
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 een collecte 
  door Stichting Verborgen 
  Armoede. Zaak: HZ 2022-
  1484. Ontvangen 28-9-2022. 

APV-vergunning verleend3

- Het plaatsen van spandoeken 
  voor de Week van de Mantel-
  zorg 2022. Zaak: HZ 2022-
  1438. Verzonden 3-10-2022. 
- Het houden van een collecte 
  door Stichting Verborgen 
  Armoede. Zaak: HZ 2022-
  1484. Verzonden 4-10-2022. 

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- F.A. Molijnlaan 143. Verbouw
  woonhuis. Zaak: HZ 2022-
  1477. Ontvangen 28-9-2022.
- Gruppendelerweg 35. Ver-
  nieuwen verdiepingsvloer en 
  dakconstructie. Zaak: HZ 2022-
  1474. Ontvangen 27-9-2022. 
- Kering 2. Plaatsen verwijzings-
  zuil. Zaak: HZ 2022-1446. 
  Ontvangen 7-9-2022.
- Leopoldlaan 53. Het plaatsen 
  van een dakkapel. Zaak: 
  HZ 2022-1442. Ontvangen 
  21-9-2022. 
- Randmeerweg 14 0004. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  recreatieverblijf ter over-
  brugging. Zaak: HZ 2022-
  1343. Ontvangen 30-8-2022. 
- Vreeweg 93. Het toevoegen 
  van een luchtwasser aan een 
  bestaande vleeskalverenstal.
  Zaak: HZ 2022-1447. 
  Ontvangen 22-9-2022.
- Wethouder van Olstweg 22.
  Verbouwen van de woning.
  Zaak: HZ 2022-1433. 
  Ontvangen 20-9-2022.
- Nabij Krommeweg 18. Het 
  verleggen van een C- water-
  gang. Zaak: HZ 2022-1403. 
  Ontvangen 9-9-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Driestweg 5. Het wijzigen van 
  bouwaanvraag (uitbreiding).
  Zaak: HZ 2022-1404. 
  Verzonden 29-9-2022. 
- Randmeerweg 14 0004. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  recreatieverblijf ter over-
  brugging. Zaak: HZ 2022-
  1343. Verzonden 3-10-2022. 
- Stationslaan 9. Vernieuwen 
  winkelruimte en apparte-
  menten. Zaak: HZ 2022-0586. 
  Verzonden 29-9-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Stationslaan 15 en 19. Proef 
  de Veluwe op 22-10-2022. 
  Zaak: HZ 2022-1501. 
  Ontvangen 3-10-2022.  

Vergunningen Evenementenvergunning 
verleend2

- Marktplein. Houden van een 
  kermis van 21 t/m 26 oktober  
  2022 (m.u.v. 23-10-2022).
  Zaak: HZ 2022-1408. 
  Verzonden 30-9-2022. 

Sloopmeldingen1

- Groenelaantje 28. Verwijderen 
  van bestaande schuren/stal-
  len. Zaak: HZ 2022-1458. 
  Ontvangen 26-9-2022. 
- Secretaris Boerhoutweg 11. 
  Slopen van zorggebouw De 
  Bunterhoek. Zaak: HZ 2022-
  1472. Ontvangen 27-9-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1 
- Ds. Wisseweg 29. Kappen 
  zomereik. Zaak: HZ 2022-
  1462. Ontvangen 26-9-2022. 
- Stakenberg 75 0017. Het 
  uitbreiden van de recreatie-
  woning. Zaak: HZ 2022-1409. 
  Ontvangen 12-9-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1

- Harderwijkerweg 411. Het 
  kappen van een eik. Zaak: 
  HZ 2022-1485. Ontvangen 
  29-9-2022.
- Harderwijkerweg 436. Het 
  verbouwen van een bakhuis.
  Zaak: HZ 2022-1434. 
  Ontvangen 21-9-2022.
- Harderwijkerweg 445 0013. 
  Het tijdelijk bewonen van 
  een pauzewoning. Zaak:
  HZ 2022-1470. Ontvangen 
  26-9-2022.
- Harderwijkerweg 495 0025. 
  Het tijdelijk bewonen van 
  een pauzewoning. Zaak: 
  HZ 2022-1476. Ontvangen 
  27-9-2022. 
- Nabij Projectgebied Bloem-
  kampen. Het realiseren van 
  een tijdelijke opslag voor 
  bouwmaterialen. Zaak: 
  HZ 2022-1491. Ontvangen 
  30-9-2022. 
- Killenbeekweg ong. Het 
  inrichten van een tijdelijk 
  tussendepot. Zaak: HZ 2022-
  1509. Ontvangen 5-10-2022.

Omgevingsvergunning
verleend3

- Harderwijkerweg 440. Het 
  verplaatsen van twee vee-
  schuren. Zaak: HZ 2022-0543. 
  Verzonden 29-9-2022. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning
verleend3

- Tongerenseweg 35b. Het 
  oprichten van een recreatie-
  woning. Zaak: HZ 2022-0262. 
  Verzonden 30-9-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -
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Inzameling oud papier
Aankomend weekend kunt u uw oud papier inleveren bij de 
Protestantse Gemeente Nunspeet aan de Driestweg:
• vrijdag 14 oktober van 9.00-17.00 uur 
• zaterdag 15 oktober van 9.00-12.00 uur
De opbrengst is bestemd voor een onderwijsproject voor 
zigeunerkinderen in Roemenië.

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

Gemeente haalt snoeiafval gratis op
Op dinsdag 18 oktober laat de gemeente Nunspeet gratis het 
snoeiafval bij u thuis ophalen door firma ABL. Het snoeiafval 
wordt deels verwerkt tot compost waar weer nieuwe bomen, 
groentes of fruit op kunnen groeien. Wilt u van deze dienst 
gebruikmaken? Meld u dan aan vóór maandag 17 oktober 
12.00 uur. Dit kan telefonisch via (0318) 61 42 27 of per  
e-mail: ablsnoeihout@outlook.com. Lees alle voorwaarden 
op nunspeet.nl/id/takken-of-snoeihout-laten-ophalen.

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

Militaire oefening Elspeet  
Donderdag 13 oktober a.s. wordt nabij Stakenbergweg 202 
in Elspeet (buitengebied) een militaire oefening gehouden. 
Hieraan nemen ca. 20 militairen en ook enkele helikopters 
deel. De helikopterbemanningen worden getraind in het 
opsporen van doelen. In het kader van de oefening vliegen 
de helikopters ook laag. 

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

Korte afsluiting toe-/afritten A28
Vanwege onderhoudswerkzaamheden langs de A28 worden
tussen 17 oktober 20.30 uur en 18 oktober 05.00 uur de toe- 
en afritten in de richting van Zwolle (Willemsbos, Elspeet)
max. 60 minuten opeenvolgend afgesloten. Tussen 18 okto-
ber 20.30 uur en 19 oktober 05.00 uur geldt dit voor de toe- 
en afrit (Epe, 15). Het verkeer wordt omgeleid. Check voor 
uw actuele reis de website vananaarbeter.nl.

Onderzoek naar sociale basis in gemeente Nunspeet
De gemeente Nunspeet is een krachtige, kansrijke samenleving. De onderlinge betrokkenheid 
is groot. In de kernen, wijken en buurten gebeurt veel. Inwoners kijken naar elkaar om en bie-
den elkaar steun en hulp waar dat nodig is. Voor diegenen die het om wat voor reden dan ook 
(even) niet redden, bieden we als samenleving ondersteuning en is er een vangnet. Buren, fa-
milie, vrienden, scholen, werk, vrijwilligersorganisaties, kerken, sportverenigingen, gemeente, 
(welzijns)instellingen en vele andere dragen bij aan het welzijn van onze inwoners. 
Deze sociale basis koesteren we als gemeente en willen we waar nodig ondersteunen en ver-
sterken, zodat iedereen mee kan blijven doen ongeacht leeftijd, afkomst of hulpvraag. 

We zijn benieuwd hoe inwoners van de vier kernen Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten
deze sociale basis ervaren. Hoe verbonden voelt u zich met uw buurt? Wat zijn belangrijke 
contacten voor u? Welke zorgen heeft u voor de toekomst? En hoe ervaart u bestaande activi-
teiten en voorzieningen?

Om een antwoord te krijgen op deze vragen nodigen we u uit deel te nemen aan ons inwo-
nersonderzoek sociale basis. Dat kan via de volgende link: https://reigeronline.nl/socialebasis. 
U kunt ook telefonisch contact opnemen via (0341) 25 99 11 als u de enquête op papier wilt 
afhalen/ontvangen. De enquête kan tot en met 30 oktober 2022 ingevuld worden.

Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan het onderzoek, 
schrijven we ook, op basis van een steekproef, inwoners rechtstreeks aan met de uitnodiging 
deel te nemen aan het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en ano-
niem. Aan het einde van de enquête vragen we deelnemers naam en e-mailadres achter te 
laten wanneer zij verder mee willen praten, denken, op de hoogte willen worden gehouden 
van de resultaten of mee willen loten voor de cadeaubonnen. Onder de deelnemers verloten 
wij tien VVV-cadeaukaarten van 20 euro. 

De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we om samen met inwoners en organisaties ons 
beleid verder vorm te geven.

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

Bezoek aan vluchtelingen in De Mallejan
Afgelopen week bezochten burgemeester Blom 
en wethouder Elskamp het Fletcher Hotel De 
Mallejan in Vierhouten. Sinds vorige week zijn 
hier zo'n 80 minderjarige vluchtelingen gehuis-
vest. Ze spraken met een 16-jarige jongen uit 
Syrië en een 17-jarige jongen uit Somalië, beiden 
kwamen rechtstreeks uit Ter Apel en zijn ontzet-
tend blij met de gastvrijheid en het welkom in 
Vierhouten. 

Heb je ervaring met financiële administratieve werkzaamhe-
den? En heb je een klantgerichte en pro-actieve instelling? 
Lees dan verder, want voor Team Financiën zoeken we een 

medewerker 
financiële administratie 

32 uur per week

Het team bestaat uit twintig enthousiaste collega's die samen 
verantwoordelijk zijn voor het financieel beleid en beheer, 
heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en leges. 

Jouw werkzaamheden
• Eerste aanspreekpunt crediteurenadministratie.
• Controleren, registreren en verwerken van inkomende 

facturen en zaken signaleren/verbetervoorstellen doen.
• Controleren op toereikendheid van budgetten en infor-

meren van budgethouders.
• Controleren en verwerken van memoriaalboekingen.

Wat verwachten we van jou?
• Diploma mbo niveau 4 op financieel administratief gebied.
• Aantoonbare werkervaring op de financiële administratie 

met als aandachtsgebied crediteurenbeheer.
• Nauwkeurig en met oog voor kwaliteitsverbeteringen.
• Ervaring met Key2Financiën (is een pré).

Wat bieden wij?
• Salaris - afhankelijk van opleiding/ervaring - vastgesteld 

in functieschaal 7 (max. € 3.301,--). 
• Individueel Keuzebudget en opleidingsmogelijkheden.
• Een actieve personeelsvereniging.

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

Voornemen verkoop grond Harderwijkerweg, Hulshorst
De gemeente Nunspeet is van plan een perceel grond ter groot-
te van ca. 12 m2 te verkopen in verband met de aanleg van een 
glasvezelnetwerk die inwoners de (aanvullende) mogelijkheid 
biedt om gebruik te maken van een hoogwaardige en snelle 
verbinding voor internet, televisie en telefonie. Het gaat om 
de Harderwijkerweg in Hulshorst, kadastraal bekend gemeente 
Nunspeet, sectie I, nummer 4656 (gedeeltelijk). De grond wordt 
verkocht aan een netbeheerder voor het plaatsen van een PoP 
(Points of Presence), die fungeert als verdeelstation waar van-
daan aansluiting op het glasvezelnetwerk kan plaatsvinden. 
 
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, nl. de 
beheerder van het betreffende glasvezelnetwerk.
De verkoop aan een derde-partij leidt tot (particulier) eigen-
dom, waarbij deze derde-partij niet zal kunnen voldoen aan de 
gestelde voorwaarde nl. aansluiting op het glasvezelnetwerk 
door het plaatsen van een verdeelstation.
 
De gemeente geeft na een wachttijd van twintig kalenderdagen, 
ingaande de dag na de datum van deze publicatie, uitvoering 
aan dit voornemen tot verkoop van de hiervoor bedoelde 
grond. Voor vragen of opmerkingenkunt u telefonisch contact 
opnemen met Monique van Wees via (0341) 25 99 11.

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

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het legaliseren van 
een bijgebouw aan de Staverdenseweg 56 en veranda aan de 
Jonkvrouw Van Eysingahof 2, Elspeet
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een afwij-
king van het geldende bestemmingsplan voor het legaliseren 
van een bijgebouw aan de Staverdenseweg 56 en een veranda 
aan de Jonkvrouw Van Eysingahof 2 in Elspeet.

Van 12 oktober tot en met 22 november 2022 ligt het ontwerp-
besluit omgevingsvergunning (op afspraak) in het gemeentehuis 
ter inzage. Tijdens deze termijn kan een zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2021-1964) worden ingediend bij 
het college van B&W, zie colofon. Neem voor het mondeling 
toelichten van uw zienswijze contact op met Team Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving via (0341) 25 99 11.

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

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een schuur, carport, veranda aan de Jonkvrouw Van 
Eysingahof 8, Elspeet
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een afwij-
king van het geldende bestemmingsplan voor het plaatsen van 
een schuur, carport, veranda aan de Jonkvrouw Van Eysingahof 
8 in Elspeet.

Van 12 oktober tot en met 22 november 2022 ligt het ontwerp-
besluit omgevingsvergunning (op afspraak) in het gemeentehuis 
ter inzage. Tijdens deze termijn kan een zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2021-1354) worden ingediend bij 
het college van B&W, zie colofon. Neem voor het mondeling 
toelichten van uw zienswijze contact op met Team Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving via (0341) 25 99 11.

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

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het uitbreiden 
van een houten berging aan de Jonkvrouw Van Eysingahof 6, 
Elspeet
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een afwij-
king van het geldende bestemmingsplan voor het uitbreiden 
van een houten berging aan de Jonkvrouw Van Eysingahof 6 in 
Elspeet.

Van 12 oktober tot en met 22 november 2022 ligt het ontwerp-
besluit omgevingsvergunning (op afspraak) in het gemeentehuis 
ter inzage. Tijdens deze termijn kan een zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2021-1229) worden ingediend bij 
het college van B&W, zie colofon. Neem voor het mondeling 
toelichten van uw zienswijze contact op met Team Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving via (0341) 25 99 11.

Michelle: ‘Dat ik er voor mijn broer kan zijn, 
daar ben ik trots op’
31 mei 2013 is een dag met een zwart randje voor de familie Van der Leij. Als Michelles broer 
van tien meter hoog naar beneden valt, staat hun wereld plots op z'n kop. Een jongen van 16 
jaar - in de bloei van zijn leven - gaat van het een op het andere moment door het leven met 
een niet aangeboren hersenletsel.

"Samen met mijn oma zorgde ik ervoor dat het huishouden draaiende bleef. Op dat moment 
doe je het gewoon, maar als ik er nu op terugkijk, denk ik wel eens: Wow, dat heb ik gewoon 
allemaal gedaan, op die leeftijd. Hoe heb ik in vredesnaam mijn middelbare diploma behaald? 
Hoe heb ik dat ooit volbracht? Ik deed het gewoon." Als haar broer weer thuis komt wonen, 
neemt ze samen met haar ouders de zorg voor hem op zich. "Ik ben degene die tegen hem 
zegt: je moet nog even je bril poetsen. Of: je moet jezelf nog even scheren of een schoon t-shirt 
aandoen. Voor mijn broer is structuur aanbrengen in zijn dag het allerbelangrijkste."

Michelle merkt wel dat er meer verantwoordelijkheid op haar schouders ligt. "Als mijn ouders 
een weekje op vakantie zijn, dan zorg ik dat het huishouden wordt gedaan. Hij bedenkt het niet 
om de vaatwasser uit te ruimen of om te stofzuigen." Wat dit voor haar betekent? "Het is ons 
overkomen, bij ons was alles in één klap anders, maar het is mijn broer en daarom vind ik het 
niet erg om er voor hem te zijn. Er was geen andere keuze."

Mantelzorgwaardering
De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk om mantelzorgers te waarderen voor en te  
erkennen in de zorg die zij bieden aan hun naaste, want mantelzorgers zorgen intensief (meer 
dan 8 uur per week) en langdurig (langer dan 3 maanden) voor hun naaste. Daarom biedt de 
gemeente Nunspeet elk jaar rond de Dag van de Mantelzorg op 10 november een mantelzorg-
waardering aan. Deze bestaat uit cadeaubonnen van 5 maal € 10,-- te besteden bij aangesloten 
lokale ondernemers in de gemeente. 

Mantelzorgers die ingeschreven staan bij Steunpunt Mantelzorg krijgen deze waardering per 
post thuisgestuurd. Bent u als mantelzorger nog niet ingeschreven bij het Steunpunt en wilt u 
wél in aanmerking komen voor de waardering? Meldt u zichzelf dan vóór 10 november 2022 
aan bij het Steunpunt. Per mail info@mantelzorg-nunspeet.nl of telefonisch via (0341) 25 72 42. 

NB. Uw gegevens uit de keukentafelgesprekken bij de gemeente, vanuit de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB) of vanuit de zorginstelling waarin uw naaste mogelijk verblijft, worden  
vanwege privacyoverwegingen niet automatisch doorgegeven aan Steunpunt Mantelzorg. 

Gedumpt afval? Losliggende stoeptegels?

Meld dit via nunspeet.nl/ietsmelden
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Besparen op je energiekosten? 
Stel de cv opnieuw in! 
Stook je veel, maar blijft het op sommige plekken koud(er) 
in huis? Dan kan het zijn dat de cv-installatie verkeerd is 
ingesteld. Met een cv-inregelkit kan deze opnieuw in balans 
worden gebracht. Van 3 oktober tot en met 3 december 
2022 geven de Noord-Veluwse gemeenten korting op deze 
inregelkits. De inregelkits kunnen worden aangevraagd bij 
duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam. 

In veel huishoudens is de cv-installatie niet goed ingesteld. 
De gevolgen? Na flink stoken wordt het niet warmer in huis 
en heb je hoge energiekosten. Als een cv-installatie niet goed 
in balans is, gaat het meeste warme water naar de radiato-
ren die het dichtst bij de cv-installatie staan. Radiatoren die 
verder weg staan, moeten het doen met een restje. 

Water verdelen  
Met een cv-inregelkit kan deze verdeling weer in balans 
worden gebracht; ook wel 'waterzijdig inregelen' genoemd. 
Het warme water wordt dan over elke radiator gelijkmatig 
verdeeld. Door een cv-ketel waterzijdig in te regelen, kan 
er per jaar ongeveer 20% op de energierekening worden 
bespaard.  

Bestellen 
Normaal gesproken kost een kit € 100,--. Tijdens de actie-
periode is dat maar € 20,--. In deze kit zit onder andere een 
infrarood laserthermometer en een handboek met instruc-
ties. Een kit kan tot en met 3 december 2022 worden besteld 
via de website van Veluwe Duurzaam. Kijk hiervoor op 
www.veluweduurzaam.nl/cv-inregelkit. 

Over Veluwe Duurzaam
Veluwe Duurzaam is het duurzaamheidsloket van de zeven 
regiogemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Nun-
speet, Oldebroek en Putten. Inwoners en bedrijven kunnen 
bij het loket terecht voor onafhankelijke informatie en advies 
op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van 
woning, tuin en omgeving. 

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

Week van Duurzaamheid
Nog tot en met 15 oktober is de Week van Duurzaamheid, georganiseerd door het duur-
zaamheidsloket van o.a. de gemeente Nunspeet, Veluwe Duurzaam. Tijdens deze week kun je 
ontdekken hoe makkelijk en leuk duurzame alternatieven zijn door bijvoorbeeld het bijwonen 
van een workshop of gebruikmaken van een kortingsactie. Ook in onze gemeente is er volop 
aandacht voor deze week. Kijk op www.weekvanduurzaamheid.nl voor alle activiteiten zoals 
• 25% korting op een regenton;
• 20% korting bij Vinke Kwekerij;
• korting op een Bio Zuurkool Pakket;
• webinar (hybride) warmtepomp via www.weekvanduurzaamheid.nl;
• gastles zaadbommetjes maken.

Elektrische deelauto
Op de weekmarkt kun je ook een gratis testrit 
plannen met de elektrische deelauto voor 
donderdag 20 oktober. Gemeente Nunspeet 
bezit twee elektrische deelauto's, die tijdens 
kantooruren worden ingezet als dienstauto 
voor de medewerkers. Buiten kantooruren, 
's avonds en in het weekend kan iedereen 
gebruikmaken van deze auto's. Wil je meer 
informatie hierover? 

Kom dan naar de weekmarkt of kijk op www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl.

Weekmarkt
Donderdag 13 oktober is op de weekmarkt een stand ingericht rondom het thema duurzaam-
heid. Hier kun je terecht voor meer informatie over subsidies en advies voor uw woning. Print 
onderstaande bon, lever 'm in en ontvang een gratis oplaadtimer of energieverbruiksmeter. 

GRATIS

OP=OP

OPLAADTIMER OF 
ENERGIEVERBRUIKSMETER 

Let op: deze actie geldt alleen voor inwoners uit de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, 
Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten. 

Wat? Haal gratis een oplaadtimer of energieverbruiksmeter op.
Wanneer? Tijdens de Week van Duurzaamheid: van 8 tot en met 15 oktober 2022.    
Waar? Bij de tent van Veluwe Duurzaam op de weekmarkt in jouw gemeente. De locaties 
en data staan op: www.weekvanduurzaamheid.nl/bon.
Hoe? Door deze bon in te vullen en in te leveren op de weekmarkt. 

Naam:
Gemeente:
E-mailadres:
Ik heb een:      huurhuis        koophuis
       Ik meld mij aan voor de nieuwsbrief van Veluwe Duurzaam (dit is niet verplicht).

OV-ambassadeur helpt bij reizen met openbaar vervoer
 
OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die het reizen met het 
openbaar vervoer gewend zijn. Zij helpen leeftijdsgenoten 
graag het gemak van het openbaar vervoer ervaren. Zij 
geven advies en tips over het reizen met trein of bus aan 
55+'ers; op locatie, telefonisch én online. Tijdens maandelijk-
se inloopspreekuren op locaties in Overijssel, Gelderland en 
Flevoland geven zij uitleg en beantwoorden OV-vragen. Een 
bezoek aan familie of bekenden, dat uitgestelde museum-
bezoek of die controle-afspraak bij het ziekenhuis met bus  
of trein blijkt dan makkelijker dan gedacht.  
 
Wanneer:  donderdag 20 oktober 2022
Hoe laat:  10.00 – 11.30 uur
Waar:   Bibliotheek Nunspeet, F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet
  
Telefonisch spreekuur  
Voor wie graag telefonisch antwoord wil, kan bellen met 038 303 70 10. 
Dagelijks zitten OV-ambassadeurs klaar om OV-vragen te beantwoorden:

• 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   
  
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg.
Voor meer informatie en alle activiteiten kijkt u op www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur. 


