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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
- Pangelerweg 14. Het bouwen
van een loods. Zaak: HZ 20210664. Ontvangen 29-4-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Dorpsstraat 12a. Het renoveren
van het dak van de Dorpskerk
(Activiteiten Bouwen, Wijzigen
monument). Zaak: HZ 20210255. Verzonden 17-5-2021.
- Jan Topweg kavel 3. Oprichten
van een woning (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0352. Verzonden
17-5-2021.
- Kroonlaan 7. Het realiseren van
een dakopbouw. Zaak: HZ 20210410. Verzonden 17-5-2021.
- Oosterlaan 39. Vervangen van
het raamkozijn. Zaak: HZ 20210663. Verzonden 17-5-2021.
- Vlaanderenlaan 32. Plaatsen van
een tuinoverkapping. Zaak: HZ
2021-0550. Verzonden 17-5-2021.
- Veelhorsterweg 21. Verbouwen
van de woning. Zaak: HZ 20202075. Verzonden 17-5-2021.
Vergunningvrij3
- De Buntehof 45. Het realiseren
van een afdak. Zaak: HZ 20210464. Verzonden 17-5-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning verleend3
- Apeldoornseweg 82. Het
oprichten van een woning met
bijgebouw (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan, werk-/werk
zaamheid uitvoeren). Zaak:
HZ 2020-2026. Verzonden
11-5-2021.4
- Stakenbergweg 62 0011. Het
realiseren aanbouw van de
recreatiewoning. Zaak: HZ 20210529. Verzonden 17-5-2021.
Vierhouten
Beslistermijn verlengd1
- Elspeterbosweg 111. Vervangen
van de vakantiewoning De
Schapenschuur. Zaak: HZ 20202078. Verzonden 12-5-2021.
Zie colofon voor de toelichting.
......................................................
Besluit omgevingsvergunning
Tweede bedrijfswoning aan de
Panglerweg 5a in Nunspeet
Het college van B&W is van plan
om medewerking te verlenen aan
een afwijking van het geldende
bestemmingsplan voor het oprichten van een tweede bedrijfswoning aan de Pangelerweg 5a in
Nunspeet.
Van 26 mei tot en met 6 juli 2021
ligt voor iedereen de omgevingsvergunning en de daarbij
behorende stukken ter inzage in
het gemeentehuis. De stukken
zijn ook te raadplegen via de site
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0302.OV00076-vg01).
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit
beroep worden ingesteld bij de
rechtbank Gelderland, zie colofon.

Als er spoed is vereist, bestaat de
mogelijkheid om na indiening van
een beroepschrift een voorlopige voorziening aan te vragen
bij de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Gelderland, zie
colofon.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het Team Vergunningen,
Toezicht en Handhaving (VTH) via
(0341) 25 99 11.
......................................................
Ontwerpbestemmingsplan
Herziening Snippergroen
gemeente Nunspeet 2021
Van 26 mei tot en met 6 juli 2021
ligt voor iedereen het ontwerp
van het bestemmingsplan Snippergroen 2021 ter inzage in het
gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te
raadplegen via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0302.BP001196-ow01).
Diverse strookjes groen (snippergroen) zijn verkocht. Deze stroken
groen hebben nog geen bestemming 'Tuin' of 'Wonen'. Om dit
planologisch te regelen, is een
bestemmingsplan opgesteld.
Tijdens de termijn van terinzageligging kan iedereen zijn of haar
zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad van Nunspeet, zie
colofon. Als u gebruik wilt maken
van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te
brengen, kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting via
(0341) 25 99 11.
......................................................
Vaststellen evaluatienota
Hondenbeleid
De gemeenteraad van Nunspeet
heeft in de vergadering van
28 januari 2021 de evaluatienota
Hondenbeleid definitief vastgesteld. Daarnaast is er ingestemd
met de zienswijzennota, het aanvullende advies en de gewijzigde
begroting.
De gemeente Nunspeet heeft
sinds 2011 hondenbeleid. In 2019
is het beleid geëvalueerd op actualiteit en toekomstbestendigheid.
De evaluatienota Hondenbeleid
vindt u op de website
nunspeet.nl/bekendmakingen.
Een vereenvoudigde weergave
van de evaluatienota vindt u op
nunspeet.nl/hondenbeleid.

Gemeenteraadsvergadering
Op donderdag 27 mei vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur
digitaal. Op de agenda staat o.a. het Masterplan kunstgras, de
Regionale Energiestrategie 1.0 en de structuurvisie 't Hul Noord.
U kunt deze vergadering volgen via nunspeet.raadsinformatie.nl.
Hier vindt u ook de volledige agenda en de bijbehorende stukken.
.............................................................................................................

Op vakantie? Check uw reisdocument
Met het oog op de vakantieperiode adviseren wij u tijdig een afspraak te maken voor het aanvragen van een nieuw reisdocument.
Door de coronamaatregelen kunnen er momenteel minder mensen
toegelaten worden in het gemeentehuis. Hierdoor kunnen langere
wachttijden ontstaan. Maak daarom op tijd een afspraak.
Een afspraak kunt u (bij voorkeur) digitaal maken via de website
www.nunspeet.nl, zowel voor het aanvragen als het afhalen van uw
reisdocument. U kunt ook een afspraak maken door te bellen met
(0341) 25 99 11 of persoonlijk langs te komen bij de informatiebalie.
Openingstijden Klantcontactcentrum
Wij helpen u op afspraak:
- dagelijks van 08.30 tot 12.30 uur;
- op donderdag tot 20.00 uur.
.............................................................................................................

Dit is niet juist. Op 29 mei
wordt geen afval ingezameld.
De gft-afvalbak wordt op
31 mei geleegd.

Aannemersbedrijf Van Gelder B.V. uit Elburg pleegt begin juni onderhoud aan de asfaltverharding van de F.A. Molijnlaan. Het gaat om
het gedeelte tussen de rotonde Eperweg en de rotonde Laan.
Planning
Vanaf dinsdag 1 juni tot en met vrijdag 4 juni 2021 worden frees- en
asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Ook worden in die periode
de putkoppen van de riolering vervangen.
Bereikbaarheid en omleiding
De F.A. Molijnlaan - het gedeelte tussen de rotonde Eperweg en
rotonde Laan - wordt gedurende de gehele periode afgesloten voor
het verkeer. De fietspaden blijven toegankelijk voor fiets- en bestemmingsverkeer. Aanwonenden worden hierover geïnformeerd. Het
verkeer wordt omgeleid via de aangegeven omleidingsroute.
De werkzaamheden zullen overlast veroorzaken. Om dit zoveel
mogelijk te beperken, worden tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars ingezet.
Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het team Openbare
Ruimte, via telefoonnummer (0341) 25 99 11.
...............................................................................................................

Wegwerkzaamheden
Harderwijkerweg Hulshorst
Op maandag 31 mei a.s. starten de werkzaamheden
aan de Harderwijkerweg (wegvak vanaf de Varelsweg tot aan de
gemeentegrens met Harderwijk/Hierderbeek).
De werkzaamheden
Er wordt een nieuwe (geluidreducerende) deklaag aangebracht, er
komen drie middengeleiders, drie versmallingen en twee poortconstructies. De poortconstructies plaatsen wij om het gebied aan te
geven waar herten en reeën de weg oversteken (wildwissel). Verder
komt er een inhaalverbod in de bocht nabij huisnummer 550 en Het
Koetshuis.

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

Nieuwe lichtprojecties op de Mark
Op het Marktplein zijn sinds kort de nieuwe GOBO-projecties
Lente te zien. Frisse, gemoedelijke voorjaarsplaten worden vanuit
lichtmasten geprojecteerd op het plein. Zodra het donker wordt,
verschijnen deze kleurrijke afbeeldingen.
De ontwerpen zijn tot stand gekomen met meedenken van o.a.
mensen uit de Nunspeetse kunstsector en Nunspeet uit de Kunst.
De aankomende weken ziet u onderstaande projecties op het
scherm:
1. Kunst: verbeelding van diverse kunsten, logo De Nunspeetse
School en kunstelementen
2. Natuur: nieuw leven, lente, lammetje, kuikentje en bloemetjes.
3. Recreatie: actief in de natuur, fietsmaand mei
4. Commercieel: vernieuwing, nieuwe kleding en seizoenswissel.
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Bereikbaarheid
Het werk wordt in fases uitgevoerd, waardoor het verkeer gebruik
kan blijven maken van de weg. Behalve in de avonden/nachten van
dinsdag 8 juni tot en met vrijdag 11 juni 2021 is de weg tussen 20.00
uur en 06.00 uur afgesloten. Dan wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de A28. Hulshorst is dan alleen bereikbaar via Nunspeet.
Direct aanwonenden aan het wegvak worden, indien het niet anders
kan, begeleid door verkeersbegeleiders naar hun percelen. Uiteraard
zijn bij calamiteiten de percelen voor de hulpdiensten bereikbaar.
Naar verwachting zijn op 25 juni a.s. de werkzaamheden afgerond
(afhankelijk van de weersomstandigheden). Overlast proberen we
tot een minimum te beperken. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden informeren wij u met WhatsApp-berichten over o.a. de
voortgang. Kijk voor het aanmelden en meer informatie op
www.nunspeet.nl/harderwijkerweg.
Voornemen tot wijziging woonadres naar ‘land onbekend’.
Het college van B&W van de gemeente Nunspeet maakt bekend
dat zij van plan zijn de woonadresgegevens in de Basisregistratie
Personen (BRP) ambtshalve te wijzigen naar woonadres ‘land
onbekend’ per 25 mei 2021 van:
- De heer V. Polák (24-03-1982)
- De heer W. den Besten (19-08-1993)

Gft-inzameling
Op de papieren afvalkalender
staat vermeld dat op zaterdag
29 mei de gft-afvalbak (groene
containere) wordt geleegd
en dat maandag 31 mei geen
ophaaldag is.

Asfalteringswerkzaamheden
F.A. Molijnlaan
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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 aan ons kenbaar te
maken en desgewenst mondeling toe te lichten, 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 de desbetreffende gemeente.

Voedselbron Elspeet en voedselondersteuning
Voor inwoners die moeilijk rond kunnen komen, kan een boodschappenpakket net even die steun zijn
die nodig is om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. In Elspeet hebben Ton en Nanda het initiatief
genomen om juist deze inwoners te helpen door De Voedselbron Elspeet op te richten. Om deze inwoners te kunnen helpen, hebben zij ook uw hulp nodig.
Wat doet de Voedselbron Elspeet?
Ton en Nanda verzamelen boodschappen en maken boodschappenpakketten voor gezinnen in Elspeet
die in een moeilijke situatie zitten. Om de pakketten voldoende te kunnen vullen, zijn zij afhankelijk van
donaties.
Doneren
U kunt boodschappen langsbrengen bij Ton en Nanda aan de Ds. Wisseweg 26 in Elspeet. U kunt ook
uw donaties achterlaten bij De Oranjehof (tussen 9.00 en 18.00 uur op werkdagen). Op de website van
De Voedselbron kunt u een lijst met veel gevraagde boodschappen vinden.
Zelf gebruik maken van voedselondersteuning
Zit u zelf in een moeilijke situatie en kunt u de ondersteuning van een voedselpakket goed gebruiken?
Dan kunt u zich melden bij Ton en Nanda. Kijk voor meer informatie op de website:
de-voedselbron-elspeet.jimdosite.com of neem telefonisch contact op via 06 38 16 52 76.
Inwoners van de gemeente Nunspeet kunnen voor voedselondersteuning ook terecht bij Voedselhulp
Nunspeet. Kijk voor meer informatie op www.voedselhulpnunspeet.nl of neem op werkdagen tussen
9.00 en 10.00 uur contact op met 06 42 27 47 35.
Andere financiële hulp in de gemeente Nunspeet
Voor inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente Nunspeet een aantal inkomensondersteunende
regelingen. Kijk voor een overzicht van deze regelingen op www.nunspeet.nl/inkomen of neem contact
op via (0341) 25 99 11.

Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet zoekt versterking
De Adviesraad zoekt twee enthousiaste en betrokken nieuwe leden. De Adviesraad is een onafhankelijk
adviesorgaan gevormd door inwoners van de gemeente Nunspeet en adviseert het college van B&W
van de gemeente Nunspeet ‘gevraagd’ en ‘ongevraagd’ over de hoofdlijnen van het te voeren gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein: Wmo (algemene en individuele voorzieningen), Jeugdhulp en
Participatiewet (Werk en inkomen).
De voltallige Adviesraad (maximaal 12 leden, een onafhankelijke voorzitter en een ambtelijk secretaris)
vergadert elke derde maandagavond van de maand (niet in juli/augustus). Elk lid heeft zitting in één van
de drie (kern)fracties binnen de Adviesraad: Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet. Deze kernfracties vergaderen gemiddeld twee keer per maand. Hiernaast vraagt o.a. het lezen van beleidsstukken en het bijwonen van overige bijeenkomsten tijd. Als lid ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 350,-- per jaar.
Wat verwachten wij van ons nieuwe collegalid?
- Je woont in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet of Vierhouten.
- Je hebt brede interesse voor wonen, welzijn, zorg en inkomen.
- Je hebt aantoonbare affiniteit voor één of meerdere vormen van maatschappelijke ondersteuning met
betrekking tot Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg.
Kijk voor de volledige vacaturetekst en meer informatie op www.nunspeet.nl/adviesraad. Hier vind je
o.a. verslagen en adviezen, het huishoudelijk reglement en grondslagen Adviesraad.
Neem voor meer informatie contact op met de ambtelijk secretaris van de Adviesraad, mevrouw
M. Gerressen, via e-mail: adviesraadmo@nunspeet.nl of telefoonnummer (0341) 25 99 11.
.........................................................................................................................................................................
Ben jij een echte aanpakker op het gebied van grondzaken? Lees dan verder want voor het team
Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting zoeken we een

Allround medewerker grondzaken
36 uur per week

Het team bestaat uit 20 enthousiaste collega’s, er is een prettige werksfeer en het team werkt aan de
ontwikkeling en het beleid van de fysieke leefomgeving. De komende jaren zijn er diverse ontwikkelingen
als het gaat om woningplannen, bedrijvigheid, scholenlocaties, gebiedsontwikkeling en Omgevingswet.
Jouw werkzaamheden
- Je stelt overeenkomsten op en geeft advies over grondtransacties.
- Je voert onderhandelingen over grondtransacties met bestuurlijk afbreukrisico.
- Je stelt beleid op zoals de Nota Grondbeleid en de Notitie Uitgifteprijzen.
- Bij interne overleggen treed je op als inhoudelijk en juridisch specialist.
- Je neemt als adviseur deel aan projectgroepen, maar je kunt ook zelfstandig trajecten begeleiden.
- Je informeert en adviseert het bestuur op het gebied van grondzaken en aanverwante onderwerpen.
Wat verwachten we van jou?
- Hbo-opleidingsniveau bijvoorbeeld op het gebied van makelaardij, vastgoed, juridisch, economisch.
- Kennis en (minimaal 5 jaar) ervaring met juridische aspecten van overeenkomsten, zakelijke rechten,
aan- en verkoop van onroerend goed.
- Je bent zelfstandig inzetbaar op dossiers, houdt van aanpakken en bent stevig genoeg om overeind te
blijven in onderhandelingen.
- Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacaturetekst op de website nunspeet.nl/werkenbij.

