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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
- Bovenweg 110. Wijzigen van
dakbedekking van hooiberg.
Zaak: HZ 2021-0532. Ontvangen
9-4-2021.
- Brinkersweg 30. Verduurzamen
van gemeentelijk monument.
Zaak: HZ 2021-0301. Ontvangen
5-3-2021.
- Elburgerweg 86. Het plaatsen
van een chalet als noodwoning.
Zaak: HZ 2021-0502. Ontvangen
5-4-2021.
- Elspeterweg 28 0005. Tijdelijk
bewonen van een recreatieverblijf. Zaak: HZ 2021-0327.
Ontvangen 9-3-2021.
- F.A. Molijnlaan 23. Uitbreiden
van woonhuis. Zaak: HZ 20210273. Ontvangen 2-3-2021.
- Hullerweg 29. Het verbouwen
van de woning. Zaak: HZ 20210472. Ontvangen 30-3-2021.
- Jongkindhoek 44. Het bouwen
van een carport (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0501. Ontvangen
4-4-2021.
- Nassaulaan 52. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210510. Ontvangen 6-4-2021.
- Oranjelaan 88. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210492. Ontvangen 1-4-2021.
- Spoorlaan 6a. Het renoveren en
verbreden van de bestaande
dakkapel. Zaak: HZ 2021-0282.
Ontvangen 3-3-2021.
- Veelhorsterweg 7. Het oprichten
van een woning. Zaak: HZ 20210474. Ontvangen 30-3-2021.
- Veelhorsterweg 7. Het oprichten
van een woonhuis. Zaak: HZ
2021-0485. Ontvangen
31-3-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Dorpsstraat 12 a. Het renoveren
van het dak van de Dorpskerk.
Zaak: HZ 2021-0255. Verzonden
19-4-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Beltmolen 60. Het bouwen van
een outdoorschuur (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2020-1169. Verzonden
16-4-2021.
- Beltmolen 60. Het scheiden van
het perceel/terreinafscheiding.
Zaak: HZ 2021-0171. Verzonden
16-4-2021.
- Draaiing 1. Het parkeren van
aanhangwagens. Zaak: HZ 20210196. Verzonden 15-4-2021.
- Edisonweg 7. Het wijzigen van
de verdiepingsvloer. Zaak:
HZ 2021-0232. Verzonden
15-4-2021.
- Elspeterweg 28 0005. Tijdelijk
bewonen van een recreatieverblijf. Zaak: HZ 2021-0327.
Verzonden 19-4-2021.
- Jan Mankesstraat 1. Aanbouwen
van een erker (Activiteiten Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0500. Verzonden
15-4-2021.
- Nassaulaan 52. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210510. Verzonden 19-4-2021.
- Oranjelaan 88. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210492. Verzonden 19-4-2021.

- Van Oordtstraat 47. Verplaatsen
van de inrit. Zaak: HZ 2021-0427.
Verzonden 15-4-2021.
APV-vergunning aangevraagd1

- Dorpsstraat t.h.v. nr. 40a. Het
plaatsen van een vrachtwagen
met kraan op 21 april 2021.
Zaak: HZ 2021-0552. Ontvangen
12-4-2021.

Raadsvergadering
Donderag 29 april om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad digitaal.
Op de agenda staat o.a. het bestemmingsplan Elspeet Noordwest
fase 3 en het exploitatieplan Elspeet Noordwest. Bekijk de vergadering via www.rtvnunspeet.nl en nunspeet.raadsinformatie.nl. Op
deze laatst genoemde site vindt u de volledige agenda en kunt u de
vergadering eventueel ook later terugkijken.
.............................................................................................................

APV-vergunning verleend3
- Dorpsstraat t.h.v. nr. 40a. Het
plaatsen van een vrachtwagen
met kraan op 21 april 2021.
Zaak: HZ 2021-0552. Verzonden
20-4-2021.
- Parkeerplaats t.h.v. Nijverheidsweg 27-29. Het plaatsen van een
grofvuilcontainer. Zaak: HZ 20210511. Verzonden 20-4-2021.

Speelplek Braambosch in Hulshorst

Sloopmeldingen1
- Driftweg 26. Het saneren van
asbest van de woning en garage.
Zaak: HZ 2021-0480. Ontvangen
31-3-2021.
- Harderwijkerweg 38. Verwijderen
van asbest. Zaak: HZ 2021-0531.
Ontvangen 9-4-2021.
- Hullerweg 113. Het verwijderen
van asbest in de loods. Zaak: HZ
2021-0498. Ontvangen 2-4-2021.
- Secretaris Boerhoutweg 11. Het
verwijderen van asbest. Zaak: HZ
2021-0422. Ontvangen 22-3-2021.

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

Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Hogeweg 55. Het plaatsen van
een tuinhuis. Zaak: HZ 20210522. Ontvangen 7-4-2021.
- Merelweg 31. Het uitbreiden
van de veldschuur. Zaak: HZ
2021-0526. Ontvangen 8-4-2021.
- Merelweg 31. Het aanleggen
van een inrit. Zaak: HZ 20210527. Ontvangen 8-4-2021.
- Stakenbergweg 62 0011. Het
realiseren van een aanbouw van
recreatiewoning. Zaak: HZ 20210529. Ontvangen 8-4-2021.
Rectificatie:
- Veenweg 61a i.p.v. 61. Gebruik
schuur t.b.v. opslag winkel Van
de Hardenberg.
Zaak: HZ 2021-0361.
Sloopmelding1
- Uddelerweg 67. Het slopen en
saneren van asbest van recreatiewoning. Zaak: HZ 2021-0530.
Ontvangen 9-4-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Schotweg 38. Het uitbreiden van
de zorgboerderij. Zaak: HZ 20210495. Ontvangen 1-4-2021.
Vierhouten
Drank- en horecawetvergunning
aangevraagd1
- Gortelseweg 8. De uitoefening
van het horecabedrijf bij Hotel
De Foreesten. Zaak: HZ 20210555. Ontvangen 12-4-2021.
Meer informatie over meldingen
en/of vergunningen? Bel met het
Klantcontactcentrum via (0341)
25 99 11.
Zie colofon voor de toelichting.

Het plan voor speelplek Braambosch is gewijzigd. In het nieuwe plan
is het trapveldje weggelaten. Hiervoor in de plaats komt een vogelbosje. Voor de hondenren en speeltoestellen hoger dan 1,50 meter
wordt een omgevingsvergunning aange-vraagd door de gemeente.
Bezwaren of reacties kunt u tot 8 mei 2021 indienen per post (zie
colofon) of via gemeente@nunspeet.nl. U vindt de nieuwe tekening
van de speelplek op nunspeet.nl/braambosch.

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 27 april 2021 van:
- de heer M.H.E.Y.J. Op den Oordt (11 oktober 1984)
- de heer A.Z. Shariff (7 november 1967)
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, IDkaart, 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.

Food en non-food op de weekmarkt

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 desbetreffende gemeente.
.............................................................................................................

Tijdens de persconferentie van 20 april kondigden demissionair premier Rutte en minister De Jonge aan dat vanaf 28 april alle markten
weer volledig open mogen. Dit betekent dat de weekmarkt in Nunspeet vanaf donderdag 29 april weer volledig bezet is met alle food
en non-food weekmarktondernemers. De opstelling is dan nog wel
op het marktplein én het Whemeplein (achter de Dorpskerk) om de
bezoekers genoeg ruimte te geven afstand te houden.

Ambtshalve wijziging woonadres naar ‘land onbekend’
Het college van B&W van de gemeente Nunspeet maakt bekend
dat zij de woonadresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)
ambtshalve wijzigen naar woonadres ‘land onbekend’ per 16 maart
2021 van:
- mevrouw N. Temizkan (12 november 1972)
- de heer W. Boone (20 december 1996)

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

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, IDkaart, 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.

Rectificatie
Per abuis stond in onderstaande publicaties in Nunspeet Huis aan
Huis van 23 maart jl. een verkeerde einddatum m.b.t. de terinzagelegging. De inzagetermijn blijft van kracht en eindigt op 4 mei 2021.
Ontwerpbestemmingsplan Veelhorsterweg 21/23
Van 23 maart tot en met 4 mei 2021 ligt in het Klantcontactcentrum
in het gemeentehuis voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan Veelhorsterweg 21/23 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via de website
nunspeet.nl/bekendmakingen en via de landelijke website
ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01194-ow01). Het bestemmingsplan Veelhorsterweg 21/23 beoogt te voorzien in het planologisch regelen van het toestaan van één woning in ruil voor sloopmeters van het agrarisch bedrijf dat op deze locatie is beëindigd.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of
haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad van Nunspeet, zie colofon.
Ontwerpwijzigingsplan Elspeterbosweg 111
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken
(ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 1, onderdeel a van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht) bekend dat van 24 maart tot en met 4 mei 2021 voor iedereen het ontwerpwijzigingsplan Elspeterbosweg 111 in Vierhouten in
het gemeentehuis ter inzage ligt. Het ontwerpwijzigingsplan is ook
te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.W101027ow01) en nunspeet.nl/bekendmakingen.
De bedoeling is om de bestaande recreatiewoning op het perceel
Elspeterbosweg 111 in Vierhouten te vervangen en deze in een
andere vorm te herbouwen. De nieuwe recreatiewoning komt voor
een klein gedeelte buiten het bestemmingsvlak te liggen. Hiervoor
is het ontwerpwijzigingsplan opgesteld waarmee het bestemmingsvlak aangepast wordt aan de gewenste situatie.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen zijn of haar
zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet, zie colofon.
.............................................................................................................

Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending
een bezwaarschrift bij ons indienen, zie colofon. 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.

Lintjes in de gemeente Nunspeet
Afgelopen maandag heeft burgemeester Van de Weerd negen Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt
aan inwoners van de gemeente Nunspeet. De uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen kon vanwege de coronamaatregelen niet zoals gebruikelijk in de raadzaal in het gemeentehuis plaatsvinden. De
burgemeester heeft daarom een rit gemaakt door de gemeente Nunspeet en de desbetreffende negen
inwoners thuis bezocht om de Koninklijke Onderscheidingen aan hen te kunnen uitreiken.
Op verschillende manieren hebben onderstaande mensen zich langdurig ingezet voor onze Nunspeetse
samenleving. Kijk voor de achtergronden op www.nunspeet.nl/lintjes2021.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
- Mevrouw Corry (C.G.) van den Hoed-Heerschop, 64 jaar, Elspeet
Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
- De heer Arend (A.) Polman, 67 jaar, Nunspeet
- De heer Gerrit (G.) Storteboom, 67 jaar, Nunspeet
- De heer Karl (K.W.) Wessels, 69 jaar, Nunspeet
- De heer Arie (A.) Bal, 73 jaar, Nunspeet
- De heer Reinder (R.) Lotterman, 76 jaar, Nunspeet
- De heer Evert (E.) Vierhout, 69 jaar, Nunspeet
- De heer Jan (J.) van den Hoorn, 61 jaar, Elspeet
- De heer Jan (J.) Pluim, 71 jaar, Vierhouten
Aanvraag Koninklijke Onderscheiding
Kent u ook iemand die volgens u een lintje verdient? De aanvragen voor een Koninklijke Onderscheiding
voor de Algemene Gelegenheid 2021 (Lintjesregen) moeten uiterlijk 15 juli 2021 bij het kabinet van de
burgemeester zijn ingediend. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.lintjes.nl en/
of neem contact op met mevrouw L. Franken, afdeling Bestuur en Maatschappij, via telefoonnummer
(0341) 25 99 11 of e-mail: l.franken@nunspeet.nl.
.........................................................................................................................................................................

76 jaar vrij…
Op 19 april 2021 is het 76 jaar geleden dat Nunspeet werd bevrijd. Vanwege de coronamaatregelen
was er ook dit jaar geen gebruikelijke herdenkingsplechtigheid bij het Canadees monument aan de Laan
in Nunspeet.
Wel hebben burgemeester Van de Weerd en loco-burgemeester Van der Maas bij het monument een
krans gelegd. Ook is een krans gelegd door het comité Thank you Canada en door veteranen.
Op het monument staat de veelzeggende tekst: 'Zonder verleden heeft het heden geen toekomst'.

Gewijzigde coronamaatregelen
De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s, maar
het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en economische
belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in
het openingsplan op 28 april:
- Einde avondklok (op 28 april 04.30 uur vervalt de avondklok).
- Thuisbezoek naar 2 personen: ontvang maximaal 2 mensen per
dag en ga maximaal 1 keer per dag op bezoek. Beperk ook het
aantal verschillende contacten in een week. Was altijd bij
binnenkomst de handen en houd ook binnen 1,5 meter afstand.
- Terrassen buiten open van 12.00 uur tot 18.00 uur: maximaal
50 gasten op een terras. Er zijn vaste zitplaatsen en zelfbediening
is niet toegestaan. Aan een tafel zitten maximaal twee personen
op 1,5 meter afstand, tenzij het gaat om personen uit hetzelfde
huishouden en kinderen tot en met 12 jaar. Bezoekers kunnen
binnen betalen, naar het toilet of gebruik maken van de garderobe. Binnen is een mondkapje verplicht.
- Winkels en markten open: er geldt wel een maximaal aantal
bezoekers in een winkel. Vermijd drukte en ga (zoveel mogelijk
alleen) op een rustig tijdstip naar een winkel. Niet-essentiële
winkels, zoals kledingzaken, kunnen open van 06.00 tot 20.00 uur.
Essentiële winkels, zoals supermarkten, mogen weer open op hun
gebruikelijke tijden. Het dragen van een mondkapje in winkels
blijft verplicht.
- Hoger onderwijs 1 dag per week: studenten aan universiteiten en
hoge scholen kunnen vanaf maandag 26 april ongeveer 1 dag per
week les op locatie volgen onder voorwaarden, zoals 1,5 meter
afstand houden. Vanaf mei komen zelftesten beschikbaar voor
studenten en medewerkers.
- Theorie-examen: mogelijk voor een rij-, vaar- of vliegbewijs.
- Uitvaarten: maximaal 100 mensen bij een uitvaart.
Kijk voor alle maatregelen en vervolgstappen op
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

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

Geen publieke 4 mei-herdenkingen
Op 4 mei staan we stil bij de offers die gebracht zijn voor onze vrijheid. Dat doen we dit jaar ook, maar
op dezelfde sobere wijze als vorig jaar. De gebruikelijke publieke 4 mei-herdenkingen in alle kernen met
kransleggingen en toespraken komen ook dit jaar als gevolg van de coronamaatregelen te vervallen.
Namens het gemeentebestuur zullen burgemeester Van de Weerd en wethouder Storteboom (voorzitter
van de werkgroep Nunspeet Herdenkt) samen een krans leggen bij het monument op de begraafplaats
aan de Eperweg. Hier zal geen publiek bij zijn. De kranslegging zal worden uitgezonden op RTV Nunspeet
op maandag 4 mei om 19.15 uur met aansluitend een toespraak van de burgemeester. Daarna is voor
iedereen de Nationale Herdenking op de Dam te volgen.
4 mei vlag gehele dag halfstok
Normaal gesproken hangen we op 4 mei om 18.00 uur de vlag halfstok. Vanwege de coronacrisis vraagt
het Nationaal Comité 4 en 5 mei om ook dit jaar op 4 mei de vlag de gehele dag halfstok te hangen. Op
bevrijdingsdag 5 mei zal volgens het normale vlaggenprotocol gevlagd worden.

28 april 2021
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Van wind tegen naar meegaan met de wind

Update Regionale Energie Strategie

Nunspeet vindt kaart recreatiezonering prematuur

Joëlle Rambach uit Nunspeet runt samen met haar partner Willem
het Watersportcentrum Windy Waters aan het Veluwemeer. Een
druk bestaan in het watersportseizoen, maar daarbuiten is het
vaak een stuk rustiger. Reden voor Joëlle om zichzelf te upgraden.
Ze volgt een opleiding tot sportmasseur. "Het helpt me om wendbaarder te worden en breder inzetbaar."

De Regionale Energie Strategie (RES 1.0) voor de regio NoordVeluwe is klaar voor besluitvorming. In de RES staat hoe de regio
0,53 TWh duurzame elektriciteit in 2030 wil gaan opwekken. Dat is
ongeveer 10 keer meer dan nu. De Noord-Veluwe zet in op 35% zon
op daken, 23% zon op land en 42% windenergie. Dit zijn haalbare
ambities met ruimte voor zorgvuldige afweging. Voor de zomer
2021 stellen de gemeenteraden, het waterschap en Provinciale
Staten de RES 1.0 vast.

Het gemeentebestuur van Nunspeet vindt het nog te vroeg om in te stemmen met de concept-zoneringskaart voor de Veluwe die de provincie Gelderland heeft vastgesteld. Dat heeft de gemeente aan het
college van Gedeputeerde Staten laten weten in een reactie op het concept-zoneringsplan. Het doel
van het plan is om met een pakket aan maatregelen te zorgen voor een goede balans tussen natuur en
recreatie. Dat vindt de gemeente ook belangrijk, maar in een zoneringsplan moeten wel zorgvuldig en
evenwichtig alle relevante belangen worden afgewogen. En dat is nog niet gebeurd.

Geen inkomsten buiten het seizoen
"Ons seizoen begint ieder jaar in april en duurt tot oktober. In die
tijd werken we meer dan fulltime in ons bedrijf, maar van oktober
tot april ligt het watersportseizoen in Nederland stil. Vaak zochten
we dan werk in het buitenland, bijvoorbeeld bij een surf- of zeilschool van een hotel. In de afgelopen
winter was het vanwege corona helaas niet mogelijk om naar het buitenland te reizen. We organiseerden
hier in de regio wel projecten om basisscholen enthousiast te maken voor watersport, maar verder zat ik
zonder inkomsten. Ik wilde minder afhankelijk worden van onze seizoenspiek. Daarom besloot ik om iets
te gaan zoeken, waarmee ik het hele jaar door geld kan verdienen."

De regionale energiestrategie is het resultaat van een twee jaar
durende verkenning van mogelijkheden van de Noord-Veluwse
gemeenten, provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe
samen met netbeheerder Liander, de verenigde woningcorporaties,
de verenigde Noord-Veluwse energie coöperaties, Natuur en Milieu
Gelderland, VNO-NCW en met betrokkenheid van vele maatschappelijke organisaties en inwoners uit de regio.

Upgrade naar sportmasseur
"Ik ben opgeleid tot therapeut, dus het was voor mij logisch om iets in die richting te gaan doen. We
waren toen al in gesprek met de gemeente Nunspeet. Zij wezen ons op Upgrade Jezelf. Ik zag dat meteen
als een mooie kans om mezelf verder te ontwikkelen en besloot een opleiding sportmassage te volgen.
Daarmee ben ik in februari van dit jaar gestart. Eerst kon dat alleen online, maar gelukkig zijn de coronamaatregelen weer wat versoepeld. Daardoor kunnen we nu ook klassikaal de praktijklessen volgen. Als
alles meezit, rond ik mijn opleiding in juli af."

Vervolg op concept-RES
In 2020 had de regio drie denkrichtingen uitgewerkt in de conceptRES. Elke variant beschreef zoekgebieden waar in de regio grootschalige opwek van duurzame elektriciteit (onder voorwaarden)
eventueel mogelijk zou zijn. Vanuit verschillende perspectieven is
opgehaald waar mogelijkheden zijn voor duurzame opwekking van
energie.

Uitbreiding van onze diensten
"Ik zie dat diploma echt als iets waardevols. Een mooie uitbreiding op mijn cv en een verbreding van de
dienstverlening van Windy Waters. Want het is de bedoeling dat we de sportmassages toevoegen aan
onze dienstverlening. En niet alleen in de winter, maar ook in het watersportseizoen. Zo word ik als ondernemer echt wendbaarder. Daarnaast helpt het me ook om werk te vinden in de winter. Want de hotels
waarvoor ik werk, hebben vaak ook een wellness center. En daar zou ik dan ook nog aan de slag kunnen."

De RES 1.0 bestaat uit twee onderdelen; het reële deel bestaat uit
projecten die al zijn gerealiseerd of zijn vergund en het ambitiedeel
ziet mogelijkheden voor projecten voor het opwekken van wind- en
zonne-energie die gerealiseerd kunnen worden voor 2030. De regio
zet met name stevig in op zonnepanelen op grote daken.
Naast de grootschalige opwerk van duurzame elektriciteit geeft
deze RES ook inzicht in de beschikbaarheid van regionale warmtebronnen en de verdeling daarvan in de regio. Op lokaal niveau werken alle Noord-Veluwse gemeenten aan de warmtetransitie en de
daaruit volgende wijkuitvoeringsplannen. Zo zet de regio stappen
richting een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Geen hoofdpijn maar plezier
"In eerste instantie twijfelde ik nog wel of ik mee wilde doen aan Upgrade Jezelf. Ik zag het aanvragen
van een subsidie als iets ingewikkelds, iets dat hoofdpijn opleverde. Maar niets bleek minder waar. Het
levert me echt heel veel plezier op. Ik vind het echt heel tof dat de gemeente zo meedenkt en meehelpt in
mijn ontwikkeling. Ze begeleiden me heel netjes en proactief en het aanvragen ging heel soepel. Al met al
een heel toegankelijk traject dat ik iedereen kan aanraden. Het geeft je echt de wind in de rug!"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Over Upgrade jezelf en Groei Vooruit
Groei Vooruit biedt inwoners juist nu een kans om een stap te maken. Het is onderdeel van het initiatief
‘Upgrade jezelf in Regio Zwolle’. Dit samenwerkingsinitiatief werkt al langer aan een vitale arbeidsmarkt.
Dat is gunstig voor inwoners, ondernemers én de regio als geheel.
Ondernemers zien dat hun medewerkers bijleren. Zij kunnen hun
functie hierdoor beter vervullen of doorgroeien naar een andere
functie. Ondernemers kunnen na de crisis beter opgeleide mensen
aannemen.
Naast inspirerende verhalen, handige tools én een netwerk van
specialisten wordt een financieel steuntje in de rug geboden vanuit
het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Een fonds voor de cofinanciering
van her-, bij- en omscholing van (potentiële) werknemers. Meer
informatie? Kijk op www.groeivooruit.nl (inwoners) of
www.upgradejezelfregiozwolle.nl (werknemers).

Thuis alcohol schenken aan minderjarigen, mag dat?
Dat jongeren onder de achttien op een terrasje
geen alcohol mogen drinken, is wel bekend.
Maar hoe zit het thuis? Je mag als ouder toch
zelf weten of je je kind op zijn/haar zestiende
een biertje geeft? Dat mag niet in alle gevallen,
zeker niet als het gaat om andermans kinderen.
In de afgelopen jaren zijn er rechtszaken over
gevoerd. Er zijn al ouders die een boete hebben
betaald, omdat ze andermans kinderen te veel
alcohol hadden gegeven.
Zo kwam een meisje van 14 al enigszins dronken
aan op een verjaardagsfeestje. Tijdens het feestje
werd ze zo dronken dat ze naar het ziekenhuis
moest met een alcoholvergiftiging. Haar moeder
was erg boos en spande een rechtszaak aan tegen
de ouders die de alcohol hadden geschonken. De
gastvrouw van het feestje kreeg een boete. De
rechter vond deze vrouw verantwoordelijk voor
de gevolgen van het alcoholgebruik.
Een ander voorbeeld ging om een jeugdclub waarbij een jongen van 15 dronken het verenigingsgebouw verliet en daarna omkwam in het verkeer.
De ouders stelden de jeugdclub verantwoordelijk.
De rechter sprak uit dat de club ook verantwoor-

delijk was voor het veilig thuiskomen van deze
jongeren. Dus als je alcohol schenkt aan minderjarigen ben je niet alleen tijdens het feest maar
ook er verantwoordelijk voor de gevolgen.
Ouders die alcohol schenken aan kinderen die op
bezoek zijn, zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van dat alcoholgebruik. Zolang het gaat om
wat vrolijke dronkenschap, zal er geen ouder zijn
die andere ouders gaat vervolgen. Maar zodra
er ongelukken gebeuren wordt dit anders. Hoe
zorg je als ouder dat jij de verantwoordelijkheid
kan dragen voor het feit dat andermans kinderen
veilig thuiskomen? Hoe ga je als ouders in gesprek
over alcohol met je eigen kinderen en met vrienden die langskomen?
Kijk op oudersmetinvloed.nl voor het volledige
verhaal, praktische tips en ervaringsverhalen van
ouders en ervaringsdeskundigen.
De projectgroep Alcohol- en drugspreventie Nunspeet is dit jaar actief
geworden en laat komende maanden
op deze plek verschillende betrokkenen aan het woord over het gebruik
binnen de gemeente Nunspeet.

Waar wel en waar niet?
In de regio Noord-Veluwe zijn slechts op enkele locaties mogelijkheden voor windenergie. In Hattemerbroek zijn vier windmolens in
aanbouw in combinatie met zonne-energie. Op het bedrijventerrein
Lorentz in Harderwijk zijn drie windturbines vergund; deze is nog in
een bezwaarprocedure. Daarnaast is er een principeverzoek voor
het gebied Nuldernauwkust (tussen Ermelo en Putten) voor zeven
windmolens eventueel in combinatie met zonne-energie. Voor de
opwek van zonne-energie ziet de regio vooral mogelijkheden voor
zonnepanelen op daken en overkappingen op bedrijventerreinen
en in het buitengebied (agrarische daken), op daken in dorpen en
steden, op defensieterreinen, langs snelwegen en infrastructuur.
Bij elkaar opgeteld kan in de regio in 2030 0,53 TWh duurzame
energie opgewekt worden: ongeveer 59% van alle elektriciteit die
dan wordt gebruikt. Hiermee verlaagt de regio de uitstoot van
broeikasgassen (CO2) met 53%.
Regionaal voorzitter RES, Bob Bergkamp: "Met de RES 1.0 wordt een
flinke stap gezet, maar de regio is er nog niet. De komende decennia
werken we toe naar een toekomstbestendige leefomgeving, waarin
het fijn wonen, werken en recreëren is. Daarom moeten we vooruit
met de energietransitie, maar niet in de waan van de dag. De unieke
kwaliteiten van de regio willen we behouden en tegelijkertijd realistische stappen zetten."
Naar concrete projecten
Nadat de RES 1.0 begin juli is vastgesteld, nemen de gemeenten en
de provincie de plannen op in hun ruimtelijk beleid. Gemeenten
passen bijvoorbeeld hun bestemmingsplannen aan, zodat de RES
uitgevoerd kan worden. Hierin worden afspraken gemaakt over
eerlijke verdeling van lusten en lasten, het betrekken van inwoners,
bedrijven en belanghebbenden en landschappelijke inpassing
Bergkamp: "Op lokaal of op gebiedsniveau moeten de regionale
plannen verder worden uitgewerkt. Dat willen en kunnen de gemeenten niet alleen. Iedereen is nodig om dit tot een succes te maken. Daarom willen gemeenten samen met inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties de uitwerking naar concrete projecten oppakken en gezamenlijk een zorgvuldige afweging maken."
Kijk voor meer informatie op https://tinyurl.com/res-noordveluwe
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

De Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet zoekt twee

enthousiaste en betrokken nieuwe leden

Al veel gedaan
Wethouder Marije Storteboom benadrukt dat Nunspeet al veel heeft gedaan om recreatie en natuur
goed te laten samengaan: "Als grondeigenaar van een uitgestrekt natuurgebied (3.500 ha) hebben wij
ons in de afgelopen jaren ingezet om rust en ruimte te creëren in de onze natuurgebieden. Kijkend naar
de afgelopen decennia heeft dit onder andere geleid tot grotere aaneengesloten natuurgebieden, inzet op
het teruggeven aan de natuur van bebouwde locaties en de aanleg en instandhouding van de recreatieve
infrastructuur om recreanten te geleiden. Deze houding ten aanzien van de natuur zetten wij voort."
Meer tijd nodig voor aanhaken van samenleving
Het gemeentebestuur ondersteunt in grote lijnen de gewijzigde procesaanpak. Een aanpak waarin de
concept-kaart vanuit de natuurwaarden op tafel ligt en er met de omgeving, vanuit een breder perspectief, wordt gekeken hoe we samen kunnen werken aan een goede balans. Een balans waarin de natuur
versterkt wordt, maar die ook ruimte biedt aan de recreatiebehoefte. Draagvlak moet worden gecreëerd
door goede informatie, communicatie en dialoog. Dit proces zal tijd kosten. "Maar liever samen wat
langer op een goede wijze onderweg dan sneller naar een minder gedragen plan. Gelet op de coronabeperkingen zal er wellicht meer tijd nodig zijn", aldus Storteboom.
Draagvlak belangrijk
Betrokkenheid vanuit het gebied - bij inwoners én bij bedrijven en gebruikersgroepen - is van zeer groot
belang. Goede informatie en communicatie, die op een positieve manier mensen bewust maakt van het
zoeken naar de goede balans en waarom sommige maatregelen worden genomen, is essentieel. In het
Nunspeetse collegeprogramma is opgenomen geen wegen en paden af te sluiten. Nunspeet is voorstander van het principe geleiden door verleiden voor de te nemen maatregelen. Daarmee is veel winst te
behalen. Aantrekkelijke voorzieningen helpen daarbij. Denk aan een wandelknooppuntennetwerk.
De komende periode gaat de provincie in gesprek met de samenleving. "Ik heb er alle vertrouwen in
dat de gebiedsprocessen leiden tot een evenwichtig plan dat kan rekenen op draagvlak bij alle partijen",
besluit de wethouder.
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De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan gevormd door
inwoners van de gemeente Nunspeet. Zij 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, Jeugd en Werk & inkomen.
De voltallige Adviesraad vergadert elke derde maandagavond van de
maand (niet in juli/augustus). Elk lid heeft zitting in één van de drie
kernfracties binnen de Adviesraad: Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet (Werk en inkomen). 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 werkt niet voor een aanbieder van zorg en welzijn binnen de
gemeente én bent geen (financieel) belanghebbende in een
dergelijke onderneming.
- 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: werk en
inkomen (Participatiewet), Wmo (algemene en individuele
voorzieningen) 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.
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Voor meer informatie over het coronavirus ga naar:

Voor meer informatie over het coronavirus ga naar:

rijksoverheid.nl/coronavirus

rijksoverheid.nl/coronavirus

