19 oktober 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
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
- Het plaatsen van aankondigingsborden i.v.m. een Open Huis op
het Nuborgh College. Zaak: HZ
2021-1523. Ontvangen 7-10-2021.
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Aarweg 19. Plaatsen van twee
dakkapellen. Zaak: HZ 20211450. Ontvangen 24-9-2021.
- Bergakkerweg 34. Aanleggen van
een extra oprit. Zaak: HZ 20211321. Ontvangen 27-8-2021.
- Bergakkerweg 34. Verbouwen
van de woning en plaatsen van
dakkapellen. Zaak: HZ 20211509. Ontvangen 5-10-2021.
- Ericaweg 9 0053. Het tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-1493. Ontvangen
1-10-2021.
- Ericaweg 9 0124. Het tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-1508. Ontvangen
4-10-2021.
- Kolmansweg 8a 0013. Tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-1466. Ontvangen
28-9-2021.
- Mozartlaan 41. Het realiseren
van een in-/uitrit. Zaak: HZ 20211413. Ontvangen 15-9-2021.
- Naaldhof 6. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20211381. Ontvangen 8-9-2021.
- Oenenburgweg 234. Uitbouwen
van de woning. Zaak: HZ 20211473. Ontvangen 28-9-2021.
- Oosterlaan 148. Het vervangen
van kanteldeur door houten
deurkozijn. Zaak: HZ 2021-1513.
Ontvangen 5-10-2021.
- Spoorlaan 7. Het verplaatsen
van de oprit. Zaak: HZ 20211323. Ontvangen 28-8-2021.
- Stationslaan 54. Realiseren van
een bijgebouw. Zaak: HZ 20211491. Ontvangen 1-10-2021.
- Zoomweg 44. Het aanleggen van
een in-/uitrit. Zaak: HZ 20211341. Ontvangen 1-9-2021.

Beslistermijn verlengd1
- Eperweg 26. Verbouwen van de
zorgvilla Tortelduif. Zaak: HZ
2021-1290. Verzonden
11-10-2021.
- Kolmansweg 8 a 0010. Legaliseren van de bestaande situatie
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-1198.
Verzonden 11-10-2021.
- Oosteinderweg 106. Wijzigen
van indeling bedrijfshal Kattenberg. Zaak: HZ 2021-1208.
Verzonden 8-10-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Aarweg 19. Plaatsen van twee
dakkapellen. Zaak: HZ 20211450. Verzonden 11-10-2021.
- Albertlaan 13. Het verbreden/
verleggen van de oprit. Zaak:
HZ 2021-1394. Verzonden
7-10-2021.
- Bergakkerweg 34. Aanleggen van
een extra oprit. Zaak: HZ 20211321. Verzonden 6-10-2021.
- Markt 1. Noodkap van twee
beuken. Zaak: HZ 2021-1480.
Verzonden 6-10-2021.
- Mozartlaan 41. Het realiseren
van een in-/uitrit. Zaak: HZ 20211413. Verzonden 11-10-2021.
- Naaldhof 6. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20211381. Verzonden 11-10-2021.
- Plesmanlaan 7. Het aanleggen
van een inrit. Zaak: HZ 20210902. Verzonden 11-10-2021.
- Prins Frederikstraat 8. Plaatsen
van een dakkapel. Zaak: HZ
2021-1388. Verzonden 7-10-2021.
- Spoorlaan 7. Het verplaatsen
van de oprit. Zaak: HZ 20211323. Verzonden 6-10-2021.
- Zoomweg 44. Het aanleggen van
een in-/uitrit. Zaak: HZ 20211341. Verzonden 6-10-2021.

APV-vergunning aangevraagd1
- Het plaatsen van spandoeken
voor het Beweegprogramma
senioren: Kies je sport. Zaak:
HZ 2021-1541. Ontvangen
8-10-2021.
- Parkeerterrein naast Mackaystraat 57. Het plaatsen van een
schaftkeet en container. Zaak:
HZ 2021-1499. Ontvangen
4-10-2021.
- Trottoir t.h.v. Stationslaan 36.
Het innemen van een standplaats voor de verkoop van kipproducten. Zaak: HZ 2021-1519.
Ontvangen 6-10-2021.
APV-vergunning verleend3
- Harderwijkerweg 18. Innemen
van een standplaats voor de
verkoop van vis. Zaak: HZ 20200464. Verzonden 6-10-2021.
- Het plaatsen van spandoeken
voor het Beweegprogramma
senioren: Kies je sport. Zaak:
HZ 2021-1541. Verzonden
12-10-2021.
- Rijbaan voor Nassaulaan 52.
Het (tijdelijk) plaatsen van een
dakkapel. Zaak: HZ 2021-1408.
Verzonden 12-10-2021
Sloopmeldingen1
- Gerbrandystraat 40. Verwijderen
van eternit platen van de schuur.
Zaak: HZ 2021-1083. Ontvangen
7-7-2021.
- Oenenburgweg 14. Verwijderen
van asbest. Zaak: HZ 2021-1474.
Ontvangen 28-9-2021.
- Winckelweg 32a. Verwijderen
van asbest. Zaak: HZ 2021-1492.
Ontvangen 1-10-2021.

- Ploegweg 24a. Het plaatsen van
een erker aan de woning (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.
plan). Zaak: HZ 2021-1505.
Ontvangen 4-10-2021.
- Veenweg 1. Het restylen van de
gevels van de woning. Zaak:
HZ 2021-1399. Ontvangen
14-9-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Maatweg 47. Het oprichten van
een woning (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-1258. Verzonden 6-10-2021.
- Nachtegaalweg 18a. Vervangen
van raamkozijn. Zaak: HZ 20211385. Verzonden 7-10-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Harderwijkerweg 436. Uitbreiden
van de woning (Activiteiten Bouwen, In- uitrit aanleggen). Zaak:
HZ 2021-1454. Ontvangen
24-9-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Varelseweg 39. Het verbouwen
van de bestaande boerderij tot
woning met inwoning (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.
plan).
Zaak: HZ 2021-1185. Verzonden
11-10-2021.
Sloopmeldingen1
- Harderwijkerweg 545. Het
verwijderen van asbesthoudend
materiaal van het dak. Zaak:
HZ 2021-1488. Ontvangen
30-9-2021.
- Varelseweg 42. Het verwijderen
van asbest. Zaak: HZ 2021-1091.
Ontvangen 12-7-2021.

Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Kleine Kolonieweg 66. Het
Vierhouten
Evenementenvergunning
herbouwen van de bestaande
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
schuur (Activiteiten Bouwen,
verleend1
- Piersonstraat 48. Tentoonstelling
Afwijken best. plan). Zaak:
- Waskolkweg 40a. Het tijdelijk
kleindieren 18 t/m 22 oktober
HZ 2021-1287. Ontvangen
plaatsen chalet (Activiteiten
2021. Zaak: HZ 2021-1367.
19-8-2021.
Bouwen, Afwijken best. plan).
Ontvangen 6-9-2021.
- Oude Garderenseweg 7. Het
Zaak: HZ 2021-1356. Verzonden
- Zandenplas. 17e Zandenplasloop
realiseren van een Bed & Break6-10-2021.
op 13-11-2021. Zaak: HZ 2021fast. Zaak: HZ 2021-1444.
1485. Ontvangen 29-9-2021.
Ontvangen 22-9-2021.
- Zie colofon voor toelichting .........................................................................................................................................................................................................................................
Ontwerpwijzigingsplan Poppeswegje 44, Hulshorst
Het college van B&W maakt bekend dat voor iedereen van 20 oktober
tot en met 30 november 2021 het ontwerpwijzigingsplan Poppeswegje
44 in Hulshorst in het gemeentehuis ter inzage ligt. Het ontwerpDe werkzaamheden aan de Harderwijkerweg tussen Hulshorst en
wijzigingsplan is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
de gemeentegrens met Harderwijk zijn nagenoeg afgerond. De
IMRO.0302.WI01028-ow01).
komende weken wordt nog beplanting aangebracht in de vorm van
Het wijzigingsplan betreft het slopen van de bestaande agrarische
hagen. Daarnaast worden twee cortenstalen portalen geplaatst in
bebouwing op het perceel Poppeswegje 44 in Hulshorst en het terugde berm nabij het landgoed Hulshorst. Dit om het gebied aan te
bouwen van twee vrijstaande woningen. Hiervoor is het ontwerpwijzigeven waar wildwissels zijn voor herten.
gingsplan opgesteld waarmee de bestemming aangepast wordt aan de
gewenste situatie.
Wethouder Van de Bunte heeft afgelopen week één van deze portalen symbolisch onthuld samen met de ontwerper van het bord,
Tijdens bovengenoemde termijn kan iedereen een zienswijze indienen
Harwin Prins.
bij het college van B&W, zie colofon. Om uw zienswijze mondeling naar
voren te brengen, kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.

Onthulling portalen Harderwijkerweg

..................................................................................................................
Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Bed en Breakfast
Van 20 oktober tot en met 30 november 2021 ligt in het gemeentehuis
voor iedereen het bestemmingsplan 'Parapluplan Bed en Breakfast'
ter inzage. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01189-ow01).
Het bestemmingsplan beoogt te voorzien in een nieuwe juridisch
planologische regeling voor bed en breakfastvoorzieningen voor het
binnen- en buitengebied van de gemeente Nunspeet.
Tijdens bovengenoemde termijn kan iedereen een zienswijze indienen
bij de gemeenteraad, zie colofon. Om uw zienswijze mondeling naar
voren te brengen, kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.
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Iets wijzigen in de gemeentegids?
Staat uw stichting, organisatie of vereniging in de Nunspeetse
gemeentegids vermeld? En verandert er iets in de contactgegevens?
Dit kunt u zelf meteen doorgeven of wijzigen, 24 uur per dag, via
de website lokaaltotaal.nl/nunspeet. Wijzigingen worden meteen
doorgevoerd, waardoor de digitale gemeentegids altijd actueel is!
..............................................................................................................
Wil jij werken voor een groene en ambitieuze gemeente waar geen
dag hetzelfde is? Dan is dit je kans! Voor het team Openbare Ruimte
zoeken wij een

medewerker algemene dienst (civiel)
36 uur per week

Team Openbare Ruimte bestaat uit 34 enthousiaste collega’s en kent
een zakelijke en prettige werksfeer. Het team is verantwoordelijk
voor het beheren en onderhouden van wegen, riolering, openbare
verlichting, straatmeubilair, openbaar groen, begraafplaatsen,
sportvelden, speelterreinen, hertenparken, bos- en natuurterreinen,
gemeentelijke gebouwen en uitvoering reiniging, gladheidbestrijding,
afvalinzameling en uitvoering monumentenzorg.
Jouw werkzaamheden
- civiele werken, zwerfvuilbestrijding, veegwerk, bebording en
verkeerstekens, gladheidbestrijding, schoonmaak en onderhoud
straatmeubilair
- uitvoeren van vragen en/of klachten van inwoners vanuit het
klachten- en meldingensysteem
- het verstrekken van informatie aan gebruikers, inwoners en derden
- uitvoeren van overige voorkomende (buitendienst)werkzaamheden
Wat verwachten wij van je?
Wij zoeken een enthousiaste collega die o.a. :
- in het bezit is van het diploma vmbo (civiele) techniek;
- goede communicatieve vaardigheden heeft;
- een klantgerichte en resultaatgerichte instelling heeft;
- zowel zelfstandig als in teamverband kan werken;
- kennis en ervaring heeft van kleine machines;
- bereid is aanvullende vakopleidingen te volgen;
- bereid is om storings- en gladheidpiket te draaien;
Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacature op nunspeet.nl/werkenbij. Meer
weten? Neem dan contact op met Derjan Heuver of Bernard Spronk
via (0341) 25 99 11. Handig om te weten: de gesprekken worden op
11 november a.s. ‘s middags gevoerd.
Renovatie Hulstweg in Nunspeet
Vanaf maandag 25 oktober 2021 start de
renovatie van de Hulstweg in Nunspeet. Het
betreft het gedeelte tussen de Bloemhofweg
en de Oosterlaan. De asfaltverharding wordt
opgebroken en vervangen door straatklinkers.
Ook wordt een IT-riool aangelegd en parkeerplaatsen gerealiseerd. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken,
worden de werkzaamheden in zes verschillende fases uitgevoerd.
Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind december
a.s. Uiteraard spelen de weersomstandigheden een belangrijke rol.
Het is daarbij niet te voorkomen dat tijdelijk enige overlast ontstaat.
Kapwerkzaamheden
Op maandag 25 oktober 2021 vinden kapwerkzaamheden plaats
aan de Hulstweg. Tijdens de kapwerkzaamheden is de Hulstweg, het
gedeelte tussen de Bloemhofweg en Oosterlaan, afgesloten. De
kapwerkzaamheden duren naar verwachting één dag. We vragen
omwonenden om voorafgaand aan de kap van de bomen op maandag 25 oktober 2021 tussen 7.30 uur en 16.00 uur de auto’s niet in
de woonstraat of opritten te parkeren, zodat de velling en de
opruimwerkzaamheden van de bomen vlot kunnen verlopen.
Meer informatie
Voor vragen en/of opmerkingen over de uitvoering van deze
werkzaamheden kunt u contact opnemen met het team Openbare
Ruimte via telefoonnummer (0341) 25 99 11.
Omleiding Nassaulaan
Op vrijdag 22 oktober tussen 9.00 en 13.00 uur staat een mobiele
torenkraan op de Nassaulaan ter hoogte van nummer 52. De rijbaan
is die ochtend gestremd. Het verkeer wordt omgeleid.
Korte afsluiting toe-/afrit A28
De vluchtstroken langs de A28 worden gereinigd. Daarom worden
de af- en toeritten (max. 30 minuten) afgesloten tussen 22 oktober
20.00 uur en 23 oktober 08.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid.
Bovenstaand bericht is onder voorbehoud van wijzigingen. Check
voor uw actuele reis de website van anaarbeter.nl.

Nieuwbouw Da Costa Elspeet opgeleverd
Aannemer Van der Leij Bouwbedrijven heeft de
nieuwe Da Costa school opgeleverd en de sleutel
overhandigd aan wethouder Leen van der Maas.
Op zijn beurt gaf de wethouder de sleutel direct
door aan schooldirecteur Albert Magré.
De bouw van de nieuwe school komt voort uit
het Strategisch Huisvestingsplan dat door de
gemeenteraad in 2017 is vastgesteld. Naast de
verbouwingen van de Beatrix in Hulshorst en
Boaz Jachin in Elspeet is dit de eerste nieuwbouw
uit het plan. De gemeente Nunspeet was opdrachtgever voor de nieuwbouw, het juridische eigendom
wordt met de oplevering overgedragen aan de
V.l.n.r. Rob van der Leij, wethouder Leen van der Maas, directeur
school. Naast de basisschool is ook een moderne
Albert Magré en Titus Mennen (Sportbedrijf Nunspeet)
gymzaal gebouwd als vervanging van de oude
gymzaal. Deze wordt tijdens daguren gebruikt door de drie basisscholen in Elspeet.
Verantwoordelijk wethouder Leen van der Maas is trots op het resultaat: "Door deze nieuwe school krijgt
de Da Costa in Elspeet een moderne school, gebouwd conform de laatste eisen op het gebied van duurzaamheid, klimaatbestendigheid en een uitstekende binnenkwaliteit. Het groen is aangepast en er is een
speciale 'Kiss and Ridestrook', waardoor kinderen veilig naar de school kunnen worden gebracht."
De nieuwe school wordt na de herfstvakantie in gebruik genomen, de officiële opening is begin januari
gepland. Schooldirecteur Albert Magré is in zijn nopjes met het nieuwe en moderne schoolgebouw:
"Het biedt ons team van leerkrachten optimale mogelijkheden om vanuit onze visie het lokale onderwijs
gestalte te geven."
.........................................................................................................................................................................

Open dag bij Bosbrigade Nunspeet
Zaterdag 30 oktober organiseert de Bosbrigade Nunspeet een open dag voor belangstellenden in landschappelijk erfgoed. De Bosbrigade is twee jaar geleden opgericht om het erfgoed in de Nunspeetse
bossen op te sporen en te behouden. Denk aan oude hakhoutstoven (het onderste deel van een boom
die herhaaldelijk van zijn takken is ontdaan) en oude walpatronen. Vrijwilligers uit de omgeving van Nunspeet hebben vorig jaar onder begeleiding van Probos en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
het erfgoed in het Zuiderbos geïnventariseerd. Op zaterdag 30 oktober
wordt een toelichting gegeven op de resultaten en het onderhoudsplan.
We gaan vervolgens een aantal van deze oude elementen bekijken in
het bos. Ook kun je ‘s middags mee helpen om een oude boswal weer
zichtbaar te maken. De open dag vindt plaats van 10.00 tot 15.00 uur. e
komen om 10.00 uur op de fiets bijeen bij het Aortjes Huus, Klarenweg
150 in Hulshorst. Een lunch wordt ter plaatse verzorgd. Aanmelden kan
via de website van SLG
www.landschapsbeheergelderland.nl/opendag-bosbrigade.
De gemeente Nunspeet, Stichting Probos en SLG hebben twee jaar
geleden bewoners betrokken bij het landschappelijk erfgoed in de bossen rond Nunspeet. Vrijwilligers uit
Nunspeet en omgeving hebben een cursus gevolgd voor het herkennen en inventariseren van erfgoed in
bossen. De Bosbrigade Nunspeet moet het bijzondere erfgoed in de bossen behouden voor de toekomst.
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom en kunnen zich aansluiten bij de Bosbrigade.
Bijzonder erfgoed in Nunspeetse bossen
Bij erfgoed denken we vaak aan monumentale gebouwen. Minder bekend is dat bossen veel erfgoed
herbergen. Projectleider Martijn Grievink van SLG vertelt: "In de bossen rond Nunspeet ligt uniek erfgoed
verscholen. Denk hierbij aan oude walpatronen, grafheuvels en oude hakhoutstoven. Sommige van deze
elementen zijn zeldzaam, streekeigen en komen alleen voor in bossen. We zijn samen met bewoners in de
bossen op zoek gegaan naar bekende én onbekende elementen, van de gebaande paden en dwars door
de bossen. We hebben de elementen vast gelegd en beschreven en hoe we het gaan beheren. Met als
doel om dit bijzondere erfgoed op lange termijn samen met bewoners te behouden."
De Bosbrigade Nunspeet is een project van de gemeente Nunspeet, Probos en SLG.
Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl/opendag-bosbrigade.
.........................................................................................................................................................................

Ganzenochtend WBE Noord West Veluwerand
De WBE (wildbeheereenheid) Noord West Veluwerand organiseerde samen met gemeente Nunspeet
een ganzenochtend op zaterdag 9 oktober. Tijdens deze ochtend deden 40 vrijwillige jagers mee uit
Nunspeet en omgeving om de ganzenoverlast langs de Randmeerkust tussen Harderwijk en Elburg
terug te brengen. De ganzen zorgen voor overlast en schade op landbouwgronden, recreatieparken,
jachthavens en zandstranden langs de Randmeerkust. De gemeente Nunspeet probeert namens
wethouder Storteboom van o.a. openbare ruimte deze ganzenoverlast provinciaal en landelijk op de
agenda te krijgen bij o.a. faunabeheereenheid Gelderland en Flevoland. Dit om het faunabeleid landelijk en
provinciaal meer op een lijn te krijgen.
De WBE Noord West Veluwerand is naast deze speciale
ganzenochtend ook druk in de rest van het jaar met o.a.
de bestrijding van ganzenoverlast en ander schadelijk
wild zoals duiven, kraaien en vossen. De meeste jagers
waren deze ochtend al om 7.00 uur op pad gegaan in
diverse verschillende gebieden langs de Randmeerkust.
De gemeente Nunspeet en WBE kijken verder naar een
voorzetting in het najaar van 2022.
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Vrijwilligerswerk in Nunspeet; we zijn op zoek naar jou!
Wil jij ervaring opdoen? Jezelf ontplooien? Andere mensen ontmoeten en van betekenis zijn in deze maatschappij? Meld je dan aan als vrijwilliger via vrijwilligerswerknunspeet.nl.
In deze hectische - haast chaotische - tijd waar alles in beweging is, helpt vrijwilligerswerk bij o.a. de
aandacht voor mensen die zich alleen voelen, het zorgen voor elkaar en het omkijken naar de jeugd. Vrijwilligers zijn hard nodig.

"Vrijwilligerswerk geeft je de kans om
ervaring op te doen en je in te zetten
voor wat jij belangrijk vindt."
- wethouder Pieter Teeninga -

Waarom zou je vrijwilligerswerk doen?
Je zet je in voor wat jij belangrijk vindt, je doet ervaring op en je kunt van je vrijwilligerswerk jouw stageplek maken. Van een paar uurtjes per week tot een wekelijkse inzet. Voor een korte of langere periode.
Zit je in een langdurige uitkeringssituatie? Ook dan kan vrijwilligerswerk een bijdrage leveren aan je sociale
leven. Meedoen in de samenleving betekent met elkaar beleven, ervaren, kijken hoe in te springen op
ontwikkelingen, rust vinden, verbeteren van je stemming, stress verlagen en je creatiever maken.
Welke talenten heb jij?
Organisaties die vrijwilligerswerk bieden, helpen je graag op weg bij het maken van een keuze die bij jouw
talenten, wensen en agenda past. Denk bijvoorbeeld aan het trainen van een team bij een sportvereniging,
als hulpouder op school of als gastvrouw of -heer bij een museum. Je kunt ook een wandeling maken met
iemand, een nieuwkomer helpen met de Nederlandse taal of wegwijs maken in Nunspeet. De bijdragen
van alle vrijwilligers aan de samenleving en aan onze gemeente waarderen we enorm en het is daardoor
mogelijk allerlei voorzieningen in stand te houden.
In onze gemeente Nunspeet zetten veel mensen zich met hart en ziel in voor anderen. "Daar zijn we trots
op en dankbaar voor", zegt wethouder Pieter Teeninga. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de helft van alle
Nederlanders ouder dan 15 jaar zich (nog) niet inzet als vrijwilliger. Landelijk hebben vrijwilligersorganisaties en partners de handen ineen geslagen. Met ‘Mensen maken Nederland’, het platform voor vrijwillige
inzet, wordt aandacht gevraagd voor de waarde van vrijwillige inzet en worden meer mensen uitgenodigd
zich ook in te zetten voor de samenleving. Ook in Nunspeet gaan we hier mee aan de slag. Doe je mee?
Kijk voor informatie eens op vrijwilligerswerknunspeet.nl.

Homeparty Tactus: voorlichting thuis over verslavende middelen

Week van Duurzaamheid

Veel ouders hebben vragen over verslavende middelen. Waar let je op als je het gevoel hebt dat jouw
kind in aanraking komt met drugs of alcohol? Op
welke leeftijd moet je afspraken maken? Hoe voer
je daar een effectief gesprek over met een puber? Is
mijn kind gameverslaafd?

Afgelopen donderdag konden inwoners uit de regio Noord-Veluwe
een gratis buitenlamp of energieverbruiksmeter ophalen bij de
stand van Veluwe Duurzaam. Van deze actie werd gretig gebruik
gemaakt.

Het vinden van antwoorden die bij jouw manier van
opvoeden passen is niet altijd gemakkelijk. Daarom
is er sinds begin oktober de mogelijkheid in onze
gemeente een homeparty te organiseren.
Wat is een homeparty?
Een ouderpaar nodigt Arjan van Roon uit, preventiemedewerker van Tactus. Hij komt dan bij hen
thuis om samen te praten over middelengebruik
en alles wat daarmee samenhangt. Als ouders dat
willen, kunnen ze daarbij ook andere ouders thuis
uitnodigen. De afspraak is dat alle vragen gesteld
mogen worden, maar ook dat alles wat er gezegd is
binnenskamers blijft.

Voor wie is het bedoeld?
Ouders die meer willen weten over wat er speelt in
Nunspeet op het gebied van drugs, alcohol, gamen
en gokken. Wellicht is hun zoon of dochter betrokken bij groepen die overmatig middelen gebruiken,
maar je hoeft als ouder geen probleem te hebben,
om toch vragen te kunnen stellen. Dus in principe is
de homeparty voor iedereen die vragen heeft.
Wat kost een homeparty?
Een homeparty kost de ouders die er bij zijn hooguit
wat tijd en een pot koffie of thee. Meld u aan via de
website www.oudersmetinvloed.nl of door direct
een mail te sturen naar a.vanroon@tactus.nl.
De projectgroep Alcohol- en
drugspreventie Nunspeet is dit jaar
actief geworden en laat op deze
plek verschillende betrokkenen aan
het woord over het gebruik binnen
de gemeente Nunspeet.

Workshop Signaleren 'Niet Pluis'
Elk jaar organiseert het Servicepunt Vrijwilligers in samenwerking met het IZON en de bibliotheek Noordwest Veluwe een workshopcarrousel voor alle vrijwilligers van Nunspeet. Op dinsdag 9 november wordt
de workshop Signaleren ‘Niet Pluis’ georganiseerd. Je kunt je tot en met 1 november 2021 opgeven voor
deze workshop via de website van het Servicepunt Vrijwilligers: www.vrijwilligerswerknunspeet.nl.
Inhoud van de workshop
Misschien maak je je wel eens zorgen over iemand die je bezoekt of die je tegenkomt bij culturele of
sportactiviteiten. Je merkt bijvoorbeeld op dat iemand zichzelf minder goed verzorgt. Of dat hij of zij
verward is, bozig, teruggetrokken, een kort lontje heeft of naar drank ruikt. We noemen dit 'Niet Pluis'.
Tijdens de workshop bespreken we de vraag: 'hoe ga je om met deze signalen en hoe maak je dit bespreekbaar?'
De workshop staat onder leiding van Joke van de Werfhorst. Zij is werkzaam bij Mentaal Gezond NoordVeluwe. Deelname aan de workshop is gratis, maar niet vrijblijvend. De voorbereidingen kosten tijd en
geld. Wij gaan er dan ook vanuit, dat je aanwezig bent als je je opgegeven hebt.
Graag tot dinsdag 9 november 19.30 uur in de ontmoetingsruimte in Veluvine.
.........................................................................................................................................................................

Tijdens deze ochtend was er ook een energiecoach beschikbaar die
inwoners adviseerde over energiebesparende maatregelen, kon
men een proefrit
maken met de
elektrische deelauto
van de gemeente
en was er aandacht
voor de actie Zon op
Nunspeet, de collectieve inkoop van
zonnepanelen. Al
met al een geslaagde
ochtend.
Ook wethouder
Jaap Groothuis,
verantwoordelijk voor
o.a. duurzaamheid,
kwam een gratis
buitenlamp halen.

Meer weten?
Kijk voor meer
informatie over energiebesparende maatregelen, energieadvies en
diverse duurzaamheidsleningen op de duurzaamheidswebsite van
de gemeente: www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl. Voor de collectieve
inkoop van zonnepanelen kunt u terecht op www.nunspeetenergie.nl.
..............................................................................................................

Deel je ervaring met duurzaam wonen
Lijkt het je leuk andere huiseigenaren uitleg te geven over energiebesparing of de duurzame maatregelen in je huis? Doe dan mee
aan de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 30 oktober
en 6 november. Door eens binnen te kijken in een duurzaam huis,
krijgen bezoekers praktische tips, zien zij de duurzame maatregelen
in werking en doen zij inspiratie op voor hun eigen huis. Meld jouw
huis aan via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.
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

