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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
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Driestweg 23. Het bouwen van
een kapschuur. Zaak: HZ 20210122. Ontvangen 27-1-2021.
- F.A. Molijnlaan 91. Uitbreiden
van de woning. Zaak: HZ 20210136. Ontvangen 29-1-2021.
- Harderwijkerweg 49. Oprichten
van een woning met kelder.
Zaak: HZ 2021-0154. Ontvangen
4-2-2021.
- Kamperfoelieweg 13. Aanleggen
van een uitrit. Zaak: HZ 20210108. Ontvangen 25-1-2021.
- Kruirad 3. Het plaatsen van een
dakkapel. Zaak: HZ 2021-0113.
Ontvangen 26-1-2021.
- Prins Alexandererf 43. Plaatsen
van een dakkapel. Zaak: HZ
2021-0150. Ontvangen 3-2-2021.
- Vlaanderenlaan 21. Het plaatsen
van een dakkapel. Zaak: HZ
2021-0146. Ontvangen 2-2-2021.
- Beltmolen. Oprichten van een
supermarkt en 28 appartementen (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan). Zaak: HZ 20210144. Ontvangen 1-2-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Pangelerweg 14. Uitbreiden van
het agrarische bedrijf. Zaak: HZ
2020-1952. Verzonden 16-2-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Hardenbrinkweg 11. Wijzigen
van positie woonhuis en bijgebouw. Zaak: HZ 2021-0049.
Verzonden 11-2-2021.
- Harderwijkerweg 62. Oprichten
van een 2-onder-1-kap woning
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2020-1697.
Verzonden 11-2-2021.
- Kamperfoelieweg 13. Aanleggen
van een uitrit. Zaak: HZ 20210108. Verzonden 15-2-2021.
- Kempenlaan 16. Het realiseren
van een dakopbouw (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2020-1996. Verzonden
11-2-2021.
APV-vergunning aangevraagd1

- Eperweg en Elspeterweg. Het
plaatsen van spandoeken
Nunspeet Verbindt van 4 t/m 15
maart 2021. Zaak: HZ 20210145. Ontvangen 1-2-2021.
APV-vergunning verleend3
- Groenstrook hoek De Visserlaan/Schaepmanlaan. Inrichten
van een bouwplaats. Zaak: HZ
2021-0155. Verzonden 11-2-2021.
- Parkeervak t.h.v. Astridlaan 66.
Het plaatsen van een container.
Zaak: HZ 2021-0151. Verzonden
11-2-2021.
Sloopmelding1
- Eperweg 26. Slopen/verbouwen
van de zorgvilla Duyvenstaete.
Zaak: HZ 2020-2085. Ontvangen
22-12-2020.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Hooiweg 159. Het uitbreiden
van de woning en recreatiewoning (Activiteiten Bouwen,
In- uitrit aanleggen). Zaak: HZ
2021-0147. Ontvangen 3-2-2021.

- Krommeweg 10. Het plaatsen
van een dakkapel. Zaak: HZ
2021-0140. Ontvangen 1-2-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Nunspeterweg 10. Het plaatsen
van een tuinhuisje (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan,
Wijzigen monument). Zaak: HZ
2021-0002. Verzonden 15-2-2021.
- Stakenbergweg 212. Uitbreiden
van bestaande woning (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.
plan). Zaak: HZ 2020-1532.
Verzonden 18-2-2021.
Besluit buiten behandeling
stellen aanvraag3
- Krommeweg 40-42. Overkappen
van mestplaat. Zaak: HZ 20212047. Verzonden 11-2-2021.
- Stakenbergweg 106. Plaatsen
van een pre-mantelzorgwoning.
Zaak HZ 2020-1953. Verzonden
12-02-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Zandhuisweg 100. Wijzigen van
een atelier in een pre-mantelzorgwoning. Zaak: HZ 20210114. Ontvangen 26-1-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Varelseweg 211. Herinrichten
van het terrein Bad Hoophuizen
Velduil Vijver (Activiteiten
Kappen, werk-/werkzaamheid
uitvoeren). Zaak: HZ 2020-1995.
Verzonden 16-2-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Brandsweg 32. Het oprichten
van een boerderijwoning (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.
plan). Zaak: HZ 2020-1928.
Verzonden 15-2-2021.
Drank- en horecawetvergunning
aangevraagd1
- Varelseweg 211. Het uitoefenen
van het horecabedrijf bij Droompark Bad Hoophuizen. Zaak:
HZ 2021-0139. Ontvangen
29-1-2021.
Meer informatie over meldingen
en/of vergunningen? Bel met het
Klantcontactcentrum via (0341)
25 99 11.
Zie colofon voor de toelichting.
......................................................

Deelverordening
sport geactualiseerd
De Deelverordening Sport uit
2017 is per 1 januari 2021
geactualiseerd. Aanvragen voor
een eenmalige subsidie sportactiviteiten, subsidie voor aangepast
sporten, subsidie sportaccommodaties, subsidie Brede Regeling
Combinatiefuncties en subsidie
tijdelijke gelden zijn vanaf dit jaar
alleen nog digitaal aan te vragen.
Bekijk de deelverordening en het
aanvraagformulier via:
nunspeet.nl/subsidies-en-leningen/
subsidie-sportactiviteiten

Vastgesteld uitwerkingsplan Molenbeek fase 3
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken
op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college op 15 februari 2021 het uitwerkingsplan Molenbeek fase 3 ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het uitwerkingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling
voor de realisatie van een gedeelte van de woonwijk Molenbeek
in Nunspeet. In het uitwerkingsplan is de in het geldende bestemmingsplan opgenomen globale bestemming nader uitgewerkt. Het
uitwerkingsplan voorziet in de bouw van circa 79 woningen tussen
de Elburgerweg en Koningsspil.
Vanaf woensdag 24 februari 2021 kan het uitwerkingsplan worden
ingezien in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Het
vastgestelde uitwerkingsplan is ook te raadplegen via de websites
www.nunspeet.nl/bekendmakingen en www.ruimtelijkeplannen.nl
onder nummer NL.IMRO.0302.UI00009-vg01.
Belanghebbenden kunnen met ingang van 25 februari 2021 gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen
met de gemeente Nunspeet, telefoonnummer (0341) 25 99 11.

>> de omgevingsvergunning en het vastgestelde bestemmingsplan
voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien.
Een belanghebbende kan vanaf 25 februari 2021 gedurende zes
weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag als hij:
- over het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad heeft bekendgemaakt of kan aantonen dat hij
redelijkerwijs hiertoe niet in staat is geweest.
- tijdig een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning bij
burgemeester en wethouders heeft ingediend of kan aantonen dat
hij redelijkerwijs hiertoe niet in staat is geweest.
.............................................................................................................
Vaststelling begrenzing van het gebied projectuitvoeringsbesluit
'Staverdenseweg / Nachtegaalweg Elspeet'
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken
bekend dat zij op 16 februari 2021 hebben besloten om de begrenzing van het gebied voor het Projectuitvoeringsbesluit 'Staverdenseweg / Nachtegaalweg te Elspeet' vast te stellen. Dit gebied voor het
projectuitvoeringsbesluit – een ruimtelijke procedure die mogelijk
is op grond van de Crisis- en herstelwet (Chw) – wordt weergegeven
op de onderstaande tekening.

Gemeente koopt onbebouwde gronden rond GPS
De gemeenteraad van Nunspeet heeft er mee ingestemd dat de gemeente de onbebouwde gronden bij
de GPS (Gecombineerde Pluimvee Slachterijen) in Nunspeet aankoopt. Nadat eind 2020 de GPS failliet is
verklaard, heeft de curator het bedrijf en de gronden verkocht aan een derde. Van de nieuwe eigenaar
koopt de gemeente vijf hectare niet bebouwde gronden aan en zal dit als bouwgrond weer gaan uitgeven voor bedrijfsvestiging op De Kolk.
Stikstofrechten
Ook koopt de gemeente van de nieuwe eigenaar 65% van de vrijkomende stikstofrechten (door de bedrijfsbeëindiging van de kippenslachter). Deze zal de gemeente o.a. inzetten bij de ontwikkeling van de
Stationsomgeving.
Werkgelegenheid
De gemeente is voornemens om de aangekochte gronden uit te geven aan lokaal georiënteerde bedrijven, zodat de werkgelegenheid behouden blijft voor Nunspeet. Voor de zichtlocaties zullen er beeldkwaliteitseisen gelden, zodat bij de toegang tot De Kolk een representatief beeld ontstaat
Wethouder Jaap Groothuis is blij met de aankoop: "Zowel het gemeentebestuur als de nieuwe eigenaar
van de failliete GPS-boedel (Schootbrugge Holding BV) wil een kwalitatief goede ontwikkeling van ook dit
deel van bedrijventerrein De Kolk. Door aankoop van deze gronden houdt de gemeente de regie hierover
in eigen hand."

Besluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder
Vanaf woensdag 24 februari 2021 ligt in het Klantcontactcentrum in
het gemeentehuis gedurende zes weken voor iedereen het besluit
om een hogere grenswaarde te verlenen voor veertien grondgebonden woningen ter plaatse van Molenbeek fase 3 in Nunspeet ter
inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden beroep
instellen tegen het besluit.
Benadrukt wordt dat het recht van beroep alleen toekomt aan
degene die een rechtstreeks betrokken belang heeft en bovendien
gebruik heeft gemaakt van zijn recht een zienswijze in te brengen.
Belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen eveneens beroep instellen.
Voor vragen over dit besluit of de procedure kunt u contact opnemen met de heer Van Liempt van de afdeling Ruimtelijke Ordening
en Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.
.............................................................................................................
Vastgestelde besluiten gemeentelijke coördinatieregeling bestemmingsplan en omgevingsvergunning Uddelerweg 69/71 in Elspeet
De gemeenteraad van Nunspeet heeft op 23 april 2020 besloten de
coördinatieregeling zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen voor het bestemmingsplan Uddelerweg
69/71 en de omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie
van een bakkerij op het perceel Uddelerweg 69/71 in Elspeet. Dit
betekent dat voor alle besluiten die genomen moeten worden ten
behoeve van de realisatie van deze ontwikkeling gelijktijdig dezelfde
procedure wordt doorlopen.
Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken daarom bekend
dat, op grond van artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening en
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de volgende besluiten gelijktijdig ter inzage liggen:
- ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Uddelerweg 69-71 in
Elspeet
Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken op grond van
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend
dat de gemeenteraad op 18 februari 2021 het bestemmingsplan
Uddelerweg 69-71 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van een bakkerij en het wijzigen
van het bouwvlak van de bestaande supermarkt op het perceel Uddelerweg 69/71 in Elspeet.
- definitief besluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken bekend dat zij
d.d. 19 februari 2021 een omgevingsvergunning hebben verleend
voor het bouwen van een bakkerij op het perceel Uddelerweg
69/71 in Elspeet.
U kunt met ingang van 24 februari 2021 voor een periode van zes
weken het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning inzien
in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Het vastgestelde
bestemmingsplan is ook te raadplegen via de websites
www.nunspeet.nl/bekendmakingen en www.ruimtelijkeplannen.nl
onder nummer NL.IMRO.0302.BP01178-vg01.
Procedure
Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden >>

De begrenzing van het gebied voor het Projectuitvoeringsbesluit
'Staverdenseweg / Nachtegaalweg te Elspeet' is vastgesteld om
binnen dit gebied op bepaalde locaties interne saldering van stikstofrechten te kunnen realiseren. Hierdoor kunnen bouwplannen,
die zijn gelegen nabij het Natura 2000-gebied de Veluwe, omdat
middels de interne saldering van de stikstofrechten qua saldo de
stikstofdepositie afneemt, dan wel minimaal gelijk blijft, waardoor
de natuur geen schade oploopt, toch worden gerealiseerd.
De stikstofrechten van het gestopte agrarische bedrijf, dat gevestigd
was aan de Staverdenseweg 54-56 en waarvan een deel is gebruikt
voor het woningbouwproject, dat nu wordt gerealiseerd op deze
locatie Staverdenseweg 54-56, kunnen – onder voorwaarden – ook
worden gebruikt voor andere bouwprojecten, zoals:
- Nachtegaalweg; wordt nr. 3 genoemd (is echter nog ongenummerd); het project betreft 7 seniorenwoningen.
- Nachtegaalweg 93; de aanvraag is ingediend; het project betreft
5 woningen en een kantoor.
• Deze projecten kunnen nog aangevuld worden met andere
(nieuwe) projecten die ook voldoen aan de criteria voor het intern
salderen binnen het gebied 'Staverdenseweg / Nachtegaalweg
te Elspeet'. Eén en ander hangt met name af van de aard van de
projecten en van het gegeven of er op dat moment nog voldoende saldo van de stikstofrechten aanwezig is.
Het besluit tot vaststelling van de begrenzing van het gebied voor
het Projectuitvoeringsbesluit 'Staverdenseweg / Nachtegaalweg te
Elspeet' zal geen gevolgen hebben voor andere percelen dan voor
de percelen van de projecten, zoals deze hiervoor zijn genoemd.
De stukken behorende bij het collegebesluit van 16 februari 2021
liggen vanaf woensdag 24 februari gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis.
Het is niet mogelijk om bezwaar en beroep in te stellen tegen het
besluit tot vaststelling van de begrenzing van het gebied voor het
Projectuitvoeringsbesluit “Staverdendseweg / Nachtegaalweg te
Elspeet”. Dit besluit tot vaststelling van de begrenzing van het genoemde gebied moet worden gezien als een voorbereidingsbeslissing ex artikel 6:3 Awb ter voorbereiding van (latere) besluiten die
wel vatbaar zijn voor bezwaar en beroep en waarbij op dat moment
ook het onderhavige besluit tot vaststelling van de begrenzing van
het gebied voor het Projectuitvoeringsbesluit 'Staverdenseweg /
Nachtegaalweg te Elspeet' kan worden meegenomen.

Foto: Nadat de gemeenteraad van Nunspeet donderdag instemde met de aankoop van de onbebouwde
GPS-gronden tekenden wethouder Jaap Groothuis (rechts) en Harry Frens (Schootbrugge Holding BV)
- onder toeziend oog van notaris Pieltjes - afgelopen vrijdag de overeenkomst.
........................................................................................................................................................................

Visie sociaal domein; meedoen, ontwikkelen en
ondersteunen!
Meedoen, ontwikkelen en ondersteunen. Dat zijn de kernwaarden van het concept‘Visie Sociaal Domein’
die het college van B&W heeft opgesteld. "Deze visie vormt de kapstok voor het gemeentelijk beleid
voor het sociale domein", verduidelijkt wethouder Pieter Teeninga. "Meedoen door iedereen (ongeacht
afkomst, geslacht, geaardheid, geloofsovertuiging, beperking of financiële situatie), ondersteuning als
het even niet lukt en het helpen van inwoners zich naar vermogen te ontwikkelen. Dat is in het kort de
nieuwe visie", aldus de wethouder.
Waarom deze visie
Na de decentralisatie (overheveling) in 2015 van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de
Jeugdwet en de Participatiewet vanuit de Rijksoverheid/provincie naar de gemeenten is er behoefte om
te komen tot een integrale aanpak, waarbij o.a. ook veiligheid (voorkomen criminaliteit en overlast) en
de inrichting van een gezonde en veilige leefomgeving belangrijke thema’s zijn. De benadering vanuit
positieve gezondheid loopt als een rode draad door deze thema’s heen.
Visie als stip op de horizon
De visie vormt een inspirerend en uitdagend toekomstbeeld. De volgende stap is dat er op basis van deze
visie een integraal beleidsplan sociaal domein wordt gemaakt. Een soort routekaart die beschrijft welke
maatschappelijke effecten en doelstellingen we nastreven, welke uitgangspunten we hanteren en welke
stappen we zetten om de doelstellingen te bereiken.
Zorgvraag in Nunspeet
Omzien naar elkaar en het samen aanpakken van problemen is in Nunspeet al de algemeen heersende
norm. Van alle huishoudens maakt 17,5 % (landelijk 19,6%) gebruik van één of meerdere voorzieningen
van de Jeugdwet, Wmo of Participatiewet. Van de jongeren tot 18 jaar ontvangt 8,5% (landelijk 11,9%)
enige vorm van jeugdhulp en 2,4% van alle huishoudens ontvangt een bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet (landelijk is dat 5%).
De Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet is actief betrokken geweest bij het opstellen van de visie en is
positief over het concept-document. Op 4 maart a.s. buigt de Commissie Maatschappij en Middelen zich
over de concept-visie, besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 25 maart a.s.
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Nunspeet Sportief & Gezond op zoek naar nog meer
ideeën voor een gezondere toekomst

Weet jij goed overzicht te houden en houd je van afwisselende
werkzaamheden en dagen? Heb je energie voor tien, ben je flexibel
en wil je anderen graag ontzorgen? Lees dan verder, want wij zijn op
zoek naar een

Een gezondere toekomst voor alle inwoners uit de gemeente Nunspeet. Dat is wat de werkgroep Preventie wil bereiken door samen te werken met inwoners, ondernemers en organisaties. Binnen de gemeente
zijn al diverse initiatieven opgestart (zie nunspeet.nl/sportiefengezond) om gezonde keuzes te stimuleren.

Projectsecretaris/directiesecretaresse

De werkgroep wil graag weten wat er nog meer gewenst is binnen de buurt, wijk of plaats. Daarom is
een enquête opgesteld die ingaat op de thema’s alcohol, roken, overgewicht en een gezonde leefstijl.
Inwoners, ondernemers en organisaties uit de gemeente Nunspeet worden gevraagd deze ca. 10 minuten durende enquête in te vullen. Deelnemers maken kans op een van de tien cadeaubonnen van
Intersport Meijers t.w.v. € 15,--. Daarnaast wordt gevraagd of men verder wil meedenken via online
vervolgsessies (Zoom) op 18, 24 en 25 maart. Meer informatie en de enquête is te vinden op de website
www.nunspeet.nl/sportiefengezond.

Je voert je werkzaamheden uit binnen een klein team. Samen
ondersteunen jullie de organisatie. Je wordt aangestuurd door de
directeur bedrijfsvoering. Tijdens je werk heb je o.a. contact met
de programmamanagers, directie, college van B&W, teammanagers
en collega’s van andere teams. Hoofdtaak binnen jouw functie is de
verslaglegging van vergaderingen.

De werkgroep bestaat uit Sportbedrijf Nunspeet, GGD, Stichting Welzijn Nunspeet en de gemeente
Nunspeet en houdt zich bezig met het stimuleren van een gezonde leefstijl.
........................................................................................................................................................................

Oudercursus Tactus: hoe help ik mijn kind dat afhankelijk
is van drugs, alcohol of gamen?
In maart start een cursus voor ouders van wie hun kinderen overmatig gebruik maken van alcohol, drugs,
gamen of gokken. In vier avonden en een terugkomdag bespreken medewerkers van Tactus Verslavingszorg samen met de ouders wat ze kunnen doen als hun kind in de problemen komt met middelen.
De data zijn 23 maart, 30 maart, 6 april, 13 april en 18 mei. De locatie is Straathoekwerk Nunspeet, Jan
van Vuurenstraat 13 te Nunspeet. Als het vanwege coronamaatregelen niet mogelijk is om fysiek samen
te komen, dan wordt de avond online georganiseerd.
Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Ouders kunnen zich aanmelden via e-mail:
oudercursusharderwijk@tactus.nl of de website van Tactus via https://tinyurl.com/56f5dpy9.
........................................................................................................................................................................

NOW-regeling
Ondernemers kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten van het personeel krijgen via de NOW-regeling. U kunt de NOW over de maanden januari, februari en maart aanvragen in de periode 15 februari tot
en met 14 maart 2021. De NOW-regeling wordt uitgevoerd door het UWV. Kijk voor de voorwaarden en
het aanvragen op www.uwv.nl/now.
........................................................................................................................................................................

Regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
(TONK)
Begin maart wordt de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) van kracht. De regering wil mensen helpen die door de (aanhoudende) coronamaatregelen in financiële problemen zitten en
daardoor moeite hebben met het betalen van de noodzakelijke kosten van het huishouden zoals huur of
hypotheek en gas, licht en water. De gemeenten voeren de TONK-regeling uit en zijn hard bezig alles voor
te bereiden. Vanaf volgende week leest u meer informatie over dit onderwerp op deze pagina en op de
website van de gemeente.
........................................................................................................................................................................

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 gezondheid,
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.
...............................................................................................................................................................................

28 uur per week

Geïnteresseerd? Lees de volledige vacaturetekst op onze website
www.nunspeet.nl/werkenbij

Webinar Zon op Nunspeet
Energiecoöperatie NunspeetEnergie organiseert een collectieve
inkoopactie waarbij u goede zonnepanelen aanschaft voor een aantrekkelijke prijs. Tijdens de webinar - in samenwerking met installateur Atlas Power - wordt de actie uitgelegd en is er de mogelijkheid
tot het stellen van vragen.
Meer informatie over deze actie en de webinars vindt u op de site
www.zonopnunspeet.nl. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met
daarin de bevestiging. Enkele dagen voor het webinar ontvangt u
de digitale uitnodiging. Donderdag 25 februari om 20.00 uur is de
eerstvolgende webinar. Meld u gratis en vrijblijvend aan via e-mail
info@nunspeetenergie.nl.
De gemeente Nunspeet beveelt deze actie van harte bij u aan.
..................................................................................................................

Watt kun jij doen?
Gratis ledlamp en standby-stop
Energiebesparen hoeft niet moeilijk te zijn. Door eenvoudige
maatregelen kunt u energie én geld besparen. Inwoners van onze
gemeente kunnen gratis een bespaarset aanvragen met een ledlamp, standby-stop en een bespaarladder. De actie wordt mogelijk
gemaakt het duurzaamheidsloket van de gemeente Nunspeet.
Bespaarladder
De producten in de bespaarset zijn onderdeel van de bespaarladder.
Een bespaarladder is een checklist met kleine energiebesparende
maatregelen die je kunt afvinken. De eerste maatregel is een halogeenlamp vervangen door een ledlamp. Dit zorgt al snel voor
85 procent minder stroomverbruik. Bijkomend voordeel is dat ledlampen niet warm worden en ook mooi licht geven.
De tweede maatregel op de bespaarladder is een standby-stop.
Hiermee wordt sluipverbruik aangepakt. Een aantal apparaten in
huis verbruiken nog stroom, terwijl ze 'uit' lijken te staan. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij (oudere) televisies. Met een standby-stop
kun je gemakkelijk de stroom van het apparaat afsluiten, voorkom je
sluipverbruik en kun je ongeveer 75 euro per jaar besparen.

Steun nú de lokale ondernemers
Vanwege de langdurige coronamaatregelen zijn er ook binnen
de gemeente Nunspeet veel ondernemers die het momenteel
financieel erg moeilijk hebben. Onder de naam SOS Nunspeet
vindt daarom van 27 februari tot en met 6 maart een actieweek plaats. Het doel is hulp bieden aan ondernemers in onze
gemeente.

Kom in actie
en help mee!

Benefietdag
Op zaterdag 27 februari is de aftrap van de actieweek:
een benefietdag vanaf 12 uur 's middags live te volgen op
Radio en TV Nunspeet. Er wordt zoveel mogelijk aandacht geschonken aan spontane acties uit Nunspeet, Hulshorst, Elspeet
en Vierhouten, ondersteund met een muzikaal en informatief
programma.

SOS Nunspeet
27 februari
v.a.12.00 uur
RTV Nunspeet

Meld daarom zo snel mogelijk je zelfbedachte actie om geld
in te zamelen aan via info@sosnunspeet.nl.

Aanvragen
Inwoners kunnen via www.veluweduurzaam.nl/wattkunjijdoen
gratis de bespaarset met ledlamp, standby-stop en bespaarladder
aanvragen. De sets worden kosteloos verzonden (op=op).

Laten we onze ondernemers helpen door met elkaar de schouders eronder te zetten. Help mee en kom in actie samen met je
vrienden, familie, school, vereniging of bedrijf!

Samen voor elkaar
De bespaarsets worden ingepakt door medewerkers van het dagbestedingsproject van zorgorganisatie Careander. De sets worden
bezorgd door medewerkers van Inclusief Gresbo Post (een postbedrijf waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt).
Met deze actie willen Veluwe Duurzaam en de gemeenten ook
lokale sociale ondernemers ondersteunen.

Giften kunnen worden overgemaakt via een betaallink op de
website www.sosnunspeet.nl. De opbrengsten van acties en
contante donaties kunnen worden aangemeld via
info@sosnunspeet.nl.

Over Veluwe Duurzaam
Veluwe Duurzaam is het duurzaamheidsloket van o.a. de gemeente
Nunspeet waar inwoners terecht kunnen met onafhankelijk advies
en informatie over verduurzaming van huis en omgeving.

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

De opbrengst van de actieweek wordt beschikbaar gesteld aan
een nog op te richten fonds, waaruit direct noodlijdende ondernemers financieel geholpen worden; activiteiten en promotie ten gunste van de ondernemers. Alles onder toeziend
oog van een commissie.
SOS Nunspeet is een initiatief van ondernemersverenigingen
Nunspeet en Elspeet, Bedrijvenkring Nunspeet, Lions Club
Nunspeet, Rotary Club Nunspeet, Tafelronde 156 Nunspeet,
Nunspeet uit de kunst en RTV Nunspeet.

Doneer een
gift of start
een actie op!
www.sosnunspeet.nl
info@sosnunspeet.nl

