
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 aangevraagd1

- Het houden van een kleding-
  inzameling in 2023. Zaak: 
  HZ 2022-0553. Ontvangen 
  28-3-2022.

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- De Buntezoom 30. Plaatsen 
  van een gevelpijp. Zaak: 
  HZ 2022-0476. Ontvangen 
  16-3-2022. 
- Elspeterweg 8 0010. Tijdelijk 
  bewonen van een recreatie-
  verblijf ter overbrugging. 
  Zaak: HZ 2022- 0357. 
  Ontvangen 2-3-2022. 
- F.A. Molijnlaan 109. Wijzigen 
  van situatie parkeerterrein.
  Zaak: HZ 2022-0420. 
  Ontvangen 9-3-2022. 
- F.A. Molijnlaan 113. Het 
  renoveren van een woonhuis 
  Zaak: HZ 2022-0499. 
  Ontvangen 18-3-2022. 
- Heidelaantje 2. Het kappen 
  van twee dode bomen. Zaak: 
  HZ 2022-0500. Ontvangen 
  20-3-2022. 
- Kavel 9 Molenbeek fase 3. 
  Oprichten van een woning. 
  Zaak: HZ 2022-0378. 
  Ontvangen 4-3-2022.
- Kavel 14 en 15 Molenbeek 
  fase 3. Oprichten dubbele 
  woning. Zaak: HZ 2022-0517. 
  Ontvangen 23-3-2022. 
- Oosteinderweg 37. Aanleggen
   van een inrit. Zaak: HZ 2022-
  0452. Ontvangen 14-3-2022. 
- Randmeerweg 8 0218. Het 
  plaatsen van een berging.
  Zaak: HZ 2022-0501. 
  Ontvangen 20-3-2022. 
- Schorsendal 9. Het plaatsen 
  van twee dakkapellen. Zaak: 
  HZ 2022-0432. Ontvangen 
  12-3-2022. 
- Waterweg 15. Het uitbreiden 
  van de woning. Zaak: HZ 2022-
  0461. Ontvangen 15-3-2022. 
 
Beslistermijn verlengd1

- Nijverheidsweg 8. Plaatsen 
  van zeecontainers. Zaak: 
  HZ 2022-0167. Verzonden 
  28-3-2022. 
- Kavel 29 Molenbeek fase 3. 
  Oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2021-2006. 
  Verzonden 23-3-2022.

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Aarweg 19. Verbreden van 
  de oprit. Zaak: HZ 2022-
  0291. Verzonden 24-3-2022. 
- Bloemhofweg 102. Het 
  uitbouwen van de woning.
  Zaak: HZ 2022-0404. 
  Verzonden 23-3-2022. 
- Elspeterweg 8 0010. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  recreatieverblijf ter over-
  brugging. Zaak: HZ 2022-
  0357. Verzonden 28-3-2022. 
- F.A. Molijnlaan 125. Het 
  plaatsen van een kapschuur.
  Zaak: HZ 2022-0188. 
  Verzonden 24-3-2022.

Vergunningen - Hulstlaan 1. Het verbreden 
  van de inrit. Zaak: HZ 2022-
  0465. Verzonden 28-3-2022. 
- Markt 1. Het plaatsen van 
  een muurgedicht gemeente-
  huis. Zaak: HZ 2022-0428. 
  Verzonden 24-3-2022. 
- Kavel 1 Molenbeek fase 3. 
  Oprichten van een woonhuis.
  Zaak: HZ 2022-0159. 
  Verzonden 28-3-2022. 
- Kavel 21 en 22 Molenbeek    
  fase 3. Bouwen van een 
  dubbel woonhuis. Zaak: 
  HZ 2022-0275. Verzonden 
  28-3-2022.
- Kavel 8 Molenbeek fase 3.  
  Oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-0215. 
  Verzonden 23-3-2022. 

Vergunning geweigerd3

- Wiltsangh 41. Het kappen 
  van bomen. Zaak: HZ 2022-
  0058. Verzonden 16-3-2022.

Buiten behandeling stellen 
aanvraag3

- Vreeweg 130. Het plaatsen 
  van een schuilstal. Zaak: 
  HZ 2022-0129. Verzonden 
  28-3-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Ds. de Bouterlaan 5. Houde 
  van de HeleBoeldag op 2 juli 
  2022. Zaak: HZ 2022-0559. 
  Ontvangen 27-3-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Marktplein. Opening 
  Meimaand fietsmaand op  
  3 mei 2022. Zaak: HZ 2022-
  0496. Verzonden 24-3-2022. 

APV-vergunning 
aangevraagd1

- Parkeerplaats t.h.v. West-
  einde 22. Tijdelijk plaatsen 
  van een container i.v.m. een 
  verbouwing. Zaak: HZ 2022-
  0545. Ontvangen 25-3-2022. 

APV-vergunning verleend2

- Parkeerplaats t.h.v. West-
  einde 22. Tijdelijk plaatsen 
  van een container i.v.m. een 
  verbouwing. Zaak: HZ 2022-
  0545. Verzonden 28-3-2022.

Sloopmeldingen1

- Ilexplein 8. Asbest 
  verwijderen. Zaak: HZ 2022-
  0535. Ontvangen 24-3-2022.
- Oenenburgweg 37. Asbest  
  verwijderen. Zaak: HZ 2022-
  0513. Ontvangen 22-3-2022.
- Oosteinderweg 104. Slopen 
  van het hoofdgebouw. Zaak: 
  HZ 2022-0450. Ontvangen 
  14-3-2022.
- Vennenpad 1. Asbest 
  saneren. Zaak: HZ 2022-0524. 
  Ontvangen 23-3-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Nachtegaalweg. Aanpassen 
  van de dakrand. Zaak: HZ 
  2022-0510. Ontvangen 
  21-3-2022.

- Stakenbergweg 3. Oprichten  
  woonhuis. Zaak: HZ 2022-
  0475. Ontvangen 16-3-2022. 
- Vierhouterweg 92a. Tijdelijk 
  bewonen van een recreatie-
  verblijf ter overbrugging.
  Zaak: HZ 2022-0464. 
  Ontvangen 15-3-2022.

Omgevingsvergunning 
verleend3 

- Maatweg 6. Het oprichten 
  van een bijgebouw. Zaak: 
  HZ 2022-0426. Verzonden 
  23-3-2022. 

Buiten behandeling stellen 
aanvraag3

- Staverdenseweg 89a. Het 
  legaliseren van meerdere 
  bouwwerken. Zaak: HZ 2022-
  0068. Verzonden 28-3-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Apeldoornseweg 185. Het 
  houden van een Landmarkt 
  op 28 mei 2022. Zaak: HZ 
  2022-0520. Ontvangen 
  22-3-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Schapendrift t.h.v. nummer 
  23. Het houden van Veluwse 
  Boekenmarkten op 23 en 30 
  juli en 6 en 13 augustus 2022.
  Zaak: HZ 2022-0141. 
  Verzonden 28-3-2022.
- Het houden van de Avond-
  vierdaagse Elspeet van 13 
  t/m 16 juni 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0466. Verzonden 
  28-3-2022. 

Hulshorst
Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Weiland einde Bredeweg.   
  Oogstfeest Hulshorst op 
  24 juni 2022. Zaak: HZ 2022-
  0555. Ontvangen 25-3-2022. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Kappen houtopstand. Zaak: 
  HZ 2022-0522. Ontvangen 
  22-3-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Elspeterbosweg 26. Vieren 
  van Koningsdag Vierhouten 
  op 27 april 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0534. Ontvangen 
  23-3-2022. 

Loterijvergunning1

- Elspeterbosweg 26. Het 
  houden van een loterij op 
  27 april 2022. Zaak: HZ 2022-
  0539. Ontvangen 23-3-2022 

- Zie colofon voor toelichting -
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Koninklijke Onderscheidingen 
tijdens afscheid oude gemeenteraad
Tijdens een bijzondere raadsvergadering op dinsdag 29 maart jl. is afscheid genomen van de 
'oude' gemeenteraad. Vanwege hun jarenlange inzet voor de gemeenschap mocht burgemees-
ter Van de Weerd Koninklijke Onderscheidingen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) uitreiken 
aan de heer G.M. (Gerard) Mulder (foto links) en de heer J. (Koos) Meijer (foto rechts) voor 
hun jarenlange inzet voor de gemeenschap. De heer Mulder is van 2010 tot 2022 raadslid in de 
gemeente Nunspeet geweest voor de SGP en de heer Meijer voor het CDA.

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

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd
Op woensdag 30 maart jl. is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De nieuwe raad wordt
gevormd door:

Gemeentebelang    SGP
    C. (Corrie) Jansen          J. (Jaap) Groothuis 
    M.J. (Martin) Juffer       H.J. (Harm Jan) Polinder (fractievoorzitter)
    K. (Korine) Koers - van de Brake      R.A. (Reinier) de Bruin
    M.A. (Marc) Konings (fractievoorzitter)     J. (Johan) van den Hoorn
    P.P. (Petra) van Olst - Dekker      M. (Marien) Klein
    A. (Ans) Pluim        M. (Marcel) van Klompenburg
    P.V. (Pieter-Jan) van Rossen      G. (Gerrit) Polinder
    M. (Mark) van de Bunte

ChristenUnie    CDA
    J.M. (Jennifer) Elskamp (fractievoorzitter)     W. (Wichert) Stoffer (fractievoorzitter)
    A. (Arie) Harteveld       K.M. (Karel) van Bronswijk (burgerraadslid)
    G. (Gerben) Pluim
    C.T. (Kees) Smit

PvdA/Groenlinks
    S.M. (Sander) Kouwenberg (fractievoorzitter)
    A.J. (André) Timmerman (burgerraadslid)

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

overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Toch liever de stukken op het gemeentehuis 
inzien? Maak dan een afspraak via (0341) 25 99 11.

Commissievergaderingen
Op donderdag 7 april vergadert de commissie Maatschappij 
en Middelen om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de 
agenda staan o.a. de uitgangspunten Programmabegroting 
2023-2026, preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs 
2022-2025 en de evaluatie vroegsignalering.
De commissie Ruimte en Wonen vergadert op maandag 
11 april om 19.30 uur met op de agenda o.a. stand van zaken 
project verbetering stationsomgeving en het gewijzigd vast-
stellen bestemmingsplan bedrijventerrein Elspeet.
Dinsdag 12 april vergadert de commissie Algemeen Bestuur 
om 19.30 uur. De agenda bestaat o.a. uit de procedure 
werving en benoeming nieuwe leden commissie Omgevings-
kwaliteit en de inzet van abri's voor maatschappelijke doel-
einden. 

Alle commissievergaderingen zijn te volgen via de website 
nunspeet.raadsinformatie.nl. U vindt hier ook de volledige 
agenda's.

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

Werkzaamheden fietspaden 
Hoogwoldepad en Gerard Vethlaan
De werkzaamheden aan 
het fietspad Lagerwey 
Bospad zijn voltooid en 
dit fietspad is weer in 
gebruik. 

Vanaf dinsdag 19 april 
a.s. starten de werk-
zaamheden aan de 
fietspaden Hoogwolde-
pad en Gerard Vethlaan. 
Hiervoor worden beide fietspaden tijdelijk afgesloten. De 
bestaande asfaltverharding wordt opgebroken en begin mei 
wordt de betonverharding aangebracht. Naar verwachting 
zijn beide fietspaden medio juni weer klaar voor gebruik. 
Daarmee zijn dit jaar drie recreatieve fietspaden opgeknapt 
en weer klaar voor toekomstig gebruik.
 
..................................................................................................

Uitkeren eenmalige energietoeslag
De gemeente Nunspeet heeft de eerste eenmalige energie-
toeslag (800 euro) uitgekeerd aan inwoners die een bijstands-
uitkering ontvangen of op 1 maart 2022 één of meerdere 
minimaregelingen gebruikten. Vanwege oplopende energie-
lasten, die bij huishoudens met een laag inkomen tot financiële
problemen leiden, kondigde het kabinet een eenmalige ener-
gietoeslag in 2022 aan. 

Voor de uitkering van deze toeslag, die als bijzondere bijstand 
wordt verstrekt, geldt het volgende:
• Een laag inkomen is een inkomen tot 120% van de 

bijstandsnorm (zie www.rijksoverheid.nl/bijstand) voor 
minimaal een maand voorafgaand aan de aanvraag.

• Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.
• Er is een hardheidsclausule (mogelijkheid om af te wij-

ken) voor huishoudens die buiten de kaders vallen, maar 
wel tegen financiële problemen aanlopen.

• De gemeente kent de energietoeslag toe aan huishou-
dens met een Participatiewet-, IOAW- of IOAZ-uitkering 
óf die op 1 maart 2022 gebruikmaakten van één of 
meerdere gemeentelijke minimaregelingen en voldoen 
aan de voorwaarden.

• Is er sprake van kostendelers? De energietoeslag wordt 
eenmalig per huishouden uitbetaald. 

Inwoners die geen gebruikmaken van een inkomensvoorzie-
ning en een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van 
de toepasselijke bijstandsnorm kunnen sinds vrijdag 1 april 
een digitale aanvraag indienen voor de energietoeslag via 
nunspeet.nl/energietoeslag. De energietoeslag is niet van 
invloed op toeslagen, het kindgebonden budget of de eigen 
bijdrage in de zorg. De energietoeslag is onbelast. Momen-
teel zijn er circa 400 huishoudens die in aanmerking komen.

Lantaarnpaal 
kapot? 

Gedumpt afval? 
Losliggende 
stoeptegels?

 
Meld dit via 

nunspeet.nl/
ietsmelden

Vastgesteld bestemmingsplan 
Herziening Snippergroen 
gemeente Nunspeet 2021
Op 24 februari 2022 heeft de
gemeenteraad het bestemmings-
plan Herziening Snippergroen 
gemeente Nunspeet 2021 
ongewijzigd vastgesteld. In 
de gemeente zijn diverse 
strookjes groen (snippergroen) 
verkocht. Deze stroken groen 
hebben nog geen bestemming
'Tuin' of 'Wonen'. Om dit 
planologisch te regelen is het 
onderhavige bestemmingsplan 
vastgesteld. 

U kunt van 6 april tot en met 
17 mei 2022 het bestemmings-
plan inzien in het gemeente-
huis. Het vastgestelde plan is 
ook te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0302.BP001196-vg01).

Tijdens bovengenoemde 
termijn kan tegen dit besluit 
beroep worden ingesteld bij 
de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag door belanghebbenden 
en niet-belanghebbenden die 
een zienswijze hebben inge-
diend. Via de website 
digitaalloket.raadvanstate.nl 
is het ook mogelijk digitaal be-
roep in te stellen. Het instellen 
van beroep schort de werking 
van het besluit niet op. 

Naast het instellen van beroep 
kan binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend 
bij de voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. De werking 
van dit besluit wordt dan in 
ieder geval opgeschort tot de 
beslissing door de voorzitter 
van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak op dat verzoek is 
genomen. 

Voor vragen over het besluit 
kunt u contact opnemen met 
de gemeente Nunspeet via 
(0341) 25 99 11. Inzameling oud papier

Aankomend weekend kunt u uw oud papier inleveren op onderstaande locaties:
Prinses Beatrixschool aan de Hoefslag (Hulshorst)
- Zaterdag 9 april van 8.30-11.30 uur.
Dries Bandenservice aan de Hullerweg 116
- Zaterdag 9 april van 8.00-11.30 uur. De opbrengst is voor de Ds. C. de Ridderschool en 
  de Ds. A. van Stuijvenbergschool.
Protestantse Gemeente Nunspeet, Driestweg 4
- Vrijdag 8 april van 9.00-17.00 uur en zaterdag 9 april van 9.00-12.00 uur. De opbrengst is
  bestemd voor een onderwijsproject voor zigeunerkinderen in Roemenië.
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Textiel Race Immanuel: laatste week
Deze week is de laatste week van de Textiel Race. 
Afgelopen weken zijn de kinderen actief bezig geweest 
met de boodschap: 'reduce, reuse, recycle'. Diverse
docenten hebben laten horen dat ze het geweldig vin-
den hoe betrokken de kinderen zijn. Zo gaan de kinderen 
langs de deuren met flyers om te vertellen over de actie 
en zijn ze aan het repareren en upcyclen (van oud textiel 
nieuwe items maken). De kinderen ervaren veel plezier 
van de Textiel Race en zamelen daarbij veel textiel in. 

De hoogtepunten van afgelopen week:
• De leerlingen van alle 10 scholen samen hebben 

inmiddels 10.558 kilo geregistreerd via de website.
• Er zijn inmiddels 268 reparaties uitgevoerd!

Voor Nunspeet doet de Immanuëlschool mee. Deze leerlingen hebben bijna 2.000 textielitems 
ingezameld. Het textiel wordt hergebruikt of gerecycled. Help de kinderen en 
laat jouw oude textiel ophalen via www.textielrace.nl. De winnende school 
krijgt een reis naar Nemo Amsterdam.

Op de Immanuelschool maakten ze van oude lappen textiel nieuwe kussens. Zo 
worden deze lappen alsnog goed gebruikt en hebben ze heerlijke zachte kussens.

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

Duurzame huizenroute: bezoek een thematour
Op zoek naar een mogelijkheid om je te oriënteren op duurzaam wonen? 
Bezoek een thematour. Onlangs stelden Jos en Ina uit Nunspeet hun 
duurzame woning beschikbaar voor zo'n tour. Ze vertellen je over de 
ervaringen met een warmtepomp, ventilatiesysteem met warmteterug-
winning en andere toepassingen in hun woning. 

Lees meer op https://tinyurl.com/duurzamehuizenroute.

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

Week van de groene tuin
Het voorjaar nadert en dat betekent dat we de 
tuin klaar kunnen maken voor de komende maan-
den die hopelijk veel zon en warmte brengen. 
Deze tijd biedt een mooie gelegenheid om de tuin, 
het balkon of de straat te vergroenen en te ver-
duurzamen, waardoor wateroverlast en hittestress 
vermindert. 

Met meer groen worden ook insecten, vogels en 
andere dieren aangetrokken en wordt bijgedragen 
aan het verhogen van de biodiversiteit. Bovendien 
krijgen plagen en onkruid in een evenwichtige tuin 
minder ruimte en zijn minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig.

Van 12 tot en met 18 april is de Week van de groene tuin. In die week lees je op deze pagina 
tips om je tuin te vergroenen. Hieronder lees je alvast een eerste tip: 

Vraag subsidie aan via de stimuleringsregeling
Met de stimuleringsregeling ontvang je subsidie als je je tuin vergroent. Plant bijvoorbeeld een 
boom en ontvang 35,- subsidie. Plaats een regenton, regenschutting of regenzuil en ontvang 
20 euro per ton (of 25 euro per segment). Of vervang je tegels door groen en ontvang 4 euro 
subsidie per vierkante meter. Geef gelijk je aantal 'gewipte' tegels door via de website 
nk-tegelwippen.nl/meedoen en wie weet wint Nunspeet het NK Tegelwippen. 

Kijk voor meer informatie over deze stimuleringsregeling op de website van het duurzaam-
heidsloket van de gemeente Nunspeet: www.veluweduurzaam.nl.

Alvast nieuwsgierig naar meer tips over het vergroenen van je tuin? 
De tips staan uitgebreid omschreven en met een video ter verduidelijking op 
www.weekvandegroenetuin.nl.

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
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Een initiatief van de 15 gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle en UWV. 

 
 
 
In de sectoren Bouw, Groen, Techniek en Transport & Logistiek is veel werk. Heel veel werk. 
Zoek je een (andere) baan en heb in je interesse om in een van die sectoren aan de slag te gaan? 
Ben je benieuwd naar jouw kansen en welke scholing eventueel nodig is? Wat de doorgroeimo-
gelijkheden zijn? En – niet onbelangrijk – wat je zoal kunt verdienen? Kom dan kennismaken! 
 
Van 4 t/m 14 april ben je van harte welkom om met werkgevers kennis te maken en ze ’t hemd van ’t lijf 
te vragen. Op 5 data en op 5 locaties in de regio staan werkgevers klaar om antwoorden op jouw vragen 
te geven. Misschien levert dat meteen een vervolgafspraak op. Zo niet, dan ben je in elk geval een stuk 
wijzer geworden. Op elke locatie zijn ook medewerkers van gemeenten en UWV aanwezig, bij wie je met 
je vragen terecht kunt. Aanmelden hoeft niet en je bent vrij meerdere locaties te bezoeken. Er zijn al inte-
ressante en gerenommeerde werkgevers bereid gevonden deel te nemen. Zij hebben zeer regelmatig per-
soneel nodig en gaan graag met je gesprek over de mogelijkheden. Mede namens de werkgevers hopen 
we je op een of meer locaties te ontmoeten! 
 

datum tijdstip locatie voor inwoners van 

ma 4 april 13.30-15.30 Kampen  
Werkcafé, Gildestraat 1 Kampen, Zwartewaterland 

di 5 april 14.00-16.00 
Dedemsvaart  
Oegema, Pascalsstraat 32 (ingang t/o tankstation 
Fieten)  

Dalfsen, Nieuwleusen, Hardenberg, Ommen 

do 7 april 13.00-16.00 Nunspeet  
Hoeve van Nunspeet, Elspeterweg 14 Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek 

ma 11 april 14.00-16.00 
Steenwijk  
RSG Tromp Meesters, Stationsstraat 40 (P bij 
station, ingang naast Agrifac, Eesveenseweg) 

Meppel, Staphorst, Steenwijk, Westerveld 

do 14 april 14.00-16.00 Zwolle  
Tosec, Schoenerweg 4a (naast Traffic Support) Raalte, Zwolle 

 

KOM KENNISMAKEN! 
MET WERKGEVERS IN BOUW, GROEN, TECHNIEK EN TRANSPORT & LOGISTIEK 

In de sectoren Bouw, Groen, Techniek en Transport & 
Logistiek is veel werk. Heel veel werk. Zoek je een baan 
en heb in je interesse om in een van deze sectoren aan 
de slag te gaan? Ben je benieuwd naar jouw kansen en 
welke scholing eventueel nodig is? Wat de doorgroei-
mogelijkheden zijn? En, niet onbelangrijk, wat je kunt 
verdienen? Kom kennismaken!

Donderdag 7 april staan er in Nunspeet werkgevers 
klaar om antwoorden op jouw vragen te geven. Mis-
schien levert dat meteen een vervolgafspraak op. Zo 
niet, dan ben je in elk geval een stuk wijzer geworden. 
Er zijn ook medewerkers van gemeenten en UWV 
aanwezig bij wie je met je vragen terecht kunt. 

KOM KENNISMAKEN!
met werkgevers in bouw, groen, techniek en transport & logistiek

Donderdag 7 april van 13.00-16.00 uur 
Hoeve van Nunspeet, Elspeterweg 14

Aanmelden niet nodig.

Ben jij een echte aanpakker op het gebied van grondzaken en 
durf je er voor te gaan vol enthousiasme en energie? Wil jij 
werken voor een groene en ambitieuze gemeente waar geen 
dag hetzelfde is? Lees dan verder want voor het team Ruim-
telijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting zoeken we een

allround medewerker grondzaken
36 uur per week

Het team bestaat uit 20 enthousiaste collega’s. Er is een 
prettige werksfeer en het team werkt aan de ontwikkeling en 
het beleid van de fysieke leefomgeving. De komende jaren 
zijn er diverse ontwikkelingen als het gaat om woningplan-
nen, bedrijvigheid, scholenlocaties, gebiedsontwikkeling en 
Omgevingswet. 

Jouw werkzaamheden
• Je stelt overeenkomsten op en geeft advies over grond-

transacties.
• Je voert onderhandelingen over grondtransacties met 

bestuurlijk afbreukrisico.
• Je stelt beleid op zoals de Nota Grondbeleid en de       

Notitie uitgifteprijzen.
• Bij interne overleggen treed je op als inhoudelijk en 

juridisch specialist.
• Je neemt als adviseur deel aan projectgroepen voor 

bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, maar je kunt ook 
zelfstandig trajecten begeleiden.

• Je informeert en adviseert het bestuur op het gebied 
van grondzaken en aanverwante onderwerpen.

Wat verwachten we van jou?
• Hbo-opleidingsniveau bijvoorbeeld op het gebied van 

makelaardij, vastgoed, juridisch, economisch.
• Kennis van en ervaring met juridische aspecten van 

overeenkomsten, zakelijke rechten, aan- en verkoop van 
onroerend goed.

• Minimaal 5 (relevante) ervaringsjaren.
• Je bent zelfstandig inzetbaar op dossiers, houdt van 

aanpakken en bent stevig genoeg om overeind te blijven 
in onderhandelingen.

• Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Geïnteresseerd?
Kijk op nunspeet.nl/werkenbij voor de volledige vacature-
tekst. Handig om te weten de gesprekken vinden op 26 april 
’s middags plaats. 

Tijdelijk onderkomen klaar voor 
opvang weeskinderen Oekraïne
De werkzaamheden om het leegstaande kantoor van de 
voormalige GPS (nu Mudde-Kok) geschikt te maken voor 
opvang zijn afgerond. De veertig uit Oekraïne gevluchte 
weeskinderen die al enkele weken waren ondergebracht in 
hotel De Hoeve van Nunspeet hebben hun intrek genomen in 
hun nieuwe (tijdelijke) onderkomen. 

Met een grote inzet van veel vrijwilligers vanuit het platform 
'Nunspeet Biedt Onderdak' en de hulp van veel bedrijven 
zijn de voormalige kantoorruimtes omgebouwd tot een goed 
onderkomen voor deze groep en hun begeleiders, waar ze 
zich in belangrijke mate zelf kunnen redden.  

Coördinator Erik de Weerd (Nunspeet Biedt Onderdak) is 
onder de indruk van het vele werk dat in korte tijd verzet is: 
"En dan gaat het niet alleen om het schoonmaken en schilde-
ren van de verblijven, maar ook aanpassen van sanitair, de 
installaties, het in orde maken van de brandveiligheid en het 
plaatsen van meubilair zoals bedden, tafels en stoelen." 

Wethouder Leen van der Maas is trots op het eindresultaat: 
"Prachtig om te zien hoe gezamenlijk de schouders worden 
gezet onder zo’n klus. We hopen dat de opvang zo kort mo-
gelijk gaat duren, maar voor de komende periode heeft deze 
groep weeskinderen met hun begeleiders een goed onderdak. 
Ik vind het hartverwarmend om te zien hoe vele vrijwilligers 
en het bedrijfsleven dit gezamenlijk in korte tijd mogelijk 
hebben gemaakt", aldus Van der Maas.

Op zoek naar personeel? 
Kijk verder dan diploma’s en werkervaring
Onlangs brachten wethouder Mark van de Bunte en jobcoach Freddy Smit een bezoek aan 
Qimarox. Het bedrijf met ca. 100 werknemers heeft drie mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aangenomen. Een voormalig fotograaf is helemaal op zijn plek op de grafische 
afdeling en geeft o.a. de wereldwijde reclame-uitingen vorm. Een man met werkervaring op 
productiegebied - met enige technische kennis - leert hier het technische vak en vindt zijn plek 
op de afdeling technische assemblage. Tot slot is ook een jongeman met een opleiding tot 
gamedesigner bij Qimarox aan de slag als 3D animator om de werking en mogelijkheden van 
de machines zo goed mogelijk over te brengen op potentiële klanten.

Pas je vacatures aan
Wil je in deze tijd aan medewerkers komen, 
dan is het belangrijk verder te kijken dan 
mensen die voldoen aan de voorwaarden 
van de vacature. Door vacatures aan te pas-
sen (of taken te splitsen) naar de kwaliteiten 
van mensen kan toch een match ontstaan. 
De gemeente Nunspeet kijkt graag mee of 
er geschikte kandidaten zijn en wat er nodig 
is om het doel te bereiken. Zo snijdt het 
mes aan twee kanten. En als het niet lukt 
met kandidaten uit Nunspeet dan heeft de 
jobcoach nauw contact met collega's uit 
omliggende gemeenten en het UWV.

Over Qimarox
Qimarox is een internationale toonaan-
gevende fabrikant van onderdelen voor 
material handling systemen; de fysieke 
goederenstroom. Als producent van onder 
meer palletiseermachines (producten auto-
matisch op een pallet stapelen) en product-
liften (producten automatisch transporteren 
tussen verschillende niveaus) onderscheidt 
Qimarox zich met een eigentijdse visie en 
aanpak. Qimarox is een groeiend bedrijf 
met veel ontwikkelmogelijkheden dat 
regelmatig op zoek is naar nieuwe 
collega’s binnen diverse vakgebieden. 
Bekijk de beschikbare vacatures op 
www.qimarox.com/jobs.

Hartverwarmend...
Al enige weken is een groep weeskinderen uit Oekraïne te gast in 
Nunspeet. Afgelopen vrijdag konden ze hun intrek nemen in het 
tijdelijk onderkomen in het kantoor van de voormalige GPS, nu 
van Mudde-Kok. Ik vind het hartverwarmend om te zien hoe een 
leger aan vrijwilligers het mogelijk gemaakt heeft om deze kwets-
bare groep een goed onderkomen te bieden. En specifiek wil ik het 
bedrijfsleven noemen. Toen het groene licht voor de opvang kwam, 
moest er veel geregeld worden. Het bedrijfsleven heeft gezegd: 
"Dat gaan wij doen!". En in twee weken tijd is een leegstand kantoorgebouw door vele 
bedrijven adequaat ingericht om de opvang mogelijk te maken. Wat een prestatie! 

Ook hartverwarmend is het aantal particulieren dat bedden aangeboden heeft aan 'Nunspeet 
Biedt Onderdak', een breed platform dat met ondersteuning van vele vrijwiligers en kerken de 
vluchtelingenopvang coördineert en begeleidt. Ik heb begrepen dat enkele honderden bedden 
zijn aangeboden voor tijdelijke opvang. Dat is voor dit moment genoeg. Inmiddels zijn er circa 
200 vluchtelingen in onze gemeente opgevangen. Om de opvang goed te kunnen organiseren 
en begeleiden, is ons uitgangspunt dat we totaal rond de 250 vluchtelingen kunnen opvangen. 
Een bed bieden is één, maar dan komt het. De noodzakelijke goede begeleiding is een enorme 
klus en iets dat we niet moeten onderschatten. 

Maar hoe tijdelijk is tijdelijk? Dat weten we niet. De noodopvang bij particulieren is echt voor 
de korte termijn. Voor de middelange termijn, tot circa juli, zijn er op EuroParcs op afroep een 
behoorlijk aantal chalets beschikbaar. Dat betekent dat de gezinnen dan veelal een 'eigen' 
huisje hebben, met goede voorzieningen, waar ze zich - met ondersteuning van het platform 
'Nunspeet Biedt Onderdak' - goed kunnen redden. 

De situatie in Oekraïne verandert. Wanneer de vredesbesprekingen succesvol zijn, zullen vele 
vluchtelingen willen terugkeren. Begrijpelijk. Ik weet dat er al vluchtelingen zijn teruggekeerd, 
maar tot aan die tijd zullen wij hen gastvrij onderdak bieden. Ik ben de laatste weken echt 
onder de indruk geraakt van vele warme initiatieven vanuit de Nunspeetse samenleving. 
Hartverwarmend!

Uw en jullie burgemeester,

Breunis van de Weerd

Erik de Weerd (links) en wethouder Van der Maas (rechts) in 
de gemeenschapsruimte; een leegstaande kantoorruimte die 

omgebouwd en aangekleed is voor de vluchtelingen.

Een van de ingerichte slaapkamers. 


