
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
Evenementenmelding1

- Het houden van een toer-
  fietstocht Noord Veluwe 
  Classic op 26 maart 2022.
  Zaak: HZ 2022-0258. 
  Ontvangen 16-2-2022. 

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Harderwijkerweg 40. Het 
  realiseren van kamerverhuur.
  Zaak: HZ 2022-0187. 
  Ontvangen 4-2-2022. 
- Molenbeek III kavel 16. Het 
  oprichten van een nieuwe 
  woning. Zaak: HZ 2022-0217.
  Ontvangen 10-2-2022.
- Molenbeek III kavel 30. Het 
  oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-0228. 
  Ontvangen 15-2-2022. 
- Zwolsewegje 52. Uitbouwen 
  van de achtergevel van de 
  woning. Zaak: HZ 2022-0241. 
  Ontvangen 15-2-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Bovenwiel. Het bouwen van 
  een nieuwe woning. Zaak:  
  HZ 2021-1986. Verzonden 
  18-2-2022.
- Eperweg 26. Het brandveilig 
  gebruik Duyvenstaete. Zaak: 
  HZ 2021-1833. Verzonden 
  21-2-2022. (Beroep4).
- F.A. Molijnlaan 125. Het
  verbouwen van de berging. 
  Zaak: HZ 2021-1954. 
  Verzonden 16-2-2022.
- F.A. Molijnlaan 163. Het 
  vervangen van de kozijnen. 
  Zaak: HZ 2022-0137. 
  Verzonden 16-2-2022.
- F.A. Molijnlaan 42. Kappen 
  van 6 bomen. Zaak: HZ 2022-
  0115. Verzonden 16-2-2022. 
- Kaarboom 11. Plaatsen 
  bijgebouw. Zaak: HZ 2022-
  0090. Verzonden 17-2-2022.
- Marktstraat 7. Verduurzamen 
  van het dak. Zaak: HZ 2022-
  0060. Verzonden 17-2-2022. 
- Nijverheidsweg 101. Tijdelijk 
  wijzigen van bestemming.
  Zaak: HZ 2022-0076. 
  Verzonden 16-2-2022.
- Nijverheidsweg 133. Plaatsen 
  van een overkapping en een 
  schutting. Zaak: HZ 2021-
  1643. Verzonden 16-2-2022. 
- Oosteinderweg 106. Wijzigen
  van een eerder verleende 
  vergunning. Zaak: HZ 2021-
  1965. Verzonden 21-2-2022. 
- Wethouder van Olstweg 9. 
  Het bouwen van een schuur.
  Zaak: HZ 2021-1933. 
  Verzonden 21-2-2022. 

Vergunningvrij3
- Vlierweg 75. Het kappen van 
  een boom. Zaak: HZ 2022-
  0168. Verzonden 21-2-2022. 

Buiten behandeling stellen3

- Groenelaantje 10. Uitbreiden 
  en verbouwen van de woning
  Zaak: HZ 2021-1978. 
  Verzonden 23-2-2022. 

Vergunningen Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Vieren van Koningsdag 2022.
  Zaak: HZ 2022-0264. 
  Ontvangen 16-2-2022.
- Marktplein. Het vieren van 
  King's Night op 26 april 2022.
  Zaak: HZ 2022-0261. 
  Ontvangen 16-2-2022. 

Evenementenmelding1

- Het houden van een Run Bike 
  Run op 14 mei 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0163. Ontvangen 
  10-1-2022. 

Sloopmelding1

- Dalweg 12. Het verwijderen 
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  0235. Ontvangen 15-2-2022. 

Milieumelding1

- Elburgerweg ongenummerd, 
  nabij nr. 37. Het gebruiken 
  van een pand voor diverse 
  doeleinden. Zaak: HZ 2022-
  0180. Ontvangen 2-2-2022. 
 
Elspeet
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Noordwest bouwnummer 45.
  Het bouwen van een kelder.
  Zaak: HZ 2021-1844. 
  Verzonden 21-2-2022. 

APV-vergunning aangevraagd1

- Binnenweg t.h.v. nr. 26. Het 
  gedeeltelijk afsluiten van 
  de weg en plaatsen objecten 
  i.v.m. viering jubile. Zaak: 
  HZ 2022-0265. Ontvangen 
  17-2-2022. 

Melding1

- Stakenbergweg 60. Het 
  houden van een bruiloft op 
  20 juni 2022. Zaak: HZ 2022-
  0286. Ontvangen 21-2-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Zandhuisweg 13. Realiseren 
  van een bed & breakfast.
  Zaak: HZ 2021-1838. 
  Verzonden 16-2-2022. 

Buiten behandeling stellen3

- Harderwijkerweg 301. Het 
  vervangen van kozijnen en 
  ramen. Zaak: HZ 2022-0024. 
  Verzonden 23-2-2022. 

Sloopmelding1

- Harderwijkerweg 468a. Het 
  saneren van asbest. Zaak: 
  HZ 2022-0219. Ontvangen 
  11-2-2022.

- Zie colofon voor toelichting -

Eenvoudig toegang tot 
besluiten over uw buurt 

zoals vergunningen, 
bouwplannen en 

lokale regelgeving? 

overheid.nl/berichten-
over-uw-buurt

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: het oprichten van 
16 appartementen, een tweekapper en een fietsenstalling 
aan de Bergakkerweg 28-32 in Nunspeet
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een afwijking
van het geldende bestemmingsplan voor het oprichten van 16 
appartementen, een tweekapper en een fietsenstalling aan de 
Bergakkerweg 28-32 in Nunspeet.

Van 2 maart tot en met 12 april 2022 ligt in het Klantcontact-
centrum in het gemeentehuis het ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning en het ontwerp hogere grenswaarde met bijbehorende 
stukken ter inzage. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan 
eenieder zijn of haar zienswijzen tegen het ontwerpbesluit 
(kenmerk HZ 2021-0463) indienen bij het college van B&W, zie 
colofon. Als u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, 
neemt u contact op met Team Vergunningen, Toezicht en Hand-
having via (0341) 25 99 11.

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

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning: het oprichten van 
8 appartementen aan de Kerkendriest ong. (achter 
Bergakkerweg 22) in Nunspeet
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een afwijking
van het geldende bestemmingsplan voor het oprichten van 8 
appartementen aan de Kerkendriest ong. (achter Bergakkerweg 
22) in Nunspeet.

Van 2 maart tot en met 12 april 2022 ligt in het Klantcontact-
centrum in het gemeentehuis het ontwerpbesluit omgevings-
vergunning en de ontwerp hogere grenswaarde met bijbehoren-
de stukken ter inzage. Tijdens de termijn van terinzagelegging 
kan eenieder zijn of haar zienswijzen tegen het ontwerpbesluit 
(kenmerk HZ 2020-2080) indienen bij het college van B&W, zie 
colofon. Als u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, 
neemt u contact op met Team Vergunningen, Toezicht en Hand-
having via (0341) 25 99 11.

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

Ontwerpbesluit Regionale Bodemkwaliteitskaart en 
Nota Bodembeheer Gemeente Nunspeet
Het college van B&W maakt bekend dat het ontwerp van een 
gezamenlijke Nota Bodembeheer met bijbehorende bodem-
kwaliteitskaart is opgesteld. De Nota is regionaal opgesteld door 
de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en 
Oldebroek. 

Waarom worden kaart en nota opgesteld? 
De Nota en de bodemkwaliteitskaart vormen samen een uni-
form beleid voor hergebruik van grond en bagger binnen het 
beheersgebied van de deelnemende gemeenten. Op de kaart is 
per gebied aangegeven wat de bodemkwaliteit is. In de Nota is 
beschreven hoe er met grondverzet binnen het beheersgebied 
omgegaan mag worden. 

Het plan inzien 
Het ontwerpbesluit en ontwerpregeling met bijlagen liggen van 
2 maart tot en met 12 april 2022 voor iedereen ter inzage in het 
gemeentehuis van Nunspeet. Tijdens deze inzagetermijn kunt u 
schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpregeling 
en ontwerpbesluit indienen. De schriftelijke zienswijze dient u 
in bij het college van B&W, zie colofon o.v.v. 'zienswijze Beleids-
nota Bodembeheer Nunspeet'. Voor een mondelinge zienswijze 
maakt u een afspraak via (0341) 25 99 11.

Commissie Bezwaarschriften
De commissie bezwaarschriften vergadert op dinsdag 8 maart 
2022 in het gemeentehuis van Nunspeet. De volgende zaken 
staan op de agenda:

14:30 uur:  bezwaar gericht tegen verleende 
  omgevingsvergunning Sportpark 
  De Wiltsangh
15:00 uur:  bezwaar gericht tegen verleende 
  gewijzigde omgevingsvergunning 
  Zoomweg 29, 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.
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Vrijheid?
Na een langdurige periode van soms ingrijpende beperkingen nemen we ge-
lukkig afscheid van bijna alle coronamaatregelen. Het virus is nog onder ons, 
maar eindelijk is het verantwoord om weer terug te gaan naar ‘bijna normaal’. 
We voelen opluchting en blijdschap in onze samenleving. Een nieuwe fase 
breekt aan. Laten we niet vergeten dat dit 'normaal' nog niet overal aan de 
orde is. Deze keer wil ik het onderwijs benoemen. Door ziekte en quarantaine 
is het niet alleen voor de leraren maar ook voor de ouders van schoolgaande kinderen soms 
enorm improviseren om het  schoolgaan en het lesprogramma 'in de lucht te houden' Waarde-
ring daarvoor! Ik hoop dat jullie in de komende vakantieweek de 'batterij weer kunnen opladen'. 

Vrijheid. In de afgelopen twee jaren is er veel gediscussieerd over de noodzakelijke maatregelen 
en beperkingingen van onze vrijheid. We weten allemaal het waarom van de maatregelen. Maar 
de acceptatie hiervan was niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Het woord 'vrijheid' werd 
regelmatig gebruikt... 

De afgelopen dagen staat het nieuws geheel ook in het teken van 'vrijheid'. Of beter gezegd, het 
ontnemen van vrijheid. Wij volgen met ontzetting en afschuw de gebeurtenissen in Oekraïne en  
zien de aangrijpende beelden van een volk dat in vrijheid leefde, maar door onnodig oorlogs-
geweld nu hun eigen huis en haard moet achterlaten. Er komt weer een vluchtelingenstroom op 
gang. We zijn ontzet door deze agressieve daad van een regime die het niet zo op heeft met de 
vrede en de vrijheden die wij in onze westerse samenleving zo waarderen. 

Vrijheid. Een woord met een enorm diepe betekenis. Niet voor niets staan we jaarlijks in mei stil 
bij het belang van vrijheid. Laten we onze vrijheden koesteren in het besef dat die niet vanzelf-
sprekend zijn. Opnieuw is er oorlog in Europa. In gedachten zijn we bij het Oekraïense volk, ons 
meeleven gaat uit naar allen die getroffen zijn door dit oorlogsgeweld. In de komende periode zal 
het Nunspeetse gemeentehuis als steunbetuiging 's avonds blauw kleuren.

Namens het Nunspeetse gemeentebestuur, 
Breunis van de Weerd, burgemeester

Woonvisie
De Rekenkamercommissie van de gemeenten Nunspeet, 
Elburg, Oldebroek en Putten heeft met behulp van onder-
zoeks- en adviesbureau RIGO een onderzoek uitgevoerd naar 
de uitvoering van het woonbeleid in de vier gemeenten in de 
periode 2014-2020. Het eindrapport met de uitkomsten voor 
de gemeente Nunspeet is aangeboden aan de gemeenteraad.

Wat ging goed? 
De gemeente Nunspeet heeft met de Woonvisie 2014 een 
goede basis gelegd voor het woonbeleid. Dit beleid is op 
verschillende momenten aangepast aan veranderende 
omstandigheden. Er is bij de totstandkoming ervan samenge-
werkt met partners en met andere beleidsvelden binnen de 
gemeente. Er zijn verschillende sturingsinstrumenten, regels 
en afspraken ingezet om de beleidsdoelen in de Woonvisie 
te realiseren. De gemeenteraad is regelmatig, goed geïnfor-
meerd over de voorbereiding, uitvoering en beoordeling van 
het resultaat van het woonbeleid.

Wat kan beter?
Een aandachtspunt voor de gemeente is de evaluatie en mo-
nitoring van de brede beleidslijn. Uit het onderzoek blijkt dat 
op projectniveau, bij concrete woningbouwprojecten, er wel 
een cyclus is van evalueren en monitoring. Zowel ambtelijk 
als bestuurlijk wordt er de vinger aan de pols gehouden als 
het gaat om de concrete woningbouwplannen en hoe deze 
bijdragen aan de woningvoorraad van Nunspeet (kwalitatief, 
kwantitatief en ruimtelijk). Tegelijkertijd blijft het van belang 
om deze concrete plannen in samenhang met de bredere 
beleidslijn van de Woonvisie te bezien. Om dat te kunnen 
doen, moeten ambities en afspraken in het visiedocument 
wel concreet gemaakt zijn. Door ze met enige regelmaat te 
evalueren kan nagegaan worden of gestelde doelen (nog wel) 
de gewenste uitwerking hebben en het gewenste resultaat 
opleveren. 

Het kan daarbij helpen om de vinger aan de pols te houden 
op actuele ontwikkelingen in de woningmarkt en signalen 
vanuit de samenleving en van partners. Hier ligt bij uitstek
ook een rol voor de gemeenteraad. Door periodiek de 
actuele stand van zaken van het woonbeleid (de gehele be-
leidslijn, in combinatie met het projectniveau) te agenderen 
kunnen projecten, prestatieafspraken en beleidsdoelen in 
samenhang worden besproken in het licht van de actuele wo-
ningmarktsituatie. Een actieve, controlerende rol van de raad 
bij de beoordeling van het resultaat van het woonbeleid kan 
handvatten geven om eventueel bij te sturen op de eerder 
ingezette koers. 

De Rekenkamercommissie ziet uit naar de behandeling van 
de rapportage door de raadscommissie en de gemeenteraad 
van de gemeente Nunspeet.

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

Internationale Vrouwendag
Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Het doel 
van deze dag is aandacht geven aan vrouwenthema’s zoals 
economische zelfstandigheid, maar ook huiselijk geweld en 
andere aandachtspunten op het gebied van emancipatie en 
participatie. Elk jaar wordt dit in Nunspeet gevierd. Ontmoe-
ting, gezelligheid en verbinding staan hierbij centraal. 

Het thema is 'V/M Solidariteit – De kracht voor verandering'. 
Al jarenlang strijden vrouwen voor zelfbeschikking, indivi-
duele rechten, vrijheid en gelijkwaardige behandeling, maar 
alleen de strijd aangaan met vrouwen blijkt een utopie en 
ook met de emancipatie van de man gaat het niet goed. We 
hebben mannen nodig die opstaan en zich hard maken voor 
emancipatie in de brede zin van het woord. Mannen die - net 
als vrouwen - gelijkwaardigheid nastreven en dit als uiteinde-
lijk doel hebben. Zij zijn nu de kracht voor verandering!

De werkgroep Internationale Vrouwendag Nunspeet vindt 
het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Op 8 maart 
is er een markt in Veluvine van 13.00 – 15.30 uur. Er is ook 
ruimte om gezellig met elkaar in gesprek te gaan onder het 
genot van een hapje en wat te drinken. Alle vrouwen zijn 
welkom. Entree is gratis.

Militaire oefeningen
Van 1 tot en met 3 maart (tussen 13.00 en 21.00 uur) vindt in onze gemeente de militaire 
oefening 'Purple Windmill' plaats. Militaire helikopters van het Defensie Helikopter Commando 
(DHC) trainen samen met eenheden van de Koninklijke Landmacht. Gedurende deze oefening 
leveren Apache gevechtshelikopters van het DHC luchtsteun aan de grondtroepen in de omge-
ving van Nunspeet. De vliegbewegingen kunnen hinder opleveren. Mocht u overlast / hinder 
ondervinden dan kunt u dat melden via het online klachtenformulier. Meer informatie over 
vliegbewegingen staat op luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Voor actuele informatie kijkt u op 
Twitter via @dhcluchtmacht en @Kon_Luchtmacht.

Op 8 en 9 maart (tussen 8.00 en 16.00 uur) wordt een militaire oefening gehouden in o.a. de 
de gemeente Nunspeet. De eenheid (30 personen) houdt in genoemde periode een oefening 
waarbij zij hun groepen verkenners trainen. De verkenners beoefenen: verplaatsen, observe-
ren en het uitvoeren van verkenningen van routes, oordranden en kleine bruggetjes. 

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

Herinrichting Stationsomgeving
De voorbereidingen voor de herinrichting van de nieuwe stationsomgeving zijn in volle gang. 
Het terrein waar eerder de Stroopstok stond, wordt de komende maanden gesaneerd; de 
fundering van het oude pand wordt verwijderd, diverse houtopstanden worden geveld en het 
aanwezige groen wordt verwijderd. Er is vooraf geïnventariseerd welke bomen moeten worden 
geveld om de werkzaamheden mogelijk te maken. Hiervoor zijn twee omgevingsvergunningen 
aangevraagd en verleend (HZ 2021-1608 en HZ 2022-0084). Vanaf juni worden kabels en leidin-
gen in het gehele projectgebied verlegd. Dit duurt naar verwachting enkele maanden. 

Met de start van de sanering van het terrein en het verleggen van kabels en leidingen wordt 
weer een zichtbare stap gezet die bijdraagt aan een aantrekkelijke, veilige en beter doorstro-
mende stationsomgeving.

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

Inloopavond Stationsomgeving 
Het ontwerpbestemmingsplan en nog drie andere besluiten voor de herontwikkeling van de 
stationsomgeving zijn bekend gemaakt en liggen ter inzage. Het gaat om:
1. het ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsgebied Nunspeet’;
2. ontwerpbesluit Hogere grenswaarde voor Industrieweg en Elspeterweg;
3. stationsomgeving op grond van de Wet geluidhinder;
4. ontwerp-natuurvergunning op grond van de Wet natuurvergunning;
5. ontwerp-ontheffing soortbescherming op grond van de Wet Natuurbescherming.

Op dinsdag 8 maart 2022 organiseert de gemeente in samenwerking met de provincie Gelder-
land een inloopavond over de bovengenoemde besluiten. De inloopavond is in de hal van het 
gemeentehuis. U kunt daar tussen 19.00 en 21.00 uur uw vragen stellen aan medewerkers van 
de verschillende overheden.
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Gemeenteraadsverkiezingen 14, 15 en 16 maart 2022
Om overal in de gemeente Nunspeet te kunnen stemmen, heeft u een stempas ontvangen 
(uiterlijk woensdag 2 maart). De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. 
Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de 
stempas niet vergeet mee te nemen.

Stempas kwijtgeraakt
Bent u uw stempas kwijtgeraakt dan kunt u tot uiterlijk woensdag 11 maart 2022 17.00 uur 
een vervangende stempas aanvragen bij Team Publiek via (0341) 25 99 11. Mocht u later uw 
'oude' stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alléén met de nieuwe 
stempas. Op het stembureau mag geen vervangende stempas worden uitgeschreven. 

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen
Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, 
dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem 
uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene die voor u 
gaat stemmen (gemachtigde). De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Nunspeet 
woont en ook een stempas heeft ontvangen. Wilt u een andere kiezer machtigen dan moet u 
op de stempas de achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat stemmen, moet tegelijkertijd 
zelf ook stemmen. Daarnaast is het van belang dat de gemachtigde niet meer dan twee machti-
gingen heeft aangenomen. Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stem-
ming. De kiezer die voor u gaat stemmen, moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs 
van u aan de voorzitter laten zien. Het identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

U kunt ook iemand schriftelijk machtigen die in de gemeente Nunspeet woont. Het hiervoor 
benodigde formulier kunt u afhalen op het gemeentehuis of downloaden via de website
www.nunspeet.nl/verkiezingen. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 11 maart 
2022 voor 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het 
volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te 
laten zien.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente
U kunt digitaal een vervangende stempas, een volmacht, of een kiezerspas aanvragen. Dit doet 
u met behulp van uw DigiD. Meer informatie hierover en de termijnen waar binnen dit kan 
vindt u op www.nunspeet.nl/verkiezingen. 

Verplichting werkgevers
De burgemeester herinnert iedere werkgever er aan dat iedere stemgerechtigde werknemer 
gelegenheid krijgt aan de verkiezingen deel te nemen voor zover dat niet buiten zijn/haar 
werkuren kan. Deze verplichting is opgenomen in de Kieswet.

Stemmen tegenover het NS-station
Werkt of studeert u buiten Nunspeet en vertrekt u al vroeg? Op woensdag 16 maart 2022 kunt 
u stemmen tegenover het NS-station in het appartementencomplex Nuwenspete aan de F.A. 
Molijnlaan 1. U kunt hier tussen 06.30 en 10.00 uur en 15.30 en 19.00 uur uw stem uitbrengen. 

Stemlokalen
U kunt uw stem uitbrengen in alle stemlokalen in onze gemeente. De stemlokalen zijn zoveel 
mogelijk verspreid door de gemeente, zodat u binnen een redelijke afstand een stemlokaal 
vindt. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. Neem uw identiteitsbewijs én 
stempas mee als u gaat stemmen.

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

De verkiezingen in eenvoudige taal uitgelegd
Op diverse websites wordt in eenvoudige taal uitgelegd hoe je stemt, waarvoor je stemt, wat 
de gemeenteraad is en nog veel meer. Er zijn filmpjes te vinden en er kan geoefend worden
met stemmen. Kijk hiervoor op www.hoewerktstemmen.nl en/of www.stemjijook.nl. 

In het gemeentehuis liggen twee verschillende kranten over de verkiezingen:
- Verkiezingskrant in gewone taal: een krant met heldere informatie in begrijpelijke taal, 
  ontwikkeld in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven en Stichting Makkelijk Lezen. 
- Stem jij ook?: een krant speciaal voor moeilijk lerenden en mensen met een licht 
  verstandelijke beperking.
In beide kranten vindt u veel informatie over de verkiezingen: waarom je stemt, wat gebeurt er 
vervolgens, etc. Deze kranten zijn gratis af te halen (zolang de voorraad strekt).

Kandidatenlijsten - in braille, grootschrift en een gesproken versie
Iedereen die mag stemmen, ontvangt op uiterlijk 11 maart a.s. de kandidatenlijst; het overzicht 
van de kandidaten van alle politieke partijen. In het gemeentehuis zijn kandidatenlijsten in 
braille en grootschrift verkrijgbaar vanaf maandag 7 maart 2022. Daarnaast kunt u op 
www.nunspeet.nl/verkiezingen de braillelijst downloaden en de gesproken versie beluisteren.

Toegankelijk stemmen voor mensen met dementie
De toegankelijkheid van het stemproces is van groot belang voor een inclusieve samenleving. 
O.a. Alzheimer Nederland vindt het belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk hun 
politieke mening kunnen geven. Zolang zij zelf nog kunnen aangeven dat ze willen stemmen en 
weten op wie, vinden we dat we er alles aan moeten doen om stemmen voor hen mogelijk te 
maken. Ook in onze zijn er inwoners die leven met dementie. 
Op www.nunspeet.nl/verkiezingen vindt u een filmpje dat het stemmen eenvoudig uitlegt 

STEMLOKALEN OP 16 MAART 2022 
GEOPEND VAN 07.30 UUR TOT 21.00 UUR.

Stemlokalen Elspeet 
De Boaz-Jachinschool, Ds. Kalshovenweg 15
Gymzaal Vierhouterweg, Vierhouterweg 14
Kulturhus, Nachtegaalweg 2a
Stemlokaal Hulshorst
Dorpshuis De Wieken, Kapelweg 7
Stemlokaal Vierhouten
Dorpshuis Horsterhoek, Elspeterbosweg 26
Stemlokalen Nunspeet
Gemeentehuis, Markt 1
Chr. Gereformeerde Dorpskerk, Gruppendelerweg 4
Noord-Veluws Museum, Stationslaan 28
WOC Veluwse Heuvel, De Veluwse Heuvel 1
Opstandingskerk, Feithenhofweg 24
Wijkgebouw De Rank, Prins Bernardstraat 17
Het Venster, Elburgerweg 15
Veluvine, F.A. Molijnlaan 186
Kerkgebouw De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38
WOC Binnenhof, Colijnstraat 78
Gymzaal Piersonstraat, Piersonstraat 48
Manege Wezenland, Wezenland 39
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CJG Nunspeet 
We zijn er voor je als je vragen hebt over het opvoeden en de ontwikkeling van je kind. Vanaf 
je kinderwens totdat je kind volwassen is. Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder 
kind. Het CJG steunt daarbij. Bijvoorbeeld door te kijken of kinderen goed groeien en ze te 
vaccineren. En door jou tips te geven over opvoeden als je dat wilt. Je loopt gemakkelijk even 
binnen bij het CJG in Nunspeet om grote en kleine vragen te bespreken. Daar hoef je trou-
wens niet voor te betalen. Je kunt je vragen ook stellen in de chat op www.cjgnunspeet.nl. Op 
deze site vind je veel informatie over o.a. zwangerschap, eerste tandjes, gezond eten, zakgeld, 
jeugdpuistjes, faalangst en pesten, maar ook over hoe het in je gezin verder moet na een 
scheiding. Daarnaast geven we cursussen, speciaal voor jou en je kind.

Opvoeden en opgroeien doen we samen
Vaak kun je met handige tips al heel goed zelf aan de slag. Lukt dat niet? Of niet alleen? Dan 
helpen we je een plan te maken dat draait om jouw gezin. Waar iedereen die je verder kan 
helpen aan bijdraagt. Denk aan familie en buren, de kerk, school of vrijwilligers. Of we zoeken 
samen naar andere hulp, zodat je zelf weer verder kunt.

Heb je een vraag?
Loop bij ons binnen (Zorgplein De Enk, Stationsplein 18a) op maandag 
tot en met vrijdag tussen 9.00 – 12.00 uur (dinsdag tot 10.30 uur), bel 
via (0341) 79 99 02 of mail naar info@cjgnunspeet.nl. Chatten kan op 
maandag- dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00 – 21.00 uur en 
op woensdagmiddag tussen 14.00 - 16.00 uur. 

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

Leefstijlloket van start
Donderdag 3 maart is de opening van het leefstijlloket. Onder het genot 
van een kopje koffie of thee kun je kennismaken met leefstijlcoach Ellen 
Drost. Voor de eerste 15 bezoekers ligt er een leuke attentie klaar. 

Je kunt bij het leefstijlloket Nunspeet terecht voor informatie of begeleiding bij het veranderen 
van je leefstijl. De reden om te gaan werken aan een gezondere leefstijl is voor iedereen an-
ders. Meer dan 50% van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht. Door overgewicht is de 
kans dat je te maken krijgt met (leefstijlgerelateerde) ziekte groter dan bij een gezond gewicht. 
Accepteer jij dat risico of wil je dat juist voorkomen? Misschien zitten extra kilo's in de weg, is 
het oncomfortabel of is het lastig kleding kopen of een andere reden waarom iemand zich er 
niet prettig bij voelt. Wat de motivatie ook is, met begeleiding van de leefstijlcoach kan het net 
iets makkelijker zijn om de eerste stap te zetten. 

De openingstijden van het leefstijlloket voor deze maand zijn:
- Donderdag 3 maart: 8.30 – 12.30 uur vrije inloop in WOC de Veluwse Heuvel, Nunspeet
- Donderdag 10 maart: 8.30 – 11.00 uur vrije inloop in WOC de Binnenhof, Nunspeet
  (11.00 – 12.30 uur op afspraak) 
- Donderdag 17 maart: 8.30 – 11.00 uur vrije inloop in WOC de Oranjehof, Elspeet
  (11.00 – 12.30 uur op afspraak)

Daarnaast is het loket tijdens kantooruren bereikbaar via Whatsapp, telefoon (06-45674106) of 
e-mail. Meer informatie is te vinden op de website www.leefstijlloketnunspeet.nl. 

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

Centrum voor levensvragen: 
samen zoeken naar draagkracht 
Levensvragen raken de betekenis van het bestaan, de zin van het leven. Het zijn vragen die 
kunnen opspelen wanneer iemand te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis in het 
leven, zoals een ongeneeslijke ziekte of verlies van een dierbare, van contacten of verlies van 
mogelijkheden. In verband met het coronavirus kunnen ook levensvragen opkomen door angst 
dat we ziek worden, het isolement en de eenzaamheid die dat met zich meebrengt.

Meestal kun je met vragen terecht bij je eigen vertrouwde netwerk van familie, vrienden, 
collega’s of een (geloofs)gemeenschap. Wat als dit netwerk ontbreekt, niet de beste plek is 
voor jou om dit te delen? Dan kun je met levensvragen terecht bij Het Centrum voor 
Levensvragen. Geestelijk verzorgers uit onze regio bieden ondersteuning door te luisteren en 
samen op zoek te gaan naar wat ondersteunend kan zijn. Aan het Centrum voor Levensvragen 
Noordwest-Veluwe zijn professioneel geestelijk verzorgers verbonden met diverse ervaringen, 
speciale kennisgebieden en verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Zo is er altijd 
een geestelijk verzorger die aansluit bij de vraag en behoefte.  

Contact 
Het Centrum voor Levensvragen is in principe elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 
en 17.00 uur via 06 12 49 85 91. Na een telefonische intake wordt een geestelijk verzorger 
benaderd die past bij jouw vraag en achtergrond. De gesprekken vinden, wanneer de situatie 
het toelaat, zoveel mogelijk thuis plaats en anders online of telefonisch. De geestelijk verzorger 
neemt zo spoedig mogelijk contact op. Het is mogelijk om een tot vijf gesprekken te hebben 
met een geestelijk verzorger. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
Voor meer informatie kijk je op centrumvoorlevensvragen.nl/noordwestveluwe of mail je 
naar noordwestveluwe@centrumvoorlevensvragen.nl.

'Duizendpoot?'
Ik vraag Gerreke welk vrijwilligers-
werk zij doet. En dan denk je daar 
komt een activiteit, maar wat blijkt... 
Gerreke zet zich in voor de kerk, 
Oranjehof, Groenhof en is collec-
tant voor het Longfonds, Reuma-
Nederland en Diabetes Fonds! Een 
'duizendpoot', kunnen we wel zeggen. En haar drive? Iets 
betekenen voor de ander.

We zoomen in op het werk voor Groenhof
Groenhof is in september 2021 geopend speciaal voor men-
sen met een beperking die zelfstandig wonen in een woning 
die zij zelf huren. Zij krijgen begeleiding vanuit ’s Heeren Loo. 
Samen met twee bestuursleden pakt Gerreke veel zaken op. 
Ze houdt zich vooral bezig met het facilitaire deel, daar is ze 
goed in. "En het mooie is", zegt Gerreke, "we doen alles sa-
men. De taken zijn zo verdeeld dat we doen waar we goed in 
zijn. Dat geeft heel veel energie, we vullen elkaar goed aan."

Gerreke houdt zich onder andere bezig met de website, 
houdt gesprekken met belangstellenden voor Groenhof, 
helpt activiteiten organiseren, helpt bij de bewonersverga-
deringen. Soms een klein klusje. Ook als er iets geschilderd 
moet worden, is dat geen probleem. Bijvoorbeeld een latje 
voor een hordeur, zodat een ander dit weer kan plaatsen. 
Gerreke besteedt de ene week een uur en de andere week 
soms vier uur aan Groenhof. "En we doen het samen, de 
andere bestuursleden doen ook heel veel." Ze begint er bij te 
lachen, je ziet gelijk de energie die het haar geeft. "We zijn 
heel verschillend en toch als team samen sterk. We benutten 
elkaars kwaliteiten en zijn goed op elkaar ingespeeld. We we-
ten echt heel goed waar eenieder goed in is en dat benutten 
we ook. 1 en 1 is echt 3, een fijn team!"

Wat maakt dat je het werken met mensen met een 
beperking zo mooi vindt?
"Je ziet wat het met de ander doet. Ze zijn blij; heel mooi 
om daar een steentje aan bij te dragen. En door iets voor de 
ander te doen, geeft het ook een goed gevoel voor mezelf." 
De bewoners komen onder andere uit Elspeet, Veenendaal 
en Utrecht. De leeftijd varieert van 22 tot 60 jaar. "Het is een 
gevarieerde en mooie groep", vult Gerreke aan. 

Verbinding Oranjehof
De Groenhof is zelfstandig en verbonden met Oranjehof. 
Groenhof is vernoemd naar de straat: Groenling, een vogel-
tje. Binnen de Groenhof is ‘t Nest, een soort huiskamer waar 
bewoners gezamenlijk kunnen eten, koffie drinken en een 
spelletje doen. Als de bewoners het willen, kunnen zij ook op 
hun eigen kamer blijven. 

"Het is een geweldige groep, ook met bijzonderheden en 
zorgen, maar dat maakt het mooi. Vooral de openheid. Men-
sen die niet beperkt zijn, zijn soms juist beperkter. Bewoners 
zijn zo blij met kleine dingen als een kopje koffie drinken of 
een spelletje doen. 
Een bewoner had 
een mooi legodorp 
gebouwd en liet dit 
met trots zien. Met 
huisjes en alles er 
op en eraan, verdie-
pingen, tafeltjes en 
stoeltjes, een kleed-
je. Dat vind ik super 
knap en daar heb 
ik vol  bewondering 
naar gekeken. Hoe 
hij er over vertelde, 
zo enthousiast, 
gewoon erg leuk."

Geïnspireerd en ook vrijwilligerswerk doen bij Groenhof? 
Stuur een e-mail naar info@groenhof.org of bel 06 57 98 43 
68. Kijk voor meer informatie op www.groenhof.org.

Leefstijlloket 

Nunspeet

Een kijkje in het werk van 
vrijwilliger: Gerreke van Laar,
Elspeetse 'duizendpoot'

STEMLOKALEN OP 14 EN 15 MAART 2022
GEOPEND VAN 07.30 UUR TOT 21.00 UUR

Vervroegd stemmen in Elspeet:
Kulturhus, Nachtegaalweg 2a
Vervroegd stemmen in Hulshorst:
Dorpshuis De Wieken, Kapelweg 7
Vervroegd stemmen in Nunspeet:
Gemeentehuis, Markt 1
WOC Binnenhof, Colijnstraat 78
Noord-Veluws Museum, Stationslaan 28
Opstandingskerk, Feithenhofweg 24
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Heb jij kennis van gezondheidsbeleid en ben je een ervaren adviseur, netwerker 
en schrijver? En ben je iemand die graag beleidsmatig bezig is met oog voor de 
praktijk? Lees dan verder, want voor Team Samenleving zoeken we een

beleidsadviseur gezondheid
(36 uur)

Ons team kent een zakelijke en prettige werksfeer. Met elkaar werken we aan 
optimale preventie en ondersteuning in het sociaal domein van onze gemeente 
(gezondheid, Wmo, onderwijs, sport en beweging).

Jouw werkzaamheden 
• Adviseert zowel intern aan collega’s, college van B&W en gemeenteraad als 

extern aan scholen en welzijnsorganisaties op het brede terrein van gezondheid.
• Geeft (on)gevraagd advies over integraal beleid en nieuwe ontwikkelingen. 
• Vertaalt uitkomsten van gezondheidsmonitors en onderzoek naar beleid en 

maakt hiervoor gebruik van data, registraties en informatie uit monitoring.
• Werkt -als accounthouder- samen met de GGD Noord- en Oost-Gelderland 

en omliggende gemeenten.

Wat verwachten we van jou?
• Je hebt een relevante hbo- of wo-opleiding en ervaring op het gebied van 

gezondheid en/of beleidsadvisering.
• Je geeft beleid op een interactieve manier vorm en hebt oog voor de praktijk.
• Je bent een netwerker met overtuigingskracht.
• Je bent in staat meerdere opdrachten tegelijk 'onder handen te hebben' 

waarbij je samenwerkt met collega’s binnen de gemeente en in de regio.
• Je bent flexibel, proactief en zelfstandig.
• Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
• Je bent vertrouwd met en hebt kennis van de beschreven werkzaamheden, 

het opstellen van beleid en vindt het belangrijk dit samen met inwoners 
vorm te geven.

Geïnteresseerd?
Kijk op nunspeet.nl/werkenbij voor de volledige vacaturetekst. De gesprekken 
worden gevoerd op 17 maart a.s.

Ben je een ervaren adviseur en netwerker en heb je kennis van het sociaal 
domein en/of beleid in het sociaal domein? Lees dan verder, want voor Team 
Samenleving zoeken we een 

beleidsmedewerker sociaal domein
(36 uur)

Ons team kent een zakelijke en prettige werksfeer. Met elkaar werken wij aan 
optimale preventie en ondersteuning van het sociaal domein van onze gemeente 
(gezondheid, Wmo, onderwijs, sport en beweging). 

Jouw werkzaamheden 
• Adviseert zowel intern aan collega’s, college van B&W en gemeenteraad als 

extern aan bijvoorbeeld verenigingen en welzijnsorganisaties.
• Geeft (on)gevraagd advies over integraal beleid en nieuwe ontwikkelingen.
• Je aandacht gaat voornamelijk uit naar Wmo-taken binnen onze gemeente, 

waarbij het onder andere gaat om het welzijnswerk. Denk aan de (door)ont-
wikkeling van Wijkontmoetingscentra (WOC).

• Bent contactpersoon voor verschillende initiatieven, waaronder 
JONG&Politiek Nunspeet.

Wat verwachten wij van jou?
• Je hebt een relevante hbo- of wo-opleiding en ervaring op het gebied van 

het sociaal domein en/of beleidsadvisering.
• Je hebt kennis van de beschreven werkzaamheden, het opstellen van beleid 

en vindt het belangrijk dit samen met inwoners vorm te geven.
• Je geeft beleid op een interactieve manier vorm en hebt oog voor de praktijk.
• Je bent een netwerker met overtuigingskracht.
• Je bent in staat meerdere opdrachten tegelijk 'onder handen te hebben', 

waarbij je samenwerkt met collega’s binnen de gemeente en in de regio.
• Je bent flexibel en proactief.

Geïnteresseerd?
Kijk op nunspeet.nl/werkenbij voor de volledige vacaturetekst. De gesprekken 
worden gevoerd op 18 maart a.s.


