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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
Gemeente Nunspeet
Evenementenvergunning
verleend2
- Het houden van de Rabo Veldtoertocht op 6-11-2021. Zaak:
HZ 2021-1446. Verzonden
15-10-2021.
Evenementenmelding1

- Het houden van een kaartleesrit
'Omloop van het Oosten' op
15 januari 2022. Zaak: HZ 20211581. Ontvangen 15-10-2021.
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Bovenweg 19a. Het bouwen van
een veldschuur. Zaak: HZ 20211506. Ontvangen 5-10-2021.
- Brinkersweg 17. Het wijzigen
van de gevel, uitbreiden kerk,
parkeerplaatsen (Activiteiten
Bouwen, In-/uitrit aanleggen,
werk-/werkzaamheid uitvoeren).
Zaak: HZ 2021-1490. Ontvangen
1-10-2021.
- Ds. Martiniuslaan. Het kappen
van een linde. Zaak: HZ 20211412. Ontvangen 15-9-2021.
- Hamermolen 11. Het verbouwen
van het buitenverblijf. Zaak:
HZ 2021-1395. Ontvangen
12-9-2021.
- Wiltsangh 41 0078. Het bouwen
van een verdieping op bestaande
bungalow. Zaak: HZ 2021-1487.
Ontvangen 30-9-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Elspeterweg 6. Verbouwen van
restaurant Joris serre en bedrijfswoning (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best.plan). Zaak:
HZ 2021-1180. Verzonden
18-10-2021.

- Ericaweg 9 0053. Het tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-1493. Verzonden
18-10-2021.
- Ericaweg 9 0124. Het tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-1508. Verzonden
18-10-2021.
- Groenelaantje 25. Het realiseren
van drie recreatiewoningen De
Vossenberg. Zaak: HZ 20211203. Verzonden 14-10-2021.
- Industrieweg 64. Aanleggen van
een in-/uitrit. Zaak: HZ 20211187. Verzonden 18-10-2021.
- Kolmansweg 8a 0013. Tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-1466. Verzonden
14-10-2021.
- Mozartlaan 22. Het aanbouwen
van de zijgevel (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan). Zaak:
HZ 2021-1325. Verzonden
14-10-2021.
- Oosterlaan 148. Het vervangen
van kanteldeur door houten
deurkozijn. Zaak: HZ 2021-1513.
Verzonden 14-10-2021.
- Veldweg 13. Het verbouwen van
woonhuis. Zaak: HZ 2021-1366.
Verzonden 14-10-2021.
APV-vergunning aangevraagd1

- Marktplein. Plaatsen grote
verlichte herten op de Markt tot
21-01-2022. Zaak: HZ 2021-1568.
Ontvangen 13-10-2021.
- Parkeerplaats voor Oenenburgweg 190. Het plaatsen van een
grofvuilcontainer. Zaak: HZ 20211552. Ontvangen 11-10-2021.
APV-vergunning verleend3
- Parkeerplaats voor Oenenburgweg 190. Het plaatsen van een
grofvuilcontainer. Zaak: HZ 20211552. Verzonden 14-10-2021.
Sloopmeldingen1

- Gerbrandystraat 18. Verwijderen
van asbest. Zaak: HZ 2021-1515.
Ontvangen 6-10-2021.
- Industrieweg 8. Het saneren van
asbesthoudend materiaal in de
magazijnruimte. Zaak: HZ 20211472. Ontvangen 28-9-2021.
- Randweg 36. Realiseren van een
aanvullende melding. Zaak: HZ
2021-1514. Ontvangen 5-10-2021.
- Uitleg 51. Het verwijderen van
asbesthoudende materialen.
Zaak: HZ 2021-1555. Ontvangen
13-10-2021.

Elspeet
Omgevingsvergunning verleend3
- Kleine Kolonieweg 66. Herbouw
bestaande schuur (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-1287. Verzonden
13-10-2021.
- Oude Garderenseweg 7. Het realiseren van een Bed & Breakfast.
Zaak: HZ 2021-1444. Verzonden
18-10-2021.
Sloopmeldingen1
- Kleine Kolonieweg 93. Slopen
van bestaande schuur. Zaak:
HZ 2021-1534. Ontvangen
7-10-2021.
- Stakenbergweg 84. Het saneren
van asbest. Zaak: HZ 2021-1539.
Ontvangen 8-10-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Oudeweg 8. Het kappen van
bomen. Zaak: HZ 2021-1507.
Ontvangen 5-10-2021.
- Harderwijkerweg. Het kappen
van twee eiken. Zaak: HZ 20211410. Ontvangen 15-9-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Poppeswegje 32. Het oprichten
van een schuur. Zaak: HZ 20211319. Verzonden 13-10-2021.
Meldingen1
- Sloopmelding: Harderwijkerweg
379. Saneren van beschreven
van bronnen. Zaak: HZ 20211535. Ontvangen 8-10-2021.
- Milieumelding: Varelseweg 102a.
Het veranderen (verduurzamen)
van de locatie. Zaak: HZ 20201135. Ontvangen 23-6-2020.
Vierhouten
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Elspeterbosweg 9. Vellen van
houtopstanden. Zaak: HZ 20211453. Ontvangen 24-9-2021.
- Tongerenseweg 1. Het plaatsen
van een veranda. Zaak: HZ 20211447. Ontvangen 23-9-2021.

Omgevingsvergunning verleend3
- 't Hoge. Het oprichten van een
villa. Zaak: HZ 2021-1176.
Verzonden 13-10-2021.
- Driestweg 5. Het verbouwen
van praktijkruimte (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Ontheffing Alcoholwet3
Zaak: HZ 2021-1411. Verzonden
- 't Frusselt 30. Het schenken van
14-10-2021.
alcoholhoudende drank tijdens
- Ds. Martiniuslaan 42. Verhogen
de reunie. Zaak: HZ 2021-1510.
van de nok van de woning
Verzonden 7-10-2021.
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-1389.
- Zie colofon voor toelichting Verzonden 13-10-2021.
.............................................................................................................................................................................
Vastgesteld bestemmingsplan 'Elspeterbosweg', Vierhouten
De gemeenteraad heeft op 30 september 2021 het bestemmingsplan 'Elspeterbosweg 7' te Vierhouten
gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan beoogt te voorzien in de bouw van negen nieuwe woningen
met een toegangsweg en een parkeerplaats ter plaatse van het perceel (kadastraal bekend als gemeente
Nunspeet, 01, sectie E, nr. 2099) Elspeterbosweg 7 in Vierhouten. Het perceel is gelegen tussen de percelen
aangeduid met Elspeterbosweg 5 en Elspeterbosweg 11 te Vierhouten.
Van 27 oktober tot en met 7 december 2021 kunt u het vastgestelde bestemmingsplan inzien in het
gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
(IMRO identificatienummer: NL.IMRO.0302.BP01156-vg01).
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan de
volgende drie wijzigingen doorgevoerd:
1. Wijziging van de bestemmingsplangrens in verband met een geringe wijziging van de erfgrens tussen
het plangebied en het perceel Elspeterbosweg nr. 5.
2. In verband met veranderde privaatrechtelijke afspraken over de instandhouding en over het eigendom
van het geluidsscherm, na de realisering daarvan, zijn de regels van de voorwaardelijke verplichtingen
i.v.m. het geluidsscherm enigszins aangepast. Zo is er een nieuw lid d. toegevoegd aan de betreffende
artikelen. (Zie de artikelen 4.2.3 en 4.4.1 van de bestemming Tuin; de artikelen 5.2.3 en 5.4.1 van de
bestemming Verkeer; en de artikelen 6.2.5 en 6.4.4 van de bestemming Wonen).
3. Het functieaanduidingsvlak 'parkeerterrein' binnen de bestemming 'Groen' langs de Elspeterbosweg is
vergroot van 4 naar 5 parkeerplaatsen.
Van 27 oktober tot en met 8 december 2021 kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag als een belanghebbende
tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend. Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u
contact opnemen met de gemeente Nunspeet via (0341) 25 99 11.

Vergadering
gemeenteraad

Reiniging en inspectie riolering
Nunspeet-Centrum

Op donderdag 28 oktober
vergadert de gemeenteraad om
18.30 uur. Op de agenda staan
o.a. de aankoop en exploitatie van het Kulturhus en het
vaststellen van de bomenverordening. Aansluitend vindt de
behandeling van de begroting
plaats.

Vanaf maandag 1 november 2021 (m.u.v. weekenden) wordt het
gemeentelijke rioolstelsel in de wijk Nunspeet-Centrum gereinigd
en geïnspecteerd. Dit gebeurt zoveel mogelijk tussen 07.30 uur en
17.00 uur. De rioolinspectie wordt uitgevoerd in het kader van een
periodiek onderzoek naar de kwaliteit van de riolering met als doel
het voorkomen van verstoppingen in het stelsel.

De raadsvergadering wordt
uitgezonden via de website
rtvnunspeet.nl en nunspeet.
raadsinformatie.nl. Op deze
laatstgenoemde website vindt
u ook de volledige agenda.
...................................................

Commissie
bezwaarschriften
De commissie Bezwaarschriften
vergadert dinsdag 2 november
2021 in het gemeentehuis van
Nunspeet. De volgende zaken
staan op de agenda:
15:00 uur: bezwaar gericht
tegen afwijzing handhavingsverzoek de Grote Bunte
15:30 uur: bezwaar gericht
tegen Wob beslissing
De planning kan door omstandigheden gewijzigd worden.
Wilt u zeker weten of een zaak
wordt behandeld, neem dan op
de dag van de zitting contact
op met het secretariaat van de
commissie via (0341) 25 99 11.
...................................................

Volg ons op
Instagram
Nunspeet is een prachtige
gemeente. Dat laten we graag
zien. Volg ons via @gemeente_
nunspeet. Graag zien we ook
uw mooiste plaatjes van onze
gemeente. Hebt u een mooie
herfstfoto of een fraai kiekje
van een zonsondergang of een
monument? Tag ons of gebruik
#gemeentenunspeet en wij
delen de leukste plaatjes.
......................................................
Ontwerpbesluit
omgevingsvergunning
Apeldoornseweg 120
Het college van B&W is van
plan mee te werken aan een
afwijking van het geldende
bestemmingsplan voor het
aanpassen van bestaande
bouwwerken en realiseren van
een nieuw onderhoudsgebouw
op het perceel Apeldoornseweg 120 in Elspeet.
Van 27 oktober tot en met
7 december 2021 ligt in het
gemeentehuis het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken
ter inzage. Tijdens deze termijn
kan iedereen een zienswijze
indienen (kenmerk HZ 20210426) bij het college van B&W,
zie colofon. Voor het indienen
van een mondelinge zienswijze
neemt u contact op met Team
Vergunningen, Toezicht en
Handhaving via (0341) 25 99 11.

Mogelijke hinder
Tijdens het reinigen van de riolering kan overlast ontstaan. Er is een
kleine kans dat er door de luchtdruk water opspat of stank ontstaat
vanuit uw toiletpot, schrobputjes, spoelbakken en andere afvoeren.
Dit komt doordat het water uit het waterslot is gezogen waardoor
de stankafsluiter niet meer werkt. Door het toilet en de afvoeren
met water door te spoelen is dit probleem te verhelpen.
De voertuigen die de werkzaamheden uitvoeren, verplaatsen zich
regelmatig en staan daardoor steeds kortstondig op een plaats. In
de planning wordt rekening gehouden met bereikbaarheid voor
de panden, bevoorrading van de winkels, ophalen van huisvuil e.d.
Hierdoor worden hinderlijke situaties zoveel mogelijk beperkt.
Daarnaast kan de straat of meerdere straten kortstondig (gedeeltelijk) geblokkeerd zijn voor het verkeer tijdens de werkzaamheden.
Op voorhand kan niet exact worden aangegeven wanneer in uw
straat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit is o.a. afhankelijk
van neerslag, verkeerssituaties of onvoorziene zaken in de riolering.
Meer informatie?
Hebt u vragen over de geplande werkzaamheden, neem dan contact
op met Team Openbare Ruimte via (0341) 25 99 11. Wij excuseren
ons voor de eventuele overlast en vragen uw begrip voor de situatie.
..............................................................................................................

Reminder: burgerpeiling
Hebt u begin oktober een brief ontvangen over de Burgerpeiling,
maar deze nog niet ingevuld? Dan vragen wij u dit alsnog te doen.
De gemeente hoort graag uw mening en voert daarom de Burgerpeiling uit; een onderzoek naar uw ervaringen met uw buurt, uw
leefsituatie en uw ervaringen met de gemeente. Door dit onderzoek
hoopt de gemeente - samen met u - de zorg voor uw buurt en de
ondersteuning verder te verbeteren.
Bij de brief vindt u een vragenlijst en inlogcode. De antwoorden
worden niet gekoppeld aan naam en adres en strikt vertrouwelijk
behandeld. Door onderzoeksbureau Het Pon in Tilburg wordt een
analyse van de antwoorden gemaakt en een geanonimiseerd rapport opgesteld.

Vaccineren zonder afspraak: 8 november in Veluvine
GGD Noord- en Oost-Gelderland is op maandag 8 november a.s. aanwezig in Veluvine Nunspeet voor
extra informatie en voorlichting over het coronavirus en de coronavaccinatie. De locatie is ingericht als
tijdelijke pop-up locatie met vrije inloop voor iedereen die vragen heeft of zich wil laten vaccineren
zonder eerst een afspraak te maken. Ook als u een uitnodiging heeft ontvangen voor een derde vaccinatie
kunt u hier terecht.
Als iedereen zich laat vaccineren, kan het coronavirus zich minder makkelijk verspreiden. Een vaccinatie
beschermt niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen. Als veel mensen een prik nemen, kan er
steeds meer en komen er minder coronaregels. Het geeft uiteindelijk meer vrijheid. Daarom willen we
iedereen in onze gemeente de gelegenheid bieden om zich te informeren en laten vaccineren.
Vaccineren is niet verplicht. U kiest zelf of u een prik wilt of niet. Goede informatie helpt bij het
maken van een keuze. In de pop-up locatie geeft de GGD alle informatie en kunt u vragen stellen.
De pop-up locatie in Veluvine (F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet) is op maandag 8 november geopend
van 11.00 tot 19.30. Vrije inloop is mogelijk. Praktische informatie is te vinden op:
www.ggdnog.nl/corona/corona-vaccinaties/vaccinatietour-door-de-regio
.........................................................................................................................................................................

Coronahulplijn bij praktische vragen
Zit u met praktische vragen zoals:
- 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?
- Wat is de CoronaCheck app en hoe werkt het?
Stichting Welzijn Nunspeet, Het Venster en Zorgcentrum Oranjehof helpen u graag verder.
Neem gerust telefonisch contact op: Stichting Welzijn Nunspeet: (0341) 25 20 20 /
Het Venster: (0341) 25 72 42 / Zorgcentrum Oranjehof: (0577) 49 22 78.
.........................................................................................................................................................................

Pachtgrond
De gemeente Nunspeet biedt in totaal 18,6304 ha
Locatie
grasland aan op basis van inschrijving. De percelen
Bredeweg
zijn beschikbaar per 1 januari 2022 en worden voor
(Hulshorst)
een periode van twee jaar verpacht. Voor percelen
in Nunspeet en Hulshorst die na de pachtperiode van
twee jaar niet nodig zijn voor compensatie wordt de
pachter onderhands eenmaal een nieuwe pachtovereenkomst voor de duur van één jaar aangeboden.
De aangeboden percelen zijn genummerd en corresponderen met overzichtskaarten. Deze vindt u naast
de overige informatie op www.nunspeet.nl/pacht.

Rooijendijk
(Nunspeet)

Percelen

Hectare

Termijn

1, 2, 3a en 3b 2,5635

2 jaar

4

1,5720

2 jaar

5

1,9830

2 jaar

6

1,3360

2 jaar

7

1,4065

2 jaar

8

2,2526

2 jaar

9

1,5463

2 jaar

10

2,3710

2 jaar

11

1,5995

2 jaar

Hebt u vragen over het onderzoek, neem dan contact op met
mevrouw E. Hommes via (0341) 25 99 11. Wij zijn benieuwd naar uw
mening en hopen van harte dat u mee wilt doen aan dit onderzoek.

Inschrijven
2,0000
3 jaar
U kunt inschrijven op de percelen door het inschrijf- Staverdenseweg 14
(Elspeet)
formulier op www.nunspeet.nl/pacht volledig in te
vullen en uiterlijk maandag 8 november 2021 om 11:00 uur bij ons in te dienen. Op de website vindt u
ook de inschrijf- en pachtvoorwaarden. Inschrijving is in ieder geval voorbehouden aan beroepsmatige
grondgebonden agrariërs met het bedrijf gevestigd binnen een straal van 5 kilometer vanaf het aangeboden perceel. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer G. Haasjes, Team Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.

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

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

Begin 2022 worden de resultaten van de Burgerpeiling beschikbaar.
Wij communiceren over de uitslag via deze gemeentepagina en onze
website. U kunt de resultaten daarna ook bekijken op de website
www.waarstaatjegemeente.nl.

Programma
Uitnodiging
ondernemersontbijt
07.00 uur
Dé netwerkbijeenkomst voor Inloop met ontbijt en netwerken
alle Nunspeetse ondernemers 07.45 uur
Bent u ondernemer in de gemeente Nunspeet?
Meld u dan aan voor het Ondernemersontbijt op
vrijdag 19 november 2021 tijdens de landelijke
Dag van de Ondernemer. Deze dag draait om
kennismaken en informatie uitwisselen in een prettige
omgeving.
Locatie en aanmelden
Het Ondernemersontbijt vindt plaats bij NH Hotel
Sparrenhorst, Eperweg 46 in Nunspeet.
Meld u aan o.v.v. uw naam en organisatie via e-mail
vóór 15 november: ondernemers@nunspeet.nl.
Coronaprotocol
NH Hotel Sparrenhorst hanteert de huidige
coronamaatregelen. Dit betekent vooralsnog dat
zij werken met coronatoegangsbewijzen via de
CoronaCheckApp.

Informatie vanuit gemeente Nunspeet
(door wethouder Mark van de Bunte)
08.00 uur
Informatie over Human Capital Agenda/
Upgradejezelf.nl (Moniek Bom) - Regio Zwolle
+ praktijkvoorbeeld Nunspeetse ondernemer
08.20 uur
Netwerken
09.00 uur
Einde programma
.......................................................................................................................

Dit ontbijt wordt u aangeboden door gemeente
Nunspeet.
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Workshop Signaleren 'Niet Pluis'
Elk jaar organiseert het Servicepunt Vrijwilligers in samenwerking met het IZON en de bibliotheek Noordwest Veluwe een workshopcarrousel voor alle vrijwilligers van Nunspeet. Op dinsdag 9 november wordt
de workshop Signaleren ‘Niet Pluis’ georganiseerd. Je kunt je tot en met 1 november 2021 opgeven voor
deze workshop via de website van het Servicepunt Vrijwilligers: www.vrijwilligerswerknunspeet.nl.
Inhoud van de workshop
Misschien maak je je wel eens zorgen over iemand die je bezoekt of die je tegenkomt bij culturele of
sportactiviteiten. Je merkt bijvoorbeeld op dat iemand zichzelf minder goed verzorgt. Of dat hij of zij
verward is, teruggetrokken, een kort lontje heeft of naar drank ruikt. We noemen dit 'Niet Pluis'. Tijdens
de workshop bespreken we de vraag: 'hoe ga je om met deze signalen en hoe maak je dit bespreekbaar?'
De workshop staat onder leiding van Joke van de Werfhorst. Zij is werkzaam bij Mentaal Gezond NoordVeluwe. Deelname aan de workshop is gratis, maar niet vrijblijvend. De voorbereidingen kosten tijd en
geld. Wij gaan er dan ook vanuit dat je aanwezig bent als je je opgegeven hebt.
Graag tot dinsdag 9 november 19.30 uur in de ontmoetingsruimte in Veluvine.
.........................................................................................................................................................................

Online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV
Nu u weer met de bus of trein op stap mag, weet u misschien niet hoe dat precies in z’n werk gaat. Dan
is de online OV-informatiebijeenkomst echt iets voor u. Het duurt maximaal een uur. De data van deze
online OV-informatiebijeenkomsten zijn 23 en 24 november 2021 van 13.30-14.30 uur.
In een klein groepje legt een OV-ambassadeur u stapsgewijs uit hoe u een OV-chipkaart kunt aanvragen
en gebruiken in het openbaar vervoer. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en ervaren gebruikers
van het OV die andere senioren wegwijs maken in het openbaar vervoer.
Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst heeft u een telefoon, tablet of computer nodig met camera
en microfoon. Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon (038) 45 40 130
ontvangt u een inlogcode. Weet u niet precies hoe het werkt? Dan helpen
we u graag telefonisch op weg.
Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken
met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het maken van
een proefreisje onder begeleiding. U kunt gratis deelnemen. De
OV-ambassadeurs helpen u graag op weg. Voor meer informatie:
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.
.........................................................................................................................................................................

Waardering voor mantelzorgers
"Ik ben Esyla, 25 jaar en al meer dan 13 jaar mantelzorger. Sinds mijn twaalfde zorg ik voor het hele gezin.
Het begon met m’n vader. Hij was chronisch ziek en zwakbegaafd. Ook mijn moeder en broertje Mehmet
hebben een verstandelijke beperking en zijn hulpbehoevend. Deze zorg kwam al vroeg bij mij terecht,
terwijl ik zelf nog maar een kind was. Toen ik twaalf was, merkte ik dat ik mijn ouders op verschillende
vlakken oversteeg en werd ik langzaam de 'volwassene' in het huishouden. Ik zorgde ervoor dat formulieren werden ingevuld en dat iedereen een fijne dag had. Langzaamaan nam ik steeds meer taken op me,
totdat ik fulltime aan het mantelzorgen was.
Mijn vader overleed op mijn 19e toen ik net gestart was met mijn studie. Veel tijd om te rouwen had ik
niet. Twee weken na zijn dood zat ik weer in de schoolbanken. Uiteindelijk werd het verdriet in combinatie
met de mantelzorg en mijn studie me te veel en kreeg ik een burn-out. Ik las een verhaal van een andere
jonge mantelzorger en ik voelde direct herkenning. Ik dacht eigenlijk dat ik de enige was die in haar jeugd
al zoveel moest doorstaan. In onze Turkse familie is het heel normaal dat je voor elkaar zorgt, dus daarom
deed ik dat ook. Nu weet ik dat ik jonge mantelzorger ben. Ik vind het belangrijk dat er meer bewustwording komt over de impact van jonge mantelzorg bij kinderen en jongeren en dat er goede ondersteuning
voor ons beschikbaar is."
Mantelzorgwaardering
De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk om mantelzorgers te waarderen voor en te erkennen in de
zorg die zij bieden aan hun naaste, want mantelzorgers zorgen intensief (meer dan 8 uur per week) en
langdurig (langer dan 3 maanden) voor hun naaste. Daarom biedt de gemeente Nunspeet elk jaar rond de
Dag van de Mantelzorg op 10 november een mantelzorgwaardering aan. Deze bestaat uit cadeaubonnen
van 5 maal € 10,-- te besteden bij aangesloten lokale ondernemers in de gemeente.
Mantelzorgers die ingeschreven staan bij Steunpunt Mantelzorg krijgen de mantelzorgwaardering per
post thuisgestuurd. Nog niet ingeschreven? Meld u dan vóór 10 november 2021 aan bij Steunpunt
Mantelzorg via e-mail info@mantelzorg-nunspeet.nl of telefonisch (0341) 25 72 42.
NB Uw gegevens uit de keukentafelgesprekken bij de gemeente of vanuit de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) of vanuit de zorginstelling waarin uw naaste mogelijk verblijft, worden vanwege privacyoverwegingen niet automatisch doorgegeven aan Steunpunt Mantelzorg.
.........................................................................................................................................................................

Vind jij het leuk om een belangrijke bijdrage te leveren aan een
mooie, persoonlijke en onvergetelijke ceremonie? Lees dan verder,
want wij zijn op zoek naar een

buitengewoon ambtenaar
burgerlijke stand
In de gemeente Nunspeet worden jaarlijks ongeveer 150 huwelijken
en partnerschapsregistraties gesloten. Als buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand (babs) ga je voorafgaand aan een huwelijk
of geregistreerd partnerschap in gesprek met het aanstaande
bruidspaar of de partners. Na kennismaking schrijf je een persoonlijke toespraak en weet je op een stijlvolle en ongedwongen manier
iets bijzonders te maken van de voltrekking registratie.
De babs wordt in eerste instantie benoemd voor de duur van vijf
jaar met een proefperiode van een jaar.
Wij verwachten dat je:
- gelooft in het huwelijk of geregistreerd partnerschap;
- ervaring hebt met spreken in het openbaar;
- beschikt over goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
- een goed improvisatievermogen hebt;
- representatief bent;
- flexibel inzetbaar bent (huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties vinden ook plaats op zaterdag en voorbesprekingen
vaak ’s avonds).
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Programmabegroting 2022-2025
Het college presenteert ook dit jaar een sluitende Programmabegroting
2022-2025 aan de gemeenteraad. In de begroting laat het college zien
waaraan zij het geld besteedt.
Wethouder Leen van der Maas:
"De gemeentelijke begroting meerjarig sluitend krijgen, is het jaarlijks
terugkerende thema voor het college. De nu gepresenteerde begroting
voldoet aan dit doel, ondanks de vele uitdagingen!"
De begroting - met alle ambities en voornemens - is voor iedereen
eenvoudig en volledig inzichtelijk via nunspeet.begrotingonline.nl.
Hieronder vindt u een kort overzicht.
Op donderdag 28 oktober wordt de programmabegroting behandeld
in de vergadering van de gemeenteraad die om 18.30 uur begint.
Deze vergadering is live te volgen via de websites
nunspeet.raadsinformatie.nl en www.rtvnunspeet.nl.
Bedrag in
miljoen euro

Bedrag per
inwoner* in
euro

Algemene uitkering Rijk

29,3

1.048

Algemene uitkering Rijk - sociaal domein

17,6

630

OZB woningen

4,3

154

OZB niet-woningen

1,6

58

Afvalstoffenheffing

2,3

83

Rioolheffing

1,8

64

Toeristenbelasting

0,8

29

Forensenbelasting

0,8

27

Dividenden

0,5

17

Huren en pachten

0,6

21

Leges en andere rechten

4,2

151

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

Onttrekking uit reserves

1,7

61

Noord-Veluwse Energiebespaaractie
verlengd tot en met 7 november

Overige goederen en diensten

1,4

51

Overige

4,3

154

Totaal**

71,3

2.549

Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacature op nunspeet.nl/werkenbij. Meer
weten? Neem dan contact op met Wenk von Meijenfeldt via (0341)
25 99 11. Handig om te weten: de gesprekken worden gevoerd op

Beleef duurzaam wonen
Op zaterdag 30 oktober en 6 november stellen gastvrije huiseigenaren in onze gemeente hun duurzame woning open voor bezoekers.
Zij geven dan uitleg over bijvoorbeeld isoleren, een warmtepomp of
aardgasvrij wonen. Inwoners kunnen tijdens het bezoek de installaties bekijken, het wooncomfort ervaren en al hun vragen stellen
over duurzaam wonen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven
via www.duurzamehuizenroute.nl/nunspeet.
Per woning zijn er een maximaal aantal plekken beschikbaar, verdeeld over zaterdag 30 oktober en 6 november. Inschrijven kan bij
de woning van uw keuze op de website. Aan een bezoek zijn geen
kosten verbonden.

Vanwege de stijgende energieprijzen verlengen o.a. de gemeente
Nunspeet en duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam de Energiebespaaractie tot en met 7 november. Met deze actie kunt u de helft
van uw aankoopbedrag terugkrijgen als u één of meerdere kleine
energiebesparende producten koopt. Het gaat om bijvoorbeeld radiatorfolie, ledlampen, deurdrangers en waterbesparende douchekoppen. Juist met een aantal kleine aanpassingen kan er al veel worden
bespaard. Zo zorgt een deurdranger of deurveer ervoor dat deuren
niet onnodig open blijven staan in huis. Hierdoor blijft de warmte in
de winter beter in huis hangen.
Koopt u één of meerdere energiebesparende producten upload
dan uw aankoopbon via de website van Veluwe Duurzaam. Als het
bedrag is goedgekeurd, wordt het geld overgemaakt. De korting is
alleen voor inwoners van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk,
Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Een overzicht van deelnemende producten en informatie over de voorwaarden is te vinden
via: www.veluweduurzaam.nl/energiebespaaractie
Over Veluwe Duurzaam
Bij Veluwe Duurzaam kunnen inwoners en bedrijven terecht voor
informatie en advies op het gebied van energiebesparing, verduurzaming van woning, tuin en milieu. Veluwe Duurzaam werkt in
opdracht voor de zeven regiogemeenten Elburg, Ermelo, Hattem,
Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.
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

Inkomsten

Bedrag in
miljoen euro

Bedrag per
inwoner* in
euro

30,3

1.084

Onderwijs

2,9

105

Volksgezondheid en Milieu

2,3

81

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

6,6

237

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

4,5

161

Veiligheid

2,3

83

Sport, Cultuur, Recreatie en Openbaar
Groen

5,8

209

Economische Zaken

1,0

38

Bestuur en Ondersteuning

15,4

551

Totaal**

71,3

2.549

Uitgaven
Sociaal Domein

* verwacht aantal inwoners: 27.982
** na verwerking dekkingsplan en bijstellingsbrief

Bekijk de volledige begroting op: nunspeet.begrotingonline.nl
"Veel gemeenten verkeren in financieel zwaar weer.
Dat vraagt om behoedzaam begroten. Dit doen wij als
gemeente al jarenlang structureel. Mede daarom zijn wij
in staat om grote investeringen te doen."
- Burgemeester Breunis van de Weerd -

"De uitkomst van Prinsjesdag was voor de gemeente
Nunspeet een aangename verrassing, waardoor de toch al
solide begroting, verder verstevigd kon worden en het aantal gewenste investeringen verder uitgebreid kon worden."
- Wethouder Leen van der Maas -

"In onze mooie gemeente Nunspeet mag elke jongere, elke
oudere en dus elke inwoner volop meedoen aan een samenleving die naar elkaar omziet en rekening houdt met elkaar.
Samen werken we dan aan een inclusieve samenleving
waarin iedereen er toe doet."
- Wethouder Pieter Teeninga -

"We investeren in sport & bewegen, zorgen voor veilige
wegen en werken samen aan een goede economie."
- Wethouder Mark van de Bunte -

"Onze lokale economie heeft een flinke duw gehad door de
coronacrisis. Horeca en winkeliers kijken weer vooruit en wij
willen daar op allerlei fronten bij helpen, zodat onze
gemeente aantrekkelijk is en blijft voor inwoners,
ondernemers en toeristen."
- Wethouder Marije Storteboom -

"We hebben oog voor de starter op de woningmarkt en zetten
hier stevig op in. Daarnaast hebben we aandacht voor de
agrarische sector als beheerder van ons buitengebied. Een
duurzame en vitale leefomgeving voor iedereen."
- Wethouder Jaap Groothuis -

