28 september 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
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
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Bloemhofweg 38. Het kappen
van een boom. Zaak: HZ 20211311. Ontvangen 25-8-2021.
- Mozartlaan 22. Het aanbouwen
van de zijgevel. Zaak: HZ 20211325. Ontvangen 30-8-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Groenelaantje 25. Het realiseren
van drie recreatiewoningen De
Vossenberg. Zaak: HZ 2021-1203.
Verzonden 20-9-2021.
Ontwerp5
- Markt 1. Het vervangen van de
CV-ketels en -installatie. Zaak:
HZ 2021-1206. Ter inzage vanaf
21-9-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Dorpsstraat 38. Het verbouwen
van de winkels. Zaak: HZ 20210869. Verzonden 16-9-2021.
- Dorpsstraat 50. Het plaatsen van
handelsreclame. Zaak: HZ 20211317. Verzonden 20-9-2021.
- Ganzekamp 1. Het uitbreiden
van het woonhuis (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-1260. Verzonden
16-9-2021.
- Kolmansweg 8a 0014. Tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-1334. Verzonden
17-9-2021.
- Kuyperstraat 22. Plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20211182. Verzonden 16-9-2021.
- Meester Meijerplein. Kappen
van een beuk. Zaak: HZ 20211358. Verzonden 16-9-2021.
- Molenbeek kavel 166. Het
oprichten van een woonhuis
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0966.
Verzonden 20-9-2021.
- Molenweg 91. Het vergroten van
de opslagruimte (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan,
In- uitrit aanleggen). Zaak: HZ
2021-0967. Verzonden 16-9-2021.
- Zandenbos. Het realiseren van
een Spartelvijver. Zaak: HZ 20210757. Verzonden 16-9-2021.

Omgevingsvergunning
geweigerd3
- Kapzolder 18. Realiseren opberghokje (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.plan). Zaak: HZ 20210804. Verzonden 21-9-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Martensweg 11. Opslagcontainer/keet/toilet parkeerplaats
Martensweg 11. Zaak: HZ 20211423. Ontvangen 16-9-2021.
Elspeet
Beslistermijn verlengd1
- Hullenkant 33. Herstructuren
herziening ontwerp. Zaak: HZ
2021-1181. Verzonden 21-9-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- Hullenkant 34. Het bouwen van
een schuur (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-1188. Verzonden 16-9-2021.
- Jonkvrouw Van Eysingahof 6.
Het kappen van beukenbomen
(Activiteiten Flora- en faunawet,
Kappen). Zaak: HZ 2021-1226.
Verzonden 16-9-2021.
- Molenbergweg 113b. Tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-1318. Verzonden
17-9-2021.
Loterijvergunning aangevraagd1
- Uddelerweg 100. Het houden
van een loterij op 31-12-2021.
Zaak: HZ 2021-1407. Ontvangen
14-9-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Broeksteeg 25. Oprichten van
10 zomerhuizen. Zaak: HZ 20211335. Ontvangen 31-8-2021.
Buiten behandeling gesteld
- Harderwijkerweg 355. Wijzigen
van toegestane gebruik. Zaak: HZ
2021-0752. Verzonden 17-9-2021.
Vierhouten
Omgevingsvergunning
verleend3
- Plaggeweg 122. Het uitbouwen
van de woning. Zaak: HZ 20211133. Verzonden 16-9-2021.

- Zie colofon voor toelichting ..................................................................................................................
Besluit omgevingsvergunning ‘voor het oprichten van een woning aan
de Krommeweg 16 in Elspeet’
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een afwijking
van het geldende bestemmingsplan voor het oprichten van een woning
aan de Krommeweg 16 in Elspeet.
Van 29 september tot en met 9 november 2021 liggen de omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken voor iedereen ter inzage
in het gemeentehuis. De stukken zijn ook te raadplegen via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.OV00083-vg01)
Tijdens bovengenoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden
ingesteld bij de rechtbank Gelderland, zie colofon. Voor vragen kunt
u contact opnemen met Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving
(VTH) via (0341) 25 99 11.

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

Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaarschriften vergadert dinsdag 5 oktober in het
gemeentehuis. De volgende zaken staan op de agenda:
17:15 uur
Bezwaar gericht tegen het niet verwijderen van
		persoonsgegevens
18:00 uur
Bezwaren gericht tegen de verleende omgevings		
vergunning Staverdenseweg 93 in Elspeet
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.
..............................................................................................................

Gemeenteraadsvergadering
Donderdag 30 september om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staan o.a. de representativiteitsverklaring
Stichting Lokale Radio Nunspeet, rekenkameronderzoek evaluatie
subsidiebeleid en diverse verklaringen van geen bedenkingen. U
vindt de volledige agenda op nunspeet.raadsinformatie.nl. Hier
kunt u die avond ook de raadsvergadering bekijken.
De raadsvergadering wordt ook live uitgezonden via RTV Nunspeet.
..............................................................................................................

Technisch beraad Stationsomgeving
Op dinsdag 5 oktober is er van 19.00 tot 20.30 uur weer een technisch beraad met betrekking tot het project Stationsomgeving. Dit
beraad is live te volgen via nunspeet.raadsinformatie.nl. In de loop
van deze week wordt op deze site de agenda bekend gemaakt.
..............................................................................................................

Burgerpeiling
Wat vindt u van de voorzieningen in uw buurt? Voelt u zich thuis in
uw buurt? Maakt de gemeente u voldoende deelgenoot van plannen? De gemeente hoort graag uw mening en voert daarom een
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. De Burgerpeiling is een veel
gebruikte vragenlijst in gemeenten en levert betrouwbare en vergelijkbare inzichten op waarmee wij omstandigheden en behoeften
van buurten kunnen inventariseren.
Begin oktober ontvangt een willekeurig geselecteerd aantal inwoners
een brief met daarbij een vragenlijst en inlogcode. De antwoorden
worden niet gekoppeld aan naam en adres en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Door onderzoeksbureau Het Pon in Tilburg wordt
een analyse van de antwoorden gemaakt en een geanonimiseerd
rapport opgesteld.
Begin 2022 komen 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.
Als u vragen heeft over het onderzoek, neemt u dan contact op met
mevrouw E. Hommes via telefoonnummer (0341) 25 99 11. Wij zijn
benieuwd naar uw mening en hopen van harte dat u mee wilt doen
aan dit onderzoek!
Ambtshalve wijziging woonadres naar ‘land onbekend’
Het college van B&W van de gemeente Nunspeet wijzigt ambtshalve
de woonadresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) naar
woonadres ‘land onbekend’ van:
- de heer M.S. Grevengoed (26 juni 1981)
Gevolgen van deze wijziging in de BRP
Een eventuele ambtshalve woonadreswijziging naar ‘land onbekend’
in de BRP kan tot gevolg hebben dat u geen paspoort, ID-kaart,
rijbewijs, uittreksels of dergelijke kunt aanvragen. Ook huurtoeslag,
zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van uitkering of
financiële ondersteuning kan worden stopgezet. Daarnaast kan het
gevolgen hebben voor de opbouw van de AOW. Het is belangrijk om
op het juiste adres ingeschreven te staan.
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.
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Een dringend appèl…!

Coronatoegangsbewijs aanvragen

De 1,5 meter is voorbij. Landelijk zien we in de besmettingscijfers de positieve effecten van de groeiende vaccinatiegraad.
En dat is goed. Vaccineren blijft echter een vrije keus. Ook in
onze gemeente.

Een coronatoegangsbewijs is eenvoudig te verkrijgen via de CoronaCheck app. Heeft u geen telefoon, dan kunt u www.coronacheck.nl
een bewijs maken en deze vervolgens printen.
Heeft u geen computer en wilt u online een coronabewijs aanmaken? Of wilt u een coronabewijs uitprinten, maar heeft u geen
printer? Vraag dan om hulp aan familie, vrienden of een buur. Ook
hebben veel bibliotheken het Informatiepunt Digitale Overheid; zij
kunnen u begeleiden. Op deze manier kunt u toch een bewijs aanmaken en gelijk gebruiken.

Maar het is - wat mij betreft - zeker geen vrije keus om je te
houden aan de coronamaatregelen. Wij allemaal hebben daar
een grote eigen verantwoordelijkheid in. Gelukkig neemt de
grote meerderheid de maatregelen serieus, maar ik krijg ook
signalen dat er mensen zijn die de regels aan hun laars lappen.
Die zich niet laten testen bij klachten of die niet thuisblijven bij
een positieve besmetting in hun gezin/groep en gewoon naar de
winkel, werk of school gaan en zo dus weer anderen besmetten.
Wat u ook van de corona-aanpak en de maatregelen vindt, de feiten liegen er niet om. Laat ik maar eens
eerlijk en helder benoemen waar dit laconieke gedrag toe leidt:
- meer besmettingen
- meer (ernstig) zieken
- meer ziekenhuisopnames
- volle IC’s waardoor ook de ‘normale’ ziekenhuiszorg in de knel komt en de wachttijden voor veel
ingrepen langer worden
- hoe bitter ook, meer overlijdens van onze familieleden/dorpsgenoten
Als wethouder Volksgezondheid wil ik daarom een dringend appèl doen. We kennen allemaal de regels
inmiddels wel. Laten we ons er aan houden. Iedereen! We hebben inmiddels te veel verdriet en rouw
gezien.
Ga in quarantaine wanneer een nauw contact van u corona heeft. Blijf 10 dagen thuis. U kunt uw quarantaineperiode verkorten door u op of na dag 5 te laten testen. Is die test negatief dan stopt de thuisquarantaine. Laat u testen wanneer u klachten heeft of in contact bent geweest met iemand met corona. En,
blijf thuis tot u de testuitslag weet. Uw kwetsbare dorpsgenoten en familieleden zijn u dankbaar!
Ik reken op u.
Pieter Teeninga, wethouder Volksgezondheid

Week tegen eenzaamheid: 30 september t/m 7 oktober
Van 30 september tot en met 7 oktober 2021 is
de jaarlijkse landelijke Week tegen Eenzaamheid.
Ook in de gemeente Nunspeet worden er activiteiten georganiseerd met als thema ontmoeting.
Diverse lokale organisaties bieden activiteiten
aan om mensen met elkaar te verbinden, elkaar
te ontmoeten en kennis te maken met de vele
mogelijkheden op het gebied van plezier en
ontspanning. U kunt in deze week op een laagdrempelige manier kennismaken met het diverse activiteitenaanbod van de Nunspeetse organisaties. Er
worden onder andere workshops, culinaire activiteiten en sportieve activiteiten georganiseerd.
Zet de eerste stap en kom erbij! Bekijk hier onder het overzicht van de activiteiten en meld u aan!
Donderdag 30 september
• 10.00 - 11.30 uur
Samen Wandelen, Samen Delen in Vierhouten
• 17.00 - 20.00 uur
Interculturele maaltijd 				
• vanaf 14.15 uur
Spelletjes / snackmiddag				
• vanaf 20.15 uur
Filmhuis						

vanaf het Dorpshuis
WOC de Binnenhof
WOC Oranjehof
Veluvine Nunspeet

Vrijdag 1 oktober
• 13.30 - 14.30 uur
• 20.00 - 21.00 uur

Mountainbiken voor beginners			
Bowlen (12-18 jaar)				

DAC De Stee
De Brake

Zaterdag 2 oktober
• 13.00 - 16.00 uur

Inloopmiddag - kopje kofie drinken			

DAC De Stee

Maandag 4 oktober
• 10.00 - 10.50 uur
• 11.00 - 11.30 uur
• vanaf 17.15 uur

Zumba (55+)					
Stoelpilates (60+)					
Warme maaltijd					

Veluvine
WOC Veluwse Heuvel
WOC Oranjehof

Dinsdag 5 oktober
• 10.00 - 11.30 uur
• 17.00 - 19.00 uur
• vanaf 17.15 uur

Samen Wandelen, Samen Delen in Nunspeet
Ontmoeten aan tafel (speciale editie)		
Informatieavond over o.a. zorg, mobiele telefoon

Transferium
Veluvine
WOC Oranjehof

Woensdag 6 oktober
• 13.30 - 15.00 uur
• 14.00 - 17.00 uur
• 17.30 - 20.00 uur

Wandelen naar de Bijentuin			
Kennismaken met biljarten			
Eet je mee?					

DAC De Stee
Veluvine
Bij jezelf of bij een ander

Donderdag 7 oktober
• 13.00 - 14.30 uur
Samen Wandelen met de Mozaïek (vrouwen)
• 14.00 - 16.00 uur
Wat ik je nog zeggen wil... 				
• 14.00 - 16.00 uur
Jeu de boules / koersbal				
• 14.30 - 15.30 uur
Bingo						
		
Kijk voor alle informatie op www.nunspeet.nl/weektegeneenzaamheid

Transferium
WOC Veluwse Heuvel
WOC Veluwse Heuvel
WOC De Binnenhof

Lukt dat ook niet? Maak dan een afspraak bij de gemeente via
(0341) 25 99 11. Met behulp van uw DigiD helpen wij u bij het
maken en printen van uw bewijs. Heeft u geen DigiD? Neem dan
contact op met de helpdesk van de CoronaCheck via 0800 1421. U
kunt dan met uw burgerservicenummer (BSN) en uw postcode een
papieren coronabewijs aanvragen.
..............................................................................................................

Vaccineren en testen in Elspeet
Het is voor iedereen mogelijk om bij Huisartsenpraktijk Fuhler en
Huisartsenpraktijk Polderman in Elspeet een afspraak te maken voor
een vaccinatie (BioNTech/Pfizer) tegen het coronavirus. Ook in geval
van vragen of twijfels over vaccineren, kunt u bij hen terecht. Het is
een lokale samenwerking tussen de huisartsen en de GGD. Voor een
afspraak kunt u telefonisch contact opnemen:
Huisartsenpraktijk Fuhler: 0577 - 49 12 81
Huisartsenpraktijk Polderman: 0577 - 49 18 80
Het is mogelijk om u bij klachten te laten testen op corona in het
Kulturhus in Elspeet. Van maandag tot en met zaterdag tussen
11.00 uur en 19.00 uur is het Kulturhus als testlocatie geopend
(behalve op woensdagochtend).
U kunt een afspraak maken via www.coronatest.nl of 0800-1202. De
mensen die al in het gebouw aanwezig zijn en de mensen die getest
moeten worden, worden zorgvuldig van elkaar gescheiden gehouden.
..............................................................................................................

Tozo en TONK stopt - overgang naar Bbz
De Tozo- en TONK-regeling stoppen per 1 oktober 2021. De Tozoregeling is de bijstandsregeling voor ondernemers die geraakt zijn
als gevolg van de coronacrisis. De TONK-regeling is een tegemoetkoming in de vaste woonlasten voor inwoners die een inkomensdaling hebben gehad door corona. Wilt u nog gebruik maken van deze
regelingen? Vraag deze dan vóór 1 oktober 2021 aan via
www.nunspeet.nl/tozo of www.nunspeet.nl/tonk.
Voor ondernemers die echter nog steeds inkomensondersteuning
nodig hebben, omdat zij een inkomen onder het sociaal minimum
hebben, bestaat de Bbz-regeling (het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004). Het kabinet versoepelt de voorwaarden van het
Bbz in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2021 en werkt
deze regelgeving momenteel nader uit. Houd www.nunspeet.nl/bbz
voor deze regeling in de gaten. Wel is duidelijk dat er een levensvatbaarheidonderzoek naar het bedrijf zal plaatsvinden. Blijkt dat het
bedrijf onvoldoende levensvatbaar is (dat wil zeggen: het bedrijf kan
niet zelfstandig voortbestaan na financiële ondersteuning van de
gemeente) dan is een beroep op de Bbz-regeling niet mogelijk.
Schuldhulpverlening voor ondernemers
De gemeente kan ondernemers met schulden ondersteunen bij het
vinden van een oplossing voor deze schulden. Ondernemers kunnen ook gerust vrijblijvend contact opnemen voor een adviesvraag
rondom schulden. Wacht niet te lang met contact opnemen als er
schulden zijn. Welke ondersteuning kan worden ingezet, is afhankelijk van de situatie van de ondernemer. Denk hierbij aan:
1. Herfinanciering: de ondernemer sluit een Bbz-lening af waarmee
de schulden betaald kunnen worden. De ondernemer betaalt de
lening in termijnen volledig terug. De gemeente ondersteunt hierbij.
2. Sanering: op basis van de mogelijkheden van de ondernemer
wordt een bedrag vastgesteld waarmee de ondernemer de schuldeisers een betalingsvoorstel kan doen. Als de schuldeisers hiermee
akkoord gaan, is de ondernemer van de schulden af.
3. Schuldbemiddeling: er wordt een afloscapaciteit berekend aan de
hand van de persoonlijke situatie van de ondernemer. Als de schuldeisers akkoord gaan, betaalt de ondernemer gedurende een periode
van 3 tot 5 jaar maandelijks een vast bedrag aan hen terug. Hierbij
wordt rekening gehouden met de vaste lasten. De ondernemer leeft
deze periode op bijstandsniveau.
Neem voor meer informatie en (hulp)vragen over uw financiële situatie contact opnemen via www.nunspeet.nl/schuldhulpverlening of
telefonisch via (0341) 25 99 11.
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Locaties bladkorven

Natuurherstel Kleine Kolonie heide

Dit jaar worden circa 80 bladkorven geplaatst in de diverse wijken en kernen van de gemeente Nunspeet.
De locaties zijn vorig jaar vastgesteld op basis van o.a. vullingsgraad, vervuiling van blad op de rijbanen,
trottoirs en de gemeentelijke plantsoenen. Daarnaast is gekeken naar de beschikbare opstelruimte voor
deze bladkorven op gazons en wegbermen en het gemakkelijk kunnen leegmaken met vrachtwagens en
machines in de praktijk. Vervolgens zijn deze bladkorflocaties op kaart gezet. U vindt de locaties van de
bladkorven op www.nunspeet.nl. Nieuwe verzoeken voor andere locaties zijn helaas niet mogelijk.

De gemeente werkt de komende maanden aan natuurherstel aan
de noordzijde van de Kleine Kolonie heide. Zo wordt de bosrand
grenzend aan de heide sterk uitgedund waardoor de gesloten, harde
overgang van heide naar bos natuurvriendelijker wordt gemaakt.
Insecten zullen hier dankbaar gebruik van maken. Zo kunnen ze zich
in het voorjaar opwarmen, waardoor ze eerder actief worden op de
heide. Ook voor specifieke hei/bosvogels heeft zo’n rafelende bosrand voordelen. Denk hier bijvoorbeeld aan de nachtzwaluw.

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

Solide en uitdagende begroting 2022
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 wil besteden. Wethouder Leen van der
Maas: "De gemeentelijke begroting meerjarig sluitend krijgen, is het jaarlijks terugkerend thema voor het
college. De nu gepresenteerde begroting voldoet aan dit doel, ondanks de vele uitdagingen!"
Een sluitende begroting betekent dat de uitgaven en de inkomsten in balans zijn, waardoor de gemeentelijke financiën houdbaar blijven voor de toekomst. De inkomsten van de gemeente komen voor het
grootste deel uit de zogenaamde algemene uitkering van de landelijke overheid. Deze vallen ondanks de
coronacrisis hoger uit dan vorig jaar, behalve voor het onderdeel Jeugdzorg dat ondanks de incidentele
verhoging nog steeds een tekort laat zien. Verdere inkomsten komen uit gemeentelijke belastingen, die
een beperkte verhoging laten zien.

Vorig jaar stempelde de coronacrisis de begroting en helaas zal dat ook dit jaar het geval zijn. Het blijft
een grote uitdaging voor de gemeentelijke organisatie om alle extra werkzaamheden die daaraan verbonden zijn uit te voeren. Gelukkig compenseert de landelijke overheid veel, maar een deel moet uit
eigen middelen komen. De onzekerheid hoe lang het virus onder ons blijft, zal ook impact hebben op de
lopende begroting. Op donderdag 28 oktober buigt de gemeenteraad zich over de begroting. Deze is voor
iedereen eenvoudig en volledig inzichtelijk via https://nunspeet.begrotingonline.nl.

Collectieve inkoop zonnepanelen
De gemeente Nunspeet ondersteunt - samen met Energiecoöperatie NunspeetEnergie - alle inwoners in
de aanschaf van zonnepanelen via een collectieve inkoop. Samen bundelen we kennis en kracht en organiseren we gezamenlijk de aankoop van zonnepanelen.
Uw voordeel:
- Goede kwaliteit en service door een regionale leverancier
- Goede garanties
- Een scherpe prijs vanwege de collectieve aankoop
- Weinig moeite voor u
Schrijf u in en geef u vrijblijvend op als deelnemer aan de actie ‘Zon op Nunspeet’. Nadat u zich hebt
opgegeven, maakt de installateur een afspraak om bij u thuis te kijken. U ontvangt vrijblijvend een
persoonlijke offerte, passend bij úw situatie. U beslist uiteraard zelf of u overgaat tot aanschaf van de
zonnepanelen.
U sluit een overeenkomst af voor levering en installatie van zonnepanelen en toebehoren met de
leverancier. De zonnepanelen worden geïnstalleerd. Meestal is de installatie in een dag aangelegd.
U overlegt met de installateur wanneer u dat uitkomt.
Kom naar de informatieavonden
- 6 oktober: Nunspeet – WOC Binnenhof, Colijnstraat 78
- 7 oktober Vierhouten - Dorpshuis Horsterhoek, Elspeterbosweg 26
- 13 oktober Hulshorst - Dorpshuis de Wieken, Kapelweg 7
- 14 oktober Elspeet - De Koude Hoek, Kleine Kolonieweg 22
U kunt inlopen vanaf 19.00 uur. We starten om 19.30 uur. Kijk voor aanmelden en meer informatie op
www.nunspeetenergie.nl.

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 recreatie kan tijdens de werkzaamheden enige hinder ondervinden. Hiervoor wordt in het terrein door middel van bebording
alternatieven aangeboden.
Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u bellen met
(0341) 25 92 78.
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De uitgaven bestaan naast de uitgaven voor de gemeentelijke organisatie uit de bekende grote projecten,
zoals het opknappen van sportpark De Wiltsangh inclusief de bouw van een nieuw zwembad met sporten turnhal, de onderwijshuisvesting en de herinrichting stationsomgeving. Verder uiteraard de uitgaven
m.b.t. de duurzaamheidsopgave en de klimaatdoelstellingen. Daarnaast is rekening gehouden met de
wensen - van de politieke partijen - uit de perspectievennota waarmee een meerderheid in de raadsvergadering van april jl. heeft ingestemd.

Tijdens deze werkzaamheden wordt ook het voormalige houtdepot
aan de Oude Garderenseweg opengemaakt. Deze plek heeft zich
ontwikkeld met veel bijzondere flora, maar dreigt nu langzaam dicht
te groeien met bosopslag; spontaan ontwikkelde jonge bomen. Deze
worden weggehaald, zodat de bijzondere flora zich blijvend kan ontwikkelen en het gebied zich als heideschraal grasland kan ontwikkelen. Om dit gebied open te houden, wordt het jaarlijks meegenomen
in de heidebegrazing door de heideschapen.
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Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via (0341) 25 99 11.
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Gebruik van de bladkorven:
- de bladkorven zijn alleen bestemd voor bladeren
- takken of andere vormen van (tuin)afval worden niet geaccepteerd
- bij misbruik wordt de bladkorf verwijderd/niet teruggeplaatst

De werklocatie strekt zich uit vanaf de Middenweg tot aan het
fietspad van de Oude Garderenseweg. De werkzaamheden worden
met name vanaf het ruiterpad en de zandwegen uitgevoerd. Het
vrijkomende hout wordt voor het overgrote deel afgezet naar de
houtverwerkende industrie. Bij deze beheermaatregel wordt ook
het top- en takhout afgevoerd, waarmee de voedselarme milieuomstandigheden intact blijven.

Oud

De bladkorven worden in week 41 geplaatst en in week 50 weer verwijderd. Aan het einde van het bladseizoen vindt weer een evaluatie plaats van de bladkorflocaties naar aanleiding van onder andere vullingsgraad, gebruik en vandalisme. Vanaf week 47 worden straten en pleinen definitief bladvrij gemaakt.
Daarna is het niet meer de bedoeling om bladeren uit particuliere tuinen of erven richting de openbare
ruimte te blazen.
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Kaart werklocatie aan de noordzijde van de Kleine Kolonie heide:
bosopslag verwijderen en dunnen

