
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.

13 december 2022
Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Bergakkerweg 22. Het 
  verbouwen van de woning. 
  Zaak: HZ 2022-1718. 
  Ontvangen 16-11-2022.
- George Breitnerstraat 5. Het 
  plaatsen van een dakkapel.
  Zaak: HZ 2022-1793. 
  Ontvangen 30-11-2022. 
- Hardenbrinkweg 11. Het aan-
  leggen van een extra oprit.
  Zaak: HZ 2022-1754. 
  Ontvangen 23-11-2022.
- Koningin Beatrixstraat 13. 
  Verbouwen van de woning.
  Zaak: HZ 2022-1775. 
  Ontvangen 25-11-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Gruppendelerweg 35. Het 
  vernieuwen van de verdie-
  pingsvloer en dakconstructie. 
  Zaak: HZ 2022-1474. 
  Verzonden 30-11-2022.
- Hardenbrinkweg 11. Aanleg 
  extra oprit. Zaak: HZ 2022-
  1754. Verzonden 5-12-2022. 
- Hullerweg 20. Verbouwen 
  woning. Zaak: HZ 2022-1612. 
  Verzonden 30-11-2022.
- Kaarboom 23. Het bouwen 
  van een overkapping. Zaak: 
  HZ 2022-0544. Verzonden 
  30-11-2022.
- Kolmansweg 8a 0032. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  pauzewoning. Zaak: HZ 2022-
  1734. Verzonden 2-12-2022. 
- Krommeweg 18. Kappen van 
  meerdere houtopstanden.
  Zaak: HZ 2022-1750. 
  Verzonden 30-11-2022.
- Leopoldlaan 42. Kappen 
  van een Amerikaanse eik 
  met twee stammen. Zaak: 
  HZ 2022-1607. Verzonden 
  5-12-2022.
- Oogstweg 21. Het aanleggen 
  van een inrit. Zaak: HZ 2022-
  1730. Verzonden 5-12-2022. 

APV-vergunning 
aangevraagd1

- Het plaatsen van spandoeken 
  voor de werving vrijwillige 
  brandweer. Zaak: HZ 2022-
  1818. Ontvangen 6-12-2022. 

APV-vergunning verleend3

- Het plaatsen van spandoeken 
  voor de werving vrijwillige 
  brandweer. Zaak: HZ 2022-
  1818. Verzonden 6-12-2022. 

Sloopmeldingen1

- Gerbrandystraat 80. Verwij-
  deren van asbesthoudende 
  materialen bij dakkapellen. 
  Zaak: HZ 2022-1808. 
  Ontvangen 5-12-2022.
- Jos Lussenburglaan 45. Het 
  verwijderen van asbest.
  Zaak: HZ 2022-1785. 
  Ontvangen 29-11-2022. 

Vergunningen Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Apeldoornseweg 68. Aanleg
  pv-panelen. Zaak: HZ 2022-
  1717. Ontvangen 16-11-2022.
- Bosrand 37. Aanleg van PV 
  panelenveld. Zaak: HZ 2022-
  1752. Ontvangen 23-11-2022.
- Molenbergweg 113b. Tijde-
  lijke bewoning bijgebouwen. 
  Zaak: HZ 2022-1773. 
  Ontvangen 25-11-2022. 
- Molenbergweg 39. Aanbouw 
  bijgebouw. Zaak: HZ 2022-
  1719. Ontvangen 16-11-2022.
- Ploegweg 27. Verbouwen 
  woning. Zaak: HZ 2022-1726. 
  Ontvangen 17-11-2022.
- Stakenbergweg 168a. Het 
  verbouwen van een recreatie-
  woning. Zaak: HZ 2022-1768. 
  Ontvangen 24-11-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Stakenbergweg 62 0010. Het 
  kappen van een boom. 
  Zaak: HZ 2022-1727. 
  Verzonden 1-12-2022.
- Zeisweg 17a. Het aanleggen 
  van een oprit. Zaak: HZ 2022-
  1743. Verzonden 5-12-2022. 

Alcoholwetvergunning
verleend2

- Nunspeterweg 15. Restau-
  rant 't Edelhert. Zaak: 
  HZ 2022-1629. Verzonden 
  6-12-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Harderwijkerweg 464a. 
  Tijdelijke bewoning bijge-
  bouwen. Zaak: HZ 2022-
  1769. Ontvangen 25-11-2022.

Omgevingsvergunning
verleend3

- Schotweg 38. Het tijdelijk 
  gebruik woning t.b.v. 
  zorgboerderij. Zaak: HZ 2022-
  1101. Verzonden 30-11-2022.

APV-vergunning verleend3

-  Het tijdelijk plaatsen van 
  een hoogwerker i.v.m. onder-
  houdswerkzaamheden KPN 
  mast. Zaak: HZ 2022-1703. 
  Verzonden 1-12-2022.
- Nabij Oudeweg 121A. 
  Ontheffing geluidhinder op 
  30 januari 2023 i.v.m. spoor-
  werkzaamheden. Zaak: 
  HZ 2022-1652. Verzonden 
  1-12-2022. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Elspeterbosweg 37. Het 
  uitbreiden van de woning 
  en bijgebouw. Zaak: HZ 2022-
  1077. Verzonden 30-11-2022. 

 - Zie colofon voor toelichting -

Gedumpt afval? Lantaarnpaal kapot? 
Losliggende stoeptegels? Meld dit via 

nunspeet.nl/ietsmelden

13 december 2022

Bijzondere raadsvergadering
Donderdag 15 december vindt een bijzondere raadsvergadering plaats. De profielschets voor 
een nieuwe burgemeester wordt deze avond besproken en vastgesteld. Aansluitend wordt 
deze overhandigd aan de Commissaris van de Koning. De vergadering begint om 19.30 uur in 
het gemeentehuis en is live te bekijken via nunspeet.raadsinformatie.nl.

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

Landgoed Hulshorst kleurt dit voorjaar 
Leerlingen van groep 4/5 van IKC 
Prinses Beatrixschool uit Hulshorst 
hielpen afgelopen week met het 
planten van bloembollen op Land-
goed Hulshorst. Samen met burge-
meester Blom gaven de kinderen de 
‘Stinzenbollen’ een plekje. Dat zijn 
verwilderende voorjaarsbloemen die 
zich snel vermeerderen. 

Het planten van de bloemenbollen is 
goed voor de biodiversiteit en geeft 
het landgoed meer kleur. Daar werk-
ten de leerlingen graag aan mee.

Het resultaat van het harde werken is dit voorjaar te zien. Onder andere sneeuwklokjes en 
Lelietjes van Dalen komen tevoorschijn. 

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

Inloopspreekuur OV-reisadvies 
 De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg
 
Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locatie geven OV-ambassadeurs advies en tips 
aan 55-plussers over het reizen met trein of bus. Zo helpen zij hun leeftijdsgenoten langer 
zelfstandig te reizen en kan men zelf ervaren dat reizen met het openbaar vervoer niet moeilijk 
is. Een uitje naar familie of een bekende, een bezoek aan het museum of een controle in het 
ziekenhuis is dan geen probleem meer.  
  
Wanneer: donderdag 15 december 2022                                                                                                            
Hoe laat:    10.00 – 11.30 uur
Waar:  Bibliotheek Nunspeet, F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet      
        
Telefonische spreekuren  
Neemt u liever telefonisch contact op, dan kunt u bellen met een van de OV-ambassadeurs 
tijdens het telefonisch spreekuur. Dagelijks zitten zij klaar om telefonisch of via beeldbellen  
OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar via 038 – 303 70 10 op onderstaande tijden: 
• 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   

Voor meer informatie en alle activiteiten: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.   

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

10 gratis workshops: 
om je blijer, gezonder en sterker te maken
Voor de inwoners van Nunspeet, Hulshorst, Vierhouten en Elspeet is het mogelijk om via gratis 
workshops nieuwe manieren te ontdekken waarmee je je blije gevoel en gezondheid een 
boost kunt geven. Dit gebeurt in samenwerking met 'Nunspeet Sportief en Gezond' en 
onderstaande deelnemers.

WORKSHOPS     DOOR
1. Intuïtief leven    Brigitte Lammens
2. Geef je gezondheid een boost met adem & kou Claudine van Monsjou
3. I Dance     Heidy Bouw
4. Slaap & Mindfulness    Heidi van Son
5. Taekwon-Do     Raymond Eikema & Claudia Martwirono
6. FitMix     Raymond Eikema & Claudia Martwirono
7. Powerwalking    Ellen Drost
8. Yoga     Heidy Bouw
9. Welke voeding en leefstijl passen bij wie ik ben? Claudine Monsjou
10. Supermarkt workshop    Ellen Drost

Op www.leefstijlladder.nl vind je alle info, data en inhoud van de gratis workshops, inclusief 
verwijzingen naar de betreffende websites. De workshops zijn geheel vrijblijvend.
Je mag je opgeven voor minimaal één en maximaal acht workshops via info@leefstijlladder.nl 
o.v.v. naam, woonplaats en telefoonnummer en natuurlijk de workshop(s) van je keuze.
Je kunt ook prijzen winnen. Bezoek hiervoor de website www.leefstijlladder.nl.

Besluit omgevingsvergunning Harderwijkerweg 84a
Het college van B&W heeft een omgevingsvergunning 
verleend voor het oprichten van 12 appartementen aan de 
Harderwijkerweg 84a in Nunspeet. Van 14 december 2022 
tot en met 24 januari 2023 liggen de omgevingsvergunning 
en bijbehorende stukken op afspraak in het gemeentehuis 
ter inzage. De stukken zijn ook te vinden op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.OV00104-vg01).

Tijdens bovengenoemde termijn kan tegen het besluit 
beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, zie 
colofon. Voor vragen kunt u contact opnemen met Team 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving via (0341) 25 99 11.

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

Besluit omgevingsvergunning Nachtegaalweg 7, Elspeet
Het college van B&W heeft een omgevingsvergunning 
verleend voor het oprichten van een vrijstaande woning aan 
de Nachtegaalweg 7 in Elspeet. Van 14 december 2022 tot 
en met 24 januari 2023 liggen de omgevingsvergunning en 
bijbehorende stukken op afspraak in het gemeentehuis 
ter inzage. De stukken zijn ook te vinden op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.OV00105-vg01).

Tijdens bovengenoemde termijn kan tegen het besluit 
beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, zie 
colofon. Voor vragen kunt u contact opnemen met Team 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving via (0341) 25 99 11.

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

Ontwerpverkeersbesluit afsluiting weggedeelte Maatweg
Het college van B&W is van plan het laatste gedeelte van de 
Maatweg richting Vierhouterweg, ter hoogte van perceel nr. 
73, af te sluiten en dit kenbaar te maken door fysieke afsluiting 
en plaatsing van het bord 'doodlopende weg'. 

Het ontwerpverkeersbesluit ligt van 13 december 2022 tot 
en met 24 januari 2023 ter inzage in het gemeentehuis. Op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden gedurende deze periode hun zienswijze over dit 
ontwerpbesluit kenbaar maken bij ons college, zie colofon.

Lekker naar buiten tijdens koude 
en donkere dagen
Nu het vroeger donker wordt, de temperatuur daalt en 
binnen de gezelligheid met de kerstdagen en oud en nieuw 
toeneemt, lijkt er weinig aanleiding om naar buiten te gaan. 
Toch is dat belangrijk, want uit onderzoek blijkt dat mensen 
die minsten 2 uur per week buiten in een groene omgeving 
zijn, zich gelukkiger en gezonder voelen.

Hoe komt het dat groen goed is voor de gezondheid? Daar 
zijn verschillende redenen voor zegt omgevingspsycholoog 
en wetenschapper Sjerp de Vries van Wageningen University 
& Research. "Een vrij belangrijke reden is dat tijd doorbren-
gen in het groen of alleen al groen zien, ontspannend en 
rustgevend werkt. Als het gaat om buitengroen en een om-
geving die mensen mooi vinden, kan dat leiden tot vaker het 
huis uitgaan, wat meer bewegen, buurtgenoten tegenkomen, 
sociale contacten hebben en dat zijn allemaal positieve zaken 
voor je gezondheid en welzijn."

Vitamine D
Dat we ons gelukkiger voelen als we buiten zijn, komt door 
de aanmaak van het hormoon serotonine (ook wel geluks-
hormoon genoemd) bij zon- en daglicht. Met die donkere 
maanden, als de lichtsterkte van de zon afneemt, de zon 
later opkomt en de dagen korter zijn, kunnen sommige 
mensen zelfs depressieve gevoelens (winterdepressie, 
winterdip) krijgen. Zonlicht zorgt in ons lichaam ook voor 
de aanmaak van vitamine D dat nodig is om calcium uit de 
voeding in het lichaam op te nemen. Dat is belangrijk voor 
de groei en het behoud van stevige botten en tanden. 
Daarnaast speelt vitamine D een rol bij een goede werking 
van de spieren en het immuunsysteem. 

Tip: maak een lunchwandeling
Tijdens de wintermaanden zijn de dagen korter, en is het een 
extra goed idee om in de lunchpauze een rondje te lopen.

Minder stress
Als we buiten zijn daalt - zo blijkt uit onderzoek - de hartslag, 
de bloedruk en de spierspanning al binnen enkele minuten 
en dat is gunstig om stress te voorkomen. Een natuurlijke 
omgeving heeft een positieve invloed op het opbouwen van 
weerstand, zegt De Vries. "Ontspannen helpt om chronische 
stress tegen te gaan en van stress is bekend dat het het 
functioneren van het immuunsysteem negatief beïnvloedt." 
Door stress ontstaat een toename van de hormonen cortisol 
en adrenaline en dat heeft onder meer invloed op de bloed-
druk en de hartslag en in een chronische situatie zelfs op het 
immuunsysteem. 

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

Ontvang korting op vloerisolatie, 
raamfolie en meer
Deze maand ontvang je de helft van je aankoopbedrag terug 
als je één of meerdere energiebespaarproducten hebt ge-
kocht. Woon je in de gemeente Nunspeet dan krijg je korting 
als je een product haalt bij een bouwmarkt, doe-het-zelf 
winkel, installatie- of bouwbedrijf in de regio Noord-Veluwe. 

Vervolgens kun je het totale aankoopbedrag en bon(nen) via 
de website van Veluwe Duurzaam indienen. Ieder huishou-
den kan in december één keer declareren. Deze declaratie 
kan uit meerdere bonnen bestaan. Een huishouden ontvangt 
dan de helft van het aankoopbedrag terug op zijn rekening 
(tot maximaal 150 euro). 

De actie loopt tot en met 31 december 2022. Bonnen van de 
maand november mogen ook nog ingediend worden. Meer 
informatie over de deelnemende producten, de voorwaar-
den en het declareren is te vinden op de website: 
www.veluweduurzaam.nl/eindejaarsactie. 

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

Dag van de mensenrechten
Op 10 december werd in Nunspeet de mensenrechtenvlag 
gehesen. De vlag staat symbool voor gelijkwaardigheid van 
ieder mens op deze aarde. Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties heeft alle gemeenten verzocht 
deze vlag te hijsen op de Internationale dag van de Mensen-
rechten, namelijk 10 december. 

Het ontwerp van de vlag is gebaseerd op dingen die ons als 
mens verbinden: we delen de aarde, de lucht en een plek 
onder de zon. En hoe verschillend we ook 
kunnen zijn qua uiterlijk, we hebben allemaal DNA. Zo 
ontstond de Mensenrechtenvlag; met een DNA-streng als 
uitgangspunt en de kleuren van de aarde (groen), de lucht 
(blauw) en de zon (geel). 

Geschiedenis: Op deze dag werd in 1948 de Universele Ver-
klaring voor de Rechten van de Mens aangenomen door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Deze verkla-
ring legde de grondslag voor vele mensenrechtenverdragen, 
waarvan de betekenis voor mensen doorwerkt tot de dag van 
vandaag en tot in de toekomst.

Afgelopen vrijdag 
schreef 

burgemeester 
Blom mee met de 

jaarlijkse actie 
Write for Rights 

van Amnesty 
International. 

Op de 
achtergrond de 

mensenrechten-
vlag.
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De gemeente Nunspeet is op zoek naar twee leden voor de 
Commissie Omgevingskwaliteit:

- Dorpsbouwmeester
- Commissielid Omgevingskwaliteit
De taken van de Commissie Omgevingskwaliteit bestaan 
onder meer uit het adviseren over bouwen, monumenten, 
inrichting openbare ruimte en landschap. Naast advisering in 
verband met omgevingsvergunningen en redelijke eisen van 
welstand en monumentenzorg kunnen ook andere aspecten 
aan bod komen zoals beleidsmatige thema's over het erfgoed 
en het omgevingsplan.

We zoeken een commissielid dat:
• deskundig is op het gebied van historische tuinen, 

landschappen, architectuur, ruimtelijke kwaliteit, 
monumenten en/of cultuurhistorie;

• affiniteit heeft met het lokale monumentenbeleid en 
met de lokale cultuurhistorie;

• gelegenheid heeft om vergaderingen bij te wonen 
binnen kantooruren;

• gevoel heeft voor bestuurlijke en maatschappelijke 
verhoudingen;

• bij voorkeur woonachtig is in de gemeente Nunspeet;
• onafhankelijk is van het gemeentebestuur en van het 

ambtelijk apparaat.

De taken van de dorpsbouwmeester bestaan voornamelijk 
uit het uitbrengen van welstandsadvies over aanvragen voor 
omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, het advise-
ren over principe aanvragen betreffende bouwplannen. De 
dorpsbouwmeester kan betrokken worden in de ontwerpfase 
van bouwprojecten en adviseert, indien nodig, over andere 
zaken die betrekking hebben op de ruimtelijke kwaliteit. Ook 
levert de dorpsbouwmeester een bijdrage aan de jaarlijkse 
verslaglegging in overleg met de ambtelijk secretaris.

We zoeken een dorpsbouwmeester die:
• beschikt over ruime ervaring en deskundigheid op het 

gebied van architectuur en cultuurhistorie;
• affiniteit heeft met de huidige architectuur in Nunspeet;
• verfrissend, inspirerend en plezierig samenwerkt;
• in staat is om op een heldere wijze het gesprek aan te 

gaan met ontwerpers over de kwaliteit van plannen en 
daarbij een sturende en initiërende rol inneemt;

• wekelijks circa 5 uur per week inzetbaar is; 
• objectief en autonoom een standpunt in kan nemen en 

onafhankelijk is;
• ingeschreven staat in het Architectenregister;
• zich waar nodig laat adviseren door andere deskundigen 

op het vlak van stedenbouw, cultuurhistorie, monumen-
ten en het landschap;

• zorg draagt voor een plaatsvervanger die zijn/haar taken 
mag waarnemen. 

Benoeming en presentiegeld
De benoeming van de leden geldt in eerste instantie voor een 
periode van vier jaar. Deze termijn kan vervolgens met vier 
jaar verlengd worden. De leden van de commissie Omge-
vingskwaliteit ontvangen presentiegeld voor iedere bijge-
woonde vergadering. De hoogte hiervan bedraagt € 90,02.
De dorpsbouwmeester ontvangt voor de uit te voeren werk-
zaamheden geen presentiegeld, maar een vergoeding per 
uur. Daarnaast behoort een vergoeding van reiskosten tot de 
mogelijkheden.

Over de Commissie Omgevingskwaliteit
De Omgevingswet schrijft voor dat elke gemeente een 
gemeentelijke adviescommissie instelt die adviseert over de 
omgevingskwaliteit. De gemeenteraad van Nunspeet heeft 
de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie, de 
Commissie Omgevingskwaliteit Nunspeet, inmiddels vastge-
steld. De huidige monumentencommissie en de dorpsbouw-
meester worden samengevoegd tot een nieuwe Commissie 
Omgevingskwaliteit. Deze Commissie Omgevingskwaliteit zal 
bestaan uit vijf leden, die deskundig zijn op het gebied van 
cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie, restauratiear-
chitectuur, historische tuinen en landschappen, architectuur 
en ruimtelijke kwaliteit.

Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacaturetekst en meer informatie op 
nunspeet.nl/werkenbij.
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Collegeprogramma 2022-2026

"Samen meer voor elkaar"
Burgemeester Celine Blom 

"Veiligheid is een 
groot goed. We 
willen dat inwoners 
zich veilig kunnen 
voelen. Dat bete-
kent dat we inzet-
ten op preventieve 
maatregelen om 
criminaliteit aan te 
pakken. 

Daarnaast willen we daadkrachtig en 
handhavend optreden bij ondermij-
ning, alcohol- en drugsoverlast. De 
buurtwacht en buurtpreventieteams 
blijven we hierbij ondersteunen. We 
zetten ons ook in voor het behoud van 
de tijdelijke ambulancepost en gaan bij 
voorkeur voor een definitieve oplos-
sing.  

De gemeente Nunspeet moet in de 
toekomst een zelfstandige en sterke 
gemeente blijven. Daarbij hebben we 
ook andere gemeenten nodig, want 
we kunnen niet al onze doelen en 
ambities zelfstandig realiseren. Daarom 
zoeken we waar het tot voordelen leidt 
de goede samenwerking met andere 
gemeenten in de regio, zowel in de Kop 
van Veluwe als in de Regio Zwolle.

Tenslotte, wij willen als gemeentebe-
stuur open en betrouwbaar zijn en 
in goede verbinding staan met onze 
inwoners, ondernemers, instellingen 
en organisaties."  

Wethouder Jennifer Elskamp

"We investeren de 
komende jaren in 
een stevige sociale 
basis en willen de 
onderlinge betrok-
kenheid stimuleren. 
Wijkontmoetings-
centra, dorpshuizen 
en dorpsverenigin-
gen vervullen samen
met organisaties een belangrijke rol bij 
deze ontmoeting.

We gaan in onze samenleving uit van 
gelijkwaardigheid voor al onze inwo-
ners waarbij respect, acceptatie, dia-
loog en verbinding de sleutelwoorden 
zijn. Iedereen kan volwaardig meedoen 
op basis van zijn eigen mogelijkheden, 
talenten en behoefte. 

De jeugdzorg staat onder grote druk. 
We willen een preventieve en vroegtij-
dige aanpak van problemen. We voe-
ren een onderzoek uit naar spreekuren 
op school door hulpverleners en willen 
investeren in goede (inloop)voorzienin-
gen voor jongeren.

We willen bereiken dat in Nunspeet 
geen mensen in armoede moeten 
leven en met name kinderen mogen 
geen belemmeringen ervaren door 
armoede. Voorkomen is beter dan 
genezen. Daarom zetten we preventief 
in op een gezonde leefstijl."

Wethouder Mark van de Bunte

"Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen. 
Daarom werken we samen met sport- en  
beweegaanbieders. Ons doel is beweeg- en 
sportplezier voor iedereen aan te bieden.  
We zetten onder meer in op bewegen in de 
openbare ruimte om ook in niet georganiseerd 
verband sportief bezig te zijn. We creëren 
zodoende win-winsituaties door elkaars ruimte, 
kennis en kunde slim te gebruiken. Een prachtig voorbeeld is de 
nieuwbouw van het multifunctionele zwembad, sport- en turnhal 
op sportpark De Wiltsangh. 

Ook pakken we door met de verbetering van de Stationsomgeving. 
Als entree tot ons centrum en de natuur gaan we daar aan de slag 
met een veilige doorstroming voor alle (verkeers)gebruikers. Tegelijk 
maken we een mooie groene toegangspoort van de Veluwe. De 
diversiteit aan natuur met een breed pallet aan bedrijven, winkels 
horeca en evenementen maakt ons uniek. Wij zijn trots op onze 
ondernemers. Zij zijn belangrijk voor een bloeiende lokale econo-
mie en werkgelegenheid. De mooie bedrijven en prachtige winkels 
zorgen in elke kern voor levendigheid en wij waarderen het onder-
nemerschap. 

Naast sport- en beweegplezier en ondernemen is kunst en cultuur 
een bron van ontspanning voor inwoners en onze gasten. We zijn 
een kunstenaarsdorp en de prachtige natuur is voor velen letterlijk 
een inspiratiebron. We zijn een toeristische en recreatieve bestem-
ming voor alle leeftijden en door alle seizoenen heen. Al met al is er 
voor iedereen wat te doen en te beleven in de gemeente, naast dat 
het hier fijn wonen, werken en recreëren is." 

Wethouder Wichert Stoffer

"We willen open en betrouwbaar 
zijn en in verbinding staan met 
onze inwoners, ondernemers, 
instellingen en organisaties. We 
willen inwoners tijdig en goed 
betrekken bij het ontwikkelen 
en uitvoeren van plannen en het 
oplossen van problemen. Inwo-
nersparticipatie biedt daarvoor 
een goed handvat. Wij staan open voor klantenfeed-
back en vertalen deze in concrete verbeteringsmaat-
regelen. Zo kijken we waar en hoe we onze telefoni-
sche bereikbaarheid nog verder kunnen verbeteren. 
ICT en het vergroten van het bewustzijn rondom 
privacy en informatieveiligheid van de gemeentelijke 
organisatie krijgen in de komende periode extra 
aandacht. 

De huidige financiële positie van onze gemeente is 
gezond en stabiel. We blijven een voorzichtig begro-
tingsbeleid voeren. Ons uitgangspunt is dat we de on-
roerende zaakbelasting (ozb) trendmatig aanpassen, 
waarbij we eventuele meeropbrengsten ten opzichte 
van de begroting jaarlijks reserveren voor toekomstig 
beleid en projecten vanuit het raadsakkoord.

Duurzaam beheer van onze natuurgebieden en het 
beschermen van kwetsbare flora en fauna heeft onze 
bijzondere aandacht. Ook het bereikbaar houden van 
bos en heide voor inwoners en toeristen vinden we 
belangrijk. We zoeken daarbij steeds naar een goede 
balans tussen natuurbescherming en natuurbeleving." 

Collegeprogramma 2022-2026

In een collegeprogramma geeft een college van burgemeester 
en wethouders aan wat ze de komende jaren gaat doen en 
wat ze wil bereiken. 

Voor de periode 2022-2026 hebben wij dit samengevat onder de 
noemer 'Samen meer voor elkaar'. 

Waarom? Omdat wij er van overtuigd zijn dat we 'samen' meer 
bereiken. We willen samen optrekken met de gemeenteraad, de 
inwoners, de ondernemers, de instellingen en andere partners 
in de Nunspeetse samenleving. Want als we het samen doen, 
krijgen we meer voor elkaar. 

Het Collegeprogramma 2022-2026 ligt ter inzage in het gemeen-
tehuis en is te bekijken via nunspeet.nl/collegeprogramma. Op 
deze pagina ziet u samenvattingen per portefeuille.  

Heeft u een vraag over één van de plannen uit het college-
programma? Of wilt u graag meedenken of een onderwerp bij 
ons onder de aandacht brengen? Heeft u een goed idee? 
Laat het ons weten. We horen graag van u. 

Bel ons: (0341) 25 99 11.
Mail ons: gemeente@nunspeet.nl

Gemeentelijk kapplan 2022-2023
De omgevingsvergunning voor het Kapplan 2022-2023 is verleend op woensdag 30 november 
2022 (HZ 2022-1705). Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken, zie colofon. U vindt het vol-
ledige kapplan op www.nunspeet.nl/kapplan. Beschikt u niet over internet? Vraag dan een 
papieren versie op via (0341) 25 99 11.

De aanvraag van het gemeentelijk kapplan omvat 233 gemeentelijke bomen, waarvan  
134 bomen niet vergunningplichtig en 99 bomen wel vergunningplichtig (vanwege stamomtrek).

Boomsoorten
De vergunningplichtige bomen bestaan uit de volgende aantallen en soorten: 6 acacia’s,  
2 Amerikaanse eiken, 5 berken, 17 beuken, 1 ceder, 1 Chinese moerascipres, 9 eiken,  
29 essen, 1 esdoorn, 2 fijnsparren, 1 goudes, 10 grove dennen, 2 haagbeuken, 1 Japanse 
sierkers, 1 paardenkastanje, 1 moeraseik, 4 populieren, 2 reuzenzilversparren, 1 sierkers,  
1 suikeresdoorn, 1 veldiep en 1 vogelkers.

Dunning
Van de 99 vergunningplichtige bomen zijn er 32 die hun standplaats hebben in een houtop-
stand als een bosje of dichte bomenrij. De reden voor de kap van deze bomen is veelal dunning 
van de houtopstand. Bij dunning wordt er ruimte gemaakt ten gunste van andere bomen. Deze 
vullen op den duur de vrijgekomen ruimte op van de verwijderde boom en kunnen zo beter 
uitgroeien tot volwaardige bomen. Van de resterende 67 vergunningplichtige bomen zijn er 11 
in 2021 aangemerkt als waardevolle boom van 80 jaar of ouder met een minimale levensver-
wachting van 10 jaar. Dit is vastgesteld door de raad van de gemeente Nunspeet. 

Het gaat om de volgende bomen:
• Linde, Laan achter nr. 68: slechte vitaliteit
• Beuk, naast F.A. Molijnlaan 140: dood
• Beuk, Eperweg 42: slechte vitaliteit
• Beuk, Oosterlaan 147 naast oprit: slechte vitaliteit
• Beuk, Colijnstraat 8: dood
• Beuk, Oosteinderweg tegenover nr. 44: werkende plakoksel (slechte aanhechting tak)
• Beuk, Oosteinderweg naast Edzard Koningpark: stormschade
• Beuk, F.A. Molijnlaan t.h.v. Naaldhof 1: dood
• Beuk, F.A. Molijnlaan t.h.v. Naaldhof 1: slechte vitaliteit
• Beuk, Elburgerweg t.h.v. Grote-Bunteweg: aantasting reuzenzwam
• Amerikaanse eik, parkeerplaats voetbal Sportlaan: slechte vitaliteit

Deze bomen verkeren in een zodanige slechte toestand dat instandhouding naar boomdeskun-
dige maatstaven niet langer verantwoord is. Het verlies van deze bomen moet worden gecom-
penseerd met een herplant.

Bij de kapaanvraag op www.nunspeet.nl/kapplan vindt u een overzicht van de te kappen  
bomen met daarop de soort, omtrek, standplaats, reden van de kap en eventuele herplant.

Redenen genoemd in de kapaanvraag zijn o.a.
• De boom is dood door droogte of vandalisme.
• Slechte vitaliteit waardoor de boom een zeer geringe toekomstverwachting heeft.
• Ernstige mechanische gebreken.
• Bovenmatige wortelopdruk.
• Aantasting met een houtrot veroorzakende schimmel.
• Stormschade of aanrijschade.
• Verwijderen van de boom ten gunste van naast staande boom / bomen (dunning).

Het kappen van de bomen is nodig ter voorkoming van risico op schade en letsel door wor-
telopdruk, vallende takken of het omvallen van de boom en om houtopstanden duurzaam in 
stand te houden. Gesteld kan worden dat hierdoor de belangen voor het kappen van de bo-
men zwaarwegender zijn dan het belang voor het behoud van de bomen. Daarom wordt een 
vergunning onder voorschriften verleend voor het kappen van 99 bomen.

Om dit verlies te compenseren, wordt een herplantverplichting opgelegd. Veel van de gekapte 
bomen die niet vergunningplichtig zijn voor het kappen, worden toch met een herplant gecom-
penseerd om de groenstructuur in stand te houden. Voor bomen in bosjes / landschappelijke 
beplantingen die gekapt worden met als doel een dunning ten gunste van andere bomen 
wordt geen herplant opgelegd.

De herplant dient plaats te vinden in het eerstvolgende plantseizoen na kap van de bomen, 
uiterlijk voor 1 april 2024. Op deze herplantbomen rust een instandhoudingsplicht.

Word Wijkheld: een schone buurt én een zakcentje
Wil jij de buurt schoonhouden én wat zakgeld verdienen? Word dan wijkheld. Je hebt ze vast 
wel eens gezien. Een jongen of meisje onder begeleiding van een volwassene met een hesje 
aan en een emmer en knijper in de hand om de buurt schoon te houden. Zij helpen 
onze gemeente schoon te houden en ruimen zwerfafval op. Eigenlijk zou het niet 
nodig moeten zijn, want je afval gooi je gewoon in de prullenbak. 
Helaas is het toch nodig. 

Wil jij helpen jouw buurt schoon te houden? 
En zit je in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8? Meld je dan aan en word Wijkheld: www.onzewijkhelden.nl

Wethouder Jaap Groothuis

"Wonen is een speerpunt van 
ons beleid. We bouwen wonin-
gen die maximaal bijdragen aan 
doorstroming, zodat er meer 
ruimte komt voor starters en se-
nioren. Onze slogan is 'passend 
wonen voor passende prijzen'. 
We onderzoeken of Feithenhof 
en Vierhouten mogelijkheden bieden voor woning-
bouw en ook willen we via een nieuwe regeling het 
mogelijk maken om bijgebouwen tijdelijk te bewonen.

We moeten de schade als gevolg van klimaatveran-
dering zo beperkt mogelijk houden. Daarom stimu-
leren we burgers bij te dragen aan klimaatadaptatie 
door bijvoorbeeld afkoppeling van regenwater en 
vervanging van verharding. We hebben aandacht 
voor biodiversiteit, hittestress en wateroverlast.

Voor het verkeer ligt onze focus op een goede 
verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid. Met 
de realisering van het project Stationsomgeving 
maken we een enorme verbeterslag wat betreft de 
bereikbaarheid. Wij willen een gastvrije gemeente 
zijn en heffen geen parkeergelden. Met Rijkswater-
staat blijven we in gesprek om een oplossing via een 
'brilconstructie' te zoeken voor de gevaarlijke situatie 
bij de twee kruisingen aan de Eperweg bij de A28. 
We willen ook zorgen voor een goede bereikbaar-
heid van alle kernen met het openbaar vervoer. Voor 
onze agrariërs vormen de toekomstmogelijkheden 
van hun percelen en de daarop aanwezige bebou-
wing een groot financieel en economisch belang. 
Deze belangen staan steeds meer onder druk. Een 
gezonde agrarische sector met voldoende toekomst-
perspectief is ook van belang voor de kwaliteit van 
de leefbaarheid van ons landelijk gebied en daarmee 
voor onze lokale gemeenschap. Boeren die verder 
kunnen en willen, ondersteunen we waar mogelijk. 
Met boeren die willen stoppen, kijken we samen 
naar mogelijkheden voor passende alternatieven."


