
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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Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Beltmolen 35. Plaatsen dak-
  kapel. Zaak: HZ 2022-0285. 
  Ontvangen 21-2-2022.
- F.A. Molijnlaan 125. Plaatsen 
  kapschuur. Zaak: HZ 2022-
  0188. Ontvangen 4-2-2022.
- F.A. Molijnlaan 166. Oprichten
  appartementengebouw en 
  4 vrijstaande woningen. 
  Zaak: HZ 2022-0216. 
  Ontvangen 10-2-2022. 
- Harderwijkerweg 165. Het 
  verbouwen van de kap van 
  de woning. Zaak: HZ 2022-
  0224. Ontvangen 14-2-2022. 
- Heemskerklaan 107. Plaatsen 
  dakkapel. Zaak: HZ 2022-
  0191. Ontvangen 7-2-2022. 
- Heuvelweg 30. Het verhogen 
  van de nok. Zaak: HZ 2022-
  0199. Ontvangen 8-2-2022. 
- Jan Topweg 17. Het plaatsen 
  van een erker. Zaak: HZ 2022-
  0309. Ontvangen 24-2-2022. 
- Maalstoel 11. Plaatsen schut-
  ting. Zaak: HZ 2022-0254. 
  Ontvangen 16-2-2022. 
- Marconiweg 18. Bouwen 
  bedrijfspand. Zaak: HZ 2022-
  0234. Ontvangen 15-2-2022. 
- Molenbeek III kavel 21 en 22. 
  Het bouwen van een dubbel 
  woonhuis. Zaak: HZ 2022-
  0275. Ontvangen 21-2-2022.
- Nijverheidsweg 3. Kappen 
  van houtopstanden. Zaak: 
  HZ 2022-0174. Ontvangen 
  2-2-2022. 
- Zwolsewegje 64. Plaatsen 
  dakkapel. Zaak: HZ 2022-
  0317. Ontvangen 24-2-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Brouwerskamp 42. Plaatsen   
  van schuur. Zaak: HZ 2022-
  0092. Verzonden 23-2-2022. 
- Hoogwolde 5. Behouden 
  huidige garage. Zaak: HZ 2021-  
  2014. Verzonden 23-2-2022. 
- Oosteinderweg 116a. Ver-
  bouwen bedrijfsruimte. Zaak: 
  HZ 2021-1533. Verzonden 
  1-3-2022. 

Vergunningen Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Molenweg 91. Kofferbak-
  verkopen op 28 mei en 30 juli 
  2022. Zaak: HZ 2022-0298. 
  Ontvangen 22-2-2022.
- Molenweg 91. Pompoenen-
  markt op 3 september 2022. 
  Zaak: HZ 2022-0301. 
  Ontvangen 22-2-2022.
- Molenweg 91. Boerenland-
  dag op 1 oktober 2022. 
  Zaak: HZ 2022-0303. 
  Ontvangen 22-2-2022.
- Molenweg 91. Midwinter-
  snertwandeling op 28 januari 
  2023. Zaak: HZ 2022-0305. 
  Ontvangen 22-2-2022. 

Evenementenmelding1

- Molenweg 91. Midzomer- 
  fietstocht op 25 juni 2022. 
  Zaak: HZ 2022-0299. 
  Ontvangen 22-2-2022.
- Molenweg 91. Avondopen-
  stelling Molen De Duif op 
  21 juli 2022. Zaak: HZ 2022-
  0300. Ontvangen 22-2-2022. 

Ontheffing verleend2 

- Molenweg 91. Schenken van 
  zwak-alcoholhoudende drank 
  bij evenementen bij Molen 
  De Duif. Zaak: HZ 2022-0212. 
  Verzonden 24-2-2022. 

Alcoholwetvergunning 
aangevraagd1

- Dorpsstraat 28. Uitoefenen 
  horecabedrijf Claudia's Hap-
  hoek. Zaak: HZ 2022-0192. 
  Ontvangen 7-2-2022. 

Sloopmeldingen1

- Dalweg 2. Verwijderen van 
  asbest (div. adressen Omnia). 
  Zaak: HZ 2022-0306. 
  Ontvangen 23-2-2022. 
- Laan 110. Het slopen van 
  palletloods. Zaak: HZ 2022-
  0144. Ontvangen 28-1-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Gerrit Mouwweg 93. Her-
  inrichten naar belevingstuin.
  Zaak: HZ 2022-0204. 
  Ontvangen 8-2-2022.

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.

- Roggeweg 15. Aanbouwen 
  keuken. Zaak: HZ 2022-0198. 
  Ontvangen 8-2-2022. 
- Stakenbergweg 33a. Verhogen
  van de nok en veranderen 
  erker. Zaak: HZ 2022-0222. 
  Ontvangen 12-2-2022.
- Vierhouterweg 46. Het 
  uitbouwen van de zijgevel 
  van de woning. Zaak: HZ 
  2022-0194. Ontvangen 
  7-2-2022.
- Weth. van der Zandeweg 48. 
  Het verbreden van de uitrit. 
  Zaak: HZ 2022-0242. 
  Ontvangen 15-2-2022.
- Naast Nachtegaalweg 50. 
  Het oprichten van 12 appar-
  tementen. Zaak: HZ 2022-
  0272. Ontvangen 18-2-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Schapendrift 4 en 6. Het 
  aanleggen van een inrit.
  Zaak: HZ 2022-0089.
  Verzonden 23-2-2022.
- Staverdenseweg 36. Het 
  restylen en uitbreiden van 
  de bestaande tandartsen-
  praktijk. Zaak: HZ 2021-1888. 
  Verzonden 28-2-2022. 
- Weth. van der Zandeweg 48. 
  Het verbreden van de uitrit.
  Zaak: HZ 2022-0242. 
  Verzonden 24-2-2022. 

Evenementenmelding1

- Het houden van de Ermelose 
  Klimtocht op 27 mei 2022.
  Zaak: HZ 2022-0327. 
  Ontvangen 24-2-2022. 

Alcoholwetvergunning 
aangevraagd1

- Uddelerweg 8. Uitoefenen 
  van horecabedrijf Herberg 
  De Zwaan. Zaak: HZ 2022-
  0344. Ontvangen 26-2-2022. 

Sloopmeldingen1

- Stakenbergweg 124. Slopen 
  van de bestaande schuur. 
  Zaak: HZ 2021-1571. 
  Ontvangen 13-10-2021. 
- Stakenbergweg 35. Het 
  saneren van asbest. Zaak: 
  HZ 2022-0318. Ontvangen 
  24-2-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Essenburgweg 16 0002. Het 
  plaatsen van een tuinhuis.
  Zaak: HZ 2022-0223. 
  Ontvangen 13-2-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Onder de Bos 161. Bouwen 
  bijgebouw. Zaak: HZ 2022-
  0055. Verzonden 23-2-2022.
- Schotweg 38. Uitbreiden
  zorgboerderij. Zaak: HZ 2021-
  0495. Verzonden 24-2-2022. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- 't Frusselt 30. Plaatsen van 
  voorzetdeuren De Paasheuvel.
  Zaak: HZ 2022-0205. 
  Ontvangen 8-2-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Niersenseweg 12. Het 
  plaatsen van een erf-/perceel 
  afscheiding. Zaak: HZ 2022-
  0001. Verzonden 23-2-2022. 
- Niersenseweg 12. Het 
  vervangen van bestaande 
  woning. Zaak: HZ 2021-1990. 
  Verzonden 25-2-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Lijst Monumentale bomen 2022
Alle gemeentelijke en particuliere monumentale bomen in de 
gemeente Nunspeet staan op de Lijst Monumentale Bomen. 
Een keer per vijf jaar wordt deze lijst herzien en opnieuw 
vastgesteld door de gemeenteraad. 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 kenmerk: 8296. Dit kan tot en met 21 maart 2022 via 
e-mail gemeente@nunspeet.nl of per post (zie colofon). 
Percelen waarop een of meerdere monumentale bomen 
staan, hebben hierover een brief ontvangen. 

Onderhoudsfonds
Het onderhoud van een monumentale boom vraagt kennis en
brengt hogere onderhoudskosten met zich mee. De gemeente
wil een Onderhoudsfonds oprichten voor een tegemoetkoming
in deze kosten. Denk aan een periodieke inspectie of tegemoet-
koming in de onderhoudskosten. Heeft u hier ideeën over 
deel dit dan met ons via gemeente@nunspeet.nl of per brief 
(zie colofon) o.v.v. het kenmerk 8296 voor 22 maart 2022. 

De Lijst Monumentale bomen en meer informatie vindt u op 
nunspeet.nl/bouwen-en-wonen/boom-kappen.
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Drie debatrondes, een algemene ronde en pitches door lijsttrekkers van alle zes partijen vormen 
in grote lijnen het programma. Vooraf weten de lijsttrekkers niet tegenover wie ze komen te 
staan. Dat wordt door middel van een loting bepaald. Ook blijft het een verrassing welke 
stellingen aan ze wordt voorgelegd. 

Een panel bestaande uit leden uit de hele gemeente - die een zo'n breed mogelijke vertegen-
woordiging vormen van de samenleving - mogen tijdens het debat inbreken om te reageren op 
een stelling, maar ook na afloop laten weten wie het beste de stelling verdedigd heeft. 

Tijdens de drie debatrondes staan steeds twee lijsttrekkers tegenover elkaar. Naast inbreng van 
het panel mogen ook de andere lijsttrekkers kort reageren op de stelling die op dat moment aan 
de orde is. De avond wordt geleid door Roland Kip, Dick Baas en Bernadet Vroon. 

STEMLOKALEN OP 16 MAART 2022 
GEOPEND VAN 07.30 UUR TOT 21.00 UUR.

Stemlokalen Elspeet 
De Boaz-Jachinschool, Ds. Kalshovenweg 15
Gymzaal Vierhouterweg, Vierhouterweg 14
Kulturhus, Nachtegaalweg 2a
Stemlokaal Hulshorst
Dorpshuis De Wieken, Kapelweg 7
Stemlokaal Vierhouten
Dorpshuis Horsterhoek, Elspeterbosweg 26
Stemlokalen Nunspeet
Gemeentehuis, Markt 1
Chr. Gereformeerde Dorpskerk, Gruppendelerweg 4
Noord-Veluws Museum, Stationslaan 28
WOC Veluwse Heuvel, De Veluwse Heuvel 1
Opstandingskerk, Feithenhofweg 24
Wijkgebouw De Rank, Prins Bernardstraat 17
Het Venster, Elburgerweg 15
Veluvine, F.A. Molijnlaan 186
Kerkgebouw De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38
WOC Binnenhof, Colijnstraat 78
Gymzaal Piersonstraat, Piersonstraat 48
Manege Wezenland, Wezenland 39

STEMLOKALEN OP 14 EN 15 MAART 2022
GEOPEND VAN 07.30 UUR TOT 21.00 UUR

Vervroegd stemmen in Elspeet:
Kulturhus, Nachtegaalweg 2a
Vervroegd stemmen in Hulshorst:
Dorpshuis De Wieken, Kapelweg 7
Vervroegd stemmen in Nunspeet:
Gemeentehuis, Markt 1
WOC Binnenhof, Colijnstraat 78
Opstandingskerk, Feithenhofweg 24

Aanwijzen andere tellocatie mobiel stembureau
De stemmen die uitgebracht zijn in het stembureau in het 
Appartementencomplex Nuwenspete worden geteld op 
woensdagavond 16 maart 2022 vanaf 21.00 uur in het 
gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet. Deze telling is openbaar 
toegankelijk en de uitslag wordt aansluitend bekend 
gemaakt. 

Aanwijzen andere tellocatie vroegstembureaus
Voor het tellen van de stemmen uitgebracht op maandag 
14 maart 2022 en dinsdag 15 maart 2022 in de vijf 
vroegstembureaus is een afwijkende tellocatie vastgesteld. 
Deze stemmen worden door het Gemeentelijk Stembureau 
geteld op woensdag 16 maart 2022 vanaf 07.30 uur in het 
gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet. Deze telling is openbaar 
toegankelijk voor kiezer, maar de uitslag van deze telling 
wordt pas na 21.00 uur bekend gemaakt. 

Stemlokalen
U kunt uw stem uitbrengen in alle stemlokalen in onze 
gemeente. De stemlokalen zijn zoveel mogelijk verspreid 
door de gemeente, zodat u binnen een redelijke afstand 
een stemlokaal vindt. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor 
mindervaliden. Neem uw identiteitsbewijs én stempas mee 
als u gaat stemmen.

Stemmen tegenover het NS-station
Werkt of studeert u buiten Nunspeet en vertrekt u al vroeg? 
Op woensdag 16 maart 2022 kunt u stemmen tegenover het 
NS-station in het appartementencomplex Nuwenspete aan 
de F.A. Molijnlaan 1. U kunt hier tussen 06.30 en 10.00 uur 
en 15.30 en 19.00 uur uw stem uitbrengen. 

Kiezen in vrijheid…
Nog even en we mogen weer naar de stembus. Met elkaar bepalen we hoe 
onze gemeenteraad er de komende vier jaar uit gaat zien. Of eigenlijk, 
diegenen die gaan stemmen, bepalen de kleur van de gemeenteraad en 
daarmee ook de 'kleur' van het gemeentelijk beleid. Daarom is het zo 
belangrijk om te gaan stemmen. Dan is de samenstelling van de gemeente-
raad een goede afspiegeling van de Nunspeetse samenleving. Kunt u niet 
zelf stemmen, dan kunt u eenvoudig iemand machtigen. En past het niet in uw agenda? U kunt 
kiezen uit drie dagen: 14, 15 en 16 maart 2022. 

We vinden het zo normaal. Vrije verkiezingen in een vrij land. Een land waar je voor je mening 
mag uitkomen. Waar je mag demonstreren. Een land met democratische vrijheid, waar pers-
vrijheid is en niet een dictatoriaal regime bepaalt wat je als burger mag weten. 

Ik roep u allen op: maak gebruik van uw stemrecht. Mijn stemadvies? Ga stemmen! Neem uw 
verantwoordelijkheid voor het bepalen van de samenstelling van ons nieuwe gemeentebestuur. 
Twijfelt u op wie? Er zijn meerdere mogelijkheden om inzichtelijk te krijgen waar de lokale par-
tijen voor staan. Kijk bijvoorbeeld op www.nunspeetkiest.nl of volg het lijsttrekkersdebat op 
10 maart a.s. via RTV Nunspeet.

Uw en jullie burgemeester,
Breunis van de Weerd 

Stem af op het Nunspeets Politieke Debat 
Donderdag 10 maart om 20.30 uur

- RTV Nunspeet - 

LEES ALLES OVER DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP

Gemeenteraadsverkiezingen 14, 15 en 16 maart 2022
Om overal in de gemeente Nunspeet te kunnen stemmen, heeft u een stempas ontvangen 
(uiterlijk woensdag 2 maart). De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. 
Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de 
stempas niet vergeet mee te nemen.

Stempas kwijtgeraakt
Bent u uw stempas kwijtgeraakt dan kunt u tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur een 
vervangende stempas aanvragen bij Team Publiek via (0341) 25 99 11. Mocht u later uw 'oude' 
stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alléén met de nieuwe stem-
pas. Op het stembureau mag geen vervangende stempas worden uitgeschreven. 

Stemlokalen
U kunt uw stem uitbrengen in alle stemlokalen in onze gemeente. De stemlokalen zijn zoveel 
mogelijk verspreid door de gemeente, zodat u binnen een redelijke afstand een stemlokaal 
vindt. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. Neem uw identiteitsbewijs én 
stempas mee als u gaat stemmen. Kijk voor alle stemlokalen in de kolom hiernaast.

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

..................................................................................................................................................................................................................
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Oekraïne
De invasie van Rusland in Oekraïne heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. Al 
het oorlogsleed dat we zien, maakt veel emoties los. Het is hartverwarmend om te zien hoe 
mensen meeleven met Oekraïne. Inwoners hebben ook veel vragen en zorgen.

Informatiebronnen
Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/russische-inval-in-oekraineoverheid.nl staat actuele 
informatie over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor Nederland. U vindt op deze site 
onder andere veel gestelde vragen en antwoorden en manieren om Oekraïners te helpen.

Op giro555.nl leest u dat financiële hulp hard nodig is. En hoe de samenwerkende hulporganisa-
ties zich inzetten voor hulp aan een land in oorlog. Geld doneren is een effectieve manier om bij 
te dragen aan de hulpverlening. De organisaties ter plaatse weten precies wat wanneer nodig is 
en kunnen met de hulpgelden hier direct op inspelen.

Op www.vluchtelingenwerk.nl leest u de verwachting dat er ook veel vluchtelingen naar Neder-
land komen op zoek naar bescherming en veiligheid. In Ter Apel staat Vluchtelingenwerk klaar 
voor de komst van Oekraïense vluchtelingen. U vindt veel gestelde vragen en antwoorden over 
vluchtelingen en asielzoekers. En u vindt ook hier ook een pagina met informatie over hoe u als 
particulier vluchtelingen kunt helpen.

Ook op de website www.vnog.nl staat nuttige informatie over o.a. cyberveiligheid.

Lantaarnpaal kapot? Gedumpt afval? 
Losliggende stoeptegels? 

Meld dit via www.nunspeet.nl/
ietsmelden
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Inzameling oud papier
Aankomend weekend kunt u uw oud papier inleveren op 
onderstaande locaties:
Prinses Beatrixschool aan de Hoefslag (Hulshorst)
- Zaterdag 12 maart van 8.30-11.30 uur.
Dries Bandenservice aan de Hullerweg 116
- Zaterdag 12 maart (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 maart van 9.00-17.00 uur en zaterdag 12 maart 
  van 9.00-12.00 uur. De opbrengst is bestemd voor een 
  onderwijsproject voor zigeunerkinderen in Roemenië.

Een sporthulpmiddel op maat uitproberen?
Sinds 1 maart 2022 is Uniek Sporten Uitleen beschikbaar voor inwoners van de regio Noord-
Veluwe. Sport en bewegen houdt je fit. En het geeft plezier, maar welke sport past het best bij 
jou? En waar vind je de benodigde sporthulpmiddelen? Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat 
mensen met een fysieke beperking binnen de gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Harderwijk, 
Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. Door de be-
schikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kun je uit het brede aanbod van 
sporten uiteindelijk de sport kiezen die het beste bij je past. 

Werkwijze
Uniek Sporten Uitleen is meer dan alleen een sportrolstoel of handbike uitleen, het is een 
mobiliteitsgarantie. De sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het gebruik ervan. 
Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op je wensen en tijdens de uitleenperiode is 
technische service en onderhoud beschikbaar. Indien nodig wordt het product afgeleverd op 
een gewenste locatie. Bovendien zitten er geen kosten verbonden aan deze dienst.

De sportrolstoel of ander hulpmiddel leen je dan minimaal een week tot maximaal zes maan-
den. Binnen die periode kun je namelijk een goed beeld krijgen of die sport bij jou past, zegt 
Monique Kalkman van Uniek Sporten Uitleen. "Ook of het fysiek bij je past. Als je wilt basket-
ballen, maar je kunt die bal niet tot de hoogte gooien van de basket, dan kan ik me voorstellen 
dat het geen leuke sport is om te doen. Het kan dus dat het aan je fysieke gesteldheid ligt dat 
basketbal geen optie is. Kom je daar na twee maanden achter en je wil bijvoorbeeld gaan rol-
stoelhockeyen met een andere rolstoel dan is dat geen probleem bij Uniek Sporten Uitleen. Zo 
kun je meerdere keren een beroep doen op deze uitleenservice om te kijken wat bij jou past." 

Na de uitleenperiode kan de gebruiker een rapport krijgen met de maten van het gewenste 
hulpmiddel. Dit rapport kan men gebruiken voor het aanschaffen / aanvragen van het juiste 
sporthulpmiddel. 

Hulpmiddelen
In de uitleenpool van Uniek Sporten Uitleen zijn vijf hulpmiddelen beschikbaar, te weten de 
allround sportrolstoel, court sportrolstoel, ligbike, aankoppelbare handbike en Running Frame. 

Wethouder Mark van de Bunte is enthousiast: "Iedereen moet kunnen 
sporten en bewegen, ook als het niet vanzelfsprekend is. De gemeentes  
op de Noord-Veluwe stellen daarom graag hulpmiddelen op maat  
beschikbaar." 

Sinds 1 maart 2022 is Uniek Sporten Uitleen in ieder geval tot 
31 december 2024 beschikbaar in de regio. De dienst wordt mede 
mogelijk gemaakt door Uniek Sporten in samenwerking met Welzorg, 
NOC*NSF en Fonds Gehandicaptensport. Wilt u meer informatie over 
Uniek Sporten Uitleen kijk dan op www.unieksporten.nl/uitleen.

Als het over het opvoeden van kinderen gaat, heeft iedereen een mening. Maar hoe weet je 
wat voor jou werkt en wat bij je past? Deze cursus helpt je daarbij, zonder voor jou te bepalen 
hoe goed opvoeden eruit moet zien. Samen met andere ouders bespreek je allerlei thema’s 
rondom de opvoeding. Je deelt ervaringen, krijgt tips, trucs en handvatten. De cursus Positief 
Opvoeden is voor alle ouders van kinderen in alle leeftijden. In het voorjaar starten er twee 
cursussen voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar en voor ouders van tieners tot 16 jaar.  
 
Samen met andere ouders en CJG medewerkers sta je stil bij alledaagse en bijzondere opvoed-
vragen. Zo maak je opvoeden makkelijker en plezieriger. Tijdens de bijeenkomsten bespreken 
we o.a. de volgende thema's:

• Zelfvertrouwen bij je kind stimuleren 
• Probleemgedrag aanpakken, zodat het thuis voor iedereen prettiger wordt 
• Het gebruik van regels en routines die werken 
• Goed gedrag bij je kind stimuleren 
• Goed voor jezelf zorgen als ouder 
• Zelfvertrouwen hebben als ouder 

 
Oudercursus 

Positief Opvoeden 
CJG Nunspeet, Oldebroek en Elburg 
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         0341 – 799 902 

         info@cjgnunspeet.nl 

www.cjgnunspeet.nl 

Data 12- cursus: 
15, 22 en 29 maart, 
5 april, 17 mei van 19.00-
21.00 uur 
 
Data 12+ cursus: 
14, 21, 28 maart, 4 april, 16 
mei in de avond 
 
Locatie 
Nader te bepalen 
 
Kosten 
Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze 
training. We vragen wel een 
bijdrage van 10,- euro voor 
het werkboek. 
 
Aanmelden / meer 
weten? 
Aanmelden kan door contact 
op te nemen met CJG 
Oldebroek, Nunspeet of 
Elburg 

12- cursus:  15, 22 en 29 maart, 5 april, 17 mei van 19.00-21.00 uur 
12+ cursus:  14, 21, 28 maart, 4 april, 16 mei in de avond 
Locatie:   Nader te bepalen 
Kosten:   Aan de training zijn geen kosten verbonden. We vragen 
  wel een bijdrage van 10,- euro voor het werkboek.  
Aanmelden: Neem contact op met CJG Oldebroek, Nunspeet of Elburg
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Hulp bij geldzaken
Kun je wel wat hulp gebruiken bij vragen over geld-
zaken? Denk aan het aanvragen van toeslagen, het 
invullen van formulieren, het lezen van brieven en 
vragen rondom schulden. Loop dan op donderdag-
ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur binnen bij het 
Financieel Trefpunt in de bibliotheek (in Veluvine) aan 
de F.A. Molijnlaan 186 in Nunspeet.

Tijdens de inloopochtend is er een vrijwilliger en een 
Sociaal Raadsvrouw of Sociaal Juridisch dienstverle-
ner aanwezig. Eenvoudige vragen worden gelijk be-
antwoord of gelijk geregeld. Voor uitgebreide vragen 
wordt een vervolgafspraak gemaakt. Dat kan bij één 
van de deelnemers of een andere hulpverlenende 
instantie.

Financieel Trefpunt F.A. Molijnlaan 186 - bibliotheek

Nunspeet is ambitieus. Dat leidt tot diverse, grote plannen 
en projecten: ontwikkeling van nieuwbouwlocaties voor 
woningen en bedrijventerreinen, herontwikkeling van de 
Stationsomgeving, revitalisering van een sportpark inclusief 
nieuwbouw zwembad en sport- en turnhal en de uitvoering 
onderwijshuisvestingsplan zijn hier voorbeelden van. Om op 
deze ontwikkelingen financieel grip te houden, zoeken wij een 

planeconoom / 
financieel control projecten 

(36 uur)

Team Financiën is wij verantwoordelijk voor het financieel 
beleid, financieel beheer en het heffen en invorderen van 
gemeentelijke belastingen. In deze functie werk je zelfstandig 
binnen de organisatie maar kun je binnen het team rekenen 
op een nauwe samenwerking met de financieel adviseurs.

Jouw werkzaamheden
• Je denkt mee in de financiële en ruimtelijke mogelijkhe-

den en oplossingen binnen grondexploitaties. Je bepaalt 
grondopbrengsten en gebiedsinvesteringen, maakt 
grondexploitaties en scenarioberekeningen en kent mo-
gelijkheden voor kostenverhaal van ruimtelijke plannen.

• Je stelt en actualiseert periodiek grondexploitatiebereke-
ningen op en toetst adviezen hieraan en stelt jaarlijks het 
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) op. 

• Je voert voor en met projectleiders van grote projecten 
de financiële control van projecten uit. Je ondersteunt bij 
het bewaken van de financiële kaders en het analyseren 
en financieel rapporteren van de projecten.

Wat verwachten wij van jou?
• Een afgeronde hbo-/wo-opleiding met financieel/ 

economische specialisatie.
• Werkervaring als planeconoom en met financiële werk-

zaamheden binnen een bestuurlijke/politieke omgeving.
• Meedenken in de opzet van een goede projectrapportage 

richting directie en bestuur.
• Systematisch en zelfstandig kunnen werken en hierbij  

accuraat en financieel analytisch sterk zijn.

Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacature op nunspeet.nl/werkenbij. De 
gesprekken worden op 24 maart a.s gevoerd. 

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

Houd jij van overzicht, werk je gestructureerd en ben je 
vastberaden om de processen binnen onze organisatie goed 
in kaart te brengen en te houden? Maak jij makkelijk contact 
met collega’s, ben je digitaal vaardig en werk je graag 
zelfstandig? Lees dan verder, want voor het team Personeel, 
Organisatie en Communicatie zoeken we een 

medewerker processen 
(18 uur)

Het team bestaat uit 24 enthousiaste collega’s die elk op hun 
eigen werkterrein hun bijdrage leveren aan de gemeente 
Nunspeet. De sfeer in het team is collegiaal en informeel. 

Jouw werkzaamheden 
• Zorgt voor de ontwikkeling, het beheer en de efficiënte 

werking van ons procesbeschrijvingssoftware Engage.
• Zorgt dat procesbeschrijvingen, werkinstructies en  

formulieren up-to-date en vindbaar zijn.
• Zorgt samen met de proceseigenaren voor eenduidige 

vastlegging van procesbeschrijvingen.
• Overziet de samenhang van de processen en levert een 

belangrijke bijdrage bij het doorvoeren van wijzigingen.

Wat verwachten we van jou?
• Minimaal mbo+ werk- en denkniveau.
• Je bent onafhankelijk maar kunt goed samenwerken.
• Je bent nauwkeurig en hebt goed analytisch vermogen.
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden, mondeling 

en schriftelijk.

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

Immanuel doet mee aan Textiel Race 
De gemeenten Ermelo, Putten, Harderwijk, Elburg, Nunspeet en Oldebroek organiseren in 
samenwerking met textielinzamelaar Sympany de Textiel Race. Dit educatieve project waarbij 
scholen de strijd aangaan met textielafval combineert bewustwording over circulariteit met 
een fysieke inzamelactie. Op deze manier leren kinderen en hun omgeving over het inzamelen 
van oud en kapot textiel. De insteek van de Textiel Race is het inzamelen van textielafval leuk, 
leerzaam en gemakkelijk te maken. Voor de gemeente Nunspeet doen de groepen 6, 7 en 8 
van de Immanuelschool mee.

De Textiel Race
Tien basisscholen op de Noord-Veluwe gaan vier weken lang de strijd aan met oud en kapot 
textiel. Daar draait de Textiel Race om. Tijdens de race leren kinderen op een leerzame en in-
teractieve manier over onderwerpen als consuminderen, de impact van het maken van textiel 
op mens en milieu, reparatie, 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 oud en 
kapot textiel in te zamelen of te repareren. Ook buurtbewoners kunnen de kinderen helpen! 
Buurtbewoners kunnen hun textiel namelijk aan bieden op www.textielrace.nl. Leerlingen 
komen het textiel dan aan huis ophalen. 

Een betere wereld, begint in je kledingkast
Het inzamelen van textiel kan nog stukken beter. Per jaar belandt er tien kilo textiel per Neder-
lander in de restcontainer en wordt verbrand. Of de kleding blijft jaren in onze kasten hangen 
zonder dat we deze aantrekken. Zonde! Want onze kleding kan vaak prima hergebruikt of ge-
pareerd worden. Textiel dat wel wordt ingezameld in inzamelcontainers raakt bovendien vaak 
vervuild doordat mensen vies en nat textiel in de container gooien. Daarom creëert de Textiel 
Race bewustzijn over het belang van recycling en hergebruik bij kinderen en hun omgeving. 

De Textiel Race Noord-Veluwe vindt plaats van 14 maart tot 7 april.De Textiel Race Noord-
Veluwe is een initiatief van de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en 
Elburg. Zij zorgen er samen met Sympany voor dat het ingezamelde textiel goed terecht komt 
en goed gerecycled of hergebruikt wordt.

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

Kleurwedstrijd over duurzame tuin met leuke prijzen 
In het gemeentehuis kunnen kinderen tot en met 12 jaar een kleurplaat afhalen (geprint op 
Nederlands bermgras) of via www.veluweduurzaam.nl/kleurwedstrijd de kleurplaat downloa-
den. Binnen elke leeftijdscategorie 3 t/m 5 jaar, 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar worden prijzen 
uitgereikt aan de winnaars zoals vrijkaarten voor een klimbos of bonnen voor een pannenkoe-
kenhuis. Daarnaast ontvangt élke deelnemer een duurzaam presentje. 

Kleurplaten kunnen tot en met 18 maart ingeleverd worden op het gemeentehuis of 
opgestuurd worden naar Veluwe Duurzaam, Antwoordnummer 80840, 8084 ZV 'T HARDE.

Kleur jij de mooiste duurzame tuin? We kijken uit naar jouw kleurplaat!

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


