
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘voor het oprichten van 
3 appartementen en winkelruimte’ Brinkersweg 2a, Nunspeet
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een 
afwijking van het geldende bestemmingsplan voor het  
oprichten van drie appartementen en winkelruimte aan de 
Brinkersweg 2a, Nunspeet.

Van 15 juni tot en met 26 juli 2022 ligt het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning en het ontwerp hogere grenswaarde met 
bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens 
de bovengenoemde termijn kan een zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2020-0597) ingediend worden bij 
het college van B&W, zie colofon. Wilt u uw zienswijze monde-
ling toelichten, neem dan contact op met Team Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving via (0341) 25 99 11.

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

Geeft u/jij de gemeente Nunspeet 
onafhankelijk advies?
Word dan lid van de Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet. De 
adviesraad is op zoek naar twee enthousiaste en betrokken 
nieuwe leden die toe willen treden.

Doel, rol, taken en samenstelling Adviesraad
De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan en wordt 
gevormd door inwoners van de gemeente Nunspeet. Het is de 
taak van de Adviesraad om gevraagd en ongevraagd advies te 
geven aan het college van B&W over de hoofdlijnen van het te 
voeren gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein: Wmo, 
Jeugd en Werk & inkomen. 

De Adviesraad bestaat uit maximaal twaalf leden en wordt 
ondersteund door een onafhankelijk voorzitter en een ambtelijk 
secretaris. Leden van de Adviesraad worden op voordracht van 
de Adviesraad benoemd door het college.

Wat doe je als Lid van de Adviesraad?
De voltallige Adviesraad vergadert elke derde maandagavond 
van de maand (behalve in juli en augustus). Elk lid heeft zitting 
in één van de drie (kern)fracties binnen de Adviesraad: 
1. Wet maatschappelijke ondersteuning
2. Jeugdhulp
3. Participatiewet (werk en inkomen) 

Bovenstaande fracties vergaderen gemiddeld twee keer per 
maand. Daarnaast vragen we je om diverse beleidsstukken te 
lezen en bijeenkomsten bij te wonen. Als lid ontvang je een 
vrijwilligersvergoeding van € 350,- per jaar.

Wat verwachten wij?
• Je woont in de gemeente Nunspeet.
• Je hebt brede interesse voor beleidsonderwerpen op de  

terreinen: wonen, welzijn, zorg en inkomen.
• Je wil op persoonlijke titel en vanuit een brede invalshoek 

participeren in de Adviesraad.
• Je hebt aantoonbare affiniteit voor één of meerdere vor-

men van maatschappelijke ondersteuning met betrekking 
tot Wmo, Jeugdzorg en Werk en inkomen.

Meer informatie
Op de webpagina www.nunspeet.nl/adviesraad vind je meer 
informatie over de Adviesraad en kun je onder andere verslagen 
en adviezen inzien zodat je een goed beeld kunt creëren. Neem 
voor meer informatie contact op met de ambtelijk secretaris 
van de Adviesraad, mevrouw M. Gerressen, via e-mail 
adviesraadmo@nunspeet.nl of via (0341) 25 99 11.

We nodigen je van harte uit de Adviesraad te versterken. Stuur 
je sollicitatie met motivatie en eventueel cv per post (zie colo-
fon) of per e-mail adviesraadmo@nunspeet.nl.

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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Nunspeet
Beslistermijn verlengd1

- Marconiweg 32. Het wijzigen 
  van de bestemming. Zaak: 
  HZ 2022-0606. Verzonden 
  31-5-2022.
- Martensweg 69. Het plaatsen 
  van een nokverhoging. Zaak: 
  HZ 2022-0604. Verzonden 
  7-6-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Marconiweg 32. Het wijzigen 
  van de bestemming. Zaak: 
  HZ 2022-0606. Verzonden 
  3-6-2022.
- Kolmansweg 8a 0024. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  pauzewoning. Zaak: HZ 2022-
  0836. Verzonden 1-6-2022. 
- Bergakkerweg 1a. Plaatsen 
  van een dakkapel. Zaak: 
  HZ 2022-0767. Verzonden 
  2-6-2022.
- Bergakkerweg 24. Verbreden 
  van de oprit. Zaak: HZ 2022-
  0824. Verzonden 1-6-2022. 
- F.A. Molijnlaan 109. Wijzigen 
  van situatie parkeerterrein.
  Zaak: HZ 2022-0709. 
  Verzonden 2-6-2022. 
- Hullerweg 94. Het oprichten 
  van een bijgebouw. Zaak: 
  HZ 2022-0626. Verzonden 
  1-6-2022.
- Marconiweg 32. Het wijzigen 
  van de bestemming. Zaak: 
  HZ 2022-0606. Verzonden 
  3-6-2022. 
- Molenbeek fase 3, kavel 11. 
  Het oprichten van een 
  woning. Zaak: HZ 2022-0319. 
  Verzonden 1-6-2022.
- Molenbeek fase 3, kavel 14 
  en 15. Het oprichten van een 
  dubbele woning. Zaak: 
  HZ 2022-0517. Verzonden 
  2-6-2022.
- Nijverheidsweg 8. Plaatsen 
  van zeecontainers. Zaak: 
  HZ 2022-0167. Verzonden 
  1-6-2022. 
- Oosteinderweg 85. Het aan-
  brengen van stucplint. Zaak: 
  HZ 2022-0729. Verzonden 
  2-6-2022. 

Activiteitenbesluit verleend3

- Grote-Bunteweg 11. Het 
  mogen lozen van vethoudend 
  afvalwater zonder vetafschei-
  der en slibvangput. Zaak: 
  HZ 2022-0953. Verzonden 
  3-6-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Het houden van Eibertjes 
  Zomermarkten op 12, 19 en 
  26 juli, 2, 9 en 16 augustus in 
  2022. Zaak: HZ 2022-0866. 
  Ontvangen 18-5-2022. 
 
Evenementenvergunning 
verleend2

- Industrieweg 47. Open Huis 
  Inclusief Groep op 24 juni 
  2022. Zaak: HZ 2022-0743. 
  Verzonden 1-6-2022. 
 

Vergunningen

Inzage
Eenvoudig toegang tot besluiten over uw buurt zoals 

vergunningen, bouwplannen en 
lokale regelgeving? 

overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Toch liever de stukken 
inzien in het gemeentehuis?

Maak dan een afspraak via (0341) 25 99 11.

Gedumpt afval? 
Losliggende 
stoeptegels?
Meld dit via 
nunspeet.nl/
ietsmelden

APV-vergunning aangevraagd1

- Van Karnebeekstraat 43. 
  Objectontheffing container 
  1 jun t/m 1 aug 2022.
  Zaak: HZ 2022-0913. 
  Ontvangen 31-5-2022.
- Aangewezen locaties binnen 
  gemeente. (Doorlopende) 
  vergunning ontheffing aan-
  kondigingsborden Veluvine 
  2022/2023. Zaak: HZ 2022-
  0929. Ontvangen 25-5-2022. 

APV-vergunning verleend1

- Van Karnebeekstraat 43. 
  Objectontheffing container 
  van 1 jun t/m 1 aug 2022.
  Zaak: HZ 2022-0913. 
  Verzonden 2-6-2022.
- Aangewezen locaties binnen 
  gemeente. (Doorlopende) 
  vergunning ontheffing aan-
  kondigingsborden Veluvine 
  2022/2023. Zaak: HZ 2022-
  0929. Verzonden 2-6-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Heetkamp 54d. Het tijdelijk 
  bewonen van een pauze-
  woning. Zaak: HZ 2022-0754. 
  Verzonden 24-5-2022.
- Hooiweg 176. Realiseren van 
  een aanbouw. Zaak: HZ 2022-
  0714. Verzonden 2-6-2022.
- Stakenbergweg 54. Plaatsen 
  poort. Zaak: HZ 2022-0530. 
  Verzonden 2-6-2022.
- Perceel naast Pirkweg 26. 
  Het plaatsen van een schuil-
  gelegenheid. Zaak: HZ 2022-
  0138. Verzonden 2-6-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Rondom de schaapskooi, 
  deel Stakenbergweg en deel 
  Krommeweg. Het houden 
  van een Wollig Landlevenfair 
  en Schaapscheerdersfeest op 
  18 juni 2022. Zaak: HZ 2022-
  0682. Verzonden 31-5-2022. 

Sloopmelding1

- Vierhouterweg 54. Het ver-
  wijderen van asbesthouden
  de golfplaten. Zaak: HZ 2022-
  0892. Ontvangen 23-5-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Harderwijkerweg 430. Het 
  verbouwen van 2 zomerhuis-
  jes tot premantelzorgwoning.
  Zaak: HZ 2021-1946. 
  Verzonden 1-6-2022. 
- Harderwijkerweg 495 0007. 
  Het tijdelijk bewonen van 
  een pauzewoning. Zaak: 
  HZ 2022-0753. Verzonden 
  24-5-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -
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Commissievergadering
Op donderdag 16 juni vergadert de commissie Algemeen Be-
stuur om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan 
o.a. het Integraal Veiligheidsplan en de opvang vluchtelingen. 

De vergadering wordt live uitgezonden via de website 
nunspeet.raadsinformatie.nl. Op deze website vindt u ook 
de volledige agenda.

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

Spoorwegovergang Elspeterweg 
afgesloten van 17 - 20 juni
Vanwege de aanpak van de stationsomgeving wordt door 
aannemer BAM (namens ProRail) onderhoud uitgevoerd aan 
de spoorwegovergang Elspeterweg in Nunspeet. Dit betekent 
dat de spoorwegovergang voor al het verkeer is afgesloten 
van vrijdag 17 juni 23.00 uur tot en met maandag 20 juni 
7.00 uur. 

Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de spoorweg-
overgang aan het Groenelaantje. Gemotoriseerd verkeer 
wordt omgeleid via de A28, afrit 15 (Epe/Nunspeet-Oost). 
De hulpdiensten en het busvervoer zijn geïnformeerd over de 
afsluiting. De reizigers van buslijn 112 (Apeldoorn-Nunspeet 
via Elspeet) hebben enige hinder. Kijk op www.rrreis.nl voor 
actuele reisinformatie.

De bedrijven en bewoners aan de zuidzijde van het spoor 
blijven via de snelweg A28, afrit 14 (Nunspeet/Elspeet) 
bereikbaar. 

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

Bezoek Sportcomplex De Wiltsangh
op Dag van de Bouw
Zaterdag 18 juni is de Dag van de Bouw en Nunspeet doet dit 
jaar mee. Van Norel Bouwgroep, Hellebrekers Water & Lei-
suretechniek, Sportbedrijf Nunspeet en gemeente Nunspeet 
nodigen iedereen van harte uit om alvast een kijkje te nemen 
in het sportcomplex dat ontwikkeld wordt op sportpark De 
Wiltsangh. Tussen 10.00 en 16.00 uur is er gelegenheid om 
de accommodatie te bezoeken. Bezoekers kunnen zelf een 
kijkje nemen of deelnemen aan een rondleiding, er is een 
prijsvraag (met als prijs 3x een 10-badenkaart) en daarnaast 
presenteren de deelnemende bedrijven zichzelf.

Het is op zaterdag 18 juni druk op en rond het sportpark. 
Kom daarom voor zover mogelijk lopend of met de fiets!

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

Gemeente haalt snoeiafval gratis op
De zon schijnt 
volop en alles 
groeit en bloeit. 
Tijd om weer 
te snoeien. Op 
dinsdag 21 juni 
laat de gemeente 
Nunspeet het 
snoeiafval gratis 
door firma ABL 
bij u thuis opha-
len. Het snoei-
afval wordt deels 
verwerkt tot compost waar weer nieuwe bomen, groentes of 
fruit op kunnen groeien. 

Wilt u van deze dienst gebruikmaken? Meld u dan aan vóór 
maandag 20 juni 12.00 uur. Dit kan telefonisch via (0318) 61 
42 27 of per e-mail naar ablsnoeihout@outlook.com. 

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

Prokkelstage bij gemeente Nunspeet
Afgelopen donderdag kwam Paula een dag stage lopen in het gemeentehuis. Zij verruilde haar 
werk bij Atelier De Kokon een dag om samen met bode Willem o.a. koffie klaar te zetten voor di-
verse vergaderingen, lekkere broodjes en salades te maken in de personeelskantine en in gesprek 
te gaan met wethouder Elskamp. 

Paula vond het een gezellige dag en erg goed gaan. Dat vond de bode ook. Wethouder Elskamp: 
"Ik vind het belangrijk dat we vanuit het gemeentehuis in contact staan met de mensen voor wie 
we beleid maken. We hechten veel waarde aan inclusie. Fijn te horen dat Paula het zo goed naar 
haar zin had."

Nationale Prokkelstagedag
Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking 
én iemand zonder. Om te laten zien hoe belangrijk en waardevol deze ontmoetingen zijn, was 
afgelopen week de jaarlijkse Prokkelweek met op donderdag 9 juni de Nationale Prokkelstage-
dag. Een laagdrempelige manier voor organisaties en mensen met een beperking/afstand tot de 
arbeidsmarkt om kennis met elkaar te maken.

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

Dr. A. Verschoorschool bezoekt gemeentehuis
Afgelopen donderdag bezocht groep 7 van de Dr. A. Verschoorschool het gemeentehuis. Henry 
Stulen van Jong&Politiek Nunspeet leidde hen rond, vertelde van alles over de politiek en liet de 
ambtsketen van de burgemeester zien. Voordat ze terug naar school gingen, werd er nog even 
een groepsfoto gemaakt.

Salades en broodjes klaarmaken in de personeels-
kantine.

Paula laat vol trots haar werk van De Kokon zien 
aan wethouder Elskamp.

Update Nunspeet Biedt Onderdak
Nunspeet Biedt Onderdak (NBO) is de coördinerende organisatie 
rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente 
Nunspeet. Wekelijks verzorgt zij een korte update op deze pagina 
rondom de ontwikkelingen van deze opvang. Momenteel worden 
ca. 250 vluchtelingen in de gemeente Nunspeet opgevangen. 

Docenten gezocht voor Engelse les
Na inventarisatie blijkt dat veel Oekraïense vluchtelingen graag Engels willen leren spreken en 
schrijven. NBO is dringend op zoek naar docenten die bereid zijn om deze les te geven. Nadat 
deze les is gestart, wordt ook de behoefte voor een Nederlandse les geïnventariseerd. 
Docenten die bereid zijn Nederlandse les te geven, worden daarom ook hartelijk uitgenodigd 
te reageren. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.nunspeetbiedtonderdak.nl.

Groepsleerkracht(en)
Voor komend schooljaar 2022-2023 is CNS Nunspeet - namens alle Nunspeetse scholen - op 
zoek naar één of meerdere enthousiaste groepsleerkrachten voor een taalklas met Oekraïnse 
leerlingen. Bij beëindiging van de taalklas vindt een benoeming plaats als groepsleerkracht 
binnen de scholen van CNS Nunspeet. Meer info op www.cnsnunspeet.nl/vacatures.
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Ouderenmishandeling: 
1 op de 20 ouderen heeft ermee te maken
Ontspoorde mantelzorg
Het echtpaar Van Zegge*, beide 70-plussers, is bijna 50 jaar getrouwd. Mevrouw Van Zegge is 
ruim tien jaar afhankelijk van de zorg van haar man. Meneer Van Zegge heeft het zwaar met de 
zorgtaken van zijn vrouw en raakt hierdoor steeds meer gefrustreerd. Daarbij ontstaat bij hem 
ook frustratie over de levensfase waarin ze beiden terecht zijn gekomen. Hij kan dit moeilijk 
accepteren en uit zijn frustraties op zijn vrouw. Zo maakt hij opmerkingen naar zijn vrouw over 
haar oude en onaantrekkelijke lichaam en is hij regelmatig heel ruw als zijn vrouw verzorging 
nodig heeft. 

Mevrouw Van Zegge heeft het door de situatie psychisch zwaar. Ze voelt zich minderwaardig en 
heeft last van stressklachten, maar ze praat hier niet over met anderen, omdat ze zich afhankelijk 
voelt en zich schaamt voor de situatie.

Op een dag is haar dochter op bezoek en zij ziet hoe ruw haar vader met haar moeder omgaat. Ze 
bespreekt met hen dat ze het idee heeft dat de zorg, hoe goed de intenties van haar vader in het 
begin ook waren, te zwaar geworden is en dat haar ouders hulp moeten zoeken voor de verzor-
ging van haar moeder.

* Om de anonimiteit van de betrokken te waarborgen, zijn enkele gegevens aangepast.

Wat is ouderenmishandeling?
Ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook verwaarlo-
zing, financiële uitbuiting en seksueel misbruik vallen eronder. Het komt voor in huiselijke kring, 
maar soms ook in zorginstellingen. Kenmerkend aan ouderenmishandeling is dat het vaak bin-
nen afhankelijkheidsrelaties plaatsvindt. Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar 
meestal is dit niet het geval. Vaak kunnen mensen de zorg voor hun naasten (mantelzorg) of voor 
cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen. Dit kan leiden tot onverantwoorde zorg. 
De afhankelijkheidsrelatie maakt het voor ouderen moeilijk om eraan te ontsnappen en actie te 
ondernemen.

Vermoedens van mishandeling? 
Huiselijk geweld, ook als de intenties aanvankelijk 
goed waren, brengt altijd schade. Dat verdient zorg 
en hulp van anderen. 

Herken de signalen
Soms heb je het idee dat er iets aan de hand is. 
Bijvoorbeeld als de oudere niet goed kan uitleggen 
waar blauwe plekken of wonden vandaan komen 
of als er geld of spullen verdwijnen. Ouderen 
praten liever niet over wat er aan de hand is. Ze 
schamen zich of zijn bang voor de persoon die 
hen slecht behandelt. Ook kunnen ze bang zijn de 
persoon die hen mishandelt te verliezen. Vaak zorgt die persoon ook voor hen of is het iemand 
van wie ze houden.

Advies en hulp
Heeft u zelf te maken met huiselijk geweld? Of maakt u zich zorgen over een oudere in uw 
omgeving? Blijf er niet mee rond lopen, maar praat erover met iemand die u vertrouwt, die kan 
adviseren en kan helpen. Dit kan een familielid, buren of vrienden zijn, maar ook bijvoorbeeld de 
huisarts of de wijkagent.

Hieronder enkele tips om het gesprek aan te gaan als u zich zorgen maakt:

1.  Knoop een gesprek aan over iets luchtigs, zodat de ander zich op zijn/haar gemak voelt.
2.  Stel open vragen over wat u is opgevallen, zodat de ander kan vertellen.
3.  Oordelen helpt niet. Mensen zijn erg loyaal naar hun familie en vrienden. Probeer daarom 

niet negatief over hen te praten. Ook niet als u zelf boos wordt van wat u hoort. Richt u op 
de persoon voor u en vraag door.

4.  Blijf kalm als de ander tijdens het gesprek erg emotioneel wordt. Probeer hem of haar dan 
even af te leiden, bijvoorbeeld met een praktische vraag.

5.  Doe geen beloftes die u niet kunt waarmaken. Hoort u iets dat niet goed is? Beloof dan niet 
dat u iets geheim houdt, maar vraag of u de ander mag helpen.

De website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vertelt hoe u in actie kunt komen. U vindt er onder 
andere de signalen van ouderenmishandeling en meer  tips om het gesprek aan te gaan. 

Voor advies en hulp kunt u (anoniem) bellen met Veilig Thuis via 0800 2000 (gratis). U kunt ook 
om advies vragen als u twijfelt of het wel om huiselijk geweld / ouderenmishandeling gaat. 

Bij vragen over mantelzorg kunt u contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg Nunspeet. 
Kijk hiervoor op www.mantelzorg-nunspeet.nl of bel (0341) 25 72 42.

Voor al uw vragen rondom financiën kunt u contact opnemen met Financieel Trefpunt. Elke 
donderdagochtend is er tussen 10.00 en 12.00 uur een inloopmoment in de bibliotheek van Velu-
vine (F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet). Buiten spreekuurtijden zijn zij bereikbaar via het 
mailadres financieeltrefpuntnunspeet@stimenz.nl. Kijk voor meer informatie op de website 
www.nunspeet.nl/financieeltrefpunt. 

Als je naaste verslaafd is en je niet 
meer weet wat je moet doen...

'Mijn kind blowt, gaat nauwelijks meer naar school 
en gaat met foute vrienden om.'

'Mijn man vergokt al onze inkomsten. 
We zitten diep in de schulden.'

'Mijn vrouw drinkt steeds meer. 
Ik heb al van alles gedaan, maar niets helpt.'

'Mijn man is steeds vaker agressief naar mij. 
Ik denk dat dit door de alcohol komt.'

Als een naaste verslaafd is, gaat dit bijna altijd ten koste van 
de anderen in het gezin. Door bijvoorbeeld leugens, ruzies en 
wantrouwen kun je het gevoel hebben dat het contact met 
je verslaafde naaste verstoord of soms helemaal weg is. Een 
logische reactie is, onder andere, dat naasten zich aanpassen 
om de lieve vrede te bewaren. Dit gaat vaak ten koste van de 
kwaliteit van leven van de niet verslaafde naasten zelf. Vaak 
is dit een eenzame strijd en heb je het gevoel dat je er alleen 
voor staat.

Naasten hebben al vaak geprobeerd goede hulp te vinden. 
Vaak is dit een zoektocht op zich. En als er al hulp is, dan slaat 
de behandeling niet altijd aan. Meestal omdat de verslaafde 
niet gemotiveerd is.

Tactus voert 'Craft' uit voor deze naasten. En die naasten 
kunnen zowel ouders, kinderen als partners zijn. Craft is een 
methodiek die acht bijeenkomsten kent. Bij u thuis, bij Tactus 
op kantoor... waar u maar wilt. Het doel van 'Craft' is om de 
levenskwaliteit van de naasten te vergroten én om de naasten 
vaardigheden aan te leren, zodat zij beter in staat zijn de 
verslaafde naaste naar een passende behandeling te krijgen.

'Craft' is gratis en heeft geen wachtlijst. Wilt u meer weten 
over 'Craft' of over andere hulp voor verslaving. Neem dan 
contact op met Arjan van Roon, Preventie Tactus via 06 13 01 
19 07 of kijk op www.tactus.nl.


