
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
Parapluplan Bed en Breakfast
De gemeenteraad heeft op 30 juni 2022 het bestemmingsplan 
Parapluplan Bed en Breakfast gewijzigd vastgesteld. Dit bestem-
mingsplan is opgesteld om het realiseren van voorzieningen 
voor bed en breakfast eenduidig te regelen voor:
a. de gebieden binnen de bebouwde kom(men) van  
  de gemeente Nunspeet (de kernen Nunspeet, Elspeet,  
 Hulshorst en Vierhouten);
b. voor het buitengebied van de gemeente Nunspeet.

U kunt van 13 juli tot en met 23 augustus 2022 het vastgestelde 
bestemmingsplan inzien in het gemeentehuis of via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01189-vg02). 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen doorgevoerd. 
Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar het raadsbe-
sluit, de Nota Ambtshalve Wijzigingen d.d. 22 juni 2022, de 
Zienswijzennota d.d. 13 mei 2022 en het gewijzigd vastgestelde 
bestemmingsplan. 

Van 14 juli tot en met 24 augustus 2022 kan beroep worden 
ingesteld tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag door een belanghebbende of een niet-belanghebbende 
die een zienswijze heeft ingediend. 
Via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/ is het mogelijk 
digitaal beroep in te stellen. Daarvoor moet u wel beschikken 
over DigiD. Kijk op de website van de Raad van State voor de 
precieze voorwaarden (www.raadvanstate.nl). 

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet 
op. Naast het instellen van beroep kan binnen de beroepster-
mijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend 
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. De werking van dit besluit wordt dan in ieder 
geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen. Aan 
het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

Voor vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de 
gemeente Nunspeet via (0341) 25 99 11. 

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

Bodycams voor boa's 
Sinds 1 juli dragen de buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa's) van de gemeente Nunspeet een bodycam. Deze body-
cams dragen bij aan de veiligheid van de boa’s, de betrokkenen 
en omstanders.

Regels en gebruik
De gemeente heeft regels voor het gebruik van de bodycam.  
Dit is ook om de privacy te beschermen. De boa's dragen de  
bodycam duidelijk en zichtbaar en deze staat niet continu aan. 
Zij zetten 'm aan bij een onveilige situatie. Hier gaat een waar-
schuwing aan vooraf. Zorgt dit niet voor een veiligere situatie, 
dan gaat de bodycam aan. Denk aan een situatie op straat die 
dreigt te escaleren. Is deze dreiging te groot, dan gaat de body-
cam direct aan zonder waarschuwing vooraf. De veiligheid van 
alle betrokkenen staat altijd voorop.

Bewaren beelden
De bewaartermijn voor camerabeelden is 28 dagen. Komt in 
deze periode geen verzoek tot inzage, dan verwijdert de ge-
meente de beelden. Dit gebeurt automatisch. Is er wel een ver-
zoek tot inzage vanwege een klachtafhandeling? Dan bewaart 
de gemeente de beelden zolang de procedure loopt. De boa's 
kunnen beelden niet direct op straat bekijken dan wel verwijde-
ren. Deze gaan direct naar een beveiligde omgeving.

Verzoek tot inzage
De politie en het openbaar ministerie kunnen verzoeken 
tot inzage van de beelden. Dit in het geval van opsporing en 
vervolging van strafbare situaties. Een betrokkene kan ook een 
verzoek tot inzage indienen. Dat kan schriftelijk per brief ter  
attentie van de teammanager Vergunningen, Toezicht en Hand-
having of per mail via gemeente@nunspeet.nl. De voorwaarde 
is dat er een aantoonbaar belang is voor inzage van de beelden.

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 juli 2022
Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Da Costastraat 29. Verbreden 
  van de oprit. Zaak: HZ 2022-
  1021. Ontvangen 21-6-2022. 
- Draaiing 4. Plaatsen van 
  reclame en vlaggenmasten. 
  Zaak: HZ 2022-1030. 
  Ontvangen 23-6-2022.
- Markt 1. Plaatsen van 
  muurgedicht op gemeente-
  huis. Zaak: HZ 2022-1048. 
  Ontvangen 28-6-2022. 

Beslistermijn verlengd3

- Molenbeek. Oprichten nieuw 
  dagactiviteitencentrum 
  Stichting Zorg Adullam.
  Zaak: HZ 2022-0744. 
  Verzonden 1-7-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Brinkersweg 17 en 27. Het 
  wijzigen van de gevel, kerk 
  uitbreiden, parkeerplaatsen. 
  Zaak: HZ 2021-1490. 
  Verzonden 30-6-2022. 
- Colijnstraat 8. Plaatsen schut-
  ting en schuur. Zaak: HZ 2022-
  0930. Verzonden 30-6-2022.
- Groenelaantje 28. Uitbreiden 
  woonhuis. Zaak: HZ 2022-
  0838. Verzonden 30-6-2022.
- Harderwijkerweg 56. Wijzigen
  van horeca naar kantoor.
  Zaak: HZ 2022-0839. 
  Verzonden 29-6-2022. 
- Martensweg 41. Aanleggen 
  van een inrit. Zaak: HZ 2022-
  0973. Verzonden 29-6-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Marktplein/centrum Eibertjes 
  Zomermarkten op 12, 19, 26 
  juli en 2, 9, 16 augustus 2022. 
  Zaak: HZ 2022-0866. 
  Verzonden 1-7-2022. 

Vergunningen Terrasvergunning 
aangevraagd1
- Stationslaan 18. Plaatsen van 
  een terras voor Pico Bello.
  Zaak: HZ 2022-1074. 
  Ontvangen 30-6-2022.

Alcoholwetvergunning 
aangevraagd1

- Stationslaan 18. Uitoefenen 
  horecabedrijf IJssalon Pico 
  Bello. Zaak: HZ 2022-1073. 
  Ontvangen 30-6-2022. 

Milieumelding1

- Ampèrestraat 12. In gebruik 
  hebben van een machine 
  voor houtbewerking.
  Zaak: HZ 2022-0554. 
  Ontvangen 25-3-2022.

Sloopmeldingen1

- Gruppendelerweg 35. Asbest 
  saneren dakbeschot woning.
  Zaak: HZ 2022-1043. 
  Ontvangen 27-6-2022.
- Oenenburgweg 97. Asbest 
  afvoeren. Zaak: HZ 2022-
  1033. Ontvangen 23-6-2022.

Besluit buiten behandeling 
stellen aanvraag3

- Harderwijkerweg 62. Aanleg-
  gen parkeervak. Zaak: HZ 2022-
  0784. Verzonden 06-07-2022.

Elspeet
Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- 31e Ronde van Elspeet op  
  10 augustus 2022. Zaak:  
  HZ 2022-1057. Ontvangen 
  28-6-2022. 

Besluit buiten behandeling 
stellen aanvraag3

- Stakenbergweg 62 0010. Het 
  vernieuwen van de vakantie-
  woning. Zaak: HZ 2022-0666. 
  Verzonden 30-6-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

12 juli 2022

Drie Stolpersteine op twee adressen in Nunspeet
Op maandagmiddag 18 juli a.s. worden drie zgn. Stolpersteine (struikelstenen) gelegd ter 
hoogte van Dorpsstraat 6 (15.00 uur) voor Annie Emilie Otten-Wolff en Bosweg 36 (16.00 uur) 
voor Selly en Clara Rozette de Vries. Stolpersteine zijn stenen in het trottoir voor huizen van 
waaruit Joodse bewoners in de 
Tweede Wereldoorlog zijn wegge-
voerd naar concentratiekampen en 
omgekomen. De Duitse kunstenaar 
Gunter Demnig legt deze betonnen 
stenen van 10x10 cm voorzien van 
een messing plaatje met daarop 
naam, geboortedatum en plaats en 
datum van overlijden. In meer dan 
1.200 plaatsen in Europa liggen al 
zo’n 75.000 stenen. 

Annie Emilie Otten-Wolff (37) werd 
op 18 juli 1944 gearresteerd aan 
de Dorpsstraat 6 bij de toenmalige kapper Van Koot. Zij verbleef met haar 5-jarige zoon Daniël 
aan de Brandsweg (nu Onder de Bos) in Hulshorst. Ze was weduwe. Haar man (huisarts in 
Dalfsen) was in 1938 met de auto verongelukt op een spoorwegovergang bij Zwollerkerspel. 
Ze woonde daarna in Rotterdam. Via Westerbork en Auschwitz kwam zij in Bergen-Belsen. De 
officiële overlijdensdatum is 21 januari 1945 in Auschwitz, maar op basis van getuigenverkla-
ringen is zij in februari 1945 overleden. Haar man was niet-Joods en daardoor heeft de zoon de 
oorlog overleefd. Daniël Otten heeft in 2012 het leven van zijn moeder op aangrijpende wijze 
beschreven in het boek 'Annie, een Joodse weduwe en haar zoon in de greep van bezetting en 
vervolging'.

Het huis Robersum aan de Bosweg 36 was in de oorlogsperiode een pension bewoond door de 
familie Biesmeijer. Daar verbleven Selly de Vries-Haas (58 jaar) en haar dochter Clara Rozette 
de Vries (34 jaar). Ze waren afkomstig uit Soesterberg. De echtgenoot van Selly, Aaron Hartog 
de Vries was in 1937 overleden. Hij was fabrikant en had een margarinefabriek (later Remia). 
De exacte data van de komst van de 'Joodsche dames' en de arrestatie (als gevolg van verraad) 
zijn niet bekend; wel de aankomst in Kamp Westerbork op 16 augustus 1944. Ze zijn op  
3 september 1944, evenals Annie Otten, met het laatste transport naar Auschwitz gegaan. 
Clara is daar nooit aangekomen. Haar lot is onbekend. Selly is in Auschwitz vermoord op  
6 september 1944. Het transport van 3 september 1944 is bekend, omdat ook Anne Frank  
en haar familie zich in die trein bevonden.

In de gemeente Nunspeet zijn al eerder vijf Stolpersteine gelegd: ter hoogte van Zandhuisweg 
84 in Hulshorst, de F.A. Molijnlaan 75 en Esdoornlaan 8 in Nunspeet. Bij de Stolpersteine staat 
een paaltje met een QR-code. Zo is het achterliggende verhaal op deze adressen te lezen op 
een smartphone. De ceremonies op 18 juli zijn in het bijzijn van burgemeester Blom, toen-
malige en huidige bewoners en nabestaanden en voor iedereen toegankelijk. Naar een oude 
Joodse traditie kunnen de aanwezigen na de ceremonies een keitje (ter plekke voorhanden) 
leggen bij de Stolpersteine.

Gunning vervoer aan 
Willemsen-de Koning
Het college van de gemeente Elburg heeft mede namens de 
gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten 
en Zeewolde besloten het vervoer te gunnen aan Willemsen-
de Koning Groep B.V. Het gaat om het Wmo-, leerlingen- en 
jeugdvervoer in de eerst genoemde zes gemeenten. Zee-
wolde sluit alleen aan voor het leerlingen- en jeugdvervoer. 
De opdracht is aan Willemsen-de Koning gegund voor een 
periode van vier jaar met de mogelijkheid om deze nog 
driemaal met een jaar te verlengen. De opdracht start vanaf 
1 januari 2023.

Wethouder en regionale kartrekker Henk Wessel geeft aan 
dat de stuurgroep erg tevreden is met de aanbesteding: "We 
kijken uit naar een goede samenwerking waarin de nieuwe 
vervoerder de klant centraal zet. Wij denken met deze partij 
alle inwoners van de zeven gemeenten een goede vervoeder 
te kunnen bieden." 

Willemsen-de Koning is de winnaar van de Europese aan-
besteding waarop meerdere vervoersbedrijven zich hebben 
ingeschreven. De kwaliteit van de dienstverlening die de  
vervoersbedrijven aanboden - waaronder de communicatie 
met de reiziger - vormde een belangrijk onderdeel van de 
gunning. 

De opdracht start per 1 januari 2023. Dit betekent dat het 
huidige Wmo-, leerlingen- en jeugdvervoer tot die datum 
ongewijzigd blijft. Alle betrokkenen worden op tijd en voor  
1 januari 2023 geïnformeerd door de nieuwe vervoerder.  
Het leerlingenvervoer voor de gemeente Zeewolde start 
later, namelijk vanaf augustus 2023.

Aanbesteding gym-/zwemvervoer
Ook het gym-/zwemvervoer voor de gemeenten Elburg,  
Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde is  
opnieuw aanbesteed. De touringcarbedrijven blijven voor 
bijna alle Noord-Veluwse gemeenten hetzelfde, met uitzon-
dering van Elburg en Zeewolde. In Elburg gaat per 1 januari 
2023 De Vier Gewesten/VTS Tours het vervoer rijden. In 
Zeewolde pakt Gebo Tours dit vervoer met ingang van het 
schooljaar 2023-2024 op.

Beat the Heat battle
Onlangs won een team van Gemeente Nunspeet de 'Beat the 
Heat battle'; een digitale escaperoom uitgeschreven door de 
provincie Gelderland om aandacht te vragen voor hitte, een 
thema dat velen raakt. Of je nu werkt in de zorg, woning-
bouw, openbare ruimte of inwoner bent. De effecten van 
langdurige hitte merken we overal. Als we effectief iets aan 
de gevolgen van hitte willen doen, zullen we samen  
moeten werken. Zo ook in deze Battle.

Als gemeente zijn wij volop bezig om de openbare ruimte 
zo goed mogelijk hierop in te richten: veel groen aanleggen 
(groen koelt!), opvang en afvoer van hemelwater, aanleggen 
van wadi’s en retentiegebieden, etc. 

Ook u als inwoner kunt bijdragen aan het verminderen van 
hittestress door o.a. het afkoppelen van regenwater, planten 
van bomen, bestrating verwijderen en vervangen voor groen, 
groen(blauw)dak aanleggen, opvang van regenwater via een 
regenton, regenzuil of regenschutting en dit vervolgens nuttig 
gebruiken. 

De gemeente Nunspeet wil inwoners graag motiveren mee 
te doen. Dit kan via de Stimuleringsregeling. Je kunt subsidie 
aanvragen via ons duurzaamheidsloket: 
https://veluweduurzaam.nl/subsidies/stimuleringsregeling

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

Foto: Claudia Otten

Update Nunspeet Biedt Onderdak
Zoals u heeft kunnen vernemen, is het de verwachting dat in 
het komende najaar Oekraïense vluchtelingen op Park Landrust 
in Hulshorst worden gehuisvest. Hiervoor worden tien 4-per-
soonshuisjes en vijf 6-persoonshuisjes geplaatst. De toekomstige 
bewoners van deze huisjes wonen al vanaf medio maart binnen 
de gemeentegrenzen en zijn toen via Nunspeet Biedt Onderdak 
(NBO) opgevangen. Over het algemeen gaat het om kleine gezin-
nen die bestaan uit moeders, kinderen, oma's en in een enkel geval is de vader er ook. 

Als NBO kennen wij alle Oekraïense gasten en hebben wij de afgelopen maanden geholpen 
om zowel de vluchtelingen bij te staan, als ook de gemeente om alle hulpverlening te stroom-
lijnen. Alle Oekraïense gezinnen hebben vanuit NBO een gastgezin toegewezen gekregen die 
hen helpt waar nodig en ook het welzijn van hen nauwlettend in de gaten houdt. Deze onder-
steuning blijft zolang deze mensen binnen de gemeentegrenzen van Nunspeet verblijven. In 
de afgelopen maanden zijn onze Oekraïense gasten redelijk ingeburgerd. Waar het kan wordt 
gewerkt, kinderen gaan naar school of naar de opvang. Ze beschikken in veel gevallen over een 
fiets of auto en waar nodig kan vervoer via NBO worden geregeld. Men wordt geholpen aan 
een optimaal dagritme wat gericht is op zoveel mogelijk zelfredzaamheid. Als NBO hebben we 
onze Oekraïense gasten leren kennen als dankbare, echter ook kwetsbare mensen. Wij wijzen 
onze gasten op de Nederlandse normen en waarden en zien er op toe dat zij zich daaraan 
houden. 

Vanuit NBO blijven wij betrokken bij de opvang, ongeacht de locatie. Voor Hulshorst is John 
Koevoet namens NBO het aanspreekpunt voor de buurtvereniging Hulshorst. Via de website 
www.nunspeetbiedtonderdak.nl houden wij u zo goed als mogelijk op de hoogte. U kunt via 
de formulieren uw vragen stellen. Wij vertrouwen erop dat we met elkaar als vrijwilligers,  
gemeente en omwonenden, onze gasten zolang als nodig een goede plek in ons midden  
mogen geven. 

Daarnaast hebben wij een dringende oproep voor damesfietsen. U helpt daarmee de gasten 
meer zelfstandig te worden! Alvast hartelijk dank.

Namens NBO, Erik de Weerd 


