
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 redelijker-
wijs niet toe in staat bent geweest. 
Naast het indienen van een beroep
kunt u een voorlopige voorziening
aanvragen. Een beroepschrift kunt
u indienen bij de rechtbank Gelder-
land, Afdeling 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-
meester/burgemeester en wet-
houders (B&W)/gemeenteraad). 
Voor een mondelinge zienswijze 
kunt u contact opnemen met 
de betreffende afdeling. Beroep 
tegen een definitieve vergunning 
is alleen mogelijk als u tijdig een 
zienswijze hebt ingediend.

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 kledinginzamel-
  actie in 2022. Zaak: HZ 2021-
  0234. Verzonden 28-12-2021.
- Houden van kledinginzamel-
  actie in 2022. Zaak: HZ 2021-
  0237. Verzonden 28-12-2021.

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Jan van Vuurenstraat 42. 
  Plaatsen van een dakkapel. 
  Zaak: HZ 2021-1959. 
  Ontvangen 21-12-2021.
- Oosterlaan 136. Renoveren 
  van kozijnen. Zaak: HZ 2021-
  1952. Ontvangen 19-12-2021. 
- Waterweg 35. Het plaatsen   
  van twee cabins voor training 
  speurhonden. Zaak: HZ 2021-
  1875. Ontvangen 6-12-2021. 

Beslistermijn verlengd1 
- Oosteinderweg 116a. Verbouw
  bedrijfsruimte. Zaak: HZ 2021-
  1533. Verzonden 28-12-2021. 

Ontwerp5

- Eperweg 26. Het brandveilig 
  gebruik Duyvenstaete. Zaak: 
  HZ 2021-1833. Ter inzage 
  vanaf 28-12-2021. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Eeckelhagen 37. Uitbreiden 
  gebruik naar onderwijs en 
  kinderopvang. Zaak: HZ 2021-
  1876. Verzonden 22-12-2021. 
- Krommeweg 16. Wijzigen van
  bijgebouw. Zaak: HZ 2021-
  1892. Verzonden 23-12-2021. 
- Prins Alexandererf 2. Plaatsen
  dakkapel. Zaak: HZ 2021-1906. 
  Verzonden 23-12-2021.
- Smithstraat 3. Plaatsen van 
  een dakkapel. Zaak: HZ 2021-
  1925. Verzonden 22-12-2021. 
- Zoomweg 29. Het wijzigen 
  van de vergunning (Activi-
  teiten Bouwen, Afwijken 
  best. plan). Zaak: HZ 2021-
  1711. Verzonden 22-12-2021. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Plesmanlaan 1. Halve 
  marathon van Nunspeet op 
  02-04-2022. Zaak: HZ 2021-
  1961. Ontvangen 17-12-2021. 

Alcoholwetvergunning 
verleend3

- Elspeterweg 6. Uitoefenen 
  horecabedrijf Café Restaurant 
  Joris. Zaak: HZ 2021-1638. 
  Verzonden 23-12-2021. 

Speelautomaten aanwezig-
heidsvergunning verleend2

- Brinkersweg 41. Aanwezig 
  houden van twee kansspel-
  automaten in Café De Vier-
  sprong. Zaak: HZ 2021-1891. 
  Verzonden 23-12-2021. 

Vergunningen Sloopmeldingen1

- 't Hoge 20. Het slopen van de 
  woning. Zaak: HZ 2021-1942. 
  Ontvangen 16-12-2021. 
- Marktstraat 7. Saneren van 
  asbest. Zaak: HZ 2021-1970. 
  Ontvangen 22-12-2021.
- Treubstraat 48. Saneren van 
  asbest. Zaak: HZ 2021-1975. 
  Ontvangen 22-12-2021.

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Merelweg 39. Intern aanpas-
  sen van de woning. Zaak: 
  HZ 2021-1948. Ontvangen 
  17-12-2021.
- Nachtegaalweg 2a. Vervangen 
  van brandcompartiment. 
  Zaak: HZ 2021-1936. 
  Ontvangen 15-12-2021. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Ds. Kalshovenweg 15. Het 
  realiseren van een berging. 
  Zaak: HZ 2021-1834. 
  Verzonden 22-12-2021. 
- Ds. Kalshovenweg 15. Herin-
  richten buitenterrein. Zaak: 
  HZ 2021-1836. Verzonden 
  22-12-2021. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Harderwijkerweg 430. Het 
  verbouwen van twee zomer-
  huisjes tot premantelzorg-
  woning. Zaak: HZ 2021-1946. 
  Ontvangen 17-12-2021.
- Vuurkuilweg 32. Bouwen van 
  een schuur. Zaak: HZ 2021-
  1958. Ontvangen 20-12-2021. 

Beslistermijn verlengd1

- Harderwijkerweg 355. 
  Wijzigen van het gebruik 
  recreatie naar kinderdagver-
  blijf. Zaak: HZ 2021-1517. 
  Verzonden 27-12-2021. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
aangevraagd3

- Nunspeterweg 70. Verlengen 
  van tijdelijke noodopvang 
  asielzoekers van 6 januari tot 
  en met 11 maart 2022. Zaak: 
  HZ 2021-1999. Ontvangen 
  27-12-2021.

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Nunspeterweg 70. Verlengen 
  van tijdelijke noodopvang 
  asielzoekers van 6 januari tot 
  en met 11 maart 2022. Zaak: 
  HZ 2021-1999. Verzonden 
  04-01-2022.
- Elspeterbosweg 9. Plaatsen 
  van een geluidsscherm. Zaak: 
  HZ 2021-1609. Verzonden 
  27-12-2021. 

- Zie colofon voor toelichting -

Besluit intrekking omgevingsvergunning Nijverheidsweg
Het college van B&W heeft besloten de verleende omgevings-
vergunning voor het bouwen van een woongebouw van vier 
wooneenheden met ieder zes kamers ten behoeve van verhuur 
aan de Nijverheidsweg 10, 12 en 14 in Nunspeet in te trekken.

Van 4 januari tot en met 15 februari 2022 liggen de vergunning 
en de daarbij behorende stukken ter inzage in het gemeente-
huis. De stukken zijn ook te raadplegen via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.OV00034-vg01).

Tijdens bovengenoemde termijn kan tegen het besluit beroep 
worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, zie colofon. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met Team Vergunningen, Toe-
zicht en Handhaving via (0341) 25 99 11.

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

overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Inzameling oud papier
Aankomend weekend kunt u op diverse plekken uw oud 
papier inleveren op onderstaande locaties:

Prinses Beatrixschool aan de Hoefslag (Hulshorst)
- Zaterdag 8 januari van 8.30-11.30 uur.

Dries Bandenservice aan de Hullerweg 116
- Zaterdag 8 januari (hele dag). De opbrengst is bestemd voor  
  de Ds. C. de Ridderschool en de Ds. A. van Stuijvenbergschool.

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

Korte afsluiting toe-/afritten A28 
Vanwege onderhoudswerkzaamheden langs de A28 worden 
de af- en toeritten in de richting van Harderwijk (Epe, Elspeet 
en Hendriksbos) max. 60 minuten opeenvolgend afgesloten 
tussen 5 januari 20.00 uur en 6 januari 05.00 uur. Tussen 
7 januari 21.30 uur en 8 januari 05.00 uur geldt dit voor de 
af- en toeritten aan de andere kant van de A28: Willemsbos, 
Elspeet en Epe. Het verkeer wordt omgeleid.

Bovenstaand bericht is onder voorbehoud van wijzigingen. 
Check voor uw actuele reis de website vananaarbeter.nl.

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

Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaarschriften vergadert dinsdag 11 januari 
2022 om 15.00 uur digitaal. Op de agenda staat het bezwaar 
gericht tegen opgelegde last onder dwangsom inzake her-
planting van bomen aan de Reelaan 25, Vierhouten.

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.



Bestuur en medewerkers 
van de gemeente 

Nunspeet wensen u een 
gezond en voorspoedig 

2022.

Lantaarnpaal kapot? Gedumpt afval? 
Losliggende stoeptegels? 

 
Meld dit via 

www.nunspeet.nl/ietsmelden

Noodopvang Vierhouten verlengd 
De noodopvang voor vluchtelingen in Vierhouten wordt 
verlengd tot naar verwachting medio maart 2022. Dat heeft 
het college van B&W besloten. De huidige noodopvang zou 
eindigen op 5 januari 2022. 

Burgemeester Van de Weerd heeft van de Commissaris van 
de Koning het dringende verzoek gehad om te onderzoeken 
of een eventuele verlenging mogelijk is. Het tekort aan op-
vangplaatsen is onverminderd groot.
 
Burgemeester Van de Weerd: "Omdat ik draagvlak voor een 
verlenging van de tijdelijke noodopvang erg belangrijk vind 
heb ik gevraagd hoe o.a. het hotel zelf, de directe buren, het 
bestuur van de Dorpsgemeenschap Vierhouten, de super-
markt in Vierhouten, de wijkagent en de fractievoorzitters 
in de gemeenteraad over een mogelijke verlenging denken. 
De reacties op mijn vraag waren allemaal positief. We heb-
ben zelf ook kunnen constateren dat de opvang in Hotel De 
Mallejan sinds begin november soepel en zonder problemen 
verloopt. Met een einddatum in maart heeft het hotel de 
mogelijkheid zich weer goed voor te kunnen bereiden op de 
paasdagen en het komende toeristenseizoen."

Alle inwoners van Vierhouten hebben een brief ontvangen 
van de burgemeester waarin hij het besluit tot verlenging 
uitlegt. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Wilt u dat er iemand met u meedenkt over uw vraag op het gebied van wonen, (jeugd)zorg, 
welzijn, onderwijs, werk of inkomen? Neem dan contact op met de onafhankelijke cliënt-
ondersteuner van MEE Veluwe.

De cliëntondersteuner van MEE bekijkt samen met u uw vraag en uw situatie. MEE denkt met 
u mee over een oplossing en wat daarvoor nodig is. Als het nodig is, helpt de cliëntondersteu-
ner u bij het regelen van verdere hulp of is aanwezig bij het keukentafelgesprek. Onafhankelijke 
cliëntondersteuning is er voor iedereen, is onafhankelijk van de gemeente en kost u niets.

"Als cliëntondersteuners zijn we er niet alleen voor praktische zaken maar ook voor een stukje 
begrip en aandacht", Martine Stoutjesdijk, cliëntondersteuner MEE Veluwe.

Inloopspreekuren
MEE houdt doorgaans spreekuren op De Enk en op WOC Binnenhof. Vanwege corona is dit 
niet altijd mogelijk. Kijk voor actuele informatie op www.nunspeet.nl/zorg-en-ondersteuning/
onafhankelijke-clientondersteuning. 

Bellen kan altijd
MEE Veluwe is telefonisch bereikbaar via 055-5269200. Bel gerust 
voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. Meer 
informatie vindt u ook via www.meeveluwe.nl.
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