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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
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
Gemeente Nunspeet
APV-vergunning
aangevraagd1
- Plaatsen aankondigingsborden
Open Huis Junior College. Zaak:
HZ 2021-1791. Ontvangen
17-11-2021.
- Plaatsen driehoeksborden van
landelijke recycle campagne
Wecycle. Zaak: HZ 2021-1807.
Ontvangen 19-11-2021.
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Jan Topweg 85. Het aanleggen
van een inrit. Zaak: HZ 20211745. Ontvangen 10-11-2021.
- Kapzolder 23. Het plaatsen van
een tuinschuur met veranda en
stukje overkapping in achtertuin.
Zaak: HZ 2021-1610. Ontvangen
21-10-2021.
- Kolmansweg 73. Het plaatsen
van een Wikkelhouse Premantelzorgwoning (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak:
HZ 2021-1733. Ontvangen
9-11-2021.
- Lupineweg 20. Het aanleggen
van een oprit aan de achterzijde
van de woning. Zaak: HZ 20211713. Ontvangen 7-11-2021.
- Oosteinderweg 116a. Het verbouwen van de bedrijfsruimte.
Zaak: HZ 2021-1533. Ontvangen
7-10-2021.
- Waterweg 11. Het uitbreiden
van een woonhuis. Zaak: HZ
2021-1744. Ontvangen
10-11-2021.
- Zoomweg 57. Plaatsen van een
tuinhuisje/veranda (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-1664. Ontvangen
30-10-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Bergakkerweg 34. Verbouwen
van de woning en plaatsen van
dakkapellen. Zaak: HZ 2021-1509.
Verzonden 18-11-2021.
- Eperweg 26. Het verbouwen aan
de zorgvilla Tortelduif (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.plan).
Zaak: HZ 2021-1290. Verzonden
22-11-2021.
- Jan Topweg 85. Het aanleggen
van een inrit. Zaak: HZ 20211745. Verzonden 22-11-2021.
- Markt 1. Het vervangen van de
CV ketels en installatie. Zaak:
HZ 2021-1206. Verzonden
22-11-2021. (Beroep4).
- Nassaulaan 84. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20211678. Verzonden 22-11-2021.
- Oosteinderweg 106. Wijzigen
indeling bedrijfshal Kattenberg.
Zaak: HZ 2021-1208. Verzonden
18-11-2021.
- Stationsplein. Het vellen van
houtopstanden t.b.v. sanering.
Zaak: HZ 2021-1608. Verzonden
22-11-2021.
Besluit buiten behandeling
stellen aanvraag3
- Jan van Vuurenstraat 17. Het
plaatsen van een erker. Zaak:
HZ 2021-1724. Verzonden
24-12-2021.
APV-vergunning aangevraagd1
- De Savornin Lohmanstraat. Het
plaatsen van een koelcontainer.
Zaak: HZ 2021-1700. Ontvangen
3-11-2021.

- Dorpsstraat 28. Plaatsen van een
container voor het ontruimen
van winkelpand. Zaak: HZ 20211736. Ontvangen 9-11-2021.
- Elspeterweg 6. Het uitoefenen
van het horecabedrijf Café
Restaurant Joris. Zaak: HZ 20211638. Ontvangen 26-10-2021.
APV-vergunning verleend3
- Dorpsstraat 28. Plaatsen van een
container voor het ontruimen
van winkelpand. Zaak: HZ 20211736. Verzonden 23-11-2021.
- Eekschillersweg 4. Innemen van
een standplaats voor de verkoop
van oliebollen. Zaak: HZ 20211714. Verzonden 18-11-2021.
- Parkeerplaats nabij Oenenburgweg 214. Het plaatsen van een
afvalcontainer. Zaak: HZ 20211777. Verzonden 23-11-2021.
Sloopmelding1
- Laan 24. Het saneren van asbest.
Zaak: HZ 2021-1739. Ontvangen
10-11-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Stakenbergweg 86. Wijzigen aanvraag (Activiteiten Bouwen, Afwijken best.plan). Zaak: HZ 20211730. Ontvangen 9-11-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Ploegweg 24a. Plaatsen erker
aan de woning (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best.plan).
Zaak: HZ 2021-1505. Verzonden
18-11-2021.
- Weideweg 11. Het wijzigen van
bestaande vergunning realiseren
kelder. Zaak: HZ 2021-1521.
Verzonden 18-11-2021.
Sloopmelding1
- Nachtegaalweg 37. Het saneren
van asbest. Zaak: HZ 2021-1784.
Ontvangen 16-11-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Killenbeekweg 14. Bouwen van
bedrijfswoning. Zaak: HZ 20211786. Ontvangen 16-11-2021.
- Op de Hagen 25. Realiseren van
een dakopbouw. Zaak: HZ 20211780. Ontvangen 16-11-2021.
- Harderwijkerweg 343 037e. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2021-1611.
Sloopmeldingen1

- Harderwijkerweg 339a. Slopen
en verwijderen van asbest van
schuur. Zaak: HZ 2021-1684.
Ontvangen 2-11-2021.
- Harderwijkerweg 545. Saneren
van asbest. Zaak: HZ 2021-1630.
Ontvangen 25-10-2021.
Vierhouten
Beslistermijn verlengd1
- Elspeterbosweg 9. Vellen van
houtopstanden. Zaak: HZ 20211453. Verzonden 17-11-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Tongerenseweg 1. Het plaatsen
van een veranda. Zaak: HZ 20211447. Verzonden 22-11-2021.
Sloopmelding1
- Nunspeterweg. Sloop gebouwen
Nunspeterweg 88-122. Zaak: HZ
2020-2021. Ontvangen 11-12-2020.
- Zie colofon voor toelichting -

Vergaderingen raadscommissies

Resultaten inwonersonderzoek toerisme en leefbaarheid

Heeft u een (kinder)fiets over?

Op 2 december vergadert de commissie Maatschappij en Middelen
om 19.30 uur. Op de agenda staan o.a. de Inclusie Agenda, de Visie
Jeugdhulp Noord Veluwe en de Visie Veluvine.

Via social media, Nunspeet Huis aan Huis en ca. 3.700 brieven werden inwoners in september gevraagd
hun mening te geven over het toerisme en de leefbaarheid in de gemeente Nunspeet. Het jaarlijks
stijgende aantal overnachtingen van toeristen binnen de gemeentegrenzen was de aanleiding voor de
gemeente Nunspeet om te achterhalen hoe haar eigen inwoners hierover denken. Bijna 800 inwoners
(tussen de 16 en 91 jaar) gaven hieraan gehoor.

In Hotel De Mallejan in Vierhouten worden tot 5 januari 2021
ca. 80 vluchtelingen opgevangen. Het zijn vooral gezinnen uit Eritrea
en Somalië met kinderen.

De commissie Ruimte en Wonen vergadert 6 december om 19.30
uur met op de agenda o.a. het definitief ontwerp Stationsomgeving,
vaststelling bestemmingsplan Kijktuinen en het uitvoeringsplan
Klimaatadaptie.
Op 7 december vergadert de commissie Algemeen Bestuur om
19.30 uur. Op de agenda staan o.a. de Visie Natuurbrandbeheersing,
aanpak jaarwisseling en een wijziging APV.
Bovenstaande vergaderingen zijn digitaal. U kunt meekijken via de
website nunspeet.raadsinformatie.nl. U vindt hier ook de agenda's
van deze vergaderingen.
..............................................................................................................

Gewijzigde inzameling vanaf week 52
Binnenkort ontvangt u de nieuwe papieren afvalwijzer voor 2022 in
de brievenbus. Deze afvalwijzer gaat in vanaf week 52 - 2021.
Op de kalender van 2021 staat dat in week 52 de groene container
wordt geleegd. Dit verandert. Vanwege een wijziging wordt vanaf
week 52 de grijze container in de even weken geleegd en de groene
container in de oneven weken.
Dit betekent dat u in week 51 én 52 de grijze container aan de weg
kunt zetten. De groene container kan dan in week 1 weer aan de
weg.
Afvalwijzer app
Automatisch een bericht ontvangen wanneer welke container aan
de weg moet? Download dan de Afvalwijzer App.
..............................................................................................................

Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaarschriften vergadert op dinsdag 7 december
2021 in het gemeentehuis van Nunspeet. De volgende zaken staan
op de agenda:
15:45 uur
16:45 uur

Bezwaar gericht tegen Wob-beslissing.
Bezwaar gericht tegen last onder dwangsom inzake
onrechtmatige bewoning Bredeweg 110d, Hulshorst.

De planning kan door omstandigheden wijzigen. 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.
..............................................................................................................
Ben jij op zoek naar een baan in de buitendienst en vind je het leuk
om openbaar groen te beheren en te onderhouden? Solliciteer dan
nu naar de functie van:

algemeen buitendienst medewerker
36 uur per week

Het team Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor het beheren
en onderhouden van wegen, riolering, openbare verlichting,
straatmeubilair, openbaar groen, begraafplaatsen, sportvelden,
speelterreinen, hertenparken, bos- en natuurterreinen en uitvoering
reiniging, gladheidbestrijding en afvalinzameling.
Jouw werkzaamheden
- Beheer en onderhoud van openbaar groen en bomen.
- Afhandelen van klachten en meldingen in de openbare ruimte.
- Meedraaien in piket- en weekenddiensten.
Wat verwachten wij van jou?
- Een afgeronde vmbo-opleiding groenbeheer (niveau 3-4).
- Voldoende plantenkennis van o.a. bomen, sierheesters, bodembedekkers, bosplantsoen en vaste planten.
- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
- Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
- In bezit van rijbewijs B/E.
- Bereid mee te draaien in piket-, gladheid- en weekenddiensten.
Geïnteresseerd?
Kijk op nunspeet.nl/werkenbij voor de volledige vacature. Handig
om te weten: de gesprekken worden gevoerd op woensdagmiddag
15 december 2021.

Het merendeel van de inwoners ziet de positieve effecten van toerisme en recreatie; er is reuring,
levendigheid en ook een gevoel van trots dat bezoekers naar zo’n mooie bestemming komen. De meestgenoemde voordelen van toerisme en recreatie die inwoners zien, zijn werkgelegenheid, voorzieningen
(winkels, horeca), recreatieve mogelijkheden en andere publieke faciliteiten (o.a. goede wegen). Negatieve impacts die worden genoemd, zijn problemen met mobiliteit (files, parkeerproblemen), schade aan
natuur, de kwaliteit van de openbare ruimte die achteruit gaat (bijv. zwerfvuil) en dat het te druk wordt in
de gemeente.
Het merendeel van de inwoners vindt dat er niet te veel of te weinig bezoekers naar Nunspeet komen,
gevolgd door een deel dat vindt dat dit (te) veel is. De kernen Hulshorst en - vooral - Vierhouten vinden
het over het algemeen het drukst. Bijna niemand vindt het aantal bezoekers (te) weinig. 55% vindt dat
de voordelen van toerisme opwegen tegen de nadelen, terwijl nog maar 44% vindt dat toerisme ook
aangemoedigd mag worden. Er ontstaan hier ook duidelijke verschillen per kern. In Vierhouten is druk en
draagkracht volgens de inwoners uit balans.
In de zomer wordt de aanwezigheid van recreanten en toeristen vooral op de natuurterreinen als negatief
ervaren. Bij voorzieningen wordt de aanwezigheid gedurende het gehele jaar als overwegend positief
ervaren. In de woonwijken en in het agrarisch gebied is men
over alle seizoenen overwegend neutraal.
Wethouder Marije Storteboom: "Met dit onderzoek is een
zeer mooie respons behaald. Inwoners hebben dit actuele
onderwerp aangegrepen om hun mening te geven. Het
inwonersonderzoek is een onderdeel van het draagkrachtonderzoek en wordt gezien als peiling van het draagvlak
voor toerisme en de verdere ontwikkeling hiervan. Dit
draagkrachtonderzoek biedt ons een kennisfundament
voor nieuwe beleidsregels aangaande verblijfrecreatie."
Wethouder Storteboom met de familie Bijtelaar, een van de
deelnemers aan het onderzoek. Onder de deelnemers zijn vijf
Veluwse lekkernijen verloot, een per kern en een aanmoedigingsprijs
voor de jongste deelnemer. De lekkernij is een heerlijk
chocoladepakket van Patisserie Novice uit Vierhouten

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

Burgemeester bedankt A28-held voor heldhaftig optreden
De man die door koelbloedig optreden op de A28 een gevaarlijke situatie wist te voorkomen, is door
burgemeester Van de Weerd in het zonnetje gezet. De heer Temmermans zag dat een automobiliste op
de A28 onder het rijden onwel was geworden. Hij aarzelde geen moment, manoeuvreerde zijn auto voor
de stuurloos geworden auto en liet die achter op zijn auto botsen, zodat beide tot stilstand kwamen op
de vluchtstrook.
Burgemeester Van de Weerd is onder de indruk van deze actie: "Ik heb de heftige beelden gezien. Dan
word je even stil. Wat er zou kunnen gebeuren met deze mevrouw wanneer haar auto niet tot stilstand
werd gebracht? Maar ook wat voor gevaarlijke gevolgen het zou kunnen hebben voor het overige wegverkeer op de A28? Daar moet je niet denken! Ik ben onder de indruk van de koelbloedige wijze waarop
deze held erger heeft kunnen voorkomen. Het is van niemand te verwachten om in een fractie van een
seconde zo adequaat op deze wijze te handelen, maar de heer Temmermans heeft het wel gedaan. Hij
heeft hiermee een mogelijk ernstig vervolg voorkomen. En daar heb ik echt grote waardering voor. Dat
was ook de reden dat ik hem uitgenodigd heb op het gemeentehuis om persoonlijk mijn complimenten
en grote waardering aan hem over te brengen."
.........................................................................................................................................................................

Voor deze gezinnen zijn we op zoek naar fietsen, zowel klein als
groot. Heeft u misschien een oude, maar gangbare fiets die u op het
punt staat weg te doen? De vluchtelingen in Vierhouten zijn er erg
blij mee. Kleine defecten zijn geen probleem, enkele vluchtelingen
zijn handig in fietsreparaties.
De fiets kunt u tot en met zaterdagmorgen afgeven bij de receptie
van Hotel De Mallejan. Bij voorbaat dank.
.............................................................................................................

Wegwerkzaamheden Vierhouten
Maandag 6 december 2021 start de firma
Knipscheer met wegwerkzaamheden uit het
Verkeersplan Vierhouten. Het asfalt wordt
verwijderd en vervangen door betonstraatstenen. De wegwerkzaamheden zijn opgedeeld in
vijf fasen, zodat het dorp zo optimaal mogelijk
bereikbaar blijft.
Fase 1: Elspeterbosweg incl. schelpenpad
6 december t/m 17 december 2021
Fase 2: Ganzenakkers met aansluiting Frusselt
20 december t/m 24 december 2021
Fase 3: Ganzenakkers tot en met parkeerplaats
10 januari t/m 4 februari 2022
Fase 4: Nunspeterweg en Ganzenakkers
7 februari t/m 25 februari 2022
Fase 5: Gortelseweg-Nunspeterweg
28 februari t/m 18 maart 2022
Het gaat o.a. om de drie t-splitsingen (richting Nunspeet, Elspeet en
Gortel) in het dorp. Het verkeer wordt omgeleid. Voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden.
De bus (lijn 112) rijdt van 6 december 2021 tot en met 5 januari
2022 tot aan halte De Mallejan, keert op de parkeerplaats aan de
Ganzenakkers - die deels wordt afgezet, zodat de bus kan keren - en
rijdt vervolgens terug via de Nunspeterweg, N310 en stopt bij de
eerstvolgende halte: Elspeet Centrum. De overige haltes vervallen.
Van 6 januari tot en met 25 februari 2022 vervallen alle bushaltes in
Vierhouten (en deels in Elspeet). De bussen rijden dan rechtstreeks
over de N310 tussen Camping De Tol en Elspeet Centrum.
Uiteraard blijft Vierhouten wel bereikbaar voor de hulpdiensten.
Heeft u nog vragen over deze werkzaamheden, dan kunt u contact
opnemen via (0341) 25 99 11.
4
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Vier Stolpersteine op twee adressen in Nunspeet
Afgelopen zaterdag hebben burgemeester Van de Weerd en wethouder Storteboom symbolisch aandacht
geschonken aan vier zgn. Stolpersteine die gelegd zijn voor de woningen aan de Esdoornlaan 8 en F.A.
Molijnlaan 75 (hoek Groenelaantje) in Nunspeet. De Duitse kunstenaar Gunter Demnig legt Stolpersteine
of Struikelstenen in het trottoir voor huizen van waaruit Joodse bewoners in de Tweede Wereldoorlog zijn
weggevoerd en vermoord in concentratiekampen. Er liggen in meer dan 1.200 plaatsen in Europa al zo’n
75.000 stenen. Een Stolperstein is van beton, 10 bij 10 cm met een messing plaatje met daarop naam,
geboortedatum en plaats en datum van
overlijden. Het was de bedoeling dat
Gunter Demnig zelf aanwezig zou zijn,
maar vanwege de coronasituatie zag hij
geen mogelijkheid daartoe.
In de gemeente Nunspeet is tot nu toe
één Stolperstein door Gunter Demnig
aangebracht, in 2013 bij de Zandhuisweg
84 in Hulshorst. Bij de Stolpersteine op
beide adressen en de in 2013 geplaatste
Stolpersteine in Hulshorst staat een paaltje met een QR-code. Zo is eenvoudig het
achterliggende verhaal op deze adressen
te lezen op een smartphone.
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Lantaarnpaal kapot? Gedumpt afval?
Losliggende stoeptegels?
Meld dit via
www.nunspeet.nl/ietsmelden

30 november 2021

30 november 2021

Coronavaccinatie zonder afspraak in Veluvine

Inclusie Agenda 1.0 opgesteld

Een goed punt voor informatie en een prik zonder afspraak

De gemeente Nunspeet heeft de 'Inclusie Agenda 1.0 gemeente
Nunspeet (2021-2024)' opgesteld in samenwerking met drie klankbordgroepen: ouderen, mensen met een beperking en mensen
met een LHBTI+-achtergrond (lesbisch, homoseksueel, biseksueel,
transgender, interseksueel). In de komende jaren worden ook
andere doelgroepen benaderd voor de Inclusie Agenda. Het doel is
een gemeente te zijn waarin iedereen gelijke kansen heeft, iedereen
erbij hoort en niemand impliciet of expliciet wordt gediscrimineerd.

GGD Noord- en Oost-Gelderland is op vrijdag 10 december aanwezig in Veluvine Nunspeet voor extra
informatie en voorlichting over het coronavirus en de coronavaccinatie. De locatie is ingericht als tijdelijke
pop-up locatie met vrije inloop voor iedereen die vragen heeft of zich wil laten vaccineren zonder eerst
een afspraak te maken voor de eerste en tweede prik. U kunt hier ook terecht voor de derde prik op vertoon van de uitnodiging van de medisch specialist.
Als iedereen zich laat vaccineren, kan het coronavirus zich minder makkelijk verspreiden. Een vaccinatie
beschermt niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen. Als veel mensen een prik nemen, kan er
steeds meer en komen er minder coronaregels. Het geeft uiteindelijk meer vrijheid. Daarom willen we
iedereen in de gemeente Nunspeet in deze pop-up locatie de gelegenheid bieden om zich te laten informeren. Kies je voor vaccinatie, dan kan dat gelijk.
Vaccineren is niet verplicht. Je kiest zelf of je een prik wil of niet. Je goed informeren helpt bij het maken
van een keuze. In de pop-up locatie geven we je alle informatie en kun je vragen stellen. Om zeker te
weten dat je een keuze maakt die bij jou past, zorgen wij dat je dit kan doen op basis van goede, open en
eerlijke informatie.
De pop-up locatie in Veluvine is op vrijdag 10 december geopend van 11.00 tot 19.30 aan de
F.A. Molijnlaan 186. Vrije inloop is mogelijk en praktische informatie is te vinden op
www.ggdnog.nl/corona/corona-vaccinaties/vaccinatietour-door-de-regio
.........................................................................................................................................................................

Avondsluiting en strengere maatregelen overdag
Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is
de toegang tot de zorg in gevaar. Helaas blijkt het noodzakelijk om planbare zorg zoals heupoperaties te
stoppen, zodat de meest acute zorg nog wel door kan gaan. Bijvoorbeeld zware hartoperaties, kankerbehandelingen en niertransplantaties. We willen allemaal in het ziekenhuis bij de huisarts en de polikliniek
terechtkunnen als dat nodig is. Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers
en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in met strengere maatregelen om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen.
De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Het
dagelijks leven gaat overdag (school, werk, sport, etc.) door, maar met aanvullende regels. In de avond is
bijna alles gesloten.
Deze maatregelen zijn ingegaan op zondag 28 november 05.00 uur en gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.
Maatregelen en dringende adviezen
- Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis.
- Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur.
- 1,5 meter afstand is verplicht voor alle volwassen vanaf 18 jaar.
- Essentiele winkels zoals supermarkten en drogisterijen blijven open tot 20.00 uur.
- Essentiele dienstverlening zoals de notaris of advocaat, hypotheekadviseur en medische contactberoepen houden normale openingstijden.
- Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan. Topsport
(trainen en wedstrijden spelen) en professionele kunst en cultuur beoefening mag wel na 17.00 uur.
Zonder publiek.
- 1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt.
Zoals in de horeca, in bioscopen en theaters. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder
mensen binnen zijn.
- 1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op doorstroomlocaties, bijvoorbeeld op beurzen.
Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen worden toegelaten.
- Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd
1,5 meter afstand.
- Ga je bij anderen op bezoek of ontvang je bezoek? Doe dan een zelftest.
- Wees extra voorzichtig bij contacten tussen ouderen vanaf 70 jaar en kinderen onder de 12 jaar.
Deze maatregelen komen bovenop de adviezen en regels die op dit moment al voor iedereen gelden:
- de basisregels
- het dringende advies om thuis niet meer dan 4 gasten per dag te ontvangen
- de mondkapjesplicht
- geen publiek bij sport
- een maximale groepsgrootte van 1250 mensen in grote zalen
- de inzet van het coronatoegangsbewijs en vaste zitplaats in de horeca en de cultuursector
Onderwijs
Ook met de maatregelen die vanaf 28 november 2021 gelden, kan het dagelijks leven overdag doorgaan.
Het onderwijs blijft open. Wel komen er extra afspraken om verspreiding van het virus zoveel mogelijk
te voorkomen, zoals looproutes in de scholen, mondkapjes in de gang voor leerlingen vanaf groep 6 en
in het voortgezet onderwijs. En regelmatige zelftesten voor docenten en leerlingen vanaf groep 6 en in
het hele voortgezet onderwijs. Kinderen jonger dan 12 jaar met milde neusverkoudheid en een snottebel
moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD.
Financiële steun
Het kabinet ziet dat de strengere maatregelen grote gevolgen hebben voor ondernemers en werkenden
en breidt daarom het steunpakket fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet
de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna € 2,2 miljard gemoeid.
Booster-offensief
Zoveel mogelijk ouderen krijgen voor het einde van het jaar een booster. De GGD, het RIVM en andere
partijen starten hiertoe een booster-offensief. Zo gaan Defensie (met 750 medewerkers) en studenten
(van mbo tot universiteit) helpen bij het vaccineren. Ook het vaccineren van niet-mobiele ouderen gaat
sneller van start: vanaf volgende week in plaats van januari 2022.

Verschil 3e prik en 'booster/extra' prik
Wat is het verschil tussen de 3e vaccinatie en een booster vaccinatie?
Een 3e vaccinatie is voor patiënten met een ernstige afweerstoornis
onderdeel van de basisvaccinatie. Bij een deel van deze patiënten is
deze 3e prik nodig om goed beschermd te zijn tegen ernstige ziekte
of sterfte door corona. Een ander deel van deze patiënten is ook na
de 3e prik nog niet goed beschermd tegen COVID-19. Bij wie dat
gebeurt, is niet goed te voorspellen.
Een boostervaccinatie is voor de rest van de mensen. Het is een
extra vaccinatie bovenop de eerdere basisvaccinatie(s); een prikkel
voor het afweersysteem en bedoeld om de bescherming tegen
Covid-19 te versterken. De booster helpt daardoor tegen ernstige
ziekte en sterfte door het coronavirus. Mensen ouder dan 60 jaar
krijgen de boostervaccinatie als eerste aangeboden, omdat zij na
de eerste vaccinatie(s) een minder hoge bescherming bereiken
tegen corona. Vanaf 18 november ontvangen zij een uitnodiging
voor de boostervaccinatie, waarbij de oudste ouderen het eerst
aan de beurt zijn. Is uw geboortejaar aan de beurt, dan kunt u een
afspraak maken.

In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag is het Integraal
Beleidsplan Sociaal Domein vastgesteld. Het Sociaal Domein staat voor eigenlijk
alles wat dat de gemeente doet aan zorg en ondersteuning van onze inwoners. Denk
aan jeugdhulp, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen.
Wat is een Integraal Beleidsplan? En wat staat hier allemaal in? We gingen in gesprek
met wethouder Pieter Teeninga, verantwoordelijk voor o.a. het Sociaal Domein.

Er zijn 34 actiepunten opgesteld in de Inclusie Agenda die betrekking hebben op diverse beleidsdomeinen van de gemeente, maar
ook op domeinen die niet direct de verantwoordelijkheid zijn van
de gemeente. Wethouder Pieter Teeninga: "Inclusie is van en voor
iedereen. Inclusie slaagt alleen als alle inwoners, organisaties,
verenigingen, scholen, kerken en gebedshuizen een bijdrage leveren.
Als gemeente willen wij werken aan onze voorbeeldrol."

Een visie, een beleidsplan, een uitvoeringsplan...
Wat betekent dit en waarom is dat allemaal nodig?
Allereerst is een visie opgesteld wat we willen bereiken als gemeente
Nunspeet met ons Sociaal Domein. Hierin staat o.a. dat we een krachtig
samenleving willen zijn, waarin iedereen kan meedoen en zich kan ontwikkelen. Dat gaat voor de een makkelijker dan voor de ander. Daarom
bieden we ondersteuning voor hen die dat nodig hebben. Vervolgens
maken we in het beleidsplan deze visie wat concreter en hanteren we een
aantal uitgangspunten.

Zo willen we onze communicatie richting inwoners begrijpelijker
maken, werken we aan het toegankelijker maken van openbare
ruimten en zijn er actiepunten opgesteld die het inclusief sporten
bevorderen. Daarnaast geven we als gemeente uiting aan de sociale
acceptatie van mensen met een LHBTI+-achtergrond en brengen we
gesprekken op gang in de samenleving voor meer bekendheid en
begrip voor seksuele en genderdiversiteit.

Kunt u een aantal uitgangspunten noemen?
De kernwaarden uit de visie staan centraal: iedereen kan meedoen en een leven lang ontwikkelen; waar
dit niet lukt is ondersteuning beschikbaar. Inwoners bepalen zelf in hoeverre en op welke manier ze mee
willen doen. Er is ruimte voor maatwerk, iedere inwoner en situatie is anders. Dit plan geeft houvast en
bepaalt de richting hoe we dit in de uitvoering mogelijk kunnen maken. Niet alleen voor ons als gemeente, maar ook voor de andere maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd
en Gezin en de welzijnsorganisaties.

Het college heeft op 16 november ingestemd met de Inclusie
Agenda 1.0 en legt deze ter bespreking voor aan de raadscommissie
Maatschappij en Middelen op 2 december. Daarna zal het college
een besluit nemen in december 2021.

Wat maakt dit beleidsplan anders dan de eerdere beleidsplannen sociaal domein?
Dit is een integraal beleidsplan; het gaat meerdere beleidsterreinen aan zoals onderwijs en sport.
We willen zoveel mogelijk aansluiten op de beleving van inwoners. We maken de visie concreter:
'Wat bedoelen we met meedoen en ontwikkelen en hoe kijken we naar ondersteuning?'

Sinds 2016 is in Nederland het VN-verdrag Handicap van kracht. In
het kader daarvan heeft gemeente Nunspeet in 2021 besloten om
daar uitvoering aan te geven door een Inclusie Agenda op te stellen.

Waarom is gekozen voor de indeling in levensfasen?
Dit beleidsplan is geschreven vanuit het oog van de inwoners, gekoppeld aan levensgebeurtenissen die
binnen een bepaalde leeftijdsfase gebeuren. Hieronder een afbeelding om het te verduidelijken.

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

Jongeren tevreden over vrije tijd
In het voorjaar van 2021 heeft gemeente Nunspeet een onderzoek
uitgevoerd onder alle jongeren tussen 11 en 27 jaar. De resultaten
van dit onderzoek (via een vragenlijst en aanvullende panelgesprekken) geven de gemeente inzicht in de vrijetijdsbesteding van onze
jongeren, wat zij vinden van de activiteiten in onze gemeente of zij
voldoende mee kunnen doen.

De GGD krijgt veel vragen over een boostervaccin voor inwoners
die met Janssen zijn gevaccineerd. De GGD kan deze vragen niet
beantwoorden. VWS en RIVM bepalen het vaccinatiebeleid en
bepalen wie wanneer de boosterprik krijgt. De GGD maakt de
vaccinatieafspraken en zet de prik. Voor een reisadvies neem je
contact op met het ministerie van Buitenlandse Zaken: 0247 247 247.
Uitnodiging voor de 3e vaccinatie
In oktober hebben mensen met een ernstige afweerstoornis een
uitnodiging gekregen van hun medisch specialist om de 3e coronavaccinatie te halen. De 3e vaccinatie wordt gegeven op een
GGD-priklocatie. De 3e prik wordt alleen gegeven als mensen de
uitnodiging van de medisch specialist laten zien.
Uitnodiging voor de booster/extra vaccinatie
Het RIVM verstuurt sinds 18 november de uitnodigingsbrieven
voor de boostervaccinaties, te beginnen bij de de oudste ouderen.
Zodra u de uitnodiging heeft ontvangen of zodra uw geboortejaar
aan de beurt is, kunt u een afspraak maken. Als de mensen van 80
jaar en ouder aan de beurt zijn geweest, volgt de leeftijdsgroep van
60 tot en met 79 jaar. Ook mensen van 18 jaar en ouder die in een
zorginstelling wonen en het zorgpersoneel van 18 jaar en ouder
met direct patiëntcontact krijgen een boostervaccinatie aangeboden.
Afspraak maken voor de boostervaccinatie
Is uw geboortejaar aan de beurt voor de boostervaccinatie? Maak
dan online een afspraak via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. U
heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig. Vindt u dit zelf lastig om
te doen? Misschien kan iemand uit uw omgeving u hierbij helpen.
Maakt u liever telefonisch een afspraak? Bel dan het Landelijk
Vaccinatie Afsprakennummer: 0800 70 70. Deze telefoonlijnen zijn
iedere dag open tussen 08.00 en 20.00 uur. Het kan erg druk zijn.
Houd rekening met wachttijden.
Let op
U kunt kunt de boostervaccinatie pas halen vanaf 6 maanden
na uw laatste coronavaccinatie en/óf 6 maanden na uw laatste
besmetting met covid-19. Krijgt u ook een griepprik? Dan moet er
minimaal twee weken zitten tussen de griepprik en de boostervaccinatie.

Wat wordt bedoeld met normaliseren?
Sommige vraagstukken horen bij het leven, soms helpt een klein steuntje daarbij al. We willen niet
onnodig labels plakken of denken in ziektebeelden en inzet van allerlei zware hulpverlening. Juist het
benaderen vanuit het belang van een positieve gezondheid moet hieraan ook bijdragen.
Kun je iets vertellen waarom ingezet wordt op het zoveel mogelijk voorkomen van problemen?
Jazeker, als we een probleem klein kunnen houden met bijvoorbeeld een gesprek met een medewerker
van het Centrum voor Jeugd en Gezin dan kunnen we hopelijk voorkomen dat meerdere gesprekken met
een jeugdpsycholoog noodzakelijk zijn om de problemen op te lossen.

Het onderzoek heeft veel nuttige informatie opgebracht. Onder meer
voor het jeugd- en jongerenwerk en voor de invulling van de lokale Inclusie Agenda. Zo zijn jongeren tevreden over hun vrijetijdsbesteding,
vindt meer dan de helft dat er voldoende te doen is in de gemeente,
maar kan de bekendheid van activiteiten worden verbeterd.
De gemeente blijft in gesprek met de jongeren over het activiteitenaanbod in de gemeente, hoe deze goed onder de aandacht gebracht
kan worden en hoe deze het beste aansluiten op de wensen van de
jongeren. Bovendien worden de jongeren ook in de toekomst blijvend betrokken bij voor hen relevante onderwerpen. Het volledige
rapport vindt u op www.nunspeet.nl/jonderenonderzoek.

Veel gemeenten hebben het lastig om uit te komen met het geld dat ze krijgen van het Rijk.
Hoe is dat in Nunspeet?
Ook in Nunspeet komen we niet uit met het geld dat we krijgen voor o.a. de Jeugdzorg. Daar-om proberen we zoveel mogelijk leefstijlgebieden aan elkaar te koppelen en daar bedoel ik mee dat het beleid op
bijvoorbeeld het gebied van sport en gezond leven hogere uitgaven kan voorkomen.
Hoe gaan jullie hiermee verder?
Het komt erop aan hoe we dit vertalen naar de praktijk: wat gaan alle professionals en vrijwilligers doen
om te zorgen dat inwoners zoveel mogelijk meedoen en zich kunnen ontwikkelen. En dat we de juiste
ondersteuning bieden die een inwoner nodig heeft.
Meer weten? Kijk voor het volledige beleidsplan op https://tinyurl.com/visiesociaaldomein.

