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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 
aangevraagd1

- Het plaatsen van spandoeken 
  voor de Week van de Mantel-
  zorg 2022. Zaak: HZ 2022-
  1438. Ontvangen 20-9-2022. 

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Driestweg 5. Het wijzigen van 
  bouwaanvraag (uitbreiding).
  Zaak: HZ 2022-1404. 
  Ontvangen 9-9-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Kappen van een boom.
  Zaak: HZ 2022-1309. 
  Verzonden 21-9-2022.
- Heemskerklaan 117. Het 
  uitbreiden van het woonhuis. 
  Zaak: HZ 2022-1412. 
  Verzonden 22-9-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Rondom Zandenplas en 
  Zandenbos. Zandenplasloop 
  op 12 november 2022. Zaak: 
  HZ 2022-1417. Ontvangen 
  13-9-2022.
- Whemeplein. Heleboeldag 
  op 1 juli 2023. Zaak: HZ 2022-
  1441. Ontvangen 21-9-2022. 

APV-vergunning 
aangevraagd1

- Elburgerweg 11. Innemen 
  van een standplaats voor 
  bloedafname op diverse data 
  in 2023. Zaak: HZ 2022-1443. 
  Ontvangen 21-9-2022. 

Sloopmeldingen1

- Pangelerweg 16. Verwijderen 
  asbesthoudende golfplaten. 
  Zaak: HZ 2022-1444. 
  Ontvangen 22-9-2022.

Vergunningen - Wilde-Landweg 10. Slopen 
  en verwijderen van asbest 
  van daken en schuren. Zaak: 
  HZ 2022-1414. Ontvangen 
  13-9-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1 
- Stakenbergweg 149. Het 
  bouwen van een loods en 
  kapschuur. Zaak: HZ 2022-
  1314. Ontvangen 29-8-2022. 

Omgevingsvergunning 
beslistermijn verlengd1 
- Tegenover Kleine Kolonie-
  weg 104 en naast 139a. 
  Het aanleggen van bospad.
  Zaak: HZ 2022-1152. 
  Verzonden 26-9-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1

- Harderwijkerweg 328. Het 
  starten van een Bed & Break-
  fast. Zaak: HZ 2022-1421. 
  Ontvangen 14-9-2022. 
- Varelseweg 211. Het kappen 
  van 9 zieke en dode bomen. 
  Zaak: HZ 2022-1430. 
  Ontvangen 16-9-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Varelseweg 102. Het tijdelijk 
  verbreden van een duiker.
  Zaak: HZ 2022-1214. 
  Verzonden 21-9-2022. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning
verleend3

- 't Frusselt 30. Het uitbreiden 
  van de groepsaccommodatie.
  Zaak: HZ 2022-0834. 
  Verzonden 21-9-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Inzage

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 6 oktober vergadert de commissie Maatschappij 
en Middelen om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de 
agenda staan o.a. de technische behandeling Programma-
begroting 2023-2026, opgroeien in een kansrijke omgeving 
en de verordening begraafplaatsen.

De commissie Ruimte en Wonen vergadert op maandag  
10 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda 
staan o.a. het vaststellen van het bestemmingsplan 'Buiten-
centrum Veluwe-Noord'(o.a. Klimbos), vaststellen beleids- 
notitie kleinschalige windmolens bebouwde kom en de  
vaststelling bestemmingsplan Essenburgweg 14, Hulshorst. 

De beide vergaderingen zijn live te bekijken via de website 
nunspeet.raadsinformatie.nl (hier vindt u ook de volledige 
agenda). De commissie Algemeen Bestuur gaat niet door, 
omdat er geen agendapunten zijn.

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

Online verlengen rijbewijs
Sinds 3 oktober 2022 is het mogelijk in de gemeente Nun-
speet om de verlenging van het rijbewijs online aan te vragen 
via de website van de RDW. U kunt het rijbewijs al na twee 
werkdagen op afspraak ophalen in het gemeentehuis. Online 
aanvragen is alleen mogelijk in het geval van verlengen van 
het rijbewijs of bij uitbreiding van categorieën. Iemand die 
voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet hiervoor nog 
wel naar het gemeentehuis.

Erkende fotograaf
Om het rijbewijs online te kunnen verlengen, is een pasfoto 
nodig die is gemaakt bij een erkende fotograaf of fotocabine. 
Een overzicht van erkende fotografen en fotocabines is te 
vinden op de locatiewijzer op rdw.nl.

Hoe werkt het?
De aanvraag begint met het laten maken van een foto bij een 
door de RDW erkende fotograaf of fotocabine. De fotograaf 
of fotocabine verstuurt de foto digitaal naar RDW. Daarna 
kunt u met de DigiD-app met ID-check makkelijk en snel de 
aanvraag doen via rdw.nl. Na twee werkdagen kunt u het 
rijbewijs ophalen op afspraak in het gemeentehuis.

Erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs aanvragen
Fotoleveranciers worden door RDW geïnformeerd over deel-
nemende gemeenten. Fotografen die zich willen aansluiten 
bij RDW kunnen de Erkenning Fotograaf pasfoto rijbewijs 
aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de Erkenning 
Fotograaf pasfoto rijbewijs moet het bedrijf aan een aantal 
voorwaarden en eisen voldoen. Meer informatie hierover is 
te vinden via rdw.nl.

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

Ontwerpverkeersbesluit 
Het college van B&W is van plan nabij de locatie Colijnstraat 18 
parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het opladen van 
elektrische voertuigen.

Zienswijze
Het ontwerpverkeersbesluit ligt van 4 oktober 2022 tot en met 
15 november 2022 ter inzage in het gemeentehuis. Op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
gedurende deze periode hun zienswijze over dit ontwerpbesluit 
kenbaar maken bij ons college, zie colofon.

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

Vaststelling Marktreglement weekmarkt Nunspeet 2022
Het college van B&W heeft in de vergadering van 6 september 
jl. het 'Marktreglement weekmarkt Nunspeet 2022' vastgesteld. 
Nieuw opgenomen in dit reglement is de werking van de  
reclamecommissie van de weekmarkt Nunspeet.

Het 'Marktreglement weekmarkt Nunspeet 2022' treedt in  
werking met ingang van 13 september 2022 en is online in te 
zien via lokaleregelgeving.overheid.nl. 

Het 'Marktreglement weekmarkt Nunspeet 2022' ligt sinds 
14 september 2022 (op afspraak) ter inzage in het 
gemeentehuis. 
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Verkeershinder stationsomgeving Nunspeet
De voorbereidingen voor de herinrichting van de stationsomgeving in Nunspeet zijn in volle 
gang. In de afgelopen periode zijn een aantal panden gesloopt, bomen gekapt en momenteel 
is de aannemer bezig met kabel- en leidingwerkzaamheden. Het leggen van nieuwe kabels en 
leidingen zorgt voor verkeerhinder. 

Nijverheidsweg
Deze week (3-7 oktober) vinden er werkzaamheden plaats in de bocht Nijverheidsweg- 
Industrieweg. Dit deel van de weg is deze week afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
Het verkeer wordt omgeleid via de Industrieweg-Kienschulpenweg (en andersom). Voor 
aanwonenden blijft de woning bereikbaar.

Industrieweg
Van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 11 november (week 42-45) worden werkzaamhe-
den uitgevoerd langs de Industrieweg. Om ervoor te zorgen dat er veilig gewerkt wordt, wordt 
de straat voor de helft afgezet. Vanwege de verkeersveiligheid en een goede doorstroming van 
het verkeer wordt de Industrieweg gedurende deze periode tijdelijk een eenrichtingsweg. Het 
verkeer wordt geleid via de Industrieweg-Kienschulpenweg-Harderwijkerweg. De weg wordt 
niet afgesloten en alle bedrijven blijven bereikbaar.

Stationslaan
Van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 28 oktober (week 42 en 43) wordt er ook gewerkt 
in de Stationslaan. De werkzaamheden gaan dwars door de straat heen, waardoor de aanslui-
ting Stationslaan op de rotonde Nijverheidsweg (zuidzijde) tijdelijk is afgesloten voor al het 
verkeer. De straat, woningen en bedrijven blijven via de noordzijde bereikbaar. De aannemer 
probeert de werkzaamheden sneller uit te voeren, zodat de straat eerder open is. Het verkeer 
wordt omgeleid via de Industrieweg-Kienschulpenweg-Harderwijkerweg. De fietsers worden 
ook omgeleid. Deze route gaat via de Enkweg-Bergakkerweg-Korteweg.

Op www.nunspeet.nl/stationsomgeving staat alle informatie rondom de Stationsomgeving en 
kan iedereen zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

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

Regenboogvlag op 11 oktober
Op 11 oktober a.s. is het Coming-Outdag (Engels: Coming Out Day). Deze dag is bedoeld om 
lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT) te stimuleren openlijk voor hun 
seksuele geaardheid of genderidentiteit uit te komen. Als gemeente geven we uiting aan de 
sociale acceptatie van mensen met een LHBTI+-achtergrond. Daarom hijst burgemeester Blom 
op dinsdag 11 oktober om 9.15 uur de regenboogvlag voor het gemeentehuis; een van de 
actiepunten uit de Inclusie Agenda. In de gemeente Nunspeet vinden we het belangrijk dat 
iedereen volwaardig meedoet, erbij hoort, gelijkwaardig is en zich gerespecteerd voelt.  

De leden van True Colors organiseren deze dag diverse activiteiten waaronder een informatie-
stand van 10.00 tot 16.30 uur voor het gemeentehuis waar iedereen terecht kan met vragen of 
om een goed gesprek te voeren. 

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

10 oktober: netwerkavond startende ondernemers
Het Starterscollectief Veluwe organiseert op 10 oktober een netwerk-
avond voor ondernemers die in de afgelopen vijf jaar zijn gestart met 
hun bedrijf. Het doel van de avond: in contact komen met andere 
starters. Elkaar ontmoeten, inspireren en versterken om uiteindelijk 
een hecht regionaal startersnetwerk te creëren.

Tijdens de coronaperiode was het lastig om activiteiten voor starten-
de ondernemers te organiseren, maar het Starterscollectief Veluwe is 
weer helemaal terug. Met nieuw elan, een gedeeltelijk nieuw bestuur 
en vooral heel veel motivatie om er weer te zijn voor starters. De eer-
ste activiteit wordt een netwerkavond op maandag 10 oktober a.s.

Locatie en programma
Startende ondernemers van de Noord-West Veluwe zijn die avond 
vanaf 19.00 uur van harte welkom bij VanOuds Epe aan de Hoofd-
straat 46 in Epe. Het programma start rond 19.30 uur en bestaat 
vooral uit het ontmoeten van andere ondernemers en het kennismaken met elkaars expertises. 
Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. De toegang is zoals altijd gratis.

Meld je direct aan
Je leest meer over de netwerkavond op www.starterscollectiefveluwe.nl. Daar kun je je ook 
aanmelden. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan via de site in voor de nieuwsbrief. Ken je 
andere starters in je omgeving? Kom dan gezellig samen.

Het Starterscollectief
Het Starterscollectief Veluwe wil ondernemers in de regio met elkaar verbinden. Daarom 
organiseert het meerdere keren per jaar interessante en gezellige netwerkavonden verspreid 
over de Noord-West Veluwe. Op dinsdag 29 oktober is er weer een netwerkavond. In maart 
2023 hoopt het Starterscollectief weer de traditionele Startersdag Veluwe te organiseren. 
Alle evenementen van het starterscollectief zijn gratis toegankelijk door financiële steun van 
gemeentes en sponsoren.

Heb je ervaring met invorderingswerkzaamheden? En wil je 
hiermee gedreven en enthousiast aan de slag gaan? Lees dan 
verder, want voor Team Financiën zoeken we een

invorderingsambtenaar 
24 uur per week

Het team bestaat uit twintig enthousiaste collega's die samen 
verantwoordelijk zijn voor het financieel beleid, financieel 
beheer en het heffen en invorderen van gemeentelijke  
belastingen en leges. In deze functie werk je zelfstandig  
binnen de organisatie, maar je kunt binnen je team rekenen 
op een informele en collegiale samenwerking.

Jouw werkzaamheden
• Bewaken en analyseren openstaande belastingschulden.
• Verzorgen van de maandelijkse automatische incasso. 
• Verwerken van binnenkomende betalingen voor  

gemeentelijke belastingen en leges/rechten.
• Nemen van invorderingsmaatregelen zoals betalings- 

herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen.
• Onderhouden contacten met externe deurwaarder.
• Afhandelen klantcontacten en correspondentie met 

belastingschuldigen.
• Opstellen en actueel houden van specifieke beleidsregels 

inzake invordering.

Wat verwachten we van jou?
• In bezit van diploma mbo+ (vakgericht, IVA) of bereid-

heid tot het volgen van deze opleiding.
• Aantoonbare en relevante werkervaring op het gebied 

van invordering.
• Teamspeler.
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve 

vaardigheden.
• Oog voor kwaliteitsverbeteringen.

Wat bieden wij?
• Salaris - afhankelijk van opleiding/ervaring - vastgesteld 

in functieschaal 8 (max. € 3.732,--). 
• Individueel Keuzebudget.
• Opleidingsmogelijkheden.
• Een actieve personeelsvereniging.

Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacaturetekst op nunspeet.nl/werkenbij.

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

Omgekeerde vlaggen weggehaald 
door boeren  
De als boerenprotest opgehangen omgekeerde Nederlandse 
vlaggen langs diverse openbare wegen in de gemeente  
Nunspeet zijn door de boeren weggehaald. 

Burgemeester Céline Blom is hier blij mee: "Laat ik voorop 
stellen dat ik de zorgen van de agrariërs en hun behoefte 
aan een realistisch perspectief deel, maar niet iedereen was 
even positief over de omgekeerde vlaggen. Ik heb hierover 
met vertegenwoordigers van de boeren gesproken. In goed 
overleg hebben ze besloten de vlaggen weg te halen. En dat 
waardeer ik," aldus de burgemeester. 

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

Inzameling oud papier
Zaterdag 8 oktober kunt u uw oud papier inleveren: 
- Prinses Beatrixschool, Hoefslag 1 van 8.30 tot 11.30 uur.
- Dries Bandenservice aan de Hullerweg 116 van 
  8.00-11.30 uur. De opbrengst is voor de Ds. C. de Ridder
  school en de Ds. A. van Stuijvenbergschool.
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Prinses Beatrix wint E-waste Race
Afgelopen vier weken hebben leerlingen van tien basisscho-
len van de Noord-Veluwe een grote hoeveelheid elektronisch 
afval ingezameld tijdens de E-waste Race Noord-Veluwe. In 
totaal zamelden de scholen met de hulp van buurtbewoners 
maar liefst 19.430 oude elektronische apparaten in. Dankzij 
de grote inzamelstrijd belandt de verzamelde apparatuur 
niet in de verbrandingsoven, maar wordt het hergebruikt en 
gerecycled. De Eerste Veluwse Montessorischool behaalde 
een keurige vijfde plaats met 1.502 apparaten. IKC Prinses 
Beatrix uit Hulshorst zamelde 5.562 apparaten in en werd 
de winnaar van de E-waste Race. Marriët de Zwaan van de 
gemeente Nunspeet overhandigde afgelopen donderdag de 
trotse school de prijs; een verzorgde schoolreis naar Nemo 
in Amsterdam. 

Op dit moment wordt in Nederland de helft van het elek-
tronisch afval (e-waste) niet gerecycled, omdat het bij het 
restafval belandt of bij mensen thuis blijft liggen op zolder. 
De E-waste Race moedigt kinderen, hun familie en buurt-
bewoners aan bewuster om te gaan met hun elektronica. De 
race ging zoals altijd van start met een leerzame interactieve 
gastles waarin kinderen onder andere leren over grondstof- 
schaarste, consuminderen en de circulaire economie. 

'Tien scholen zamelen 
19.430 elektronische apparaten 

in tijdens E-waste Race 
Noord-Veluwe 2022'

Na de gastlessen ging de race van start en werd door de 
leerlingen vier weken lang elektronisch afval ingezameld en 
kregen kinderen extra punten als ze e-waste lieten repare-
ren. De kinderen voerden tegelijkertijd campagne in hun 
buurt om buurtbewoners te betrekken bij de E-waste Race. 
Buurtbewoners konden hun oude elektronische apparaten - 
van citruspers tot dvd-speler en van haardroger tot keyboard 
- online aanbieden, waarna de leerlingen deze aan huis 
kwamen ophalen. Alle apparaten die zijn ingezameld door de 
klassen worden hergebruikt of gerecycled. Op deze manier 
draagt de race bij aan een duurzame kringloop van de kost-
bare grondstoffen die in oude elektronica zitten.

De E-waste Race Noord-Veluwe is een initiatief in samen-
werking met Weee Nederland, WeCycle en de gemeenten 
Ermelo, Putten, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. 
Samen zorgen zij ervoor dat ingezamelde e-waste bij gere-
nommeerde recyclers terecht komt. Heeft u nog e-waste 
thuis liggen? Dit kunt u altijd inleveren bij de gemeentewerf. 

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

Week van Duurzaamheid
Van 8 tot en met 15 oktober is de Week van Duurzaamheid, georganiseerd door het duur-
zaamheidsloket van o.a. de gemeente Nunspeet, Veluwe Duurzaam. Tijdens deze week kun je 
ontdekken hoe makkelijk en leuk duurzame alternatieven zijn door bijvoorbeeld het bijwonen 
van een workshop of gebruikmaken van een kortingsactie. Ook in onze gemeente is er volop 
aandacht voor deze week. Kijk op www.weekvanduurzaamheid.nl voor alle activiteiten.

• 25% korting op een regenton: wie in de Week van Duurzaamheid een regenton koopt bij 
Groenrijk ontvangt 25% korting. Regentonnen zijn belangrijk als je je tuin duurzaam wilt 
inrichten. Vang hiermee regenwater op en gebruik 'm om je tuin water te geven.

• 20% korting bij Vinke Kwekerij: bij VINKE worden kleine fruitbomen op duurzame wijze 
gekweekt: Compact Fruit. Tijdens de Week van Duurzaamheid ontvang je 20% korting op 
het gehele assortiment! Bezoek www.minifruitbomen.net.

• Gastles zaadbommetjes maken: zaadbommetjes zijn kleine balletjes van aarde, klei en 
bloemzaadjes. In het voorjaar komen de bloemetjes uit. Dat is niet alleen heel mooi om te 
zien, maar ook fijn voor de bijtjes. Deze gastles is geschikt voor basisschoolleerlingen van 
groep 4, 5 en 6. Een medewerker van Veluwe Duurzaam komt langs in de klas.

• Korting op een Bio Zuurkool Pakket: biologisch landbouwbedrijf De Grote Wiede in  
Hulshorst biedt haar biologische zuurkoolpakket aan met korting. Bestel je pakket en haal 
het af op woensdag 12 oktober vanaf half 4 op Zorgboerderij de Grote Wiede, Rijnvis 46.

• Webinar (hybride) warmtepomp: kijk 13 oktober naar de webinar 'Verwarmen met een 
(hybride) warmtepomp - wanneer is jouw woning er klaar voor?' Er is ook ruimte om 
eigen vragen te stellen. Meld je aan via www.weekvanduurzaamheid.nl.

Weekmarkt
Donderdag 13 oktober is op de weekmarkt een stand ingericht rondom het thema duurzaam-
heid. Hier kun je terecht voor meer informatie over subsidies en advies voor uw woning. Print 
onderstaande bon, lever 'm in en ontvang een gratis oplaadtimer of energieverbruiksmeter. 

Elektrische deelauto
Op de weekmarkt kun je ook een gratis testrit plannen 
met de elektrische deelauto op donderdag 20 oktober. 
Gemeente Nunspeet bezit twee elektrische deelauto's, 
die tijdens kantooruren worden ingezet als dienstauto 
voor de medewerkers. Buiten kantooruren, 's avonds en 
in het weekend kan iedereen gebruikmaken van deze 
auto's. Wil je meer informatie hierover? 

Kom dan naar de weekmarkt of kijk op www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl.

GRATIS

OP=OP

OPLAADTIMER OF 
ENERGIEVERBRUIKSMETER 

Let op: deze actie geldt alleen voor inwoners uit de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, 
Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten. 

Wat? Haal gratis een oplaadtimer of energieverbruiksmeter op.
Wanneer? Tijdens de Week van Duurzaamheid: van 8 tot en met 15 oktober 2022.    
Waar? Bij de tent van Veluwe Duurzaam op de weekmarkt in jouw gemeente. De locaties 
en data staan op: www.weekvanduurzaamheid.nl/bon.
Hoe? Door deze bon in te vullen en in te leveren op de weekmarkt. 

Naam:
Gemeente:
E-mailadres:
Ik heb een:      huurhuis        koophuis
       Ik meld mij aan voor de nieuwsbrief van Veluwe Duurzaam (dit is niet verplicht).

De trotse winnaars van IKC Prinses Beatrix.


