
COLOFON
Gemeentehuis Nunspeet
Markt 1
Postbus 79 | 8070 AB Nunspeet
Telefoon: (0341) 25 99 11
E-mail: gemeente@nunspeet.nl

Gemeentewerf Nunspeet
Hullerweg 121
8071 RN Nunspeet
Telefoon: (0341) 25 23 78
Maandag t/m vrijdag geopend van
8.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur.

1) Inzage
De aanvraag ligt ter inzage op het 
gemeentehuis. Voor inzage of een 
toelichting maakt u een afspraak 
met het Klantcontactcentrum. 
Tegen vergoeding kunt u een ko-
pie krijgen van de stukken die ter 
inzage liggen. U kunt tegen een 
melding geen bezwaar maken. Bij 
een aanvraag om een vergunning/
ontheffing kunt u in een later 
stadium bezwaar maken.

2 of 3) Bezwaar
Tenzij anders vermeld, is er tot 
zes weken na de dag van ver-
zending van een vergunning of 
ontheffing de mogelijkheid voor 
belanghebbenden om schriftelijk 
bezwaar te maken tegen een 
besluit. Het is niet mogelijk om 
een bezwaar in te dienen op een 
aanvraag. Een bezwaarschrift kunt 
u indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(burgemeester2/burgemeester en 
wethouders (B&W)3/gemeente-
raad). Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en ten 
minste de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit 
waartegen het zich richt en de 
gronden van het bezwaarschrift 
bevatten. Naast het indienen van 
een bezwaar kunt u ook een voor-
lopige voorziening aanvragen.

4) Beroep
Tenzij anders vermeld, kunnen 
belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze hebben ingediend 
tegen een ontwerpbesluit binnen 
zes weken na de dag van terin-
zagelegging van een besluit een 
beroepschrift indienen. Ook als 
u kunt aantonen dat u tijdens de 
periode van terinzageligging van 
het ontwerpbesluit hier rede-
lijkerwijs niet toe in staat bent 
geweest. Naast het indienen van 
een beroep kunt u een voorlo-
pige 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
Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Het houden van de Schwalbe 
  Veldtoertocht 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0128. Ontvangen 
  25-1-2022. 

APV-vergunning aangevraagd1

- Houden van een kleding-
  inzamelingsactie in 2023.
  Zaak: HZ 2022-0139. 
  Ontvangen 27-1-2022. 

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- F.A. Molijnlaan 42. Kappen 
  van zes bomen. Zaak: HZ 
  2022-0115. Ontvangen 
  24-1-2022. 
- Jan van Vuurenstraat 17. Het 
  plaatsen van een erker. Zaak: 
  HZ 2022-0095. Ontvangen 
  20-1-2022. 
- Koningsspil 40. Het plaatsen 
  van een overkapping. Zaak: 
  HZ 2022-0117. Ontvangen 
  24-1-2022
 
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Eperweg 30. Het kappen van 
  bomen. Zaak: HZ 2021-1941. 
  Verzonden 26-1-2022. 
- Hullerweg 129. Het kappen 
  van vijf bomen. Zaak: HZ 
  2022-0052. Verzonden 
  26-1-2022. 
- Oenenburgweg 234. Het 
  plaatsen van een dakkapel.    
  Zaak: HZ 2022-0069. 
  Verzonden 27-1-2022. 

APV-vergunning verleend3

- Laan 20. Het uitoefenen van 
  het horecabedrijf De Krom-
  steert. Zaak: HZ 2022-0054. 
  Verzonden 1-2-2022. 
- Whemeplein. Gebruik par-
  keerplaats achter Dorpsstraat 
  acht t.b.v. containers. Zaak: 
  HZ 2022-0119. Verzonden 
  31-1-2022. 
- Hoek Brinkersweg/Laan. 
  Objectontheffing voor 
  hoogwerker/versnipperaar 
  op 26-11-2021. Zaak: HZ 
  2021-1324. Verzonden 
  31-1-2022. 

Sloopmelding1

- Brouwerskamp 42. Slopen 
  van huidige schuur. Zaak: 
  HZ 2022-0091. Ontvangen 
  20-1-2022. 

Milieumeldingen1

- Industrieweg 10. Veranderen 
  van de activiteiten en opslag-
  ruimte. Zaak: HZ 2021-1304. 
  Ontvangen 24-8-2021.
- Oosteinderweg 116. Het 
  in gebruik hebben van een 
  nieuwe kantine op de show-
  room. Zaak: HZ 2021-1880. 
  Ontvangen 25-11-2021. 

Elspeet
Beslistermijn verlengd1

- Schotkampweg 177a. Het 
  uitbreiden van het woonhuis

Vergunningen   Zaak: HZ 2021-1709. 
  Verzonden 31-1-2022.
- Uddelerweg 8. Het intern 
  verbouwen van Herberg De 
  Zwaan. Zaak: HZ 2021-1671. 
  Verzonden 31-1-2022. 

Omgevingsvergunning 
afgewezen3

- Jonkvrouw Van Eysingahof 8.
  Het kappen van 2 beuken-
  bomen. Zaak: HZ 2021-1943. 
  Verzonden 31-1-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Stakenbergweg 35. Het aan-
  leggen van een nieuwe inrit.
  Zaak: HZ 2022-0045. 
  Verzonden 26-1-2022. 

Sloopmelding1

- Middenweg 24. Het slopen 
  van het dak. Zaak: HZ 2022-
  0113. Ontvangen 24-1-2022. 

Milieumeldingen1

- Molenweg 36. Het in gebruik 
  hebben van de schuur als 
  opslagruimte. Zaak: HZ 2021-
  1699. Ontvangen 3-11-2021. 
- Stakenbergweg 88a. Het 
  veranderen van de indeling 
  van de locatie. Zaak: HZ 
  2021-1213. Ontvangen 
  30-7-2021. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Onder de Bos 161. Bouwen 
  bijgebouw. Zaak: HZ 2022-
  0055. Ontvangen 13-1-2022.
- Varelseweg 211. Het kappen 
  van bomen. Zaak: HZ 2022-
  0118. Ontvangen 24-1-2022. 

Milieumeldingen1

- Poppeswegje 32. Het in 
  gebruik hebben van een 
  open machine berging. Zaak: 
  HZ 2021-1578. Ontvangen 
  13-10-2021.
- Rijksweg A28 1. Veranderen 
  van de inrichting. Zaak: HZ 
  2022-0151. Ontvangen 
  30-11-2021. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Elspeterbosweg 33. Het 
  verbouwen van 3 recreatie-
  woningen tot permanente 
  woningen. Zaak: HZ 2021-
  1626. Verzonden 27-1-2022. 
- Elspeterbosweg 9. Het 
  oprichten van 9 woningen 
  Zaak: HZ 2021-1627. 
  Verzonden 28-1-2022. 
- Niersenseweg 12. Kappen 
  van houtopstanden.
  Zaak: HZ 2021-1966. 
  Verzonden 26-1-2022. 

Speelautomaten aanwezig-
heidsvergunning verleend2

- Plaggeweg 90. Aanwezig 
  houden van 2 kansspelauto-
  maten kantine Saxenburgh.
  Zaak: HZ 2021-1893. 
  Verzonden 1-2-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Lijst Monumentale bomen 2022
Alle gemeentelijke en particuliere monumentale bomen in de 
gemeente Nunspeet staan op de Lijst Monumentale Bomen. 
De monumentale bomen op deze lijst vragen om regelmatig 
onderhoud en zijn beschermd. Ze geven waarde aan het 
dorps- en natuurschoon in de gemeente, die bekend staat 
om haar groene karakter. Een overzicht van al deze bomen en 
meer informatie vindt u op nunspeet.nl/bouwen-en-wonen/
boom-kappen of vraag de gegevens op via de heer R. van 
den Hoorn of mevrouw K. van Wezep-Smidt (0341) 25 99 11. 

Een keer per vijf jaar wordt deze lijst herzien en opnieuw 
vastgesteld door de gemeenteraad. De Criteria Monumentale 
Bomen zijn hierin bepalend en staan vermeld op voornoem-
de gemeentelijke website. Voorafgaand aan de definitieve 
vaststelling ligt deze lijst ter inzage* en kunt u uw zienswijze 
(mening) indienen bij het college van B&W o.v.v. het ken-
merk: 8296. Dit kan van 8 februari tot en met 21 maart 2022 
via e-mail gemeente@nunspeet.nl of per brief (zie colofon). 
Vervolgens worden de zienswijzen verwerkt in een zienswij-
zennota die samen met de lijst aan het college van B&W en 
aan de gemeenteraad wordt aangeboden voor definitieve 
vaststelling. Indieners van een zienswijze ontvangen een 
reactie na vaststelling. Percelen waarop een of meerdere 
monumentale bomen staan, zijn aangeschreven via een brief. 

Begin 2021 heeft deze lijst ook ter inzage gelegen. De proce-
dure is toen niet correct verlopen, waardoor de commissie 
Ruimte en Wonen heeft besloten de lijst opnieuw in proce-
dure te brengen om vervolgens te worden vastgesteld door 
de gemeenteraad. Naar aanleiding van de zienswijzen die 
toen zijn ingediend (tinyurl.com/2p96dcey -agendapunt 6b) 
zijn extra bomen geïnspecteerd en vermeld op de Lijst Mo-
numentale bomen. De zienswijzen die toen zijn ingediend, 
worden nogmaals meegenomen bij het opstellen van de 
nieuwe zienswijzennota.

Onderhoudsfonds
Het onderhoud van een monumentale boom vraagt specia-
listische kennis en brengt hogere onderhoudskosten met zich 
mee. De gemeente wil een Onderhoudsfonds oprichten voor 
een tegemoetkoming in de kosten. Denk aan een periodieke 
inspectie of een tegemoetkoming in de onderhoudskosten. 
Heeft u hier zelf ideeën over, deel dit dan voor 22 maart 2022 
met ons via gemeente@nunspeet.nl of per brief (zie colofon) 
o.v.v. het kenmerk 8296. De spelregels voor dit Onderhouds-
fonds worden tegelijk met de Lijst Monumentale Bomen 
aan het college en de raad ter goedkeuring voorgelegd. Na 
instemming door college en raad worden de spelregels gepu-
bliceerd en kan er gebruik gemaakt worden van het fonds.

* Als u geabonneerd bent op Mijn Overheid heeft u – afhan-
kelijk van uw ingestelde voorkeuren – een melding ontvangen 
dat de Lijst ter inzage ligt.

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Dorpsstraat 4 
Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad 
op 27 januari 2022 het bestemmingsplan Dorpsstraat 4 
gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan beoogt te 
voorzien in het toevoegen van de aanvullende bestemming 
horeca met gewijzigde openingstijden. 
Op 4 maart 2021 is een omgevingsvergunning verleend voor 
het uitbreiden van het pand met twee appartementen. In to-
taal zijn er drie appartementen aanwezig. Via een ambtelijke 
wijziging zijn de drie aanwezige appartementen als zodanig 
bestemd.

Inzageperiode
U kunt vanaf 9 februari tot en met 23 maart 2022 het vast-
gestelde bestemmingsplan inzien in het gemeentehuis. Het 
bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01163-vg01).

Beroep
Van 10 februari tot en met 24 maart 2022 kan beroep wor-
den ingesteld tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag, zie colofon. Voor vragen over het besluit 
kunt u contact opnemen met de gemeente Nunspeet via 
telefoonnummer (0341) 25 99 11. 

Leefstijlloket 

Nunspeet

Testlocatie GGD in Elspeet gesloten
Zaterdag 5 februari was de laatste dag dat er door de GGD 
getest werd in Elspeet. In overleg met de gemeente Nun-
speet opende GGD Noord- en Oost-Gelderland de tijdelijke 
pop-uplocatie in september in het dorpshuis. De vraag naar 
testen is in heel Nederland op dit moment hoog. Medewer-
kers van GGD Noord- en Oost-Gelderland worden daarom 
ingezet op de grotere testlocaties die 7 dagen per week open 
zijn, waar sneller opgeschaald kan worden, zodat meer men-
sen getest kunnen worden. 

Zelftest of test bij de GGD?
Heeft u coronagerelateerde klachten, doe dan een zelftest zo 
snel mogelijk na het ontstaan van de klachten. Als u klachten 
en een kwetsbare gezondheid, ernstige ziekte of contact met 
kwetsbare mensen heeft, maakt u een afspraak bij de GGD.   

Bij een positieve uitslag van een zelftest maakt u een af-
spraak voor een nieuwe test bij de GGD. Dat kan online via 
www.coronatest.nl of telefonisch via 0800 – 1202 (7 dagen 
per week van 8.00-20.00 uur). Bij een negatieve uitslag van 
een zelftest is het belangrijk dat u zich aan de basisregels 
blijft houden. Een negatieve zelftest sluit corona niet 100% 
uit. Blijven de klachten aanhouden, worden ze erger of heeft 
u reuk- of smaakverlies? Maak dan een afspraak bij de GGD.

Meer informatie over corona, testen, locaties en openings-
tijden vindt u op www.ggdnog.nl/corona.

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

Opening leefstijlloket Nunspeet
Over een maand is het zover, dan opent leefstijlloket Nun-
speet haar deuren. Het is dé plek waar jij als inwoner van de 
gemeente Nunspeet terecht kunt met al je vragen rondom de 
gezonde leefstijl. Dat kan tijdens vrije inloopmomenten of je 
kunt een afspraak maken. De actuele 
openingstijden en locatie vind je op 
www.leefstijlloketnunspeet.nl.

Gebruik van de diensten van het leefstijlloket is gratis! De 
aandacht ligt bij de gezonde leefstijl en is gericht op voeding, 
bewegen, slaap, stress en ontspanning. Leefstijlcoach Ellen 
Drost hoopt jou een stukje begeleiding te kunnen bieden bij 
de eerste stappen naar een betere gezondheid. Lees er meer 
over op www.leefstijlloketnunspeet.nl. 

Het loket is een van de plannen uit het Sport- en Preventie-
akkoord en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente 
Nunspeet, Nunspeet Sportief en Gezond en BE-leefstijl. 

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

Vergadering raadscommissie
De commissie Algemeen Bestuur vergadert 10 februari om 
19.30 uur digitaal. Op de agenda staat o.a. het evenemen-
tenbeleid. Deze vergadering is live te volgen (of terug te 
kijken) via nunspeet.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook de 
volledige agenda van de vergadering.

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

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

Prinses Beatrixschool aan de Hoefslag (Hulshorst)
- Zaterdag 12 februari van 8.30-11.30 uur.

Dries Bandenservice aan de Hullerweg 116
- Zaterdag 12 februari (hele dag). De opbrengst is voor de Ds. 
  C. de Ridderschool en de Ds. A. van Stuijvenberg school.

Protestantse Gemeente Nunspeet, Driestweg 4
- Vrijdag 11 februari van 9.00-17.00 uur en zaterdag 12 febru-
  ari van 9.00-12.00 uur. De opbrengst is bestemd voor een 
  onderwijsproject voor zigeunerkinderen in Roemenië.

Lantaarnpaal kapot? Gedumpt afval? Losliggende stoeptegels? 

Meld dit via www.nunspeet.nl/ietsmelden
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Opnieuw gratis mezenkastjes voor natuurlijke 
bestrijding eikenprocessierups
Op woensdag 16 februari 2022 om 14.00 uur deelt wethouder Marije Storteboom samen met 
enkele medewerkers van de gemeente 150 houten mezen nestkasjes uit op het marktplein 
in Nunspeet. De gratis kastjes worden aangeboden door de gemeente in het kader van de 
natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Het doel van deze actie is het stimuleren van 
inwoners om zelf (mezen) nestkastjes op te hangen in eigen tuin of op eigen erf. 

De gemeente draagt bij aan meer biodiversiteit in de openbare ruimte en de natuurlijke 
bestrijding van ziekten en plagen. Daarnaast zet de gemeente in op bloem- en kruidenrijke 
wegbermen en een gevarieerd beplantingssortiment in het openbaar groen. Denk hierbij aan 
het gebruik van natuurlijke bloembollen, vaste planten, bomen, heesters, bosplantsoen en het 
inzaaien van meerjarige bloemen- en bijen-
mengsels.

Inwoners kunnen zelf ook bijdragen aan de 
natuurlijke bestrijding van de eikenprocessie-
rups. O.a. door meer biodiversiteit te creëren 
in eigen tuin of op eigen erf. Denk aan het 
ophangen van eigen nestkasjes, bloembollen 
aanplanten, meer bloemen en kruiden aan-
brengen/inzaaien, tegels eruit en groen erin 
(www.operatiesteenbreek.nl), insecten- en 
bijenhotels plaatsen, etc.

De gemeente heeft 150 houten kastjes laten maken door de 44-jarige Eddy Bronkhorst. Eddy 
heeft een verstandelijke beperking en houdt zich al jaren bezig met het maken van nestkast-
jes voor allerlei soorten vogels. Voor de actie geldt: op = op. De kastjes worden coronaproof 
uitgedeeld. Uiteraard kan men voor nestkastjes ook terecht bij de lokale ondernemers of men 
kan zelf een kastje maken. 

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

Gratis zelftesten en mondkapjes voor inwoners met 
een laag inkomen
De gemeente Nunspeet stelt sinds maandag 7 februari opnieuw gratis corona zelftesten én dit-
maal ook mondkapjes type II beschikbaar voor inwoners die een laag inkomen hebben. Inwoners 
die gebruikmaken van de gemeentelijke minimaregelingen en/of inwoners met een sociaal mini-
mumloon kunnen vier zelftesten per week en eenmalig een doosje met 50 mondkapjes – zolang 
de voorraad strekt – afhalen bij de balie op het gemeentehuis of bij de Oranjehof, Staverdense-
weg 34 in Elspeet. Om te voorkomen dat zelftesten en mondkapjes om financiële redenen niet 
worden gebruikt, biedt de gemeente deze mogelijkheid aan. 

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

Gemeenteraad buigt zich over evenementenbeleid 
Evenementen zijn belangrijk in de Nunspeetse samenleving. Ze dragen bij aan de levendig-
heid van de gemeente. Er moeten duidelijke regels zijn o.a. voor het geluid, maar voor het 
organiseren van evenementen moeten gelijktijdig zo min mogelijk belemmeringen zijn. Het 
aanvraagproces moet digitaal en eenvoudig en de gemeente moet een faciliterende rol vervul-
len richting de organisatoren van evenementen. Dat is de kern van het nieuwe gemeentelijke 
evenementenbeleid dat het college van B&W heeft opgesteld. 

Het gemeentebestuur vindt evenementen belangrijk en is trots op de vele vrijwilligers die zich 
inzetten evenementen te organiseren, maar evenementen brengen soms risico’s en overlast 
met zich mee. Het waarborgen van de veiligheid en voor-
komen/beperken van overlast is een gezamenlijke verant-
woordelijkheid van gemeente als vergunningverlener en 
de organisator van het evenement. Vanwege de grote 
diversiteit aan evenementen is dit veelal maatwerk.

De gemeente heeft gesproken met organisatoren van eve-
nementen in de afgelopen jaren. De ervaringen van zowel 
organisatoren als gemeente over o.a. vergunningproces, 
afstemming, voorschriften en naleving, samenwerking, 
gebruik van de evenementenkalender, het marktplein en 
geluidbeleid zijn betrokken bij het opstellen van het nieuwe 
evenementenbeleid. 

Op 10 februari a.s. bespreekt de Commissie Algemeen 
Bestuur het concept evenementenbeleid. De gemeenteraad 
stelt op 24 februari a.s. het beleid vast. 



Om inzicht te krijgen in wat de inwoners van de gemeente Nunspeet van veel 
zaken vinden, heeft de gemeente in oktober 2021 een onderzoek laten doen. In 
deze burgerpeiling is aan 2.000 inwoners gevraagd een oordeel te geven over 
de thema’s 'woon- en leefklimaat', 'relatie inwoner-gemeente', 'gemeentelijke 
dienstverlening' en 'zorg en welzijn'. Van hen hebben 534 meegedaan aan het 
onderzoek. Samenvattend zijn de scores per thema:
Woon- en leefklimaat 7,1 (vergelijkbare gemeenten 6,8)
Relatie inwoner-gemeente 6,4 (vergelijkbare gemeenten 6,1)
Gemeentelijke dienstverlening 7,0 (vergelijkbare gemeenten 6,8)
Zorg en welzijn 7,0 (vergelijkbare gemeenten 6,7)
Alle inspanningen van gemeente 7,0 (vergelijkbare gemeenten 6,7)

Burgemeester Van de Weerd is blij met de uitkomsten: 
"Onze inwoners geven ons op bijna alle thema’s hogere waarderingen dan 
vergelijkbare gemeenten. Daar ben ik trots op, maar wij  - college, directie en 
medewerkers - zien het als een uitdaging om het nog beter te doen. En daar 
werken we elke dag met elkaar hard en gemotiveerd aan."  

In onderstaand overzicht vindt u een korte weergave van de uitkomsten van 
het onderzoek. Het rapport met alle resultaten vindt u op de website van de 
gemeente www.nunspeet.nl/burgerpeiling of kijk vanaf 11 febuari op 
www.waarstaatjegemeente.nl.
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Wat vinden de inwoners er van…..? 
8 februari 2022

Hulp bij schulden - betalingsachterstanden
Zorgverzekeraars, energieleveranciers en het drinkwaterbedrijf geven zorgelijke betalingsachter-
standen op vaste lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering sinds 2021 door aan de 
gemeente. De gemeente doet de inwoners vervolgens een hulpaanbod via een brief, belletje of 
smsje. BIj achterstanden bij meerdere partijen gaat Stimenz op huisbezoek. De inwoner mag zelf 
weten of hij ingaat op het aanbod van de gemeente om over de betalingsproblemen in gesprek 
te gaan. 

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makke-
lijker op te lossen en ze richten minder schade aan op het gebied van relaties, werk of gezond-
heid. Nu melden inwoners met schulden zich vaak veel te laat bij instanties en zijn hun schulden 
al hoog opgelopen. De stress van schulden heeft grote invloed op gezinnen. Het is daarom goed 
dat bij kleinere betalingsachterstanden een signaal naar de gemeente komt, zodat inwoners 
benaderd kunnen worden om met hen in gesprek te gaan over een oplossing van de schulden.

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

Vijfde AED voor Elspeet
Afgelopen week is op Sportpark Op De Heide in 
Elspeet een AED geïnstalleerd. Hiermee komt 
het totale aantal AED’s in Elspeet voor burger-
hulpverleners op vijf. De kern is gedekt door 
twee AED’s binnen een straal van 500 meter. 
In het buitengebied is de straal voor oproepen 
maximaal 2.000 meter. Verantwoordelijk wet-
houder Pieter Teeninga ‘overhandigde’ de AED 
aan Erik Hulleman, voorzitter van VV Elspeet.

De locaties van de AED's zijn: Historisch Museum, Stakenbergweg t.h.v. nummer 145, 
Apeldoornseweg 25 (FysioHolland Midden-Veluwe), Plus Van der Horst (tijdens openingstijden) 
en Sportpark Op De Heide. 

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

Contact / ervaringen delen ?           0341 – 259911    adviesraadmo@nunspeet.nl   www.nunspeet.nl/bestuur-organisatie/adviesorganen/adviesraad-sociaal-domein   Markt 1, 8071 GJ, Nunspeet 
 

 
 

 

   
 
 
 
 
 

    

De Adviesraad Sociaal Domein is 
bedoeld als “brug” tussen de inwoners 
én de Gemeente Nunspeet als het gaat 
om zorg en sociale voorzieningen.  
De adviesraad ontvangt signalen en 
meningen vanuit de samenleving in de 
gemeente Nunspeet. Op basis daarvan 
geeft zij (on)gevraagd advies aan het 
college van burgemeester en 
wethouders over beleidsplannen, de 
uitvoering daarvan en andere 
veranderingen in het sociaal domein. 
 
Contact inwoners en organisaties  
Bij het geven van advies staat het 
belang van de inwoners van Nunspeet 
altijd centraal. Daarom is contact met 
de inwoners en organisaties die 
werkzaam zijn binnen het sociaal 
domein van groot belang. 
 
De adviesraad onderhoudt contacten 
met diverse (vrijwilligers-) organisaties, 
stichtingen en instellingen die de 
belangen van groepen in de 
samenleving behartigen. Het doel van 
deze contacten is om hen te betrekken 
bij de advisering en signalen op te 
vangen. 
 
Ook is er ieder kwartaal overleg met de 
beleidsambtenaren die werkzaam zijn 
binnen het sociaal domein. 
 
 
De adviesraad is aangesloten bij de 
landelijke Koepel Adviesraden Sociaal 
Domein 
 

 

 

 
 
 
 
De Adviesraad vergadert 1 keer per maand op maandagavond van 19.30-21.30 uur in 
het gemeentehuis van Nunspeet. De vergaderingen zijn openbaar.  
 
 
U/jij bent van harte uitgenodigd om 
  ons vragen te stellen 
  uw situatie voor te leggen  
  of een vergadering bij te wonen ! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • PGB Kader beschermd Wonen  
• Projectplan Dementievriendelijk Nunspeet 
• Inkoopstrategie Jeugdhulp 
• Effecten bezuinigingen jeugdzorg 
• Verordening bekostiging leerlingenvervoer 
• Vroegsignalering van schulden 
• Wijziging arbeidsregio 2021 
• Wet inburgering 2022 
• Visie en beleidsplan Sociaal Domein 
• Inclusieagenda 
• Nota regionaal gezondheidsbeleid 
• Coronabeleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Overleg samenwerkingspartners 
• Overleg wethouders en beleidsambtenaren 
• Bijwonen (digitale) trainingen en workshops 
• Deelname mantelzorgbijeenkomst 
• Overleg voorzitters adviesraden uit de regio 
 

 

Signalen vanuit de samenleving bereiken de Adviesraad 
(ongevraagd) óf het College van B&W vraagt advies over haar 
beleidsvoorstel

De Adviesraad stelt een onafhankelijke advies op en stuurt dit 
naar het College van B&W

Het College van B&W stelt vast wat het wel/niet overneemt uit 
het gegeven advies en geeft de Adviesraad schriftelijk een 
reactie

Adviezen die door het College van B&W worden overgenomen 
worden verwerkt in het definitieve beleidsvoorstel

Het College van B&W legt het definitieve beleidsvoorstel voor 
aan de Gemeenteraad ter besluitvorming

Alma Zwart 

Marjon van Rooij 

Monique Gerressen 

John Koevoet 

Rex Gellaerts 

U / Jij ?? (vacature) 

Nadia Sulman 

Marnix Wiersma 

Jacqueline Mensink 

Renske van Veen 

Kees Barnhard 

Stef Smits 

De Adviesraad Sociaal 
Domein is een officieel en 
zelfstandig adviesorgaan. 

De Adviesraad Sociaal Domein is ingesteld door het 
college van B&W en richt zich op het gemeenschappelijk 
belang van alle inwoners van de gemeente. 

Jeugd 

Wonen en mobiliteit 

Medische zorg 

Werk en inkomen 

Inburgering 

Dagbesteding 

Cultuur en sport 

Advies gegeven 
over o.a.: 

Overige activiteiten 

Thema’s waar de 
Adviesraad zich op richt 

 

 

Leden van de ASDN 
per 31-12-2021 

Toename aantal zwerfafvalprikkers
Het aantal Wijkhelden in de gemeente Nunspeet is in een jaar 
tijd gegroeid van 71 naar 332; meer dan een verviervoudiging.
De forse toename van vrijwilligers – Wijkhelden – die zwerfaf-
val opruimen bewijst dat inwoners uit onze gemeente steeds 
meer betrokken zijn bij het klimaat. Gezamenlijk zwerfafval 
rapen blijkt een nuttige én leuke tijdsbesteding.
 
Het aantal zwerfafvalprikkers is gegroeid van 26 volwassenen
en 45 kinderen in 2020 naar 153 volwassenen en 179 kinderen
in 2021. Van deze volwassenen loopt iets meer dan de helft 
individueel. De overige volwassenen begeleiden een team 
van kinderen. 
 
Wethouder Jaap Groothuis, verantwoordelijk voor o.a. afval: 
"Eigenlijk zouden wijkhelden niet nodig moeten zijn. Je rom-
mel gooi je niet zomaar van je af. Toch gebeurt het. Ik ben dan 
ook heel bij met al deze vrijwilligers die helpen onze gemeente 
netjes en schoon te houden."
 
Anja van den End is een jaar Wijkheld en prikt wekelijks op de 
Veluwe. Haar kleinkinderen lopen regelmatig mee, voorna-
melijk voor het zakcentje dat ze krijgen. Kleinkind Joël spaart 
ermee voor een step. "Van de gemeente krijg ik prikstokken, 
zakken en veiligheidshesjes", vertelt Anja. Daarnaast is ze 
als geregistreerde Wijkheld automatisch verzekerd. Anja en 
Joël lopen een paar straten rondom hun huis. Daarna is hun 
60-liter zak al voor de helft gevuld met blikjes, boterhammen 
in plastic, flesjes en sigaretten. 
 
Meer informatie
Enthousiast om mee te werken aan een schoon en fijn milieu? 
Kijk voor meer informatie op www.onzewijkhelden.nl.

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



8 februari 2022

De voorzitter van het centraal stembureau voor 
verkiezing van de leden van de gemeenteraad van 
Nunspeet;

gelet op artikel I 17 van de Kieswet;

maakt bekend dat voor de op 16 maart 2022 te 
houden verkiezing de volgende geldige kandidaten-
lijsten zijn ingeleverd en ter inzage liggen op het 
gemeentehuis: 

Lijst 1  Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
1  Polinder, H.J. (Harm Jan) (m), Nunspeet 
2 Groothuis, J. (Jaap) (m), Hulshorst 
3  de Bruin, R.A. (Reinier) (m), Elspeet 
4  Polinder, G. (Gerrit) (m), Nunspeet 
5  van den Hoorn, J. (Johan) (m), Elspeet 
6  Klein, M. (Marien) (m), Elspeet 
7  van Klompenburg, M. (Marcel) (m), Nunspeet 
8  Bronkhorst, G. (Gerrald) (m), Nunspeet 
9  Smit, H. (Herman) (m), Nunspeet 
10  van der Maas, L. (Leen) (m), Elspeet 
11  van Leeuwen, L.A.N. (Leonard) (m), Nunspeet 
12  van de Weg, E.J. (Bert-Jaap) (m), Nunspeet 
13  Peters, B.J. (Bert Jan) (m), Elspeet 
14  Veldman, M. (Marein) (m), Nunspeet 
15  Fijan, J. (Jan) (m), Elspeet 
16  Bouw, E. (Edwin) (m), Nunspeet 
17  Kuijt, A.G. (Adriaan) (m), Elspeet 
18  Kloosterman, D. (Diederic) (m), Nunspeet 
19  van Wijngaarden, H. (Henri) (m), Elspeet 
20  van Panhuis, J.W. (Jan Willem) (m), Nunspeet
21  van den Hardenberg, H. (Henk) (m), Elspeet 
22  Boeijenga, J. (Johan) (m), Nunspeet 
23  Heijkamp, D.J. (Dick) (m), Elspeet 
24  de Haan, J. (Johan) (m), Nunspeet 
25  van 't Slot, B. (Bennart) (m), Elspeet 
26  Westerink, H.W. (Harry) (m), Nunspeet 
27  de Heer, A. (Arie) (m), Elspeet 
28  van den Belt, H.T. (Marthijs) (m), Nunspeet 
29  Schouten, L. (Lammert) (m), Vierhouten 
30  Stoffer, C. (Chris) (m), Elspeet 

Lijst 2  Gemeentebelang 
1  van de Bunte, M. (Mark) (m), Nunspeet 
2  Konings, M.A. (Marc) (m), Nunspeet 
3  Jansen-van den Brink, C. (Corrie) (v), Nunspeet 
4  van Rossen, P.V. (Pieter-Jan) (m), Nunspeet 
5  Juffer, M.J. (Martin) (m), Nunspeet 
6  Pluim-Schaap, A. (Ans) (v), Vierhouten 
7  Koers-van de Brake, K. (Korine) (v), Nunspeet
8  Mol, M.A. (Martin) (m), Nunspeet 
9  van Olst-Dekker, P.P. (Petra) (v), Nunspeet 
10  Koster, D. (Daniëla) (v), Nunspeet 
11  Hop, A. (André) (m), Hulshorst 
12  Mensink, J.J. (Jacqueline) (v), Nunspeet 
13  van den Hoorn, T.M. (Thomas) (m),  Elspeet 
14  Zwinkels, K.E.G. (Kiki) (v), Nunspeet 
15  Storteboom, G. (Gerrit) (m), Nunspeet 
16  Vlijm, H. (Herma) (v), Nunspeet 
17  Vis, D. (Danny) (m), Nunspeet 
18  Eskes, W.D. (Willeke) (v), Vierhouten 
19  van Olst, L.C. (Chester) (m), Nunspeet 
20  de Jongh, M.A. (Manita) (v), Nunspeet 
21  Blom, W.E. (Wybe) (m), Nunspeet 
22  van Tol-van Geest, J.A. (Jolanda) (v), Nunspeet
23  Fidder, M.R. (Marty) (m)  Nunspeet 
24  Vissenberg-Bloemsma, H.S. (Rieki) (v), Nunspeet
25  van der Geest, E.H. (Edward) (m), Nunspeet 
26  de Bolster-van der Kris, G.E.M. (Marja) (v),
 Nunspeet 
27  van Slooten, J. (John) (m), Vierhouten 
28  Cleijsen, R.B.J. (Ronald) (m), Nunspeet 
29  Gommers, P.P.G. (Paul) (m), Nunspeet 
30  Storteboom, M.W. (Marije) (v), Nunspeet 

Lijst 3  ChristenUnie 
1  Elskamp-Hofstede, J.M. (Jennifer) (v),
  Nunspeet 
2  Pluim, G. (Gerben) (m), Nunspeet 
3  Harteveld, A. (Arie) (m), Hulshorst 
4  Smit, C.T. (Kees) (m), Elspeet 
5  Marcus, J. (Jeroen) (m), Nunspeet 
6  van de Steeg, P.A. (Alice) (v), Elspeet 
7  van den Berg, G. (Gert) (m), Nunspeet 
8  Heikoop, P.A. (Paul) (m), Nunspeet 
9  van Vliet, H.A. (Henk) (m), Vierhouten 
10  van Marrum, E. (Elena) (v), Nunspeet 
11  Slaa, I.M. (Ingrid) (v), Nunspeet 
12  van Hoek, D.J. (Dick) (m), Elspeet 
13  Immink, B.J.W. (Jan Willem) (m), Nunspeet 
14  Dollekamp, J.W. (Jan Willem) (m), Nunspeet 
15  Oosterwijk-Schouten, H. (Dieke) (v), 
 Vierhouten 
16  den Hertog, T.C. (Theo) (m), Nunspeet 
17  van Dongen-Kluinhaar, J. (Janny) (v), 
 Hulshorst 
18  Mulder, W. (Wim) (m), Nunspeet 
19  van den Nagel, A.W.A. (Alwin) (m), 
 Nunspeet 
20  Marchand, W.H. (Wally) (m), Hulshorst 
21  van de Werfhorst, J. (Jan) (m), Elspeet 
22  Westerduin, T.C. (Tiemen) (m), Nunspeet 
23  Schouten, G. (Bertus) (m), Elspeet 
24  Ekelmans, G.B. (Gerben) (m), Hulshorst 
25  van Veen, J. (Jako) (m), Nunspeet 
26  Leeflang, W.G.C. (Wilco) (m), Nunspeet 
27  Hofman, A. (Aart) (m), Nunspeet 
28  Vos, A. (Arjen) (m), Nunspeet 
29  van 't Slot, R.J. (Roël) (m), Nunspeet 
30  Jansen, H.J. (Heimen) (m), Nunspeet 

Lijst 4  CDA 
1  Stoffer, W. (Wichert) (m), Elspeet 
2  van Bronswijk, K.M. (Karel) (m), Elspeet 
3  van Maanen, A.M. (Alma) (v), Nunspeet 
4  Zijlstra, H. (Henny) (m), Nunspeet 
5  Holstege-Mol, A. (Aly) (v), Hulshorst 
6  de Jong-Zwier, G. (Gerrie) (v), Vierhouten 
7  Dekker-Busch, M.H. (Mariëlle) (v), 
 Nunspeet 
8  Bruijnes, B. (Ben) (m), Hulshorst 
9  Hofman, R. (Reinald) (m), Nunspeet 
10  Borsboom, H.A.L. (Henk) (m), Nunspeet 
11  Russchen, A.H. (André) (m), Nunspeet 
12  Vis, A. (Aart) (m), Nunspeet 
13  de Boer, U. (Uilke) (m), Elspeet 
14  Meijer, J. (Koos) (m), Nunspeet 

Lijst 5  VVD 
1  Geurtsen, J. (Jan) (m), Nunspeet 
2  Slager, R.H.A. (René) (m), Nunspeet 
3  Bootsma, M.S.P. (Marlies) (v), Nunspeet 
4  van Emst, L. (Luc) (m), Nunspeet 
5  Geurtsen, P.G. (Petra) (v), Nunspeet 
6  van Katwijk, C.A. (Cees) (m), Nunspeet 
7  Frijlink - Wagenaar, M.B. (Marianne) (v),
 Nunspeet 
8  Norg, C.A. (Caspar) (m), Nunspeet 
9  Landmeter - Poortman, D.M. (Dorothé) (v),
  Nunspeet 

Lijst 6  Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS 
1  Kouwenberg, S.M. (Sander), Nunspeet 
2  Timmerman, A.J. (André), Nunspeet 
3  Waterman, J.S.I.S. (Jet), Nunspeet 
4  Geertsen-Karel, N. (Karin), Nunspeet 
5  de Zeeuw, J.H. (Jaap), Nunspeet 
6  von Reth, M.J. (Marga), Nunspeet 
7  Scheen, A.L. (Arnold), Nunspeet 
8  Olthuis, I.V.A. (Iris), Nunspeet 
9  Tijmes, J.H. (Hans), Nunspeet 
10  Scheen-Ouwehand, L.C. (Lydia), Nunspeet 
11  de Bruijn, G.A. (Bert), Nunspeet 
12  van der Spek, A. (Arie), Nunspeet 
13  Devilee, A.B. (Alphons), Vierhouten 
14  Liese, T. (Titia), Nunspeet 
15  Kip, R.A. (Roland), Nunspeet 
16  Top, M.J. (Maas Jan), Nunspeet 

Nunspeet, 4 februari 2022

De voorzitter van het centraal stembureau voor 
verkiezing van de leden van de gemeenteraad van 
Nunspeet,

B. van de Weerd

Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Nunspeet


