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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
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
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Bergakkerweg 6. Het bouwen
van een schuur. Zaak: HZ 20211701. Ontvangen 4-11-2021.
- Dokter van Loonweg 32. Kappen
van een boom. Zaak: HZ 20211710. Ontvangen 5-11-2021.
- Heemskerklaan 158. Plaatsen
dakkapel. Zaak: HZ 2021-1681.
Ontvangen 2-11-2021.
- Jan van Vuurenstraat 17. Plaatsen
van een erker. Zaak: HZ 20211724. Ontvangen 8-11-2021.
- Oude Zeeweg 13. Het tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-1705. Ontvangen
5-11-2021.
- Prinses Margrietstraat 4. Plaatsen
van een dakkapel. Zaak: HZ 20211665. Ontvangen 31-10-2021.
- Spoorlaan 1. Het herontwikkelen
van winkelcentrum Sterrenhof
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-1663.
Ontvangen 29-10-2021.
- Vreeweg 98. Het verbouwen van
de stal. Zaak: HZ 2021-1696.
Ontvangen 4-11-2021.
- Zoomweg 29. Het wijzigen van
de vergunning. Zaak: HZ 20211711. Ontvangen 6-11-2021
Omgevingsvergunning verleend3
- Bovenweg 19a. Het bouwen van
een veldschuur. Zaak: HZ 20211506. Verzonden 10-11-2021.
- Heemskerklaan 158. Plaatsen
van een dakkapel. Zaak: HZ 20211681. Verzonden 11-11-2021.
- Jan van Vuurenstraat 34. Plaatsen
van een dakkapel. Zaak:
HZ 2021-1692. Verzonden
11-11-2021.
- Prinses Margrietstraat 4. Het
plaatsen van een dakkapel.
Zaak: HZ 2021-1665. Verzonden
11-11-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Plaatsen driehoeksborden i.v.m.
verkeersveiligheidscampagne
Fietsverlichting. Zaak: HZ 20211735. Ontvangen 9-11-2021.
- Parkeerplaats nabij Oenenburgweg 214. Het plaatsen van een
afvalcontainer. Zaak: HZ 20211777. Ontvangen 12-11-2021.
APV-vergunning verleend3
- Plaatsen driehoeksborden i.v.m.
verkeersveiligheidscampagne
Fietsverlichting. Zaak: HZ 20211735. Verzonden 11-11-2021.

Evenementenmelding1
- Het houden van de Sinterklaasintocht in 2021. Zaak: HZ 20211741. Ontvangen 10-11-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Schotkampweg 177a. Uitbreiden
van het woonhuis. Zaak:
HZ 2021-1709. Ontvangen
5-11-2021.
- Uddelerweg 8. Intern verbouwen
van Herberg De Zwaan (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan,
Wijzigen monument). Zaak: HZ
2021-1671. Ontvangen
1-11-2021.
- Langs de Uddelerweg. Kappen
van 36 bomen. Zaak: HZ 20211704. Ontvangen 5-11-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Molenweg 36. Het oprichten van
een bijgebouw. Zaak: HZ 20211364. Verzonden 16-11-2021.
Milieumelding1
- Weideweg 11. Het in gebruik
hebben van een nieuwe hobbystal. Zaak: HZ 2021-0312.
Ontvangen 8-3-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Harderwijkerweg 343 037d. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2021-1669.
Ontvangen 29-10-2021.
- Onder de Bos 157. Verhogen van
een bestaande dakkapel (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.
plan). Zaak: HZ 2021-1702.
Ontvangen 4-11-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Harderwijkerweg 343 037e. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2021-1611.
Verzonden 5-11-2021.
- Harderwijkerweg 436. Uitbreiden
van de woning (Activiteiten Bouwen, In- uitrit aanleggen). Zaak:
HZ 2021-1454. Verzonden
16-11-2021.
Melding brandveilig gebruik1
- Op de Hagen 8. Ingebruikname
van het pand betreft brandveiligheid. Zaak: HZ 2021-1636.
Ontvangen 26-10-2021.
Evenementenmelding1
- Brandsweg 1. Stamboekkeuring
Belgisch witblauw 20-11-2021.
Zaak: HZ 2021-1657. Ontvangen
28-10-2021.

Melding brandveilig gebruik1
- Aarweg 3. Brandveilig gebruik
van Philadelphia. Zaak: HZ 2021- Zie colofon voor toelichting 1734. Ontvangen 9-11-2021.
..................................................................................................................
Ontwerp-wijzigingsplan Bredeweg 35, Hulshorst
Het college van B&W maakt bekend dat van 24 november 2021 tot en
met 4 januari 2022 het ontwerp-wijzigingsplan Bredeweg 35, Hulshorst
in het gemeentehuis ter inzage ligt. Het ontwerpwijzigingsplan is ook te
vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.WI01031-ow01).
Het wijzigingsplan betreft het slopen van de bestaande agrarische bebouwing op het perceel Bredeweg 35 in Hulshorst en het terugbouwen
van één vrijstaande woning. Hiervoor is het ontwerp-wijzigingsplan
opgesteld waarmee de bestemming aangepast wordt aan de gewenste
situatie. Tijdens bovengenoemde termijn kan eenieder zijn zienswijze
naar voren brengen bij het college van B&W, zie colofon.
Wilt u uw zienswijze mondeling naar voren brengen dan kunt u contact
opnemen met Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting via
(0341) 25 99 11.

Beste mensen,
Velen volgden in spanning de zoveelste
persconferentie van de minister-president
en minister De Jonge. Wat betekent de
aanscherping van de maatregelen voor
mij?
De boodschap was duidelijk en hard. Het
aantal besmettingen moet naar beneden.
Er moet iets gebeuren. Als we niks doen
komt onze gezondheidszorg voor mensen
die het zo nodig hebben in gevaar! Daarom moet het aantal contactmomenten per dag worden verminderd.
Dat voorkomt veel besmettingen.
Opnieuw weer de 1,5 meter, de mondkapjes in openbare ruimtes,
thuiswerken, ventileren en geen handen schudden. De basisregels
kennen we inmiddels allemaal. En we zijn er eigenlijk helemaal
klaar mee. Maar tegelijkertijd accepteren we niet dat de druk op de
ziekenhuiszorg opnieuw gevaarlijk groot wordt.
Een groot en waardevol goed in onze samenleving is de vrijheid
van meningsuiting. Een ieder is vrij om 'ergens' iets van te vinden.
Daarbij hoort ook dat je een andere mening dient te respecteren. En
juist dat zie ik geleidelijk minder worden. We wijzen naar elkaar en
weten heel goed wat een ander wel of juist niet moet doen.
Wanneer iedereen in plaats daarvan zichzelf de vraag zou stellen:
'Wat kan ík doen, of misschien 'extra' doen om een verdere stijging
van het aantal besmettingen voorkomen...?'
Het antwoord mag u zelf geven. Denk er eens over na.
Uw en jouw burgemeester,
Breunis van de Weerd
Werkzaamheden Vierhouterweg, Elspeet
Van 29 november tot en met 22 december
2021 worden er werkzaamheden uitgevoerd
aan de Vierhouterweg in Elspeet. Nu de
nieuwbouw van de Da Costaschool klaar is,
wordt de tijdelijke bestrating van het wegvak
vervangen door de definitieve bestrating.
Om de overlast in deze periode voor u tot een minimum te
beperken, is ervoor gekozen om de werkzaamheden gefaseerd uit
te voeren.
Kijk voor meer informatie op:
nunspeet.nl/over-nunspeet/reconstructie-vierhouterweg-elspeet
..................................................................................................................
Besluit omgevingsvergunning 'het oprichten van zeven seniorenwoningen', Nachtegaalweg ong. naast nr. 7 in Elspeet
Het college van B&W heeft een omgevingsvergunning verleend voor
het oprichten van zeven seniorenwoningen aan de Nachtegaalweg ong.
naast nr. 7 in Elspeet.
Van 24 november 2021 tot en met 4 januari 2022 ligt de omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken ter inzage in het gemeentehuis. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0302.OV00085-vg01). Tijdens bovengenoemde termijn kan
beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, zie colofon. Voor
vragen kunt u contact opnemen met Team Vergunningen, Toezicht en
Handhaving via (0341) 25 99 11.
..................................................................................................................
Omgevingsvergunning en Hogere grenswaarde
'het oprichten vijf woningen', Zwolsewegje 64 in Nunspeet
Het college van B&W heeft een omgevingsvergunning verleend voor
het oprichten van vijf woningen aan het Zwolsewegje 64 in Nunspeet.
Vanaf 24 november 2021 tot en met 4 januari 2022 ligt in het gemeentehuis de omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken ter
inzage. De stukken zijn ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0302.OV00086-vg01).
Tijdens bovengenoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden
ingesteld bij de rechtbank Gelderland, zie colofon. Voor vragen kunt u
contact opnemen met Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via
(0341) 25 99 11.
Besluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder
Van 24 november 2021 tot en met 4 januari 2022 ligt het besluit van
de Hogere Grenswaarde voor vijf woningen aan het Zwolsewegje 64 te
Nunspeet ter inzage. Tijdens deze termijn kan beroep worden ingesteld
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag, (070) 426 44 26.
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Gemeenteraad Nunspeet buigt zich over definitief ontwerp Stationsomgeving
Na een lange periode van voorbereiden, schetsen en
overleg met vele betrokkenen is het definitief ontwerp
voor de Nunspeetse stationsomgeving klaar.
Op 6 december a.s. buigt de raadscommissie zich over
het plan en op 16 december a.s. wordt de gemeenteraad
gevraagd het ontwerp vast te stellen. Wanneer de raad
het groene licht geeft, wordt het definitieve ontwerp
verder technisch uitgewerkt en aanbesteed en kan de
bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

Ook worden in 2022 de nodige voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zodat in 2023 de daadwerkelijke
aanleg van de tunnels (Elspeterweg en fiets-/voetgangerstunnel onder NS-station) en de herinrichting van de
stationsomgeving kan starten. Het huidige gebouw van
Nunspeet uit de Kunst en Froyo verdwijnt. De werkzaamheden namen naar verwachting twee jaar in beslag.
Verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom is blij
met deze mijlpaal: "Ik herinner me mijn eerste zin in de

allereerste nieuwsbrief die we 12 oktober 2017 uitbrachten:
‘Een realistisch, uitvoerbaar en breedgedragen plan voor
een veilige, bereikbare en aantrekkelijke stationsomgeving
in Nunspeet. Dat is het einddoel waar we in de komende
periode met een groot aantal betrokkenen aan werken.'
Nu zijn we ruim vier jaar verder en ligt er wat mij betreft
een plan dat realistisch, uitvoerbaar en breedgedragen is.
Een woord van dank aan alle betrokkenen in en rond de
stationsomgeving die met respect voor elkaars belangen in
vele werkateliers hebben gebouwd aan dit ontwerp."

Plan Woongebieden ter inzage: controleer uw perceel
Per 1 juli 2022 gaat de nieuwe
Omgevingswet in. Deze vervangt
onder meer de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) en de bestemmingsplannen worden vervangen
door één Omgevingsplan. Elke
inwoner heeft de mogelijkheid te
controleren of de verbeelding van
het perceel correct is opgenomen
in het ‘Chw bestemmingsplan
Omgevingsplan Woongebieden’.
Hoe kan ik het plan bekijken?
Via de link www.nunspeet.nl/
woongebieden kunt u naar de
digitale viewer waar het Plan
Woongebieden in te zien is. In de

viewer is de optie meer informatie
over 'bouwen' en 'gebruik' van
belang. Hier kunt u o.a. zien of de
bestemmingsgrenzen correct zijn
weergegeven en of de bouwregels
zoals nok- en goothoogte en de
inhoudsmaten correct zijn.
Mijn perceel klopt niet. Wat nu?
U kunt een reactie (zienswijze)
indienen bij het college van B&W,
die dit beoordeelt en meeneemt
bij het opstellen van het toekomstige Omgevingsplan. Een inspraakplan is bedoeld om mee te
denken. In deze fase kunt u geen
bezwaar of beroep indienen.

Mijn perceel klopt. Wat nu?
U hoeft niets te doen. De kaart zoals weergegeven, nemen we dan
mee in de vervolgfase om tot een
Omgevingsplan te komen.
De verleende omgevingsvergunningen voor uitgebreide afwijkingsprocedures blijven uiteraard
geldig. Deze zijn nog niet allemaal
zichtbaar op de kaart als ze nog
niet gebouwd of recent verleend
zijn. Op de website vindt u de
tekening en lijst waarop dit staat
weergegeven. Controleer of uw
verleende vergunning hierbij
staat? Zo niet, dan horen we dat

graag via de inspraakreactie. U
vindt de tekening en lijst op www.
nunspeet.nl/woongebieden.

Gemeenteraadsvergadering

Ter inzagelegging voor inspraak
Het plan ‘Chw bestemmingsplan
Omgevingsplan Woongebieden’
ligt nog tot en met 14 december
2021 ter inzage voor inspraak.

Op donderdag 25 november
vergadert de gemeenteraad
om 19.30 uur digitaal.

Vragen of contact opnemen
Is het voor u niet mogelijk het
plan Woongebieden digitaal te
raadplegen? Of heeft u vragen?
Mail naar gemeente@nunspeet.nl
of bel met (0341) 25 99 11.
Wij nemen dan contact met u op.

Op de agenda staan o.a. de
afgifte verklaring van geen
bedenkingen voor de
Staverdensweg 93 in Elspeet
en Laan 66-68 in Nunspeet,
het integraal beleidsplan
sociaal domein 2022-2025
en de wensen en bedenkingen conceptplan recreatieve
zonering.
U kunt deze vergadering live
meekijken via RTV Nunspeet
(zowel op televisie als via de
website) en via de website
nunspeet.raadsinformatie.nl.
Hier vindt u ook de volledige
agenda.
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Meedenken over herstel vennen in Zandenbos

Orange the World 2021

De vennen op de Veluwe zijn prachtplekken waar wij mensen van genieten. Voor sommige kwetsbare
planten en dieren hangt hun leven af van deze vennen, want juist dit water vormt hun leefgebied. Het
gaat helaas niet goed met een heleboel vennen op de Veluwe. Dat geldt ook voor drie vennen in het
Zandenbos. Er zijn maatregelen nodig die er voor zorgen dat er meer water in de vennen blijft en planten
en dieren meer rust krijgen. Als we niets doen
dan verliezen we de vennen en de soorten die
er leven (hele specifieke en unieke vegetaties
als hoogveenmossen, zegges en dieren als
libellen en amfibieën). Dat moeten en willen
provincie Gelderland en Staatsbosbeheer
voorkomen. Daarom organiseert Staatsbosbeheer publieksexcursies rond de vennen en
vertellen zij over het herstel van de vennen en
de mogelijke maatregelen. Voor de publieksexcursies kunt u zich opgeven. Er komt ook
een klankbordgroep die betrokken wordt bij
de uitwerking van het project.

De gemeente Nunspeet zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en
sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World.
Daarom kleurt vanaf 25 november het gemeentehuis oranje. De
kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van
geweld tegen vrouwen en meisjes.

Wat is er aan de hand
De vennen liggen in een kom met een voor water ondoordringbare laag. Regenwater dat afstroomt voedt
zo het ven. Doordat er veel bomen en struiken rond de vennen staan, verdampt er veel regenwater dat
niet in de vennen komt. Bovendien dreigen de wortels die ondoordringbare laag in de grond te doorboren waardoor de vennen lek raken en langzaamaan verdwijnen. Daarnaast zorgt het bladinval en de
schaduw voor een slechtere kwaliteit van het water en de oevers en daar hebben planten en dieren last
van. Ook de rododendrons onttrekken veel water en nemen te veel plaats in op de oeverzones.
De grote hoeveelheid recreanten dicht op het ven en ook de honden die het water in gaan, verstoren de
planten en de dieren. De laatste jaren is het steeds droger en drukker geworden en ook de stikstof uit de
lucht is schadelijk. Voor het versterken van de natuur als leefgebied van planten en dieren zijn er urgente
maatregelen nodig. We staan nu voor de taak om de natuur in de vennen te helpen herstellen.
Deze taak levert soms moeilijke dilemma’s op. Natuur versus cultuurhistorie en natuur versus recreant. Er
zullen bomen en struiken weg moeten, ook rododendrons. Er komen nieuwe rododendrons, iets verder
van het ven. Recreatiepaden worden verlegd. Tegelijkertijd komt er een nieuw vlonderpad tussen de
twee vennen, zodat genieten van de plek mogelijk blijft.
Publieksexcursies
Staatsbosbeheer wil u graag buiten informeren over de staat van de vennen en de beoogde maatregelen die de natuur sterker maken. En zij willen graag horen wat u hen wilt meegeven in het project voor
natuurherstel. Er zijn publieksexcursies bij de vennen op 11 en 15 december. Aanmelden is nodig via
mailadres veluwe@staatsbosbeheer.nl. Vervolgens ontvangt u een mail met details over de excursies.
Hoe verder?
Er komt een klankbordgroep die in de uitwerking van het project voor natuurherstel van de vennen wordt betrokken. De vergunningaanvraag, nodig voor
een deel van de maatregelen, gaat daarna naar de gemeente Nunspeet. Zodra
de vergunning wordt verleend, gaat Staatsbosbeheer het herstel uitvoeren.
Meer weten over het venherstel en het ecosysteem met de planten en dieren
die daar een schakel in zijn? Lees dan www.boswachtersblog.nl/veluwe/.
.........................................................................................................................................................................

Dag van de Ondernemer
Afgelopen vrijdag was het de Dag van de
Ondernemer. Het grote ondernemersontbijt
voor alle ondernemers in onze gemeente kon
helaas niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Wethouder Mark van de Bunte
heeft - in een aangepaste setting - gesproken
met de voorzitters van de ondernemersverenigingen over onder andere de passie voor het
ondernemen.
De ondernemers die zich hebben aangemeld
voor het ondernemersontbijt krijgen binnenkort een attentie per post thuisgestuurd.
.........................................................................................................................................................................

Bijeenkomst 'Dag van de vrijwilligers' afgelast
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen kan de
bijeenkomst 'Nationale Dag voor de vrijwilligers' die gepland staat op 8 december a.s. helaas niet doorgaan.
Dit spijt ons ten zeerste. We hadden de vrijwilligers graag
in het zonnetje willen zetten.
Op www.vrijwilligerswerknunspeet.nl kun je het formulier
nog wel invullen. Je komt dan op een lijst voor een bijeenkomst ergens in 2022. Via e-mail ontvang je daar dan te
zijner tijd bericht over.
Houd het gezond en graag tot de volgende uitnodiging!

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld.
In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar
aandacht voor te vragen, is 25 november door de Verenigde Naties
benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen.
Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen
geweld tegen vrouwen.
Thema: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen
In 2021 is preventie het thema van de campagne in Nederland. De
nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding
en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we
moeten ook meer investeren in het voorkomen van geweld door
het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen;
individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden.
Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar
nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken.
Actieperspectief: Ik ben #medestander
Tijdens de Orange the World campagne willen we iedereen uitnodigen om onderdeel van de oplossing te worden en zich medestander
in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op orangetheworld.nl. Hiermee
geeft de ondertekenaar aan dat hij/zij zich wil inzetten om geweld
tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als
professional of omstander, als vriend, buur of collega.

Aan de campagne Orange the World doen meer dan honderd landen mee. De aftrap is is op 25 november en eindigt op 10 december.
Dit zijn de '16 Days of Action' tegen geweld tegen vrouwen.
In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women
Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in
Nederland, Suriname en Curaçao. UN Women Nederland is de
Nederlandse tak van UN Women, de organisatie van de Verenigde
Naties voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. UN
Women Nederland vraagt aandacht en werft fondsen voor het
werk van UN Women wereldwijd. Zonta Nederland en de Unie van
Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao zijn clubs van
actieve en ambitieuze vrouwen, die werken aan de verbetering van
de positie en status van vrouwen over de hele wereld.
Kijk voor meer informatie op www.orangetheworld.nl

Verduurzamen? Vraag de energiecoach
Wil je aan de slag met het verduurzamen van je woning, maar weet
je niet waar je moet beginnen? Of wil je iemand laten meekijken
met bijvoorbeeld offertes of subsidiemogelijkheden?
Een energiecoach denkt graag met je mee. Vraag gratis een gesprek
aan via www.veluweduurzaam.nl/energiecoach.
..............................................................................................................

Webinar Ramen en deuren isoleren
Wanneer is het zinvol je glas te vervangen? Ga je voor HR++ of triple
glas? Neem je ventilatieroosters of zijn er energiezuinigere alternatieven om te ventileren? Dat soort vragen komen aan de orde
tijdens de gratis webinar 'Hoe isoleer ik mijn ramen en deuren?'
op 25 november van 19.30 tot 20.30 uur. Aanmelden kan via
www.veluweduurzaam.nl/webinar. De webinar is op 25 november
via deze link te volgen.
Niet goed geïsoleerde ramen en deuren zorgen voor warmteverlies
in een woning. Wie zijn energielasten wil beperken en er binnen
warmer bij wil zitten, doet er daarom goed aan zijn ramen en
deuren te isoleren.

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

