
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.
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Gemeente Nunspeet
APV-Vergunning
-  Collectevergunning. Ver-
gunning verleend --> Het van 
huis tot huis collecteren in 
de periode 28/08/2022 t/m 
03/09/2022. Zaak: HZ 2022-
1102. Verzonden 20-7-2022. 
(Bezwaar* B&W).

Nunspeet
Omgevingsvergunning
- Aanvraag --> Groenelaantje 
25. Het realiseren en verplaat-
sen van vakantiewoningen.
Zaak: HZ 2022-1129. Ontvan-
gen 13-7-2022. (Inzage*).
- Aanvraag --> Kolmansweg 52. 
Het bouwen van een loods.
Zaak: HZ 2022-1177. Ontvan-
gen 20-7-2022. (Inzage*).
- Aanvraag --> Wilde-Landweg 
10. Het verbouwen van het 
woonhuis. Zaak: HZ 2022-
1116. Ontvangen 12-7-2022. 
(Inzage*).
- Vergunning verleend --> 
Enkweg 30. Het verbouwen 
van de woning (Activiteiten 
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2022-0905. Verzon-
den 25-7-2022. (Bezwaar* 
B&W).
- Vergunning verleend --> 
Eperweg 46. Het kappen van 2 
bomen. Zaak: HZ 2022-1087. 
Verzonden 21-7-2022. (Be-
zwaar* B&W).
- Vergunning verleend --> 
Jasmijnweg 19. Het verbreden 
van de oprit. Zaak: HZ 2022-
1070. Verzonden 21-7-2022. 
(Bezwaar* B&W).

Evenementen
- Evenementenvergunning. 
Aanvraag --> Marktplein. Het 
organiseren van Nunspeet Be-
weegt op 21 september 2022. 
Zaak: HZ 2022-1153. Ontvan-
gen 14-7-2022. (Inzage*).
-  Evenementenvergunning. 
Aanvraag --> Secretaris Boer-
houtweg 1. Het houden van 
een markt in het kader van bu-
rendag op 24 september 2022.
Zaak: HZ 2022-1151. Ontvan-
gen 14-7-2022. (Inzage*).
Overige APV
-  Vergunning obstakels op/
aan openbare weg. Aanvraag 
--> Het plaatsen van spandoe-
ken voor de Veluwse Zwerf-
tocht.
Zaak: HZ 2022-1206. Ontvan-
gen 24-7-2022. (Inzage*)
- Vergunning obstakels op/
aan openbare weg. Vergun-
ning verleend --> De Savornin 
Lohmanstraat. Objectonthef-
fing voor koelcontainer aan de 
Savornin Lohmanstraat.
Zaak: HZ 2022-0909. Verzon-
den 25-7-2022. (Bezwaar* 
B&W).
- Terrasvergunning. Vergun-
ning verleend --> Stationslaan 
18. Het plaatsen van een 
terras voor Pico Bello. Zaak: 
HZ 2022-1074. Verzonden 21-
7-2022. (Bezwaar* B&W).

Vergunningen

Inzage

Eenvoudig toegang 
tot besluiten over 

uw buurt zoals ver-
gunningen, bouw-

plannen
en lokale regelgeving? 

Kijk op:
overheid.nl/berich-
ten-over-uw-buurt

Toch liever de stukken 
inzien 

in het gemeentehuis?
Maak dan een af-

spraak via (0341) 25 
99 11.

Gedumpt afval? 
Losliggende 
stoeptegels?

Meld dit via 
nunspeet.nl/ietsmelden

Alcoholwet
Ontheffing art. 35 Alcohol-
wet. Ontheffing verleend --> 
Dorpsstraat 43 (tegenover 
Beregoed). Het schenken van 
zwak-alcoholhoudende drank 
tijdens de  Nacht van Nun-
speet op 25 augustus 2022. 
Zaak: HZ 2022-1181. Verzon-
den 26-7-2022. (Bezwaar* 
Burgemeester).
- Ontheffing art. 35 Alcohol-
wet. Ontheffing verleend --> 
Marktplein. Het schenken van 
alcohol tijdens het Oktober-
fest op 8 oktober 2022. Zaak: 
HZ 2022-1017. Verzonden 
26-7-2022. (Bezwaar* Burge-
meester).
- Ontheffing art. 35 Alcohol-
wet. Ontheffing verleend --> 
Parkeerplaats Transferium, 
Plesmanlaan. Het schenken 
van zwak-alcohoudende drank 
tijdens het  Brasswood festival 
o 10 september 2022. Zaak: 
HZ 2022-1175. Verzonden 
26-7-2022. (Bezwaar* Burge-
meester).
- Ontheffing art. 35 Alcohol-
wet. Ontheffing verleend --> 
Stationslaan 3a. Het schenken 
van zwak-alcoholhoudende 
drank tijdens de Nacht van 
Nunspeet op 25 augustus 
2022.
Zaak: HZ 2022-1198. Verzon-
den 26-7-2022. (Bezwaar* 
Burgemeester).
- Alcoholwetvergunning. Ver-
gunning verleend --> Station-
slaan 18. Het uitoefenen van 
het horecabedrijf IJssalon Pico 
Bello.
Zaak: HZ 2022-1073. Verzon-
den 21-7-2022. (Bezwaar* 
Burgemeester).

Meldingen
- Sloopmelding. Gemeld --> 
Veelhorsterweg 11. Het sane-
ren van asbest.
Zaak: HZ 2022-1142. Ontvan-
gen 14-7-2022. (Inzage*)

Elspeet
Omgevingsvergunning
- Aanvraag --> Oude Hof 25. 
Het plaatsen van tijdelijke 
units.
Zaak: HZ 2022-1100. Ontvan-
gen 7-7-2022. (Inzage*).
- Aanvraag --> Veenweg 70. 
Het vervangen van een bijge-
bouw (Activiteiten Bouwen, 
Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2022-1063. Ontvan-
gen 1-7-2022. (Inzage*)
- Vergunning verleend --> 
Apeldoornseweg 30. Het 
restylen van kantoorruimte en 
realiseren van een uitbreiding.
Zaak: HZ 2022-0995. Verzon-
den 25-7-2022. (Bezwaar* 
B&W)
- Vergunning verleend --> Sta-
kenbergweg 124. Het oprich-
ten van een bijgebouw.
Zaak: HZ 2022-0961. Verzon-
den 20-7-2022. (Bezwaar* 
B&W)

Evenementen
- Evenementenvergunning. 
Aanvraag --> Molenweg 6. Het 
houden van de Boer'ndag in 
Elspeet op 27 augustus 2022.
Zaak: HZ 2022-1184. Ontvan-
gen 20-7-2022. (Inzage*)
-  Evenementenvergunning. 
Aanvraag --> Ploegweg. Het 
houden van een Straatbarbe-
cue op 10 september 2022.
Zaak: HZ 2022-1158. Ontvan-
gen 15-7-2022. (Inzage*)
-  Evenementenvergunning. 
Vergunning verleend --> Het 
houden van de 31e Ronde van 
Elspeet op 10 augustus 2022.
Zaak: HZ 2022-1057. Verzon-
den 20-7-2022. (Bezwaar* 
Burgemeester)

Alcoholwet
- ontheffing art. 35 Alcohol-
wet. Ontheffing verleend --> 
Molenweg nabij Molen De 
Hoop. Schenken van zwak-al-
coholhoudende drank tijdens 
Boer'ndag op 27-08-2022.
Zaak: HZ 2022-1185. Verzon-
den 26-7-2022. (Bezwaar* 
Burgemeester)

Hulshorst
Omgevingsvergunning
- Aanvraag --> Klarenweg 1. 
Het bouwen van schuur.
Zaak: HZ 2022-1094. Ontvan-
gen 7-7-2022. (Inzage*)
- Aanvraag --> Schotweg 38. 
Het tijdelijk gebruik woning 
t.b.v. zorgboerderij.
Zaak: HZ 2022-1101. Ontvan-
gen 8-7-2022. (Inzage*)
-  Vergunning verleend --> - 
Harderwijkerweg 343. Het 
plaatsen en gebruiken van 
chalets t.b.v. het huisvesten 
van vluchtelingen voor de 
duur van max. 5 jaar. Zaak: 
HZ 2022-1105. 
 (Bezwaar* B&W)

Meldingen
-  Sloopmelding. Gemeld --> 
Harderwijkerweg 436. Het 
saneren van asbest.
Zaak: HZ 2022-1159. Ontvan-
gen 18-7-2022. (Inzage*)
- Sloopmelding. Gemeld --> 
Harderwijkerweg 450. Het ver-
wijderen van asbesthoudende 
materialen.
Zaak: HZ 2022-1183. Ontvan-
gen 20-7-2022. (Inzage*)

Vierhouten
Omgevingsvergunning
- Ontwerp --> 't Frusselt 30. 
Het uitbreiden van de groeps-
accommodatie (Activiteiten 
Bouwen, Brandveilg gebrui-
ken). Zaak: HZ 2022-0834. 
Ter inzage vanaf 26-7-2022. 
(Zienswijze* B&W)

* Zie Colofon 

Experiment met een voor-
rangsregeling voor 55+ers 
op de huurwoningmarkt. 

Het college van de ge-
meente Nunspeet gaat 
– om de doorstroming te 
bevorderen - experimen-
teren met het geven van 
voorrang voor de groep 
55+ers die nu in een ruime 
gezinshuurwoning wonen 
en die willen verhuizen 
naar een passende, veilige 
en comfortabele sociale 
huurwoning. 

Artikel 16 van de Huisves-
tingsverordening gemeen-
te Nunspeet 2020 biedt 
het college de mogelijk-
heid om door een experi-
ment toe te passen af te 
wijken van de in de veror-
dening vastgelegde regels 
voor de verdeling van de 
sociale huurwoningen.  

De reden voor het college 
om dit experiment toe te 
staan is om de doorstro-
ming te bevorderen in de 
sociale huurwoningenvoor-
raad. 

Een deel van de voorraad 
sociale huurwoningen 
wordt voor dit experiment 
ingezet waardoor de ove-
rige woningen beschikbaar 
blijven voor de overige 
woningzoekenden.

Het experiment zal tot 1 
januari 2024 worden toe-
gepast. 
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Wie stuur jij een kaartje
vanaf je vakantieadres?

Een klein gebaar kanhet verschil maken.

Aah, de zomervakantie. Is het niet heerlijk? Ja! Maar niet voor iedereen. Meer dan de helft van 
alle 75-plussers voelt zich namelijk weleens eenzaam. En zeker als hun naasten op vakantie zijn. 
Ken je zo iemand? Stuur hem of haar dan een kaartje, foto of berichtje vanaf je vakantieadres. 
Dat wordt gewaardeerd, zo’n klein gebaar. En kan het verschil maken. Wil je weten wat je nog 
meer kunt doen tegen eenzaamheid? Je leest het op eentegeneenzaamheid.nl.

Check je bandenspanning en bespaar brandstof 

Uit onderzoek blijkt dat ca. 60% van de Nederlandse 
automobilisten met te zachte banden rijdt. Dat betekent 
meer weerstand, waardoor de motor harder moet werken 
om dezelfde snelheid te bereiken. Dit kost meer brandstof. 
Bovendien leidt dit tot extra uitstoot van CO2 en fijnstof. 
Ook als je elektrisch rijdt, omdat je accu sneller opgeladen 
moet worden. 

Aan de Industrieweg op het terrein van de Welkoop in 
Nunspeet vind je de slimme bandenpomp van Band op 
Spanning. Voer je gegevens in, sluit de pomp aan en de 
bandenpomp zorgt voor de optimale bandenspanning. Na 
gebruik staan de meting en besparing op brandstof en geld 
in beeld.

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.

De natuur is prachtig, maar ook heel kwetsbaar. We moeten doorlopend en zeker in de 
komende weken, goed opletten wat we in de natuur doen. Een natuurbrand kan verwoes-
tend zijn en zich onder bepaalde omstandigheden zeer snel uitbreiden.

Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand
• Gooi sigaretten en glas in een prullenbak of neem het mee.
• Parkeer uw auto (hete uitlaat) niet in een droge berm of droog gras.
• Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of  

bij de hulpdiensten, zoals brandweer en politie. Maak eventueel een foto  
of filmpje met kenmerken.

• Maak geen open vuur (bbq of vuurkorf) in een periode met een verhoogde kans op 
natuurbrand. Doof open vuur altijd goed. Kolen van de bbq blijven lang nagloeien.

• Houd u aan de regels en ga niet van wegen en paden af. Neem een kaart  
met routes (gps) mee als u op stap gaat, zodat u u beter kunt oriënteren.

Wat als er brand is?
• Wacht hulp niet af, vlucht zo snel mogelijk ver weg en neem anderen  

mee naar een veilige plek, zoals de openbare weg of een groot verhard  
terrein.

• Loop daarbij niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de 
brand. Zo is de kans het kleinst dat de brand u inhaalt.

• Wees extra alert met heide en dennenbos. Hier is de kans op een snel  
uitbreidende brand groter dan in een loofbos.

• Bel 112 om de locatie van de brand door te geven. Let hierbij op herkenningspunten 
zoals borden, straatborden, nummers op banken of een  
ANWB paddenstoel.

Kijk voor meer informatie over brandveiligheid op natuurbrandrisico.nl of brandweer.nl. 
Kijk voor het actuele natuurbrandrisico op natuurbrandrisico.nl.

Het wordt weer 
warm en droog....


