24 augustus 2021
COLOFON
Gemeentehuis Nunspeet
Markt 1
Postbus 79 | 8070 AB Nunspeet
telefoon: (0341) 25 99 11
fax: (0341) 26 00 48
e-mail: gemeente@nunspeet.nl
U kunt bij ons op afspraak terecht.
Maak een afspraak via de website
of bel bovenstaand nummer.
Gemeentewerf Nunspeet
Hullerweg 121
8071 RN Nunspeet
telefoon: (0341) 25 23 78
Maandag tot en met vrijdag
geopend van 08.00 tot 12.00 uur
en 13.30 tot 16.00 uur.
1) Inzage
De aanvraag en bijbehorende stukken
liggen ter inzage op het gemeentehuis. Voor inzage of als u een toelichting wenst, maakt u een afspraak
met het Klantcontactcentrum. Het
is mogelijk tegen vergoeding van de
kosten een kopie te krijgen van de
stukken die ter inzage liggen. U kunt
tegen een melding geen bezwaar
maken. Bij een aanvraag om een
vergunning/ontheffing kunt u in een
later stadium bezwaar maken.
5) Zienswijze
Ontwerpbesluiten liggen vanaf de
dag na publicatie zes weken ter
inzage. Tijdens deze periode kunt
u een zienswijze indienen bij het
bestuursorgaan dat het ontwerpbesluit heeft genomen (burgemeester/burgemeester en wethouders
(B&W)/gemeenteraad). Voor een
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de betreffende
afdeling. Beroep tegen een definitieve vergunning is alleen mogelijk als u
tijdig een zienswijze hebt ingediend
tegen het ontwerpbesluit.
2 of 3) Bezwaar
Tenzij anders vermeld, is er tot zes
weken na de dag van verzending
van een vergunning of ontheffing de
mogelijkheid voor belanghebbenden
om schriftelijk bezwaar te maken tegen een besluit. Het is niet mogelijk
om een bezwaar in te dienen op een
aanvraag. Een bezwaarschrift kunt u
indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (burgemeester(2)/burgemeester en wethouders (B&W) (3)/gemeenteraad).
Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en ten minste de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het zich richt en
de gronden van het bezwaarschrift
bevatten. Naast het indienen van
een bezwaar kunt u ook een
voorlopige voorziening aanvragen.
4) Beroep
Tenzij anders vermeld, kunnen
belanghebbenden die tijdig een
zienswijze hebben ingediend tegen
een ontwerpbesluit binnen zes
weken na de dag van terinzagelegging van een besluit een beroepschrift indienen. Dit is ook mogelijk
als u kunt aantonen dat u tijdens
de periode van terinzageligging van
het ontwerpbesluit hier redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest.
Naast het indienen van een beroep
kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Een beroepschrift
kunt u indienen bij de rechtbank
Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
6) Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaar- of
beroepschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit.
Degene die een bezwaar of beroep
heeft ingediend, kan daarnaast bij
spoedeisend belang een verzoek
om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter
(tenzij anders vermeld): rechtbank
Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Vergunningen
Gemeente Nunspeet
Evenementen
- Evenementenvergunning. Vergunning verleend --> Het houden van
de Wiekdagen van 19-08-2021 t/m
21-08-2021.Zaak: HZ 2021-0991.
Verzonden 16-8-2021. (Bezwaar*
Burgemeester).
Nunspeet
Omgevingsvergunning
Aanvragen
- Groenelaantje 25. Het realiseren
van 3-tal recreatiewoningen De
Vossenberg Zaak: HZ 2021-1203.
Ontvangen 29-7-2021. (Inzage*).
- Kolmansweg 8 a 0010. Het legaliseren van de bestaande situatie
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-1198.
Ontvangen 28-7-2021. (Inzage*).
- Markt 1. Het vervangen van de CV
ketels en installatie.
Zaak: HZ 2021-1206. Ontvangen
29-7-2021. (Inzage*).
- Molenbeek fase 3. Het oprichten
van 10 woningen (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-1197. Ontvangen 28-7-2021.
(Inzage*).
- Nijverheidsweg 29. Het verbouwen van de woning (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan). Zaak:
HZ 2021-1212. Ontvangen 2-82021. (Inzage*).
- Sportlaan. Het herinrichten van
openbare ruimte Sportpark De
Wiltsangh (Activiteiten Bouwen,
In- uitrit aanleggen, Kappen, werk-/
werkzaamheid uitvoeren).
Zaak: HZ 2021-1136. Ontvangen 167-2021. (Inzage*).
- Voltweg 2. Het bouwen van een
2-laagse opslagruimte bij een bestaand bedrijfsgebouw.
Zaak: HZ 2021-1184. Ontvangen 267-2021. (Inzage*).
- Vreeweg 11. Omgevingsvergunning plaatsen unit Vreeweg 11,
Nunspeet.
Zaak: HZ 2021-1256. Ontvangen 108-2021. (Inzage*).
- Waterweg 10 b. Het uitbreiden van bedrijfspand. Zaak: HZ
2021-1225. Ontvangen 4-8-2021.
(Inzage*).
- Beslistermijn verlengd --> F.A.
Molijnlaan 109. Het herindelen van
parkeren.
Zaak: HZ 2021-0994. Verzonden 168-2021. (Inzage*).
- Beslistermijn verlengd --> Kapzolder 18. Het realiseren van een
opberghokje.
Zaak: HZ 2021-0804. Verzonden 168-2021. (Inzage*).
- Beslistermijn verlengd --> Molenbeek kv 166. Het oprichten van een
woonhuis.
Zaak: HZ 2021-0966. Verzonden 128-2021. (Inzage*).

- Vergunning obstakels op/aan openbare
weg. Vergunning verleend --> Het plaatsen
van spandoeken i.v.m. lichtjeswandeling
Gloei.
Zaak: HZ 2021-0984. Verzonden 9-8-2021.
(Bezwaar* B&W).
Elspeet
Omgevingsvergunning
Aanvraag
- Heetkamp 54a. Omgevingsvergunning
tijdelijk bewonen pauzewoning Heetkamp
54a in Elspeet.
Zaak: HZ 2021-1241. Ontvangen 6-8-2021.
(Inzage*).
- Hullenkant 34. Het bouwen van een
schuur.Zaak: HZ 2021-1188. Ontvangen
27-7-2021. (Inzage*)
- Kleine Kolonieweg 71. Het verbouwen
van woonhuis.Zaak: HZ 2021-1220. Ontvangen 3-8-2021. (Inzage*)
Vergunning verleend --> Heetkamp 54a.
Omgevingsvergunning tijdelijk bewonen
pauzewoning Heetkamp 54a in Elspeet.
Zaak: HZ 2021-1241. Verzonden 16-82021. (Bezwaar* B&W)
- Nachtegaalweg 37. Het bouwen van een
berging en garage (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ 2021-0915.
Verzonden 10-8-2021. (Bezwaar* B&W)

Hulshorst
Omgevingsvergunning
- Aanvraag --> Onder de Bos 107. Het bouwen van een schuur (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-1202. Ontvangen 29-7-2021.
(Inzage*)
- Aanvraag --> Varelseweg 211 0001. Het
plaatsen van een berging.
Zaak: HZ 2021-1237. Ontvangen 5-8-2021.
(Inzage*)
- Vergunning verleend --> Harderwijkerweg
339 a. Het verbouwen/uitbreiden van de
woning (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.
plan).
Zaak: HZ 2021-0964. Verzonden 10-8-2021.
(Bezwaar* B&W)
Vierhouten
Omgevingsvergunning
- Aanvraag --> Plaggeweg 48. Het verbouwen van een woonhuis.
Zaak: HZ 2021-1228. Ontvangen 4-8-2021.
(Inzage*)
* Zie Colofon

13 augustus 2021

Vergunning verleend -->
Vierhouterweg 75. Het bouwen van een
kapschuur.
Zaak: HZ 2021-0951. Verzonden 12-82021. (Bezwaar* B&W).

Stap voor stap de 1,5 meter loslaten
Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Daarom kunnen we stap voor stap de
1,5 meter afstand loslaten. Eerst in het mbo, hbo en wo. Daarna, afhankelijk van het
aantal ziekenhuisopnames en de stijging van het aantal gevaccineerden, overal.

Verlenging huidige maatregelen
t/m 19 september, waaronder:
Horeca open tot 0.00 uur. Vaste
zitplaats verplicht.

Of de stappen op deze datums gezet kunnen worden, hangt af van het aantal
ziekenhuisopnames en hoeveel mensen volledig zijn gevaccineerd.
Per 20 september:
.

Per 1 november:

1,5 meter afstand vervalt.

Einde alle overgebleven maatregelen.

Maximaal aantal bezoekers per
ruimte vervalt.*

Einde coronatoegangsbewijzen.

Evenementen beperkt toegestaan.
Draag een mondkapje waar dat
verplicht is.

Nachtclubs en discotheken open.
Thuiswerkadvies vervalt.

Werk thuis, tenzij het niet anders kan.
Mondkapjesplicht vervalt.
Reis op rustige momenten.

Per 30 augustus fysiek onderwijs
in het mbo, hbo en wo toegestaan:
.

Reguliere openingstijden horeca.
Nachtclubs en discotheken gesloten.
Evenementen toegestaan.

1,5 meter afstand niet verplicht.
Verplichte vaste zitplaats vervalt.

Basisregels die ook na 20 september en
1 november blijven gelden:
Was vaak je handen.
Hoest en nies in je elleboog.
Klachten? Blijf thuis en laat je direct
testen.

Mondkapje verplicht, behalve als je zit.
Maximaal 75 studenten per ruimte.

Evenementen
Aanvraag evenementenvergunning.
- De Veluwse Heuvel 1. Het houden
van een Leefstijlmarkt op 23 september 2021.
Zaak: HZ 2021-1236. Ontvangen
5-8-2021. (Inzage*).
Overige APV
- Vergunning obstakels op/aan
openbare weg. Aanvraag --> parkeervak voor Harderwijkerweg 61.
Het plaatsen van een afvalcontainer. Zaak: HZ 2021-1265. Ontvangen 16-8-2021. (Inzage*)

Evenementen
- Evenementenvergunning. Aanvraag -->
Schapendrift. Het houden van de Regiobank
Schapendriftrun op 9 oktober 2021.Zaak: HZ
2021-1263. Ontvangen 13-8-2021. (Inzage*)

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Coronatoegangsbewijzen voor
horeca, evenementen en
voorstellingen kunst en cultuur vanaf
75 personen per locatie verplicht,
zowel binnen als buiten en zowel met
als zonder vaste zitplaats.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Zorg voor voldoende frisse lucht.

* In het mbo, hbo en wo tot en met 31 oktober
maximaal 75 studenten per ruimte.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

