
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 
aangevraagd1

- Het houden van kledinginza-
  melingsacties in 2023. Zaken: 
  HZ 2022-0716 / HZ 2022-0717    
  HZ 2022-0718 / HZ 2022-0719 
  HZ 2022-0720 / HZ 2022-0721 
  HZ 2022-0722. Ontvangen 
  25-4-2022. 

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Brouwerskamp 20. Aanleggen
  van een inrit. Zaak: HZ 2022-
  0676. Ontvangen 17-4-2022. 
- Kapzolder 6. Overkappen van 
  de achtertuin. Zaak: HZ 2022-
  0686. Ontvangen 19-4-2022.
- Kruirad 15. Het plaatsen van 
  een dakkapel. Zaak: HZ 2022-
  0521. Ontvangen 23-3-2022. 
- Molenbeek fase 3, kavel 13. 
  Oprichten van een woning. 
  Zaak: HZ 2022-0689. 
  Ontvangen 20-4-2022. 
- Oosteinderweg 118. Het 
  oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-0675. 
  Ontvangen 16-4-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Draaiing 4. Het plaatsen van 
  een luifel. Zaak: HZ 2022-
  0454. Verzonden 2-5-2022. 
- Groenelaantje 10. Oprichten 
  van een woning. Zaak: 
  HZ 2022-0381. Verzonden 
  25-4-2022. 
- Molenbeek fase 3, kavel 9. 
  Oprichten van een woning. 
  Zaak: HZ 2022-0378. 
  Verzonden 26-4-2022. 
- Zwolsewegje 52. Uitbouwen 
  achtergevel woning. Zaak: 
  HZ 2022-0241. Verzonden 
  11-4-2022. 

Omgevingsvergunning 
ontwerp5

- Secretaris Boerhoutweg 11. 
  Het brandveilig gebruik van 
  KSW de Bunterhoek. Zaak: 
  HZ 2022-0494. Ter inzage 
  vanaf 11-5-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- De Buntehof 16. Aanbouwen 
  aan de bestaande woning.
  Zaak: HZ 2022-0599. 
  Verzonden 28-4-2022.
- F.A. Molijnlaan 113. Het 
  renoveren van een woonhuis.
  Zaak: HZ 2022-0499. 
  Verzonden 2-5-2022. 
- Kruirad 15. Het plaatsen van 
  een dakkapel. Zaak: HZ 2022-
  0521. Verzonden 2-5-2022. 
- Molenbeek fase 3, kavel 17 
  en 18. Het oprichten van een 
  woning. Zaak: HZ 2021-2018. 
  Verzonden 2-5-2022.
- Molenbeek fase 3, kavel 23 
  en 24. Het oprichten van 
  een woning. Zaak: HZ 2021-
  2017. Verzonden 2-5-2022. 
- Molenbeek fase 3, kavel 6. 
  Oprichten van een woning. 
  Zaak: HZ 2021-2015.
  Verzonden 2-5-2022. 

Vergunningen - Diverse locaties. Het plaatsen 
  van welkomstborden. Zaak: 
  HZ 2022-0508. Verzonden 
  2-5-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Houden van de Oranjeloop 
  2022 op 12 mei 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0735. Ontvangen 
  25-4-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Marktplein. Het houden van 
  Rhythm & Bluestime Nunspeet
  3 juni 2022. Zaak: HZ 2022-
  0628. Verzonden 2-5-2022

APV-vergunning 
aangevraagd1

- Spoor t.h.v. Hulshorsterzand 
  en spoorwegovergang Elspe-
  terweg. Ontheffing geluidhin-
  der spoorwerkzaamheden 
  17 t/m 20 juni 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0375. Ontvangen 
  17-1-2022. 

APV-vergunning 
verleend2

- Colijnstraat 78. Het plaatsen 
  van een terras bij WOC de 
  Binnenhof. Zaak: HZ 2022-
  0568. Verzonden 2-5-2022. 
- Parkeerplaats Bachlaan. Het 
  inrichten van een tijdelijke 
  bouwplaats i.v.m. onderhouds-
  werkzaamheden. Zaak: 
  HZ 2022-0684. Verzonden 
  3-5-2022.
- Spoor t.h.v. Hulshorsterzand 
  en spoorwegovergang Elspe-
  terweg. Ontheffing geluidhin-
  der spoorwerkzaamheden 
  13 juni t/m 6 juli 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0375. Verzonden 
  2-5-2022. 

Alcoholwetvergunning 
verleend2

- Marktstraat 3. Uitoefenen 
  van het horecabedrijf  
  De Chinese Muur. Zaak: 
  HZ 2022-0570. Verzonden 
  2-5-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Hooiweg 176. Het realiseren 
  van een aanbouw. Zaak: 
  HZ 2022-0714. Ontvangen 
  23-4-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Gerrit Mouwweg 93. Het 
  herinrichten naar belevings-
  tuin. Zaak: HZ 2022-0204. 
  Verzonden 2-5-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Molenbergweg 108. Isoleren 
  van het bijgebouw. Zaak: 
  HZ 2022-0583. Verzonden 
  28-4-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend1

- Apeldoornseweg 185. Houden
  van een Landmarkt op 28 
  mei 2022. Zaak: HZ 2022-
  0520. Verzonden 26-4-2022. 

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.

Gedumpt afval? Losliggende stoeptegels? 
Meld dit via nunspeet.nl/ietsmelden

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

Voornemen verkoop grond aan de Plesmanlaan te Nunspeet
In verband met de urgente en benodigde versterking én 
uitbreiding van het energienetwerk voor de toekomst is de 
gemeente Nunspeet van plan een perceel grond ter grootte 
van circa 24 m2 gelegen aan de Plesmanlaan te Nunspeet, 
kadastraal bekend gemeente Nunspeet, sectie C, nummer 
1381 (gedeeltelijk), te verkopen aan een netbeheerder voor 
het plaatsen van een transformatorstation. 

De gemeente Nunspeet is van oordeel dat bij deze verkoop 
geen mededingingsruimte door middel van een selectie-
procedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat 
vaststaat of redelijkerwijs 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 plaatste opererende 
netbeheerder.

De verkoop aan een derde partij leidt tot (particulier) eigen-
dom, 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 geeft na een wachttijd van 20 kalenderdagen, 
ingaande de dag na de datum van deze publicatie, uitvoering 
aan haar voornemen tot verkoop van de hiervoor bedoelde 
grond. Als u over het bovenstaande vragen of opmerkingen 
hebt, kunt u contact opnemen met Monique van Wees, 
telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Sloopmeldingen1

- Ploegweg 37. Het saneren 
  van asbestplaten. Zaak: 
  HZ 2022-0690. Ontvangen 
  20-4-2022. 
- Kleine Kolonieweg 160a. De 
  inzet van een mobiele puin-
  breker. Zaak: HZ 2022-0693. 
  Ontvangen 4-4-2022. 

Milieumelding1

- Uddelerweg 69. Starten van 
  een brood- en banketbakkers- 
  bedrijf. Zaak: HZ 2022-0311. 
  Ontvangen 22-2-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Klarenweg 38. Het 
  oprichten van een woning. 
  Zaak: HZ 2022-0673. 
  Ontvangen 14-4-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Essenburgweg 16 0002. Het 
  vergroten van een berging.
  Zaak: HZ 2022-0630. 
  Verzonden 28-4-2022.
 
Sloopmelding1

- Varelseweg 40. Het 
  slopen van de schuur. 
  Zaak: HZ 2022-0715. 
  Ontvangen 24-4-2022. 

Milieumelding1

- Vuurkuilweg 24. Het houden 
  van dieren en het opslaan 
  van veevoer, dieselolie en 
  mest. Zaak: HZ 2019-1894. 
  Ontvangen 25-9-2019. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1 
- Gortelseweg 79. Verbouwen 
  van het woonhuis. Zaak: 
  HZ 2022-0474. Ontvangen 
  16-3-2022. 
 
- Zie colofon voor toelichting -

10 mei 2022

Commissievergaderingen
De commissie Maatschappij en Middelen vergadert op 
donderdag 12 mei april om 19.30 uur in het gemeentehuis. 
Op de agenda staan o.a. de stand van zaken Jeugdzorg en de 
positionering Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet. De 
commissie Ruimte en Wonen vergadert maandag 16 mei  
om 19.30 uur met op de agenda o.a. het vaststellen  
bestemmingsplan Beekhuizen-Hoekerd, afsluiting  
Oosteinderweg en de evaluatie woonbeleid. 

Alle vergaderingen zijn te volgen via de website nunspeet.
raadsinformatie.nl. U vindt hier ook de volledige agenda's.

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

Korte afsluiting toe-/afritten A28 
Vanwege onderhoudswerkzaamheden langs de A28 worden 
tussen 17 mei 21.00 uur en 18 mei 05.00 uur de af- en 
toeritten in de richting van Zwolle (Willemsbos, Elspeet, Epe) 
max. 60 minuten opeenvolgend afgesloten. Tussen 20 mei 
20.00 uur en 21 mei 08.00 uur geldt dit voor de af- en toerit-
ten aan de andere kant van de A28 richting Harderwijk (Epe, 
Elspeet en Hendriksbos). Het verkeer wordt omgeleid.

Bovenstaand bericht is onder voorbehoud van wijzigingen. 
Check voor uw actuele reis de website vananaarbeter.nl. 

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

Saneren terrein voormalige 
Stroopstok
De voorbereidingen voor de herinrichting van de stations-
omgeving zijn in volle gang. Op maandag 16 mei start aan-
nemer Lagemaat met het saneren van het terrein van de 
voormalige Stroopstok. De werkzaamheden duren naar ver-
wachting zo’n anderhalve week. Onlangs is langs het spoor 
een laag, zwart scherm aangebracht. Dit is om de hazelworm 
te beschermen en te voorkomen dat ze over het spoor en 
naar de te saneren grond gaan.

Start verleggen kabels en leidingen
In week 20 starten de nutspartijen met het verleggen van  
de kabels en leidingen. Deze worden gefaseerd verlegd om  
ruimte te maken voor de twee tunnels en de nieuwe inrich-
ting van het gebied. De aannemer start aan de zuidzijde van 
het spoor op het Veluwetransferium. Daarna gaat de aan-
nemer naar de noordzijde van het spoor. De werkzaamheden 
duren naar verwachting tot het einde van het jaar. In deze 
periode kunt u enige verkeershinder ondervinden. De rijbaan 
voor het doorgaande verkeer is altijd open.

Vanwege het verleggen van de kabels en leidingen wordt de 
mindervalidenroute van station naar het centrum tijdelijk 
aangepast (i.o.m. de Plaatselijke Werkgroep Toegankelijk-
heid). Hieronder ziet u de nieuwe, tijdelijke route.

Besluit in kader 'Herontwikkeling stationsomgeving Nunspeet'
Het college van B&W heeft op 28 december 2021 het besluit van de gemeenteraad van Nunspeet 
van 16 december 2021 bekendgemaakt om toepassing te geven aan artikel 3.30, lid 1 sub b van 
de Wet ruimtelijke ordening (gemeentelijke coördinatieregeling) ten behoeve van de realisatie 
van het project 'Herontwikkeling stationsgebied Nunspeet'.

De gemeentelijke coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor de benodigde 
vergunningen gelijktijdig op te laten lopen met de procedure van het bestemmingsplan. Met de 
coördinatieregeling worden de betrokken besluiten gezamenlijk voorbereid en gelijktijdig bekend-
gemaakt. Ook vindt bundeling van rechtsbescherming plaats, zodat kan worden volstaan met het 
indienen van één zienswijze tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten. Hierdoor kan 
de besluitvorming efficiënter, sneller en meer inzichtelijk plaatsvinden. Met toepassing van het 
coördinatiebesluit op grond van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht zijn de volgende ontwerpbesluiten met de daarop betrekking 
hebbende stukken gelijktijdig ter inzage gelegd:

1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Stationsgebied Nunspeet'
2. Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde voor Industrieweg en Elspeterweg Stationsomgeving  

op grond van de Wet geluidhinder
3. Ontwerp-natuurvergunning op grond van de Wet natuurvergunning
4. Ontwerp ontheffing soortbescherming op grond van de Wet Natuurbescherming

Ontheffing soortbescherming Wet natuurbescherming
In verband met voorgenomen (sloop)werkzaamheden en de overige planning in verband met de 
afgesproken spoorvrije tijdvakken is verzocht de ontheffing soortbescherming met voorrang te 
verlenen, vooruitlopend op de vaststelling van de overige hiervoor genoemde besluiten. De ge-
meentelijke coördinatieprocedure uit de Wet ruimtelijke ordening biedt die mogelijkheid, waarbij 
die procedure van toepassing blijft op de ontheffing. In overeenstemming met dit verzoek hebben 
Gedeputeerde Staten van Gelderland de ontheffing soortbescherming op grond van de Wet na-
tuurbescherming verleend voor de herontwikkeling van het stationsgebied, sloop van gebouwen, 
kap van bomen, aanleg van onderdoorgangen en het verleggen van wegen. Het besluit is ten op-
zichte van het ontwerpbesluit gewijzigd. De definitieve ontheffing soortbescherming Wet natuur-
bescherming ziet op de gewone dwergvleermuis en huismus. Het betreft een ontheffing van de 
verbodsbepalingen van artikel 3.5 lid 2 en 4 (vleermuizen) en artikel 3.1 lid 2 (voor de huismus).

Inzagetermijn
De betreffende stukken liggen met ingang van 11 mei 2022 gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage tijdens de openingsuren (op afspraak) in het gemeentehuis van Nunspeet, Markt 1. De 
definitieve ontheffing Wet Natuurbescherming en bijbehorende stukken zijn gedurende zes 
weken na de publicatiedatum eveneens in te zien bij de provincie. Neem hiervoor contact op 
met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. U kunt de stukken ook op afspraak 
inzien in het Provinciehuis. Hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen 
vermeldt u het zaaknummer 2021-012107 (ontheffing).

Instellen beroep
Belanghebbenden kunnen met ingang van de dag na terinzagelegging gedurende zes weken 
beroep instellen tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ver-
meld hierbij het zaaknummer 2021-012107. Het gemotiveerde beroepschrift kan worden gericht 
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te 
bevatten:
• naam en adres
• de dagtekening
• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is
• de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen
 
Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/. 
Hiervoor is een DigiD vereist.

Crisis- en herstelwet
De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de ontheffing soortbescherming gelet op artikel 1.1 
in samenhang met bijlage I onder 3.4 van de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat:
• de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
• de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;
• de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak 

doet over eventueel ingestelde beroepen.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voor-
lopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State t.a.v. de Voorzieningenrechter, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.
 
Informatie
Voor vragen en/of meer informatie over het ontwerp ontheffing kunt u contact opnemen met het 
Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99 (vermeld zaaknummer 2021-012107).

Aanvraag Koninklijke Onderscheidingen 

U kunt aanvragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding voor de Algemene 
Gelegenheid 2023 (lintjesregen) tot uiterlijk 
1 juli 2022 bij het kabinet van de 
burgemeester indienen.

Kijk voor meer informatie op de website 
www.lintjes.nl en/of neem contact op met 
mevrouw L. Franken via (0341) 25 99 11 of 
e-mail: l.franken@nunspeet.nl.
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Gratis tuinadvies voor inwoners
Inwoners van o.a. de gemeente Nunspeet kunnen een beroep 
doen op een groep enthousiaste tuincoaches. Een tuincoach 
is een vrijwilliger die samen met de bewoner een rondje 
door de tuin loopt. Er wordt gekeken naar de wensen en 
vragen van de bewoner en de mogelijkheden die er zijn in de 
betreffende tuin. Aan de tuintafel geeft de coach vervolgens 
praktische tips en informatie waarmee de bewoner aan de 
slag kan. Zo kan de tuincoach tips geven over een groene tuin 
en hoe het regenwater opgevangen kan worden in de tuin 
zonder dat het wateroverlast geeft.

Al deze coaches hebben 
een training gevolgd waarin 
zij dieper zijn ingegaan op 
thema’s als het aanpassen 
van de tuin op het verande-
rende klimaat, regenwater 
opvangen en biodiversiteit. 
Daarnaast zijn zij op de 
hoogte van de diverse subsi-
diemogelijkheden voor de tuin. 

Gratis een gesprek aanvragen
Inwoners kunnen kosteloos een gesprek aanvragen via  
Veluwe Duurzaam, het duurzaamheidsloket van o.a. gemeente 
Nunspeet, waar inwoners terecht kunnen voor onafhankelijk 
advies over verduurzaming van huis en omgeving. 
Een tuincoach aanvragen kan via de website
www.veluweduurzaam.nl/tuincoaches 

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

Kies je sport, voel je Fit!
Het team van Nunspeet Beweegt en de beweegcoaches van Stichting Welzijn Nunspeet nodigen
u van harte uit om deel te nemen aan het beweegprogramma 'Kies je sport, voel je fit!'. In een 
programma van acht weken worden wekelijks twee verschillende activiteiten aangeboden voor 
volwassenen: één sportles (zoals tennis of fitness) en één les met aandacht voor kracht, balans, 
houding of spel. U kunt kennismaken met sporten, andere mensen ontmoeten en werken aan 
de lichamelijk en mentale fitheid. 

Vragenlijst
In samenwerking met het evaluatiebureau Publieke Gezondheid wordt een onderzoek uitge-
voerd om de behoeftes op het gebied van sport en bewegen in kaart te brengen. Ook wordt 
het programma 'Kies je sport, voel je Fit!' geëvalueerd. Om in de toekomst nog beter te kunnen 
aansluiten op uw wensen en het programma verder te ontwikkelen, vragen wij u de vragenlijst 
in te vullen op: sportbedrijfnunspeet.nl/doelgroepen/vragenlijst/.  

Meer informatie over 'Kies je sport, voel je fit!' en het sport- en beweegaanbod bij de sport-
organisaties binnen de gemeente Nunspeet is te vinden in de leefstijlwijzer en op de website 
van Nunspeet Beweegt: www.nunspeetbeweegt.nl. 

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

Schetssessie Zandenbosvennen
Dinsdag 29 maart is de tweede sessie van de klankbordgroep geweest over de vennen in het 
Zandenbos. Alle deelnemers hebben individueel toegelicht wat hij of zij belangrijk vindt en 
waarom. Er is een presentatie gegeven die door de bewoners gezamenlijk is opgesteld en  
tijdens de schetssessie zijn alle wensen, ideeën en oplossingsrichtingen besproken en op  
gebiedskaarten ingetekend. Lees meer op https://www.boswachtersblog.nl/.

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

Prokkelstagedag: 9 juni
Donderdag 9 juni is de Nationale Prokkelstagedag. Een laagdrempelige manier voor ondernemers 
en mensen met een beperking/afstand tot de arbeidsmarkt om kennis met elkaar te maken. Een 
Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en mensen zonder beperking.

Wat houdt het in?
• Er komt één dag een stagiair stagelopen bij uw organisatie.

Wat vragen we?
• Een contactpersoon aan te wijzen voor de stagiair. 
• Maak duidelijke afspraken over vervoer en werkzaamheden.

Waarom meedoen?
• Het gaat om slechts één dag.
• Het past binnen het MVO beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen).
• Het leidt vaak tot nieuwe inzichten.
• Je geeft mensen de kans zich te oriënteren op de arbeidsmarkt.
• Stagiair en organisatie krijgen een Prokkel certificaat.

Prokkel mee! Aanmelden kan via www.prokkel.nl of info@prokkel.nl. 

Ben jij die medewerker die lef en initiatief durft te tonen, 
zaken kan verbinden en in staat is snel een eigen positie te 
verwerven? Lees dan verder, want voor het team Openbare 
Ruimte zoeken wij een

beleidsondersteuner 
Openbare Ruimte 

24 uur per week

Het team bestaat uit 45 enthousiaste collega’s. Als juridische 
beleidsondersteuner Openbare Ruimte ben je medeverant-
woordelijk voor de juridische en beleidszaken op het gebied 
van beheer in de openbare ruimte. De functie biedt een 
diversiteit aan ondersteunende en uitvoerende taken waarbij 
vakmanschap, samenwerken en een brede belangstelling 
belangrijke eigenschappen zijn:

Jouw werkzaamheden
• Je adviseert het bestuur over het beheer van de  

woon- en leefomgeving, zowel inhoudelijk als juridisch.
• Je verleent ontheffingen en stelt diverse overeenkomsten 

op in overleg met collega’s. 
• Je werkt bestuurlijke voorstellen uit voor besluitvorming 

aan college, commissie en raad en stelt brieven op.
• Je stelt brieven op over diverse onderwerpen aan  

belanghebbenden. 
• Je participeert in inwoners- en belangenorganisaties.
• Je verricht werkzaamheden in opdracht en ter  

ondersteuning van de teammanager en senior adviseur 
Openbare Ruimte.

Wat verwachten we van jou?
• een hbo-opleiding
• een toekomstgerichte visie
• een flexibele instelling
• omgevingssensitiviteit

Geïnteresseerd?
Bekijk de volledige vacature op nunspeet.nl/werkenbij.

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

Ben je een ervaren adviseur en heb je kennis van financiële 
bedrijfsvoering? Ben je graag met financiële vraagstukken  
bezig met oog voor de praktijk? Lees dan verder, want voor 
het team Financiën zoeken we een 

financieel adviseur
36 uur per week

Het team bestaat uit 20 enthousiaste collega’s en is samen 
verantwoordelijk voor het financieel beleid, beheer en het 
heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen. 

Jouw werkzaamheden
• Je draagt bij aan de implementatie en uitvoering van de 

(financiële) bedrijfsvoering van de gemeente. 
• Je bent (mede)verantwoordelijk voor de totstandkoming 

van de planning en control documenten (begroting, 
kwartaalrapportages en jaarrekening) en voor het 
managementinformatiesysteem.

• Je toetst de adviezen vanuit de organisatie aan het  
financiële beleid.

• Je adviseert de teams, het bestuur en management over 
de (financiële) bedrijfsvoering.

• Je draagt vanuit bedrijfseconomisch perspectief bij aan 
projecten in de organisatie.

Wat verwachten we van jou?
• Een relevante opleiding op hbo-niveau.
• Ervaring op het gebied van gemeentelijke bedrijfsvoering 

is een pré.
• Analytisch vermogen, initiatief tonen, overtuigingskracht 

en visie.
• Leveren van een bijdrage aan het verder ontwikkelen 

van het financieel bewustzijn van het organisatie- 
onderdeel waarvoor je adviseur bent.

Geïnteresseerd?
Bekijk de volledige vacature op nunspeet.nl/werkenbij.

Update Nunspeet Biedt Onderdak
Nunspeet Biedt Onderdak (NBO) is de coördinerende organisatie 
rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente 
Nunspeet. Wekelijks verzorgt zij een korte update op deze pagina 
rondom de ontwikkelingen van deze opvang. Momenteel worden 
ca. 250 vluchtelingen in de gemeente Nunspeet opgevangen. 

Nieuws
Op de website van NBO wordt wekelijks een nieuwsbrief geplaatst voor de gastgezinnen en 
steunpunten: nunspeetbiedtonderdak.nl/nieuws.

Website
De website wordt volledig vertaald en is daarmee beschikbaar voor de Oekraïense gasten. Via 
nunspeetbiedtonderdak.nl/informatie zijn inmiddels de eerste vertaalde onderdelen beschikbaar.

Fietsen
Door onze gasten een fiets ter beschikking te stellen, kunnen zij zich zelfstandig verplaatsen. 
Daarom opnieuw de oproep voor damesfietsen. Ook is er dringend behoefte aan een fiets 
waarmee een meisje van 10 met een beperking vervoerd kan worden zoals een bakfiets of 
driewieler. 

Suggesties
Als u iets wilt betekenen voor onze Oekraïense gasten of als u vragen heeft, voelt u zich vrij dit 
te melden via een van de formulieren op de website.

Namens alle vrijwilligers die bij NBO betrokken zijn hartelijk dank voor uw betrokkenheid en hulp!

Proefreis en inloopspreekuur 'Ervaar het OV' 
Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs op woensdag 18 mei en 25 mei een 
proefreis en op donderdag 19 mei een (maandelijks) inloopspreekuur in Nunspeet. Tijdens de 
proefreis laten OV-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met bus en trein. Op de 
stations wordt duidelijk uitgelegd hoe in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij verschillende 
vervoerders en de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van reissaldo en 
het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting. 

Er wordt op eigen kosten gereisd. Neem daarom uw geldige OV-chipkaart mee of koop tijdens 
de proefreis uw kaartje. Na aanmelding wordt u geïnformeerd over het exacte tijdstip en de 
opstapplaats. Aanmelden kan via www.ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de OV-
ambassadeurs: (038) 454 01 30.

Daarnaast is er een maandelijks inloopspreekuur. OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens dit 
spreekuur vragen over reizen met bus en trein. OV-ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers die 
vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren 
uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en in- en 
uitchecken bij diverse vervoerders. Ook geven 
zij informatie over het deelnemen aan een 
proefreis. Belangstellenden mogen kosteloos 
en vrijblijvend binnenlopen.

Datum donderdag 19 mei 2022
Tijd 10.00 – 11.30 uur 
Locatie Bibliotheek Nunspeet, 
 F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet

Meer informatie: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

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

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

Prinses Beatrixschool aan de Hoefslag (Hulshorst)
- Zaterdag 14 mei van 8.30-11.30 uur.

Dries Bandenservice aan de Hullerweg 116
- Zaterdag 14 mei van 8.00-11.30 uur. De opbrengst is voor de Ds. C. de Ridderschool en de  
  Ds. A. van Stuijvenbergschool.

Protestantse Gemeente Nunspeet, Driestweg 4
- Vrijdag 13 mei van 9.00-17.00 uur en zaterdag 14 mei van 9.00-12.00 uur. De opbrengst is 
  bestemd voor een onderwijsproject voor zigeunerkinderen in Roemenië.

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

Meet gratis je bloeddruk tijdens de Mei Meet Maand
Uit onderzoek van de Hartstichting blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders van 30 tot 70 jaar met een 
hoge bloeddruk rondloopt. Van hen weet 40% niet dat zij een hoge bloeddruk hebben. Dit zijn 
zo’n 1,2 miljoen Nederlanders. Meten is daarom belangrijk. Om het meten van de bloeddruk 
voor iedereen toegankelijk te maken, richt de Hartstichting in de maand mei openbare meet-
punten in door het hele land. Bibliotheek Noordwest Veluwe is één van deze locaties. Tijdens 
de Mei Meet Maand van de Hartstichting kunnen mensen elke donderdag, vrijdag en zaterdag 
tussen 11.00 uur tot 17.00 uur onder begeleiding van een medewerker van de Hartstichting 
gratis hun bloeddruk komen meten bij de Bibliotheek.

Het is belangrijk je bloeddruk te kennen. Een hoge bloeddruk voel je namelijk niet, maar 
verhoogt wel de kans op een hartinfarct of beroerte. Vanaf je veertigste stijgt het risico op een 
hoge bloeddruk. Voel je je gezond, ook dan kun je een hoge bloeddruk hebben. Daarom roept 
de Hartstichting mensen op om vanaf je veertigste elk jaar je bloeddruk te meten. Ook als die 
nu goed is. Als het nodig is, kun je zelf tijdig maatregelen nemen om je bloeddruk weer op een 
gezond niveau te brengen. 

Wanneer: donderdag 12 en 19 mei, vrijdag 6, 13, 20 en 27 mei en zaterdag 7, 14, 21 en 28 mei.

Fiets- en hardloopkleding Nunspeet 50 jaar
Vanwege het 50-jarig bestaan van de gemeente 
Nunspeet brengt de gemeente in samenwerking 

met Maxipromo sportswear eenmalig unieke  
hardloop- en fietskleding uit. Van elk item dat wordt 

besteld, gaat een bijdrage naar het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur. Dit fonds betaalt de contributie/

 het lesgeld voor kinderen die opgroeien in een 
gezin met geldzorgen. De kleding is te bekijken en 
te bestellen via maxipromo.nl/nunspeet50jaar. 

Hulp bij geldzaken
Kun je wel wat hulp gebruiken bij vragen over geldzaken? 
Denk aan het aanvragen van toeslagen, het invullen van for-
mulieren, het lezen van brieven en vragen rondom schulden. 
Loop dan op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur 
binnen bij het Financieel Trefpunt in de bibliotheek (Veluvine) 
aan de F.A. Molijnlaan 186 in Nunspeet.

Tijdens de inloopochtend is er een vrijwilliger en een Sociaal 
Raadsvrouw of Sociaal Juridisch dienstverlener aanwezig. 
Eenvoudige vragen worden gelijk beantwoord of gelijk ge-
regeld. 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



10 mei 2022

Hoe ben je vrijwilliger bij Staatsbosbeheer geworden?
"Dat is een mooie vraag, zegt Gert. In april 2020 ben ik met  
pensioen gegaan en ik wilde wel iets gaan doen. Mijn vrouw zag 
een advertentie in de krant en zei: 'dat is wel iets voor jou'. Ik heb 
contact gezocht en een leuk en goed gesprek gehad over de vrij-
willigersfunctie voor het buitengebied met Michelle Schuurman. 
Het is heerlijk om buiten te zijn, dus dit past goed bij mij. Ik kon 
daarna direct aan de slag."

Wat doe je zoal?
"Samen met een maatje zorgen we voor onderhoud in het buitengebied. Het bezoekerscentrum 
van Staatsbosbeheer heeft onder andere het kabouterpad waar 31 kabouters staan. We 
onderhouden zowel het pad als de kabouters. Het pad is ook toegankelijk voor mensen in een 
rolstoel. We zorgen er dan ook voor dat het pad goed schoon en toegankelijk blijft en dat de 
kabouters er mooi en goed bijstaan. Daarnaast zijn er wandelpaden van verschillende afstan-
den en kleuren, ook deze houden we bij en schoon. Er staan een paar banken waar mensen 
kunnen zitten. Hier zijn geen afvalbakken geplaatst. Het is de bedoeling dat mensen zelf hun 
spullen meenemen. Dit gebeurt helaas niet altijd. Er liggen dan na het weekend bijvoorbeeld 
blikjes. Na het weekend en wat later in de week fietsen we de route en nemen het afval mee. 
Er staat een grote paddenstoel waar ouders foto’s kunnen maken van hun kinderen. Deze 
hebben we gezaagd, geschilderd en houden we ook bij."

Wat spreekt je het meest aan in dit vrijwilligerswerk?
"Vooral het contact met mensen en de andere vrijwilligers vind ik leuk. Er is een heel fijne sfeer. 
We nemen van elkaar over als dat zo uitkomt. Het buiten zijn vind ik heerlijk. Soms moet je 
best aanpoten en vies worden moet je niet erg vinden. 
Dat hoort er soms bij. Als ik zie hoe enthousiast kinderen 
en hun ouders zijn, dan vind ik dat ook heel mooi. Het is 
leuk een bijdrage te leveren dat het er allemaal netjes 
en onderhouden uitziet. Op deze manier is mijn inzet een 
mooie bijdrage voor de samenleving en het geeft me 
veel voldoening." 

Ook lekker buiten aan de slag?
We zoeken nog mensen voor de buitenploeg.
Dus vind jij het leuk buiten te zijn en te helpen? 
Bel dan gerust met Michelle Schuurman van 
Staatsbosbeheer op telefoonnummer (0341) 21 70 11. 

Een inkijkje in het werk van vrijwilliger: 
Gert Köhnke, Staatsbosbeheer Nunspeet

Prijswinnaar Doortrappen 
fietsroute bekend
55+ érs in de gemeente Nunspeet zijn uitgenodigd de veilig-
ste en mooiste fietsroute door onze gemeente in te dienen. 

De inzendingen hadden plus- en minpunten. Er zijn door 
verschillende personen op basis van een aantal criteria, apart 
van elkaar, punten gegeven. De criteria waren o.a. langs/
door natuur, rustpunten onderweg en zo min mogelijk lastige 
verkeerssituaties. De jury bestond uit medewerkers van de 
gemeente Nunspeet, Sportbedrijf Nunspeet, PCOB en  
Nunspeet uit de Kunst.
 
De route van de heer Bonestroo was informatief, levendig en 
op onderdelen verrassend. Op een aantal momenten in de 
route werd gekozen voor de 'niet gebaande paden'. De route 
gaat langs weilanden, kust, bos en zandverstuiving. Daarnaast 
worden plaatsen als de heemtuin Heimanshof en het Roode 
Heksemeer in de omgeving van Vierhouten aangedaan.

Mede door te fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal 
en zelfredzaam. Ouderen fietsen graag en willen ook graag 
blijven fietsen, maar zijn kwetsbaar in het verkeer. Het pro-
gramma 'Doortrappen' heeft de ambitie dat ouderen zo lang 
mogelijk veilig blijven fietsen. Doortrappen motiveert hen 
zelf maatregelen te nemen veilig te blijven fietsen. 

Wethouder Van de Bunte, de heer Bonestroo en Harwin Prins (gemeente).


