
Wat voor een burgemeester 
willen we? Denk mee!   
De gemeente Nunspeet zoekt een nieuwe burgemeester. Om 
de beste burgemeester te vinden, maakt de gemeenteraad 
eerst een profielschets. Deze profielschets beschrijft welke 
eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet 
hebben. 

De Nunspeetse gemeenteraad vindt het belangrijk dat ook 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
hierover meedenken. Daarom is er een mogelijkheid om
via een enquête aan te geven wat u belangrijk vindt aan 
een nieuwe burgemeester. De resultaten van de enquête 
worden betrokken bij het opstellen van de profielschets 
voor de nieuwe burgemeester. 

Het invullen van de enquête kan tot 10 november a.s. De 
profielschets wordt op 15 december a.s. besproken en vast-
gesteld door de gemeenteraad. Vervolgens zal de vacature 
worden opengesteld door de Provincie Gelderland en zullen 
kandidaten spreken met de vertrouwenscommissie. Samen 
met de Commissaris van de Koning zal de gemeenteraad een 
aanbeveling doen voor de nieuwe burgemeester, die dan bij 
Koninklijke Besluit benoemd zal worden. Naar verwachting 
zal de installatie en beëdiging van de nieuwe burgemeester 
in juni 2023 gaan gebeuren. 

Ga voor het invullen van de enquête naar https://
nl.surveymonkey.com/r/QJFCK8J Ook is het mogelijk een 
papieren enquete in te vullen. Deze zijn tot 10 november 
a.s. verkrijgbaar bij het gemeentehuis en de dorpshuizen in 
Elspeet, Vierhouten en Hulshorst. 

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. 
Tegen vergoeding kunt u een 
kopie krijgen van de stukken die 
ter inzage liggen. U kunt tegen 
een melding geen bezwaar maken. 
Bij een aanvraag om een vergun-
ning/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 terinzage-
ligging een beroepschrift indienen. 
Ook als u kunt aantonen dat u 
tijdens de periode van terinzage-
ligging van het ontwerpbesluit 
hier redelijkerwijs niet toe in staat 
bent geweest. Naast het indienen 
van een beroep kunt u een voor-
lopige 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.

1 november 2022
Nunspeet
Omgevingsvergunning
- Aanvraag --> Bovenweg 87. 
Afwijken bestemmingsplan en 
aanleg nieuwe inrit. (Activi-
teiten Afwijken best. plan, In- 
uitrit aanleggen).
Zaak: HZ 2022-1493. Ontvan-
gen 30-9-2022. (Inzage*).
- Aanvraag --> Elspeterweg 
8 0002. Het kappen van 3 
bomen.
Zaak: HZ 2022-1553. Ontvan-
gen 13-10-2022. (Inzage*).
- Aanvraag --> Zwolsewegje 
66. Het verplaatsen van een 
lantaarnpaal.
Zaak: HZ 2022-1400. Ontvan-
gen 8-9-2022. (Inzage*).
- Vergunning verleend --> 
Keerklos 12. Het herzien van 
ontwerp vrijstaande woning.
Zaak: HZ 2022-1267. Verzon-
den 24-10-2022. (Bezwaar* 
B&W).
- Vergunning verleend --> 
Korteweg 4. Het oprichten van 
3 appartementen (Activiteiten 
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2022-0541. Verzon-
den 20-10-2022. (Bezwaar* 
B&W).
- Vergunning verleend --> 
Leopoldlaan 53. Het plaatsen 
van een dakkapel.
Zaak: HZ 2022-1442. Verzon-
den 24-10-2022. (Bezwaar* 
B&W).
- Vergunning verleend --> 
Vicarieweg 58. Het realise-
ren van een uitloop aan de 
vleeskuikenstal (Activiteiten 
Afwijken best. plan, Milieu).
Zaak: HZ 2022-0983. Verzon-
den 25-10-2022. (Bezwaar* 
B&W).

Vergunningsvrij
- Wethouder van Olstweg 
22. Het verbouwen van de 
woning.
Zaak: HZ 2022-1433. Verzon-
den 24-10-2022. (Bezwaar* 
B&W).

Overige APV
-  Standplaatsvergunning. 
Aanvraag --> Marktplein. Het 
innemen van een tijdelijke 
standplaats voor de verkoop 
van oliebollen. Zaak: HZ 2022-
1529. Ontvangen 10-10-2022. 
(Inzage*)
- Vuurwerkverkoopvergun-
ning. Aanvraag --> Nijver-
heidsweg 8. Het verkopen van 
vuurwerk vanuit Loods 8 op 
29, 30 en 31 december 2022.
Zaak: HZ 2022-1582. Ontvan-
gen 13-10-2022. (Inzage*).
-  Vergunning obstakels op/
aan openbare weg. Aanvraag 

Vergunningen --> Het plaatsen van borden/
spandoeken voor de verkoop 
van vuurwerk. Zaak: HZ 2022-
1565. Ontvangen 17-10-2022. 
(Inzage*).
- Vuurwerkverkoopvergun-
ning. Aanvraag --> Zwolse-
wegje 80. Het verkopen van 
vuurwerk op 29, 30 en 31 
december 2022. Zaak: HZ 
2022-1560. Ontvangen 13-10-
2022. (Inzage*).

Elspeet
Omgevingsvergunning
-  Aanvraag --> Nunspeterweg 
3. Het onderhouden van het 
glas-in-lood ramen van de kerk 
(Activiteiten Bouwen, Wijzigen 
monument). Zaak: HZ 2022-
1524. Ontvangen 8-10-2022. 
(Inzage*).
- Aanvraag --> Nunspeterweg 
3. Het onderhouden van het 
glas-in-lood ramen van de kerk 
(Activiteiten Bouwen, Wijzigen 
monument). Zaak: HZ 2022-
1524. Ontvangen 8-10-2022. 
(Inzage*).
- Vergunning verleend --> Sta-
kenberg 75 0017. Het uitbrei-
den van de recreatiewoning.
Zaak: HZ 2022-1409. Verzon-
den 24-10-2022. (Bezwaar* 
B&W)

Evenementen
-  Evenementenvergunning. 
Vergunning verleend --> 
Nachtegaalweg 2. Het houden 
van de Sinterklaasintocht in 
Elspeet op 12 november 2022.
Zaak: HZ 2022-1520. Verzon-
den 20-10-2022. (Bezwaar* 
Burgemeester)

Hulshorst
Omgevingsvergunning
-  Vergunning verleend --> Har-
derwijkerweg 411. Het kappen 
van een eik.
Zaak: HZ 2022-1485. Verzon-
den 24-10-2022. (Bezwaar* 
B&W)

Vierhouten
Omgevingsvergunning
- Aanvraag --> Elspeterbosweg 
74 0005. Het tijdelijk bewonen 
van een recreatieverblijf ter 
overbrugging. Zaak: HZ 2022-
1428. Ontvangen 15-9-2022. 
(Inzage*)
- Vergunning verleend --> 
Gortelseweg 65. Het plaatsen 
van hekwerk met inrijpoort 
(Activiteiten Bouwen, Afwijken 
best. plan). Zaak: HZ 2022-
1510. Verzonden 24-10-2022. 
(Bezwaar* B&W)

* Zie Colofon 

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

Kijk op: overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
Toch liever de stukken inzien in het gemeentehuis?

Maak dan een afspraak via  (0341) 25 99 11.

Commissievergadering
Donderdag 3 november a.s. vergadert de commissie Maat-
schappij en Middelen om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de 
agenda staan o.a. de derde kwartaalrapportage 2022. 
De commissie Ruimte en Wonen vergadert op maandag  
7 november a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de 
agenda staan o.a. de beleidsagenda commissie Ruimte en 
Wonen. Beide vergaderingen zijn live te bekijken via nunspeet.
raadsinformatie.nl (hier vindt u ook de volledige agenda). 

Wat voor een 

burgemeester willen we? 

Denk mee!   

Afsluiting A28
Vanwege spoedasfalteringswerkzaamheden 
is de A28 enkele nachten afgesloten.

A28 Harderwijk - afslag Epe (hmp 52.9 - 66.5)
• Maandagnacht 31 oktober van 20.00 tot 06.00 uur
• Dinsdagnacht 1 november van 20.00 tot 06.00 uur
• Woensdagnacht 2 november van 20.00 tot 06.00 uur
• Donderdagnacht 17 november van 20.00 tot 06.00 uur

A28 't Harde - Harderwijk (hmp 72.8 - 52.9)
• Donderdagnacht 3 november van 20.00 tot 06.00 uur
• Woensdagnacht 9 november van 20.00 tot 06.00 uur
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Pleegouder worden?
Kinderen hebben een stabiele leefsituatie, liefde en aandacht 
nodig. Niet in ieder gezin lukt dit even goed. Soms speelt er 
in een gezin zoveel, dat de kinderen niet meer thuis kun-
nen blijven wonen. Dan zoeken we een pleeggezin, waar de 
kinderen met vaste opvoeders veilig kunnen opgroeien en de 
juiste begeleiding krijgen. 

Voelt u er iets voor om pleegouder te worden? 
Kom dan naar de regionale informatieavond in Harderwijk. 

Wat kunt u betekenen? 
In de regio Noord Veluwe zijn wij hard op zoek naar gezin-
nen die extra liefde en aandacht willen geven aan één of 
meerdere kinderen uit een ander gezin. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om iets voor deze kinderen te kunnen beteke-
nen. Soms is dat voor een weekend per maand. En in andere 
gevallen voor langere tijd.

Informatieavond
Wilt u weten wat u kunt doen? U bent van harte welkom op 
deze informatieavond:

Maandag 21 november om 20.00 uur (inloop 19.30 uur).
Harderwijk, De Kiekmure, Tesselschadelaan 1

Aanmelden 
Laat even weten of u komt via www.nunspeet.nl/plekjevrij.

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

Lokaal netwerk pleegouders
In de gemeente Nunspeet zijn enkele enthousiaste pleeg-
ouders gestart met een lokaal pleegoudernetwerk. Doel 
van dit netwerk is om ervaringen uit te wisselen, elkaar te 
ondersteunen en daarnaast pleegzorg laagdrempelig te 
maken. Door o.a. het organiseren van samenkomsten, 
onderhouden van een app-groep en delen van tips en 
handige informatie wordt hieraan vormgegeven. (Toekom-
stige) pleegouders uit de gemeente Nunspeet zijn van harte 
welkom om zich aan te melden voor dit netwerk. 

Een veelgehoorde wens van pleegouders is om periodiek 
ervaringen uit te wisselen met gelijkgestemden. 'Doe ik het 
goed?', 'Hoe doe jij dat?' en 'Welke grenzen passen jul-
lie toe?' zijn vragen waar een ouder met (pleeg)kinderen 
wel eens tegenaan loopt. Het is fijn om dit met anderen te 
kunnen delen. In september was er een ontmoetingsavond 
waarin werd besproken waar behoefte aan is. Vervolgens 
startten Gert en Marja van Milligen en Albert en Ria Koers dit 
pleegoudernetwerk. 

Bijeenkomst voor (toekomstige) pleegouders
Op donderdagavond 10 november om 19:30 uur is de eerst-
volgende bijeenkomst. Alle (toekomstige) pleegouders uit de 
gemeente Nunspeet zijn van harte welkom in De Hoeve, 
Elspeterweg 14 in Nunspeet. Een laagdrempelige avond 
waarin allerlei vragen, tips en suggesties aan bod komen. 

Aanmelden
Meld u aan voor deze avond door een e-mail te sturen naar: 
pleegoudernetwerknunspeet@gmail.com. U bent van harte 
welkom voor deze laagdrempelige en vrijblijvende avond.

10 GRATIS WORKSHOPS om je blijer, gezonder en sterker te maken 
   www.leefstijlladder.nl 
Waarom mag ik gratis kennismaken met workshops? 
Voor de inwoners van Nunspeet, Hulshorst, Vierhouten en Elspeet is het mogelijk om via gratis 
workshops nieuwe manieren te ontdekken waarmee ze hun blije gevoel en gezondheid een 
boost kunnen geven. Dit gebeurt in samenwerking met 'Nunspeet Sportief en Gezond' en 
onderstaande deelnemers.

Welke workshops kan ik bezoeken?   door.....
1. Intuïtief leven     - Brigitte Lammens
2. Geef je gezondheid een boost met adem & kou - Claudine van Monsjou
3. I Dance     - Heidy Bouw
4. Slaap & Mindfulness    - Heidi van Son
5. Taekwon-Do     - Raymond Eikema & Claudia Martwirono
6. FitMix      - Raymond Eikema & Claudia Martwirono
7. Powerwalking     - Ellen Drost
8. Yoga      - Heidy Bouw
9. Welke voeding en leefstijl passen bij wie ik ben? - Claudine Monsjou
10. Supermarkt workshop    - Ellen Drost

Waar vind ik meer informatie?
Op www.leefstijlladder.nl  vind je alle info, datums en inhoud van de gratis workshops, inclu-
sief verwijzingen naar hun websites. De workshops zijn geheel vrijblijvend.
Je mag je opgeven voor minimaal 1 en maximaal 8 workshops via info@leefstijlladder.nl o.v.v. 
naam, woonplaats en telefoonnummer en natuurlijk de workshop(s) van je keuze.
Je kunt ook prijzen winnen. Bezoek hiervoor de website www.leefstijlladder.nl.

Loes: Tijd voor jezelf is heel belangrijk!
"Sinds een aantal jaren heeft mijn man de ziekte van Parkinson. In de eerste periode van zijn 
ziek zijn heb ik hem veel geholpen. Ik was altijd bij hem thuis, hielp hem met alles wat nodig 
was. Aankleden lukte hem vanwege stijfheid en het beven maar moeilijk, zijn concentratie ging 
achteruit en hij vergat erg veel.  Ik moest er voor zorgen dat hij zijn medicijnen bijvoorbeeld op 
tijd in nam en  ook het houden van overzicht kostte hem steeds meer moeite. Daarnaast kwam 
ook het volledige huishouden op mijn schouders terecht. Ik was steeds in de weer met zorgen, 
verzorgen en het huishouden en verloor mijzelf daar een beetje in. Door mantelzorgondersteu-
ning ben ik dit meer in beeld gaan krijgen en heb ik ervoor gekozen om te gaan voor huishou-
delijke ondersteuning. Ook kwam er af en toe een kennis een poosje bij mijn man op visite, 
zodat ik even een boodschap kon doen of bij iemand op de koffie kon. Die tijd voor jezelf is heel 
belangrijk. 

Inmiddels is de zorgvraag van mijn man zo groot geworden, dat ik zelf niet meer voor hem 
kon zorgen. Hij woont nu in een verpleegtehuis bij mij in de buurt en elke dag ga ik bij hem op 
bezoek. Ik neem zijn was mee naar huis en zorg dat er verse bloemen op zijn kamer staan.
Mantelzorger blijf ik, al is de belasting nu een stuk minder. Het is moeilijk om mijn man in huis 
te moeten missen, maar hij woont op een plek waar hij alle zorg krijgt die hij nodig heeft. Dat 
geeft mij ook rust en ruimte. En juist dat vind ik nodig om mantelzorger te kunnen zijn!"

Mantelzorgwaardering
De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk om mantelzorgers te waarderen voor en te er-
kennen in de zorg die zij bieden aan hun naaste, want mantelzorgers zorgen intensief (meer 
dan 8 uur per week) en langdurig (langer dan 3 maanden) voor hun naaste. Daarom biedt de 
gemeente Nunspeet elk jaar rond de Dag van de Mantelzorg op 10 november een mantelzorg-
waardering aan. Deze bestaat uit cadeaubonnen van 10 maal € 10,-- te besteden bij aangeslo-
ten lokale ondernemers in de gemeente. 

Mantelzorgers die ingeschreven staan bij Steunpunt Mantelzorg krijgen deze waardering per 
post thuisgestuurd. Bent u als mantelzorger nog niet ingeschreven bij het Steunpunt en wilt u 
wél in aanmerking komen voor de waardering? Meldt u zichzelf dan vóór 10 november 2022 
aan bij het Steunpunt. Per mail info@mantelzorg-nunspeet.nl of telefonisch via (0341) 25 72 42. 

NB. Uw gegevens uit de keukentafelgesprekken bij de gemeente, vanuit de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB) of vanuit de zorginstelling waarin uw naaste mogelijk verblijft, worden  
vanwege privacyoverwegingen niet automatisch doorgegeven aan Steunpunt Mantelzorg. 

Excursies herstel vennen 
Zandenbos
Vennen op de droge Veluwe zijn prachtplekken waar wij 
mensen van genieten. Voor sommige planten en dieren 
hangt hun leven af van deze vennen, want juist dit water 
vormt hun leefgebied. Het gaat helaas niet goed met een 
heleboel vennen op de Veluwe. Dat geldt ook voor drie 
vennen in het Zandenbos bij Nunspeet. Er zijn maatregelen 
nodig die ervoor zorgen dat er meer water in de vennen 
blijft en planten en dieren meer rust krijgen, zodat de 
vennen in stand blijven. Staatsbosbeheer organiseert samen 
met de klankbordgroep vanuit Nunspeet op zaterdag 12 en 
woensdag 16 november excursies naar de Zandenbosvennen 
om buiten uitleg te geven over de herstelmaatregelen. Een 
excursie duurt ongeveer 1,5 uur en opgeven is noodzakelijk.

Wat is er aan de hand?
De vennen liggen in een kom met een voor water ondoor-
dringbare laag. Regenwater dat afstroomt voedt zo het ven. 
Doordat er veel bomen en struiken rond de vennen staan, 
verdampt er veel regenwater dat niet in de vennen komt. 
Bovendien dreigen de wortels die speciale laag in de grond 
te doorboren waardoor de vennen lek raken. Het bladinval 
en de schaduw zorgt voor een slechtere kwaliteit van het 
water en de oevers en daar hebben planten en dieren last 
van. Ook de rododendrons onttrekken veel water en nemen 
te veel plaats in op de oeverzones. De hoeveelheid recrean-
ten dicht op het ven en ook de honden die het water in gaan, 
verstoren de planten en de dieren te veel. De laatste jaren is 
het steeds droger en drukker geworden en ook de stikstof uit 
de lucht is schadelijk.

Voor het versterken van de natuur als leefgebied van planten 
en dieren zijn er urgent maatregelen nodig. De provincie Gel-
derland en Staatsbosbeheer staan voor deze taak. Doen ze 
niets, dan dreigen de vennen te verdwijnen met de planten 
die er leven zoals hele specifieke hoogveenmossen, zegges 
en dieren als libellen en amfibieën. 

Maatregelen
De natuur versterken levert buiten keuzes op voor maatre-
gelen. Er zullen bomen en struiken weg moeten. Recreatie-
paden zullen moeten worden verlegd. Tegelijkertijd komt er 
nieuw vlonderpad tussen de twee vennen, zodat genieten 
van de plek mogelijk blijft. In samenwerking met de klank-
bordgroep zijn we tot de definitieve maatregelen gekomen.

De vergunningaanvraag, nodig voor een deel van de maatre-
gelen, gaat na de excursies naar gemeente Nunspeet. Als de 
vergunning wordt verleend gaat Staatsbosbeheer het herstel 
volgend najaar uitvoeren.

Publieksexcursies 
Tijdens de publieksexcursies wil Staatsbosbeheer samen 
met de klankbordgroep belangstellenden graag op locatie 
informeren over de beoogde maatregelen die de natuur 
sterker maken. Er zijn publieksexcursies bij de vennen op 
zaterdag 12 november (10.00 uur) en woensdag 16 novem-
ber (13.00 uur). 

Aanmelden
Aanmelden is nodig via veluwe@staatsbosbeheer.nl.
Na aanmelding krijgt u zo spoedig mogelijk een mail 
terug met de ontvangstlocatie.

Kom na zonsopgang en voor zonopkomst niet in de 
bossen
Extra toezicht tegen avondactiviteiten in bossen en natuurterreinen 

Overdag kunnen we als recreanten in heel veel natuurterreinen mooie wandelingen en uitda-
gende fietstochten maken. Juist in de nacht geven we de ruimte aan dieren die in de schemer 
en in het donker opzoek gaan naar voedsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wilde zwijnen en 
edelherten. Wanneer er steeds meer activiteiten plaatsvinden in de avond kunnen deze dieren 
ook dan niet rustig opzoek gaan naar hun eten. 

In de zomer is het nog tot laat op de avond licht. Dan is het bos nog toegankelijk om mooie 
tochten te maken, maar nu de winter nadert wordt het 's avonds weer eerder donker. In deze 
afgelopen weken zien de boa's van Staatsbosbeheer en gemeente Nunspeet steeds meer 
nachtelijke activiteiten. Vooral mountainbiken in het donker met een grote lamp op de fiets 
wordt steeds populairder. Uiteraard is dit niet wenselijk voor de rust in de natuurgebieden en 
daarom dus verboden.

Daarom zal er de komende periode meer toezicht zijn en dan specifiek gericht op mountain-
bikers die na zonsondergang het natuurgebied in gaan. Bij alle ingangen van natuurgebieden 
hangen de openstellingsregels. Hierop staat dat u er na zonsondergang en voor zonsopkomst 
niet in mag komen. Wanneer u zich in de natuurgebieden na zonsondergang bevindt riskeert u 
een bekeuring. Ook riskeert u een bekeuring wanneer u geen identiteitsbewijs kunt tonen. 

Om dit te voorkomen bent u overdag van harte welkom in de natuurgebieden. 

Zo zorgen we samen voor een mooie natuurbeleving en blijft er ook genoeg rust 
voor de wilde dieren.

Werkzaamheden aan de Stationslaan:

In verband met voorbereidende werkzaamheden voor de aanpas-
singen in de stationsomgeving (leggen kabels en leidingen) is de 
Stationslaan nabij de rotonde tijdelijke voor het doorgaande verkeer 
afgesloten. 

De aannemer heeft iets meer tijd nodig voor de werkzaamheden. Op 
vrijdag 4 november a.s. aan het einde van de middag is de weg weer open. Dat is een week 
later dan eerder was gepland. De omleiding van het verkeer blijft zoals het nu is. Alle winkels 
en woningen blijven bereikbaar via de noordzijde van de Stationslaan. 

Herinrichting kruispunt Harderwijkerweg-Stationslaan
Van maandag 7 tot en met vrijdag 11 november a.s. zal vanwege werkzaamheden het kruis-
punt Harderwijkerweg/Stationslaan in Nunspeet voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer 
worden afgesloten. In deze week wordt dit kruispunt heringericht. Met de aanpassingen krijgt 
het kruispunt meer uitstraling en ruimtelijke kwaliteit en wordt het verkeersveiliger. Voor fiet-
sers en voetgangers blijft er tijdens de werkzaamheden wel een doorgang. 

Deze aanpassing vloeit voort uit de Centrum- en detailhandelsvisie waarin is benoemd dat de 
beide 'koppen' van de Dorpsstraat wat meer aantrekkelijk, voetgangersvriendelijk en uitnodi-
gend mogen zijn zonder grote ingrepen te doen in de verkeersstructuur. Deze kruisingen zijn 
de belangrijkste entrees naar het kern-centrumgebied van Nunspeet en maken deel uit van de 
Z-structuur, het kernwinkelgebied. Veel bezoekers, zowel per auto, fiets als lopend arriveren 
hier of passeren het gebied om er hun inkopen te doen of verder te gaan richting de Dorps-
straat en Marktplein. In het afgelopen voorjaar is de 'kop' aan de andere kant van de Dorps-
straat (Eperweg/Laan) al verbeterd. 

Op vrijdag 11 november om 16.00 uur wordt de kruising weer opengesteld voor het door-
gaande verkeer.

Werkvakken
7 tot en met 
11 november

Harderwijkerweg
Dorpsstraat

Stationslaan


