-2020.
- Het uitbreiden/herindelen van
de woning. Zaak: HZ 2020-2110.
Ontvangen 29-12-2020.
- Kerkendriest. Het oprichten van
8 appartementen (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2020-2080. Ontvangen
22-12-2020.
- Laan 62. Het verbreden van de
drempel en verplaatsen van
verkeersbord. Zaak: HZ 20202103. Ontvangen 28-12-2020.
- Oenenburgweg 30a N001. Het
kappen van houtopstanden.
Zaak: HZ 2020-2099. Ontvangen
24-12-2020.
- Oosteinderweg 116. Het
wijzigen van de dakconstructie
bedrijfsruimte. Zaak: HZ 20202052. Ontvangen 16-12-2020.
- Prins Mauritserf 103. Plaatsen
van een dakkapel. Zaak: HZ
2020-2070. Ontvangen
18-12-2020.
- Veelhorsterweg 21. Verbouwen
van de woning (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan). Zaak:
HZ 2020-2075. Ontvangen
21-12-2020.
Omgevingsvergunning
beslistermijn verlengd3
- Harderwijkerweg 62. Het
oprichten van een 2-onder-1 kap
woning. Zaak: HZ 2020-1697.
Verzonden 11-1-2021.
Omgevingsvergunning
ontwerp5
- Het Groene Portaal 1. Het
brandveilig gebruik Seewende.
Zaak: HZ 2020-0979. Ter inzage
vanaf 11-1-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Driestweg 25. Het realiseren van
een aanbouw. Zaak: HZ 20201901. Verzonden 11-1-2021.
- Elspeterweg 40. Het verbouwen
van het bestaande gebouw naar
een restaurant (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan). Zaak:
HZ 2020-1588. Verzonden
6-1-2021.
- Jan Mankesstraat 12. Plaatsen
van een dakkapel. Zaak: HZ
2020-1889. Verzonden
11-1-2021.
- Nassaulaan 70. Het bouwen van
een garage (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2020-1929. Verzonden 6-1-2021.
- Voltweg 4. Het upgraden en
uitbreiden van het bedrijfspand.
Zaak: HZ 2020-1480. Verzonden
6-1-2021.

APV-vergunning aangevraagd1
- Dorpsstraat 51. Het plaatsen van
een puincontainer. Zaak: HZ
2021-0014. Ontvangen 7-1-2021.
- Parkeerhaven Jos Lussenburglaan t.h.v. inrit Mesdaghout. Het
plaatsen van twee containers en
een pallet bouwstenen. Zaak: HZ
2021-0029. Ontvangen 8-1-2021.
- Het plaatsen van een grofvuilcontainer op de parkeerplaats
voor Oenenburgweg 190. Zaak:
HZ 2021-0040. Ontvangen
11-1-2021.
APV-vergunning verleend3
- Parkeerhaven Jos Lussenburglaan t.h.v. inrit Mesdaghout. Het
plaatsen van twee containers en
een pallet bouwstenen. Zaak: HZ
2021-0029. Verzonden 11-1-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Binnenweg 28. Het aanleggen
voor een extra oprit. Zaak:
HZ 2020-2108. Ontvangen
30-12-2020.
- Hooiweg 176. Het herbouwen
van een woonhuis (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2020-2090. Ontvangen
23-12-2020.
- Krommeweg. Het kappen van
een boom. Zaak: HZ 2020-2118.
Ontvangen 31-12-2020.
- Krommeweg 40-42. Het overkappen van een mestplaat
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
bestplan). Zaak: HZ 2020-2047.
Ontvangen 15-12-2020.
- Nachtegaalweg 56. Aanbouwen
van een erker (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan). Zaak:
HZ 2020-2083. Ontvangen
22-12-2020.
- Noord-west. Het oprichten van
51 grondgebonden woningen
(Activiteiten Bouwen, In- uitrit
aanleggen). Zaak: HZ 2020-2074.
Ontvangen 21-12-2020.
- Van Slotenerf 20. Het kappen
van een eikenboom. Zaak: HZ
2020-2102. Ontvangen
28-12-2020.
- Weideweg 11. Het bouwen van
een stal. Zaak: HZ 2020-2068.
Ontvangen 18-12-2020.
- Weideweg 11. Het oprichten van
een werkplaats met kantoren.
Zaak: HZ 2020-2069. Ontvangen
18-12-2020.
- Wethouder Van de Zandeweg
25. Het realiseren van een erker.
Zaak: HZ 2020-2117. Ontvangen
31-12-2020.
Omgevingsvergunning
beslistermijn verlengd3
- Hullenkant 33. Het oprichten
van een woning. Zaak: HZ 20201656. Verzonden 12-1-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Binnenweg 28. Het aanleggen
van een extra oprit. Zaak: HZ
2020-2108. Verzonden
11-1-2021.
- Hooiweg 182. Het gewijzigd
bouwen van een loods/berging.
Zaak: HZ 2020-1885. Verzonden
11-1-2021.
- Kleine Kolonieweg 99. Het
plaatsen van een mantelzorgunit
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2020-1962.
Verzonden 6-1-2021.

Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Varelseweg 60. Het bouwen van
een veldschuur. Zaak: HZ 20202100. Ontvangen 24-12-2020.
Omgevingsvergunning verleend3
- Harderwijkerweg 495 0025. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2020-2045.
Verzonden 7-1-2021.
- Varelseweg 211. Herinrichten
van de Velduil. Zaak: HZ 20201870. Verzonden 6-1-2021.
Vierhouten
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Elspeterbosweg 106. Herstellen
van een loods. Zaak: HZ 20202113. Ontvangen 30-12-2020.
- Elspeterbosweg 111. Vervangen
van de vakantiewoning De
Schapenschuur. Zaak: HZ 20202078. Ontvangen 21-12-2020.
Omgevingsvergunning verleend3
- Elspeterbosweg 120. Uitbreiden
en verbouwen van de woonboerderij (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2020-1873. Verzonden 6-1-2021.
Vergunning geweigerd3
- Nunspeterweg 23. Het kappen
van een eik. Zaak: HZ 2020-1978.
Verzonden 7-1-2021.
Meer informatie over meldingen
en/of vergunningen? Bel met het
Klantcontactcentrum via (0341)
25 99 11.
Zie colofon voor de toelichting.
......................................................
Ontwerpverkeersbesluit algemene
gehandicaptenparkeerplaats
Aarweg nabij Brinkersweg
Burgemeester en wethouders van
Nunspeet maken bekend dat zij
van plan zijn aan de Aarweg nabij
de Brinkersweg een bestaande
parkeerplaats in te richten als
algemene gehandicaptenparkeerplaats. Er is behoefte voor een
dergelijke parkeerplaats op deze
locatie en in de directe omgeving
is geen algemene gehandicaptenparkeerplaats beschikbaar. De
parkeerplaats wordt onttrokken
aan de zone met parkeerduurbeperking.
Zienswijze
Het ontwerpverkeersbesluit ligt
van 20 januari tot en met 2 maart
2021 ter inzage in 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.

Concept beleidsnotitie
kleinschalige windmolens
in de gemeente Nunspeet
Van dinsdag 19 januari tot en
met 2 maart 2021 ligt in het
gemeentehuis voor iedereen
de conceptbeleidsnotitie ter
inzage over kleinschalige windmolens. De beleidsnotitie is
ook te raadplegen via de
www.nunspeet.nl/
bekendmakingen.
Het doel van deze beleidsnotitie is het bieden van een afwegingskader voor initiatieven die
betrekking hebben op kleine
windmolens tot 15 meter hoog
bij agrarische bedrijven. In
algemene zin wordt hiervoor
ruimte geboden in het agrarisch gebied ten noorden van
de Harderwijkweg/Elburgerweg en aan de westzijde van
Elspeet.
Tijdens de termijn van terinzageligging kan iedereen zijn of
haar zienswijze schriftelijk of
mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad van
Nunspeet, zie colofon.
..................................................
Geen gebruik van kunstgrasvelden vv Nunspeet
bij sneeuw en ijzel
De twee kunstgrasvelden van
vv Nunspeet zijn het hele jaar
toegankelijk voor (niet-)leden
zolang er geen activiteiten op
de velden zijn. Nu het kouder wordt, neemt de kans op
sneeuw en ijzel toe. Het is niet
toegestaan de velden te betreden bij sneeuw en ijzel. Dit kan
leiden tot blijvende schade aan
de kunstgrasvelden.
Kijk voor
meer informatie over
het gebruik
van de
kunstgrasvelden op de
website
www.vvnunspeet.nl.
..................................................
Oefening Tactische Elektronische Oorlogvoering boven
Midden- en Oost Nederland
Van maandag 25 januari tot en
met vrijdag 12 februari 2021
vindt de oefening Tactische
Elektronische Oorlogsvoering
(TAC EW) plaats boven Middenen Oost-Nederland. TAC EW is
een gezamenlijke oefening van
het Defensie Helikopter Commando en eenheden van de
landmacht.

Gemeente Nunspeet zoekt stembureauleden

Ondernemerspeiling: Plan van Aanpak

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Vanwege de coronamaatregelen is de gemeente Nunspeet dit jaar op zoek naar meer stembureauleden dan gebruikelijk. Bent
u / ben jij ouder dan 18 jaar (ook studenten!), nauwkeurig en fit genoeg om een lange werkdag te maken, meld je aan. Vooraf volg je een korte gratis online opleiding en achteraf ontvang je een vergoeding.

Dienstverlening aan ondernemers is een centraal thema in onze
gemeente. In 2019 heeft de gemeente de ondernemerspeiling van
Waarstaatjegemeente.nl laten uitvoeren. De ondernemerspeiling
die is uitgevoerd, geeft een beeld van hoe ondernemers beleid en
dienstverlening van de gemeente ervaren. U vindt de uitslag via
waarstaatjegemeente.nl.

Op het stembureau: je bent 17 maart ’s morgens van 07.00 - 14.15 uur of 13.45 - 21.00 uur beschikbaar
en kunt vanaf 21.00 uur meehelpen tellen (verplicht). Je wordt vooraf ingedeeld bij de ingang, achter de
tafel of bij de stembus.
Coronamaatregelen: in alle stembureaus treffen we maatregelen om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Denk aan kuchschermen,
desinfecterende middelen en andere beschermingsmiddelen.
Vergoeding stembureauleden: de gemeente Nunspeet verzorgt broodjes op
de stembureaus rond lunch- en dinertijd. Na de verkiezingen ontvang je een
bruto vergoeding van 125 euro.
Kijk voor aanmelden en meer informatie op
www.nunspeet.nl/stembureaulid-aanmelden.
......................................................................................................................................................................
Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Nunspeet maakt bekend dat het een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te
brengen in een willekeurig stembureau in Nederland bij de verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021. Daarbij gelden de volgende bepalingen:
SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij Team Publiek van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om
in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk vrijdag 12 maart
2021 17.00 uur door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij/zij
op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per
brief aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Op basis hiervan is een plan van aanpak opgesteld hoe de gemeente de bedrijfsomgeving, lokale dienstverlening en het ondernemersklimaat wil verbeteren. Kijk voor het plan van aanpak op:
https://bit.ly/38MpDz5.
.............................................................................................................

Webinar rondom plannen Kijktuinen
De gemeente Nunspeet bereidt woningbouw voor op de locatie van
de voormalige Kijktuinen. Het voorlopig stedenbouwkundig plan en
concept beeldkwaliteitsplan die zijn opgesteld liggen vanaf
26 januari ter inzage voor advies van inwoners en omwonenden.
De plannen zijn in te zien op het gemeentehuis en via de website
www.nunspeet.nl/kijktuinen. Daarnaast organiseert de gemeente
op 26 januari 2021 van 19.00 tot uiterlijk 20.30 uur een webinar via
MS Teams waar beide plannen worden toegelicht.
Het webinar is bedoeld om aan omwonenden en inwoners van de
gemeente informatie te verstrekken over de toekomstige plannen
in de Kijktuinen. De plannen voor de daadwerkelijke inrichting/uitvoering van de wijk en de inschrijving voor huur- en koopwoningen
gaat nog niet van start, omdat nog niet is bepaald hoe de woningen
uitgegeven worden. Dit wordt bepaald bij het in procedure brengen
van het ontwerpbestemmingsplan. Zodra de inschrijving van start
gaat, wordt dit bekend gemaakt via www.nunspeet.nl/kijktuinen,
Nunspeet-Huis-aan-Huis en de lokale media.
Meer informatie over deze plannen en het aanmelden voor de
webinar is te vinden op www.nunspeet.nl/kijktuinen.

MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur de
stempas te overleggen bij Team Publiek van zijn/haar woonplaats waar hij/zij maandag 1 februari
2021 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per
brief aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
Let op: een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen,
moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Kunt u zich niet identificeren,
dan mag u niet stemmen.
......................................................................................................................................................................

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Nunspeet maakt bekend dat het een kiezer is toegestaan om bij volmacht te
stemmen bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op
woensdag 17 maart 2021. Daarbij gelden de volgende bepalingen:
MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS
1. Bij Team Publiek van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften
om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur door de kiezer worden ingediend
bij de burgemeester van de gemeente waar hij/zij maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is
verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 1 februari
2021 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Militaire helikopters van de
Koninklijke Luchtmacht vliegen
in onze gemeente of in aangrenzende buurgemeenten.
De oefening vindt plaats op
werkdagen tussen 09.00 uur
en 22.30 uur.

MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om
voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de
gemachtigde mede ondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven.
Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen van de in volmachtbewijs omgezette stem-/kiezerspas kan tot en met 17 maart
2021.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen
van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Kijk voor meer informatie op
luchtmacht.nl/vliegbewegingen

Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de
eigen stem te worden uitgebracht.

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

Eerste baby in 2021: Julian van Asselt
De eerste baby in de gemeente Nunspeet in het nieuwe jaar woont
in Elspeet aan de Gerrit Mouwweg en heet Julian van Asselt. Julian
is op 1 januari 2021 om 12.09 uur geboren in het ziekenhuis in
Harderwijk. Moeder en kind maken het goed. Julian is het broertje
van Cornel. Normaal gesproken gaat de burgemeester even met
een cadeautje bij het gezin op de koffie. Vanwege de coronamaatregelen bleef het deze keer bij felicitaties aan de voordeur.

12 januari 2021

19 januari 2021

Vaccinatiestrategie*

*Let op! De gegevens waarop deze afbeelding is gebaseerd veranderen continue. Start en
snelheid van vaccineren zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. De planning is

Afbeelding 2

afhankelijk van o.a. goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. Op basis van
ontwikkelingen en adviezen kan ook veranderen welke groep welk vaccin krijgt.

Doelgroepen
Doelgroep

Vaccin

Wanneer starten

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen en
kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.

Vaccin A / C

Doelgroep

Vaccin B / A

Zorgmedewerkers
van verpleeghuizen
en kleinschalige
woonvormen,
gehandicaptenzorg, wijkverpleging en
Wmo-ondersteuning.

Januari / februariVaccin A / C

Vaccin

Vaccin A

Verpleeghuisbewoners en mensen
met een
verstandelijke
beperking in een
instelling.

Vaccin B / A
Januari

Vaccin B / C

Vaccin A / B / C

Zorgmedewerkers
acute zorg
ziekenhuizen (IC en
kliniek, ambulance,
spoedeisende
hulp).

Intramurale
GGZ-cliënten
en hun
zorgmedewerkers.

Thuiswonenden
vanaf 60 jaar – van
oud naar jong.

Vaccin A

Vaccin B / C

Vaccin A / C

Januari

Februari

Niet mobiele
thuiswonenden
vanaf 60 jaar – van
oud naar jong.

Vaccin B
Februari

Vaccin B

Vaccin C

Vaccin C / B

Vaccin C

April

Mei

Mensen van 18-60
jaar met een
medische indicatie.

Alle overige
zorgmedewerkers.

Mensen van 18-60
jaar (zonder
medische indicatie)
– van oud naar
jong.

Vaccin C

Vaccin C./ A

Vaccin C

Februari

Februari

Wanneer starten

Januari

Januari

Januari

Februari

Februari

Februari

Februari

Februari

Februari

Door wie

GGD

Instellingsarts /
huisarts

Werkgever

Instellingsarts /
werkgever

GGD / Huisarts

Huisarts

Huisarts

Werkgever

GGD / huisarts

Waar

Centrale locatie

Instelling

Ziekenhuis

GGZ-instelling

Centrale locatie /
Huisartspraktijk

Huisartspraktijk /
thuis

Huisartspraktijk

Ziekenhuis /
instelling

Centrale locatie /
huisartspraktijk

Instellingsarts /
huisarts

GGD

Door wie

Instellingsarts /
werkgever

Werkgever

GGD / Huisarts

Huisarts

Huisarts

Verpleeghuisbewoners en mensen met een
verstandelijke beperking in een instelling.

Zorgmedewerkers acute zorg ziekenhuizen
(IC en kliniek, ambulance, spoedeisende
hulp).

Intramurale GGZ-cliënten
en hun zorgmedewerkers.

Werkgever

GGD / huisarts
Mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar
– van oud naar jong.

Centrale locatie

Waar

Instelling

Ziekenhuis

GGZ-instelling

NB: Alle leveringen zijn onder
voorbehoud van markttoelating.

Indicatief leveringsoverzicht COVID-19 vaccins (x 1mln)
2020

2021

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

TOTAAL

0,165

2,7

7,2

6,8

2,6

-

-

0,4

1,36

1,36

3,1

-

6,2

C AstraZeneca

-

4,5

5,2

2

-

-

11,7

C CureVac

-

-

2,2

2

2,2

2,2

8,6

C Janssen

-

-

3

6

2,3

-

11,3

C Sanofi

-

-

-

5,85

5,85

11,7

0,165

7,6

19,0

8,1

69,0

TOTAAL

Huisartspraktijk /
thuis

Huisartspraktijk

Ziekenhuis /
instelling

Centrale locatie /
huisartspraktijk

18,2

16,1

19,5

Niet mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar
– van oud naar jong.

Afhankelijkheden vaccins
Mensen van 18-60 jaar
met een medische indicatie.

2022

B Moderna

A BioNTech/Pfizer

Centrale locatie /
huisartspraktijk

Via EU: Afspraken met
6 vaccin-ontwikkelaars.
Het Europese Medicijn
Agentschap (EMA) beoordeelt of een vaccin tegen
corona veilig en effectief is.

Alle overige zorgmedewerkers.
Geschiktheid
Niet alle vaccins zijn
geschikt voor iedereen
(ouderen, kwetsbaren).
Afhankelijk van beoordeling EMA.

Levering
Hoe meer vaccins,
hoe meer vaccinaties
mogelijk. Er wordt
geleverd in tranches.

Distributie
Wijze van verpakking
en levering (-70 graden)
zijn van invloed op het
vaccineren.

Mensen van 18-60 jaar (zonder medische
indicatie) – van oud naar jong.

Vaccinerende zorgmedewerkers mogen zichzelf inenten met het vaccin dat ze toedienen.

Vragen over het coronavaccin? Bel dan met de GGD Noord- en OostGelderland: 0800 - 443 33 55 (7 dagen per week van 8.30 - 17.00 uur)

Nederland blijft tot tenminste 9 februari in lockdown
Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown
enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse
besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen,
zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het
kabinet besloten dat Nederland tenminste tot en met
9 februari in lockdown blijft.
De eerste Nederlanders zijn inmiddels gevaccineerd
tegen het virus. Dat betekent dat we aan het begin staan
van een nieuwe fase in deze crisis, maar dit betekent
helaas nog niet dat we de maatregelen los kunnen laten.
De meeste mensen zijn nog wel vatbaar voor het virus
en veel mensen in de samenleving zijn nog besmettelijk.
Daarom zijn maatregelen onverkort nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Pas als het overgrote deel van Nederland gevaccineerd is, kunnen we de
basisregels loslaten.
Extra op elkaar letten
Het is extra belangrijk dat we aandacht hebben voor elkaar en extra op elkaar letten. Ook al moet dat op afstand
of digitaal.
Het verlengen van deze lockdown heeft grote weerslag
op de maatschappij en economie. De huidige situatie is
voor ondernemers en werkenden zwaar. De inzet is met
elkaar de eindstreep te halen. Daarom spant het kabinet
zich tot het uiterste in om ondernemers en werkenden
hier doorheen te slepen.
Blijf in Nederland
Elke reis verhoogt de kans op meer besmettingen. Ga niet
op reis en boek geen reizen tot en met maart. Reis alleen
naar het buitenland voor bijvoorbeeld ernstige familieomstandigheden of voor werk dat echt niet uitgesteld
kan worden en waarbij fysieke aanwezigheid absoluut
nodig is. Reizigers die na een noodzakelijke reis terugkeren naar Nederland, moeten een negatieve coronatest
kunnen laten zien. Bovendien moeten zij altijd 10 dagen
in quarantaine bij terugkomst.

Overzicht van maatregelen
Tot en met ten minste 9 februari 2021 blijft de situatie als
volgt:
• Blijf thuis. Ga alleen naar buiten om boodschappen
te doen, een frisse neus te halen, de hond uit te
laten, om te werken als dat niet thuis kan of om
essentiële mantelzorg te verlenen.
• Ontvang thuis alleen gasten als dat noodzakelijk is.
Wie toch mensen thuis uitnodigt, wordt zeer dringend geadviseerd niet meer dan twee personen van
13 jaar of ouder te ontvangen.
• Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor
de voortgang van een bedrijfsproces en die hun werk
niet thuis kunnen doen, mogen naar het werk.
• Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een
groepje van maximaal 2 mensen.
Een aantal locaties zijn gesloten:
• Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen).
• Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen.
• Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc.
• Dierenparken, pretparken, etc.
• Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden,
sauna’s, wellness, etc.
• Restaurants en cafés.
• Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in
een hotel zijn gesloten.
•
En verder:
• Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën en
alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten
in teamverband en mogen wedstrijden onderling
spelen, maar ook alleen buiten.
• Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor
strikt noodzakelijke reizen.
• Blijf in Nederland. Ga niet op reis en boek geen
buitenlandse reizen tot medio maart.
• Alleen (para)medische contactberoepen zijn
toegestaan.

Onderwijs
Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs
op afstand tot ten minste 8 februari. In het voortgezet
onderwijs kunnen praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het
(voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. In mbo,
hbo en wo mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk.
Ook het primair onderwijs geeft nog steeds les op afstand. De kinderopvang is gesloten. De uitzonderingen op
het afstandsonderwijs voor kwetsbare kinderen, leerlingen in een examenjaar, praktijkgericht onderwijs en de
afname van examens en tentamens blijven bestaan.
Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen
ook de komende weken terecht in de noodopvang van
het basisonderwijs of de kinderopvang. De oproep is om
hier alleen gebruik van te maken als het echt niet anders
kan. Uit voorzorg en waar dat kan moeten leerlingen in
het voortgezet onderwijs die fysiek onderwijs krijgen
anderhalve meter afstand houden.
Op 2 februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen
na 9 februari nodig zijn.

19 januari 2021

Hulp voor ondernemers in coronatijd

Minder energiekosten

Veel zelfstandigen en ondernemers zijn getroffen door de coronamaatregelen, waardoor hun inkomsten
(soms volledig) zijn weggevallen en hun bedrijven in de problemen zijn gekomen. Om ondernemers zo
veel mogelijk te ondersteunen, heeft het kabinet een aantal inkomensondersteunende voorzieningen
voor ondernemers opgetuigd. De gemeente roept iedere Nunspeetse ondernemer op om op tijd aan
de bel te trekken voor hulp. De regelingen zijn er niet voor niets en de gemeente helpt u graag.

Misschien herken je het wel: je woning blijft op sommige plekken
koud(er) en jij moet extra stoken om het warm te houden in huis.
Veel huishoudens stoken ongemerkt
veel meer dan nodig is. Vaak is de
cv-installatie dan niet goed ingesteld.
Hierdoor wordt het meeste warme
water aan de radiatoren afgegeven
die het dichtst bij de cv-installatie
staan. Radiatoren die verder weg
staan, moeten het doen met een
restje van het warme water, waardoor er niet goed verwarmd kan
worden in die ruimte(s).

Tozo-regeling
Ondernemers en zelfstandigen die door de sluiting van hun zaak hun inkomen onder bijstandsniveau zien
komen, kunnen gebruikmaken van de Tozo-regeling. Ook als het voor een korte tijd is. De Tozo-regeling
bestaat uit:
1) een maandelijkse uitkering voor levensonderhoud;
2) een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,-.
De Tozo-regeling is met terugwerkende kracht aan te vragen. Dus vraagt u op 21 januari deze regeling
aan, dan gaat de regeling in vanaf 1 januari. In Tozo-3 wordt rekening gehouden met het inkomen van de
partner. Toch hebben al 110 ondernemers zich gemeld voor Tozo 3. (Tozo 2: 92, Tozo 1: 303).
Startende ondernemers
Veel startende ondernemers vallen buiten de inkomensondersteunende regelingen van het kabinet. De
gemeente roept deze ondernemers op om zich te melden als zij hulp nodig hebben en denkt graag mee,
kan bedrijfsadvies geven en checken of ondernemers geen regelingen onnodig laten liggen.
Bij- en omscholing
Voor sommige ondernemers is het noodzakelijk om zich te laten om- of bijscholen om een toekomstbestendig bedrijf te behouden of om zich te oriënteren op bijvoorbeeld loondienst. De gemeente
Nunspeet is aangesloten bij het programma Upgrade Jezelf van de Regio Zwolle. In dit programma
kunnen ondernemers tegemoetkomingen krijgen voor kosten die worden gemaakt voor om- en
bijscholing. Ook bestaat hier de mogelijkheid te investeren in de werknemers.
Bbz-regeling
Ondernemers die niet in aanmerking komen voor een inkomensondersteunende maatregel door corona,
zoals Tozo, wijzen we op de Bbz-regeling. Dit is de reguliere bijstandsvoorziening voor ondernemers (los
van corona). Bbz kent een uitkering levensonderhoud en een mogelijkheid voor lening bedrijfskapitaal.
Stoppen met een onderneming
Voor sommige ondernemers is het niet haalbaar om het bedrijf voort te zetten (ook na corona). Bbz kent
ook een speciale regeling voor stoppende ondernemers. Meld u vroegtijdig, zodat schulden nog niet te
hoog zijn opgelopen en u op een goede manier uw bedrijf kunt beëindigen.
Contact
Neem contact met de gemeente Nunspeet via bbz@nunspeet.nl of 0341 25 99 11.

Een goed gesprek over
drugsgebruik
Wie wil praten over drugsgebruik moet meestal
duizend angsten overwinnen. Gesprekken worden vaak uitgesteld. Ondertussen worden de
problemen alleen maar groter. Nikita van Taarling maakt praten over drugs gemakkelijk.
Praten lastig?
Er zijn genoeg redenen te bedenken om niet te
praten over het alcohol- of drugsgebruik van je
kind: schaamte, het gevoel van falen, dat er iets
mis is gegaan door jouw manier van opvoeden,
etc. Praten is echt nodig en helpt. Tactus heeft
mensen in dienst die zo’n eerste gesprek voeren.
In onze gemeente is dat Nikita van Taarling.
Overal afspreken
"Je kunt overal met mij afspreken: in onze vestiging in Harderwijk, bij mensen thuis of al wandelend in het bos. Mensen kunnen mij (anoniem)
bellen. Na dat eerste gesprek bekijken we samen
of we nog een gesprek willen. De gesprekken zijn
gratis en worden niet geregistreerd."
Doorzetten
"Ik heb zelf het nodige meegemaakt en daar hulp
bij gehad. Doorzetten is heel belangrijk. Je doet
soms vijf stappen vooruit en weer twee achteruit.
De eerste keer dat ik merkte dat ik stappen achteruit zette, was ik heel erg teleurgesteld. Je denkt
dan dat het je nooit gaat lukken. Inmiddels weet
ik dat dat erbij hoort. Mensen die een probleem
onder de knie lijken te hebben, vallen zo nu en dan
terug in oude fouten. Je moet weer opkrabbelen,
moed verzamelen en het opnieuw proberen. Die
eigen ervaring breng ik nu over op de mensen die
ik in mijn werk spreek en ook daar geef ik niet
op. Ieder mens is anders, iedereen heeft zijn/haar
eigen weg te gaan en vindt op zijn/haar eigen moment een oplossing die past bij de eigen situatie."

Wie weten er van?
"Ik spreek jongeren die niet willen dat ik hun
ouders vertel wat er aan de hand is. Dan gaan
we samen aan de slag en kunnen we in een paar
gesprekken flinke stappen maken. Soms zijn de
problemen groot en is verdere behandeling toch
nodig. Dan bespreek ik samen met de jongere
hoe we met de ouders in gesprek gaan. Ouders
willen soms met me praten zonder dat hun kind
dat weet. Dan gaan we in gesprek. Soms is er
hulp nodig, soms kunnen ouders het met een paar
gesprekken verder zelf wel oplossen. Een oudercursus van Tactus kan ook echt helpen. Alleen al
het delen van de ervaringen met anderen is vaak
al een grote opluchting. Ouders leren daar wat
werkt en wat niet werkt in het bespreken van alcohol- en drugsgebruik met hun kinderen."
Lees het volledige interview op
www.oudersmetinvloed.nl/
nieuws.
Nikita is te bereiken via:
- 088 382 28 87
- 06 575 838 37
- n.vantaarling@tactus.nl.
------------------------------------------------------------------------Steeds vaker komen jongeren in onze gemeente in
ernstige problemen door drugsgebruik. De projectgroep
Alcohol- en drugspreventie Nunspeet is dit jaar actief
geworden en laat de komende maanden op deze plek
verschillende betrokkenen aan het woord over het
gebruik binnen de gemeente Nunspeet.

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

Je kunt dit probleem oplossen door de cv-ketel weer in balans te
brengen. Het warme water wordt gelijkmatige verdeeld over alle
radiatoren. Door een cv-ketel 'waterzijdig' in te regelen, kan per jaar
tussen de € 70,- en € 350,- aan stookkosten worden bespaard. Om
je daarbij te helpen, heeft de gemeente Nunspeet samen met duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam twee acties bedacht.
Actie 1: ‘Ontvang korting op je cv-inregelkit’
Bestel als handige doe-het-zelver een cv-inregelkit. Waar je normaal
gesproken € 95,- betaalt voor een cv-inregelkit betaal je nu € 20,-. In
deze kit zit onder andere een infrarood laser thermometer en een
handboek met instructies.
Actie 2: ‘Laat je cv inregelen en ontvang korting’
Laat je cv-installatie inregelen door een installateur. Als de installateur langs is geweest, kun je € 100,- terugkrijgen. Bonnen kunnen
tot 31 maart 2021 geüpload worden.
Meer informatie over deze acties vind je op de website
www.veluweduurzaam.nl/cv-inregelactie

Nunspeet Leeft Natuurlijk is een
initiatief van de gemeente Nunspeet.
Door verduurzaming van het wonen,
leven en werken in de gemeente
Nunspeet zetten we gezamenlijk voor
2050 de CO2-teller op nul.
www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl

Hart voor vrijwilligerswerk?
Van alle Nederlanders boven de 15 jaar verricht meer dan de helft
vrijwilligerswerk. Nederland telt bijna 7 miljoen vrijwilligers! Wat
doen deze vrijwilligers zoal? Er zijn mensen die in verpleeghuizen
koffie schenken of fietsmaatje zijn, mensen die de website van een
vereniging up-to-date houden, natuurbeheerders en ga zo maar
door. Als vrijwilliger maak je een verschil in het leven van anderen.
Juist in deze tijd van corona en straks ook in het nieuwe normaal
draagt vrijwilligerswerk bij aan oplossingen voor maatschappelijke
problemen zoals toenemende armoede, eenzaamheid en zorg.
Missen we jou nog? Heb je hart voor vrijwilligerswerk? Of ben je
benieuwd welke rol vrijwilligerswerk speelt in onze samenleving?
Vraag eens in je omgeving wat je als vrijwilliger allemaal kunt doen.
Kijk eens op de websites www.vrijwilligerswerknunspeet.nl of
www.mensenmakennederland.nu. Het kan je leven gelukkiger
maken.
.............................................................................................................

Hulp, zorg of advies nodig?
De sociale kaart van de gemeente Nunspeet is het overzicht van
organisaties die hulp, zorg, advies en activiteiten bieden binnen
onze gemeente. Denk hierbij aan begeleiding, geestelijke gezond
heid, verslaving, werk en wonen. Deze sociale kaart biedt veel
achtergrondinformatie over wat hulp, zorg en het advies inhouden.
U vindt de sociale kaart op www.socialekaartnunspeet.nl.

