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27 juli 2021
COLOFON
Gemeentehuis Nunspeet
Markt 1
Postbus 79 | 8070 AB Nunspeet
telefoon: (0341) 25 99 11
fax: (0341) 26 00 48
e-mail: gemeente@nunspeet.nl
U kunt bij ons op afspraak terecht.
Maak een afspraak via de website
of bel bovenstaand nummer.
Gemeentewerf Nunspeet
Hullerweg 121
8071 RN Nunspeet
telefoon: (0341) 25 23 78
Maandag tot en met vrijdag
geopend van 08.00 tot 12.00 uur
en 13.30 tot 16.00 uur.
1) Inzage
De aanvraag en bijbehorende stukken
liggen ter inzage op het gemeentehuis. Voor inzage of als u een toelichting wenst, maakt u een afspraak
met het Klantcontactcentrum. Het
is mogelijk tegen vergoeding van de
kosten een kopie te krijgen van de
stukken die ter inzage liggen. U kunt
tegen een melding geen bezwaar
maken. Bij een aanvraag om een
vergunning/ontheffing kunt u in een
later stadium bezwaar maken.
5) Zienswijze
Ontwerpbesluiten liggen vanaf de
dag na publicatie zes weken ter
inzage. Tijdens deze periode kunt
u een zienswijze indienen bij het
bestuursorgaan dat het ontwerpbesluit heeft genomen (burgemeester/burgemeester en wethouders
(B&W)/gemeenteraad). Voor een
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de betreffende
afdeling. 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
- Energieweg 28. Uitbreiden van
de bedrijfshal. Zaak: HZ 20211108. Ontvangen 14-7-2021.
- Lugtenbergweg 14. Plaatsen
van een dakkapel. Zaak: HZ
2021-1072. Ontvangen 5-7-2021.
- Paolalaan 9. Vervangen van het
hek (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan). Zaak: HZ 20211068. Ontvangen 5-7-2021.
- Van Goghstraat 56. Het plaatsen
van dakkapellen. Zaak: HZ 20211077. Ontvangen 6-7-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Dreeslaan 24. Verbreden van
de uitrit (Activiteiten In- uitrit
aanleggen, Kappen). Zaak: HZ
2021-0549. Verzonden 19-7-2021.
- Elisabethlaan 1. Het aanleggen
van een oprit. Zaak: HZ 20211057. Verzonden 15-7-2021.
- Elspeterweg 44. Het verbouwen
van het gebouw (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2020-2116. Verzonden
14-7-2021.
- Hardenbrinkweg 24. Realiseren
van een mantelzorgwoning
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0559.
Verzonden 14-7-2021.
- Hardenbrinkweg 24. Realiseren
van bijgebouw naar mantelzorgwoning (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0560. Verzonden 14-7-2021.
- Kruirad 19. Het plaatsen van een
dakkapel. Zaak: HZ 2021-0871.
Verzonden 15-7-2021.
- Van Goghstraat 56. Het plaatsen
van dakkapellen. Zaak: HZ 20211077. Verzonden 15-7-2021.
- Kavel 17-18 De Kolk. Oprichten
van bedrijfspand met kantoor
en opslag (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0412. Verzonden 14-7-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Heuvelweg 4. Het plaatsen van
bouwmaterialen deels op rijbaan
en deels op trottoir. Zaak: HZ
2021-1113. Ontvangen 13-7-2021.
APV-vergunning verleend3
- Elburgerweg 11. Standplaats
voor bevolkingsonderzoek borstkanker 2021. Zaak: HZ 20210939. Verzonden 20-7-2021.
- Heuvelweg 4. Het plaatsen van
bouwmaterialen deels op rijbaan
en deels op trottoir. Zaak: HZ
2021-1113. Verzonden 19-7-2021.
- Parkeerplaats t.h.v. Stationslaan
16. Het plaatsen van een afvalcontainer. Zaak: HZ 2021-1036.
Verzonden 14-7-2021.
Evenementenmelding1
- Veluwetransferium. Fietsdag
Stichting Adullam op 27 juli
2021. Zaak: HZ 2021-0833.
Ontvangen 28-5-2021.

Sloopmeldingen1
- Hardenbrinkweg 25. Verwijderen
van asbesthoudende materialen
conform rapport. Zaak: HZ 20211101. Ontvangen 13-7-2021.
- Harderwijkerweg 169. Het
verwijderen van asbest en slopen
bijgebouw. Zaak: HZ 2021-0240.
Ontvangen 23-2-2021.
- Kamperfoelieweg 3. Verwijderen
van asbesthoudende materialen.
Zaak: HZ 2021-0411. Ontvangen
19-3-2021.
- Oosteinderweg 118. Verwijderen
van asbesthoudende golfplaten
van daken schuren. Zaak: HZ
2021-1102. Ontvangen 13-7-2021.
- Paddestoelweg 6. Asbestsanering
en sloop van de woning. Zaak:
HZ 2021-0455. Ontvangen
25-3-2021.
- Vlaanderenlaan 49a. Verwijderen
van asbest dakje van atelier.
Zaak: HZ 2021-1096. Ontvangen
12-7-2021.
Elspeet
Ontwerp omgevingsvergunning5
- Nachtegaalweg 65. Oprichten
van twee woningen (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0478. Ter inzage
vanaf 28-7-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Middenweg 18. Legaliseren bijgebouw en tijdelijke vergunning
voor paardenstal en paardenbak
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0231.
Verzonden 14-7-2021.
- Plaggebaan 20. Het oprichten
van een woning met bijgebouw
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0791.
Verzonden 14-7-2021.
- Veenweg 61a. Gebruik schuur
t.b.v opslag winkel Van den
Hardenberg. Zaak: HZ 20210361. Verzonden 14-7-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning verleend3
- Harderwijkerweg 343 037b. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2021-1039.
Verzonden 16-7-2021.
- Klarenweg tussen 9 en 11. Het
oprichten van een woning (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.
plan). Zaak: HZ 2021-0728.
Verzonden 15-7-2021.
Vierhouten
Ontwerp omgevingsvergunning5
- 't Frusselt 26. Het bouwen van
een groepsaccommodatie Hotel
Heppie Veluwe en aanleg terrein
(Activiteiten Bouwen, Brandveilig
gebruiken, Gebiedsbescherming,
Afwijken best. plan, Kappen,
werk-/werkzaamheid uitvoeren).
Zaak: HZ 2021-0215. Ter inzage
vanaf 20-7-2021.
Zie colofon voor een toelichting
op o.a. bezwaar en beroep.

Eenvoudig toegang tot besluiten over uw buurt
zoals vergunningen, bouwplannen en
lokale regelgeving?
overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Blauwalg vijver Edzard Koningpark

Leid nú uw werknemers op

Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalgen aangetroffen in de
vijver in het Edzard Koningpark aan de Oosteinderweg in Nunspeet.
De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water. Blauwalgen
ontstaan door zogeheten cyanobacteriën die in stilstaand water naar
het licht groeien bij hoge temperaturen in voedselrijk water. Het is
niet mogelijk om het water te verversen, omdat het stilstaand water
is.

Het zijn momenteel nog steeds uitdagende tijden voor (de meeste)
werkgevers. Toch kijken veel werkgevers vooruit en maken plannen voor de toekomst. De arbeidsmarkt verandert in een rap
tempo. Oude beroepen verdwijnen, nieuwe banen ontstaan en
de inhoud van functies verandert. Dit vraagt om andere kennis en
nieuwe vaardigheden van medewerkers. Daarnaast is leren en
ontwikkelen ook belangrijk om als bedrijf wendbaar en concurrerend te blijven. Werkgevers die inspelen op die veranderingen zijn
klaar voor de toekomst. Nu is hét moment om te investeren in
het kapitaal van het bedrijf: de werknemer.

Gevaar voor volksgezondheid
Mensen die in contact komen met het water kunnen huiduitslag,
maag- en darmproblemen krijgen. Dat kan gebeuren bij het inslikken van water of als men via de huid of ogen in contact komt met
de blauwalgen. Voor mensen die toch in aanraking komen met het
water is het voldoende om daarna goed te douchen. Kleine kinderen
zijn kwetsbaarder, omdat zij vaak relatief meer water binnenkrijgen
dan volwassenen. Dieren die het water drinken, kunnen ernstig ziek
worden of er zelfs aan overlijden. Bij honden die ziek worden is het
verstandig om bij een bezoek aan de dierenarts te melden dat het
dier met blauwalgen in aanraking is geweest.
Waarschuwingsbordjes
De gemeente plaatst waarschuwingsbordjes bij de vijver. Het wordt
aangeraden om contact met het water te vermijden en honden niet
in de sloot te laten zwemmen of van het water te laten drinken.
Meer informatie over blauwalg is te vinden op de website van
Waterschap Vallei en Veluwe: www.vallei-veluwe.nl/blauwalg.
.............................................................................................................

Op vakantie? Voorkom inbraak
U hebt 90% minder kans op een inbraak door een goed beveiligde
afgesloten woning én oplettend gedrag van uzelf en uw buren.
Neem de volgende maateregelen:
- Vertel uw buren dat u op vakantie gaat of een dagje weg bent
- Zorg voor goede buitenverlichting.
- Doe deuren op slot en sluit ramen (hang- en sluitwerk conform
Politiekeurmerk Veilig Wonen).
- Leg kostbare spullen uit het zicht.
- Zorg ervoor dat heggen en struiken kort gesnoeid zijn, zodat uw
buren een oogje in het zeil houden.
Ziet u direct iets verdachts? Bel dan 112 om dit te melden bij de
politie. Noteer het kenteken als u verdachte personen ziet met
een auto. Doe ook altijd aangifte bij een (poging tot) inbraak.
Bel daarvoor met de politie via 0900 8844. Kijk voor meer tips op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk
om een leven lang te ontwikkelen en neemt
daarom deel aan het Ontwikkelfonds
Upgrade Jezelf. Mark van de Bunte,
wethouder Economie: "Als je doet wat je
deed, krijg je wat je kreeg, luidt een oud gezegde. Daarom moedigen wij ondernemers
aan om via het Ontwikkelfonds Upgrade
Jezelf de volgende stap(pen) te maken."

Hittech uit Nunspeet fabriceert aluminium onderdelen voor onder andere
de scheepvaart, automobielindustrie en farmacie in Europa. Aluminium
gieten is een ambachtelijk en grotendeels handmatig proces. Door
automatisering en robotisering wordt het intensieve werk minder zwaar.
De kennis die hiervoor nodig is, wordt verkregen met een opleiding, die
mogelijk is gemaakt met cofinanciering van Ontwikkelfonds Regio Zwolle.
Ruud Masselink van Hittech vertelt erover.
Wat maakt het werk zo zwaar?
"Aluminium smelt bij 660 graden. Vanaf een temperatuur van 760 graden
kun je ermee gieten. De werkruimte wordt heel warm en gieten is fysiek
inspannend. Deze omstandigheden vragen dus veel van onze medewerkers. In het verleden hebben we te maken gehad met uitval en herplaatsing van collega’s. Dat willen we
zo veel mogelijk voorkomen. Daarom hebben we drie jaar geleden een eerste gietrobot geïnstalleerd en
eind 2018 een tweede exemplaar."

Meer informatie vindt u op
www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwikkelfonds-regio-zwolle.

Wat betekent dit voor Hittech?
"We voldoen aan de wetgeving, maar het is vooral prettig dat we de veiligheid intern nog beter kunnen
borgen. In de controllerroom naast de gieterij hangt beveiligingsapparatuur die eventuele stralingslekken
meet. Onze stralingsdeskundige kan deze meetapparatuur straks bedienen."

------------------------------------------------------------------------------------------Het is tijd voor een upgrade van onze regionale arbeidsmarkt. Daarvoor is Upgrade Jezelf in het leven geroepen: een initiatief van 20
samenwerkende gemeenten onder de naam Regio Zwolle gericht op
het investeren in mensen.
Er zijn binnen dit initiatief afspraken
gemaakt tussen werkgevers, onderwijs en
het UWV. Om echt sprongen te maken,
moeten we het samen doen.

www.upgradejezelfregiozwolle.nl
WERKEN?
DOORLEREN?

What 's
next

Een afspraak voor uw rijbewijs of reisdocument maakt u (bij voorkeur) digitaal via nunspeet.nl/afspraak-maken, 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 langs te
komen bij de informatiebalie.
Aanvraag paspoort en identiteitskaart tijdelijk niet mogelijk
Vanaf 2 augustus moet u voor het aanvragen van een identiteitskaart vingerafdrukken afgeven. Onze systemen moeten hierop
worden aangepast. Daarom kunt u van donderdag 29 juli 11.30 uur
tot en met vrijdag 30 juli geen (spoed)aanvraag voor een paspoort
of identiteitskaart doen.

PAK JOUW
KANS OP WERK

50ste verjaardag gemeente Nunspeet
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komt voor een gratis loopbaangesprek en scholingsvoucher t.w.v. � 1500.-! *
Westerveld

Uw en jouw burgemeester, Breunis van de Weerd

Van aluminiumgieter tot stralingsdeskundige

Wat betekent dit voor het personeel?
"Dat vergde wel een omslag. Nog niet zozeer de collega’s op de werkvloer, maar wel de managementlaag
daarboven. Een extern bedrijf heeft deze mensen drie jaar lang getraind en begeleid in het omgaan met
de robot. Er was een stralingsdeskundige vereist, maar die hadden we niet in huis. Een nieuwe medewerker wil zich hierin ontwikkelen."

Op vakantie? Check uw reisdocument

Hebt u / heb jij een leuk idee hoe we het 50-jarig bestaan van onze
zelfstandige gemeente Nunspeet met elkaar kunnen vieren? Mail
uw / jouw suggestie dan naar m.j.van.voorst@nunspeet.nl. Uw /
jouw inbreng wordt dan betrokken bij het maken van een jubileumprogramma. Alvast bedankt.

Lokale werkgever Hittech Gieterij aan het woord:

Het Ontwikkelfonds
Het Ontwikkelfonds is in het leven geroepen om een leven lang ontwikkelen te ondersteunen. Voor werkgevers én werknemers, voor
vakinhoudelijke, functiegerichte of transitieopgaven gerichte om-,
her- of bijscholing. Met een helder opgesteld ontwikkelplan kun je
als werkgever een financiële bijdrage vanuit het Ontwikkelfonds
aanvragen. Je betaalt hierbij een deel van de investering en het
fonds draagt maximaal 50% bij. De cofinanciering kan op twee verschillende manieren worden aangevraagd: als individuele werkgever
of als samenwerkingsverband.

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

Op 1 januari 2022 bestaat de gemeente Nunspeet 50 jaar. Dat wil
het gemeentebestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn
trots op onze mooie gemeente en dit jubileum mag gevierd worden.
Maar hoe gaan we het vieren? Het gemeentebestuur wil naast de
besturen van de dorpsverenigingen, ondernemersverenigingen, BKN
en Nunspeet uit de kunst ook inwoners en verenigingen betrekken
bij het jubileum. Dat kunnen nieuwe activiteiten zijn, maar wellicht
ook bestaande evenementen die we in een ‘jubileumjasje’ kunnen
gieten.

Hittech uit Nunspeet produceert aluminium onderdelen voor de Europese markt. Aluminium gieten is
zwaar werk. Robotisering ontlast de medewerkers. De kennis die nodig is om automatisering en robotisering in het bedrijf in te voeren, wordt verkregen met een cursus. Ontwikkelfonds Regio Zwolle betaalt mee.

Steenwijkerland

Meppel

Noordoostpolder

Staphorst

De Wolden

Zwartewaterland

Welke opleiding gaat deze nieuwe collega volgen?
"De driedaagse opleiding Meet- en regeltechniek; een cursus op hbo-niveau over alle ins en outs rondom
het werken met röntgenstralen. Er zit een praktijkdag aan vast waarin praktijksimulaties worden doorlopen. Daarna volgt een examen, dat bij goed resultaat wordt afgerond met een certificaat."

Hoe belangrijk is de ontwikkeling van medewerkers voor jullie bedrijf?
"Voor Hittech gaat het vooral om lijfsbehoud en duurzame inzetbaarheid van
onze medewerkers. Daarom overwegen we ook om het schuren, slijpen en
afbramen te automatiseren. Op deze afdeling worden producten verwerkt van
twee gram tot vijftien kilo. Eén keer vijftien kilo tillen is geen probleem, maar
als je dat tientallen keren per dag doet, wordt het zwaar."
Hoe zijn jullie in contact gekomen met het Ontwikkelfonds?
"Ik heb in het verleden vaker opleidingsubsidies aangevraagd. Via één van deze
kanalen werd ik verwezen naar het Ontwikkelfonds. De aanvraag was relatief
eenvoudig. We zijn blij met de bijdrage. Het scheelt ons bijna duizend euro.
Voor een klein bedrijf als Hittech is dat mooi meegenomen."

Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane
Met de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane heeft u betrouwbare reisinformatie bij de hand en
ontvangt u bericht wanneer een reisadvies verandert.
Wat kunt u met de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane?
- Bekijken van actuele reisadviezen en op de hoogte blijven van wijzigingen wanneer u zich op een land
abonneert.
- Checken wat wel en niet mee mag in uw reisbagage. U kunt de regels over het meenemen van
bijvoorbeeld geneesmiddelen, geld, etenswaren en dieren nalezen.
- Lezen over wat te doen in een noodgeval, zoals een ziekenhuisopname of het verlies van uw paspoort.
Neem met een druk op de knop contact op met het 24/7 contactcenter van het ministerie van
Buitenlandse Zaken.
- Valuta, volume en gewicht omrekenen naar euro’s en in Nederland gangbare eenheden (zoals kg, liter).
- Vervelende situaties bij aankomst in Nederland voorkomen: u kunt foto’s bewaren van aankoopbonnen
van eerder gekochte producten (met een waarde van € 430,- of hoger) in uw bagage in het bonnenboekje
van de app. Zo kunt u bij terugkomst in Nederland laten zien dat u deze producten voor uw reis had
gekocht.
- Contactinformatie van de dichtstbijzijnde Nederlandse vertegenwoordiging in een land (ambassades,
consulaten-generaal, honoraire consulaten) heeft u altijd bij de hand.
Maak een land favoriet zodat u:
- automatisch een pushbericht ontvangt als het reisadvies voor dat land verandert. Zo bent u altijd op
de hoogte van de actuele veiligheidssituatie in het buitenland.
- ook bij geen internetverbinding alle reisinformatie kunt nalezen. Voor het bijwerken naar de laatste
reisinformatie heeft u wel internet nodig.
U kunt voor actuele reisadviezen ook de website
www.wijsopreis.nl bekijken en/of @247BZ op Twitter
volgen.

Ommen

Hardenberg

Dronten

Zwolle

Kampen

Dalfsen

Elburg

Oldebroek

Hattem

Nunspeet

Heerde

Raalte

Olst-Wijhe

Download de Reisapp voor Android in de Play
Store en de Reisapp voor iOS in de App Store.

