
COLOFON
Gemeentehuis Nunspeet
Markt 1
Postbus 79 | 8070 AB Nunspeet
Telefoon: (0341) 25 99 11
E-mail: gemeente@nunspeet.nl

Gemeentewerf Nunspeet
Hullerweg 121
8071 RN Nunspeet
Telefoon: (0341) 25 23 78
Maandag t/m vrijdag geopend van
8.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur.

1) Inzage
De aanvraag ligt ter inzage op het 
gemeentehuis. Voor inzage of een 
toelichting maakt u een afspraak 
met het Klantcontactcentrum. 
Tegen vergoeding kunt u een ko-
pie 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 ver-
zending 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 
(burgemeester2/burgemeester en 
wethouders (B&W)3/gemeente-
raad). 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 voor-
lopige 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 terin-
zagelegging van een besluit een 
beroepschrift indienen. Ook als 
u kunt aantonen dat u tijdens de 
periode van terinzageligging van 
het ontwerpbesluit hier rede-
lijkerwijs niet toe in staat bent 
geweest. Naast het indienen van 
een beroep kunt u een voorlo-
pige voorziening aanvragen. Een 
beroepschrift kunt u indienen bij 
de rechtbank Gelderland, Afde-
ling 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 ontwerp-
besluit heeft genomen (burge-
meester2/burgemeester en wet-
houders (B&W)3/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.

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 voor-
zieningenrechter (tenzij anders 
vermeld): rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem.
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Gemeente Nunspeet
APV-vergunning aangevraagd1

- Houden van een kleding-
  inzamelingsactie in 2023.
  Zaak: HZ 2022-0073. 
  Ontvangen 18-1-2022. 

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Dorpsstraat 31. Vervangen 
  gevelreclame. Zaak: HZ 2022-
  0022. Ontvangen 7-1-2022. 
- Driestweg. Oprichten van 2 
  woningen. Zaak: HZ 2022-
  0064. Ontvangen 17-1-2022.
- Hoogwolde 5. Behouden 
  huidige garage. Zaak: HZ 2021-
  2014. Ontvangen 31-12-2021.
- Hullerweg 129. Kappen van 
  vijf bomen. Zaak: HZ 2022-
  0052. Ontvangen 13-1-2022. 
- Jan van Vuurenstraat 27. Het 
  plaatsen van een carport en 
  veranda. Zaak: HZ 2022-
  0049. Ontvangen 12-1-2022. 
- Nijverheidsweg 101. Het 
  wijzigen van bestemming.
  Zaak: HZ 2022-0076. 
  Ontvangen 18-1-2022.
- Oenenburgweg 234. Plaatsen 
  dakkapel. Zaak: HZ 2022-
  0069. Ontvangen 17-1-2022.
- Prins Alexandererf 57. Het 
  realiseren van een dakkapel.
  Zaak: HZ 2022-0059. 
  Ontvangen 14-1-2022.
- Spoorlaan 12-16. Heront-
  wikkelen van Het Jagershof.
  Zaak: HZ 2022-0062. 
  Ontvangen 17-1-2022.
- Wiltsangh 41. Het kappen 
  van bomen. Zaak: HZ 2022-
  0058. Ontvangen 14-1-2022. 
 
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Dorpsstraat 31. Vervangen 
  van reclame aan de gevel.
  Zaak: HZ 2022-0022. 
  Verzonden 24-1-2022.
- Driftweg 25. Het verbouwen 
  van de woning. Zaak: HZ 
  2021-1867. Verzonden 
  24-1-2022.
- F.A. Molijnlaan 140. Het 
  aanpassen van glas. Zaak: 
  HZ 2021-1926. Verzonden 
  24-1-2022. 
- Oosteinderweg 63. Ver-
  bouwen van een bijgebouw.
  Zaak: HZ 2021-1907. 
  Verzonden 19-1-2022.
- Oosterlaan 136. Renoveren 
  van kozijnen. Zaak: HZ 2021-
  1952. Verzonden 19-1-2022. 
- Waterweg 35. Het tijdelijk 
  plaatsen van twee cabins 
  voor training speurhonden.
  Zaak: HZ 2021-1875. 
  Verzonden 24-1-2022. 
- Zwolsewegje 82b. Uitbreiden 
  van de woning. Zaak: HZ 
  2021-1746. Verzonden 
  24-1-2022. 

Vergunningen Milieumelding1

- Laan 43a. Het actualiseren 
  van de milieumelding. Zaak: 
  HZ 2020-1958. Ontvangen 
  27-11-2020. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Middenweg 24. Veranderen 
  vooraanzicht van de woning.
  Zaak: HZ 2021-2001. 
  Verzonden 24-1-2022. 
- Molenbergweg 139. Het 
  uitbreiden van de woning en 
  schuur. Zaak: HZ 2021-1868. 
  Verzonden 19-1-2022. 
 
Sloopmeldingen1

- Apeldoornseweg 120. Het 
  slopen van diverse schuren.
  Zaak: HZ 2022-0074. 
  Ontvangen 18-1-2022.
- Nunspeterweg 83a. Het 
  stripslopen van het pand.
  Zaak: HZ 2022-0057. 
  Ontvangen 14-1-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Harderwijkerweg 343 037c. 
  Het tijdelijk bewonen van 
  een pauzewoning. Zaak: 
  HZ 2022-0063. Ontvangen 
  14-1-2022.
- Harderwijkerweg 438. Het 
  realiseren van een bed & 
  breakfast. Zaak: HZ 2021-
  2008. Ontvangen 
  30-12-2021. 
- Oudeweg 4g. Tijdelijk bewo-
  nen van een pauzewoning.
  Zaak: HZ 2022-0015. 
  Ontvangen 3-1-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Rijksweg A28 1. Het plaatsen 
  van een opslagtank. Zaak: 
  HZ 2021-1849. Verzonden 
  24-1-2022. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- 't Frusselt. Het plaatsen van 
  een hekwerk t.b.v. groeps-
  accommodatie Hotel Heppie 
  Veluwe. Zaak: HZ 2021-1804. 
  Ontvangen 19-11-2021. 

APV-vergunning aangevraagd1

- Plaggeweg 90. Exploiteren 
  van kantine Saxenburg. Zaak: 
  HZ 2022-0071. Ontvangen 
  17-1-2022. 

APV-vergunning verleend3

- Plaggeweg 90. Exploiteren 
  van kantine Saxenburg. Zaak: 
  HZ 2022-0071. Verzonden 
  26-1-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan 
IKC Nunspeet Oost
Van 2 februari tot en met 15 maart 2022 ligt in het Klantcon-
tactcentrum in het gemeentehuis voor iedereen ter inzage: 
• het ontwerp van het bestemmingsplan IKC Nunspeet Oost.
• het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan IKC Nunspeet Oost.
Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via 
de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.
BP01195-ow01). Het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan is 
daarbij als bijlage 1 opgenomen.

Genoemd bestemmingsplan beoogt te voorzien in een 
juridische regeling voor de realisatie van een Integraal 
Kindcentrum (IKC) aan de Oosteinderweg 70 in Nunspeet. 
Het beeldkwaliteitsplan beoogt te voorzien in een passend 
welstandskader.
 
Indienen zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn kan iedereen een zienswijze 
naar voren brengen bij de gemeenteraad van Nunspeet: 
• Schriftelijk via Postbus 79, 8070 AB in Nunspeet. 
• Telefonisch door contact op te nemen met Team Ruimte-

lijke Ordening en Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11. 

Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan en het 
ontwerpbeeldkwaliteitsplan neemt u contact op met de 
gemeente Nunspeet, telefoonnummer (0341) 25 99 11. 

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

Ontwerpbestemmingsplan Oude Hof 25-27 Elspeet
Van 2 februari tot en met 15 maart 2022 ligt voor iedereen 
het ontwerp van het bestemmingsplan Oude Hof 25-27 
Elspeet ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is ook te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.
BP01193-ow01.). Genoemd bestemmingsplan beoogt te 
voorzien in de realisatie van vijf zelfstandige burgerwoningen 
op het perceel Oude Hof 25-27. Ook wordt met deze herzie-
ning geregeld dat de agrarische bedrijfsvoering op zowel het 
perceel Oude Hof 25-27 te Elspeet als het perceel Kromme-
weg 16 te Nunspeet komen te vervallen.
 
Indienen zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn kan iedereen een zienswijze 
naar voren brengen bij de gemeenteraad van Nunspeet: 
• Schriftelijk via Postbus 79, 8070 AB in Nunspeet. 
• Telefonisch door contact op te nemen met Team Ruimte-

lijke Ordening en Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11. 

Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan neemt u 
contact op met de gemeente Nunspeet, telefoonnummer 
(0341) 25 99 11. 

Eenvoudig toegang tot besluiten over uw buurt zoals 
vergunningen, bouwplannen en 

lokale regelgeving? 

overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Vergaderingen raadscommissies
De commissie Maatschappij en Middelen vergadert donderdag
3 februari om 19.30 uur. Op de agenda staan o.a. de stand 
van zaken jeugdzorg, het uitvoeringsplan Inburgering en de 
uitgangspuntennota 2023 GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Op maandag 7 februari vergadert de commissie Ruimte en 
Wonen om 19.30 uur. Op de agenda staan o.a. Nunspeet 
Poort van de Veluwe, vaststellen bestemmingsplan 'Snipper-
groen 2021' en de tussenmeting programma Duurzaamheid. 

U kunt bovenstaande vergaderingen live volgen (of terug-
kijken) via nunspeet.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook de 
beide volledige agenda's van de vergaderingen.

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

Commissie Bezwaarschriften
De commissie bezwaarschriften vergadert dinsdag 8 februari 
2022 om 16.15 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat 
het bezwaar gericht tegen last onder dwangsom inzake 
onrechtmatige bewoning Gerard Vethlaan 9a in Nunspeet.

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.

Werkzaamheden Vierhouten
De werkzaamheden in Vierhouten verlopen voorspoedig. 
Fase 3 - Ganzenakkers tot de parkeerplaats - wordt deze 
week afgerond. Dit betekent dat op donderdag 3 februari al 
gestart wordt met fase 4: Ganzenakkers-Nunspeterweg. Dit 
is enkele dagen eerder dan de geplande maandag 7 februari. 
De parkeerplaats is sinds maandag 31 januari afgesloten.

De t-splitsing richting Nunspeet wordt afgesloten. Verkeer 
wordt dan omgeleid via de Elspeterbosweg. Voetgangers 
kunnen wel langs de werkzaamheden. De bus (lijn 112) rijdt 
tot Hotel De Mallejan, keert daar op het terrein en rijdt ver-
volgens terug via de Nunspeterweg, N310. 

Uiteraard blijft Vierhouten bereikbaar voor 
de hulpdiensten. Heeft u nog vragen over 
deze werkzaamheden neem dan contact 
op via (0341) 25 99 11.

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

Banners gemeente Nunspeet 50 jaar
In het kader van het 50-jarig jubileum van de gemeente Nun-
speet zijn afgelopen week banners opgehangen aan diverse 
lantaarnpalen. Op de markt en bij de diverse toegangswegen 
van alle kernen hangen deze 
banners. 

Op 1 januari 2022 bestond de 
gemeente Nunspeet precies 
50 jaar. Heel 2022 wordt dit 
jubileumjaar gevierd en komt 
het in allerlei activiteiten 
terug: de Koningsspelen, 
Eibertjesdag, een speciale 
jubileumproef tijdens de 25e 
Nunspeetse Keiler, Nacht van 
Nunspeet, Elspeetse Boeren-
dag, Wiekdagen Hulshorst, 
etc. Hoe dit er precies uit komt 
te zien, wordt in de komende 
periode steeds meer duidelijk. 

Houd hiervoor www.nunspeet.nl/50jaar in de gaten. 

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

Lantaarnpaal kapot? 
Gedumpt afval? 

Losliggende stoeptegels?
 

Meld dit via 
www.nunspeet.nl/ietsmelden
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Heb jij je vluchtsleutel al opgehangen?
Hoe vaak komt het wel niet voor: je wilt de deur uit maar je kunt je sleutels nergens vinden. 
Wij zijn gemiddeld tien minuten per dag bezig met het zoeken naar spullen die we ergens 
hebben laten slingeren. Als er brand uitbreekt heb je geen tijd te verliezen. Sterker nog, je hebt 
maar 3 minuten om te vluchten bij brand. 

In die enkele minuten red je het niet om je sleutels te zoeken en je dierbaren veilig te laten 
vluchten. Op zoek gaan naar sleutels om de deur te openen, kost te veel kostbare tijd. Hang 
daarom een vluchtsleutel op een vaste plek op je vluchtroute. Dan kun je altijd veilig vluchten 
bij brand. Een goede plek is naast je voordeur of achterdeur; uiteraard uit het zicht voor 
mensen van buitenaf. 

Maak een vluchtroute en oefen deze route
Als er onverhoopt brand in je woning uitbreekt, is het 
noodzaak dat je een vluchtroute hebt. Maak samen 
een vluchtroute en oefen deze route regelmatig. Betrek 
je kinderen erbij, zodat zij ook weten wat ze moeten 
doen. Mocht er ondanks alle tips en maatregelen toch 
nog iets misgaan en er brand in huis uitbreken, handel 
dan als volgt: 
1. Blijf kalm.
2. Waarschuw overige aanwezigen in de woning.
3. Vlucht volgens uw eigen vluchtplan.
4. Houd de deuren en ramen gesloten en sluit de deuren achter u.
5. Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de grond.
6. Bel - nadat u gevlucht bent - direct het alarmnummer 112.

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

Rijbewijskeuringen CBR in Epe
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder 
bent, wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen of wanneer u om 
medische reden een arts moet bezoeken van het CBR. Automobilisten kunnen zich via Regel-
Zorg in Buurthuis Vegtelarij in Epe op 9 februari en 10 maart medisch laten keuren voor de ver-
lenging van hun rijbewijs. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,00. Voor houders 
van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 65,00. 

Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via www.regelzorg.nl of via de af-
sprakenlijn: 088 2323 300. Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar 
www.regelzorg.nl/oogarts of belt u met bovenstaand nummer.

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor deze datum 
met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden. De eerste 
stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn.cbr.nl, 
via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de 
meeste gemeenten of via RegelZorg. Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst 
zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het verslag (soms 
meer dan één) dat de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak 
maken voor de keuring. De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij Zorg-
Domein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. 
Meer informatie over de procedure leest u op de website van RegelZorg: www.regelzorg.nl.

Brief van burgemeester Van de Weerd
Nederland gaat weer langzaam open. We zijn echt blij met de versoepelingen. 
De minister-president benadrukte dat we met elkaar wel een risico nemen. 
Het aantal besmettingen zal door de versoepelingen toenemen en daardoor 
dus ook het aantal mensen dat thuiszit in quarantaine. En dat heeft weer 
gevolgen voor vele beroepsgroepen. Hetzelfde werk moet door steeds min-
der mensen gedaan worden. 

Op 8 maart a.s. besluit het kabinet of er meer kan of dat we weer terug moeten naar strengere 
maatregelen. En dat wil niemand! 

Ik sprak onlangs met de voorzitters van de ondernemersverenigingen en de vertegenwoordiger 
van de horeca. Ook zij zijn ontzettend blij met de versoepelingen, maar ze maken zich ook 
zorgen. Het komt te vaak voor dat hun klanten de maatregelen niet of onvoldoende serieus 
nemen. De ondernemers willen echt de regels naleven en doen hun uiterste best om - daarin 
ondersteund door de brancheorganisaties -  te zorgen dat klanten veilig hun winkel kunnen 
bezoeken. Het niet naleven van de regels zorgt voor overlast in de winkels en horecagelegen-
heden en ondernemers zijn bang dat na de huidige versoepelingen dit gedrag opnieuw zal 
leiden tot strengere maatregelen of zelfs sluiting. 

De sleutel tot verdere versoepelingen ligt in de naleving van de regels. Ik doe - mede namens 
alle ondernemers in onze gemeente - een dringende oproep aan iedereen die het hiermee 
niet zo nauw neemt. Op 8 maart willen we allemaal graag verdere versoepelingen. Daar 
moeten we wel wat voor doen. Allemaal!

Uw en jullie burgemeester,
Breunis van de Weerd

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

Parapluplan huisvesting 
arbeidsmigranten ter inzage
Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmings-
plan 'Parapluplan Onzelfstandige bewoning en Logies 
Arbeidsmigranten / Seizoenarbeiders e.a.’. In dit ontwerp-
bestemmingsplan zijn onder andere kaders gegeven voor de 
huisvesting van arbeidsmigranten / seizoenarbeiders. Tot en 
met 8 maart 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor 
iedereen ter inzage.

Daarnaast heeft het college besloten een omgevingsvergun-
ning te verlenen voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 
50 arbeidsmigranten op Landgoed de Grote Bunte voor de 
periode van maximaal 3 jaar. In de vergunning zijn een aantal 
voorwaarden opgenomen, welke onder andere zien op de 
eisen van de huisvesting en het beperken van de gevolgen op 
het woon- en leefklimaat van omwonenden. 
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Open, tenzij: 
bijna alles open tot 22.00 uur
De meeste locaties in ons land zijn sinds 26 januari weer open
onder voorwaarden. Naast winkels, het onderwijs, sport-
clubs, beoefening van kunst en cultuur en contactberoepen 
zoals kappers, hebben ook de horeca, bioscopen, theaters, 
musea, concertzalen, dierentuinen en pretparken hun 
deuren weer geopend. Daarnaast mogen sportwedstrijden 
buiten eigen clubverband weer en is publiek bij alle sport-
wedstrijden welkom. Er geldt ook een versoepeling van het 
quarantaineadvies voor kinderen tot 18 jaar.

Naar verwachting zal het aantal coronapatiënten stijgen door 
deze versoepelingen. Toch heeft het kabinet besloten dat 
deze grote stap verantwoord gezet kan worden. Nog langer 
met maatregelen leven die ons dagelijks leven beperken, 
beschadigt ook onze gezondheid én de samenleving. Op 
8 maart besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Algemene maatregelen en adviezen
• Voor alle locaties geldt een algemene openingstijd van 

05.00 uur tot 22.00 uur.
• Houd overal 1,5 meter afstand.
• Ontvang thuis niet meer dan 4 personen vanaf 13 jaar 

per dag. Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.
• Ga je op bezoek of naar een drukke plek? Doe een zelftest.
• Een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar) geldt in en rond 

het OV en in publieke binnenruimtes zoals winkels,  
musea, bioscopen en horeca. Voor bioscopen, theaters 
en horeca geldt dat als u zit het mondkapje af kan.

• Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te 
houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen, 
ook buiten. Bijvoorbeeld in drukke winkelstraten.

• In alle publieke binnenruimtes, zoals horeca, theater en 
bioscopen is een vaste zitplaats verplicht.

• Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen 
vanaf 13 jaar in onder meer de horeca, theaters en 
concertzalen, musea, binnensportlocaties, bioscopen, 
dierentuinen, pretparken, sauna’s en casino’s.

• Op doorstroomlocaties geldt een max. van 1 bezoeker 
per 5m2 tot max. 1.250 personen per ruimte. 

• Op locaties met een vaste zitplaats geldt een maximum 
aantal bezoekers van 100% van de maximale capaciteit 
op 1,5 meter. Dit is circa 1/3 van de reguliere capaciteit.

• Voor sport, evenementen, kunst en cultuur geldt binnen 
een maximum van 1.250 personen per ruimte.

• Evenementen zonder vaste zitplaats zijn niet toegestaan.
• Grote evenementen (met meer dan 1.250 bezoekers) 

met vaste zitplaats zijn alleen buiten toegestaan.
• Het thuiswerkadvies is ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd 

op het werk altijd 1,5 meter afstand.'

Quarantaine
Het quarantaineadvies verandert. U hoeft niet meer in qua-
rantaine na contact met een positief getest persoon als u
• geen klachten hebt, EN:
• een kind bent dat naar de kinderopvang, het basisonder-

wijs of het voortgezet onderwijs gaat; OF
• een mbo- of ho-student onder de 18 jaar bent; OF
• in overleg met uw werkgever hebt afgestemd dat u een 

werknemer in een essentieel bedrijfsproces bent en dat 
u voldoet aan de voorwaarden OF:

• langer dan een week geleden een boosterprik hebt gehad OF
• korter dan 8 weken geleden positief bent getest.

Voor iedereen met klachten blijft gelden:
• Blijf thuis en doe direct een zelftest.
• Positieve uitslag zelftest? Test u zich z.s.m. bij de GGD.
• Positieve uitslag zelftest? Ga thuis in isolatie.

In alle situaties geldt het advies om contact met ouderen en 
kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na het laatste contact 
met iemand met corona. 

Na bijna 2 jaar ervaring hebben we geleerd hoe moeilijk het 
is met maatregelen om te gaan die ons dagelijks leven be-
perken. En met versoepelingen. Niemand wil dat over enkele 
weken de heropening moet worden teruggedraaid. Daarom 
moeten we blijven opletten en elkaar helpen bij het naleven 
van de algemene maatregelen en adviezen die nog wel gel-
den. Want alleen zo komen we samen verder.

Webinars over isoleren van je woning
Hoe kan ik mijn gevel isoleren? En is er ook subsidie voor het isoleren van mijn dak? Het 
duurzaamheidsloket van de gemeente Nunspeet, Veluwe Duurzaam, geeft hier uitleg over op 
10 februari 'Hoe isoleer ik mijn gevel?' en 17 februari 'Hoe isoleer ik mijn dak?'. Meld je aan via 
de website www.veluweduurzaam.nl/webinar.

Groene daken
Naast inpandige isolatie is het ook, zeker bij platte daken, mogelijk de isolatie aan de buiten-
kant aan te brengen en wel door middel van het aanleggen van een groen dak. 

Naast dat een groen dak heerlijk de warmte binnenhoudt in de winter werkt de isolatie ook 
prima in de zomer en zorgt voor een aangename verkoeling en isolatie. Maar een groen dak 
doet zoveel meer:
• Het is een prima waterbuffer.
• Het is een verbetering van de biodiversiteit.
• Door de verkoeling in de zomer leveren de zonne-

panelen (als ze erop liggen) een aanzienlijk hoger 
rendement op.

• Het dakleer gaat minimaal twee keer langer mee 
waardoor je niet zo snel aan nieuwe bouwmateria-
len hoeft te denken.

Kortom: als het mogelijk is op uw dak levert het op 
termijn geld op. De startinvestering kost wel wat, maar wist u dat de gemeente Nunspeet een 
forse subsidie heeft voor het aanleggen van deze groene daken? Kijk voor meer informatie op 
de website van Veluwe Duurzaam:
www.veluweduurzaam.nl/subsidies/stimuleringsregeling. 

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

De Toekomstbestendig Wonen Lening
Je woont fijn en bent tevreden met de buurt en de mensen om je heen. Het ligt dus voor de 
hand om hier zo lang mogelijk te blijven wonen. Zeker als je je huis energiezuiniger kunt 
maken. Met de Toekomstbestendig Wonen Lening is dat mogelijk.

Wat houdt de Toekomstbestendig Wonen Lening in?
Om te kunnen blijven wonen in je vertrouwde omgeving is het soms nodig je woning aan te 
passen, zodat je er op latere leeftijd ook veilig kunt wonen. Bijvoorbeeld door het realiseren 
van een slaap en badkamer op de begane grond of het drempelvrij maken van je woning. Maar 
ook het verwijderen van asbest en andere duurzame maatregelen kun je financieren met de 
Toekomstbestendig Wonen Lening.

Vier soorten leningen
Er zijn vier soorten leningen mogelijk: consumptief, hypothecair, Verzilverlening en de
Maatwerklening. Afhankelijk van je leeftijd, inkomen en of er wel of geen overwaarde is van je
woning biedt de Toekomstbestendig Wonen Lening voor bijna iedere woningeigenaar in de 
gemeente Nunspeet een financieringsoplossing. Voor elke lening geldt dat minimaal één 
energiemaatregel onderdeel moet zijn van de voorgenomen investeringen.

De maatregelen die voor de lening in aanmerking komen:
• Energiebesparing en -opwekking (isolatie, zonnepanelen, warmtepomp).
• Levensloopbestendigheid (bijvoorbeeld badkamer en slaapkamer op de  

begane grond, betere toegankelijkheid van de woning).
• Kwaliteitsverbetering (bijvoorbeeld een verouderde badkamer vernieuwen).
• Funderingsherstel en asbestsanering.

Op www.nunspeet.nl/toekomstbestendigwonenlening vind je alle informatie over 
de verschillende leenvormen. De regeling is een initiatief van de provincie Gelderland 
en wordt samen met de gemeente en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten (SVn) uitgevoerd. SVn is de 
uitvoerder, stort de lening in een bouwdepot en 
betaalt rechtstreeks uit aan de aannemer / installateur.

Wat is SVn?
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
gemeenten (SVn) is een onafhankelijke stichting zonder 
winstoogmerk. Samen met overheden en andere 
samenwerkingspartners helpt SVn bewoners, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties bij het financieren van 
maatregelen die anders misschien niet mogelijk waren 
geweest. Zoals het kopen van je eerste huis.

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

1 februari 2022

Vrijdag 18 februari 2022 
 

Kies jouw lijsttrekker,
stel je vraag!

the VOTE of

NUNSPEET

Inloop: 19:00
Locatie: de Bieb NW Veluwe (veluvine)
Stuur je vraag: jongenpolitiek@ziggo.nl

Beter beschermd met de boosterprik 

Voor wie? 
 
Ben je 18 jaar of ouder en heb je 
minstens drie maanden geleden je 
laatste vaccinatie gekregen? Of minstens 
drie maanden geleden corona gehad? 
Dan kan je de booster nu halen. Je hoeft 
niet te wachten op een uitnodigingsbrief. 

Het is begrijpelijk als je vragen hebt.  
Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl/booster.

Goed om te weten! 
 
• Je krijgt de boosterprik met een 

mRNA-vaccin: BioNTech/Pfizer of 
Moderna.  
Het maakt niet uit welk vaccin je 
eerder hebt gekregen. Je kunt niet 
kiezen welk vaccin je krijgt.  

• Mogelijke bijwerkingen zijn hetzelfde 
als bij de eerdere vaccinatie(s): pijn op 
de plek van de prik, hoofdpijn, 
spierpijn of koorts. De klachten gaan 
snel over, paracetamol helpt.  

• Het vaccin is na een paar dagen uit je 
lichaam verdwenen. 

Waarom is een boorsterprik 
belangrijk? 
 
• Omdat de omikron-variant van het 

coronavirus zich snel verspreidt is het 
belangrijk dat je zo snel mogelijk de 
boosterprik krijgt. 

• Dan heb je weer veel meer 
antistoffen in je lichaam die helpen 
voorkomen dat je ernstig ziek wordt 
of zelfs in het ziekenhuis komt door 
corona.  

• Zo kunnen we ook weer snel van de 
maatregelen af. 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

januari 2022

Maak nu je afspraak! 
 
Plan je afspraak op  
coronavaccinatie-afspraak.nl.  
Je kan ook bellen met 0800 7070.   
Stel het niet uit!
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