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

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

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

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

4) Beroep
Tenzij anders vermeld, kunnen 
belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze hebben ingediend 
tegen een ontwerpbesluit binnen 
zes weken na de dag van terinzage-
ligging een beroepschrift indienen. 
Ook als u kunt aantonen dat u 
tijdens de periode van terinzage-
ligging van het ontwerpbesluit 
hier redelijkerwijs niet toe in staat 
bent geweest. Naast het indienen 
van een beroep kunt u een voor-
lopige voorziening aanvragen. Een 
beroepschrift kunt u indienen bij 
de rechtbank Gelderland, Afde-
ling Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

5) Zienswijze
Ontwerpbesluiten liggen vanaf de
dag na publicatie zes weken ter 
inzage. Tijdens deze periode kunt 
u een zienswijze indienen bij het 
bestuursorgaan dat het ontwerp-
besluit heeft genomen (burge-
meester2/burgemeester en wet-
houders (B&W)3/gemeenteraad). 
Voor een mondelinge zienswijze 
kunt u contact opnemen met 
de betreffende afdeling. Beroep 
tegen een definitieve vergunning 
is alleen mogelijk als u tijdig een 
zienswijze hebt ingediend.

6) Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaar- 
of beroepschrift schorst niet 
automatisch de werking van een 
besluit. Degene die een bezwaar 
of beroep heeft ingediend, kan 
daarnaast bij spoedeisend belang 
een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de voor-
zieningenrechter (tenzij anders 
vermeld): rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem.
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Gemeente Nunspeet
APV-Vergunning
- Vergunning obstakels op/
aan openbare weg. Aanvraag 
--> Het plaatsen van sand-
wichborden in het kader van 
de Week van Duurzaamheid 
2022.
Zaak: HZ 2022-1166. Ontvan-
gen 18-7-2022. (Inzage*).
- Vergunning obstakels op/aan 
openbare weg. Vergunning 
verleend --> Het plaatsen van 
sandwichborden in het kader 
van de Week van Duurzaam-
heid 2022.
Zaak: HZ 2022-1166. Ver-
zonden 1-8-2022. (Bezwaar* 
B&W).

Nunspeet
Omgevingsvergunning
- Aanvraag --> Albertlaan 19. 
Het plaatsen van een dak-
kapel.
Zaak: HZ 2022-1191. Ontvan-
gen 21-7-2022. (Inzage*).
- Aanvraag --> Harderwijker-
weg 49. Het realiseren van 
een tuinmuur.
Zaak: HZ 2022-1192. Ontvan-
gen 21-7-2022. (Inzage*).
- Aanvraag --> Piersonstraat 
48. Het gebruiken van de 
sporthal voor bijeenkomsten.
Zaak: HZ 2022-1146. Ontvan-
gen 14-7-2022. (Inzage*).
- Aanvraag --> Vlaanderenlaan 
42. Het kappen van een oude 
spar.
Zaak: HZ 2022-1197. Ontvan-
gen 23-7-2022. (Inzage*).
- Aanvraag --> plan Molen-
beek, fase 3, kavel  5. Het 
oprichten van een woning.
Zaak: HZ 2022-1154. Ontvan-
gen 15-7-2022. (Inzage*).

- Beslistermijn verlengd --> 
Molenbeek fase 3 kavel 4. Het 
oprichten van een woning 
(Activiteiten Bouwen, In- uitrit 
aanleggen).
Zaak: HZ 2022-0816. Verzon-
den 29-7-2022. (Inzage*).

- Beslistermijn verlengd --> 
Vicarieweg 58. Het realise-
ren van een uitloop aan de 
vleeskuikenstal (Activiteiten 
Afwijken best. plan, Milieu).
Zaak: HZ 2022-0983. Verzon-
den 1-8-2022. (Inzage*).
- Vergunning verleend --> Al-
bertlaan 19. Het plaatsen van 
een dakkapel.
Zaak: HZ 2022-1191. Ver-
zonden 1-8-2022. (Bezwaar* 
B&W).

Evenementen
- Evenementenvergunning. 
Aanvraag --> Dorpsstraat. Het 
houden van de Vrijdag Nun-
speet Markt op diverse data 
in 2023.
Zaak: HZ 2022-1221. Ontvan-
gen 1-8-2022. (Inzage*).
-  Evenementenvergunning. 
Aanvraag --> Het houden van 
een straatbarbecue Vlierweg 
Nunspeet op 23 september 

Vergunningen
Gedumpt afval? 

Losliggende 
stoeptegels?

Meld dit via 
nunspeet.nl/ietsmelden

2022.
Zaak: HZ 2022-1086. Ontvan-
gen 5-7-2022. (Inzage*).
-  Evenementenvergunning. 
Vergunning verleend --> Het 
houden van een straatbarbe-
cue Vlierweg Nunspeet op 23 
september 2022.
Zaak: HZ 2022-1086. Ver-
zonden 1-8-2022. (Bezwaar* 
Burgemeester).
- Evenementenvergunning. 
Vergunning verleend --> 
rondom Het Venster; Elbur-
gerweg 15. Het houden van de 
Venstermarkt op 10 septem-
ber 2022.
Zaak: HZ 2022-0949. Verzon-
den 28-7-2022. (Bezwaar* 
Burgemeester).

Overige APV
- Vergunning obstakels op/aan 
openbare weg. Aanvraag --> 
parkeerplaats tegenover De 
Buntehof 16. Het inrichten van 
een bouwplaats.
Zaak: HZ 2022-1232. Ontvan-
gen 1-8-2022. (Inzage*)
- Vergunning obstakels op/aan 
openbare weg. Vergunning 
verleend --> Het plaatsen van 
spandoeken t.b.v. de Veluwse 
Zwerftocht.
Zaak: HZ 2022-1206. Ver-
zonden 1-8-2022. (Bezwaar* 
B&W).

Meldingen
- Sloopmelding. Gemeld --> El-
speterweg 2. Het verwijderen 
van colovinyltegels funderings-
vloer van het restaurant.
Zaak: HZ 2022-1204. Ontvan-
gen 25-7-2022. (Inzage*)

Elspeet
Omgevingsvergunning
- Aanvraag --> Apeldoorn-
seweg 82. Het plaatsen van 
zonnepanelen (Activiteiten 
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2022-1189. Ontvan-
gen 21-7-2022. (Inzage*).

Evenementen
-  Evenementenvergunning. 
Vergunning verleend --> 
Molenweg 6. Het houden van 
de Boer'ndag in Elspeet op 27 
augustus 2022.
Zaak: HZ 2022-1184. Ver-
zonden 2-8-2022. (Bezwaar* 
Burgemeester)

Meldingen
- Milieumelding (8.40). Ge-
meld --> Weideweg 11. Het 
in gebruik hebben van een 
nieuwe loods met kantoor.
Zaak: HZ 2021-1938. Ontvan-
gen 14-12-2021. (Inzage*)
* Zie Colofon 

Scheiden afval 
Komend jaar willen we een 
campagne lanceren om men-
sen te stimuleren om textiel 
en GFTe (groente-, fruit-, 
tuinafval en etensresten) te 
scheiden. Wil jij ons daarbij 
helpen? We zijn benieuwd 
naar jouw gedachten bij deze 
campagne. Het zou fijn zijn als 
je ongeveer 10 minuten de tijd 
hebt om deze vragenlijst in te 
vullen. Als je meedoet maak 
je kans op een cadeaubon 
van 50 euro. Je blijft volledig 
anoniem. 

Meedoen kan via https://
nl.surveymonkey.com/
r/2G5PFMZ

Ontwerpverkeersbesluit 
gehandicaptenparkeerplaats 
Winckelweg 21
Burgemeester en wethouders 
van Nunspeet maken bekend 
dat zij van plan zijn nabij de 
woning Winckelweg 21k een 
gehandicaptenparkeerplaats 
aan te leggen voor de bewo-
ner van deze woning.

Zienswijze
Het ontwerpverkeersbesluit 
ligt van 9 augustus tot en 
met 20 september 2022 ter 
inzage in het Klantcontactcen-
trum (KCC). Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden 
gedurende deze periode hun 
zienswijze over dit ontwerp-
besluit kenbaar maken bij ons 
college.

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

Prinses Beatrixschool aan de 
Hoefslag (Hulshorst)
Zaterdag 13 augustus van 
8.30-11.30 uur.

Dries Bandenservice aan de 
Hullerweg 116
Zaterdag 13 juli van 8.00-
11.30 uur. De opbrengst is 
voor de Ds. C. de Ridderschool 
en de Ds. A. van Stuijvenberg-
school.

Protestantse Gemeente Nun-
speet, Driestweg 4
In augustus is er geen inzame-
ling. De eerste inzameldagen 
zijn 2 en 3 september. 

Inzage

Eenvoudig toegang tot besluiten overuw buurt zoals vergunningen, 
bouwplannenen lokale regelgeving? 

Kijk op: overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
Toch liever de stukken inzienin het gemeentehuis?

Maak dan een afspraak via (0341) 25 99 11.

Trainingen ‘Goed omgaan met dementie’

Na twee succesvolle trainingen ‘Goed omgaan met demen-
tie’ organiseren  Alzheimer Nederland en Stichting Welzijn 
Nunspeet dit najaar nog eens 2 trainingen! De trainingen 
zijn gratis voor inwoners en vrijwilligers.

In deze trainingen leer je dementie te herkennen en hoe 
het beste te reageren. Dit helpt mensen met dementie zo 
lang mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving.

De trainingen zijn op dinsdag 20 september en donderdag 
20 oktober van 19:30 uur tot 22:00 uur in Veluvine. Opge-
ven kan bij Judith Lutgerink, judith@welzijnnunspeet.nl of 
bellen naar 0341 252020.

Deelnemers die u voor gingen: “ Veel geleerd, actief met 
elkaar dit onderwerp besproken” en “Mooie avond met veel 
informatie en goede sfeer en ruimte voor meedoen.”

Samen naar een dementievriendelijk Nunspeet!

Meer informatie op onze website: nunspeet.nl/nieuws/
nieuwsbericht/artikel/trainingen-samen-dementievriende-
lijk”
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  Inloopspreekuur 
OV-reisadvies 
 

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!   
 
Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locatie geven OV-ambassadeurs 
advies en tips aan 55-plussers over het reizen met trein of bus. Zo helpen zij 
hun leeftijdsgenoten langer zelfstandig te reizen en kan men zelf ervaren dat 
reizen met het openbaar vervoer niet moeilijk is. Voor sommige mensen is het 
al even geleden dat ze gebruik gemaakt hebben van het openbaar vervoer.  
Door de OV-ambassadeurs te bevragen en door te doen, blijkt het allemaal 
mee te vallen! Een uitje naar familie of een bekende, een bezoek aan het mu-
seum of een controle in het ziekenhuis is dan geen probleem meer.  
  
Wanneer:   donderdag 18 augustus 2022                                                                                                            
Hoe laat:     10.00 – 11.30 uur
Waar:   Bibliotheek Nunspeet, F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet      
        
Telefonische spreekuren  
Neemt u liever telefonisch contact op, dan kunt u bellen met een van de OV-
ambassadeurs tijdens het telefonisch spreekuur. Dagelijks zitten zij klaar om 
telefonisch of via beeldbellen OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar 
op: 038 – 303 70 10.   
  
Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur   
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur   
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur   
LET OP!! Tijdens de zomerperiode van 1 juli t/m 31 augustus alleen bereikbaar 
in de ochtenden.
Voor meer informatie en alle activiteiten: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassa-
deur.   

De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland vinden dat het openbaar 
vervoer voor iedereen makkelijk en toegankelijk moet zijn.  Reizen met het 
openbaar vervoer biedt veel voordelen, maar is niet voor iedereen vanzelf-
sprekend. OV-ambassadeurs, vrijwilligers met veel kennis van het OV, bieden 
hierbij de helpende hand.  

Extra bestelronde: hardloop- en fietskleding
Inmiddels zijn de eerste fiets- en hardlooptenues Nunspeet 
50 jaar uitgeleverd. De reacties zijn heel positief; een mooie uitstraling en kwali-
tatief heel goed materiaal. Daarom vindt eenmalig een extra bestelronde plaats. 
Tot 1 september kun je bestellen via maxipromo.nl/nunspeet50jaar. Wil je eerst 
even passen? Maak dan een afspraak via de website.

Vanwege het 50-jarig bestaan van 
de gemeente Nunspeet heeft de 
gemeente in samenwerking met 
Maxipromo sportswear unieke 
hardloop- en fietskleding uitgebracht. 
Van elk item dat wordt besteld, gaat 
een bijdrage naar het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur. Dit fonds betaalt de 
contributie/het lesgeld voor kinde-
ren die opgroeien in een gezin met 
geldzorgen. 

De kleding is gebaseerd op vlag Nun-
speet 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 van een eg (land-/tuinbouwwerk-
tuig waarmee grond zaaiklaar wordt 
gemaakt) 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.

Hitte en gezondheid
Herken de klachten, weet wat je moet doen

Oververhitting
Hoe herken je het?  
Vermoeidheid
Concentratieverlies overdag
Hoofdpijn
Duizeligheid
Spierpijn
Opgezwollen enkels (oedeem)
Jeukende blaasjes

Wat doe je: 
Drink voldoende water, thee of koffie, ook als je 
geen dorst hebt. Doe rustig aan. Een voetenbad 
kan helpen tegen oververhitting en opgezwollen 
enkels. Neem contact op met de huisarts als de klachten 
erger worden.

Hitte-uitputting
Hoe herken je het? 
Flauwvallen
Kramp
Snelle hartslag
Hevig zweten
Een bleke huid

Wat doe je: 
Stop met wat je aan het doen bent en zoek een 
koele plek. Drink voldoende water of sportdrank 
in kleine slokjes. Koel je lichaam: neem een koude 
douche of met natte doeken. Als de klachten niet 
minder worden, waarschuw dan een arts.

Hitteberoerte
Hoe herken je het?  
Verhoogde lichaams-
temperatuur van meer 
dan 39 graden
Hoge hartslag
Misselijkheid

Rode Huid
Meestal geen zweet
Stuiptrekkingen
Bewustzijnsverlies
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Een hitteberoerte is levensbedreigend! 
Bel 112 en volg de aanwijzingen van de 
hulpdiensten. 

Vragen over gezondheid en medicijnen? 
Neem dan contact op met uw huisarts of 
apotheek. 

Meer informatie
Kijk op www.rivm.nl/hitte of neem contact op 
met de GGD in uw regio: www.ggdghor.nl

Plant veel groen voor een koele tuin
Planten maken je tuin 
koeler. Ze houden warmte 
namelijk minder lang vast 
dan stenen. 
Ook verdampen planten 
water, waardoor de lucht 
frisser wordt. Zo kom je 
koel de zomer door. 

Meer tips voor een koele 
tuin vind je op www.veluweduurzaam.nl/hitte-in-de-tuin. www.nunspeet.nl


