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31 augustus 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 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
- Ericaweg 9 0062. Het tijdelijk
bewonen van een pauzewoning.
Zaak: HZ 2021-1282. Ontvangen
19-8-2021.
- Molenweg 75 0002. Het tijdelijk
bewonen van een recreatiewoning. Zaak: HZ 2021-1073.
Ontvangen 5-7-2021.
Omgevingsvergunning verleend3

- Elspeterweg 8 0002. Het tijdelijk
bewonen van een recreatieverblijf ter overbrugging. Zaak: HZ
2021-1234. Verzonden 23-8-2021.
- Molenweg 75 0002. Het tijdelijk
bewonen van een recreatiewoning. Zaak: HZ 2021-1073.
Verzonden 12-8-2021.
- Wezenland 8. Het realiseren van
een Bed en Breakfast. Zaak: HZ
2021-1024. Verzonden 18-8-2021.
Evenementenmelding1
- Wiltsangh 41. Houden van het
Nunspeets Geocaching Event
op 25-9-2021. Zaak: HZ 20211276. Ontvangen 17-8-2021.
- Parkeerterrein achter Beltmolen
39. Het houden van een buurtbarbecue op 11 september
2021. Zaak: HZ 2021-1270.
Ontvangen 16-8-2021.
Speelautomaten aanwezigheidsvergunning verleend2
- Stationslaan 21. Grandcafé
20/20. Zaak: HZ 2021-1052.
Verzonden 23-8-2021.
Milieumeldingen1
- Dorpsstraat 38. Het veranderen
van kantoorruimte naar winkelruimte (aanpassen kozijnen
gevels). Zaak: HZ 2021-1151.
Ontvangen 6-7-2021.
- Hullerweg 137. Het in gebruik
hebben van een kleinschalig
scooterverhuurbedrijf. Zaak:
HZ 2021-0880. Ontvangen
13-5-2021.

Elspeet
Omgevingsvergunning verleend3
- Noordwest fase 3. Het oprichten
van 22 woningen (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0702. Verzonden
23-8-2021.
- Noordwest. Het oprichten van
51 grondgebonden woningen
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan, In- uitrit aanleggen).
Zaak: HZ 2020-2074. Verzonden
23-8-2021.
Sloopmeldingen1
- Veenweg 1. Het verwijderen van
asbesthoudend materiaal van
het dak. Zaak: HZ 2021-1250.
Ontvangen 10-8-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Poppeswegje 44. Het wijzigen
van bestemmingsplan. Zaak: HZ
2021-1128. Ontvangen
16-7-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Harderwijkerweg 419. Het
aanleggen van een hondenren
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0989.
Verzonden 18-8-2021.
Evenementenmelding1
- Grasveld t.h.v. Weversweg 1012. Het houden van een buurtbarbecue op 21 augustus 2021.
Zaak: HZ 2021-1259. Ontvangen
13-8-2021.
Sloopmelding1
- Harderwijkerweg 379. Het saneren van asbest golfplaten. Zaak:
HZ 2021-1269. Ontvangen
16-8-2021.
Milieumelding1
- Harderwijkerweg 440. Het in
gebruik hebben van een veldschuur. Zaak: HZ 2021-0834.
Ontvangen 28-5-2021.
Vierhouten
Milieumelding1
- 't Frusselt 26. Het veranderen
van het accommocatieaanbod
op het terrein van een vakantiepark. Zaak: HZ 2021-0431.
Ontvangen 15-3-2021.

Sloopmeldingen1
- Molenweg 60. Het slopen van de
bestaande schuur/berging en
stal. Zaak: HZ 2021-1262.
Ontvangen 15-8-2021.
- Sportpark De Wiltsangh, Sport
laan. Het slopen van het opslag
Zie colofon voor een toelichting
gebouw. Zaak: HZ 2021-1274.
op o.a. bezwaar en beroep.
Ontvangen 17-8-2021.
..................................................................................................................
Voornemen tot wijziging woonadres naar ‘land onbekend’.
Het college van B&W van de gemeente Nunspeet maakt bekend dat
zij van plan is de woonadresgegevens in de Basisregistratie Personen
(BRP) ambtshalve te wijzigen naar woonadres ‘land onbekend’ per
31 augustus 2021 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.
Niet eens met dit voornemen?
Wij stellen u in de gelegenheid om binnen vier weken na publicatie van
deze mededeling uw zienswijze schriftelijk/mondeling aan ons kenbaar
te maken, zie colofon. U kunt overigens alsnog aan uw verplichting voldoen door aangifte van verhuizing te doen. U kunt uw verhuizing doen
in de gemeente waar u woont. Voor verdere informatie verwijzen wij u
naar de website van desbetreffende gemeente.

Particulier brandhoutverkoop

Workshopcarroussel vrijwilligers

Laagdrempelige inloop voor hulp bij financiën

De gemeente Nunspeet heeft voor het komend winterseizoen een
beperkte hoeveelheid brandhout te koop. De verkoop start op
maandag 6 september a.s. om 8.30 uur. Belangstellenden kunnen
zich aanmelden via - bij voorkeur - www.nunspeet.nl voor het reserveren van brandhout. Ook is reservering vanaf die dag en tijdstip
telefonisch mogelijk via (0341) 25 92 78.

Elk jaar organiseert het Servicepunt Vrijwilligers in samenwerking
met het IZON en de bibliotheek Noordwest Veluwe een workshopcarrousel voor alle vrijwilligers van Nunspeet:

Inwoners die graag hulp willen bij hun financiën kunnen vanaf a.s. donderdag elke donderdagochtend
tussen 10.00 en 12.00 uur binnenlopen bij het Financieel Trefpunt. Hier wordt gratis hulp geboden bij het
aanvragen van toeslagen, het invullen van formulieren, kwijtscheldingen en vragen rondom schulden.
Het Financieel Trefpunt bevindt zich op de eerste verdieping van de Veluvine (bij de bibliotheek) aan de
F.A. Molijnlaan.

De prijs van het brandhout bedraagt € 60,- per m3 exclusief 9% btw.
De reservering van brandhout is gelimiteerd op maximaal 10 m3 per
klant. U wordt bij volgorde van aanmelding ingeschreven. De oogst
is beperkt en op = op.

Wandelen met de boswachter - 5 oktober 13.30 uur
Locatie: start wandeling vanaf parkeerplaats Stakenberg(weg)

Het hout wordt als lange bomen, eventueel met kroon, aan het bospad aangeboden en dient u zelf tot brandhout te verwerken. Bij het
verwerken van het brandhout
moet u voldoen aan de gestelde
veiligheidseisen. De veiligheidseisen worden u bij de verkoop
overhandigd en met u in een
overeenkomst afgesproken. Op
de gemeentelijke website kunt u
de veiligheidseisen inzien.
.............................................................................................................

Workshop Positieve Gezondheid - 20 september 19.30 uur.
Locatie: ontmoetingsruimte in Veluvine

Workshop bloemschikken - 26 oktober 14.00 uur
Locatie: WOC Veluwse Heuvel
Workshop Signaleren 'Niet Pluis' - 9 november 19.30 uur.
Locatie: Ontmoetingsruimte in Veluvine
Kookworkshop - 16 november 16.00 uur
Locatie: WOC Veluwse Heuvel
Meld je aan via www.vrijwilligerswerknunspeet.nl.
Voor meer informatie: Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet: (0341)
44 20 20. Wij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdagochtend.

Tijdens de inloopochtend zijn er o.a. een gastheer-/vrouw aanwezig, een vrijwilliger en een Sociaal
Raadsvrouw vanuit Stimenz of Sociaal Juridisch dienstverlener vanuit MEE Veluwe, die eenvoudige
vragen gelijk kunnen beantwoorden. Voor uitgebreide vragen wordt een vervolgafspraak gemaakt met
de juiste hulpverlenende instantie.
De gemeente Nunspeet heeft dit trefpunt opgericht in samenwerking met Stimenz - die ook de coördinatie op zich neemt - en Het Venster, MEE Veluwe, Humanitas en SWN. Vanuit de werkgroep Armoede
en Schulden en het collegeakkoord is de wens uitgesproken om een laagdrempelig, fysiek inlooppunt in
de gemeente te realiseren voor financiële vragen. Op deze manier zijn er korte lijnen tussen de verschillende partijen die de inwoners kunnen ondersteunen en zo schuldenproblematiek helpen voorkomen.
Financieel Trefpunt: F.A. Molijnlaan 186, eerste verdieping.
financieeltrefpuntnunspeet@stimenz.nl / www.nunspeet.nl/financieeltrefpunt
........................................................................................................................................................................

Inwonersonderzoek over toerisme en recreatie
Hoe ervaart u toerisme en recreatie in de gemeente Nunspeet? Dat is de vraag die aan inwoners
gesteld wordt in een brief die deze week is verstuurd aan ruim 3.700 inwoners van de kernen en
buitengebieden van Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten. Degene die geen brief ontvangt,
wordt uitgenodigd om via www.nunspeet.nl/toerisme de vragenlijst in te vullen.

Inzamelen oud papier
Op vrijdag 3 september van 9.00-17.00 uur en zaterdag 4 september
tussen 9.00-12.00 uur kunt u uw oud papier (geen grote hoeveelheden karton/bedrijfsafval) inleveren bij de Protestantse Gemeente
Nunspeet aan de Driestweg. De opbrengst is bestemd voor een
onderwijsproject voor zigeunerkinderen in Roemenië.

Steeds meer toeristen brengen hun vakantie door in gemeente Nunspeet. Het aantal overnachtingen van
toeristen stijgt elk jaar. Dat heeft voordelen voor de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau, maar
kan ook nadelig zijn als het (te) druk wordt. De gemeente Nunspeet is daarom benieuwd hoe inwoners
denken over het toerisme en recreatie in de gemeente. Het resultaat van het onderzoek is belangrijk
voor de leefbaarheid in de gemeente Nunspeet.

Bij elke container staat een vrijwilliger die uw oud papier uit uw
auto haalt. U blijft in de auto zitten, ook als het te druk is. Aan de
overkant van de weg - tegenover de containers - staat een vrijwilliger die, indien nodig, aanwijzingen geeft. Komt u met de fiets? Volg
dan ook a.u.b. de aanwijzingen van deze vrijwilliger.

De vragenlijst kan door alle inwoners ingevuld worden tot en met vrijdag 24 september via de website
www.nunspeet.nl/toerisme. Onder de deelnemers worden enkele lokale lekkernijen verloot. De
gemeente vindt de mening van inwoners erg belangrijk en waardevol en wordt bij dit onderzoek
ondersteund door Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd dat de antwoorden verwerkt.

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

Echtpaar Visser 60 jaar getrouwd
Dinsdag 24 augustus was het echtpaar Visser van de Heetkampweg
in Elspeet 60 jaar
getrouwd. Burgemeester Van de
Weerd bracht hen
een bezoekje en de
felicitaties.
Mevrouw Visser
is een geboren
Elspeetse, haar man
komt uit Rotterdam.
Beiden hebben gewerkt in Rotterdam
en zijn na hun pensionering in Elspeet
gaan wonen.
.............................................................................................................

Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaarschriften vergadert op dinsdag 7 september
2021 in het gemeentehuis van Nunspeet. De volgende zaak staat
op de agenda: 14:00 uur: bezwaar gericht tegen het weigeren van
nemen handhavingsbesluit Stakenbergweg 46 te 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.
.............................................................................................................

Hulp, zorg of advies nodig?
De sociale kaart van de gemeente is het overzicht van organisaties
die hulp, zorg, advies en activiteiten bieden binnen onze gemeente.
Denk hierbij aan begeleiding, geestelijke gezondheid, jeugdhulp,
verslaving, werk en wonen. Deze sociale kaart biedt veel achtergrondinformatie over wat de hulp, zorg en het advies inhouden.
U vindt de sociale kaart op www.socialekaartnunspeet.nl.

www.nunspeet.nl/weektegeneenzaamheid
Een biertje halen voor iemand onder
de 18 kost je 100 euro
Per 1 juli is de alcoholwet aangescherpt. Jongeren onder de 18
konden al een boete krijgen als ze in de horeca of op straat alcohol
dronken. Nu zijn ook de mensen die dit drankje voor die minderjarigen bestellen strafbaar.
Veel mensen weten nog niet dat deze regel veranderd is. Hoe de
regel gaat werken, moet in de praktijk blijken, maar de kans dat er
meer mensen een boete krijgen, is groot. Als een jongere wordt
betrapt met een alcoholisch drankje, dan is er vanaf 1 juli altijd
nog iemand anders strafbaar. Dat kan de horecaondernemer zijn
die het drankje heeft geschonken of een oudere vriend die het
heeft doorgegeven. En ook als een jongere door alcoholgebruik
een ongeluk krijgt of overlast geeft dan is de vraag wie die alcohol
heeft gegeven ook relevanter. Die persoon is immers strafbaar.
--------------------------------------------------------------------------------------------Steeds vaker komen jongeren in onze gemeente in ernstige problemen
door drugsgebruik. De projectgroep Alcohol- en drugspreventie Nunspeet
is dit jaar actief geworden en laat de komende maanden op deze plek
verschillende betrokkenen aan het woord over het gebruik binnen de
gemeente Nunspeet.

Maakt u zich zorgen over
mogelijk drank- of drugsgebruik
van uw kind? Of wilt u meer
informatie?
Kijk dan op:
www.oudersmetinvloed.nl

Recreatie aan het water is van alle tijden. Ook vroeger kon het al flink druk zijn aan het water.
Links de Zandenplas eind jaren '60, rechts de Zandenplas anno 2021.
.....................................................................................................................................................................

Training: Grip op verwardheid
‘Als een jongere tijdens het sporten een blessure oploopt of bevangen wordt
door de hitte, dan weet je welke eerste hulp je moet verlenen. Maar wat doe je als je zoon of dochter,
een leerling of lid van de sportclub of scouting tekenen van een eetstoornis laat zien, zichzelf beschadigt
of suïcidale uitspraken doet?’ Volg hiervoor het Jeugd-MHFA-programma (YMHFA).
Voor wie: volwassenen die werken met of zorgen voor adolescenten.
Doel: vaardigheden leren die nodig zijn om de vroege tekenen van psychische aandoeningen te
herkennen, mogelijke crises te identificeren en adolescenten begeleiden om tijdig hulp te vragen.
Wat: er wordt aandacht besteed aan de meest voorkomende psychische aandoeningen bij jongeren:
• depressie
• angstklachten
• eetstoornissen
• psychose
• problematisch middelengebruik
Ook wordt er aandacht besteed aan seksuele en genderdiversiteit en hoe te handelen in crisissituaties.
Wanneer: maandag 6, 13, 20 en 27 september.
Waar: Elburg, locatie volgt bij inschrijving.
Voor meer informatie en om je direct in te schrijven ga naar:
gripopverwardheid.nl/nunspeet-elburg-oldebroek-grip-op-verwardheid
Vragen? Mail ons op info@impluz.nl. De cursus wordt aangeboden met subsidie van Zonmw, deelname is
gratis.

