23 maart 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
- Elspeterweg 28 0007. Tijdelijk
bewonen van de recreatiewoning
ter overbrugging. Zaak: HZ 20210244. Ontvangen 23-2-2021.
- Harderwijkerweg 169. Het
vervangen en uitbreiden van
de berging (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak:
HZ 2021-0241. Ontvangen
23-2-2021.
- Kuyperstraat 69. Het tijdelijk
bewonen van een recreatieverblijf ter overbrugging. Zaak:
HZ 2021-0158. Ontvangen
4-2-2021.
- Marconiweg 8. Het kappen van
een boom. Zaak: HZ 2021-0309.
Ontvangen 8-3-2021.
- Treubstraat 52. Het plaatsen van
een dakkapel (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0239. Ontvangen
23-2-2021.
- Zoomweg 2a. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210275. Ontvangen 2-3-2021.
Omgevingsvergunning
beslistermijn verlengd3
- Beltmolen 111. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 2021- Elspeterweg. Het plaatsen van
een reclamebord (Activiteiten
Bouwen, Reclame plaatsen).
Zaak: HZ 2020-2091. Verzonden
12-3-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Elspeterweg 28 0007. Tijdelijk
bewonen van een recreatiewoning ter overbrugging.
Zaak: HZ 2021-0244. Verzonden
11-3-2021.
- Kolmansweg 8a 0010. Tijdelijk
bewonen van pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-0257. Verzonden
15-3-2021.
- Koningin Wilhelminalaan 14. Het
plaatsen van een dakkapel. Zaak:
HZ 2021-0253. Verzonden
15-3-2021.
- Kuyperstraat 69. Het tijdelijk
bewonen van een recreatieverblijf ter overbrugging.
Zaak: HZ 2021-0158. Verzonden
15-3-2021.
- Molenweg 75 0001. Het tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-0243. Verzonden
15-3-2021.
- Molenweg 91. Het uitbreiden
van bestaande bedrijfsruimte
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2020-1513.
Verzonden 12-3-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Van Goghstraat t.h.v. nummer
49. Het plaatsen van een betonmixer en pompwagen. Zaak:
HZ 2021-0373. Ontvangen
15-3-2021.
APV-vergunning verleend3
- Industrieweg 15. Het innemen
van een standplaats voor de
verkoop van oliebollen. Zaak:
HZ 2021-0044. Verzonden
18-2-2021.
- Industrieweg 15. Het innemen
van een standplaats voor de
verkoop van vis. Zaak: HZ 20210046. Verzonden 18-2-2021.

- Prins Mauritserf 103. Plaatsen
van een kraan op de openbare
weg voor het plaatsen van een
dakkapel. Zaak: HZ 2021-0220.
Verzonden 11-3-2021.
Sloopmeldingen1
- Bloemhofweg 60. Verwijderen
van asbest. Zaak: HZ 2021-0217.
Ontvangen 19-2-2021.
- Colijnstraat 8. Verwijderen
van asbest. Zaak: HZ 2020-2062.
Ontvangen 17-12-2020.
- De Visserlaan 63. Het vervangen
van golfplaten van daken van 62
huurwoningen. Zaak: HZ 20210302. Ontvangen 5-3-2021.
- Elspeterweg 44. Verwijderen
van asbest en het gedeeltelijk
slopen van het hoofdgebouw.
Zaak: HZ 2020-2115. Ontvangen
30-12-2020.
- Eperweg 26. Het slopen en
verwijderen van asbest bij de
verbouw zorgvilla Duyvenstaete.
Zaak: HZ 2021-0126. Ontvangen
28-1-2021.
- F.A. Molijnlaan 91. Het slopen
van de bestaande woning. Zaak:
HZ 2021-0135. Ontvangen
29-1-2021.
- Stationslaan 36. Het slopen van
schuur en afdak van de woning
en saneren van asbest dakkapel.
Zaak: HZ 2021-0134. Ontvangen
29-1-2021.
- Waterweg 47. Het verwijderen
van asbest en gedeeltelijk
slopen. Zaak: HZ 2021-0020.
Ontvangen 6-1-2021.
- Zwolsewegje 124. Het saneren
van asbest en het slopen van
opstallen. Zaak: HZ 2021-0272.
Ontvangen 2-3-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Oude Hof 12. Het realiseren
van een aanbouw aan bestaand
kerkgebouw. Zaak: HZ 20210258. Ontvangen 26-2-2021.
- Sluiterweg 23. Het vervangen en
verhogen van het dak. Zaak: HZ
2021-0297. Ontvangen 4-3-2021.
Omgevingsvergunning
beslistermijn verlengd3
- Hooiweg 176. Het herbouwen
van een woonhuis (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2020-2090. Verzonden
10-3-2021.
- Weideweg 11. Het oprichten
van een werkplaats met kantoren. Zaak: HZ 2020-2069.
Verzonden 10-3-2021.
- Weideweg 11. Het bouwen van
een stal. Zaak: HZ 2020-2068.
Verzonden 10-3-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Vierhouterweg 24. Verbouwen
van de woning. Zaak: HZ 20210153. Verzonden 15-3-2021.
Sloopmeldingen1
- Hogeweg 45. Het slopen van de
schuur. Zaak: HZ 2021-0226.
Ontvangen 22-2-2021.
- Kleine Kolonieweg 156. Het
verwijderen van asbesthoudende materialen uit het hoofdgebouw. Zaak: HZ 2020-1976.
Ontvangen 3-12-2020.
- Stakenbergweg 86. Het saneren
van asbest en slopen van opstallen. Zaak: HZ 2020-2039.
Ontvangen 15-12-2020

Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Harderwijkerweg 343 037c. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2021-0321.
Ontvangen 9-3-2021.
- Hoefslag 18. In gebruik nemen
van openbaar groen voor buitenterrein BSO en vergroten schuur
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0252.
Ontvangen 25-2-2021.
- Kapelweg 27. Het kappen van
een berk. Zaak: HZ 2021-0308.
Ontvangen 8-3-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Vuurkuilweg 15 0098. Tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-0264. Verzonden
15-3-2021.
- Zandhuisweg 100. Wijzigen van
een atelier in een pre-mantelzorgwoning. Zaak: HZ 20210114. Verzonden 15-3-2021.
Vergunningvrij3
- Kapelweg 27. Het kappen van
een berk. Zaak: HZ 2021-0308.
Verzonden 15-3-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Hoek Hierderweg/Poolseweg.
Het innemen van een standplaats voor de verkoop van ijs,
snacks en frisdrank. Zaak: HZ
2021-0024. Ontvangen 7-1-2021.
APV-vergunning verleend3
- Hoek Hierderweg/Poolseweg.
Het innemen van een standplaats voor de verkoop van ijs,
snacks en frisdrank. Zaak: HZ
2021-0024. Verzonden
12-3-2021.
Milieumeldingen1
- Varelseweg 60. Het in gebruik
hebben van een nieuwe veldschuur. Zaak: HZ 2021-0073.
Ontvangen 18-1-2021.
- Varelseweg 60. Het in gebruik
hebben van een nieuwe silo voor
mestopslag. Zaak: HZ 2021-0141.
Ontvangen 1-2-2021.
Vierhouten
Omgevingsvergunning
beslistermijn verlengd3
- Nunspeterweg 1. Het wijzigen
van het toegestane gebruik van
bestaand pand. Zaak: HZ 20210086. Verzonden 15-3-2021.
Sloopmeldingen1
- 't Frusselt 73. Het verwijderen
van asbest van het golfplatendak
van het bijgebouw. Zaak: HZ
2021-0123. Ontvangen
27-1-2021.
- Elspeterbosweg 111. Het slopen
van de opstal van de schapenschuur. Zaak: HZ 2021-0262.
Ontvangen 28-2-2021.
- Plaggeweg 90 0001. Het slopen
van een recreatiewoning. Zaak:
HZ 2020-2087. Ontvangen
22-12-2020.
Meer informatie over meldingen
en/of vergunningen? Bel met het
Klantcontactcentrum via (0341)
25 99 11.
Zie colofon voor de toelichting.

Raadsvergadering
Donderdag 25 maart 19.30 uur
vergadert de gemeenteraad
digitaal. Op de agenda staat
o.a. afgifte verklaring van geen
bedenkingen Elspeterweg 12,
vaststellen bestemmingsplan
Oude Zeeweg 21 en de Regionale Aanbieding van de inhoudelijke richtlijnen Regionale
Energie Strategie.
U kunt de vergadering bekijken
via www.rtvnunspeet.nl en
nunspeet.raadsinformatie.nl.
Op deze laatst genoemde site
vindt u ook de volledige agenda.
Ontwerpbestemmingsplan
Veelhorsterweg 21/23
Van 23 maart tot en met 4 april
2021 ligt in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis voor
iedereen het ontwerp van het
bestemmingsplan Veelhorsterweg
21/23 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via de website
nunspeet.nl/bekendmakingen
en via de landelijke website
ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.
0302.BP01194-ow01). Het bestemmingsplan Veelhorsterweg
21/23 beoogt te voorzien in het
planologisch regelen van het
toestaan van één woning in ruil
voor sloopmeters van het agrarisch bedrijf dat op deze locatie is
beëindigd.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn
of haar zienswijze schriftelijk of
mondeling naar voren brengen bij
de gemeenteraad van Nunspeet,
zie colofon.
......................................................
Ontwerpwijzigingsplan
Elspeterbosweg 111
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Nunspeet
maken (ingevolge het bepaalde in
artikel 3.8, lid 1, onderdeel a van
de Wet ruimtelijke ordening en
artikel 3.12 van de Algemene wet
bestuursrecht) bekend dat van
24 maart tot en met 5 april 2021
voor iedereen het ontwerp-wijzigingsplan Elspeterbosweg 111
in Vierhouten in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis
ter inzage ligt. Het ontwerpwijzigingsplan is ook te raadplegen via
nunspeet.nl/bekendmakingen
en ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0302.W101027-ow01).
De bedoeling is om de bestaande
recreatiewoning op het perceel
Elspeterbosweg 111 in Vierhouten te vervangen en deze in
een andere vorm te herbouwen.
De nieuwe recreatiewoning komt
voor een klein gedeelte buiten
het bestemmingsvlak te liggen.
Hiervoor is het ontwerpwijzigingsplan opgesteld waarmee
het bestemmingsvlak aangepast
wordt aan de gewenste situatie.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen zijn of haar
zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Nunspeet, zie colofon.
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Eerste kievitsei gevonden door Leen Kroneman

Boomplantdag

Het eerste kievitsei in de gemeente Nunspeet
is afgelopen woensdag 17 maart om 9.10 uur
gevonden door Leen Kroneman. Hij vond het
ei op een maïsperceel van Melkveebedrijf
Siebkes aan de Pangelerweg. Burgermeester
Breunis van de Weerd is donderdag 18 maart
het kievitsei komen aanschouwen.

In het kader van Boomplantdag werd afgelopen week een boom
geplant door wethouder Jaap Groothuis en wethouder Leen van der
Maas aan de Uddelerweg in Elspeet. In deze omgeving leeft de das.
Om de kwaliteit van het leefgebied van de das hier te verbeteren,
wordt de aankomende weken gestart met de uitvoering van een
beplantingsplan.

Leen Kroneman is lid van de Vrijwillige
Weidevogelbescherming Randmeerkust,
die samen met de boeren zorgt voor het
opsporen en beschermen van de
weidevogels.
>>
Links: de vinder van het
eerste kievitsei Leen Kroneman
In het midden: burgemeester Van de Weerd
Rechts: Wiljan Siebkes

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

Hout stoken: 8 manieren om minder geur- en rookoverlast
te veroorzaken
Op de Veluwe maken we veel gebruik van lokaal hout voor warmte en sfeer. We geven u graag wat tips
om op een goede manier van deze natuurlijke energiebron gebruik te maken. Wanneer we op een aantal
punten letten, kan dat met minimale last voor de omgeving. Het is van belang het brandhout goed te
drogen en met zorg te stoken. Een goede methode is om te beginnen met dik hout op de as, daarop
losse houtjes en bovenop een aanmaakblokje om dit aan te steken. Let daarbij op het volgende:
- Kloof het stamhout zo klein mogelijk voor een snelle droging.
- Zorg voor een houtopslag met dak tegen regen en voldoende ventilatie.
- Geef hout de tijd om te drogen: berken en beuken minimaal 1,5 jaar en eiken minimaal 2 jaar.
- Droog brandhout (< 18% vocht) geef een volledige verbranding.
- Maak gebruik van een firestarter voor een snelle ontbranding.
- Zorg voor goede beluchting van de verbrandingsruimte.
Een indicatie voor een goed vuur is: een witte kleuraanslag in de verbrandingsruimte, weinig
tot geen rook en zeker geen sissend geluid uit het hout. Kijk voor meer informatie op:
milieucentraal.nl / stookwijzer.nu of rivm.nl/stookalert.

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

Nestkastjes voor basisscholen
Afgelopen week heeft de gemeente Nunspeet weer nestkastjes
uitgedeeld. Deze keer niet in het gemeentehuis zoals afgelopen jaar,
maar nu op alle basisscholen. Ook deze kastjes zijn gemaakt door
Gresbo Inclusief Groep.
Met de nachtkastjes vragen we aandacht voor de biodiversiteit in
ons land. Omdat de schoolpleinen in Nederland vaak ‘te grijs’ zijn,
willen we deze graag vergroenen. Dit kan door bloemen en struiken
te planten en door nestkastjes op te hangen. Deze trekken mezen
aan. Bijkomend voordeel is dat de mezen op hun beurt de eikenprocessierupsen opeten.

Wethouder Marije Storteboom deelde symbolisch het eerste nestkastje uit
aan directeur Martijn van de Weerd van De Bron in Nunspeet.

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

Bekijk online een duurzaam huis
Van 22 maart tot en met 10 april geven
huiseigenaren via een videoverbinding
uitleg over de duurzame maatregelen in
hun huis. Meld je aan voor één van de
online thematours van De Nationale
Huizen Route.
Schrijf je in via:
www.duurzamehuizenroute.nl/thematours

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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Rekenkamer: "Subsidieontvangers tevreden, maar ruimte voor verbeteringen"
Instellingen en verenigingen die subsidie ontvangen
voor evenementen, cultuur, sport en welzijn in de
gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten zijn
overwegend tevreden met het gemeentelijke subsidiebeleid en de uitvoering daarvan. Zij waarderen dit met
rapportcijfers tussen de 7,3 en de 7,8. Tegelijk zien zij
ook kansen voor praktische verbeteringen, zoals een
vast aanspreekpunt in het gemeentehuis en een overzichtelijkere website. Dit blijkt uit de enquête die deel
uitmaakte van het onderzoek van de samenwerkende
rekenkamercommissies.

missie nu dat in alle vier de gemeenten verbeteringen
zijn doorgevoerd.
Rol gemeenteraden
Hoewel er belangrijke stappen zijn gezet, is er nog ruimte
voor verbetering. Belangrijk daarbij is het versterken
van het inzicht bij instellingen en verenigingen: wat voor
maatschappelijk effect wil de gemeenteraad met subsidies bereiken? Wat wil de gemeenteraad verbeteren in
de samenleving? Het valt de rekenkamercommissie op
dat de gemeenteraad in Nunspeet al actief met deze vragen aan de slag is. De gemeente Nunspeet is bezig met
de ontwikkeling van zogenoemde ‘beleidsindicatoren’.
Deze indicatoren moeten de gemeenteraad helpen nog
beter inzichtelijk te krijgen welke beleidsdoelen worden
behaald en in hoeverre de inzet van subsidies daaraan
bijdraagt.

meenten dat de doeltreffendheid van het subsidiebeleid
wordt beperkt. Dit komt doordat er niet voor alle beleidsterreinen actuele beleidskaders zijn op basis waarvan
subsidieafspraken gemaakt kunnen worden. Met name
op het gebied van cultuur ontbreekt het bij de gemeenten aan dergelijke kaders. Voor welzijn daarentegen, stelt
de rekenkamercommissie vast dat het de gemeenten lukt
om met subsidiepartners concrete afspraken te maken
die gebaseerd zijn op actueel gemeentebeleid.
Gemeente

Gemiddeld cijfer

Aantal deelnemers
enquete

Onderzoek naar doelmatigheid
Oldebroek
7,30
23
De rekenkamercommissie onderzocht in hoeverre de
subsidies doelmatig worden verstrekt en in welke mate
Nunspeet
7,71
17
ze bijdragen aan de effecten die de gemeenteraad wil
Elburg
7,79
49
bereiken. Eerder, in 2006, onderzocht de rekenkamercommissie het subsidiebeleid op het gebied van jongePutten
7,81
31
ren- en ouderenwerk. Naar aanleiding van de conclusies
Actuele beleidskaders
Subsidieontvangende instellingen en verenigingen overwegend
en aanbevelingen toen constateert de rekenkamercomDe rekenkamercommissie constateert bij alle vier de getevreden.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vacatures Monumentencommissie
De Monumentencommissie is een onafhankelijke adviescommissie
die zich bezighoudt met het adviseren van het gemeentebestuur
over het gemeentelijke monumentenbeleid en de cultuurhistorie.
Bij cultuurhistorie gaat het met name om de fysieke omgeving.
Daarnaast is de commissie betrokken bij adviezen over wijzigingsvergunningen voor gemeentelijke en rijksmonumenten. Twee leden
worden afgevaardigd in de Monumenten-welstandscommissie.
In de Monumentencommissie van de gemeente Nunspeet ontstaan
twee vacatures doordat twee leden de maximale zittingstermijn
bereiken. Daarom zijn wij op zoek naar twee nieuwe burgerleden.
Wat zijn burgerleden?
Burgerleden zijn (bij voorkeur) inwoners van de gemeente Nunspeet die op grond van persoonlijke betrokkenheid, interesse en
deskundigheid lid zijn van de commissie. Advisering over wijzigingsvergunningen is een taak van één te benoemen leden. Benoeming
voor de Monumentencommissie vindt plaats door burgemeester en
wethouders.
Vergaderingen
De Monumentencommissie vergadert ongeveer achtmaal per jaar
en de Monumenten-welstandscommissie vergadert eens per drie
weken (doorgaans op maandagmorgen). Wijziging hiervan is in
overleg wellicht mogelijk, mits de vergadering binnen kantooruren
kan worden gehouden.

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen gemeente Nunspeet
Lijst

Politieke partij

Stemmen 2021

Stemmen 2017

Verschil

1
2

VVD

3.045

2.836

+209

PVV (Partij voor de Vrijheid)

1.764

1.810

-46

3

CDA

2.252

2.925

-673

4

D66

1.106

791

+315

5

GROENLINKS

309

509

-200

6

SP (Socialistische Partij)

460

692

-232

7

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

394

387

+7

8

ChristenUnie

2.491

2.420

+71

9

Partij voor de Dieren

330

276

+54

10

50PLUS

102

340

-238

11

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

4.427

4.396

+31

12

DENK

49

37

+12

13

Forum voor Democratie

850

209

+641

14

BIJ1

29

+29

15

JA21

368

+368

16

CODE ORANJE

25

+25

17

Volt

131

+131

18

NIDA

3

+3

Leden van de Monumentencommissie ontvangen presentiegeld
voor iedere bijgewoonde vergadering: € 87,23 (presentiegeld per
1 januari 2021).

19

Piratenpartij

20

LP (Libertaire Partij)

21

Zittingstermijn
De zittingstermijn is in eerste instantie tot 31 december 2021. De
Monumentencommissie in de huidige vorm houdt namelijk op te
bestaan op het moment dat de nieuwe Omgevingswet in werking
treedt. De verwachting is dat dit per 1 januari 2022 is. De taken van
de huidige commissie worden dan ondergebracht bij een nieuwe
gemeentelijke adviescommissie gericht op de omgevingskwaliteit.
Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Met de zittende
leden wordt gesproken over het al dan niet plaatsnemen in deze
nieuwe commissie.
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De werkzaamheden
Het gemeentebestuur van Nunspeet is op zoek naar kandidaten die
voldoen aan de volgende eisen:
- Affiniteit met het lokale monumentenbeleid en met de
cultuurhistorie.
- Deskundigheid met betrekking tot monumenten en/of
cultuurhistorie.
- Enige bouwtechnische kennis, kennis van bouwregelgeving en/of
bouwkundige termen.
- Gelegenheid om vergaderingen binnen kantooruren bij te wonen.
- Bij voorkeur woonachtig in de gemeente Nunspeet.
- Gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.
- Oog voor het algemeen belang.
- Onafhankelijk van het gemeentebestuur of ambtelijk apparaat.
Geïnteresseerd?
Via https://vacatures.one/20800/solliciteren kunt u tot en met
31 maart 2021 solliciteren. Voor meer informatie over de vacature
kunt u contact opnemen met Anja Herskamp, beleidsmedewerker
Monumenten, telefoon (0341) 25 99 11.
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Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen

Aantal ongeldige stemmen
Aantal kiezers
Aantal kiesgerechtigden
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Opkomstpercentage

86,10%

85,80%

+0,30%

Kijk voor alle uitslagen en ingevulde Processen Verbaal van de stembureaus uit de gemeente
Nunspeet op www.nunspeet.nl.

