
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 
verleend1

- Plaatsen sandwichborden 
  Open Huis op 18-10-2022 
  Nuborgh College Veluvine.
  Zaak: HZ 2022-1284. 
  Verzonden 29-8-2022. 

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Groenelaantje 11. Kappen 
  van een boom. Zaak: HZ 
  2022-1309. Ontvangen 
  25-8-2022.
- Het Groene Portaal 47. Het 
  plaatsen van een dakkapel.
  Zaak: HZ 2022-1275. 
  Ontvangen 17-8-2022. 
- Hullerweg ong. (naast 118, 
  kavel 4536 sectie L). Het 
  oprichten van bedrijfsruimte.
  Zaak: HZ 2022-1082. 
  Ontvangen 5-7-2022.
- Keerklos 12. Het herzien van 
  ontwerp vrijstaande woning.
  Zaak: HZ 2022-1267. 
  Ontvangen 15-8-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Hullerweg ong. (naast 118, 
  kavel 4536 sectie L). Het 
  oprichten van bedrijfsruimte.
  Zaak: HZ 2022-1082. 
  Verzonden 25-8-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Vennenpad 15. Uitbreiden 
  van de woning (Activiteiten 
  Bouwen, Afwijken best.plan). 
  Zaak: HZ 2022-1054. 
  Verzonden 29-8-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Nijverheidsweg 4. Houden 
  van een Wilddag 22-10-2022.
  Zaak: HZ 2022-1276.
  Ontvangen 18-8-2022. 

APV-vergunning 
aangevraagd1

- Duinweg 13. Het plaatsen 
  van een afvalcontainer op de 
  parkeerplaats. Zaak: HZ 2022-
  1306. Ontvangen 25-8-2022. 

APV-vergunning 
verleend3

- Duinweg 13. Het plaatsen 
  van een afvalcontainer op de 
  parkeerplaats. Zaak: HZ 2022-
  1306. Verzonden 29-8-2022.
- Parkeerplaats tegenover De 
  Buntehof 16. Het inrichten 
  van een bouwplaats. Zaak: 
  HZ 2022-1232. Verzonden 
  29-8-2022. 

Meldingen1

- Milieumelding. Elburgerweg 
  ong.(t.h.v. nr. 29). In gebruik 
  hebben van een dagactivitei-
  tencentrum. Zaak: HZ 2022-
  1046. Ontvangen 20-6-2022. 
- Sloopmelding. Vervangen 
  van een gedeeld schuurdak. 
  Hardenbrinkweg 43. Zaak: 
  HZ 2022-1293. 
  Ontvangen 23-8-2022. 

Vergunningen Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1 
- Heetkamp 54b. Het tijdelijk 
  bewonen van een pauze-
  woning. Zaak: HZ 2022-1273. 
  Ontvangen 16-8-2022. 
- Spoekeboompje 33. Het 
  plaatsen van dakkapel. Zaak: 
  HZ 2022-1257. Ontvangen 
  11-8-2022. 

Sloopmeldingen1

- Boekweitweg 13. Verwijderen
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  1302. Ontvangen 25-8-2022. 
- Ds. Kalshovenweg 13. Het  
  verwijderen van asbest.
  Zaak: HZ 2022-1268. 
  Ontvangen 16-8-2022. 

Hulshorst
Beslistermijn verlengd1

- Schotweg 38. Het tijdelijk 
  gebruik woning t.b.v. zorg
  boerderij. Zaak: HZ 2022-
  1101. Verzonden 29-8-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Onder de Bos 147a. Het 
  uitbreiden van het woonhuis.
  Zaak: HZ 2022-1072. 
  Verzonden 29-8-2022. 

Vierhouten
Alcoholwet aangevraagd1

- 't Frusselt 91. Exploiteren 
  Bunders Resort Vierhouten 
  B.V. Zaak: HZ 2022-1291. 
  Ontvangen 11-8-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Besluit omgevingsvergunning en het besluit Hogere grenswaarde Zwolsewegje, Nunspeet
Het college van B&W heeft een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van twee 
woningen aan het Zwolsewegje ong. naast nr. 128 in Nunspeet. Van 7 september tot en met 18 
oktober 2022 ligt in het gemeentehuis de omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter 
inzage. U vindt de stukken ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.OV00097-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, Toezicht 
en Handhaving via (0341) 25 99 11.

Besluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder Zwolsewegje, Nunspeet
Van 7 september tot en met 18 oktober 2022 ligt ook het besluit van de Hogere Grenswaarde 
voor twee woningen aan het Zwolsewegje ong. naast nr. 128 te Nunspeet ter inzage. Hiervoor 
kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag, telefoonnummer (070) 426 44 26. Het beroepschrift moet binnen zes weken 
met ingang van de dag na de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd, bij de Raad van State 
zijn ontvangen. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
• uw naam en adres;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit en
• de gronden van het beroepschrift.
Daarnaast moet u een afschrift van dit besluit bijvoegen.

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

Besluit omgevingsvergunning Spoorlaan 12-14 en 16 in Nunspeet
Het college van B&W heeft een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een 
appartementengebouw met 17 appartementen, Spoorlaan 12-14 en het realiseren van 
4 appartementen in het bestaande monumentale pand Spoorlaan 16 in Nunspeet.

Van 7 september tot en met 18 oktober 2022 ligt in het gemeentehuis de omgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken ter inzage. U vindt de stukken ook op www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0302.OV00098-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, Toezicht en Handhaving via (0341) 25 99 11.

Particuliere brandhoutverkoop 
De belangstelling voor het brandhout dat de gemeente te 
koop aanbood, was dit jaar overweldigend. 
Heeft u gebeld, gemaild of het formulier op de website 
ingevuld, dan hoort u voor 1 oktober 2022 of u wel of niet in 
aanmerking komt voor het brandhout. 

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

Inzaaien braakliggend terrein 
stationsomgeving
Afgelopen maanden zijn het VVV-kantoor, voormalig Joris en 
Emté gesloopt en het terrein van de Stroopstok is gesaneerd. 
Het gedeelte bij het VVV-kantoor is bestraat, maar er zijn nog 
flinke stukken grond die braakliggen. 

Om stofoverlast te voorkomen en het gebied aantrekkelijk te 
houden, wordt de grond ingezaaid door middel van hydrosee-
ding; een zaaimethode die geschikt is voor grote oppervlakken. 
Het graszaad is gemengd met o.a. water en bemesting. Door 
dit mengsel ontkiemt het gras beter dan wanneer het op de 
reguliere manier wordt ingezaaid. Het mengsel heeft bij het 
aanbrengen een groenblauwe kleur dat er wat chemisch uit 
kan zien, maar dit hoort erbij. De kleur verdwijnt binnen een 
paar dagen en is niet schadelijk. Het inzaaien gebeurt in de  
week van 12 september.

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

Vervanging openbare verlichting 
in Vierhouten
Aannemer Swarco start vanaf 7 september a.s. met het vervan-
gen van de conventionele armaturen door led-armaturen in 
Vierhouten. Ook worden een aantal masten vervangen. 

Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering en de planning 
van de werkzaamheden neemt u contact op met het Team 
Openbare Ruimte via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

..........................................................................................................................................................
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Vergaderingen raadscommissies
De commissie Maatschappij en Middelen vergadert donder-
dag 8 september om 19.30 uur op het gemeentehuis. Op de 
agenda staan o.a. de stand van zaken jeugdzorg, subsidie-
aanvraag Stichting Bibliotheek N-W Veluwe en de tweede 
kwartaalrapportage. Op maandag 12 september vergadert 
de commissie Ruimte en Wonen om 19.30 uur met op de 
agenda o.a. participatieproces Bovenweg en actualisering 
Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheernota. 

U kunt de vergaderingen live volgen (of terugkijken) via 
nunspeet.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook de beide 
volledige agenda's van de vergaderingen.

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

Inzameling oud papier
Zaterdag 10 september 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 Ridderschool en de  
  Ds. A. van Stuijvenbergschool.

Participatieproces variantenstudie Bovenweg afgerond
Begin 2022 is de gemeente gestart met het participatieproces voor de Bovenweg. De gemeente-
raad heeft eerder bepaald dat de Bovenweg de hoofdontsluiting wordt voor de nieuwe woonwijk 
’t Hul-Noord. In dit participatieproces zijn de bewoners van de Bovenweg (tussen Elburgerweg 
en Molenweg) intensief betrokken. Daarvoor zijn vele keukentafelgesprekken gevoerd met direct 
aanwonenden. In deze gesprekken zijn alle zorgen en belangen opgehaald. Al deze belangen zijn 
vervolgens vertaald in eisen en wensen voor de nieuwe ontsluitingsweg. Door de bewoners zijn 
mogelijke tracévarianten aangedragen in aanvulling op de varianten van de gemeente.

Na alle gesprekken is de verdere uitwerking en beoordeling van de tracévarianten samen met 
een klankbordgroep van acht bewoners gedaan. In drie sessies heeft de gemeente samen met 
de klankbordgroep een selectie gemaakt van kansrijke tracés. Daarnaast hebben ambtenaren de 
varianten beoordeeld vanuit hun vakgebied. Uiteindelijk zijn er drie tracés over gebleven. 

Op basis van deze drie tracés heeft het college van burgemeester en wethouders in de vergadering 
van 26 juli 2022 de voorkeur uitgesproken voor één van deze drie varianten: variant 8. 

In een vierde en laatste sessie heeft de klankbordgroep ook eind augustus de drie tracés beoor-
deeld. De klankbordgroep heeft in deze sessie de voorkeur uitgesproken voor variant 3b (en als 
tweede voorkeur 8b). Dit wijkt dus af van de voorkeursvariant van het college. De klankbordgroep 
heeft haar voorkeur in een advies gezet en deze wordt aangeboden aan de raadscommissie ruimte 
en wonen. De raadscommissie Ruimte en Wonen neemt in de vergadering van 12 september a.s. 
een besluit over de tracékeuze voor de Bovenweg.

Wilt u meer weten en lezen over het proces rondom de tracékeuze voor de Bovenweg? Dan kunt u 
meer informatie vinden op www.nunspeet.nl/bovenweg. 

Kinderen zamelen elektronisch 
afval in tijdens E-waste Race
De Eerste Veluwse Montessorischool en de Prinses Beatrix-
school doen mee aan de E-waste Race; het inzamelen van 
oude en kapotte elektrische apparaten. Tijdens de E-waste 
Race leren kinderen op een interactieve manier over onder-
werpen als consuminderen, grondstofschaarste, hergebruik 
en recyclen. Na een gastles gegeven door gedreven experts 
zijn de scholieren klaar om ook daadwerkelijk hun steentje 
bij te gaan dragen aan het circulair maken van Nederland. 
Dit door in de hierop volgende weken zoveel mogelijke oude 
en kapotte elektronische apparaten in te zamelen of te laten 
repareren bij een lokaal Repair Cafe. Buurtbewoners kunnen 
elektronisch afval aanbieden op www.ewasterace.nl. Hierbij 
mogen geen losse batterijen of accu’s ingeleverd worden. 
Leerlingen komen de spullen dan aan huis ophalen. 

Een betere wereld, begint op zolder
Er valt nog een wereld te winnen op het gebied van e-waste 
inzameling. De helft van het Nederlandse e-waste wordt niet 
ingezameld. De oude laptops of kapotte keukenmachines 
belanden vaak op zolder of in een gangkast. Zonde, want er 
zitten waardevolle en herbruikbare materialen in die een 
tweede leven verdienen. Van sommige apparaten kan maar 
liefst 95% van de onderdelen hergebruikt worden. Daarom is 
het zo belangrijk dat de E-waste Race bewustzijn creëert over 
het belang van recycling en hergebruik bij kinderen en hun 
omgeving. De race is een initiatief van Weee Nederland en 
WeCycle i.s.m. met de gemeenten Putten, Ermelo, Harder-
wijk, Elburg, Nunspeet en Oldebroek. 

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

Update Nunspeet Biedt Onderdak
Veel Oekraïense gasten zijn op zoek 
naar een baan. Zij willen graag al-
lerhande klussen aanpakken. Heeft 
u als ondernemer openstaande 
vacatures? Laat het weten aan NBO, 
zodat er een match voor u gemaakt 
kan worden. 

Vul het formulier in op:
www.nunspeetbiedtonderdak.nl (onder het kopje Vrijwilli-
gers vindt u de pagina Formulieren met als optie Aanmelden 
werk). 

Gemeentegids 2022-2023
De gemeentegids 2022 is deze week verschenen. Zoals altijd is dit een 
handig naslagwerk. U vindt er veel informatie over de gemeentelijke 
organisatie, maar ook van stichtingen, verenigingen en instanties.

Voorheen werd de gids huis-aan-huis verspreid. Echter steeds meer  
mensen raadplegen de digitale gids via nunspeet.nl/gemeentegids. 
Slim, want die is altijd actueel. Een papieren gids wordt slechts eenmaal 
per jaar herzien, waardoor de informatie achterhaald kan zijn. Daarnaast 
is het beter voor het milieu om minder papier en drukinkt te gebruiken.

U kunt een gids afhalen bij een van de afhaallocaties: Gemeentehuis, Veluvine, VVV/Nunspeet 
uit de kunst, WOC De Binnenhof, WOC Oranjehof, WOC Veluwse Heuvel, Dorpshuis Horster-
hoek, Dorpshuis De Wieken, VVV Informatiepunt/TIP Elspeet of Super Mulder (Elspeet). 

Wilt u toch thuis een exemplaar ontvangen? Ook dat kan. Stuurt u dan een e-mail naar 
communicatie@nunspeet.nl. Bellen naar de gemeente kan ook: (0341) 25 99 11. 
U ontvangt de gids binnen enkele dagen thuis.

Oekraïense vluchtelingen naar camping Landrust
Deze week worden 15 chalets geplaatst voor Oekraïense vluchtelingen op het middenterrein 
van camping Landrust in Hulshorst. Die week daarop nemen de eerste vluchtelingen hun 
intrek. Het gaat om vluchtelingen die tot nu toe veelal bij particulieren waren ondergebracht. 
Naar verwachting worden ca. 60 vluchtelingen gehuisvest totdat de situatie in de Oekraïne 
verbetert (maximaal vijf jaar). 

De zelfredzaamheid van de Oekraïners neemt toe. De meesten zijn inmiddels al maanden in 
onze gemeente ondergebracht. Van de volwassenen heeft circa 30% een baan. De kinderen 
gaan naar De Morgenster in Nunspeet. Daar zijn twee taalklassen voor leerlingen van 6-12 jaar. 
Kinderen van 4-5 jaar gaan naar de kleuterschool. Dit kan bij elke CNS basisschool. Voor kinde-
ren in de leeftijd van 12-18 jaar is er de Internationale Schakel Klas in Nunspeet. 

Elke gezin krijgt een eigen buddy en wordt hierdoor begeleid. Deze buddy’s zijn onderdeel van 
Nunspeet Biedt Onderdak (NBO). NBO is ook het aanspreekpunt als het gaat om vragen vanuit 
de directe omgeving/Hulshorst. Via www.nunspeetbiedtonderdak.nl is allerlei informatie te 
vinden over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente. 

De chalets zijn verplaatsbare units, zodat rekening kan worden gehouden met andere ontwik-
kelingen, zoals het in het Raadsakkoord aangekondigde onderzoek naar een multifunctioneel 
sportpark in Hulshorst.
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Ben je een ervaren adviseur, netwerker, visionair en heb je een eigen inspirerende visie op sport 
en accommodaties? Lees dan verder, want voor team Samenleving zoeken we een 

beleidsadviseur sport(accommodaties) 
voor 36 uur per week

Ons team bestaat uit 29 enthousiaste collega’s en kent een open en prettige werksfeer. Met 
elkaar werken we aan optimale preventie en ondersteuning binnen het sociaal domein van onze 
gemeente (gezondheid, Wmo, onderwijs, sport en bewegen).  

Jouw werkzaamheden
• Je geeft uitvoering aan het sportaccommodatiebeleid en adviseert collega's, college en raad.
• Je bent een vraagbaak voor sportverenigingen/-organisaties.
• Je staat in direct contact met Sportbedrijf Nunspeet over de voortgang van afgesproken  

taken, werkzaamheden en financiële stukken (zoals tussenrapportages en jaarrekeningen).
• Je werkt samen met collega’s van de afdeling ruimtelijke ordening aan vraagstukken op o.a. 

het gebied van vastgoed en beheer en onderhoud van de sportaccommodaties.

Wat verwachten we van jou?
• Je hebt een relevante hbo-opleiding met aantoonbare ervaring in het beleidsveld.
• Je bent vertrouwd met en hebt kennis van de werkzaamheden en het opstellen van beleid. 
• Je kunt op een interactieve manier beleid vormgeven en hebt oog voor de praktijk. 
• Je bent een netwerker met overtuigingskracht.

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

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

In verband met uitbreiding van taken is het communicatieteam van de gemeente Nunspeet op 
zoek naar een 

communicatieadviseur 
36 uur per week

 
Het communicatieteam faciliteert, adviseert en ondersteunt gemeentebestuur en organisatie in 
de externe en interne communicatie, verzorgt de woordvoering namens het gemeentebestuur en 
is verantwoordelijk voor de organisatie van representatieve activiteiten. Met jou erbij bestaat het 
team bestaat uit vijf collega’s. De sfeer in het team is collegiaal en informeel.

Jouw werkzaamheden
• Verzorgen van de wekelijkse gemeentenieuwspagina in Nunspeet Huis aan Huis (InDesign).
• Communicatieadvisering en uitvoering m.b.t. participatieprocessen, invoering Omgevings-

wet, afvalcommunicatie (intergemeentelijk), duurzaamheid en invoering WOO.
• Het (her)schrijven van teksten voor verschillende doeleinden en doelgroepen.
• Webcare social media.

Wat verwachten we van jou?
• Een afgeronde communicatieopleiding (hbo).
• Handig in het gebruik van InDesign of bereid dit te leren.
• Je kunt (strategisch) adviseren en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
• Je bent een teamspeler.

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

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

Ben jij de aanpakker die energie krijgt van goede dienstverlening voor onze burgers? Heb jij graag 
klantcontact en ben je goed in het signaleren van verbeteringen? Wij zoeken een 

front office medewerker burgerzaken
32 uur per week

Samen met collega's ben je verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de balie burgerzaken. 
Je inzetbaarheid kan over de verschillende werkdagen variëren en ook op de avond gewenst zijn.

Jouw werkzaamheden
• Aan de balie aanvragen voor rijbewijzen en reisdocumenten aannemen en verwerken.
• Administratief verwerken van aangiftes (geboorte, verhuizingen, overlijden, etc).
• Telefonische klantvragen beantwoorden.
• Verbeteringen van de dienstverlening signaleren.

Wat verwachten we van jou?
• Servicegerichte en pro-actieve houding.
• Flexibel inzetbaar.
• Resultaatgericht.
• Passie voor dienstverlening.
• Mbo-4 denk- en werkniveau.
• Bereid tot een driedaagse lesmodule (als je nog geen ervaring hebt).

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

'Help, mijn kind kan niet zonder'
'Help, mijn kind kan niet zonder' is een cursus voor ouders 
en opvoeders met kinderen tussen 12 en 23 jaar die proble-
matisch alcohol drinken, te veel drugs gebruiken, overmatig 
gamen of gokken. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de 
communicatie in het gezin en krijg je praktische informatie 
om anders met je kind om te gaan.

Deze oudercursus bestaat uit een telefonische intake, vier 
cursusavonden en een terugkombijeenkomst (19.00-21.00 
uur). De bijeenkomsten worden in Harderwijk gehouden en 
start 13 september. Woon je in de regio Noord-Veluwe? Meld 
je dan aan. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.
www.tactus.nl/event/help-mijn-kind-kan-niet-zonder-40/

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

GOED omgaan met dementie
Weet jij wat je moet doen als je iemand met dementie 
tegenkomt die is verdwaald? Of wanneer je buurvrouw met 
dementie niet meer alleen de straat op durft om een paard 
boodschappen te doen? Met een klein beetje moeite kun 
je mensen met dementie op weg helpen. Hoe je dat doet, 
leer je tijdens de training 'GOED omgaan met dementie' 
van Samen dementievriendelijk. In de gemeente Nunspeet 
wordt deze training in de week van 3 tot en met 7 oktober 
2022 gegeven voor inwoners van de gemeente Nunspeet op 
verschillende plekken:
• 3 oktober 19:30 - 22:00 uur: Dorpshuis de Horsterhoek
• 4 oktober 19:30 tot 22:00 uur: Oranjehof Elspeet
• 5 oktober 19:30 tot 22:00 uur: Dorpshuis De Wieken in 

Hulshorst
• 6 oktober 19:30 tot 22:00 uur: Bibliotheek Nunspeet

In de training leer je meer over dementie en hoe je signalen 
kunt herkennen. Ook wordt ingegaan op hoe je goed kunt 
omgaan met dementie, bijvoorbeeld door iemand gerust te 
stellen en mee te denken om de ontstane situatie op te lossen.

Doe jij mee? Geef je dan voor 16 september 2022 op via 
judith@welzijnnunspeet.nl of bel naar Welzijn Nunspeet 
(0341) 25 20 20. Er kunnen max. 20 personen deelnemen 
per training. Deelname is gratis. Kijk voor meer informatie op 
www.samendementievriendelijk.nl.  

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

Vaccineren tegen DTP-BMR
Jongens en meisjes geboren in 2013 worden binnenkort 
uitgenodigd voor een DTP- en BMR-vaccinatie. Ook kinderen 
geboren in 2012 die de vaccinaties vorig jaar niet hebben 
gehad, ontvangen een uitnodiging. Een vaccinatie beschermt 
tegen ernstige en besmettelijke infectieziektes. 
De uitnodigingen worden verstuurd door het RIVM.

Waar en wanneer?
De vaccinaties worden door GGD Noord- en Oost-Gelderland 
gegeven op maandag 12 september 2022 van 10.00 – 17.00 
uur. Adres: Veluvine, F.A. Molijnstraat 186 in Nunspeet.

Inhaalvaccinaties
Dit najaar worden ook inhaalvaccinaties gegeven voor  
MenACWY, HPV en andere vaccinaties uit het Rijksvaccina-
tieprogramma. Voor kinderen onder de 18 jaar die één van 
deze vaccinaties gemist hebben en deze alsnog willen halen: 
neem contact op met GGD Noord- en Oost-Gelderland via 
088 443 3100 (werkdagen tussen 8.00 en 12.00). Heeft u 
een eerste oproep voor één van bovenstaande vaccinaties 
ontvangen en bent u verhinderd? Dan hoeft u niks te doen. 
Kinderen worden automatisch een tweede keer door het 
RIVM uitgenodigd. Er worden geen coronavaccinaties gege-
ven. Voor meer informatie over coronavaccinaties kijkt u op
www.ggdnog.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over de DTP- en BMR-vaccinatie: www.
rivm.nl/dtp en www.rivm.nl/bmr. Vragen over vaccinaties? 
Ga naar www.rijksvaccinatieprogramma.nl/vragen.


