
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.

12 april 2022
Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Dorpsstraat 42. Verbouwen 
  winkelpand. Zaak: HZ 2022-
  0531. Ontvangen 23-3-2022. 
- Elspeterweg 8 0001. Tijdelijk 
  bewonen recreatieverblijf. 
  Zaak: HZ 2022-0431. 
  Ontvangen 11-3-2022. 
- Kaarboom 23. Bouwen van 
  overkapping. Zaak: HZ 2022-
  0544. Ontvangen 26-3-2022. 
- Laan 9. Plaatsen reclamezuil 
  kantoorpand. Zaak: HZ 2022-
  0532. Ontvangen 23-3-2022.
- Marconiweg 32. Wijzigen van   
  bestemming. Zaak: HZ 2022-
  0606. Ontvangen 5-4-2022. 
- Oosteinderweg 104. Het ver-
  bouwen van bedrijfsgebouw.
  Zaak: HZ 2022-0451. 
  Ontvangen 14-3-2022.
- Roede 2. Het plaatsen van 
  een dakkapel. Zaak: HZ 2022-
  0493. Ontvangen 17-3-2022. 
- Secretaris Boerhoutweg 11. 
  Het brandveilig gebruik van 
  KSW De Bunterhoek. Zaak: 
  HZ 2022-0494. Ontvangen 
  18-3-2022.
- Diverse locaties. Het plaatsen 
  van welkomstborden. Zaak: 
  HZ 2022-0508. Ontvangen 
  21-3-2022. 
 
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Dorpsstraat 57. Renoveren 
  van de gevel van het winkel-
  pand. Zaak: HZ 2021-1661. 
  Verzonden 31-3-2022. 
- Elspeterweg 8 0001. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  recreatieverblijf. Zaak: HZ 
  2022-0431. Verzonden 
  31-3-2022.
- Elspeterweg 8 0007. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  pauzewoning. Zaak: HZ 2022-
  0415. Verzonden 1-4-2022. 
- Stationsomgeving. Het 
  kappen van 7 bomen. Zaak: 
  HZ 2022-0366. Verzonden 
  4-4-2022. 

Vergunningvrij3
- De Buntezoom 30. Plaatsen 
  van een gevelpijp. Zaak: HZ 
  2022-0476 Verzonden 
  6-4-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Classic Demo Nunspeet op 
  26 mei 2022, Lepelingen I en 
  II. Zaak: HZ 2022-0495. 
  Ontvangen 18-3-2022. 
- Oogstweg. Het houden van 
  een straatbarbecue op 24 
  juni 2022. Zaak: HZ 2022-
  0593. Ontvangen 31-3-2022. 
- Stationslaan 15 en 19. Het 
  houden van een Haringparty 
  op 18 juni 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0579. Ontvangen 
  30-3-2022. 
- Het houden van de Strijd om 
  de Nunspeetse Keiler op 
  10 en 11 juni 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0595. Ontvangen 
  1-4-2022. 

Vergunningen Evenementenvergunning 
verleend2

- Vieren Koningsdag 2022. 
  Zaak: HZ 2022-0264. 
  Verzonden 4-4-2022.
- Marktplein. Vieren King's 
  Night op 26 april 2022.
  Zaak: HZ 2022-0261. 
  Verzonden 4-4-2022. 

APV-vergunning 
aangevraagd1

- Albert Neuhuyslaan t.h.v. nr. 
  43. Tijdelijk plaatsen hijskraan 
  op openbare weg op 14 april 
  2022. Zaak: HZ 2022-0603. 
  Ontvangen 4-4-2022.
- Colijnstraat 78. Het plaatsen 
  van een terras bij WOC De 
  Binnenhof. Zaak: HZ 2022-
  0568. Ontvangen 29-3-2022. 

APV-vergunning verleend2

- Diverse locaties. Spandoeken 
  voor opening watersportsei-
  zoen van 4 t/m 14 april 2022.
  Zaak: HZ 2022-0569. 
  Verzonden 31-3-2022. 

Alcoholwetvergunning 
aangevraagd1

- Marktstraat 3. Uitoefenen 
  horecabedrijf De Chinese 
  Muur. Zaak: HZ 2022-0570. 
  Ontvangen 24-3-2022. 

Sloopmeldingen1

- Bovenweg 117. Verwijderen 
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  0547. Ontvangen 28-3-2022. 
- Notaris Meesterserf 2a. Het 
  saneren van asbest. Zaak: 
  HZ 2022-0557. Ontvangen 
  28-3-2022.
- Wethouder van Olstweg 9. 
  Saneren van asbest en slopen 
  van schuur. Zaak: HZ 2022-
  0571. Ontvangen 30-3-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Heetkamp 54c. Het tijdelijk 
  bewonen van een pauze-
  woning. Zaak: HZ 2022-
  0540. Ontvangen 22-3-2022. 
- Stakenbergweg 54. Plaatsen 
  van een poort. Zaak: 
  HZ 2022-0530. Ontvangen 
  23-3-2022. 

Ontwerp5

- Stakenbergweg 177. Oprichten
  van 2 kalverenstallen. Zaak: 
  HZ 2020-1759. Ter inzage 
  vanaf 6-4-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3 

- Bosrand 109. Vervangen 
  bestaande woning voor een 
  woning met inwoning.
  Zaak: HZ 2022-0169. 
  Verzonden 31-3-2022. 
- Nachtegaalweg. Aanpassen 
  van de dakrand. Zaak: HZ 
  2022-0510. Verzonden 
  31-3-2022. 

Sloopmelding1

- Schapendrift 41. Het slopen 
  van vakantiehuisje en zwem-
  bad. Zaak: HZ 2022-0518. 
  Ontvangen 23-3-2022. 

Hulshorst
Milieumelding1

- Poppeswegje 32. Wijzigen 
  van de dierbezetting en het 
  actualiseren van de vergun-
  ning. Zaak: HZ 2022-0573. 
  Ontvangen 30-11-2021. 

- Zie colofon voor toelichting -

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

12 april 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.

Openingstijden gemeentehuis 
en gemeentewerf
Vanwege het aankomende paasweekend zijn het gemeente-
huis en de gemeentewerf gesloten op (goede) vrijdag 15 april 
en maandag 18 april (tweede paasdag). 

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

Huisvuilroute rondom paasdagen
De huisvuilroute (grijze container) van 
maandag 18 april (tweede paasdag) wordt 
gereden op zaterdag 16 april 2022. 

Wilt u voortaan een melding ontvangen in uw 
mailbox of op uw telefoon zodra de container 
aan de weg moet? Meld u dan aan voor de 
digitale AfvalWijzer via mijnafvalwijzer.nl.

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

Praktisch verkeersexamen
De gemeente Nunspeet organiseert in samenwerking met 
diverse scholen binnen de gemeente het Praktisch Verkeers-
examen op woensdag 13 april a.s. De start en finish is op de 
Markt in Nunspeet. Circa 250 leerlingen van negen basis-
scholen doen mee. Wethouder Mark van de Bunte geeft 
om 8.30 het startsein.

Het doel van 
het examen 
(zowel theorie 
als praktijk) is 
dat kinderen 
zich op straat 
goed kunnen 
redden. Nog 
altijd zorgt het 
verkeer voor 
te veel jonge 
verkeers-
slachtoffers. 
Kinderen die verkeersexamen doen, creëren een groter 
bewustzijn voor het verkeer. 

Er zijn twee routes van circa vijf kilometer: Nunspeet-Oost en 
Nunspeet-West. De routes zijn zorgvuldig uitgezet en komen 
overeen met dagelijkse werkelijkheid. Tijdens deze route 
wordt door diverse controleposten gelet op onder andere 
voorrang geven, richting aangeven, goed uitkijken en veilig 
rijden. 

Gedumpt afval? 
Losliggende 
stoeptegels?

 
Meld dit via 

nunspeet.nl/
ietsmelden

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht op percelen centrumlocatie Feithenhof te Nunspeet
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat zij op 30 maart 2021 hebben besloten om op grond van 
artikel 6 Wvg een perceel aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepas-
sing zijn. Het betreffen de onderstaande percelen gelegen in het gebied centrumlocatie Feithenhof te 
Nunspeet:

Plaatselijke aanduiding In aanwijzing 
opgenomen grootte

Kadastraal bekend

Ha. A. Ca. Gemeente Sectie Nummer

Nijverheidsweg 101, 101a, 101d 00 29 52 Nunspeet B 7893

Nijverheidsweg 101b, 101c 00 23 30 Nunspeet B 7734

Nijverheidsweg 103 00 05 70 Nunspeet B 7668

Nijverheidsweg 103 00 06 85 Nunspeet B 7667

Nabij Nijverheidsweg 103 00 02 20 Nunspeet B 9079

Industrieweg 22, 20b 00 83 70 Nunspeet B 9080

Industrieweg 18, 20, 20a, 20g, 20c, 20d, 20e 02 92 31 Nunspeet B 9081

Industrieweg 24 00 11 64 Nunspeet B 8649

Nabij Industrieweg 24 00 00 70 Nunspeet B 9030

Industrieweg 24 00 14 75 Nunspeet B 7473

Nabij Industrieweg 24 00 01 00 Nunspeet B 7858

Nabij Industrieweg 24 00 02 52 Nunspeet B 6865

Nabij Industrieweg 24 00 03 13 Nunspeet B 6866

Industrieweg 24, 26 01 34 75 Nunspeet B 8651

Industrieweg 24 00 00 40 Nunspeet B 8650

Industrieweg 22 00 00 65 Nunspeet B 8652

Industrieweg 24 00 00 01 Nunspeet B 8648

Industrieweg 10, 14, 10, 10a, 12, 14 00 76 23 Nunspeet B 8969

Industrieweg 4, 6, 8 01 01 98 Nunspeet B 4281

Nabij Industrieweg 10 00 00 55 Nunspeet B 7865

Eikbosserweg 45, 45a, 45b 00 28 65 Nunspeet B 6950

Nabij Eikbosserweg 45 00 09 55 Nunspeet B 8507

Nabij Industrieweg 8 00 00 15 Nunspeet B 7397

Nabij Nijverheidsweg 103 00 00 85 Nunspeet B 7665

Nabij Industrieweg 10 00 00 50 Nunspeet B 9005

De onderhavige percelen zullen worden bestemd voor: wonen met bijbehorende voorzieningen, alle niet 
agrarisch en nader uit te werken. De percelen zijn aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale 
tekening d.d 4 april 2022 en de daarbij behorende lijst van eigenaren, één en ander naar de stand van de 
openbare registers van 1 april 2022. Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbeho-
rende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 7 april 2022, 
voor eenieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis Nunspeet, Markt 1, 8071 GJ Nunspeet. 

De eigenaren met betrekking tot deze percelen ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisge-
ving. Het besluit van burgemeester en wethouders is bekend gemaakt in Gemeenteblad van Nunspeet 
d.d. 7 april 2022, te raadplegen via https://www.officielebekendmakingen.nl. Nadat het besluit van 
burgemeester en wethouders in werking is getreden, moeten eigenaren van het in het besluit begrepen 
perceel, wanneer zij hun perceel wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Nunspeet te koop 
aanbieden.

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van het perceel te bestendigen. In het kader 
van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van het perceel, 
worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht ('Awb'), in de gelegen-
heid gesteld gedurende een termijn van vier weken, ingaande op 7 april 2022, hun zienswijzen over het 
raadsvoorstel schriftelijk dan wel mondeling naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen wor-
den gericht aan de raad van de gemeente Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet. Indien belangheb-
benden hun zienswijze aan de raad mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor telefonisch 
een afspraak maken met mevrouw A. Wind onder telefoonnummer (0341) 25 99 11.

De voorlopige aanwijzing door burgemeester en wethouders wordt aangemerkt als een besluit, zodat te-
gen dit besluit tot aanwijzing van gemeld perceel tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, ingevolge 
de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden 
gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 7 april 2022, een bezwaarschrift indienen bij bur-
gemeester en wethouders van gemeente Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet. Het bezwaarschrift 
dient te worden ondertekend en dient ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook worden ingediend via de website 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient wel over een elektronische handtekening 
(DigiD) beschikt te worden. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. van der Terp via telefoonnummer 
06 24 24 74 50.

Nunspeet 5 april 2022, 
Burgemeester en wethouders van Nunspeet

Commissie Bezwaarschriften
De commissie bezwaarschriften vergadert dinsdag 19 april 
a.s. in het gemeentehuis. Om 19.00 uur staat het bezwaar 
gericht tegen de verleende omgevingsvergunning inzake de 
herontwikkeling van natuurgebied Bloemkampen in Huls-
horst

De planning kan door omstandigheden wijzigen. Wilt u zeker 
weten of een zaak wordt behandeld, neem dan op de dag 
van de zitting contact op met het secretariaat van de com-
missie via (0341) 25 99 11.

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

Ben jij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen 
het omgevingsrecht en vind je het leuk om de gemeente te 
vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures? Lees 
dan verder, want voor het team Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving (VTH) zoeken we een

juridisch medewerker 
omgevingsrecht 

(36 uur)

Team VTH is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, 
het toezicht en de handhaving van de fysieke leefomgeving. 
Werkinhoudelijk gaan wij op een zakelijke manier met elkaar 
om, maar wij vinden het ook belangrijk om oog te hebben 
voor een gezellige en informele werksfeer.

Jouw werkzaamheden 
• Voeren van handhavingsprocedures op het gebied van 

de Wabo en de APV. Je voert onder meer zienswijze-
gesprekken en maakt handhavingsbeschikkingen.

• Adviseren en juridisch ondersteunen van de vergunning-
verleners.

• Het vertegenwoordigen van de gemeente in bezwaar-  
en (hoger) beroepsprocedures.

• Het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling op 
het gebied van de APV, zowel inhoudelijk als ten aanzien 
van de juridische handhaafbaarheid.

• Het volgen van ontwikkelingen in regelgeving en  
jurisprudentie en deze doorvertalen naar de uitvoering.

Wat verwachten wij van jou?
• Je hebt een juridische opleiding op hbo-niveau.
• Je hebt aantoonbare werkervaring binnen het  

omgevingsrecht.
• Je hebt kennis van wet- en regelgeving.
• Je bent een juridische vraagbaak en sparringpartner voor 

collega’s.
• Je denkt in oplossingen in een soms complexe omgeving.

Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacaturetekst op nunspeet.nl/werkenbij.
Neem voor meer informatie contact op met William van Dijk 
via (0341) 25 99 11. Een assessment kan deel uitmaken van 
de procedure. We vragen je altijd een VOG bij indiensttreding 
in te leveren.

Gemeentebelang werkt toe naar 
een 'raadsbreed' akkoord 
Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de lijsttrekker van 
de grootste partij (Gemeentebelang) het voortouw genomen 
voor de coalitiebesprekingen. Volgens lijsttrekker Mark van 
de Bunte loopt het verkenningsproces voorspoedig: 
"We zijn met alle partijen in gesprek en het lijkt erop dat er 
geen coalitieakkoord komt, maar een 'gemeenteraadsbreed 
akkoord'. Onze inzet is dat alle partijen die vertegenwoordigd 
zijn in de raad hieraan meedoen en zich kunnen vinden in de 
voor hen belangrijke zaken. En ik heb er vertrouwen in dat dat 
gaat lukken." 

Als de besprekingen over het raadsakkoord zijn afgerond, is 
de vorming van het college de volgende stap. "En dat zal wat 
ons betreft een 'afspiegelingscollege' moeten zijn, gevormd 
door de grootste partijen in de gemeenteraad", licht fractie-
voorzitter Marc Konings toe.  

In mei zullen naar verwachting alle gesprekken zijn afgerond, 
zodat in de raadsvergadering van 2 juni a.s. het raadsakkoord 
kan worden vastgesteld. In deze vergadering wordt dan ook 
het nieuw gevormde college van B&W geïnstalleerd. 



Opening muur Whemeplein
In de afgelopen maanden is stapsgewijs de muur ten westen van het Whemeterrein verfraaid 
met kunst en beplanting. Panelen met muurgedichten, een groot schilderij en groene en 
bloeiende beplanting zijn aangebracht. Een project van de Stichting Muurgedichten Nunspeet 
en de gemeente Nunspeet, uitgevoerd door Creative Builders.

Aankleding parkeerterrein
Na afronding van de herinrichting van het Whemeplein ontstond bij omwonenden, ondernemers
en gemeente een idee om het aanzicht van een lange muur - de achterzijde van de panden 
aan de Ds. Martiniuslaan - te verfraaien met beplanting en kunst. Het idee kan de uitstraling en 
het groene karakter van Nunspeet en het centrum versterken, verminderen van hittestress en 
stimuleren van de biodiversiteit in het centrum. Bovendien versterkt dit element het imago van 
Nunspeet Kunstenaarsdorp. De muur bleek niet erg geschikt voor beplanting, zodat het groen 
vooral geplaatst is rond het elektriciteitshuisje en er zijn klimhortensia's tegen de houten muur 
geplaatst.  

Stichting Muurgedichten 
De stichting heeft al diverse muurgedichten in onze gemeente een plek gegeven. Zij heeft 
dichteres Esther Naomi Perquin (oud 'dichter des vaderlands') bereid gevonden een gedicht 
speciaal voor deze locatie te maken.

Dorpskerk met Korenschoven
De historie kon beeldend gemaakt worden door het schilderij van Ben Viegers waarop de 
dorpskerk en de Wheme (oude pastorie) te zien zijn. Het schilderij heet 'Dorpskerk met 
korenschoven'. Een mooie samenloop was dat dit schilderij eind 2021 door het Noord Veluws 
Museum aangekocht kon worden dankzij een financiële gift van de Hervormde Gemeente, die 
bijeengebracht is met de opbrengst van de HeleBoeldagen die altijd op dit plein georganiseerd 
worden. De kerk is onlangs prachtig gerenoveerd en uitgebreid.
De panelen met gedichten en het doek met het schilderij zijn geplaatst door Eric Davidson van 
Creative Builders en dankzij de medewerking van de eigenaren van de beide panden. 

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

Nunspeet 16 groene gastheren en -vrouwen rijker
16 horeca- en recreatieondernemers uit de gemeente Nunspeet mogen zich sinds afgelopen 
week 'Gastheer/Gastvrouw van het Landschap' noemen, nadat zij de gelijknamige cursus van 
IVN Natuureducatie afrondden. Op 5 april ontvingen de ondernemers hun certificaat en gevel-
bordje van wethouder Marije Storteboom tijdens de feestelijke afsluiting in Dorpsherberg De 
Roskam.

In februari ging de cursusreeks 'Gastheer/Gastvrouw van het Landschap' van start. Tijdens de 
cursus leerden de ondernemers over de bijzondere natuur en het landschap van de gemeente 
Nunspeet. Op het programma stonden excursies en lezingen over de ontstaansgeschiedenis en 
cultuurhistorie van de Veluwe, de natuur en de hotspots voor toeristen als het gaat om natuur 
en erfgoed. Na het afronden van de cursus zijn de ondernemers nóg beter toegerust om gasten 
goede tips te geven om de omgeving te ervaren. 

De deelnemers kijken terug op een geslaagde cursus: "Hoe gaaf is het om nu de gasten te 
kunnen vertellen dat de Veluwe de grootste stuwwal ter wereld heeft. En dat de vrouwen op 
hun linkerzijde begraven lagen in grafheuvels. Een boom is niet 'gewoon' een boom, die heuvel 
is niet 'gewoon' een heuvel, maar achter elk natuurverschijnsel schuilt een verhaal, een stuk 
geschiedenis waar we met z’n allen zuinig op moeten zijn", aldus één van de ondernemers. 
De ondernemers uit Nunspeet sluiten zich aan bij een netwerk van ruim 2.400 recreatieonder-
nemers in Nederland die ook de titel 'Gastheer/-vrouw van het Landschap' dragen. Deze 
ondernemers vertellen samen het verhaal van het landschap en bieden recreanten een
optimale natuurbeleving.

Het programma in Nunspeet werd georganiseerd door IVN Gelderland in opdracht van de 
gemeente Nunspeet en Veluwe op 1. Wethouder Marije Storteboom: "Fijn dat er vanuit onze 
gemeente zoveel belangstelling was. Nu kunnen de deelnemers hun gasten nog beter voor-
lichten. Dit sluit perfect aan op het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme waar we als 
gemeente inzetten op versterking van de toerismesector." Diverse (natuur)organisaties werkten 
mee aan het programma, waaronder VVV Nunspeet uit de Kunst, Bezoekerscentrum Nunspeet, 
IVN Noord West Veluwe, Visit Veluwe en Schaapskooi Elspeet.
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Vijfde plaats voor Immanuel
Vier weken lang zijn tien basisscholen op de Noord-Veluwe 
de strijd aangegaan tegen oud textiel. Op deze manier heb-
ben zij samen 15.264 kilo oud textiel terug in de kringloop 
gebracht, waardoor het opnieuw gebruikt of gerecycled kan 
worden. Zeventig leerlingen van de Immanuel uit de groepen 
6, 7 en 8 haalden maar liefst 3.400 items op en haalden hier-
mee een keurige vijfde plek. Namens de gemeente ontving 
de school het spel KanJam als waardering voor de inzet.

De Textiel Race in Noord-Veluwe was een groot succes 
dankzij enthousiaste leerlingen, docenten en buurtbewoners. 

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
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Nunspeet herdenkt bevrijding
Op 19 april a.s. is het 77 jaar geleden dat de gemeente Nunspeet door de Canadezen werd 
bevrijd. Traditiegetrouw is er bij het Canadees herdenkingsmonument aan de Laan weer een 
korte herdenkingsplechtigheid. 

De herdenking is op dinsdag 19 april a.s. om 18.45 uur. Er 
worden kransen gelegd door het college van burgemeester 
en wethouders en het Comité Thank You Canada. 
Leerlingen van CNS De Morgenster (de school heeft het 
monument geadopteerd) leggen bloemen. De minuut stilte 
wordt door de Harmonie afgesloten met het spelen van 
het Canadese volkslied en het Wilhelmus. Burgemeester 
Van de Weerd houdt een toespraak. 

Iedereen is van harte welkom de herdenkingsplechtigheid 
bij te wonen en zo het belang van het leven in vrijheid te onderstrepen.

Introductie haltetaxiRRREis 
De provincie introduceert sinds 3 april haltetaxiRRReis; een 
taxi van halte tot halte. Dit is een volwaardige aanvulling 
op het reguliere openbaar vervoer. HaltetaxiRRReis is een 
deeltaxi zonder vaste route die mensen binnen een straal 
van twee tot vijftien kilometer vervoert van een halte naar 
een trein- of busstation of naar een andere halte op tijdstip-
pen dat de (buurt)bus niet meer rijdt. HaltetaxiRRReis biedt 
speciale voertuigen voor rolstoelgebruikers.

Alle belangrijke reisinformatie en hoe haltetaxiRRReis precies 
werkt leest u op de website www.RRReis.nl/haltetaxi.
 
Goed om te weten
U kunt de haltetaxi bestellen via de website www.RRReis.nl, 
in de RRReis-app of via de klantenservice op telefoonnummer 
085 - 004 66 99. U kunt een rit minimaal 1 uur en maximaal 
2 maanden van te voren bestellen. De haltetaxi rijdt van en 
naar elke (bus)halte in de provincie Gelderland en belangrijke 
knooppunten buiten de provincie, zoals station Zwolle.

U kunt gebruik maken van de haltetaxi als de reisafstand 
tussen de 2 en 15 km is én de reistijd met de haltetaxi 20 
minuten sneller is dan met de bus of trein. De haltetaxi kan 
besteld worden als volgens de dienstregeling langer dan 1 uur 
op bus of trein gewacht moet worden.

De haltetaxi sluit aan op de vertrektijden en aankomsttijden 
van de bus of de trein op elke halte in Gelderland. Zo kunt u 
eenvoudig overstappen om de reis te vervolgen. De haltetaxi 
neemt ook andere passagiers mee, maar de haltetaxi rijdt 
niet langer dan 15 minuten extra om andere reizigers op te 
halen of af te zetten. 

Iedereen die zelfstandig kan en mag reizen met het openbaar 
vervoer, kan gebruik maken van de haltetaxi. HaltetaxiRRReis 
maakt gebruik van personenauto’s en 8-persoons bussen. 
Voor mensen met een beperking zijn rolstoel bussen beschik-
baar. Alle voertuigen zijn duurzaam elektrisch aangedreven. 

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

Budgetcursus Omgaan met geld 
 
Heb je aan het eind van de maand nog geld om boodschap-
pen te doen? Weet je wat jouw inkomsten en uitgaven zijn? 
Krijg je buikpijn als je aan de administratie denkt? Heb je 
behoefte aan meer inzicht in jouw geldzaken? Dan is de gratis 
budgetcursus omgaan met geld iets voor jou. In vijf middagen
gaan we aan de slag met jouw doelen op het gebied van 
financiën. Jouw vraag/vragen staan centraal. Hiermee krijg jij 
meer grip op geld; dat geeft rust! 

De budgetcursus wordt gegeven door Stimenz en MEE Veluwe
en is bedoeld voor inwoners van de gemeente Elburg en 
Nunspeet. Het maakt niet uit hoe uw financiële situatie is. 
Iedereen die meer wil leren over geldzaken is van harte 
welkom. 

Wat levert het op? 
• Een budgetplan. 
• Kennis van online bankieren.
• Informatie over toeslagen, rondkomen en besparen.

Samen gaan we aan de slag met jouw geldvragen. Tijdens de 
middagen behandelen we de vragen aan de hand van thema's 
zoals online bankieren, DigiD code, administratie, toeslagen, 
rondkomen, besparen en meer. Na afloop van de cursus ben 
je in staat om zelfstandig jouw financiële huishouden te voe-
ren en tijdig hulp in te schakelen bij problemen. 

Data: 19 april, 26 april, 10 mei, 17 mei en 24 mei. 
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur.  
Locatie:  Het Huiken, Lange Wijden 33 in Elburg.  
Kosten: Gratis voor inwoners uit gemeente Elburg en Nunspeet

Als vervoer een probleem is, neem gerust contact met ons op.

Aanmelden kan bij: 
Margreet Bosch - 06-12147158 / m.bosch@meeveluwe.nl 
Linda Sparenburg - 06-12792809 / l.sparenburg@stimenz.nl

Aan de rechterkant het schilderij van Ben Viegers op groot doek.

Links van het doek het gedicht van Esther Naomi Perquin.

HUISNUMMER 50
Voor iedereen die in de gemeente 
Nunspeet op huisnummer 50 woont 
ligt een attentie klaar. Meld u aan de 

balie in het gemeentehuis.

De gemeente bestaat 50 jaar en viert 
dit het hele jaar door op 

allerlei manieren. 
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