
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.

6 december 2022
Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Kolmansweg 8a 0032. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  pauzewoning. Zaak: HZ 2022-
  1734. Ontvangen 18-11-2022. 
- Krommeweg 18. Het kappen 
  van meerdere houtopstanden.
  Zaak: HZ 2022-1750.
  Ontvangen 22-11-2022. 
- Molenweg 70. Het plaatsen
  van een klimop. Zaak: 
  HZ 2022-1684. Ontvangen
  14-11-2022. 
- Oogstweg 21. Het aanleggen
  van een inrit. Zaak: 
  HZ 2022-1730. Ontvangen
  19-11-2022.
- Prinses Christinastraat 25.
  Plaatsen van warmtepomp
  zijgevel woning. Zaak: HZ
  2022-1712. Ontvangen
  15-11-2022.
- Randweg 39. Realiseren van
  dakopbouw Randweg 37, 39
  en 41. Zaak: HZ 2022-1740.
  Ontvangen 21-11-2022.
- Smithstraat 56. Verbreden
  van de oprit. Zaak: HZ 2022-
  1688. Ontvangen 14-11-2022. 
- Westerlaan 9. Verbouwen
  van de woning. Zaak: HZ
  2022-1701. Ontvangen
  15-11-2022.
- Wiltsangh 41. Het kappen
  van diverse bomen. Zaak:
  HZ 2022-1716. Ontvangen
  16-11-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Da Costastraat 19. Vervangen
  bijbehorende bouwwerken.
  Zaak: HZ 2022-1613.
  Verzonden 28-11-2022.
- Elspeterweg 28 0007. Het
  tijdelijk bewonen van een
  pauzewoning. Zaak: HZ 2022-
  1614. Verzonden 25-11-2022. 
- Elspeterweg 28 0009. Het
  tijdelijk bewonen van een
  pauzewoning. Zaak: HZ 2022-
  1665. Verzonden 25-11-2022. 
- Elspeterweg 8 0002. Kappen
  van 3 bomen. Zaak: HZ 2022-
  1553. Verzonden 28-11-2022.
- Marconiweg 28. Aanleggen
  van een extra inrit. Zaak:
  HZ 2022-1687. Verzonden
  23-11-2022.
- Smithstraat 56. Verbreden
  van de oprit. Zaak: HZ 2022-
  1688. Verzonden 23-11-2022.

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Recreatiegebied Zandenplas.
  Veluwse Wintercompetitie
  voor mountainbike op
  28-01-2023. Zaak: HZ 2022-
  1762. Ontvangen 24-11-2022. 

APV-vergunning 
aangevraagd1

- Enkele parkeerplaatsen nabij
  Randweg 35 en Eikbosser-
  weg 28. Inrichten van
  bouwplaats i.v.m. werkzaam-
  heden. Zaak: HZ 2022-1722 
  Ontvangen 16-11-2022.

Vergunningen APV-vergunning verleend3

- Het plaatsen van spandoeken
  i.v.m. de Christmas Worship
  op 24 december 2022. Zaak:
  HZ 2022-1664. Verzonden
  29-11-2022.
- Enkele parkeerplaatsen
  nabij Randweg 35 en Eikbos-
  serweg 28. Inrichten van
  bouwplaats i.v.m. werkzaam-
  heden. Zaak: HZ 2022-1722.
  Verzonden 24-11-2022.
- Kruispunt nabij Kuntzestraat
  49. Tijdelijk plaatsen van
  bouwkraan op 30-11-2022.
  Zaak: HZ 2022-1653. Verzon
  den 24-11-2022.

Alcoholwetvergunning
verleend3

- Het uitoefenen van horeca-
  bedrijf Bij Frans. Zaak:
  HZ 2022-1766. Ontvangen
  23-11-2022. 
- Nijverheidsweg 4. Het uitoe-
  fenen van het horecabedrijf
  Rookoven.com BV. Zaak:
  HZ 2022-1618. Verzonden
  29-11-2022.

Sloopmelding1

- Wiltsangh 41. Slopen van 2 
  huisjes op camping de Witte
  Wieven. Zaak: HZ 2022-1732.
  Ontvangen 21-11-2022.

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Plaatsen van schuur met
  afdak. Zaak: HZ 2022-1731.
  Ontvangen 20-11-2022.
- Gerrit Mouwweg 141. Plaat-
  sen van schuur met afdak.
  Zaak: HZ 2022-1731. 
  Ontvangen 20-11-2022. 
- Nunspeterweg 74. Het 
  onderhouden van monument.
  Zaak: HZ 2022-1626. 
  Ontvangen 1-11-2022.
- Stakenbergweg 62 0010. Het
  kappen van een boom. Zaak:
  HZ 2022-1727. Ontvangen
  18-11-2022. 
- Zeisweg 17a. Aanleggen van
  oprit. Zaak: HZ 2022-1743.
  Ontvangen 21-11-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Klarenweg 51. Het plaatsen 
  van zonnepanelen. Zaak:
  HZ 2022-1710. Ontvangen
  16-11-2022.
- Schepersweg 4. Het oprich-
  ten van een woning. Zaak: 
  HZ 2022-1686. Ontvangen
  14-11-2022.

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Voslaan 6. Het kappen van
  3 bomen. Zaak: HZ 2022-
  1759. Ontvangen 23-11-2022. 

 - Zie colofon voor toelichting -

Gedumpt afval? Lantaarnpaal kapot? 
Losliggende stoeptegels?

Meld dit via 
nunspeet.nl/ietsmelden

Commissievergadering
A.s. donderdag 8 december vergadert de commissie
Algemeen Bestuur. Op de agenda staan o.a. onderzoek 
boacapaciteit, vaststellen Privacyverordening, wijziging 
Algemene plaatselijke verordening gemeente Nunspeet en 
opvang vluchtelingen.

De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis en 
is live te bekijken via nunspeet.raadsinformatie.nl. Hier vindt 
u ook de volledige agenda.

6 december 2022

Klusteams aan de slag: met energiebesparende 
maatregelen de winter door
De komende maanden worden ca. 500 huishoudens in opdracht van de gemeente Nunspeet 
bezocht door een klusteam van Sobolt Energieklus. Dit klusteam brengt in overleg met de
bewoner kleine energiebesparende maatregelen in de woning aan. Daarnaast adviseert het 
team welke (gedrags)maatregelen bijdragen aan een lagere energierekening. De gemeente wil 
een helpende hand bieden aan huishoudens die moeite hebben met het betalen van de ener-
gierekening. Een bezoek van het klusteam is gratis en vrijblijvend.

Bezoek van een klusteam
De huishoudens die de gemeente in beeld heeft, omdat zij bijvoorbeeld een bijstandsuitkering 
ontvangen of gebruikmaken van een of meerdere minimaregelingen, ontvangen uiterlijk 31 
januari 2023 een brief van de gemeente. In de brief staat een korte uitleg en uitnodiging om 
direct aan te melden voor een bezoek van een klusteam. Zo’n bezoek duurt ca. 1,5 uur. Eenvou-
dige energiebesparende maatregelen zoals tochtstrips, radiatorfolie en ledlampen kunnen 
gelijk zonder kosten worden opgepakt. Na afloop ontvangt de bewoner een kort verslag van 
het bezoek met daarin de maatregelen die genomen zijn en de (gedrags)maatregelen die nog 
genomen kunnen worden. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen. 

Brede aanpak
De gemeente kiest voor een straat-/wijkaanpak. Zodra de klusteams in een bepaalde straat 
of wijk zijn, gaan zij ook langs bij andere huishoudens in de buurt om hen de mogelijkheid te 
bieden gebruik te maken van een klusteam. De gemeente werkt samen met Omnia Wonen, 
Veluwe Duurzaam en lokale maatschappelijke welzijnsorganisaties om zo breed mogelijk onder 
de aandacht te komen van huishoudens die hulp kunnen gebruiken. Inwoners die op 31 januari 
2023 geen brief hebben ontvangen, maar wel denken dat zij in aanmerking komen, kunnen 
contact opnemen via www.energieklus.nl/nunspeet of door te bellen met 010 – 318 00 51.

Via het Rijk ontvangt de gemeente ca. 500.000 euro om huishoudens die het hardst
getroffen worden te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Een deel hier-
van wordt ingezet voor de klusteams. Op basis van de ervaringen van deze inzet, bekijkt de 
gemeente hoe het resterende deel zo goed mogelijk ingezet kan worden en aansluit bij de 
behoefte van de doelgroep. 

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

Fietsenstalling Stationsplein wordt verwijderd
Vanwege werkzaamheden aan de stationsomgeving wordt de fietsenstalling bij de bushaltes 
verwijderd op 13 december 2022. Wilt u uw fiets parkeren? Plaats uw fiets dan in de fietsen-
rekken bij het station. Fietsen die op 13 december nog in de stalling staan bij de bushaltes 
worden verwijderd. 

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

750 euro voor Jeugdfonds Sport en Cultuur 
Vanwege het 50-jarig bestaan van de gemeente Nunspeet heeft de gemeente in samenwerking 
met Maxipromo sportswear dit jaar unieke hardloop- en fietskleding uitgebracht. Van elk
besteld item, gaat een deel naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds betaalt de contri-
butie/het lesgeld voor kinderen die opgroeien in een gezin met geldzorgen. Dankzij een flink 
aantal bestellingen en een bijdrage van Maxipromo komt het totaalbedrag uit op € 750,-.

Vandaag reikten wethouder (o.m. sport) Mark van de Bunte en Xander van Espelo van 
Maxipromo een cheque uit aan Aukje Sinte Maartensdijk, bestuurslid van het Jeugdfonds  
Sport & Cultuur Gelderland. Ook werd een setje hardloopkleding overhandigd aan  
burgemeester Blom.

Wethouder Mark van de Bunte: "Sport en cultuur is van groot belang voor de ontwikkeling van 
kinderen. In onze gemeente moet dit dan ook voor iedereen mogelijk zijn. Nu de (energie)prij-
zen stijgen, komt voor sommige gezinnen de contributie voor club of vereniging in het geding. 
Hoe fijn is het dan dat zij een beroep kunnen doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur en zo 
kunnen (blijven) sporten, muziek 
maken, etc. De keuze voor dit 
goede doel was dan ook snel 
gemaakt."

De kleding is gebaseerd op 
het logo Nunspeet 50 jaar. De 
kleuren staan voor het gele 
stuifzand en de bouwgrond in 
de gemeente. De herten duiden 
op de vele bossen. De punten 
(zwart-wit) zijn de punten van 
een eg) die symbool staan voor 
de landbouw. Hetzelfde patroon 
komt ook voor in het tweede 
wapen van Ermelo, de gemeente 
waarvan Nunspeet vijftig jaar 
geleden is afgescheiden.

Vaststelling uitwerkingsplan Molenbeek Beltmolen ong.
Burgemeester en wethouders hebben op 21 november 2022 
een uitwerking van het bestemmingsplan Molenbeek vast-
gesteld. De uitwerking is nodig om de realisatie van vier  
woningen op een perceel aan de Beltmolen mogelijk te 
maken.

Inzageperiode
Het uitwerkingsplan 'Molenbeek Beltmolen ongenummerd' 
ligt vanaf 7 december 2022 op afspraak ter inzage in het 
gemeentehuis. Het vastgestelde uitwerkingsplan is ook te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.
UI00010-vg01).

Beroep
Van 8 december 2022 tot en met 18 januari 2023 kan tegen 
dit vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag door iedereen die tijdig een 
zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van het uitwer-
kingsplan. Via loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket is het ook 
mogelijk digitaal beroep in te stellen. Kijk op de website van 
de Raad van State voor de precieze voorwaarden  
(www.raadvanstate.nl). 

Neem voor vragen over het besluit telefonisch contact op 
met Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van de 
gemeente Nunspeet via (0341) 25 99 11.

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

Biedprocedure verkoop grond t.b.v. woningbouw Kijktuinen
De gemeente Nunspeet werkt al enige tijd aan de realisatie 
van woningbouw op de locatie van de voormalige Kijktuinen. 
Het gebied wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk woon-
gebied met zoveel mogelijk betaalbare woningen.

De gemeente Nunspeet biedt nu de mogelijkheid twee  
kavels op deze locatie te kopen, voor eigen rekening en risico  
22 woningen voor de doelgroep Sociale Koop (hoog) te ont-
wikkelen en deze woningen aan te bieden aan natuurlijke per-
sonen met een Lokaal (maatschappelijke) en/of Economische 
Binding met Nunspeet. Het betreft de percelen grond (Kavel 
K1 en K2b) gelegen nabij de Kienschulpenweg te Nunspeet, 
kadastraal bekend als gemeente Nunspeet, sectie I, nummer 
4760 en nummer 4761, tezamen groot circa 2.784 m2.

Voor de procedure van verkoop is gekozen voor een bied-
procedure. Voor de inhoud van deze procedure verwijzen wij 
u naar www.nunspeet.nl/kijktuinen waar u het document 
'Leidraad inzake de Biedprocedure Kavels K1 en Kb Kijktuinen 
in Nunspeet' vindt. De uiterste datum tot aanmelding als  
Geïnteresseerde Gegadigde is 10 januari 2023 vóór 13.00 uur. 
In artikel 4.3 van de Leidraad staat omschreven hoe u zich 
kunt aanmelden.

Als u over het bovenstaande vragen of opmerkingen heeft, 
neemt u contact op met de heer R. Brouwer van Kleissen 
Bouwmanagement en Advies via r.brouwer@kleissen.nl (met 
in cc t.stroot@kleissen.nl) met als onderwerp: Biedprocedure 
Kijktuinen te Nunspeet.

Ontvang korting op vloerisolatie, 
raamfolie en meer
In de maand december kun je de helft van je aankoopbedrag 
terugkrijgen als je één of meerdere energiebespaarproducten 
hebt gekocht. Denk aan isolatiematerialen, ledverlichting, 
infraroodpanelen en nog veel meer. Met deze Eindejaars 
Energiebespaaractie wil de gemeente Nunspeet inwoners 
tijdens de decembermaand helpen energie en kosten te  
besparen. Inwoners krijgen korting als ze een product halen 
bij een bouwmarkt, doe-het-zelf winkel, installatie- of bouw-
bedrijf in de regio Noord-Veluwe. Daarna kunnen ze hun 
bon(nen) online inleveren bij duurzaamheidsloket Veluwe 
Duurzaam. 

Deze actie geeft inwoners een extra steuntje in de rug om 
aan de slag te gaan met energiebesparing in huis. Wie bij-
voorbeeld zijn woning isoleert, heeft minder last van kou en 
hoeft minder te stoken. Dat kan een lagere energierekening 
opleveren. En met kleine energiebespaarproducten zoals 
raamfolie of deurdrangers is het ook mogelijk om tocht of 
kou tegen te houden.  

Ook korting op infraroodpanelen 
Daarnaast kunnen inwoners ook korting krijgen op producten 
als een inductiekookplaat, een waterbesparende douchekop 
en infraroodpanelen. Met een infraroodpaneel verwarm je 
niet een hele ruimte, maar alleen de plek waar je zit of bezig 
bent. Deze panelen verwarmen gericht en besparen weer 
energie. 

Deelnemende producten en declareren  
Wie één of meerdere deelnemende producten heeft ge-
kocht, kan zijn totale aankoopbedrag en bon(nen) via de 
website van Veluwe Duurzaam indienen. Ieder huishouden 
kan in december één keer declareren. Deze declaratie kan 
uit meerdere bonnen bestaan. Een huishouden ontvangt dan 
de helft van het aankoopbedrag terug op zijn rekening (tot 
maximaal 150 euro). 

De actie loopt tot en met 31 december 2022. Bonnen van de 
maand november mogen ook nog ingediend worden. Meer 
informatie over de deelnemende producten, de voorwaar-
den en het declareren is te vinden op de website: 
www.veluweduurzaam.nl/eindejaarsactie. 

Veluwe Duurzaam is het duurzaamheidsloket van o.a. de 
gemeente Nunspeet. Inwoners en bedrijven kunnen bij het 
loket terecht voor onafhankelijke informatie en advies op het 
gebied van energiebesparing en verduurzaming van woning, 
tuin en omgeving. 

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

Herfstbladeren voor een gezonde 
tuin
Wist je dat herfstbladeren een belangrijke voedselbron voor 
de bodem zijn? Tussen de blaadjes leven allerlei nuttige  
insecten en andere beestjes die ontzettend belangrijk zijn 
voor een gezonde tuin. Merels scharrelen maar wat graag 
tussen de bladeren op zoek naar lekkers, maar ook egels en 
padden zoeken er naar eten en beschutting.

In de tuin werken de bladeren ook als gratis compost: ze 
verbeteren de grond van de tuin en de bladlaag zorgt voor 
bodembescherming. Als alles 
wordt weggeblazen of aange-
harkt kan de zon ongehinderd 
de bodem beschijnen en dat 
zorgt voor uitdroging en ver-
lies van bodemleven. Je kunt 
de hark of bladblazer dus ge-
rust in de schuur laten staan.

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

V.l.n.r. Xander van Espelo, wethouder Mark van de Bunte, 
bestuurslid Jeugdfonds Sport & Cultuur Aukje Sinte Maartensdijk 
en burgemeester Céline Blom.
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Inzameling oud papier
Aankomend weekend kunt u uw oud papier inleveren op 
verschillende adressen in de gemeente Nunspeet:

Vrijdag 9 december:
- Protestantse Gemeente Nunspeet, Driestweg 4 tussen 
  9.00 en 17.00 uur. De opbrengst is voor een project voor 
  zigeunerkinderen in het dorp Tirgusor in Roemenië.

Zaterdag 10 december: 
- Protestantse Gemeente Nunspeet, Driestweg 4 tussen
  9.00 en 12.00 uur.
- Prinses Beatrixschool, Hoefslag 1 tussen 8.30 en 11.30 uur.
- Dries Bandenservice aan de Hullerweg 116 tussen 8.00 en
  11.30 uur. De opbrengst is voor de Ds. C. de Ridderschool en 
  de Ds. A. van Stuijvenbergschool. 

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

Lijkt het jou leuk om je vast te bijten in de nauwkeurige  
inwinning van gegevens en deze op de juiste manier te  
verwerken in de verschillende basisregistraties? Werk je  
accuraat en gestructureerd? Lees dan verder, want voor 
Team Informatie zijn we op zoek naar een

medewerker 
Gegevens Basisregistraties 

(36 uur)

Het team bestaat uit 27 enthousiaste collega's en is samen 
verantwoordelijk voor onder andere het registreren en 
stroomlijnen van GIS en cartografie, BAG, WOZ, BGT, adres-
onderzoeken op grond van de BRP, de BRO, het gemeentelijke 
Kadaster inclusief WKPB en landmeetkunde ondersteuning. 

Wat ga je doen? 
• Verwerken van gegevens over de ruimtelijke objecten in 

de gemeentelijke basisregistraties. 
• Opnemen en verwerken van BAG-gegevens in de BAG-en 

WOZ-registratie.
• Opnemen en verwerken WOZ-gegevens.
• Verzorgen van het secretariaat commissie Naamgeving.

Wat verwachten we van jou?
• Je beschikt over minimaal mbo werk- en denkniveau.
• Je bent communicatief vaardig, nieuwsgierig en houdt 

van afwisseling.
• Je hebt ruimtelijk inzicht..
• Je hebt affiniteit met automatiseringssystemen voor de 

verwerking van gegevens.
• Je hebt kennis van de basisregistraties WOZ en BAG óf de 

nieuwsgierigheid en het doorzettingsvermogen om dit 
snel te leren.

Wat bieden wij jou?
• Een salaris van minimaal € 2.255,- en maximaal  

€ 3.732,- bij een 36-urige werkweek. Dit is afhankelijk 
van je kennis en ervaring.

• Een ruim individueel keuzebudget van 17,45% van je 
salaris. Hierin is je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en 
bovenwettelijk verlof ondergebracht.

• Een dienstverband voor de duur van 1 jaar met de inten-
tie voor een vast dienstverband bij goed functioneren.

• Volop ontwikkelmogelijkheden via Nunspeet Academy: 
wij investeren in vakmanschap, jouw persoonlijke 
ontwikkeling, onderlinge samenwerking en organisatie. 
Samen creëren we een omgeving waarin we het beste in 
elkaar naar boven (blijven) halen.

• Een actieve personeelsvereniging.

Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacaturetekst en een impressie van 
onze organisatie en collega’s op nunspeet.nl/werkenbij.

Brandweer Nunspeet zoekt nieuwe collega’s
Brandweerpost Nunspeet is op zoek naar nieuwe collega's. Wil jij ook een uitdagende hobby 
met belangrijke maatschappelijke waarde? Kom kijken tijdens de inloopavond a.s. maandag  
19 december van 19.30-22.00 uur. Je kunt dan al jouw vragen stellen en je mag alvast aan de 
slag tijdens een oefening. Meld je aan via brandweerpostnunspeet@vnog.nl. Meer info op 
brandweernunspeet.nl.

Er is een grote brand of ernstig ongeval en de brandweer gaat ter plaatse. Het klinkt vanzelf-
sprekend, maar dat is het niet. De brandweer bestaat voor 80 procent uit vrijwilligers en om 
op sterkte te blijven zijn continu nieuwe mensen nodig. Een uitdaging bij de brandweer heb je 
naast je reguliere werkzaamheden. De brandweer in Nunspeet zoekt vooral mensen die ook 
overdag beschikbaar zijn. Ben je overdag slechts enkele uren beschikbaar (bijvoorbeeld als de 
kinderen naar school zijn, of als je in ploegendienst werkt), dan word je ook van harte uitgeno-
digd te reageren.

Wat biedt de brandweer 
Als brandweervrijwilliger red je bijvoorbeeld mensen in noodsituaties. Dat kost inzet en kracht. 
Maar het geeft ook zeer veel voldoening om samen met een team een klus te klaren en je in te 
zetten voor het redden van mens en dier. We bieden echter meer. Op de eerste plaats zorgt de 
brandweer voor een goede opleiding. Daarnaast ontvang je een financiële vergoeding voor de 
scholing, oefeningen en de uitrukken. Ook zorgt de brandweer voor een goede verzekering.
De vrijwilligers van brandweer Nunspeet combineren hun dagelijks werk met het werk als 
brandweerprofessional. In geval van een melding komen zij naar de kazerne om uit te rukken en 
mensen in een noodsituatie te helpen. Om dit te kunnen blijven doen, hebben wij jou nodig!

Wat vraagt de brandweer van jou 
Een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid staan voorop. Verder is het een pré wanneer 
je, als je in loondienst bent, toestemming hebt van je werkgever om in geval van een alarme-
ring je werkplek te verlaten. Wij gaan eventueel graag in gesprek met je werkgever om dit te 
realiseren. Een werkgever heeft er immers ook baat bij als hij een volledig opgeleide brand-
weerprofessional op de werkvloer heeft. Is er iemand in je omgeving die ook aan het profiel 
voldoet, niet in Nunspeet woont maar wél werkt, dan is hij of zij ook van harte welkom.

Meld je aan 
Ben je enthousiast en nieuwsgierig geworden? 
Kom naar de inloopavond op 19 december van 
19.30-22.00 uur. Meld je aan via e-mail: 
brandweerpostnunspeet@vnog.nl. 

Meer info op brandweernunspeet.nl.

Wijzingen rondom begraven per 1 januari 2023
De gemeente Nunspeet voert de regie op de uitgifte van grafrechten en het plaatsen van  
(tijdelijke) grafbedekking en -beplanting op de begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet. 
Vanuit het oogpunt van beheer en onderhoud van deze begraafplaatsen hanteert de gemeente 
regels die zijn opgenomen in de 'Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Nunspeet'. 
Enkele regels wijzigen per 1 januari 2023.

Grafrechten voor onbepaalde tijd
Grafrechten worden niet meer voor dertig jaar uitgegeven, maar voor onbepaalde tijd. Voor-
waarde is dat er steeds een rechthebbende is; een eigenaar van het grafrecht die verantwoor-
delijk wil zijn voor het graf. Alle huidige rechthebbenden ontvangen aankomend voorjaar een 
brief hierover. Het grafrecht wordt hierdoor niet duurder. Wel is gebruikelijk dat het grafrecht 
jaarlijks per 1 januari wordt geïndexeerd en met een klein percentage omhoog gaat.

Begraaftijden
Op de begraafplaatsen kan om 11.30 uur en 14.30 uur begraven worden. Deze vaste tijden 
sluiten beter aan bij de gebruikelijke wijze van begraven in onze gemeente (vaak voorafgaand 
een samenkomst en afsluitende broodmaaltijd of koffietafel). 

Tijdelijke grafbedekking
Op dit moment mag er geen (tijdelijke) grafbedekking worden geplaatst zonder dat daarvoor 
een vergunning is verleend. In de praktijk blijkt dat nabestaanden na de begrafenis toch een 
vorm van tijdelijke grafbedekking willen aanbrengen, zodat men in alle rust een definitief 
grafmonument kan uitzoeken of omdat de levertijden van grafmonumenten soms lang zijn. 
Een vergunning is niet meer nodig, maar er moet nog wel een melding gedaan worden bij de 
gemeente. Zo blijft de regie op vorm, inhoud e.d. gewaarborgd (met het oog op het beheer en 
onderhoud), maar is er veel sneller toestemming. Aan een melding zijn geen kosten verbon-
den. 

Grafbeplanting
Er mag voortaan grafbeplanting worden aangebracht. Daar zijn wel enkele regels voor om het 
beheer en onderhoud van de begraafplaatsen efficiënt uit te voeren (onkruidbehandeling en 
snoeiwerk) en om verrommeling te voorkomen. Losse attributen kunnen dan – bijvoorbeeld na 
verwelking – worden weggehaald. Daarnaast mag rondom de graven grind (Ø 0,8 cm) worden 
aangebracht. 

De begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet zijn voor iedereen toegankelijk en kenmerken 
zich als parkachtig. Het zijn voor nabestaanden plekken om in alle rust overledenen te geden-
ken en daar ook een vorm aan te geven die het best past bij de eigen beleving en overtuiging. 


