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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 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
- Mauvekant 1. Plaatsen van een
dakkapel. Zaak: HZ 2021-0950.
Ontvangen 16-6-2021.
- Van Oordtstraat 3. Plaatsen van
een berging (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0866. Ontvangen 4-6-2021.
- Zoomweg 42. Realiseren van een
oprit. Zaak: HZ 2021-0623.
Ontvangen 25-4-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Zoomweg 42. Realiseren van
een oprit. Zaak: HZ 2021-0623.
Verzonden 17-6-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Ds. Martiniuslaan 6b. Het realiseren van een doorbraak tussen
twee panden. Zaak: HZ 20210780. Verzonden 16-6-2021.
- Hardenbrinkweg 13. Verbouwen
van de woning. Zaak: HZ 20210884. Verzonden 21-6-2021.
- Heuvelweg 4. Het uitbreiden
van de woning. Zaak: HZ 20210703. Verzonden 21-6-2021.
- Jan Topweg kavel 1. Oprichten
woonhuis (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0742. Verzonden 21-6-2021.
- Oosteinderweg 85. Vervangen
schuur (Activiteiten Bouwen,
Wijzigen monument). Zaak: HZ
2021-0726. Verzonden 16-6-2021.
- Prins Alexandererf 46. Plaatsen
dakkapel. Zaak: HZ 2021-0896.
Verzonden 16-6-2021.
- Ronding 15. Het afwijken van
het gebruik. Zaak: HZ 2021-0832.
Verzonden 16-6-2021.
APV-vergunningen aangevraagd1
- Laan 2. Objectontheffing t.b.v.
steiger voor dakrenovatie van
28 tot en met 30 juni 2021. Zaak:
HZ 2021-0956. Ontvangen
17-6-2021.
APV-vergunningen verleend3
- Laan 2. Objectontheffing t.b.v.
steiger voor dakrenovatie van
28 tot en met 30 juni 2021. Zaak:
HZ 2021-0956. Verzonden
21-6-2021.
Drank- en horecawetvergunning
verleend2
- Nijverheidsweg 2. Uitoefenen
van het horecabedrijf La Piazza
dei Fratelli. Zaak: HZ 2021-0300.
Verzonden 17-6-2021.
Sloopmeldingen1
- Aarweg 16. Het verwijderen van
asbest. Zaak: HZ 2021-0132.
Ontvangen 29-1-2021.
- Elspeterweg 12. Het verwijderen
van asbest. Zaak: HZ 2021-0894.
Ontvangen 8-6-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Kleine Kolonieweg 93. Herbouwen van de schuur (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0885. Ontvangen
8-6-2021.
- Nachtegaalweg 37. Bouwen van
een berging en garage (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.
plan). Zaak: HZ 2021-0915.
Ontvangen 11-6-2021.

- Vierhouterweg 75. Het bouwen
van een kapschuur. Zaak: HZ
2021-0951. Ontvangen
17-6-2021.
Sloopmeldingen1
- Haarweg 9. Het verwijderen van
asbest. Zaak: HZ 2021-0875.
Ontvangen 7-6-2021.
- Kempersweg 51. Verwijderen
van asbesthoudend materiaal.
Zaak: HZ 2021-0581. Ontvangen
16-4-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Schuin tegenover Rijnvis 46. Het
oprichten van een woonhuis.
Zaak: HZ 2021-0946. Ontvangen
16-6-2021.
Drank- en horecawetvergunning
verleend2
- Kapelweg 7. Het uitoefenen van
het horecabedrijf Van Alles van
Es. Zaak: HZ 2021-0397.
Verzonden 17-6-2021.
Sloopmelding1
- Varelseweg 211. Slopen van drie
recreatiewoningen. Zaak: HZ 20210796. Ontvangen 24-5-2021.
Vierhouten
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Plaggeweg 12 0001. Het tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-0872. Ontvangen
4-6-2021.
- Plaggeweg 9. Het kappen van
13 naaldbomen. Zaak: HZ 20210919. Ontvangen 12-6-2021.
Drank- en horecawetvergunning
verleend2
- Gortelseweg 8. De uitoefening
van het horecabedrijf bij Hotel
De Foreesten. Zaak: HZ 20210555. Verzonden 17-6-2021.
Sloopmelding1
- 't Frusselt 95. Het verwijderen
van asbesthoudende golfplaten
van dak schuur. Zaak: HZ 20210921. Ontvangen 14-6-2021.
Zie colofon.
......................................................
Ontwerpverkeersbesluit
gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders van
Nunspeet maken bekend dat zij
van plan zijn op het Schovenerf
nabij huisnummer 3 een gehandicaptenparkeerplaats aan te
leggen voor de bewoner van deze
woning. Het ontwerpverkeersbesluit ligt van 30 juni tot en met
10 augustus 2021 ter inzage in
het Klantcontactcentrum (KCC).
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende deze periode
hun zienswijze over dit ontwerpbesluit kenbaar maken bij ons
college, zie colofon.

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

Op vakantie? Check uw reisdocument
Met het oog op de vakantieperiode adviseren wij u tijdig een afspraak
te maken voor het aanvragen van een nieuw reisdocument. Een
afspraak maakt u (bij voorkeur) digitaal via nunspeet.nl, 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 persoonlijk langs
te komen bij de informatiebalie.
Openingstijden Klantcontactcentrum
Wij helpen u op afspraak:
- dagelijks van 08.30 tot 12.30 uur;
- op donderdag tot 20.00 uur.
Op 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse
identiteitskaart geïntroduceerd. Dit nieuw vormgegeven model
voldoet aan de eisen van de Europese verordening 2019/1157 en
aan de toezeggingen aan de Tweede Kamer. De nieuw vormgegeven
Nederlandse identiteitskaart bevat:
- een EU-vlag met de letters NL;
- een nieuw Kinegram;
- twee vingerafdrukken van de kaarthouder in de chip;
- het burgerservicenummer (BSN) in een QR-code op de achterzijde
van de kaart.
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 uur tot en met vrijdag
30 juli geen (spoed)aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart doen.
..................................................................................................................
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerrein Elspeet
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken bekend
dat de gemeenteraad op 24 juni 2021 het bestemmingsplan Bedrijventerrein Elspeet gewijzigd heeft vastgesteld.
De gemeente Nunspeet is van plan een kleinschalig bedrijventerrein te realiseren aan de zuidkant van de kern Elspeet. Het bestemmingsplan maakt
de transformatie tot een kleinschalige bedrijventerrein planologisch
mogelijk. Het plangebied wordt ontsloten op de Uddelerweg ten zuiden
van de aanwezige supermarkt. Het plangebied omvat agrarische gronden
gelegen tussen de Uddelerweg aan de westzijde en de Heetkamp aan de
zuid- en oostzijde. Verder zijn onderdeel van het plangebied het perceel
Diepeweg 20 en het agrarische bedrijf aan de Apeldoornseweg 80. Dit
bestaande agrarische bedrijf wordt beëindigd en de aanwezige agrarische
bebouwing wordt gesaneerd.
Inzage stukken
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf
woensdag 30 juni tot en met dinsdag 10 augustus 2021 ter inzage in het
Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook te
raadplegen www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01184-vg01).
Gewijzigde vaststelling
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan een aantal wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen zijn opgenomen in de Zienswijzenota en het raadsbesluit. U vindt
deze stukken via de website nunspeet.raadsinformatie.nl (raadsvergadering 24 juni, agendapunt 5). De gemeenteraad heeft besloten om geen
exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal op een andere
manier is verzekerd.
Instellen beroep
Van woensdag 30 juni tot en met dinsdag 10 augustus 2021 kan tegen het
besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het instellen
van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u
contact opnemen met de gemeente Nunspeet via (0341) 25 99 11.
..........................................................................................................................
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp hogere grenswaarde ‘voor het oprichten van 5 woningen’
Het college van B&W maakt bekend dat zij van plan is mee te werken aan
een afwijking van het geldende bestemmingsplan voor het oprichten van
vijf woningen aan de Staverdenseweg 93 in Elspeet
Met ingang van donderdag 1 juli 2021 ligt in het Klantcontactcentrum in
het gemeentehuis gedurende zes weken het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage. Tijdens de termijn van
terinzagelegging kan eenieder zijn of haar zienswijzen tegen het ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2020-0201) indienen bij het college van B&W, zie
colofon.
Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het Team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) via (0341) 25 99 11.
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Gezamenlijke aanpak lachgas
De burgemeesters van de zes gemeenten van de Noordwest-Veluwe
hebben besloten per 1 juli 2021 recreatief gebruik en handel in
lachgas te bekeuren. Dat is mogelijk door toepassing van een
bestaand artikel in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)
over drugsgebruik en drugshandel, waar lachgas ook onder valt.
De gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek
hebben dit op 17 juni gezamenlijk besloten en lopen hiermee
voorop op de landelijke regelgeving, dat zeker niet voor het voorjaar
2022 is te verwachten. Recreatief lachgasgebruik vormt een risico
voor de gezondheid en verstoring van de openbare orde. Dat is
reden genoeg voor de zes gemeenten om het lachgasgebruik nu al
aan te pakken, samen met de politie en het Openbaar Ministerie.
Lachgas geen onschuldig middel
Lachgas geeft een korte roes en geestverruimende effecten. Het
geeft gezondheidsklachten als hoofdpijn en duizeligheid en op de
langere termijn schadelijke effecten zoals dwarslaesie. Vooral jonge
gebruikers zijn gevoeliger voor schadelijke effecten. Ook neemt het
reactievermogen van automobilisten af als ze lachgas gebruiken,
wat voor toename van het aantal verkeersongelukken heeft gezorgd. Het gebruik van lachgas neemt nog steeds toe, ook omdat
het zo makkelijk verkrijgbaar is. Reden genoeg om het lachgasgebruik een halt toe te roepen.
Lachgasgebruik en handhaving
De zes gemeenten hebben op 17 juni gezamenlijk besloten het
lachgasmisbruik aan te pakken. Dit betekent dat de politie en
handhavers per 1 juli boetes kunnen uitschrijven als er in één van
de zes gemeenten lachgas aanwezig is in de openbare ruimte, of
voor publiek openstaande gebouwen zoals horeca, kantines, winkels
enzovoort.
.............................................................................................................

Groot onderhoud asfalt GalvaniwegHullerweg en Harderwijkerweg
De gemeente Nunspeet heeft aannemersbedrijf
Van Gelder B.V. uit Elburg opdracht gegeven voor
het groot onderhoud aan diverse wegen in de
gemeente.
De asfalteringswerkzaamheden vinden plaats
op de volgende wegen:
- Woensdag 7 juli: Galvaniweg - Hullerweg (deel tussen de Waterweg
en Hullerweg 137).
- Donderdag 8 juli: Harderwijkerweg (deel tussen rotonde Nijverheidsweg en rotonde Kienschulpenweg).
Planning
Dinsdag 6 juli 2021 vinden er voorbereidende werkzaamheden
plaats aan de Galvaniweg, Hullerweg en de Harderwijkerweg. De
werkzaamheden worden alleen ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd.
De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Bereikbaarheid en omleiding
De Harderwijkerweg, de Galvaniweg en de Hullerweg worden
gedurende de periode van uitvoering afgesloten voor het verkeer
van 18.00 uur tot 06.00 uur. De fietspaden blijven toegankelijk voor
fietsverkeer en bestemmingsverkeer. Aanwonenden worden hierover geïnformeerd.
Er wordt een omleidingsroute ingesteld en het verkeer wordt ter
plekke begeleid door verkeersregelaars. Ongetwijfeld zullen de
werkzaamheden enige overlast veroorzaken. Wij vragen uw begrip
hiervoor.
Vragen
Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering en de planning van
de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het team Openbare Ruimte, via telefoonnummer (0341) 25 99 11.
.............................................................................................................

Nieuwe beleidsregel Bed & Breakfast
Burgemeester en wethouders van Nunspeet hebben op 22 juni
2021 de beleidsregel Bed & Breakfast gemeente Nunspeet 2021
vastgesteld. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2021
onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregel ‘Bed and breakfast
in de gemeente Nunspeet’ uit 2009.
De inhoud van de regeling is te vinden op www.overheid.nl.

Nederlands Kampioenschap Tijdrijden 2023
NUNSPEET/EMMEN – Het Nederlandse Loterij NK Tijdrijden vindt in 2022 opnieuw in Emmen plaats. In
2023 is onze gemeente gastheer van de nationale titelstrijd tegen de klok. Na een jaar zonder kampioenschap werden op 16 juni 2021 Tom Dumoulin en Anna van der Breggen gehuldigd als de nieuwe profkampioenen van Nederland op het onderdeel tijdrit. Ook de van de Veluwe afkomstige Marien Bogerd
(mannen-zonder-contract) en de Overijsselse Loes Adegeest (vrouwen-zonder-contract) kregen het
rood-wit-blauw om de schouders. Dit keer vond het evenement nog zonder publiek plaats. In 2022 gaat
de gemeente Emmen op herhaling en dan is er publiek aanwezig bij de kampioenschappen.
Op woensdag 21 juni 2023 wordt het Nederlandse Loterij NK Tijdrijden in de gemeente Nunspeet georganiseerd. Het NK Tijdrijden is een wielrenevenement over een parcours van veertig kilometer met als
inzet de nationale titels. Zowel bij de elite-vrouwen, de beloften mannen als de elite-mannen gaat het
om de top van Nederland. Professionele renners zoals Dumoulin, Kelderman, Langeveld, Van Vleuten en
Van der Breggen verschenen in voorgaande edities aan
de start.
De beoogde start- en finishlocatie is in Vierhouten. De
renners rijden twee ronden van circa twintig kilometer
via de Stakenberg richting Elspeet en langs de Noorderheide weer terug. Wethouder sport, Mark van de Bunte,
is enthousiast: "Het is prachtig fietsen en sporten in de
gemeente Nunspeet. Het NK Tijdrijden past daarom perfect in onze mooie omgeving thuis. De route doet puur
Veluws aan en gaat over glooiende wegen door bossen
en langs heidevelden."
De organisatie is in handen van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) en Jansen EventSportmanagement. In eerste instantie was Nunspeet in de race voor de organisatie van het NK Tijdrijden
in 2022. Vanwege de beperkingen door het coronavirus is het een jaar doorgeschoven.

Rijd klimaatvriendelijker, schoner én veiliger
Op donderdag 1 juli a.s. van 8.00 tot 13.00 uur komen medewerkers van Band op Spanning naar het parkeerterrein aan de Ds. de Bouterlaan (Hervormde Dorpskerk). Daar voeren zij de gratis service Band op
Spanning uit. Met behulp van professionele mobiele apparatuur wordt de bandenspanning van de auto's
gecontroleerd en worden de banden zo nodig opgepompt.
In Nederland rijdt meer dan de helft van alle auto’s met een te lage bandenspanning. Dat kost jaarlijks
ca. 200 miljoen liter extra brandstof en veroorzaakt 400 miljoen kilogram extra CO2 uitstoot. Daarnaast
maakt rijden met een te lage bandenspanning autorijden duurder; een auto verbruikt op jaarbasis 2 tot
5% meer brandstof en de slijtage van de banden neemt toe. Het is ook gevaarlijk, want de verkeersveiligheid neemt af door een slechtere wegligging, een langere remweg en
een grotere kans op een klapband.
Met de service Band op Spanning wordt op concrete wijze een
steentje bijgedragen aan een schonere en veiligere samenleving. De
gemeente Nunspeet ondersteunt dit initiatief en biedt alle bezoekers
van het parkeerterrein deze service kosteloos aan.
Hoe gaat het in z’n werk?
Servicemedewerkers staan gedurende de dag bij de in- en uitgang van
het terrein. Daar zullen zij de automobilisten aanspreken over deze
gratis service. Wilt u meedoen? Dan krijgt u een aanmeldkaart onder de ruitenwisser. Bent u eenmaal
geparkeerd en op pad, dan hoeft u verder niets meer te doen. De medewerkers controleren de bandenspanning en pompen de banden zo nodig weer op tot de door de fabrikant geadviseerde spanning (bij
normaal gebruik). De aanmeldkaart wordt omgewisseld voor een kaart met daarop de oude bandenspanning, de nieuwe bandenspanning én de besparingen. Zo weet u precies wat er gebeurd is.
Uiteraard hoeft u geen gebruik te maken van deze kosteloze bandenservice. Dit kunt u kenbaar maken bij
onze medewerkers. Zij komen nooit ongevraagd aan uw auto en komen alleen in actie als een auto een
aanmeldkaart onder de ruitenwisser heeft. Kijk voor meer informatie op www.bandopspanning.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
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Verlenging en versoepeling Tegemoetkoming Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Voor inwoners die een inkomensterugval hebben als gevolg van de coronacrisis en hierdoor in de problemen komen met hun particuliere woonlasten is er de tegemoetkoming
TONK. Deze regeling kan worden aangevraagd in de woongemeente. Het college van
B&W van de gemeente Nunspeet verlengt de TONK en versoepelt de voorwaarden vanaf
1 juli tot en met 30 september 2021. De tegemoetkoming TONK is een onbelaste gift.
Tegemoetkoming TONK van 1 januari tot en met 30 juni 2021
Wilt u gebruik maken van de TONK in deze periode? Dan moet u uw TONK-aanvraag
uiterlijk 30 juni 2021 hebben ingediend. U kunt de tegemoetkoming dan met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021. De tegemoetkoming TONK over de
periode 1 januari tot en met 30 juni 2021 is onveranderd. De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt in deze periode maximaal € 500,-- per maand.
Tegemoetkoming TONK van 1 juli tot en met 30 september 2021
Wilt u gebruik maken van de tegemoetkoming TONK in deze periode? Dan moet uw
TONK-aanvraag uiterlijk 30 september 2021 hebben ingediend. U kunt de tegemoetkoming TONK dan met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juli 2021. Vanaf 1 juli
2021 bedraagt de tegemoetkoming TONK maximaal € 1.000,-- per maand.
Hoe vraag ik de tegemoetkoming TONK aan?
U vraagt de tegemoetkoming TONK aan via www.nunspeet.nl/tonk. Hier vindt u ook
meer informatie over de voorwaarden en de benodigde bewijsstukken die de gemeente
van u nodig heeft. Maakt u al gebruik van de tegemoetkoming TONK in juni 2021? Dan
krijgt u vanzelf een uitvraag van de gemeente Nunspeet over een verlenging van de
tegemoetkoming. Heeft u vragen over de tegemoetkoming TONK? Neem dan contact
op met de gemeente Nunspeet via (0341) 25 99 11 of via tonk@nunspeet.nl.
Vaststelling versoepelde TONK-voorwaarden
Het college heeft de beleidsregels voor de verlengde en versoepelde TONK vastgesteld.
U vindt de regeling op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. De beleidsregels TONK van 18 mei 2021 zijn onder gelijktijdige intrekking komen te vervallen.

Grip op Verwardheid
Kom jij in je werk of dagelijks leven wel eens mensen tegen die verward gedrag vertonen? En vind je het lastig om daar goed op te reageren? Meld je dan aan voor een
training Grip op Verwardheid; een divers aanbod van trainingen, gericht op verschillende thema's die oorzaken van verward gedrag kunnen zijn. Door het volgen van zo'n
training vergroot je je kennis en ontwikkel je vaardigheden om deze situaties optimaal
tegemoet te treden.
Kijk voor de trainingen in onze regio op www.gripopverwardheid.nl.

Piep

zei de

muis

Kom jij ook?
Wij starten in
september 2021!

Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
Voor ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt en hierdoor een inkomen onder
het sociaal minimum hebben is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Via de Tozo kunnen ondernemers een tijdelijke uitkering en/of een lening
voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.157,--) krijgen. Het kabinet heeft de Tozo regeling verlengd over de periode 1 juli tot en met 30 september 2021 (Tozo 5). De voorwaarden voor de uitkering levensonderhoud zijn ongewijzigd ten opzichte van Tozo 4.
Ook Tozo 5 kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf de eerste dag
van de voorgaande maand waarin de aanvraag wordt ingediend (m.u.v. juli).
- Juli 2021 aanvraag ingediend? Tozo 5 vanaf 1 juli 2021 t/m 30 september 2021.
- Augustus 2021 aanvraag ingediend? Tozo 5 vanaf 1 juli 2021 t/m 30 september 2021.
- September 2021? Tozo 5 vanaf 1 augustus 2021 t/m 30 september 2021.
Na september 2021 kunt u geen aanvraag voor Tozo 5 meer indienen.
Wilt u nog gebruikmaken van Tozo 4? Dan moet uw aanvraag uiterlijk 30 juni 2021
ingediend zijn. Vanaf 1 juli 2021 kunt u alleen een aanvraag indienen voor Tozo 5.
Ondernemers kunnen via de Tozo-regeling een lening voor bedrijfskapitaal krijgen van
max. € 10.157,--. Het maximum geldt voor alle Tozo-tranches bij elkaar opgeteld. Heeft
u in Tozo 1 een lening voor bedrijfskapitaal gekregen van € 5.000,-- en verder geen
gebruik gemaakt van een lening binnen de overige Tozo-tranches? Dan kunt u in Tozo 5
nog maximaal € 5.157,-- extra aan lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Het kabinet
verleent ondernemers die al gebruik maken van een lening voor bedrijfskapitaal via
de Tozo-regeling verder uitstel van de terugbetalingsverplichting tot 1 januari 2022.
Daarnaast wordt tot 1 januari 2022 geen rente over de lening opgebouwd. De maximale
looptijd van de lening wordt verlengd naar 5 jaar. Dit geldt zowel voor bestaande Tozoleningen als voor leningen die worden verstrekt binnen Tozo 5.
U vraagt Tozo 5 vanaf 1 juli 2021 aan via nunspeet.nl/tozo. Vragen over deze regeling?
Neem contact op met de gemeente Nunspeet via bbz@nunspeet.nl of (0341) 25 99 11.

Gemeenten en woningcorporaties werken
samen om huurschulden te voorkomen
De gemeente Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Putten en woningcorporaties DeltaWonen, Omnia Wonen, UWOON en Woningcorporatie Putten maken zich samen sterk voor
het eerder signaleren en aanpakken van beginnende schulden. De bestuurders van deze
organisaties ondertekenden een convenant waarin gezamenlijke afspraken staan.
Steeds meer huishoudens hebben te maken met financiële problemen. De gemeenten
staan voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Daarvoor is het
nodig dat je financiële situatie stabiel is, zodat je je levensbehoeften kunt betalen, maar
ook dat je voldoende financiële rust ervaart, zelfs tijdens een schuldregeling.
De woningcorporaties maken zich hard voor een samenleving die niemand uitsluit. Zo
zetten zij zich in voor het verminderen van het aantal deurwaardeprocedures en het
voorkomen van (dreigende) huisuitzettingen.
Wanneer een inwoner, na betalingsherinneringen en contact met de woningcorporatie
de huur niet heeft betaald dan wordt dit door de corporatie gemeld bij de gemeente
(tenzij de huurder hier bezwaar tegen maakt). De gemeente komt dan in actie en neemt
contact op met de betreffende inwoner en biedt een passende ondersteuning aan.
Samen met de inwoner wordt gekeken wat er nodig is om de financiële problemen op te
lossen. Uiteraard kan de inwoner zelf bepalen of hij of zij gebruik wil maken van de aangeboden ondersteuning van de gemeente. De corporaties zijn daarnaast erg actief om te
voorkomen dat huurders met achterstanden verder in de problemen komen. Zo zijn er
betalingsregelingen mogelijk en sommige corporaties bieden een budgetcoach aan.
Vroegsignalering
Deze vorm van schuldenpreventie wordt vroegsignalering genoemd. Vanaf 1 januari
2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. Gemeenten zijn vanaf die
datum verplicht om actie te ondernemen als het gaat om vroegsignalering van schuldenproblematiek. De samenwerking met de woningcorporaties is onderdeel van een
bredere aanpak. De gemeente ontvangt ook betalingsachterstanden van zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf. In de wijziging van deze wet is ook de
grondslag voor het ontvangen en verwerken van gegevens (AVG) over betalingsachterstanden vastgelegd.

Piep zei de muis’ is er voor kinderen van 4 -7 jaar die in de gemeente Nunspeet wonen en die extra
steun nodig hebben omdat ze thuis of in hun directe omgeving veel meemaken op het gebied van
stress en spanningen. Het is een leuke groep waar kinderen plezier hebben, vriendjes maken en iets
helemaal voor zichzelf hebben.
Wilt u meer informatie of uw kind aanmelden?
Neem dan contact op met Anniek van CJG: a.zwarteveld@Cjgnunspeet.nl / tel: 06-82192566 of
met Joanne van Het Venster j.loedeman@hetvenster-nunspeet.nl / tel: 0341 25 72 42

