
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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Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Laan 61. Het realiseren van 
  een oprit. Zaak: HZ 2022-1388. 
  Ontvangen 6-9-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Laan 61. Het realiseren van 
  een oprit. Zaak: HZ 2022-
  1388. Verzonden 26-10-2022. 
- Nabij Krommeweg 18. Het 
  verleggen van een C- water-
  gang. Zaak: HZ 2022-1403. 
  Verzonden 31-10-2022. 

Omgevingsvergunning
ontwerp5

- Groenelaantje 40. Het 
  brandveilig gebruik van 
  Dr. A. Verschoorschool. 
  Zaak: HZ 2022-0972. Ter 
  inzage vanaf 26-10-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Zwolsewegje 66. Verplaatsen 
  lantaarnpaal. Zaak: HZ 2022-
  1400. Verzonden 26-10-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Oranjepark. Kerstsamen-
  komst op 24-12-2022. Zaak: 
  HZ 2022-1395. Verzonden 
  1-11-2022. 

Alcoholwetvergunning 
aangevraagd1

- Dorpsstraat 4. Overnemen 
  horecabedrijf Grillroom L&M. 
  Zaak: HZ 2022-1621. 
  Ontvangen 27-10-2022. 

Vergunningen Sloopmeldingen1

- Hullerweg 20. Slopen van het
  hoofdgebouw. Zaak: 
  HZ 2022-1611. Ontvangen 
  27-10-2022. 

Elspeet
Beslistermijn verlengd1 
- Apeldoornseweg 82. Het 
  plaatsen van zonnepanelen. 
  Zaak: HZ 2022-1189. 
  Verzonden 27-10-2022. 

Omgevingsvergunning
geweigerd3

- Ds. Wisseweg 29. Het kappen 
  van een zomereik. Zaak: 
  HZ 2022-1462. Verzonden 
  26-10-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend3

- Apeldoornseweg 185. 
  Kerstlandmarkt Mennorode 
  16-12-2022 en 17-12-2022. 
  Zaak: HZ 2022-1506. 
  Verzonden 1-11-2022. 

Hulshorst
Milieumelding1

- Harderwijkerweg 440. Het 
  in gebruik hebben van een 
  nieuwe veestal en twee sleuf-
  silo's. Zaak: HZ 2022-1360. 
  Ontvangen 23-8-2022.

Vierhouten
Omgevingsvergunning
aangevraagd1

- Hertlaan 12. Het verbouwen 
  van het woonhuis. Zaak: 
  HZ 2022-1579. Ontvangen 
  19-10-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Herdenking Poppyday Nunspeet
Contact Oud Mariniers, Bond van Wapenbroeders en Comité 
Thank You Canada and Allied Forces organiseren een herden-
kingsceremonie bij de Britse Oorlogsgraven op de begraafplaats 
Nunspeet-Oost. Dit gebeurt op zondag 13 november 2022 in het 
kader van Poppyday (Remembrance Day).

De herdenkingsceremonie begint om 14.15 uur en start op de 
parkeerplaats bij de begraafplaats aan de Eperweg. De Seaforth 
Highlanders verlenen medewerking aan de ceremonie. Een ver-
tegenwoordiging van het Nunspeetse college van B&W is aanwezig bij de herdenking. Bij de 
cenotaaf (propeller van een neergestort Engels vliegtuig als gedenkteken bij de Britse Oorlogs-
graven) worden (poppy)kransen gelegd.

Traditiegetrouw worden rond 11 november (de dag dat in 1918 de Eerste Wereldoorlog 
eindigde) de gevallenen van alle oorlogen en gewapende conflicten op veel plaatsen herdacht. 
Dit gebeurt doorgaans op de zondag die het dichtst bij 11 november ligt. 

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

Problemen door hoge energiekosten? 
Vraag een energiemaatje
Een energiemaatje geeft handige tips om de energierekening te verlagen. Sinds 3 november zit 
er om de week een energiemaatje in het Financieel Trefpunt in de bibliotheek in Veluvine. Wie 
vragen heeft over zijn/haar energierekening kan langskomen. 

Een energiemaatje is een getrainde vrijwilliger die veel weet over energiebesparing. Hij of zij 
geeft handige tips om energie (en dus ook geld) te besparen. Een energiemaatje is gratis en 
speciaal bedoeld voor mensen die het minimumloon of minder verdienen, voor mensen die in 
de bijstand of schuldhulpverlening zitten of voor mensen die een uitkering ontvangen. 

Energiemaatje thuis 
Een energiemaatje kan ook thuis langskomen. Thuis kan dit maatje goed het energieverbruik 
checken, handige tips geven en gratis producten meenemen om energie te besparen. Wie 
interesse heeft, kan zich aanmelden via het duurzaamheidsloket van o.a. gemeente Nunspeet, 
Veluwe Duurzaam: www.veluweduurzaam.nl/advies/energiemaatje.

Het Financieel Trefpunt 
Elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur is het Financieel Trefpunt in de bibliotheek in Veluvine, 
F.A. Molijnlaan 186 in Nunspeet. Het energiemaatje is er in de even weken. Je kunt hier ook 
terecht voor vragen over de Energietoeslag.

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

Uitnodiging Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe
Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe wil graag weten wat u van de zorg en ondersteuning 
vindt. Daarom wordt op woensdag 23 november van 10.00 tot 13.30 uur in 't Huiken in Elburg 
(Lange Wijden 33) een zogenaamde klantarena georganiseerd. Een onafhankelijk gespreks-
leider gaat met u in gesprek over de zorg en/of begeleiding die u ontvangt. Uw ervaringen en 
verbeterpunten worden - anoniem - gebruikt binnen het dementienetwerk. Geef u op voor  
15 november via uw casemanager of info@samenwerkenbijdementie.nl. 

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

Inloopspreekuur reizen met het openbaar vervoer
 
Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met hulp van 
ervaringsdeskundigen blijkt het makkelijker dan gedacht. Ervaren OV-ambassadeurs geven 
(aankomende) reizigers advies en tips over het reizen met trein of bus. 
  
Langer zelfstandig kunnen reizen draagt bij aan persoonlijke zelfredzaamheid. Ervaren OV-
ambassadeurs omarmen dit en helpen 55-plussers graag op weg. Vragen over het reizen met 
bus of trein zoals: 'Hoe vraag ik een ov-chipkaart aan? Welk abonnement past het best bij mij?' 
worden door hen toegelicht. Elke maand vindt dit speciale inloopspreekuur plaats. 
  
Wanneer: donderdag 17 november 2022
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar:  Bibliotheek Nunspeet, F.A. Molijnlaan 186 
  
Telefonisch spreekuur 
Het is ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen met een OV-ambassadeur. Dagelijks 
zitten OV-ambassadeurs klaar tijdens een telefonisch spreekuur om vragen over het openbaar 
vervoer te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op nummer 038 - 303 70 10 op onderstaande 
tijden: 
  
• Maandag- tot en met vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur   
• Dinsdag- en donderdagmiddag tussen 13.30 en 15.00 uur   
• Maandag- en woensdagavond tussen 18.30 en 20.00 uur   
  
 De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Commissievergadering
Donderdag 10 november vergadert de commissie Algemeen 
Bestuur om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda 
staan o.a. de stand van zaken 'plan van aanpak jaarwisseling 
2022-2023' en de opvang van vluchtelingen.

U kunt de vergadering bijwonen of live volgen via de website 
nunspeet.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook de volledige 
agenda van deze vergadering.

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

Inzameling oud papier
Aankomend weekend kunt u uw oud papier inleveren op 
verschillende adressen in de gemeente Nunspeet:

Vrijdag 11 november:
- 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 12 november: 
- 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. 

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

Hulp, zorg of advies nodig?
De sociale kaart van de gemeente Nunspeet is het overzicht 
van organisaties die hulp, zorg, advies en actviteiten bieden 
binnen onze gemeente. Denk hierbij aan begeleiding, geeste-
lijke gezondheid, jeugdhulp, verslaving, werk en wonen.

Deze sociale kaart biedt veel achtergrondinformate over 
wat de hulp, zorg en het advies inhouden. U vindt de sociale 
kaart op www.socialekaartnunspeet.nl.

Gedumpt afval? Losliggende stoeptegels?

Meld dit via nunspeet.nl/ietsmelden

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

Voornemen verkoop grond aan het Korbeel te Nunspeet
Vanwege de urgente en benodigde versterking én uitbreiding 
van het energienetwerk voor de toekomst is de gemeente  
Nunspeet van plan een perceel grond te verkopen aan een net-
beheerder voor het plaatsen van een transformatorstation. Het 
gaat om een perceel ter grootte van circa 20 m2 gelegen aan het 
Korbeel te Nunspeet, kadastraal bekend gemeente Nunspeet, 
sectie A, nummer 6211 (gedeeltelijk).

De gemeente Nunspeet is van oordeel dat bij deze verkoop geen 
mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure 
hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelij-
kerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, 
toetsbare en redelijke criteria slecht één serieuze gegadigde in 
aanmerking komt voor de aankoop van deze grond, namelijk de 
enige ter plaatse opererende netbeheerder.

De verkoop aan een derde-partij leidt tot (particulier) eigendom,
waarbij deze derde-partij niet zal kunnen voldoen aan de  
gestelde voorwaarde namelijk de urgente en benodigde  
versterking en uitbreiding van het energienetwerk door  
het plaatsen van een transformatorstation. 

De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen,  
ingaande de dag na de datum van deze publicatie, uitvoering
geven aan haar voornemen tot verkoop van de hiervoor  
bedoelde grond. Als u over het bovenstaande vragen of  
opmerkingen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
Monique van Wees via (0341) 25 99 11.

Asfalteringswerkzaamheden
Vanaf 14 november a.s. vindt er groot onderhoud plaats aan 
diverse wegen in de gemeente Nunspeet.

14 tot en met 16 november 2022:
• Oudeweg (Harderwijkerweg t/m kruispunt Onder de Bos)
• Vuurkuilweg (Oudeweg tot Van Meurspad)

14 tot en met 17 november 2022
• Kolmansweg ('t Hoge t/m kruising Waterweg)

Planning
Vanaf maandag 14 november worden de voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd, zoals het frezen van de asfaltver-
harding en het reinigen van de rijbaan. Dinsdag 15 november, 
woensdag 16 november en donderdag 17 november worden 
de asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. In de dagen na de 
asfalteringswerkzaamheden worden overige werkzaamheden 
uitgevoerd. Deze planning is afhankelijk van de weersomstan-
digheden.

Bereikbaarheid en omleiding
De wegen worden tijdens de uitvoering van de frees- en asfal-
teringswerkzaamheden geheel afgesloten voor het verkeer. Bij 
de overige werkzaamheden ontstaat tijdelijk verkeershinder, 
maar blijven de wegen bereikbaar voor bestemmingsverkeer. 
Tijdens deze werkzaamheden worden ook verkeersregelaars 
ingezet. Aanwonenden zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. 
Ongetwijfeld veroorzaken de werkzaamheden enige overlast. 
Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Vragen
Neem voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden 
telefonisch contact op met Team Openbare Ruimte via (0341) 
25 99 11.

8 november 2022

Stichting Present zoekt vrijwilligers, 
voetbalschoenen en herenfietsen
Voor de opvang van vluchtelingen in hotel De Mallejan in 
Vierhouten is Stichting Present op zoek naar vrijwilligers. De 
Mallejan biedt op dit moment opvang aan 78 jongens tussen 
de 15 en 18 jaar oud, die gebaat zijn bij een zinvolle en leuke 
dagbesteding. 

Heb je hart voor jongeren, affiniteit met andere culturen en 
heb je incidenteel of structureel tijd beschikbaar? Dan zet 
Stichting Present jouw ondersteuning graag in bij een van de 
volgende activiteiten, die zij graag willen opzetten: 

• Fietsen en fietslessen voor de jongeren
• Spelletjesmiddagen
• Nederlandse taalles 
• Sportieve activiteiten
• Ondersteuning bij de uitvoering van vrijwilligers-projec-

ten door de jongeren 
• Kookles
• Muziek- en/of creatieve activiteiten

Heb je zelf ideeën van wat je met deze jongeren zou kun-
nen oppakken? Meld het dan ook. Present staat open voor 
suggesties en projecten om de tijd van de jongeren in de 
gemeente zo zinvol en plezierig mogelijk te laten verlopen. 
Wil je stagelopen met deze doelgroep? Ook dan ben je van 
harte welkom! 

Voetbalschoenen en herenfietsen
Verder is Stichting Present dringend op zoek naar 
voetbalschoenen in de maten 38 tot en met 46 en 
naar herenfietsen.

Contact opnemen
Wil jij helpen op welke manier 
dan ook? Neem dan contact op 
met Rianne Weij van Stichting 
Present via e-mail:
rianne.weij@presentnunspeet.nl 
of telefoon 06 40 76 55 66.

Kinderen 
kopiëren jouw 
drinkgedrag
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Kinderen 
kopiëren jouw 
drinkgedrag

Voor veel kinderen die volwassenen alcohol zien drinken, 

wordt alcohol aantrekkelijker. Drink daarom niet in het 

bijzijn van kinderen. Zo verklein je de kans dat kinderen 

op jonge leeftijd beginnen met alcohol, of op latere 

leeftijd meer gaan drinken. Voorkom het kopiëren van 

jouw drinkgedrag. www.ziendrinkendoetdrinken.nl 
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Kies de juiste boom voor je tuin
 
De maand november is door The Pollinators, een organisatie die streeft naar 
een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten, uitgeroepen tot 
Treevember. Een maand waarin voedselbossen en agroforestry alle aandacht 
krijgen. Zoeken we het dichter bij huis, de tuin, dan zijn er genoeg bomen die 
ook aandacht verdienen; bomen zijn immers uitstekend geschikt om in de tuin 
te planten. 
 
Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke en gezonde 
leefomgeving. Sommige bomen zijn een voedselbron voor mens en dier met 
ieder jaar volop fruit, zaden of noten. Vogels zoeken bomen en struiken als 
veilige nestel- of schuilplaats. Mensen voelen zich geestelijk en lichamelijk 
gezonder wanneer ze zicht hebben op natuur. Veel mensen weten het bos te 
vinden om te ontspannen, maar ook in eigen tuin kun je volop genieten van de 
natuur dichtbij, met meer groen en het planten van een boom .
 
Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling in de tuin, leggen koolstofdioxide 
(CO2) vast, verbeteren de luchtkwaliteit, beperken de toevoer van overtollige 
neerslag naar het riool, bieden privacy en ze verhogen de waarde van vast-
goed. Voor iedere tuin en grondsoort is wel een geschikte boom te vinden. 

Het leuke van een boom is dat je er onder door kunt kijken terwijl het heerlijk 
verkoelt. Het leuke van een heester/struik is dat je er tegen aan kijkt en zo alle 
vogeltjes ziet nestelen.

Nog enkele tips
• Accepteer een paar weken bladval, zelfs een wintergroene naaldboom 

verliest wel wat.
• Onderzoek vooraf goed op welke plek je graag schaduw in de tuin wilt  

hebben.
• Geef zoveel mogelijk informatie over je tuin (omvang, grondsoort, stand-

plaats) en andere specifieke wensen door aan een medewerker van een 
tuincentrum of boomkweker, zodat je samen de juiste boom voor de juiste 
plek kunt uitkiezen.

• Het beste tijdstip om een boom te planten is het najaar. De bomen zijn dan 
in rust.

Geschikte tuinbomen
Geschikte bomen om in de tuin te planten, zijn:
• Amelanchier - Krentenboompje: makkelijk 

boompje of grote struik, doet het vrijwel overal 
goed. Witte bloesem met nectar in het voor-
jaar, een prachtige herfstkleur en zoete zwart-
rode vruchtjes voor mens en dier.

• Acer pseudoplatanus - Gewone esdoorn: de 
meeste inheemse esdoorns worden veel te  
groot, maar Acer 'Brilliantissimum' (5-7 m) of 
Acer 'Prinz Handjery' (4-5 m) blijven kleiner 
en hebben bovendien mooi gekleurd blad. 
Esdoorns groeien op elke goede tuingrond en de groengele bloemtrosjes 
in april leveren veel nectar voor insecten. Liever geen donkerbladige es-
doorns planten want deze hebben minder insecten om zich heen en geven 
ook minder verkoeling. Liever een groene boom. 

• Cornus mas - Gele kornoelje: inheemse struik of boom tot 5 à 6 meter 
hoog. In februari/maart een lentebode met een waas van gele bloempjes 
op de kale takken, die welkom voedsel vormen voor de vroegst ontwa-
kende insecten. Maakt felrode langwerpige bessen, eetbaar voor mens en 
dier. Verdraagt droogte.

• Ilex aquifolium - Hulst: inheemse boom tot circa 6 meter hoog, winter-
groen, kan ook in de schaduw van het huis staan. De witte bloemetjes in 
mei zijn goed voor insecten. Vrouwtjesbomen, zoals de makkelijk verkrijg-
bare Ilex 'J.C. van Tol' dragen rode bessen, die mooi zijn voor kerststukjes, 
maar ook door vogels gegeten worden.

• Mespilus germanica - Mispel: vergeten fruitgewas met witte bloemen in 
mei. Kan goed tegen hitte en droogte .

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

Amelanchier - krentenboompje

Living Lab GEUS organiseert kennissessie 
'Watersysteem en waterkwaliteit'
Een goed watersysteem en een goede waterkwaliteit zijn niet vanzelfsprekend 
in de enclave Garderen-Elspeet-Uddel-Speuld (GEUS). Vroeger niet. Nu niet. 
En in de toekomst ook niet. Daarom organiseert Living Lab GEUS op maandag 
21 november een informatieve kennissessie over dit onderwerp in Dorpshuis 
Blanke Schot in Uddel. Het doel van deze avond is een objectief beeld te schet-
sen van het watersysteem en de waterkwaliteit in het gebied GEUS. Net als bij 
eerdere kennissessies is er volop ruimte voor vraag én antwoord.

Vooruitkijken naar de toekomst
In de enclave Garderen-Elspeet-Uddel-Speuld speelt water een grote rol. Lo-
gisch, want het gebied ligt in een kom waar het water afloopt naar de Hierden-
se en Staverdense beek. Door de eeuwen heen hebben de bewoners van GEUS 
het gebied geschikt gemaakt om te wonen, te werken en te bewerken. Hiervoor 
zijn natte gronden ontgonnen en is een ontwateringssysteem aangelegd waar 
we ook nu nog de vruchten van plukken. Maar hoe zorgen we ervoor dat het 
watersysteem en de waterkwaliteit ook in de toekomst aan onze wensen en 
eisen voldoen?

Objectieve en informatieve kennissessie
Tijdens de kennissessie Watersysteem en waterkwaliteit gaan we op zoek naar 
een objectief antwoord op deze vraag. Wiebe Harder vertelt namens Aequator 
over het ontstaan, de werking en de huidige inrichting van het watersysteem. 
Anita Buschgens van Waterschap Vallei en Veluwe praat de bezoekers bij over 
de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. Suzanne van den Bos van de 
Provincie Gelderland vertelt over de kwaliteit van het grondwater. En als laatste 
deelt Maarten Veldhuis, ook namens Waterschap Vallei en Veluwe, zijn kennis 
over de Staverdense beek en geeft hij voorbeelden van maatregelen die bij-
dragen aan een robuust beekdal. Na deze presentaties is er volop ruimte voor 
vraag én antwoord.

Programma 21 november
• 19.30 - 20.00 uur Inloop met koffie/thee
• 20.00 - 20.25 uur Inleiding door Wiebe Harder (Aequator):  

   Watersysteem GEUS: ontstaan, werking en huidige  
   inrichting

• 20.25 - 20.50 uur Anita Buschgens (Waterschap Vallei en Veluwe):  
   Waterkwaliteit oppervlaktewater: gegevens,  
   ontwikkelingen en huidige situatie

• 20.50 - 21.10 uur Pauze
• 21.10 - 21.35 uur Suzanne van den Bos (Provincie Gelderland): 

   Waterkwaliteit grondwater
• 21.35 - 22.00 uur Maarten Veldhuis (Waterschap Vallei en Veluwe): 

   Staverdense Beek en voorbeelden van maatregelen

Aanmelden
Dorpshuis Blanke Schot biedt ruimte aan 250 personen. Aanmelden voor deze 
avond is dan ook verplicht en kan via www.livinglabgeus.nl/water.

Een goed watersysteem en een goede waterkwaliteit zijn niet vanzelfsprekend in de enclave Garderen- 
Elspeet-Uddel-Speuld. Vroeger niet. Nu niet. En in de toekomst ook niet. Daarom organiseert Living Lab GEUS  
op maandag 21 november een informatieve kennissessie over dit onderwerp in Dorpshuis Blanke Schot in Uddel. 
Het doel van deze avond is een objectief beeld te schetsen van het watersysteem en de waterkwaliteit in het  
gebied GEUS. Net als bij eerdere kennissessies is er volop ruimte voor vraag én antwoord.

Vooruitkijken naar de toekomst
In de enclave Garderen-Elspeet-Uddel-Speuld speelt water een grote rol. Logisch, want het gebied ligt in een kom waar het  
water afloopt naar de Hierdense en Staverdense beek. Door de eeuwen heen hebben de bewoners van GEUS het gebied  
geschikt gemaakt om te wonen, te werken en te bewerken. Hiervoor zijn natte gronden ontgonnen en is een ontwaterings- 
systeem aangelegd waar we ook nu nog de vruchten van plukken. Maar hoe zorgen we ervoor dat het watersysteem en de  
waterkwaliteit ook in de toekomst aan onze wensen en eisen voldoen? 

Objectieve en informatieve kennissessie
Tijdens de kennissessie Watersysteem en waterkwaliteit gaan we op zoek naar een objectief antwoord op deze vraag.  
Wiebe Harder vertelt namens Aequator over het ontstaan, de werking en de huidige inrichting van het watersysteem.  
Anita Buschgens van Waterschap Vallei en Veluwe praat de bezoekers bij over de waterkwaliteit van het oppervlaktewater.  
Suzanne van den Bos van de Provincie Gelderland vertelt over de kwaliteit van het grondwater. En als laatste deelt Maarten  
Veldhuis, ook namens Waterschap Vallei en Veluwe, zijn kennis over de Staverdense beek en geeft hij voorbeelden van  
maatregelen die bijdragen aan een robuust beekdal. Na deze presentaties is er volop ruimte voor vraag én antwoord.

Programma 21 november
• 19.30 Inloop met koffie/thee 
• 20.00 - 20.25 Inleiding door Wiebe Harder (Aequator) - Watersysteem GEUS: ontstaan, werking en huidige inrichting 
• 20.25 - 20.50 Anita Buschgens (Waterschap Vallei en Veluwe) - Waterkwaliteit oppervlaktewater: gegevens,  

 ontwikkelingen en huidige situatie 
• 20.50 - 21.10 Pauze 
• 21.10 - 21.35 Suzanne van den Bos (Provincie Gelderland) - Waterkwaliteit grondwater 
• 21.35 - 22.00 Maarten Veldhuis (Waterschap Vallei en Veluwe) - De Staverdense beek en voorbeelden van maatregelen

Aanmelden
Dorpshuis Blanke Schot biedt ruimte aan 250 personen. Aanmelden voor deze avond is dan ook verplicht en kan via:   
www.livinglabgeus.nl/water

Living Lab GEUS organiseert  
kennissessie Watersysteem  
en waterkwaliteit

Over het Living Lab
In het Living Lab gaan overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen,  
bedrijven en inwoners van de enclave Garderen-Elspeet-Uddel-Speuld de samenwerking 
met elkaar aan om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken.

SAMENWERKEN AAN EEN  
TOEKOMSTBESTENDIG GEBIED

Seksueel geweld? Zoek hulp en praat erover!
Mensen die een nare seksuele ervaring hebben meegemaakt kunnen zich 
daarna bang of verward voelen. Of in hun verdere leven problemen hebben 
met seks en relaties. Hulp zoeken is dus belangrijk, of het nu in de afgelopen 
week gebeurd is of langer geleden.

Vaak is het heel moeilijk om te praten over een nare seksuele ervaring. 
Schaamte, schuldgevoel en angst kunnen ervoor zorgen dat mensen lang hun 
mond houden. Bovendien is de pleger vaak een bekende van het slachtoffer.

Hulp zoeken bij het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG)
Het CSG is er voor iedereen die te maken heeft (gehad) met seksueel geweld. 
Je kunt veilig en anoniem contact zoeken met ons. Als je wilt, zorgen wij ervoor 
dat artsen, verpleegkundigen, psychologen, politie of andere hulpverleners  
worden ingeschakeld. 

Schroom niet en neem contact met 
ons op. Kijk voor meer informatie 
op www.centrumseksueelgeweld.nl.

 
0800 0188

24 uur per dag


