
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 jaarlijks houden van een 
  collecte (doorlopende ver-
  gunning). Zaak: HZ 2022-
  1310. Ontvangen 26-8-2022. 

APV-vergunning verleend3

- Het jaarlijks houden van een 
  collecte (doorlopende ver-
  gunning). Zaak: HZ 2022-
  1310. Verzonden 6-9-2022. 

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Enkweg 26. Het aanleggen 
  van een oprit. Zaak: HZ 2022-
  1220. Ontvangen 28-7-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Martensweg 33. Uitbreiden 
  van de woning. Zaak: HZ 
  2022-1018. Verzonden 
  1-9-2022.
- Molenbeek fase 3, kavel 4. 
  Het oprichten van een 
  woning. Zaak: HZ 2022-0816. 
  Verzonden 31-8-2022.
- Molenbeek. Oprichten van 
  een nieuw dagactiviteiten-
  centrum Stichting Zorg 
  Adullam. Zaak: HZ 2022-
  0744. Verzonden 1-9-2022. 
- Naaldhof 16. Het kappen van 
  een beuk. Zaak: HZ 2022-
  1217. Verzonden 31-8-2022. 
- Oosteinderweg 104. Verbouw 
  van bedrijfsgebouw. Zaak: 
  HZ 2022-0451. Verzonden 
  1-9-2022. 
- Piersonstraat 48. Gebruiken 
  van de sporthal voor bijeen-
  komsten. Zaak: HZ 2022-
  1146. Verzonden 1-9-2022. 
- Prins Hendrikerf 1. Uitbreiden
  van de woning. Zaak: 
  HZ 2022-1019. Verzonden 
  31-8-2022.
- Vlaanderenlaan 42. Kappen 
  van een oude spar. Zaak: 
  HZ 2022-1197. Verzonden 
  31-8-2022. 
- Wilde-Landweg 10. Verbouw
  van het woonhuis. Zaak: 
  HZ 2022-1116. Verzonden 
  1-9-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Houden van een kunstmarkt 
  op 17-09-2022. Zaak: 
  HZ 2022-1251. Verzonden 
  5-9-2022.
- Marktplein. Het houden van 
  het Oktoberfest op 8 oktober 
  2022. Zaak: HZ 2022-1016. 
  Verzonden 1-9-2022. 
- Parkeerplaats Transferium, 
  Plesmanlaan. Het houden 
  van het Brasswood festival op 
  10-09-2022. Zaak: HZ 2022-
  0963. Verzonden 1-9-2022. 

Milieumelding1

- Kolmansweg 95. Uitbreiden 
  van de bedrijfsactiviteiten.
  Zaak: HZ 2022-0236. 
  Ontvangen 15-2-2022. 
 

Vergunningen Sloopmeldingen1

- F.A. Molijnlaan 143. Het ver-
  wijderen van asbest. Zaak: 
  HZ 2022-1313. Ontvangen 
  29-8-2022.
- Wethouder van Olstweg 19. 
  Het verwijderen van asbest 
  schuurdak. Zaak: HZ 2022-
  1325. Ontvangen 29-8-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1 
- Stakenbergweg 64. Aanleggen
  van inrit. Zaak: HZ 2022-
  1265. Ontvangen 13-8-2022. 
- Uddelerweg 35. Aanleggen 
  van een inrit. Zaak: HZ 2022-
  1274. Ontvangen 17-8-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3 
- Stakenbergweg 64. Aanleggen
  van inrit. Zaak: HZ 2022-
  1265. Verzonden 31-8-2022. 
- Uddelerweg 35. Aanleggen 
  van een inrit. Zaak: HZ 2022-
  1274. Verzonden 5-9-2022. 

Ingetrokken omgevings-
vergunning (op verzoek 
aanvrager)
- Molenweg 36. Het gebruik 
  van extra opslagruimte.
  Zaak: HZ 2022-1239. 
  Verzonden 1-9-2022.

Sloopmelding1

- Vierhouterweg 72. Het 
  verwijderen van asbest.
  Zaak: HZ 2022-1312. 
  Ontvangen 26-8-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning
verleend3

- Klarenweg 1. Het bouwen 
  van een schuur. Zaak: 
  HZ 2022-1094. Verzonden 
  31-8-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Inzage

Eenvoudig toegang 
tot besluiten over 

uw buurt zoals 
vergunningen, 

bouwplannen en 
lokale regelgeving? 

Kijk op: 
overheid.nl/

berichten-over-
uw-buurt

Toch liever de 
stukken inzien 

in het 
gemeentehuis?

Maak dan een 
afspraak via

 (0341) 25 99 11.

Besluit omgevingsvergunning 
perceel naast Oosteinderweg 118, Nunspeet

Het college van B&W heeft een omgevingsvergunning ver-
leend voor het oprichten van een woning op het perceel
naast Oosteinderweg 118 in Nunspeet (kenmerk HZ 2022-
0675). Het gaat hier om een uitgebreide procedure in 
verband met het afwijken van het bestemmingsplan. 

Van 14 september tot en met 25 oktober 2022 liggen de  
omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken op 
afspraak ter inzage in het gemeentehuis. De stukken zijn ook 
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl  
(NL.IMRO.0302.OV00100-vg01). Tijdens bovengenoemde 
termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij 
de rechtbank Gelderland, zie colofon. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met het Team Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving via (0341) 25 99 11.

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

Ontwerpverkeersbesluit 
Het college van B&W is van plan parkeerplaatsen aan te wij-
zen waar elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen. 
Het gaat om parkeerplaatsen nabij:

- Beltmolen 77   - Meester Drostweg 5
- Eeckelhagen 48   - Mozartlaan 47
- Frans Huismansstraat 23  - Oenenburgweg 220
- Heemskerklaan 29  - Oenenburgweg 270
- Koningsspil 1   - Prins Alexandererf 65
- Kuntzestraat 120  - Prins Frederikstraat 2
- Lupineweg 19   - Vlaanderenlaan 54
- Mackaystraat 57

Zienswijze
Het ontwerpverkeersbesluit ligt tot en met 25 oktober 2022 
op afspraak ter inzage in het gemeentehuis. Belanghebben-
den kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over dit 
ontwerpbesluit kenbaar maken bij ons college, zie colofon.

Commissie Algemeen Bestuur
Op donderdag 15 september vergadert de commissie  
Algemeen Bestuur om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de 
agenda staan o.a. het aanbiedingsdocument Ondernemers-
fonds Nunspeet, onderzoek lokaal vuurwerkverbod, opvang 
vluchtelingen en evaluatie cameratoezicht. Via de website 
nunspeet.raadsinformatie.nl vindt u de volledige agenda.  
U kunt hier ook de vergadering bekijken of op een later  
moment terugkijken.

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

Commissie Bezwaarschriften
De commissie bezwaarschriften vergadert 20 september a.s. 
in het gemeentehuis. De volgende zaken staan op de agenda:

15.30 uur Bezwaar gericht tegen het besluit tot het 
  opleggen van een bestuurlijke boete in 
  verband met een gestelde overtreding van 
  het exploitatieplan.
16.00 uur Vier bezwaren gericht tegen de verleende 
  omgevingsvergunning 'de Grote Bunte' 
  inzake het realiseren van een woonzorg- 
  voorziening en algemene ruimten.

De planning kan door omstandigheden wijzigen. Zeker weten 
of een zaak wordt behandeld? Neem dan op de dag van de 
zitting contact op met het secretariaat van de commissie.

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

Deze aanhanger staat al enige tijd aan de 
Oude Garderenseweg in Elspeet. 
De eigenaar is onbekend. Weet u van 
wie deze aanhanger is? Of heeft u meer 
informatie? Meldt u zich dan via 
handhaving@nunspeet.nl of neem 
contact op via (0341) 25 99 11. 
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Inloopavond Weversweg fase 2 
De gemeente Nunspeet heeft een conceptontwerp voor de 
toekomstige woonwijk Weversweg fase 2 in Hulshorst op-
gesteld. De woonwijk omvat ca. 40 woningen die vooral zijn 
bedoeld voor inwoners van Hulshorst. De toekomstige woon-
wijk ligt vlakbij het Molenpad, de Klarenweg en Braambosch.  

Op dinsdag 27 september organiseert de gemeente in 
Dorpshuis De Wieken een inloopavond. Er is geen plenaire 
presentatie, maar u kunt vanaf 19.00 tot en met 21.00 uur 
inlopen. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om 
uw vragen te beantwoorden.

Op dinsdag 20 september 2022 leest u in deze krant meer 
informatie over het project Weversweg fase 2. Hierin geven 
we ook aan hoe u uw vragen kunt stellen wanneer u  
27 september verhinderd bent.

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

Gemeente haalt snoeiafval gratis op
Op dinsdag 20 september laat de gemeente Nunspeet het 
snoeiafval gratis door firma ABL bij u thuis ophalen. Het 
snoeiafval wordt deels verwerkt tot compost waar weer 
nieuwe bomen, groentes of fruit op kunnen groeien. 

Wilt u van deze dienst gebruik-
maken? Meld u dan aan vóór 
maandag 19 september 12.00 
uur. Dit kan telefonisch via 
(0318) 61 42 27 of per e-mail: 
ablsnoeihout@outlook.com. 

Lees alle voorwaarden op 
www.nunspeet.nl/id/takken-of-snoeihout-laten-ophalen.

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

Beleidsregels energietoeslag 
Op vrijdag 9 september zijn de beleidsregels Eenmalige 
Energietoeslag gemeente Nunspeet 2022-II gepubliceerd in 
het Gemeenteblad.

Bijeenkomst Lichtheid in Rouw in Harderwijk
Op 17 september organiseren Suïcide Preventie Centrum en de stichting Stilgeweest een 
inloopmiddag voor nabestaanden van zelfdoding en voor geïnteresseerden. Het onderwerp 
is lichtheid in rouw. De middag vindt plaats om 13.30 uur in de MESS in Harderwijk en is vrij 
toegankelijk.
 
Hoe maak je rouw draaglijk? Wat maakt dat jij dit vreselijke verlies kunt dragen? Wat maakt 
dat jij ook nog gelukkig kunt zijn? Het zijn vragen die een paar vrouwelijke auteurs - allen  
nabestaande na zelfdoding - elkaar stelt. Ieder voor zich heeft vastgesteld dat het verlies  
onmetelijk zwaar is om te dragen, maar dat er toch ook weer ruimte is voor plezier en geluk.
Aanwezigen mogen, maar hoeven niet, meepraten over het onderwerp. 
 
Stilgeweest is een Nunspeetse stichting die zich inzet voor het ondersteunen van nabestaanden 
van zelfdoding. Oprichter Patti Broeder is een van de sprekers op de bijeenkomst. Zij wordt 
hierin bijgestaan door Jeannette Pullen, nabestaande, naaste en zij is van het Suïcide Preven-
tiecentrum in Harderwijk, Elsbeth Kuysters, psycholoog en schrijfster van het boek Moederhart 
vol rouw en liefde en Henriëtte Koks, schrijfster van het boek V.E.R.D.E.R. na zelfdoding in je 
gezin, spreker en coach.
 
De MESS is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer en vrij toegankelijk. Er wordt koffie 
en thee geserveerd. Het adres is Oranjelaan 11a, 3843 AA Harderwijk.

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

Geslaagde Dag van Gelderse gemeenten in Nunspeet
Maandag 5 september jl. was Nunspeet gastgemeente van de Dag van de Gelderse gemeenten. 
Burgemeesters, wethouders en raadsleden uit de provincie Gelderland bezochten deze dag die 
werd geopend door burgemeester Blom en commissaris van de Koning John Berends. 

Het ochtendprogramma in Veluvine stond in het teken van de Algemene Ledenvergadering 
van Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gelderland en van een boeiend themagedeelte 
met gastspreker Dr. Koen Vossen. Hij sprak over de ontwikkelingen rondom de gemeenteraads-
verkiezingen. In de middag verzorgde de gemeente een excursieaanbod per fiets: 

• De Nunspeet-noordroute ‘Innovatie lokaal toegepast’. Hierbij werden bedrijfsbezoeken 
gebracht aan Stella Fietsen en Hellebrekers Technieken BV. De route ging o.a. langs de 
bouwplaats van het nieuwe sportcomplex De Wiltsangh en over de nieuwe Rondweg.

• De Nunspeet-westroute ‘Maatschappelijk thuisgevoel’. Hierbij werden bedrijfsbezoeken 
gebracht aan de Inclusief Groep en B&C International. De route ging o.a. langs woonwijk 
Molenbeek, het buitengebied, molen De Duif en (project) Stationsomgeving.

Burgemeester Blom kijkt enthousiast terug op deze geslaagde dag: 

"Ik vond het eervol om de af-
trap te mogen doen en mijn 
eerste positieve indrukken 
van de gemeente Nunspeet 
te delen."

In eerste instantie zou 
deze dag op 6 september 
2021 worden gehouden 
in Nunspeet, maar dit kon 
vanwege de beperkingen 
rondom corona niet 
doorgaan.

Ervaar duurzaam wonen
De Nationale Duurzame Huizen Route biedt al tien jaar inspi-
ratie voor iedereen die het huis wil verduurzamen. Meer dan 
1.750 huiseigenaren delen online en offline hun ervaringen. 
Bekijk voorbeelden, lees ervaringen en stel online vragen aan 
huiseigenaren. Op 29 oktober en 5 november kunt u duur-
zame huizen bezoeken tijdens de Duurzame Huizen Route 
2022. De gemeente Nunspeet ondersteunt dit initiatief en 
moedigt inwoners aan om hun woning ook aan te melden als 
voorbeeld. 

Kijk voor meer informatie op www.duurzamehuizenroute.nl

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

Lever uw elektrische apparaten in
De Eerste Veluwse Montessorischool uit Nunspeet en de 
Prinses Beatrixschool uit Hulshorst doen mee aan de E-waste 
Race; zoveel mogelijk elektrische apparaten inleveren. De 
school die in de regio Noord-Veluwe het meeste e-waste 
verzamelt, wint een leuke schoolreis. 

Kijk voor het inleveren op www.ewasterace.nl. 

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

GGD Gezondheidsmonitor 2022
Deze week start de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Met dit 
onderzoek meten we de impact van corona op de mentale 
en fysieke gezondheid van volwassenen en ouderen in 
Nederland. 

Een geselecteerde groep 
ontvangt met de post 
een uitnodiging om de 
vragenlijst online of 
op papier in te vullen. 
Mede op basis van deze 
resultaten ontwikkelen 
het Rijk en de gemeen-
ten landelijk en lokaal 
gezondheidsbeleid om 
de gezondheid van vol-
wassenen en ouderen 
een boost te geven. 

Lees meer op https://www.ggdnog.nl/over-de-ggd/nieuws

Militaire 
oefening
Van 20 september 21.00 uur
tot 21 september 9.00 uur
houdt de Koninklijke 
Landmacht een militaire 
oefening op parkeerplaats
'De Kraaienberg' langs de 
A28. 

De militairen oefenen hun 
basis militaire vaardigheden 
en voeren verkenningstaken
uit in gecamoufleerde kle-
ding langs de parkeerplaats. 
Er worden 'verdachte'
situaties afgespeeld,
gefotografeerd en 
gerapporteerd. 

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


