21 september 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
Evenementenmelding1
- Ride4KiKa Sponsormotortoer op
19-09-2021. Zaak: HZ 2021-1326.
Ontvangen 30-8-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Spandoeken voor de Dag van de
Mantelzorg. Zaak: HZ 2021-1391.
Ontvangen 9-9-2021.
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Dorpsstraat 50. Het plaatsen van
handelsreclame. Zaak: HZ 20211317. Ontvangen 26-8-2021.
- F.A. Molijnlaan 70. Het kappen
van bomen en aanleggen van
in- en uitrit. Zaak: HZ 2021-1338.
Ontvangen 31-8-2021.
- Hullerweg 58. Het aanbouwen
van slaapkamer. Zaak: HZ 20211355. Ontvangen 3-9-2021.
- Kolmansweg 8a 0014. Tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-1334. Ontvangen
30-8-2021.
- Leopoldlaan 39. Het kappen van
een berkenboom. Zaak: HZ 20211359. Ontvangen 5-9-2021.
- Meester Meijerplein. Kappen
van een beuk. Zaak: HZ 20211358. Ontvangen 3-9-2021.
Beslistermijn verlengd1
- 't Hoge. Het oprichten van een
villa. Zaak: HZ 2021-1176.
Verzonden 14-9-2021.
- Harderwijkerweg. Het aanleggen
van parkeerplaatsen. Zaak: HZ
2021-1143. Verzonden 10-9-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Hulstweg 17. Het aanleggen van
een oprit (reconstructie Hulstweg). Zaak: HZ 2021-1289.
Verzonden 8-9-2021.
- Hulstweg 7. Het aanleggen van
een oprit (reconstructie Hulstweg). Zaak: HZ 2021-1272.
Verzonden 8-9-2021.
- Jasmijnweg 21. Vergroten erker
en luifel (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-1205. Verzonden 8-9-2021.
Evenementenvergunning
aangevraagd1
- F.A. Molijnlaan 109. Het houden
van een 24-uurs actie t.b.v. Alzheimer Nederland. Zaak: HZ
2021-1214. Ontvangen 2-8-2021.
Evenementenvergunning
verleend2
- De Veluwse Heuvel 1. Leefstijl
markt op 23-09-2021. Zaak: HZ
2021-1236. Verzonden 9-9-2021.
- F.A. Molijnlaan 109. Het houden
van een 24-uurs actie t.b.v. Alzheimer Nederland. Zaak: HZ
2021-1214. Verzonden 14-9-2021.

APV-vergunning aangevraagd1
- Elburgerweg 11. Het innemen
van een standplaats voor bloedafname. Zaak: HZ 2021-1382.
Ontvangen 8-9-2021.
Sloopmeldingen1
- Gerbrandystraat 80. Verwijderen
van asbest. Zaak: HZ 2021-1362.
Ontvangen 6-9-2021.
- Vicarieweg 42. Het afvoeren van
asbesthoudende materialen.
Zaak: HZ 2021-1347. Ontvangen
1-9-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Hullenkant 32. Het bouwen van
een schuurtje. Zaak: HZ 20211336. Ontvangen 31-8-2021.
- Molenbergweg 113b. Tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-1318. Ontvangen
26-8-2021.

Voornemen tot wijziging woonadres naar ‘land onbekend’.
Het college van B&W van de gemeente Nunspeet is van plan de
woonadresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) ambtshalve
te wijzigen naar woonadres ‘land onbekend’ van:
- de heer F. Codreanu (12 maart 1987)
Gevolgen van deze wijziging in de BRP
Een eventuele ambtshalve woonadreswijziging naar ‘land onbekend’ in
de BRP kan tot gevolg hebben dat u geen paspoort, ID-kaart, rijbewijs,
uittreksels of dergelijke kunt aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag,
kinderbijslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kan worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben
voor de opbouw van de AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres
ingeschreven te staan.
Niet eens met dit voornemen?
Wij stellen u in de gelegenheid om binnen vier weken na publicatie van
deze mededeling uw zienswijze schriftelijk/mondeling aan ons kenbaar
te maken, zie colofon. U kunt overigens alsnog aan uw verplichting voldoen door aangifte van verhuizing te doen. U kunt uw verhuizing doen
in de gemeente waar u woont. Voor verdere informatie verwijzen wij u
naar de website van desbetreffende gemeente.
.............................................................................................................

Sloopmelding1
- Veenweg 61. Het verwijderen
van asbest. Zaak: HZ 2021-0745.
Ontvangen 17-5-2021.

Ambtshalve wijziging woonadres naar ‘land onbekend’
Het college van B&W van de gemeente Nunspeet wijzigt ambtshalve
de woonadresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) naar
woonadres ‘land onbekend’ van:

Hulshorst
Omgevingsvergunning
verleend3
- Harderwijkerweg 464a. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2021-1333.
Verzonden 10-9-2021.
- Onder de Bos 107. Het bouwen
van een schuur (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-1202. Verzonden
8-9-2021.
- Poppeswegje 24. Het oprichten
van een woonhuis (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-1150. Verzonden
8-9-2021.
- Varelseweg 40. Het vernieuwen
van de kap van de schuur (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.
plan). Zaak: HZ 2021-0942.
Verzonden 13-9-2021.

- de heer H. S. Camping (29 november 1949)
- mevrouw G. van Limburg (1 mei 1971)
- de heer C. van Galen (18 augustus 1970)

Ingetrokken omgevingsvergunning (op verzoek aanvrager)1
- Poppeswegje 44. Het wijzigen
van bestemmingsplan. Zaak: HZ
2021-1128. Verzonden 19-8-2021.

Besluit omgevingsvergunning ‘voor het oprichten van
twee woningen aan de Nachtegaalweg 65 in Elspeet’

Vierhouten
Omgevingsvergunning
verleend4
- 't Frusselt 26. Het bouwen van
een groepsaccommodatie Hotel
Heppie Veluwe en aanleg terrein
(Activiteiten Bouwen, Brandveilig
gebruiken, Gebiedsbescherming,
Afwijken best. plan, Kappen,
werk-/werkzaamheid uitvoeren).
Zaak: HZ 2021-0215. Verzonden
9-9-2021.
- Zie colofon voor toelichting -

Eenvoudig toegang tot besluiten
over uw buurt zoals vergunningen,
bouwplannen en lokale regelgeving?

overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt

Gevolgen van deze wijziging in de BRP
Een eventuele ambtshalve woonadreswijziging naar ‘land onbekend’ in
de BRP kan tot gevolg hebben dat u geen paspoort, ID-kaart, rijbewijs,
uittreksels of dergelijke kunt aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag,
kinderbijslag of een andere vorm van uitkering of financiële ondersteuning kan worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben
voor de opbouw van de AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres
ingeschreven te staan.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending
een bezwaarschrift bij ons indienen, zie colofon. Als u of een derde
belanghebbende bezwaar heeft gemaakt en u kunt niet wachten op
de beslissing hierop, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, zie
colofon. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.
..............................................................................................................

Het college van B&W is van plan mee te werken aan een afwijking van
het geldende bestemmingsplan voor het oprichten van twee woningen
aan de Nachtegaalweg 65 in Elspeet.
Van 22 september tot en met 2 november 2021 zijn de omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken voor iedereen in te zien
op het gemeentehuis. De stukken zijn ook te raadplegen via de site
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.OV00082-vg01).
Tijdens bovengenoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden
ingesteld bij de rechtbank Gelderland, zie colofon. Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het team Vergunningen, Toezicht en
Handhaving (VTH) via (0341) 25 99 11.
..............................................................................................................
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘voor het oprichten van
een woning’
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een afwijking van
het geldende bestemmingsplanvoor het oprichten van een woning op
het perceel Molenweg 70 in Nunspeet.
Van 22 september tot en met 2 november 2021 zijn de omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken voor iedereen in te zien
op het gemeentehuis.
Tijdens bovengenoemde termijn kan iedereen tegen het ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2021-0476) zijn/haar zienswijze indienen bij het
college van B&W, zie colfon. Wilt u uw zienswijze mondeling naar
voren brengen, neem dan contact op met het team Vergunningen,
Toezicht en Handhaving (VTH) via (0341) 25 99 11.
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Uitnodiging slotbijeenkomst recreatiezonering
Hulshorsterzand en Beekhuizerzand
De afgelopen maanden is met verschillende bewoners, ondernemers en organisaties uit de gemeenten
Nunspeet en Harderwijk gesproken over de plannen voor recreatiezonering in het gebied Hulshorsterzand en Beekhuizerzand. De projectgroep en de provincie Gelderland presenteren de kaart en de
voor-genomen maatregelen tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 28 september tussen 17.00 en
20.00 uur in het gemeentehuis van Nunspeet. U bent van harte welkom.
Er zijn vertegenwoordigers aanwezig van de provincie, de gemeenten en Natuurmonumenten. Zij kunnen
uw vragen beantwoorden en een toelichting geven. Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk maandag
27 september via https://www.wing.nl/recreatiezonering. Wanneer u met meer personen komt, vragen
wij u om ieder apart aan te melden.
De kaart en de maatregelen worden later dit najaar door de provincie Gelderland opgenomen in het
totale plan voor de recreatiezonering Veluwe. Vragen over uw aanmelding of de bijeenkomst? Neem
contact op via recreatiezonering@wing.nl.
.........................................................................................................................................................................

Nieuwe landgoedvisie Hulshorst
De gemeente Nunspeet heeft in de afgelopen periode een nieuwe visie opgesteld voor landgoed Hulshorst in samenwerking met adviesbureau SB4, diverse interne en externe stakeholders. In deze visie
kunnen natuur, ecologie, cultuurhistorie, recreatie en migratie van fauna voor de toekomst op een goede
manier gewaarborgd blijven voor dit mooie en kwetsbare gebied in Hulshorst. Het college van B&W heeft
deze visie inmiddels vastgesteld. Ter peiling wordt de visie aangeboden aan de commissie Ruimte en Wonen en vervolgens aan de gemeenteraad, zodat het definitief kan worden vastgesteld.
Vooraf is veel oude cultuur- en tuinhistorische informatie en kaartmateriaal opgehaald via een projectgroep van gebiedskenners. Daarnaast hebben (digitale) reacties/gesprekken met inwoners, gebruikers,
naastgelegen eigenaren en diverse inventarisaties op het landgoed Hulshorst zelf veel informatie opgeleverd. Vanuit tuin- en landschapsarchitectuur is de ruimtelijkheid als geheel en in het bijzonder in het
centrum van het landgoed van grote waarde. Het centrum met de locatie van het voormalige landhuis als
accentplek, het koetshuis, de tuinmanswoning en vele monumentale bomen en lanen.
Aan de hand van deze nieuwe landgoedvisie wordt een nieuw beheer- en inrichtingsplan opgesteld in
samenwerking met adviesbureau SB4. Het doel is het landgoed Hulshorst voor de toekomst als eenheid
te bewaren waarbij gestreefd wordt naar een zorgvuldige balans tussen cultuurhistorie, ecologie, gebruik
en beheer. Het op te stellen beheer- en inrichtingsplan moet een duurzaam beheer opleveren met het
behoud en versterken van wat het landgoed Hulshorst zo uniek maakt. De verwachting is dat het nieuwe
beheer- en inrichtingsplan voor landgoed Hulshorst rond medio april 2022 gereed is voor presentatie.

Groot onderhoud asfalt diverse wegen
De gemeente Nunspeet heeft aannemersbedrijf Van Gelder B.V. uit
Elburg opdracht gegeven voor het groot onderhoud aan diverse
wegen in de gemeente. De asfalteringswerkzaamheden vinden plaats
op donderdag 23 september aan de volgende wegen in Nunspeet:
- Kuyperstraat
- Van Karnebeekstraat
- Oosterlaan (gedeelte tussen Heemskerklaan en
Van Karnebeekstraat)
- Vlaanderenlaan
Planning
Vanaf maandag 20 september worden de voorbereidende werkzaamheden zoals het frezen van de asfaltverharding en het verwijderen van de inspectieputten uitgevoerd. Donderdag 23 september
worden de asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Op vrijdag 24
september en maandag 27 september vinden de afrondende werkzaamheden plaats, zoals het op hoogte stellen van de inspectieputkoppen. Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Bereikbaarheid en omleiding
De wegen worden tijdens de uitvoering van de frees- en asfalteringswerkzaamheden geheel afgesloten voor het verkeer. Bij de overige
werkzaamheden ontstaat tijdelijk verkeershinder, maar blijven de
wegen bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Tijdens deze werkzaamheden worden ook verkeersregelaars ingezet. Aanwonenden
zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.
Ongetwijfeld veroorzaken de werkzaamheden enige overlast. Wij
vragen uw begrip hiervoor.
Inzameling afval
De GFT-container kan dinsdag 21 september op de gebruikelijke
plaats worden aangeboden. De papiercontainer wordt vrijdag
24 september geleegd in plaats van donderdag 23 september.
Vragen
Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering en de planning van
de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het team Openbare Ruimte, via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Heb jij plannen voor een zonneveld in Nunspeet?

Collectieve inkoop zonnepanelen

Afgelopen jaar besloot de gemeenteraad om als pilot - onder voorwaarden - derden de ruimte te geven
voor het ontwikkelen van een zonneveld van maximaal twee hectare. Partijen die geïnteresseerd zijn
om in Nunspeet een zonneveld te ontwikkelen, kunnen dit tot 8 oktober kenbaar maken door een mail
te sturen naar gemeente@nunspeet.nl o.v.v. naam, adres en woonplaats. U wordt dan uitgenodigd voor
een startgesprek; een vooroverleg waarin u aangeeft wat uw globale idee is. Wij geven van onze kant de
spelregels en de randvoorwaarden vanuit de gemeente aan. Een belangrijk punt waar we recent mee
geconfronteerd werden en waar zeker ook rekening mee moet worden gehouden is de melding van
lokale netcongestie die Tennet 2 september jl. deed.

Voor iedereen die er over denkt om zonnepanelen te plaatsen, is er
goed nieuws. De gemeente Nunspeet ondersteunt - samen met
energiecoöperatie NunspeetEnergie - alle inwoners in de aanschaf
van zonnepanelen via een collectieve inkoop. Samen bundelen we
kennis en kracht en organiseren we gezamenlijk de aankoop van
zonnepanelen.

De voorwaarden leest u ook in het beleidskader Zonne-energie 2020 en de werkwijze staat beschreven in
het procesdocument Zon. Deze documenten vindt u op www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl. De gemeente
doet deze oproep om zoveel mogelijk lokale partijen een kans te geven dit pilotproject te realiseren.
.........................................................................................................................................................................

Isoleren en besparen
Een goed geïsoleerd huis heeft veel voordelen: minder kou en tocht, een lagere energierekening en
minder CO2-uitstoot. De meeste woningen in Nunspeet hebben nog geen goede isolatie. Heb jij plannen
om jouw huis duurzamer, levensloopbestendig, asbestvrij, kwalitatief beter te maken? Veel woningen in
Nunspeet kunnen wel een verbetering op deze punten gebruiken, maar deze investeringen kosten vaak
(veel) geld. De provincie Gelderland en de gemeente Nunspeet vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk
woningen energiezuiniger en toekomstbestendiger - kortom beter - worden gemaakt. Daarom bieden ze
je de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor het verbeteren van jouw huis:
‘Toekomstbestendig Wonen Lening’. Heb je een nieuwbouwhuis en wil je deze bijvoorbeeld aardgasvrij
maken? Dan kun je ook gebruik maken van deze lening.
Eén regeling voor koopwoningen
Door alle leningen voor het verbeteren van woningen in één regeling aan te bieden, hoef jij niet meer uit
te zoeken welke lening voor jouw woonwens geschikt is of meerdere aanvragen te doen als je jouw woning wilt aanpassen. De maatregelen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn: energie (isoleren
en produceren), levensloopbestendigheid en asbestsanering. Vertrekpunt voor de regeling is duurzaamheid. Ddaarom moet de investering altijd gecombineerd worden met minimaal één energiebesparende of
-opwekkende maatregel.
Eén regeling voor huurwoningen
Woon je in een huurwoning? Voor jou heeft de gemeente de Duurzaamheidslening. Je kunt de lening
bijvoorbeeld benutten voor een inductiekookplaat om je gasfornuis te vervangen of voor deelname aan
een lokaal energieproject, waarmee je je eigen energie opwekt.
Meer informatie?
Kijk voor beide leningen op nunspeetleeftnatuurlijk.nl/leningen-subsidies onder het kopje 'Wonen'.

Uw voordeel:
- Uitstekende kwaliteit
- Goede service door een regionale leverancier
- Goede garanties
- Een scherpe prijs vanwege de collectieve aankoop
- Weinig moeite voor u
Schrijf u in en geef u daarmee vrijblijvend op als deelnemer aan de
actie ‘Zon op Nunspeet’. Nadat u zich hebt opgegeven, maakt de
installateur een afspraak om bij u thuis te kijken.U ontvangt vrijblijvend een persoonlijke offerte, passend bij úw situatie. U beslist
uiteraard zelf of u overgaat tot aanschaf van de zonnepanelen.
U sluit een overeenkomst af voor levering en installatie van zonnepanelen en toebehoren met de leverancier. De zonnepanelen
worden geïnstalleerd. Meestal is de installatie in een dag aangelegd.
U overlegt met de installateur wanneer u dat uitkomt.
Kom naar de informatieavonden
- 6 oktober: Nunspeet – WOC Binnenhof, Colijnstraat 78
- 7 oktober Vierhouten - Dorpshuis Horsterhoek, Elspeterbosweg 26
- 13 oktober Hulshorst - Dorpshuis de Wieken, Kapelweg 7
- 14 oktober Elspeet - De Koude Hoek, Kleine Kolonieweg 22
U kunt inlopen vanaf 19.00 uur. We starten om 19.30 uur.
Kijk voor aanmelden en meer informatie op www.nunspeetenergie.nl.

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
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Vaccineren en testen in Elspeet
Vaccineren
Sinds afgelopen vrijdag is het voor iedereen mogelijk om bij Huisartsenpraktijk Fuhler en Huisartsenpraktijk Polderman in Elspeet
een afspraak te maken voor een vaccinatie (BioNTech/Pfizer) tegen
het coronavirus. Ook in geval van vragen of twijfels over vaccineren,
kunt u bij hen terecht. Het is een lokale samenwerking tussen de
huisartsen en de GGD.
Voor een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen:
Huisartsenpraktijk Fuhler: 0577 - 49 12 81
Huisartsenpraktijk Polderman: 0577 - 49 18 80
Testen
Sinds afgelopen week is het mogelijk om u bij klachten te laten
testen op corona in het Kulturhus in Elspeet. Van maandag tot en
met zaterdag tussen 11.00 uur en 19.00 uur is het Kulturhus als
testlocatie geopend (behalve op woensdagochtend).
U kunt een afspraak maken via www.coronatest.nl of 0800-1202.
De mensen die al in het gebouw aanwezig zijn en de mensen die
getest moeten worden, worden zorgvuldig van elkaar gescheiden
gehouden.
.............................................................................................................

Dementievriendelijke gemeente
De gemeente Nunspeet heeft in samenwerking met diverse lokale
zorg- en welzijnspartijen een plan opgesteld om een dementievriendelijke gemeente te worden. Het doel is dat mensen met
dementie langer thuis kunnen blijven wonen en naar vermogen
kunnen meedoen in de samenleving. Het komende jaar gaan de
samenwerkende partijen daarom aan de slag met acties die bijdragen
aan meer kennis en acceptatie van dementie, meer ondersteuning
van mantelzorgers en een verbeterde samenwerking tussen partijen
die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met dementie en hun
mantelzorgers.
Zo worden er trainingen georganiseerd voor zorg- en welzijnsorganisaties, gebedshuizen, verenigingen, scholen, bedrijven en winkeliers
en wordt ingezet op het verspreiden van informatie over dementie.
De betrokken partijen streven naar het meer toegankelijk maken
van reguliere activiteiten voor mensen met (beginnende) dementie.
Daarnaast wordt de mantelzorgers een vast aanspreekpunt geboden
en worden hun ondersteuningsbehoeftes in kaart gebracht. Het college heeft het plan in de zomer vastgesteld. In september is het plan
besproken en positief ontvangen in de Raadscommissie Maatschappij en Middelen. Binnenkort vergadert de Raad over de programma
begroting en daarmee over het budget voor dit project.

Roken, wie begint er nog aan?
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Hart en vaatziekten, longkanker en keelkanker...
maar een paar voorbeelden van de ziektes die je
kunt krijgen door roken. Jongeren lijken zich daar
niks van aan te trekken. In hun beleving ben je oud
als je veertig bent, dus hoezo is het een probleem
dat je je pensioen niet haalt? Voor jongeren zijn er
andere redenen om niet te beginnen. Waar kun je
als ouder naar vragen bij het gesprek over roken?
Stoppen is heel moeilijk
Als stoppen met roken niet zo moeilijk was, was
roken niet zo gevaarlijk. Juist de verslaving maakt
dat mensen uiteindelijk overlijden. Van alle kinderen die eens een sigaret uitproberen, raakt de
helft verslaafd. Jaarlijks proberen bijna één miljoen
mensen te stoppen. Minder dan 10% slaagt.
Als je rookt hoor je erbij?
Veel pubers beginnen te roken omdat anderen dat
ook doen. Voor een puber is het heel belangrijk om
bij de groep te horen. De afgelopen jaren is roken
snel minder populair aan het worden. Vaak hoor
je er juist niet bij als je rookt. Zeker nu de overheid
steeds meer maatregelen neemt het roken te ontmoedigen, staan rokers steeds vaker buitenspel.
Een opstap naar andere middelen
Recent onderzoek wijst uit dat roken vaak een
opstap is voor allerlei andere verslavingen. Alcohol
en blowen liggen daarbij het meest voor de hand.
Maar ook andere middelen, zoals xtc, speed en
cocaïne komen bij rokers sneller in beeld dan bij
niet-rokers. Bovendien blijkt dat rokende drugs- of
alcoholverslaafden na een behandeling veel vaker
terugvallen in hun verslaving dan niet-rokers.
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De sterkste argumenten
Voor jongeren geldt dat de directe gevolgen van
roken de sterkste argumenten zijn om niet te
beginnen. Wie rookt, stinkt. Ook zijn/haar adem
stinkt en de kleren en kamer stinken naar rook.
Roken is slecht voor je conditie, je organen krijgen
te weinig zuurstof. Roken is ongelooflijk duur. Een
pakje sigaretten kost ruim zeven euro. Een gemiddelde roker heeft elke twee dagen een pakje nodig.
Dat is ruim honderd euro per maand.

Vandaag, dinsdag 21 september, is het Wereld Alzheimer Dag. Landelijk wordt aandacht gevraagd voor het groeiende probleem. Met
18:01
de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zien we landelijk een stijging van het aantal mensen met dementie. Nederland telt
op dit moment ruim 290.000 mensen met dementie. Voor Nunspeet
is de verwachting dat het aantal stijgt van 510 in 2020 naar 730 in
2030 (43%).

Praktische aanpak
Voor opvoeders zijn er een paar tips. Stel vooral
vragen aan je kind. Maak duidelijke afspraken.
Wees consequent in je mening over roken, zonder
er neerbuigend over te zijn. En tenslotte, rook zelf
niet, dan begrijpt je kind je argumenten veel beter.
Als je dat lastig vindt, is het goed te weten dat hulp
bij stoppen met roken sinds 2020 wordt vergoed.
Huisartsen hebben daar meer informatie over.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Steeds vaker komen jongeren in onze gemeente
in ernstige problemen door middelengebruik. 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 drank- of drugsgebruik
van uw kind? Of wilt u meer
informatie? Kijk dan op:
www.oudersmetinvloed.nl

www.nunspeet.nl/weektegeneenzaamheid

