20 april 2021
COLOFON
Gemeentehuis Nunspeet
Markt 1
Postbus 79 | 8070 AB Nunspeet
telefoon: (0341) 25 99 11
fax: (0341) 26 00 48
e-mail: gemeente@nunspeet.nl
U kunt bij ons op afspraak terecht.
Maak een afspraak via de website
of bel bovenstaand nummer.
Gemeentewerf Nunspeet
Hullerweg 121
8071 RN Nunspeet
telefoon: (0341) 25 23 78
Maandag tot en met vrijdag
geopend van 08.00 tot 12.00 uur
en 13.30 tot 16.00 uur.
1) Inzage
De aanvraag en bijbehorende stukken
liggen ter inzage op het gemeentehuis. Voor inzage of als u een toelichting wenst, maakt u een afspraak
met het Klantcontactcentrum. Het
is mogelijk tegen vergoeding van de
kosten een kopie te krijgen van de
stukken die ter inzage liggen. U kunt
tegen een melding geen bezwaar
maken. Bij een aanvraag om een
vergunning/ontheffing kunt u in een
later stadium bezwaar maken.
5) Zienswijze
Ontwerpbesluiten liggen vanaf de
dag na publicatie zes weken ter
inzage. Tijdens deze periode kunt
u een zienswijze indienen bij het
bestuursorgaan dat het ontwerpbesluit heeft genomen (burgemeester/burgemeester en wethouders
(B&W)/gemeenteraad). Voor een
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de 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
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- De Buntehof 45. Het realiseren
van een afdak. Zaak: HZ 20210464. Ontvangen 26-3-2021.
- Ds. Martiniuslaan 6. Het wijzigen
van het bestemmingsplan voor
het verbouwen van de woning.
Zaak: HZ 2021-0512. Ontvangen
6-4-2021.
- Eperweg 63. Het kappen van
houtopstanden. Zaak: HZ 20210494. Ontvangen 1-4-2021.
- Gruppendelerweg 18. Bouwen
van een overkapping en schuurtje (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan). Zaak: HZ 20210219. Ontvangen 21-2-2021.
- Jan Mankesstraat 1. Aanbouwen
van een erker (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan). Zaak:
HZ 2021-0500. Ontvangen
2-4-2021.
- Kolmansweg 8a. Het tijdelijk
bewonen van een recreatiewoning ter overbrugging. Zaak:
HZ 2021-0435. Ontvangen
23-3-2021.
- Larikserf 2. Het uitbreiden van
bestaande dakkapel. Zaak:
HZ 2021-0479. Ontvangen
30-3-2021.
- Van Oordtstraat 47. Verplaatsen
van de inrit. Zaak: HZ 2021-0427.
Ontvangen 22-3-2021.
- Kavel 17-18 De Kolk. Oprichten
van bedrijfspand met kantoor en
opslag. Zaak: HZ 2021-0412.
Ontvangen 19-3-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Halmlaan 11. Plaatsen van een
carport (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0195. Verzonden 7-4-2021.
- Kolmansweg 8a. Tijdelijk bewonen van een recreatiewoning ter
overbrugging. Zaak: HZ 20210435. Verzonden 7-4-2021.
- Kolmansweg 8a 0023. Tijdelijk
bewonen pauzewoning. Zaak: HZ
2021-0409. Verzonden 9-4-2021.
- De Wiltsangh. Het realiseren van
een sportcomplex. Zaak: HZ 20210413. Verzonden 20-4-2021.
APV-vergunning verleend3
- Wethouder van Olstweg 4. Het
plaatsen van een afvalcontainer
op locatie Wethouder van Olstweg 4. Zaak: HZ 2021-0503.
Verzonden 12-4-2021.
Meldingen1
- Sloopmelding: Oenenburgweg 80.
Het vervangen van golfplaten
van de schuur. Zaak: HZ 20210466. Ontvangen 27-3-2021.
- Milieumelding: Stationslaan 81.
Vervangen luchtbehandelingsinstallaties op het dak. Zaak:
HZ 2020-1850. Ontvangen
10-11-2020.
- Milieumelding: Voltweg 4. Het
gebruiken van de uitbreiding
van de kantoorruimte en bijbehorende ruimten. Zaak:
HZ 2020-1752. Ontvangen
23-10-2020.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Juffersgoed 4. Het realiseren van
een op- en afrit. Zaak: HZ 20210407. Ontvangen 18-3-2021.

- Zeisweg 17a. Het realiseren van
doorbraak begane grond. Zaak:
HZ 2021-0513. Ontvangen
6-4-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Heetkamp 8. Het vervangen van
de fietsenstalling (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0415. Verzonden
1-4-2021.
- Juffersgoed 4. Het realiseren van
een op- en afrit. Zaak: HZ 20210407. Verzonden 12-4-2021.
- Sluiterweg 23. Het vervangen en
verhogen van het dak. Zaak:
HZ 2021-0297. Verzonden
12-4-2021.
- Uddelerweg 54. Het plaatsen
van schuurtje met overkapping
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0115.
Verzonden 7-4-2021.
APV-vergunning verleend3
- De Brink. Het innemen van een
standplaats voor de verkoop van
poelierswaren. Zaak: HZ 20210396. Verzonden 7-4-2021.
Meldingen1
- Sloopmelding: Ds. Lamensweg 5.
Het verwijderen van asbest.
Zaak: HZ 2021-0459. Ontvangen
26-3-2021.
- Milieumelding: Veenweg 66. Het
plaatsen van een dieseltank voor
eigen gebruik. Zaak: HZ 20210421. Ontvangen 17-3-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Beekweg 55. Het gebruik van
woonhuis voor verhuur als
vakantiewoning. Zaak: HZ 20210481. Ontvangen 31-3-2021.
- Varelseweg 211. Het kappen van
een holle eik. Zaak: HZ 20210506. Ontvangen 6-4-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Harderwijkerweg 446. Bouwen
van een schuurtje (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0054. Verzonden
8-4-2021.
- Harderwijkerweg 495 0011. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2021-0448.
Verzonden 12-4-2021.
- Harderwijkerweg 495 0025. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2021-0380.
Verzonden 9-4-2021.
Vierhouten
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Gortelseweg 8. Het brandveilig
gebruik na wijziging indeling
logiesfunctie/hotel. Zaak:
HZ 2021-0347. Ontvangen
12-3-2021.
- Gortelseweg 8. Het intern
verbouwen van het hotel.
Zaak: HZ 2021-0348.
Ontvangen 12-3-2021.
Meer informatie over meldingen
en/of vergunningen? Bel met het
Klantcontactcentrum via (0341)
25 99 11.
Zie colofon voor de toelichting.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Oude Zeeweg 21
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken
bekend (op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening) dat de gemeenteraad op 25 maart 2021 het
bestemmingsplan Oude Zeeweg 21 gewijzigd heeft vastgesteld.
Genoemd bestemmingsplan beoogt te voorzien in het planologisch
regelen van een uitbreiding van de bestaande camping op de Oude
Zeeweg 21 op een nu nog als agrarisch bestemd perceel. Dit perceel
staat kadastraal bekend als sectie B, nummer 8846. Ten opzichte
van het ontwerpbestemmingsplan zijn eisen met betrekking tot de
landschappelijke beplanting opgenomen om een groene houtwal
gedurende het gehele jaar te waarborgen.
Van woensdag 21 april tot en met 1 juni 2021 ligt het gewijzigd
vastgestelde bestemmingsplan Oude Zeeweg 21 ter inzage in het
gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via
www.nunspeet.nl/bekendmakingen en www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0302.BP01182-vg01). Vanaf 22 april 2021 kan gedurende
zes weken tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag, zie colofon.
Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet
op. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om een
voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag, zie colofon. Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de gemeente Nunspeet, telefoonnummer (0341) 25 99 11.
.............................................................................................................
Omgevingsvergunning, verklaring van geen bedenkingen van de
gemeenteraad en de Hogere Grenswaarde voor
‘het oprichten van 33 appartementen en een algemene ruimte aan
de Elspeterweg 12 in Nunspeet’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken
bekend (op grond van artikel 3.10 van de Wabo, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) dat zij van plan zijn om medewerking te
verlenen aan een afwijking van het geldende bestemmingsplan voor
het oprichten van 33 appartementen en een algemene ruimte aan
de Elspeterweg 12 in Nunspeet (met toepassing van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo).
Van 21 april tot en met 1 juni 2021 ligt in het Klantcontactcentrum
in het gemeentehuis van Nunspeet voor iedereen de omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken ter inzage. De stukken zijn
ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.
OV00069-vg01). Tijdens de termijn van terinzagelegging kan tegen
het besluit beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland,
Afdeling Bestuursrecht, zie colofon. Als er gelet op de belangen van
een belanghebbende spoed is vereist, bestaat de mogelijkheid om
na indiening van een beroepschrift een voorlopige voorziening aan
te vragen, zie colofon. Aan het instellen van beroep en het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen,
Toezicht en Handhaving (VTH) via (0341) 25 99 11.
Voor het besluit Hogere Grenswaarde wet Geluidhinder geldt dat
u beroep kunt instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, telefoonnummer (070) 426 44 26. Het beroepschrift moet binnen zes weken met
ingang van de dag na de dag waarop de beschikking ter inzage is
gelegd bij de Raad van State zijn ontvangen. Het beroepschrift moet
ondertekend zijn en ten minste bevatten:
uw naam en adres;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit; en
de gronden van het beroepschrift.
Daarnaast moet u een afschrift van dit besluit bijvoegen.
.............................................................................................................
Ontwerpverkeersbesluit Parkeerverbod (onderbroken gele streep)
gedeelte Nunspeterweg in Vierhouten
Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken bekend dat zij
van plan zijn aan de Nunspeterweg in Vierhouten een parkeerverbod in te stellen door middel van een onderbroken gele streep over
een lengte van 18 meter aan de zuidzijde van de weg ter hoogte van
de huisnummers 1 en 3. Deze maatregel wordt getroffen, omdat geparkeerde voertuigen hier zorgen voor een onoverzichtelijke situatie
voor het overige verkeer. Daarnaast zijn de geldautomaat en het
tankstation niet goed bereikbaar voor bedienend verkeer.
Het ontwerpverkeersbesluit ligt van 21 april tot en met 1 juni 2021
ter inzage in het gemeentehuis. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende deze periode hun
zienswijze over dit ontwerpbesluit kenbaar maken bij ons college,
zie colofon.
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Brief van burgemeester Breunis van de Weerd
Koningsdag 2021
Beste mensen,
Volgende week dinsdag is het weer Koningsdag. De dag dat Nederland traditiegetrouw
oranje kleurt en onze verbondenheid met het koningshuis en met elkaar weer prachtig
zichtbaar is.
Opnieuw moeten we het deze bijzondere dag doen zonder de gebruikelijke feestelijke
activiteiten. Hoe graag wij en vooral onze Oranjeverenigingen ook zouden willen, ook
dit jaar zijn we gebonden aan de noodzakelijke coronamaatregelen. Geen aubade, geen
versierde wagens met kinderen, geen gezamenlijk Wilhelmus en geen feestavond. Maar
we weten waar we het voor laten en voor wie we het doen. Zo snel mogelijk weer terug
naar 'normaal'.
Toch zullen wij ook dit jaar - weliswaar in kleine kring - ongetwijfeld weer prima in staat
zijn het 'oranjegevoel' te beleven. Om 08.00 uur trakteren enkele muzikanten van de
Harmonie ons op een muzikale reveille vanaf de toren van de Dorpskerk. Tegen 10.00 uur
luiden de kerkklokken en ik nodig u uit om om 10.10 uur af te stemmen op RTV Nunspeet
voor een 'digitale aubade' met medewerking van onze Oranjeverenigingen.
Langs deze weg wil ik alvast Koning Willem-Alexander
van harte feliciteren met zijn verjaardag. We wensen
hem en zijn gezin een fantastische dag.

In verband met Koningsdag wordt de
huisvuilroute (grijze container) van
dinsdag 27 april gereden op zaterdag
24 april.
Koningsdag 2021
Dit jaar vieren de meesten van ons Koningsdag gewoon thuis.
Helaas zijn evenementen nog steeds niet toegestaan.
Gaat u er op uit? Geniet er van en houd rekening met de huidige
coronamaatregelen.
Let wel: een flesje alcohol ‘to go’ – in gesloten verpakking – is
toegestaan mits u het thuis opdrinkt. Alcohol in de openbare ruimte
is niet toegestaan. Dat geldt uiteraard niet alleen op Koningsdag.
We hopen op een mooie Koningsdag.
Maak er een gezellige dag van.
.............................................................................................................

Onderzoek jongeren 11-27 jaar
In opdracht van de gemeente Nunspeet voert Reiger Research de
aankomende weken een onderzoek uit onder alle jongeren (11-27
jaar) in de gemeente. Met de uitkomsten van dit onderzoek en
aanvullende panelgesprekken wil de gemeente meer inzicht krijgen
in de vrijetijdsbesteding van jongeren, wat zij vinden van de activiteiten in de gemeente en of zij voldoende mee kunnen doen.
Zo kan de gemeente – samen met de welzijnsorganisaties – het activiteitenaanbod beter laten aansluiten bij de wensen van jongeren.

Ik spreek de hoop uit dat we - ondanks de zorgen,
ook in onze lokale samenleving - met elkaar een
fijne Koningsdag beleven. Ik hang onze driekleur
in top. U ook?
Uw burgemeester,
Breunis van de Weerd

Koninklijke Onderscheiding voor de heer J.W. Maas
Afgelopen zaterdag heeft burgemeester Van de Weerd een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de Orde
van Oranje-Nassau) uitgereikt aan de heer J.W. (Hans) Maas. De uitreiking vond plaats tijdens een online
algemene ledenvergadering van het Nederlands
Fluitgenootschap. De burgemeester 'brak in' bij
de vergadering van het genootschap waarvan de
heer Maas bestuurslid is. Zijn vrouw spelde de
onderscheiding bij hem op.
De heer Maas zet zich sinds 1992 in voor diverse
maatschappelijke taken, waaronder de redactie
van het kwartaalblad FLUIT, diverse (bestuurlijke)
functies binnen het Nederlands Fluitgenootschap en schrijver van programmatoelichtingen
voor de Stichting Randmeerconcerten.

Op Koningsdag zijn het gemeentehuis en de -werf gesloten.

Alle jongeren tussen de 11 en 27 jaar kunnen de aankomende week
een schriftelijke uitnodiging op de mat verwachten. Eén van de
vragen is of zij mee willen doen aan
een vervolgonderzoek dat bestaat
uit een panelgesprek. Tijdens dit
gesprek wordt o.a. dieper ingegaan
op de onderzoeksresultaten, zodat
de gemeente meer achtergrondinformatie krijgt hoe beter aan te
sluiten op de wensen.
Daarnaast kunnen zij aangeven welke onderwerpen ze interesseren
en krijgen ze de vraag op een later moment benaderd te willen worden om over het betreffende onderwerp mee te denken.
.............................................................................................................

Foto: Bram van de Biezen

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

Groei Vooruit helpt inwoners ontwikkelen in coronatijd
Corona heeft de arbeidsmarkt op z'n kop gezet. Veel inwoners dreigen hun werk te verliezen of hebben hun werk al verloren. Naast steun voor bedrijven is er in Regio Zwolle ook steun voor individuele
werkzoekenden en werkenden die zich willen blijven ontwikkelen om hun kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten: Groei Vooruit, onderdeel van ‘Upgrade jezelf Regio Zwolle’ en biedt inwoners van Regio Zwolle
tijdens de coronacrisis gratis persoonlijke werk- of loopbaancoaching en daarmee kans op een betere
toekomst. En heb je om- of bijscholing nodig, dan betaalt Groei Vooruit die scholing. Om nu structureel
nog meer inwoners te bereiken met dit initiatief is Groei Vooruit in het leven geroepen: groeivooruit.nl.
Groei Vooruit wil iedereen in Regio Zwolle tijdens de coronacrisis de kans geven om een stap te maken.
De meeste mensen kunnen op de site groeivooruit.nl zelf uitzoeken wat ze nodig hebben. Of welk werk
het best aansluit bij hun mogelijkheden. Door een afspraak te maken met een werk- of loopbaancoach
of door bij- en omscholing te regelen. Voor mensen die hier meer moeite mee hebben, is er een aparte
persoonlijke benadering. Zij worden stap voor stap begeleid bij het vinden van (nieuw) werk.
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. Zij kunnen hun functie hierdoor beter vervullen of doorgroeien naar een andere functie.
Ondernemers kunnen na de crisis beter opgeleide
mensen aannemen.
Groei Vooruit is een initiatief van een brede samenwerking van 20 regiogemeenten, 4 provincies, Rijk, werknemers- en werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijs
en het UWV Werkbedrijf.

Ben jij geïnteresseerd in het beheer van een prachtig stukje
Nunspeetse Veluwe? Wij zijn op zoek naar onze ogen en oren
voor het bos- en natuurbeheer in Nunspeet. Voor team Openbare
Ruimte zoeken we een

Beheerder bos en natuur
36 uur per week

Jouw werkzaamheden
- Je ontwikkelt beleid en adviseert het bestuur op gebied van
bos en natuur, dagrecreatie en faunabeheer.
- Je werkt bestuurlijke voorstellen uit.
- Je participeert in belangenorganisaties en werkt samen met
andere terreinbeheerders.
- Je bent het eerste aanspreekpunt voor bos en natuur.
- Je draait mee in natuurbrandpiket.
Wat verwachten wij van jou?
Een proactieve teamspeler die:
- een mbo+/hbo-opleiding bos- en natuurbeheer heeft en bij
voorkeur enige jaren beheerervaring.
- ervaring heeft een eigen team aan te kunnen sturen waarbij je
ruimte geeft aan medewerkers voor eigen verantwoordelijkheden.
- ervaring heeft met opstellen van faunabeheerplannen en
evaluaties van gevoerd beheer.
- een toekomstgerichte visie heeft.
- gevoel heeft voor bestuurlijk en ambtelijk samenspel.
- woonachtig is op de Noord Veluwe of bereid is te verhuizen.
Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacaturetekst op nunspeet.nl/werkenbij.
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Vooraankondiging:
subsidieregeling SMART overbruggingsplan MKB

Openingsplan:
stap voor stap meer mogelijk

Ondernemers met maximaal 50 werknemers kunnen tot 25.000 euro subsidie aanvragen om hun bedrijf
toekomstbestendig maken door middel van sociale innovatie. De subsidie wordt verstrekt op basis van een
SMART-overbruggingsplan en er is ruimte voor 80 aanvragen. De regeling opent op 3 mei.

We staan op een bijzonder punt. De besmettingen met het coronavirus nemen nog steeds toe. Ook liggen er nog te veel mensen met
corona in het ziekenhuis. Aan de andere kant: er worden nu snel
steeds meer mensen gevaccineerd. De verwachting is dat er over
een aantal weken veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen. We snakken naar een samenleving zonder coronamaatregelen. En met toegangstesten kan er ook steeds meer.

Innovatief organiseren en talentontwikkeling
Wil jij in je MKB-onderneming aan de slag met het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de
arbeidsorganisatie, het benutten van competenties van medewerkers en het ontplooien van hun talenten?
Dan is deze subsidieregeling misschien wat voor jou.
MKB-bedrijven met maximaal 50 medewerkers kunnen subsidie aanvragen. Er is ruimte voor 80 subsidieaanvragen van 25.000 euro. Er wordt 20% cofinanciering verwacht van het bedrijf zelf.
Kijk voor meer informatie op https://tinyurl.com/smartsubsidie
...........................................................................................................................................................................

Ondersteuning bij beperkingen
Ondervindt u beperkingen in uw huishouden of woning? Heeft u moeite om u te verplaatsen binnen
en/of buiten uw woning? Of is het door uw beperking lastig deel te nemen aan activiteiten?
Dan kunt u ondersteuning krijgen door een wmo-melding te doen door het formulier op onze website
in te vullen of door te bellen naar (0341) 25 99 11. Vervolgens neemt de Wmo-consulent contact met u
op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Samen met u wordt gekeken waar u mee
geholpen bent. Bij dit gesprek mag iemand aanwezig zijn, bijvoorbeeld uw partner, familielid of een gratis
cliëntondersteuner. Meer informatie vindt u op https://tinyurl.com/wmo-melding.

HOU

AFSTAND

VAN
ELKAAR

Het kabinet heeft daarom een openingsplan gemaakt. Het veilig
openen van de samenleving gaat stap voor stap. Dit kan alleen als
er minder mensen met corona in het ziekenhuis worden opgenomen. Het is ook belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels
houdt. Handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen
bij klachten voorkomt besmettingen. Zo kan er sneller meer.
Huidige maatregelen blijven gelden tot openingsplan
Op z’n vroegst wordt de eerste stap in het openingsplan gezet op
28 april. Tot die tijd blijven de huidige coronamaatregelen gelden.
Wel is de buitenschoolse opvang (bso) per 19 april weer voor alle
kinderen open. Voor het hoger onderwijs geldt nog steeds, zoals
eerder aangekondigd, dat studenten vanaf 26 april 1 dag per week
les op locatie kunnen volgen. Dat kan alleen als de besmettingscijfers dit toelaten.
Openingsplan: eerste stap
In de eerste stap in het openingsplan:
- gaan de terrassen en winkels open onder voorwaarden;
- vervalt de avondklok; en
- mag iemand 2 mensen thuis ontvangen in plaats van 1.
Dit kan op z’n vroegst 28 april en alleen als het aantal ziekenhuisopnames van mensen met corona duidelijk afneemt. Op dinsdagavond 20 april is bekend of deze stap op 28 april gezet kan worden.
Openingsplan: vervolgstappen
Op z’n vroegst wordt 11 mei de tweede stap in het openingsplan
gezet. Ook dan moet het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van
coronapatiënten weer duidelijk verder zijn afgenomen. Dan kan er
bijvoorbeeld weer meer als het gaat om sporten. Daarna volgt de
derde stap waarin nog meer binnen mag, zoals het onder voorwaarden openen van restaurants, bioscopen en musea. Hiervoor
geldt dan nog wel een maximaal aantal gasten of bezoekers. In de
stappen die volgen, wordt dit aantal verhoogd. Welke maatregelen
vanaf wanneer worden losgelaten, als de cijfers het toelaten, vind
je ook in het openingsplan.
Toegangstesten
Met toegangstesten kunnen we hopelijk sneller nog meer mogelijk
maken. Met pilots wordt nu onderzocht hoe toegangstesten straks
op een veilige en verantwoorde manier grootschalig kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld op meer locaties en bij evenementen.
Waar dat precies is, wordt nog verder uitgewerkt.
Vaccinatie
Vaccineren is een belangrijke stap naar een samenleving zonder
coronamaatregelen. Volgens de planning heeft begin juli 2021
iedereen vanaf 18 jaar, die gevaccineerd wil worden, een eerste
prik gehad. Wil je weten wanneer jij aan de beurt bent?
Bekijk op www.rijksoverheid.nl/coronavirus de volgorde van
vaccinatie voor mensen die niet in de zorg werken en de volgorde
van vaccinatie voor zorgmedewerkers.
Basisregels
De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen met
het coronavirus te voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent.
Om besmetting te voorkomen, blijft het belangrijk om het volgende te doen.
- Was je handen
Goede hygiëne voorkomt de verspreiding van virusdeeltjes. Was
vaak je handen goed met water en zeep. Zeker als je thuiskomt of
als je ergens op bezoek komt. Raak je gezicht zo min mogelijk aan.
Hoest of nies in je elleboog. Draag binnen in publieke ruimtes een
mondkapje. Zo geef je de verspreiding van het coronavirus geen
kans.

Voor meer informatie over het coronavirus ga naar:

rijksoverheid.nl/coronavirus

- Houd 1,5 meter afstand
Ook van familie of vrienden. Als mensen dicht bij elkaar zijn, kan
het coronavirus heel snel aan anderen worden gegeven. Beperk
daarom ook je contacten en vermijd drukke plekken.
- Laat je testen
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona. Ook
bij milde verkoudheidsklachten, zoals een loopneus. Blijf ook thuis
totdat je de testuitslag hebt. Zo weet je zeker dat je geen andere
mensen besmet met het coronavirus.

