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30 maart 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 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
Gemeente Nunspeet
APV-vergunning
verleend3
- Vernieuwen van de doorlopende
collectevergunning. Zaak: HZ
2021-0392. Verzonden 17-3-2021.
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Hullerweg 113-115. Het splitsen
van de bedrijfswoning. Zaak: HZ
2021-0295. Ontvangen 4-3-2021.
- Laan 43. Het bouwen van een
nieuwe schuur. Zaak: HZ 20210304. Ontvangen 5-3-2021.
- Nassaulaan 64. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210336. Ontvangen 10-3-2021.
- Nassaulaan 66. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210337. Ontvangen 10-3-2021.
- Vlaanderenlaan 33. Realiseren
van een aanbouw aan de voorzijde van de woning. Zaak: HZ
2021-0334. Ontvangen 9-3-2021.
- Vlierweg 10. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210163. Ontvangen 8-2-2021.
Omgevingsvergunning
beslistermijn verlengd3
- Hullerweg 39. Het oprichten van
een carport (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0089. Verzonden 22-3-2021.
Omgevingsvergunning
verleend3
- De Kolk. Het oprichten van een
nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw. Zaak: HZ 2020-1861.
Verzonden 18-3-2021.
- Pangelerweg 14. Het uitbreiden
van het agrarische bedrijf (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.
plan). Zaak: HZ 2020-1952.
Verzonden 18-3-2021.
- Steenkraan 14. Het tijdelijk
plaatsen van een noodwoning.
Zaak: HZ 2021-0185. Verzonden
18-3-2021.
- Vlierweg 10. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210163. Verzonden 18-3-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- Parkeerplaats Stationslaan 5.
Het plaatsen van een container.
Zaak: HZ 2021-0318. Ontvangen
8-3-2021.

Sloopmeldingen1
- Arthur Briëtstraat 74. Het
verwijderen van asbesthoudende materialen. Zaak: HZ 20210339. Ontvangen 11-3-2021.
- Kamperfoelieweg 3. Verwijderen
van asbesthoudende materialen.
Zaak: HZ 2021-0281. Ontvangen
3-3-2021.
- Kolmansweg 51. Het saneren
van asbest van het dakbeschot
van de woning. Zaak: HZ 20210119. Ontvangen 27-1-2021.
- Ligusterweg 27. Het verwijderen
van asbesthoudende materialen.
Zaak: HZ 2021-0164. Ontvangen
8-2-2021.
Milieumelding1
- Oosteinderweg 92. Veranderen
(uitbreiden) van de inrichting.
Zaak: HZ 2020-2072. Ontvangen
16-12-2020.
Elspeet
Omgevingsvergunning
verleend3
- Stakenbergweg 86. Oprichten
van een woning met bijgebouw
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2020-2067.
Verzonden 18-3-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- De Brink. Het innemen van een
standplaats voor de verkoop van
poelierswaren. Zaak: HZ 20210396. Ontvangen 17-3-2021.
Sloopmelding1

- Sluiterweg 23. Het verwijderen
van asbest. Zaak: HZ 2021-0159.
Ontvangen 5-2-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Harderwijkerweg 495 0025.
Het tijdelijk bewonen van een
pauzewoning. Zaak: HZ 20210380. Ontvangen 15-3-2021.

Openingstijden gemeentehuis en -werf

Brief van burgemeester Van de Weerd

Gratis uw verkeerskennis opfrissen?

Vanwege het aankomende paasweekend zijn het gemeentehuis en
de gemeentewerf gesloten op (goede) vrijdag 2 april en maandag
5 april (tweede paasdag).

Beste mensen,

Wilt u als ervaren verkeersdeelnemer graag nog eens worden
bijgespijkerd over de nieuwste verkeersregels? En daarbij ook nog
de mogelijkheid krijgen om al uw verkeersvragen voor te leggen aan
een gecertificeerde voorlichter?

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

Huisvuilroute rondom de paasdagen
De huisvuilroute (GFT) van maandag 5 april (tweede paasdag)
wordt gereden op zaterdag 3 april 2021.
Voortaan een melding ontvangen in uw mailbox of op uw telefoon
zodra de container aan de weg moet? Meld u dan aan voor de
digitale AfvalWijzer via mijnafvalwijzer.nl.
.............................................................................................................

Vierhouten wordt verkeersveiliger
In de zomer van 2020 zijn de inwoners van Vierhouten benaderd
om mee te denken over de gewenste (verkeers)maatregelen in
Vierhouten met als doel het dorpse karakter te versterken en de
verkeersveiligheid te optimaliseren. De ideeën van de inwoners en
de Dorpsvereniging Vierhouten heeft de gemeente uitgewerkt. Deze
ontwerpen zijn in te zien via:
nunspeet.nl/verkeersmaatregelenvierhouten.
Grofweg bestaan de maatregelen o.a. uit het vervangen van het
asfalt op de kruisingen in de kern en een gedeelte van het wegvak
Ganzenakkers door klinkerbestrating (waardoor de 30 km uitstraling wordt versterkt), een schelpenpad langs de Elspeterbosweg en
maatregelen voor een betere en veiliger geleiding van fietsers en
voetgangers in Vierhouten.
De gemeente is benieuwd wat de inwoners van Vierhouten van de
ontwerpen vinden. Tot 5 april 2021 is er gelegenheid via bovengenoemde website te reageren op de ontwerpen. In de hal van het
gemeentehuis ligt ook een papieren versie ter inzage (met reactieformulieren). De gemeente gebruikt de reacties bij het maken van
de definitieve ontwerpen. De uitvoering van de verkeersmaatregelen staat gepland voor het najaar van 2021.
Gortelseweg en Nunspeterweg
Voor zowel het wegvak Gortelseweg (buiten de bebouwde kom)
als het wegvak Nunspeterweg (binnen de bebouwde kom) wordt
een afzonderlijk traject gestart. De grote diversiteit aan meldingen
en (tegengestelde) wensen vergen extra tijd om een gedragen oplossing voor te bereiden.

Vierhouten
Omgevingsvergunning
verleend3
- Nunspeterweg 88-22. Het
realiseren van nieuwe gebouwen (Activiteiten Bouwen, Floraen faunawet). Zaak: HZ 20202025. Verzonden 19-3-2021.

Verkeersbesluit Tijdelijk verbod stilstaan Stakenbergweg
Het college van B&W maakt bekend dat zij een verkeersbesluit heeft
vastgesteld voor een tijdelijk verbod om stil te staan aan beide zijden
van de Stakenbergweg over een afstand van 300 meter aan beide
zijden van van de speelweide. Deze maatregel is genomen, omdat een
grote hoeveelheid geparkeerde (stilstaande) voertuigen op dit wegvak
resulteert in een verkeersonveilige situatie waarbij automobilisten
elkaar lastig kunnen passeren. Hierbij ontstaat ernstige hinder voor het
doorgaande verkeer, waaronder voertuigen van hulpdiensten. Deze
maatregel gaat in op 31 maart 2021 en geldt tot 26 september 2021.
Het vastgestelde verkeersbesluit ligt van 31 maart tot en met 11 mei
2021 ter inzage in het Klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u tot en met 11 mei 2021 een bezwaarschrift bij
ons indienen, zie colofon.

Een jaar geleden hadden we met de Paasdagen niet kunnen bevroeden dat wij een jaar later nog steeds
te maken hebben met de ingrijpende gevolgen van de noodzakelijke maatregelen om het coronavirus te
bestrijden. Af het toe leek het beter te gaan, maar inmiddels is de derde golf een feit. De besmettingscijfers lopen op. De druk op de ziekenhuizen neemt weer toe. Voorzichtigheid is geboden, terwijl we
allemaal zo hunkeren naar versoepeling van de maatregelen.
Het was geen gemakkelijk jaar. Een jaar van zorgen, verdriet, rouw, gemis en eenzaamheid. Van thuisblijven, thuiswerken en thuisonderwijs. Maar ook een jaar waarin we soms op creatieve wijze er proberen
‘het beste van te maken’. Op andere manieren omzien naar elkaar en in het bijzonder naar onze kwetsbare ouderen. Een jaar waarin vele beroepsgroepen onder extra en soms emotionele druk hun belangrijke
werk hebben gedaan. Maar ook een jaar waarin er hard is toegewerkt naar het moment dat de regels
weer versoepeld kunnen worden.
We zien in vertrouwen en hoopvol uit naar de komende zomer waarin we weer de dingen kunnen doen
die we zo fijn vinden. Een zomer waarin we een moeilijk jaar achter ons laten. Een jaar dat littekens heeft
geslagen in onze samenleving en dat we niet snel zullen vergeten.
Ik ben oprecht onder de indruk over de wijze waarop de Nunspeetse samen-leving veerkracht heeft
getoond en – ieder op zijn of haar eigen plaats en eigen wijze – een invulling heeft gegeven aan de soms
best moeilijke omstandigheden. Thuis, op het werk en waar dan ook in onze prachtige Nunspeetse samenleving. Samen de schouders onder de laatste loodjes.
Ik wens u - mede namens het college en onze medewerkers - fijne Paasdagen. Het wordt weer licht!
Uw burgemeester,
Breunis van de Weerd

Online banenmarkt via LinkedIn
Dinsdag 6 februari van 13.00 tot 15.00 uur is er een nieuwe editie van de Online Banenmarkt Stedendriehoek en Noord West Veluwe 2021. Zoek je een (tijdelijke) baan? Meld je dan aan en laat jezelf zien
tijdens de Online Banenmarkt.
Via de LinkedIn-groep 'Online Banenmarkt Stedendriehoek en Noord West Veluwe ' bieden werkgevers
en uitzendbureaus diverse vacatures aan waarop je direct kunt reageren. Je kunt jezelf als werkzoekende
presenteren; een ideaal moment om jouw netwerk uit te breiden. Aanmelden is makkelijk:
- Zorg dat je een LinkedIn-profiel hebt (aangemaakt) en log in op LinkedIn.
- Zoek in de zoekbalk op ‘Online Banenmarkt Stedendriehoek en Noord West Veluwe' of bezoek de link:
https://www.linkedin.com/groups/13915138/
- Word lid (binnen 24 uur ontvang je bericht).
- Upload je cv tijdens de Online Banenmarkt (en voeg in de tekst #cv toe).
Vacatures en oproepen van werkgevers worden geplaatst tussen 13.00 en 15.00 uur en blijven daarna
nog een langere tijd in de groep staan. In de vacature of oproep staat vaak wie je kunt benaderen.
........................................................................................................................................................................

Tozo 3-, Tozo 4- en TONK-regeling
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). Inmiddels
zijn er verschillende Tozo-regelingen geweest. De huidige Tozo 3-regeling kan nog worden aangevraagd
tot en met 31 maart 2021 (met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag voorafgaand aan de maand
waarin de aanvraag wordt ingediend). Voorbeeld: u vraagt Tozo 3 aan op 31 maart 2021, dan kunt u Tozo
3 aanvragen vanaf 1 februari 2021.

Meer informatie over meldingen
en/of vergunningen? Bel met het
Klantcontactcentrum via (0341)
25 99 11.

APV-vergunning verleend3
- Parkeerplaats Stationslaan 5.
Het plaatsen van een container.
Zie colofon voor de toelichting.
Zaak: HZ 2021-0318. Verzonden
18-3-2021.
..................................................................................................................

Nog een paar dagen en het is Pasen. Voor de één een lekker lang weekend vrij, voor
de ander misschien toch werken. Voor velen heeft Pasen een diepere betekenis. Op
o.a. Goede Vrijdag en Paaszondag staan de kerken – zo veel mogelijk online - stil bij
het lijden en sterven en de opstanding van Jezus. Hoe donker en zwart de nacht ook
is, het wordt weer licht! Er is hoop.

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

Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaarschriften vergadert op dinsdag 6 april 2021
in het gemeentehuis van Nunspeet. De volgende zaken staan op de
agenda:
16:15 uur - bezwaar gericht tegen een verleende omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een afzuiginstallatie op
snackbar ’t Eiland, Stationslaan 81 in Nunspeet.
17:00 uur - bezwaar gericht tegen een verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan op een
recreatiepark gelegen aan Harderwijkerweg 495 in Hulshorst.
Deze 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 het met secretariaat van de commissie via
het algemene nummer (0341) 25 99 11.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert een online opfriscursus
voor senioren van 65 jaar en ouder uit o.a. onze Nunspeet. U wordt
onder leiding van een deskundige voorlichter van VVN in 2 uur bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd
zijn. Denk aan de turborotondes, verkeersborden, nieuwe belijningen, etc. Daarnaast ontvangt u praktische adviezen. Uiteraard is
er ruimte voor vragen en het inbrengen van eigen ervaringen. De
online cursus is op woensdag 14 april 2021 van 14.00-16.00 uur.
De bijeenkomst heeft een informatief karakter en is dus geen
examen. Deelname aan de theoriecursus is gratis. Er is plaats
voor ca. 15 deelnemers. Wees er snel bij. Aanmeldingen gaan op
volgorde van binnenkomst. De bijeenkomst vindt online plaats via
MS Teams. Na bevestiging van uw deelname ontvangt u een link en
een instructie waarmee u kunt aansluiten bij de bijeenkomst.
Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 7 april a.s. via de website
www.vvn.nl/opfriscursussen of door een e-mail te sturen naar
steunpuntoost@vvn.nl onder vermelding van VVN Opfriscursus
Nunspeet - Hattem. Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens,
geboortejaar en telefoonnummer.
Bent u benieuwd hoe het met uw verkeerskennis gesteld is? Doe
dan nu al vast de test via opfriscursus.vvn.nl.

Gratis bespaarset aanvragen
Als inwoner uit o.a. onze gemeente kun je via de website
www.veluweduurzaam.nl/wattkunjijdoen gratis een bespaarset
aanvragen met hierin een ledlamp en standby-stop. Met elke
bespaarset wordt zo’n 100 kWh per jaar berspaard. Een kleine stap
waarmee al een groot verschil gemaakt kan worden.
Op de website vind je meer informatie over de actie. De sets worden kosteloos verzonden. Op = op en max één aanvraag per adres.
.............................................................................................................

Gaan de schapen ons bos redden?
Met hulp van cliënten en begeleiders van zorginstelling Philadelphia
worden in de bossen van Vierhouten boompjes omwikkeld met
schapenwol. Het idee hierachter is dat het minder aantrekkelijk
wordt om boompjes aan te vreten door wilde herbivoren.
Het gaat om een experiment, maar één met hoopvolle verwachtingen. Voordeel is dat het op een natuurlijke wijze wordt afgebroken
en nagenoeg geen kosten met zich meebrengt. Dat het hier ook
nog eens om een mooie manier van participatie gaat, maakt het
experiment al geslaagd. Lees het volledige verhaal en de daarbij
behorende foto's op www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl/schapenwol.

Vanaf 1 april tot en met 30 juni 2021 kan Tozo 4 worden aangevraagd (ook met terugwerkende kracht
vanaf de eerste dag van de voorgaande maand waarin de aanvraag wordt ingediend m.u.v. april).
- U dient de aanvraag april 2021 in? Tozo 4 kan worden aangevraagd van 1 april tot en met 30 juni 2021.
- U dient de aanvraag mei 2021 in? Tozo 4 kan worden aangevraagd van 1 april tot en met 30 juni 2021.
- U dient de aanvraag juni 2021 in? Tozo 4 kan worden aangevraagd van 1 mei tot en met 30 juni 2021.
Na juni 2021 kunt u geen aanvraag voor Tozo 4 meer indienen. De eerder door het kabinet aangekondigde vermogenstoets is niet van toepassing op Tozo 4. Wel blijft de partnertoets van kracht. Kijk voor de
voorwaarden en het aanvragen van Tozo op nunspeet.nl/tozo.
Tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
Voor inwoners die door de coronacrisis een inkomensterugval hebben en hierdoor de vaste woonlasten
niet meer kunnen betalen, is er de TONK-regeling. Via de TONK-regeling kan een tegemoetkoming van
maximaal € 500,-- per maand worden verstrekt over de periode januari tot en met juni 2021. De TONKregeling is een onbelaste tegemoetkoming en is een gift.
Let op: Dient u uw aanvraag TONK nog in maart 2021 in? Dan kan de tegemoetkoming met terugwerkende kracht worden toegekend vanaf 1 januari 2021. Vanaf 1 april kunt u TONK met terugwerkende kracht
aanvragen vanaf de eerste dag van de maand waarin u de tegemoetkoming TONK aanvraagt.
Voorbeeld: u dient de aanvraag op 31 maart 2021 in. TONK kan vanaf 1 januari 2021 worden toegekend.
Dient u 21 april 2021 de aanvraag in? Dan kan de tegemoetkoming worden toegekend vanaf 1 april 2021.
Kijk voor meer informatie of het aanvragen van de TONK op nunspeet.nl/tonk. Neem voor vragen
contact op via (0341) 25 99 11 of tonk@nunspeet.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

