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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
Gemeente Nunspeet
APV-vergunning aangevraagd1
- Het plaatsen van aankondigingsborden voor een Digitaal Open
Huis. Zaak: HZ 2021-0064.
Ontvangen 14-1-2021.
APV-vergunning verleend3
- Het plaatsen van aankondigingsborden voor een Digitaal Open
Huis. Zaak: HZ 2021-0064.
Verzonden 15-1-2021.
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Elburgerweg 108a. Oprichten
van een woning. Zaak: HZ 20202114. Ontvangen 30-12-2020.
- Elspeterweg 44. Het verbouwen
van het gebouw (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2020-2116. Ontvangen
30-12-2020.
- Nassaulaan 73. Het realiseren
van een carport (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0030. Ontvangen
8-1-2021.
- Vlierweg 36. Het verplaatsen
van de inrit. Zaak: HZ 2020-2105.
Ontvangen 29-12-2020.
Omgevingsvergunning verleend3
- De Visserlaan 41. Het plaatsen
van een erker aan de voorzijde
van de woning (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2020-1802. Verzonden
14-1-2021.
- Dorpsstraat 51/ 57. Verbouwen/
doorbraak van de twee winkelpanden. Zaak: HZ 2020-1960.
Verzonden 14-1-2021.
- Ericaweg 9 0048. Het uitbreiden
van recreatiewoning. Zaak: HZ
2020-1941. Verzonden 14-1-2021.
- Ericaweg 9 0061. Het uitbreiden
van recreatiewoning. Zaak: HZ
2020-1942. Verzonden 14-1-2021.
- Oosteinderweg 116. Het
wijzigen van de dakconstructie
bedrijfsruimte. Zaak: HZ 20202052. Verzonden 18-1-2021.
Ingetrokken
omgevingsvergunning
- Oosteinderweg 84-86. Het
gedeelte bouwen beheerderswoning. Zaak: HZ 2018-0777.
Verzonden 20-1-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Industrieweg 15. Het innemen
van een standplaats voor de
verkoop van vis. Zaak: HZ 20210046. Ontvangen 11-1-2021.
APV-vergunning verleend3
- Parkeerplaats voor Oenenburgweg 190. Het plaatsen van een
grofvuilcontainer. Zaak: HZ 20210040. Verzonden 14-1-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Kleine Kolonieweg 156. Het
verwijderen van bestaand
pannendak en realiseren van
een rieten dak. Zaak: HZ 20210027. Ontvangen 8-1-2021.
- Nunspeterweg 10. Het plaatsen
van een tuinhuisje (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan,
Wijzigen monument). Zaak: HZ
2021-0002. Ontvangen 2-1-2021.

- Stakenbergweg 62 0012. Het
tijdelijk bewonen van een recreatiewoning ter overbrugging.
Zaak: HZ 2020-2048. Ontvangen
16-12-2020.
- Vierhouterweg 52. Het plaatsen
van een dakkapel. Zaak: HZ
2021-0033. Ontvangen 9-1-2021.

Voornemen tot wijziging woonadres naar ‘land onbekend’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken
bekend dat zij van plan zijn van onderstaande personen de woonadresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) ambtshalve te
wijzigen naar woonadres ‘land onbekend’ per 26 januari 2021:
- de heer R.H.W. Smit (7 maart 1970)
- de heer V. Ščípa (6 mei 1997)
- mevrouw M. Nallerová (31 augustus 1999)

Omgevingsvergunning
geweigerd3
- Krommeweg. Het kappen van
een boom. Zaak: HZ 2020-2118.
Verzonden 18-1-2021.

Gevolgen van deze wijziging in de BRP
Een eventuele ambtshalve woonadreswijziging in de BRP kan tot
gevolg hebben dat u geen paspoort, ID-kaart, rijbewijs, uittreksels
of dergelijke kunt aanvragen. Ook huur- of zorgtoeslag, kinderbijslag
of een andere vorm van uitkering/financiële ondersteuning kan worden stopgezet en het kan gevolgen hebben voor de opbouw van de
AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Varelseweg 60. Het bouwen van
een veldschuur. Zaak: HZ 20202100. Ontvangen 24-12-2020.
Omgevingsvergunning verleend3
- Harderwijkerweg 495 0025. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2020-2045.
Verzonden 7-1-2021.
- Varelseweg 211. Herinrichten
van de Velduil. Zaak: HZ 20201870. Verzonden 6-1-2021.
Vierhouten
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Elspeterbosweg 37. Aanleggen
van een natuurvijver. Zaak: HZ
2020-2071. Ontvangen
20-12-2020.
- Nunspeterweg 122. Verbouwen
van kapel. Zaak: HZ 2020-2042.
Ontvangen 16-12-2020.
Meer informatie over meldingen
en/of vergunningen? Bel met het
Klantcontactcentrum via (0341)
25 99 11.
Zie colofon voor de toelichting.
......................................................
Ontwerpexploitatieplan
Elspeet Noordwest
Burgemeester en wethouders van
Nunspeet maken bekend dat het
ontwerpexploitatieplan Elspeet
Noordwest met ingang van
woensdag 27 januari tot en met
10 februari 2021 voor iedereen
ter inzage ligt in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis.
Dit op grond van artikel 6.14 Wet
ruimtelijke ordening (Wro). Het
ontwerpexploitatieplan is ook te
raadplegen via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0302.BP78124-ex01).
Voor het betreffende gebied heeft
al een ontwerpbestemmingsplan
ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan vormt het juridisch
kader op basis waarvan het woningbouwgebied ontwikkeld kan
worden. Het exploitatieplan biedt
de grondslag van het publiekrechtelijk kostenverhaal.
Gedurende de termijn van
terinzageligging kan een belanghebbende zijn of haar zienswijze
schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad,
zie colofon. Als u gebruik wilt
maken van de mondelinge mogelijkheid kunt u contact opnemen
met het directieteam Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting via
(0341) 25 99 11.

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. U kunt overigens
alsnog aan uw verplichting voldoen door aangifte van verhuizing te
doen. U kunt uw verhuizing doen in de gemeente waar u woont.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van desbetreffende gemeente.
.............................................................................................................
Ambtshalve wijziging woonadres naar ‘land onbekend’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken
bekend dat zij van onderstaand persoon de woonadresgegevens
in de Basisregistratie Personen (BRP) ambtshalve wijzigen naar
woonadres ‘land onbekend’:
- de heer W. Koszelnik (16 maart 1984)
- de heer L. Lawant (31 december 1972)
Gevolgen van deze wijziging in de BRP
Een eventuele ambtshalve woonadreswijziging in de BRP kan tot
gevolg hebben dat u geen paspoort, ID-kaart, rijbewijs, uittreksels
of dergelijke kunt aanvragen. Ook huur- of zorgtoeslag, kinderbijslag
of een andere vorm van uitkering/financiële ondersteuning kan worden stopgezet en het kan gevolgen hebben voor de opbouw van de
AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.
Ingevolge artikel 1.1, eerste lid, aanhef en onder o, onder 1o, wordt
in deze wet en de daarop berustende bepalingen verstaan onder
het woonadres: het adres waar betrokkene woont, waaronder
begrepen het adres van een woning die zich in een voertuig of
vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste stand- of
ligplaats heeft, of, indien betrokkene op meer dan één adres woont,
het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half
jaar de meeste malen zal overnachten.
Ingevolge artikel 2.20, eerste lid, worden aan de aangifte van een
ingezetene die zijn adres heeft gewijzigd, gegevens betreffende het
adres ontleend, tenzij aannemelijk is dat de gegevens onjuist zijn.
Ingevolge artikel 2.21, eerste lid, worden aan de aangifte van vertrek van de ingezetene die naar redelijke verwachting gedurende
een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal
verblijven, gegevens betreffende het vertrek uit Nederland en het
volgende verblijf buiten Nederland ontleend.
Ingevolge artikel 2.22, eerste lid, draagt, indien een ingezetene niet
kan worden bereikt, van hem geen aangifte van wijziging van zijn
adres of van vertrek is ontvangen als bedoeld in artikel 2.20, eerste
lid, of 2.21, eerste lid, en na gedegen onderzoek geen gegevens
over hem kunnen worden achterhaald betreffende het verblijf in
Nederland, het vertrek uit Nederland noch het volgende verblijf
buiten Nederland, het college van burgemeester en wethouders van
de bijhoudingsgemeente ambtshalve zorg voor de opneming van
het gegeven van het vertrek van de ingezetene uit Nederland.
Ingevolge artikel 2.39, eerste lid, doet de ingezetene die zijn adres
wijzigt hiervan schriftelijk aangifte bij het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft.
Ingevolge artikel 2.43, eerste lid, doet de ingezetene die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de
tijd buiten Nederland zal verblijven, bij het college van burgemeester en wethouders van de bijhoudingsgemeente voor zijn vertrek uit
Nederland schriftelijk aangifte van vertrek.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending
een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kan schriftelijk of online
via www.nunspeet.nl. Het bezwaarschrift moet in ieder geval uw
naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en de
gronden van het bezwaar bevatten.
Het indienen van een bezwaar schorst niet automatisch de werking
van een besluit. Als u of een derde belanghebbende bezwaar heeft
gemaakt en u kunt niet wachten op de beslissing hierop, kunt u
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, zie colofon. Hiervoor zijn
griffierechten verschuldigd.

Vergadering gemeenteraad

Rouw in coronatijd

Op donderdag 28 januari om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad
digitaal. U kunt de vergadering live volgen via de websites
nunspeet.raadsinformatie.nl en www.rtvnunspeet.nl.

Al maanden houdt de coronacrisis ons in de greep. Voor iedereen is dit een moeilijke periode. Extra zwaar
is het voor mensen die een dierbare hebben verloren. Ten tijden van corona is rouw een proces wat onder
druk staat, omdat je niet dicht bij elkaar kunt en mag komen. In rouw ben je dichtbij elkaar, je omhelst
elkaar, je geeft elkaar letterlijk steun, dat kan op dit moment niet.

Op de agenda staan o.a. de Indicatoren 2020, de startnotitie 2.0
Inclusie Agenda en het vaststellen van de evaluatienota Hondenbeleid. De volledige agenda vindt u op nunspeet.raadsinformatie.nl.
.................................................................................................................
Ben jij op zoek naar een baan in de buitendienst en vind je het leuk
om openbaar groen te beheren en te onderhouden? Solliciteer dan
nu naar de functie van:

Algemeen buitendienst medewerker
(m/v) 36 uur per week

Team Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van openbare groen, landschappelijk groen, onderhoud parken,
speelvoorzieningen, buitensport accommodaties, vijvers en fonteinen.
Jouw werkzaamheden:
• beheer en onderhoud van openbaar groen en bomen
• beheer en onderhoud van parken en vaste planten
• beheer en onderhoud landschappelijke beplantingen
• het afdoen van klachten en meldingen in de openbare ruimte
• het meedraaien in piket- en weekenddiensten
Wat verwachten wij van jou?
• een afgeronde groenbeheer vmbo opleiding (niveau 3-4)
• voldoende plantenkennis van o.a. bomen, sierheesters,
bodembedekkers, bosplantsoen en vaste planten
• minimaal 5 jaar relevante werkervaring
• zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• in bezit van rijbewijs B/E
• kennis van beheer en onderhoud kleine machines
Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacaturetekst op nunspeet.nl/werkenbij. Wil je
meer weten over deze functie en de gemeente Nunspeet? Neem dan
contact op met Derjan Heuver via (0341) 25 92 15 of met Bernard
Spronk (0341) 25 92 23.
Beste werkgever 2019-2020
De gemeente Nunspeet is een prachtige gemeente om in en voor te
werken. We zijn niet voor niets door onze eigen medewerkers uitgeroepen tot beste werkgever! Dat laten we je graag zien. Hoe? Bekijk
ons filmpje op nunspeet.nl/werkenbij.

Toch is het belangrijk om aandacht te hebben voor het rouwproces. Weten hoe rouw werkt kan daarbij
helpen. Op donderdag 4 februari organiseert de gemeente Nunspeet een bijeenkomst over rouw in
samenwerking met Het Venster, Hospice De Regenboog, de huisartsen, de GGD en inwoners van Nunspeet.
Er wordt stilgestaan bij het rouwproces, ervaringsverhalen worden gedeeld en er worden praktische tips
gegeven wat u kunt doen om uw eigen rouwproces of het proces van een naaste te verlichten.
De bijeenkomst is op 4 februari van 19.30 tot 21.00 uur en wordt geleid door burgemeester Van de Weerd.
U kunt de bijeenkomst online volgen via YouTube. De link is https://tinyurl.com/y45jlzna. Tijdens de uitzending kunt u uw vragen stellen via Whatsapp. Het telefoonnummer is 06 50 16 37 58
................................................................................................................................................................................

Coronahulplijn bij testen
Uit onderzoek van de GGD Noord- en Oost-Gelderland is gebleken dat een
groot aantal mensen zich niet laat testen bij klachten. De testbereidheid is
het laagst onder 65-plussers. Dit beeld wordt herkend door de ouderenbonden en lokale welzijnsorganisaties in de gemeente Nunspeet.
Oorzaken kunnen zijn dat ouderen niet goed weten wie ze moeten bellen
of wat ze moeten doen. Ook lijkt vervoer naar de teststraat een drempel
te zijn voor veel ouderen. Toch is testen wel heel belangrijk om het virus
in te dammen.
Herkent u zich in de volgende vragen:
- Moet ik een coronatest laten doen?
- Ik wil een coronatest laten doen, maar hoe moet ik dit regelen?
- Ik heb geen vervoer. Wie kan mij rijden?

Stichting Welzijn Nunspeet:
(0341) 25 20 20

Zorgcentrum Oranjehof:
0577 - 49 22 78

Stichting Welzijn Nunspeet, Het Venster en Zorgcentrum Oranjehof kunnen
en willen u verder helpen en met u meedenken. Neem gerust telefonisch
contact op. De welzijnsmedewerkers denken graag met u mee.

Het Venster:
(0341) 25 72 42

Collectieve inkoop zonnepanelen Zon op Nunspeet
In 2019 heeft een werkgroep van bewoners, NunspeetEnergie en de gemeente Nunspeet een actie
opgezet voor gezamenlijke inkoop van zonnepanelen onder de naam Zon op Nunspeet. De actie stond
open voor inwoners uit onze vier dorpen en hier is goed gebruik van gemaakt. Veel bewoners hebben
een van de de vier informatieavonden in de dorpen bijgewoond en zich als geïnteresseerde gemeld bij
NunspeetEnergie. Door de gekozen leverancier, Cobalt uit Ermelo, zijn tussen najaar 2019 en voorjaar
2020 bij ruim 75 woningen zonnepanelen gelegd. Dit betekent ruim 1.000 extra zonnepanelen in de
gemeente Nunspeet! Een mooie stap in het duurzaam maken van onze gemeente.

ONLINE BANENMARKT

Uit een enquête onder de geïnteresseerden blijkt dat men heel tevreden was over de actie en deze
scoort een 8,1. Deelnemers waarderen de kwaliteit, de geleverde service en dat voor een goede prijs.
Daarnaast is de opbrengst is nog groter. Mensen geven aan ook geïnteresseerd te zijn in een vervolgactie
voor bijvoorbeeld spouw-, dak- en vloerisolatie of een warmtepomp en willen zich ook actief inzetten
voor verduurzaming van hun eigen buurt. Het energieloket van de gemeente Nunspeet, Veluwe Duurzaam, kan hierbij ondersteuning bieden. In 2021 en 2022 bieden wij via Veluwe Duurzaam advies en
coaching aan voor individuele woningen samen met uw buren of bijvoorbeeld voor verenigingen van
eigenaren.

Beleef het LIVE mee vanaf uw eigen
mobiel, tablet of PC!

Ondertussen bereidt NunspeetEnergie opnieuw de collectieve inkoopactie voor. De gemeente beveelt
deze actie van harte bij u aan. Voor meer informatie over deze actie: www.nunspeetenergie.nl.

STEDENDRIEHOEK EN NOORDWEST VELUWE

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

Check de CO2 in jouw werkkamer
Op zoek naar een leuke baan in de arbeidsmarktregio
Stedendriehoek en NW Veluwe? Doe dan mee, deel uw cv
en reageer op mooie vacatures! Ga gelijk tijdens deze
Online banenmarkt in gesprek met misschien wel uw
toekomstige werkgever. Graag tot dinsdag 2 februari 2021!

Open LinkedIn en zoek naar

Werk je nu thuis? En ben je benieuwd hoe gezond de lucht in
jouw werkkamer is? Check dan eens de CO2 in je werkkamer.
Leen een gratis CO2-meter van de Energiebieb en ontdek of
jouw huis goed geventileerd wordt.
Leen een gratis CO2-meter via
veluweduurzaam.nl/energiebieb.

Online banenmarkt Stedendriehoek en NW Veluwe en word lid.
Iedereen met een actueel LinkedIn-profiel kan deelnemen.

Nunspeet Leeft Natuurlijk is een initiatief van de gemeente
Nunspeet.
Door verduurzaming van het wonen, leven en werken in
de gemeente Nunspeet zetten we gezamenlijk voor 2050
de CO2-teller op nul.
www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl
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Gemeentelijke belastingen 2021

Lockdown verder aangescherpt vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten
Het kabinet maakt zich grote zorgen om Britse variant van het coronavirus, die nog
besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten
van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe
varianten van het virus onder controle te krijgen. Daarom is een avondklok ingevoerd,
(zie onderaan deze pagina). Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan:
ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag en ga maximaal één keer
per dag ergens op bezoek. Ook worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal
internationale reisbewegingen tegen te gaan.
Het doel is om het huidige besmettingsniveau te verlagen, verspreiding van de huidige
en nieuwe varianten van het virus te vertragen en ervoor te zorgen dat de nieuwe
varianten zo min mogelijk ons land binnen komen. Zo kunnen we het moment dat de
nieuwe varianten van het virus de overhand krijgen zo veel mogelijk uitstellen. Dat is
van groot belang om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen de komende maanden ruimte
houden voor coronapatiënten en zodat andere medische zorg zoveel mogelijk door kan
blijven gaan. Want we willen niet over een paar weken terugkijken op dit moment en
constateren dat we onvoldoende hebben gedaan.
Extra reisbeperkingen en vliegverboden
Elke reis verhoogt de kans op meer besmettingen of het meenemen van nieuwe varianten van het coronavirus naar Nederland. Daarom is het dringende advies: blijf in
Nederland. Ga niet op reis en boek geen reizen voor de periode tot en met 31 maart.
Reis alleen naar het buitenland voor bijvoorbeeld ernstige familieomstandigheden. Of
voor werk dat echt niet uitgesteld kan worden en waarbij fysieke aanwezigheid absoluut
nodig is.
Het kabinet treft extra maatregelen om de import van nieuwe varianten van het virus
via reizigers tegen te gaan en het aantal reisbewegingen verder te beperken. Voor het
Verenigd Koninkrijk geldt een vliegverbod en een aanmeerverbod voor veerboten. Het
verbod gaat ook gelden voor vluchten uit Zuid-Afrika, Kaapverdië, Brazilië, Argentinië,
Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela. Dit vliegverbod geldt vooralsnog maximaal een maand, of
tot de voorgenomen verplichte quarantaine voor reizigers wettelijk is geregeld.
Daarnaast moeten alle reizigers uit hoogrisicogebieden die per vliegtuig of schip (en
bus/trein) naar Nederland komen ook een vlak voor vertrek naar Nederland afgenomen
negatieve sneltest kunnen tonen. Dat komt bovenop de al verplichte negatieve PCR-test
die maximaal 72 uur voor vertrek moet zijn afgenomen. Bovendien moeten zij 10 dagen
in quarantaine bij aankomst in Nederland. Na 5 dagen kan iemand zich laten testen. Als
de uitkomst van deze PCR-test negatief is, dan eindigt de quarantaine. Omdat sneltesten
niet overal in de buurt van (lucht)havens voorhanden zijn zal de dubbele testverplichting naar verwachting zorgen voor een afname van het aantal reizen naar ons land.
Voor reizigers uit landen buiten de EU geldt al sinds maart een inreisverbod. Het kabinet
heeft besloten de lijst met uitzonderingen op dit verbod in te korten. Dit betekent dat
zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve
sector en onderzoekers Nederland niet meer mogen inreizen. De uitzondering geldt nog
wel voor medisch personeel, topsporters, journalisten, diplomaten en langeafstandsgeliefden.

Formulieren ‘Eigen verklaring Avondklok’
In heel Nederland geldt sinds afgelopen zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent
dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.
Als het noodzakelijk is dat u naar buiten gaat tijdens de avondklok (wanneer u bijvoorbeeld moet werken, medische hulp nodig heeft of bij hulpverlening aan een hulpbehoevend persoon), dan moet u het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben.

Blijf thuis, werk thuis en ontmoet zo min mogelijk anderen
Het doel van de lockdown is om zo min mogelijk contacten te hebben, want hoe minder
contacten, hoe minder besmettingen. Thuisblijven is de beste manier om contacten te
beperken. Ga alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, (medische) zorg voor
jezelf, voor anderen of voor dieren, een frisse neus en onderwijs of werk als dat echt
niet thuis kan.

De gemeente Nunspeet heeft vergeleken met de meeste andere gemeenten een lage belastingdruk. Daar
zijn we uiteraard blij mee en dat willen we graag zo houden. Daarnaast is de gemeente Nunspeet ook een
gemeente waar diverse ontwikkelingen vragen om investeringen die nodig zijn voor zowel onze inwoners
als de vele gasten die in grote getale onze gemeenten bezoeken. Hierbij denken we aan de noodzakelijke
verbeteringen rondom het stationsplein, de bouw van een modern zwembad met sport- en turnhal op de
Wiltsangh en de zeer gewenste vernieuwing en/of renovatie van onze verouderde schoolgebouwen.

Contacten beperken betekent ook niet te vaak anderen ontmoeten. Houd contact met
anderen via de telefoon of videocall. Als je toch bezoek ontvangt, adviseert het kabinet
dringend om per dag maximaal één gast van 13 jaar of ouder te ontvangen. Ga ook niet
vaker dan één keer per dag ergens op bezoek. Deze maatregelen helpen om de virusverspreiding tegen te gaan. Minder mensen ontmoeten is natuurlijk zwaar voor iedereen.
Let daarom extra op mensen om je heen, zeker op mensen die ziek zijn, eenzaam zijn of
psychische klachten hebben.

Naast deze lokale ontwikkelingen zijn er ook de nationale opgaven waar de nodige investeringen gedaan
moeten worden. Denk hierbij aan de duurzaamheidsopgave, toename van vraag naar speciaal vervoer en
stijgende kosten in het kader van veiligheid.

In principe werkt iedereen thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang
van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk
komen. Dat betekent: een buschauffeur gaat naar zijn werk, een kantoormedewerker werkt volledig thuis. De situatie van nu is zeer zorgelijk. Houd daarom bestaande
afspraken over naar het werk komen opnieuw tegen het licht. Naar kantoor komen voor
het sociale aspect, voor vergaderingen of om een dag van thuis weg te zijn kan nu even
niet. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers die thuis kunnen werken dat
ook daadwerkelijk doen. Werknemers die gevraagd worden naar het werk te komen
terwijl dat niet nodig is, kunnen daar het gesprek over aangaan met hun werkgever.
Quarantaineplicht
Wie in direct contact is geweest met iemand die positief is getest op corona, moet in
quarantaine. Dat geldt ook voor mensen die vanuit hoogrisico gebied naar Nederland
reizen. En voor mensen die klachten hebben en wachten op hun testuitslag. Maar niet
iedereen houdt zich goed aan de quarantaineregels. Met de nieuwe virusvarianten
vormt dat een extra groot risico voor verspreiding van het virus. Daarom werkt het kabinet aan een manier om quarantaine verplicht te stellen. Daar zal meer informatie over
volgen. Nu al zullen inkomende reizigers worden geregistreerd en steeksproefsgewijs
worden gecontroleerd of zij in quarantaine zijn.
Uitvaarten
Op basis van advies van het OMT past het kabinet de regels voor het maximaal aantal
aanwezige personen bij een uitvaart aan. Sinds maandag 25 januari 2021 mogen
maximaal 50 personen aanwezig zijn bij een uitvaart.
Fieldlabs
Het kabinet heeft bovendien ingestemd met de organisatie van fieldlabs. Dat zijn
praktijktesten om inzicht en data te vergaren rondom het verlagen van de besmettings21 januari 2021
risico’s op evenementen. Bij onder andere twee voetbalwedstrijden, een cabaretvoorstelling, een zakelijk congres en twee concerten wordt getest wat er gebeurt als één of
meerdere basismaatregelen worden losgelaten. Zodat we zicht krijgen op mogelijkheden om mensen veilig en verantwoord evenementen te laten bezoeken in de toekomst.

Avondklok: blijf binnen
Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen
dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus.

Dit formulier is gemakkelijk te downloaden via www.rijksoverheid.nl/avondklok. U kunt
het dan invullen en zelf printen. Het is ook mogelijk om het in te vullen, op te slaan en
bijvoorbeeld op uw telefoon te laten zien.
Voor diegenen die niet kunnen downladen en/of printen, is het formulier af te halen bij
de receptie van het gemeentehuis.
Sinds 23 januari 2021 kunt u hiervoor ook bij de informatiebalies terecht van de
onderstaande supermarkten:
- Jumbo, Nunspeet
- Plus, Nunspeet
- Albert Heijn, Nunspeet
- Supermarkt Mulder, Vierhouten
- Plus, Elspeet
Voor meer informatie over de ingestelde avondklok kijkt u op
www.rijksoverheid.nl/avondklok

26 januari 2021

Al deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de gemeenteraad in oktober de plannen voor de
komende jaren heeft goedgekeurd, waardoor wij genoodzaakt zijn de gemeentelijke belastingen meer te
laten stijgen dan u van ons gewend bent. Tijdens de begrotingsbehandeling in oktober heb ik aangegeven
dat we verwachten ongeveer 20% stijging nodig te hebben. Ik ben blij u te kunnen meedelen dat deze
stijging gelukkig een stuk minder is, namelijk gemiddeld ongeveer 10% is. De verdeling van deze stijging
is zodanig dat de ‘sterkere schouders’ iets meer betalen dan de ‘zwakkere schouders’, waardoor deze
noodzakelijke verhoging beter te dragen is.

4.30 uur

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.
Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn:
In een noodsituatie

Voor werk

Dringende (medische) hulp aan
mensen en dieren

Reizen naar het buitenland en
terug naar Nederland

Uitlaten van een aangelijnde
hond (dit doe je alleen)

Na een oproep van een rechter of
officier van justitie

Voor een uitvaart

Een examen voor mbo, hbo of wo

Kijk op rijksoverheid.nl/
avondklok voor de
mogelijke verklaring(en)
die je bij je moet hebben
als het toch noodzakelijk is
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de
avondklok naar buiten,
dan loop je het risico op
een boete van €95.

De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/avondklok
of bel 0800-1351

De tarieven van de belastingen die op het aanslagbiljet van de
gemeentelijke belastingen voorkomen, zijn door de gemeenteraad
van de gemeente Nunspeet vastgesteld. Tegen de tarieven kan geen
bezwaar worden gemaakt.

Tarieven ozb

2021

Eigenaarsgedeelte woning

0,106% van de WOZ-waarde

Eigenaarsgedeelte niet-woning

0,200% van de WOZ-waarde

Gebruikersgedeelte niet-woning

0,160% van de WOZ-waarde

Tarieven afvalstoffenheffing

2021

Eenpersoonshuishouden

€ 158,00

Tweepersoonshuishouden

€ 180,00

Drie- of meerpersoonshuishouden

€ 204,00

Deze week ontvangt u het aanslagbiljet van de gemeentelijke
belastingen in uw brievenbus en/of digitaal via mijn.overheid.nl.
Hebt u vragen over uw aanslagbiljet of uw WOZ-waarde? Neem
dan contact op met onze medewerkers van Belastingen via (0341)
25 99 11.

Recreatief gebruik

€ 158,00

Tarieven rioolheffing

2021

Hartelijke groet,

Per woning

€ 135,00

Per niet-woning

€ 275,00

Leen van der Maas,
Wethouder Financiën

WOZ-beschikking
De Wet WOZ (Wet waardering onroerende zaken) bepaalt dat de gemeente van alle objecten jaarlijks
een WOZ-waarde vast stelt. De WOZ-waarde geldt voor een periode van één jaar. De waardepeildatum
voor belastingjaar 2021 is 1 januari 2020. Dit houdt in dat de waarde is bepaald door vergelijking van
prijzen van panden die rond 1 januari 2020 zijn verkocht, uiteraard rekening houdend met de onderlinge
verschillen. De WOZ-waarde wordt onafhankelijk van voorgaande jaren vastgesteld.
Wenst u een onderbouwing van de waardebepaling van uw woning? Bekijk dan - vanaf zaterdag 30 januari - het taxatieverslag op www.nunspeet.nl/belastingen. Op het taxatieverslag staan de objectgegevens
van uw woning vermeld. Ook vindt u hier verkochte woningen aan de hand waarvan de waarde van de
woning mede is vastgesteld.
Het komt maar weinig voor dat woningen die verkocht zijn helemaal gelijk zijn aan uw woning. Met
verschillen als kaveloppervlakte, bouwjaar, inhoud en onderhoudstoestand wordt in de waardebepaling
rekening gehouden. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk vergelijkbare woningen op het verslag te
vermelden.
Van zogenaamde niet-woningen (bedrijven, kantoren, etc.) kunt u een taxatieverslag opvragen per e-mail
(wozinfo@nunspeet.nl) of telefonisch via (0341) 25 99 11. Dit geldt ook voor niet-natuurlijke personen
(zoals bedrijven, stichtingen) die eigenaar/ gebruiker zijn van een onroerende zaak.
Waardeontwikkeling: algemene cijfers, zoals een percentage bekend gemaakt door regionale of landelijke organisaties, zijn niet bruikbaar bij de beoordeling van de vastgestelde waarde van uw woning.
Daarnaast is de gemeente verplicht de waarde onafhankelijk van de vorige waardering te bepalen aan
de hand van de verkochte woningen. Het is de gemeente niet toegestaan om een dergelijk percentage te
hanteren.
Afvalstoffenheffing: de afvalstoffenheffing wordt geheven van de gebruiker van een woning. Het aantal
personen dat op 1 januari 2021 ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen is bepalend.

21.00 uur

Wat betaalt u?

Rioolheffing: de rioolheffing wordt geheven van degene die op 1 januari 2021 eigenaar is van een onroerende zaak die (in)direct aangesloten is op de riolering. Het eventuele gebruik is niet relevant voor de
belastingplicht. Veranderingen tijdens het belastingjaar in de eigendomssituatie hebben geen invloed op
de rioolheffing.

Kunt u de gemeentelijke afvalstoffenheffing moeilijk betalen, omdat
u een laag inkomen en vermogen heeft? Dan komt u misschien in
aanmerking voor de bijdrage gemeentelijke afvalstoffenheffing. Kijk
voor de voorwaarden op nunspeet.nl/bijdrage-afvalstoffenheffing.

Geen aanslagbiljet ontvangen?
Het kan voorkomen dat u geen aanslagbiljet ontvangt, omdat de
waardering van sommige (niet-)woningen nog niet is afgerond. De
gemeente Nunspeet streeft ernaar de eigenaren en/of gebruikers
van deze objecten zo snel mogelijk een aanslagbiljet toe te sturen.
Daarnaast worden de aanslagbiljetten van de meeste winkels,
horeca en sportverenigingen in verband met de situatie rondom
Covid-19 minimaal twee maanden later verzonden.
meer informatie
Dit jaar is het in verband met de coronamaatregelen helaas niet
mogelijk om de gebruikelijke inloopmomenten te organiseren. Kijk
voor meer informatie op www.nunspeet.nl/belastingen.
hier vindt u o.a.
- Het taxatieverslag van uw woning.
- Uw eigen aanslagbiljet (ook van vorige jaren).
- Aanvraagmogelijkheid tot automatische incasso.
- Hoe bezwaar te maken.
Hebt u vragen over uw WOZ-beschikking of uw aanslag(en) bel dan
(0341) 25 99 11 of stuur een e-mail naar wozinfo@nunspeet.nl.
Wij geven u graag uitleg.
Als er door de coronamaatregelen niet op tijd aan de betalingsverplichting kan worden voldaan (bijvoorbeeld ondernemers,
zzp’ers, flexwerkers) vragen wij u een e-mail te sturen naar
invordering@nunspeet.nl o.v.v. van het aanslagnummer.

Uw belastingaanslagen
voortaan digitaal
ontvangen?
Meld u aan voor
mijn.overheid.nl.

