
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 
met het Klantcontactcentrum. 
Tegen vergoeding kunt u een ko-
pie krijgen van de stukken die ter 
inzage liggen. U kunt tegen een 
melding geen bezwaar maken. Bij 
een aanvraag om een vergunning/
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 terin-
zagelegging van een besluit een 
beroepschrift indienen. Ook als 
u kunt aantonen dat u tijdens de 
periode van terinzageligging van 
het ontwerpbesluit hier rede-
lijkerwijs niet toe in staat bent 
geweest. Naast het indienen van 
een beroep kunt u een voorlo-
pige 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
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- F.A. Molijnlaan 163. Het
  vervangen van de kozijnen.
  Zaak: HZ 2022-0137. 
  Ontvangen 27-1-2022.
- Marconiweg 12. Uitbreiden 
  van de woning. Zaak: HZ 2022-
  0158. Ontvangen 31-1-2022. 
- Molenbeek 3, kavel 01. Het 
  oprichten van een woonhuis.
  Zaak: HZ 2022-0159. 
  Ontvangen 31-1-2022.
- Nijverheidsweg 8. Plaatsen 
  zeecontainers. Zaak: HZ 2022-
  0167. Ontvangen 1-2-2022.
- Parallelweg 91. Uitbouwen 
  woning. Zaak: HZ 2022-0121.
  Ontvangen 25-1-2022.
- Vlierweg 75. Het kappen van 
  een boom. Zaak: HZ 2022-
  0168. Ontvangen 1-2-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Grote-Bunteweg 11. Het 
  realiseren van een woon-
  zorgvoorziening + algemene 
  ruimten (Activiteiten Bouwen,
  Afwijken best. plan, Wijzigen 
  monument). Zaak: HZ 2021-
  1843. Verzonden 7-2-2022.
- Kapzolder 4. Plaatsen van
  schutting. Zaak: HZ 2021-
  1914. Verzonden 7-2-2022. 

Omgevingsvergunning 
geweigerd3

- Harderwijkerweg 49. Het
  verbreden van inrit. Zaak: 
  HZ 2021-1944. Verzonden 
  3-2-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Stationsomgeving. Het vellen 
  van houtopstanden t.b.v. het 
  herontwikkelen stations-
  omgeving. Zaak: HZ 2022-
  0084. Verzonden 2-2-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Marktplein. Beachvolleybal-
  toernooi op 24 en 25 juni 
  2022. Zaak: HZ 2022-0162. 
  Ontvangen 31-1-2022. 

APV-vergunning aangevraagd1

- Parkeerplaats t.h.v. Stations-
  laan 16. Tijdelijk plaatsen van 
  een gesloten afvalcontainer.
  Zaak: HZ 2022-0178. 
  Ontvangen 3-2-2022. 

APV-vergunning verleend3

- Plaatsen borden en span-
  doeken van 18-28 februari 
  2022 voor open dag Arma.
  Zaak: HZ 2022-0140. 
  Verzonden 8-2-2022.
- Parkeerplaats t.h.v. Stations-
  laan 16. Tijdelijk plaatsen van 
  een gesloten afvalcontainer.
  Zaak: HZ 2022-0178. 
  Verzonden 8-2-2022. 

Sloopmelding1

- Nijverheidsweg 3. Slopen van 
  voormalig Emte Supermarkt.
  Zaak: HZ 2022-0173. 
  Ontvangen 2-2-2022. 

Vergunningen - Parallelweg 99. Saneren van 
  asbest van het dak. Zaak: 
  HZ 2022-0143. Ontvangen 
  28-1-2022. 
- Schoolweg 29. Verwijderen 
  asbesthoudende golfplaten 
  van het fietsenhok. Zaak: 
  HZ 2022-0147. Ontvangen 
  30-1-2022. 

Milieumeldingen1

- Edisonweg 40. Veranderen 
  van de inrichting. Zaak: 
  HZ 2021-1332. Ontvangen 
  30-8-2021. 
 
Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Bosrand 109. Het oprichten 
  van een woning. Zaak: 
  HZ 2022-0169. Ontvangen 
  1-2-2022.
- Stakenbergweg 1. Restylen 
  van de woning. Zaak: 
  HZ 2022-0130. Ontvangen 
  26-1-2022.
- Staverdenseweg 89a. Het 
  legaliseren van meerdere 
  bouwwerken. Zaak: HZ 2022-
  0068. Ontvangen 17-1-2022. 
- Veenweg 30. Restylen en 
  verduurzamen woning. 
  Zaak: HZ 2022-0094. 
  Ontvangen 20-1-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Schapendrift t.h.v. nummer 23.
  Veluwse Boekenmarkten op 
  23 en 30 juli en 6 en 13 augus-
  tus 2022. Zaak: HZ 2022-
  0141. Ontvangen 28-1-2022. 

Sloopmelding1

- Apeldoornseweg 82. Slopen 
  woning, bakhuisje en bijge-
  bouw. Zaak: HZ 2022-0172. 
  Ontvangen 2-2-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
verleend1

- Harderwijkerweg 343 037c. 
  Het tijdelijk bewonen van 
  een pauzewoning. Zaak: 
  HZ 2022-0063. Verzonden 
  4-2-2022. 
- Harderwijkerweg 495 0005. 
  Het tijdelijk bewonen van 
  een pauzewoning. Zaak: 
  HZ 2022-0012. Verzonden 
  4-2-2022. 
- Oudeweg 4g. Tijdelijk bewo-
  nen van een pauzewoning.
  Zaak: HZ 2022-0015. 
  Verzonden 4-2-2022. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- 't Frusselt 30. Het kappen 
  van twee eikenbomen op 
  terrein. Zaak: HZ 2022-0165. 
  Ontvangen 1-2-2022. 

Sloopmelding1

- Niersenseweg 12. Het slopen 
  van bestaande woning.
  Zaak: HZ 2022-0156. 
  Ontvangen 31-1-2022. 
 
- Zie colofon voor toelichting -

Besluit omgevingsvergunning ‘het uitbreiden van de Jumbo 
supermarkt op het perceel Industrieweg 15 in Nunspeet’
Het college van B&W heeft besloten een omgevingsvergun-
ning te verlenen voor het uitbreiden van de Jumbo super-
markt op het perceel Industrieweg 15 in Nunspeet (kenmerk 
HZ 2021-0974). Het gaat hier om een uitgebreide procedure 
in verband met het afwijken van het bestemmingsplan. De 
omgevingsvergunning bevat een 'projectafwijkingsbesluit' als 
bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo.

Van 16 februari tot en met 29 maart 2022 ligt in het gemeen-
tehuis de omgevingsvergunning en de daarbij behorende 
stukken ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.OV00089-vg01).
 
Tijdens de termijn van terinzagelegging 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.

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

Vaststelling wijzigingsplan Bredeweg 35
Het college van B&W heeft op 12 januari 2022 het wijzigings-
plan Bredeweg 35 vastgesteld. De wijziging is nodig voor 
het slopen van de bestaande agrarische bebouwing op het 
perceel en het terugbouwen van één vrijstaande woning. 

Inzageperiode
Het wijzigingsplan ligt van 16 februari tot en met 30 maart 
2022 ter inzage in het gemeentehuis. Het wijzigingsplan is 
ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0302.WI01031-vg01).

Beroep
Van 17 februari tot en met 31 maart 2022 kan beroep worden
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het is mogelijk 
via digitaalloket.raadvanstate.nl digitaal beroep in te stellen. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de website van de Raad van 
State voor de precieze voorwaarden: www.raadvanstate.nl. 

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

Planning voor kiezers
Als u op 31 januari 2022 in de gemeente Nunspeet woonde, 
mag u in onze gemeente stemmen. Voor u zijn onderstaande 
datums belangrijk: 

Wat ontvangt u of mag u? Wanneer
Stempas en flyer met stemlokalen Voor 2 maart
Kandidatenlijst Voor 11 maart 
Vervangende stempas aanvragen Tot 11 maart 17.00u
Digitaal/schriftelijk volmacht 
aanvragen

Tot 11 maart 17.00u

Onderhandse volmacht via stempas Tot 16 maart

LET OP! Als u na 31 januari 2022 in onze gemeente bent 
komen wonen, ontvangt u van uw vorige woongemeente uw 
stempas. U stemt dan ook in uw vorige gemeente. Ook voor 
het aanvragen van een volmacht moet u bij uw vorige ge-
meente zijn en de gemachtigde moet in uw vorige gemeente 
wonen. Een onderhandse volmacht kunt u alleen geven aan 
iemand die in uw vorige gemeente woont. 
 
Vergeet niet een legitimatiebewijs mee te nemen naar het 
stembureau. Een identiteitsbewijs is een paspoort, identiteits-
kaart of rijbewijs uit Nederland of ander EU-land. Deze mogen
bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. U kunt zich 
ook identificeren met een verblijfsdocument. Wordt u ge-
machtigd voor iemand anders te stemmen dan moet u een 
kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.

Geen (geldig) legitimatiebewijs? Vraag dan uiterlijk 8 maart 
2022 een nieuw identiteitsbewijs aan op het gemeente-
huis. Let er hierbij op dat u dan tijdig een afspraak maakt. 
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Stationsomgeving Nunspeet
Gecombineerd plan/project m.e.r.-beoordelingsbesluit
Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken bekend dat ter voorbereiding
van het bestemmingsplan Stationsgebied Nunspeet een m.e.r.-beoordelings-
besluit is genomen. In het rapport 'm.e.r.-beoordeling stationsgebied Nunspeet' 
is de m.e.r.-beoordeling neergelegd. Deze beoordeling dient als onderbouwing. 
Het betreft een gecombineerde project-/plan-m.e.r.-beoordeling. Het project-
mer-beoordelingsbesluit is voor het bestemmingsplan nodig, omdat er sprake 
is van een stedelijk ontwikkelingsproject (bijlage bij Besluit m.e.r. categorie 
D11.2). Het plan-mer-beoordelingsbesluit is nodig voor het bestemmingsplan 
nu ook een passende beoordeling voor het bestemmingsplan is verricht 
(artikel 7.2a Wm en artikel 3 van het Besluit m.e.r.).

Besloten is geen m.e.r.-procedure te doorlopen voor dit bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan 'Stationsgebied Nunspeet' beoogt te voorzien in het ophef-
fen van de overweg Elspeterweg door middel van de aanleg van een tweetal 
onderdoorgangen. Eén voor snelverkeer en één voor langzaamverkeer met een 
opgang naar het perron. Tevens voorziet het plan in de herinrichting van het 
Stationsgebied met een gewijzigde verkeersafwikkeling, waarbij onder andere 
de F.A. Molijnlaan opschuift in noordelijke richting en de rotonde verplaatst 
wordt in westelijke richting.

Waarom een m.e.r. beoordelingsbesluit?
Op basis van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage moet 
het bevoegd gezag bepalen of de ontwikkeling zoals mogelijk gemaakt in het 
bestemmingsplan nadelige milieugevolgen heeft op de milieu- en leefomge-
vingskwaliteit in en rondom het gebied. Daarom zijn de effecten die kunnen 
optreden in beeld gebracht in een zogenaamde aanmeldnotitie. De conclusie 
van de m.e.r.-beoordeling is dat belangrijke nadelige milieugevolgen voor het 
bestemmingsplan Stationsgebied Nunspeet kunnen worden uitgesloten.

Ter inzage
Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen van 16 februari tot en met 
29 maart 2022 ter inzage in het gemeentehuis, zie colofon.

Bezwaar m.e.r. beoordelingsbesluit
Tegen het m.e.r-beoordelingsbesluit is alleen bezwaar of beroep mogelijk als 
deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit (het 
uiteindelijk vast te stellen bestemmingsplan Stationsgebied Nunspeet), recht-
streeks in zijn belang treft. Het gaat hier namelijk om een voorbereidingsbeslis-
sing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Verder staat 
er tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit geen direct bezwaar en beroep open.
Degene die rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan het schriftelijke 
bezwaar, binnen de termijn van terinzagelegging, zenden aan burgemeester en 
wethouders van Nunspeet, zie colofon onder vermelding van 'bezwaar m.e.r. 
beoordelingsbesluit bestemmingsplan Stationsgebied Nunspeet'. 

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

Ontwerpbestemmingsplan en overige (ontwerp)besluiten ‘Herontwikkeling 
stationsomgeving Nunspeet’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet hebben op 28 de-
cember 2021 het besluit van de gemeenteraad van Nunspeet van 16 december 
2021 om toepassing te geven aan artikel 3.30, lid 1 sub b van de Wet ruimte-
lijke ordening (gemeentelijke coördinatieregeling) ten behoeve van de realisatie 
van het project ‘herontwikkeling stationsgebied Nunspeet’ bekendgemaakt.

De gemeentelijke coördinatieregeling maakt het mogelijk de procedure voor 
de benodigde vergunningen gelijktijdig op te laten lopen met de procedure van 
het bestemmingsplan. Met de coördinatieregeling worden de betrokken beslui-
ten gezamenlijk voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt. Ook vindt bundeling 
van rechtsbescherming plaats zodat kan worden volstaan met het indienen van 
één zienswijze tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten. Hierdoor 
kan de besluitvorming efficiënter, sneller en meer inzichtelijk plaatsvinden.

Met toepassing van het coördinatiebesluit op grond van artikel 3.30 e.v. van de 
Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
worden de volgende ontwerpbesluiten met de daarop betrekking hebbende 
stukken gelijktijdig ter inzage gelegd:
1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Stationsgebied Nunspeet'
2. Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde voor Industrieweg en Elspeterweg 

Stationsomgeving op grond van de Wet geluidhinder
3. Ontwerp-natuurvergunning op grond van de Wet natuurvergunning
4. Ontwerp ontheffing soortbescherming op grond van de Wet Natuurbe-

scherming.

Ontwerpbestemmingsplan
De gemeente Nunspeet wil de stationsomgeving van Nunspeet herontwikkelen. 
Bij de herontwikkeling worden onder meer twee tunnels onder het spoor ge-
realiseerd en worden wegen en rotondes nieuw aangelegd c.q. verplaatst. Het 
huidige bestemmingsplan is hiervoor echter niet toereikend. Om de herontwik-
keling mogelijk te maken zal daarom een nieuw bestemmingsplan vastgesteld 
moeten worden. 

Het (ontwerp)bestemmingsplan 'Stationsgebied Nunspeet' voorziet in de ont-
wikkeling van het stationsgebied Nunspeet, onder andere het opheffen van de 
overweg Elspeterweg door middel van de aanleg van een tweetal onderdoor-
gangen. Eén voor snelverkeer en één voor langzaamverkeer met een opgang 
naar het perron. Tevens voorziet het plan in de herinrichting van het Stations-
gebied met een gewijzigde verkeersafwikkeling, waarbij onder andere de F.A. 
Molijnlaan opschuift in noordelijke richting en de rotonde verplaatst wordt in 
westelijke richting. 

Ontwerpbesluit Hogere grenswaarden 
Elspeterweg/Industrieweg/Kienschulperweg
Ten gevolge van het project verbetering Stationsomgeving is als gevolg van 
de geluidsbelasting Elspeterweg/Industrieweg/Kienschulperweg een hogere 
waarde-besluit op grond van de Wet Geluidhinder nodig voor 99 woningen in 
en rond het gebied Elspeterweg/Industrieweg/Kienschulperweg in Nunspeet. 

Ontwerp-natuurvergunning (gebieden) en ontheffing (soorten)
Uit een uitgevoerde natuurtoets blijkt dat er, gelet op de nabijheid van het Na-
tura 2000-gebied Veluwe, een natuurvergunning nodig is op grond van artikel 
2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming (gebieden). Daartoe is op 17 decem-
ber 2021 een aanvraag ingediend bij het college van gedeputeerde staten van 
Gelderland. 

Het ontwerp ontheffing soortbescherming Wet natuurbescherming betreft de 
gewone dwergvleermuis en huismus. Het betreft respectievelijk ontheffing van 
de verbodsbepalingen van artikel 3.5 lid 2 en 4 (vleermuizen) en artikel 3.1 lid 2 
(voor de huismus).

Inzagetermijn
De betreffende stukken liggen van 16 februari tot en met 29 maart 2022 voor 
iedereen ter inzage in hetgemeentehuis, zie colofon. Het ontwerpbestem-
mingsplan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0302.BP01197-ow01).

De ontwerp-natuurvergunning en bijbehorende stukken en de ontheffing zijn 
gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. Op verzoek stuurt de 
provincie Gelderland u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op 
met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. U kunt de stukken 
ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Hiervoor neemt u contact op met 
het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2021-015719 
(vergunning) en 2021-012107 (ontheffing).

Zienswijzen
Gedurende de periode van de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of 
mondeling een zienswijze indienen over:
1. het ontwerp-bestemmingsplan;
2. het ontwerp-besluit Hogere grenswaarde;
3. de ontwerp-natuurvergunning;
4. het ontwerp ontheffing soortbescherming.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van B&W, zie 
colofon. In de zienswijze geeft u duidelijk aan op welke onderdelen van het 
ontwerpbesluit (ontwerpbestemmingsplan ontwerp Hogere grenswaarde, 
ontwerp-natuurvergunning en/of ontheffing soortbescherming) deze betrek-
king heeft. Wilt u een mondelinge zienswijze naar voren brengen, naam dan 
contact opn met één van hieronder genoemde personen. 

Informatie
Voor vragen en/of meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u 
contact opnemen met de heer A.D. Schaap van Team Ruimtelijke Ordening en 
Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.

Voor vragen en/of meer informatie over het ontwerpbesluit Hogere waarden 
kunt u contact opnemen met mevrouw C. Warmenhoven van Team Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.

Voor vragen en/of meer informatie over de ontwerp-natuurvergunning kunt u 
contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. 
Vermeld zaaknummer 2021-015719.

Voor vragen en/of meer informatie over het ontwerp ontheffing kunt u contact 
opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Vermeld 
zaaknummer 2021-012107.

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

Inloopavond
Op dinsdag 8 maart 2022 organiseert de gemeente in samenwerking met de 
provincie Gelderland een inloopavond over de bovengenoemde besluiten. De 
inloopavond vindt plaats in de hal van het gemeentehuis van de gemeente 
Nunspeet (Markt 1). U kunt daar tussen 19:00 en 21:00 uw vragen stellen aan 
medewerkers van de verschillende overheden over de genoemde ontwerp-
besluiten en het ontwerpbestemmingsplan. Nadere aankondiging volgt.
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Als we Herman vragen wat zijn drive is bij de voetbal, zie je 
gelijk een grote glimlach en een blij mens. Enthousiast begint 
hij te vertellen over Willemien: "Ze maakt iedere zaterdag 
foto's voor de club, dat kost veel tijd. Niet alleen het fotogra-
feren, maar ook het bewerken en plaatsen op de website. 
Mensen onderschatten hoeveel werk het is alles in een mooie 
lay out te zetten. En in weer en wind aanwezig hè?! Waarde-
ring voor haar is echt op z’n plaats. 

En...", vertelt Herman verder, "de mensen die iedere keer 
weer de kleedkamers netjes maken, het veld borstelen, 
doelnetten weer strak spannen, duckout schoonmaken, stoep 
aanvegen en ga zo maar door. Zodat iedere zaterdagochtend 
alles weer fris van start kan gaan. Ook dit is heel veel werk en 
maar weinig mensen die dit zien. Neem ook bestuurslid Robin 
Jonker, verantwoordelijk voor de wedstrijdzaken. Programma 
van de wedstrijden in elkaar zetten, wie op welk veld, inde-
ling kleedkamers, scheidsrechter regelen. Het is een mega-
drukke plek. Alles net rond voor een wedstrijd, zijn er veel 
coronagevallen, alles weer afblazen. Dat heeft dan wel heel 
veel tijd en organisatie gekost."

Achter de schermen gebeurt er zo veel
"Tijdens corona ging voetbal niet door, maar op bestuurlijk 
niveau wel: hoe zit het met de vaste lasten, wat doen we met 
de contributie, hoe gaan we om met de sponsoren? Denk 
bijvoorbeeld aan de horeca, daar staat ook het water aan de 
lippen. En onze kantineomzet viel weg. Dit gaf best zorgen. 
Hoe overbruggen we de tijd met elkaar? Gelukkig heeft de 
penningmeester gezorgd voor een buffer en kunnen we even 
vooruit. Het blijft wel constant opletten."

Cees Fafiani, hart voor de voetbal en voor de kinderen
"En dan Cees", zegt Herman, "onze trainer van de kleine voet-
ballers. Hij is aanwezig op zo’n ongelooflijk positieve manier, 
dat is met geen pen te beschrijven. Een enthousiaste man, 
een rasechte Amsterdammer. Hoe hij het doet? Geen idee, 
ondanks allerlei tegenslagen blijft hij onbeschrijfelijk posi-
tief." Intussen is Cees ook aanwezig; een gezellige en spon-
tane man. Als we hem vragen 
waar zijn enthousiasme door 
komt, antwoordt hij: "Ik train 
graag kleine kinderen, de jeugd 
is het allerbelangrijkste. Ze 
moeten een kans krijgen, positie 
opbouwen. En...", zegt Cees: 
"...de jeugd heeft de toekomst. 
Voetbal is plezier en ook de 
ouders betrek ik erbij. Bijvoor-
beeld door na de training even koffie met cake te nemen, een 
praatje maken, dat geeft me een goed gevoel. Clubliefde, zo 
zie ik het, heel belangrijk!" Cees weet ook kinderen die wat 
minder makkelijk contact maken erbij te betrekken. "Soms 
duurt dat een paar keer, maar dan komen ze heel makkelijk 
naar me toe. Zo mooi om te zien. Ook daar doe ik het voor."

Ontzettend trots op het hele vrijwilligersteam
Herman sluit af: "Ik ben ontzettend trots op het volledige 
vrijwilligersteam van vv Hulshorst dat ook ondanks de twee 
coronajaren altijd 
beschikbaar was 
om de vereniging 
draaiende te hou-
den en blij dat hij 
hier voorzitter van 
mag zijn." Er zijn 
85 vrijwilligers en 
er zijn altijd vrijwilli-
gers welkom. "Kom 
gerust een keer 
aan", zegt Herman, 
"ik drink graag 
koffie met je en 
bespreek graag wat 
er mogelijk is." 

Kijk voor informatie op www.vvhulshorst.nl.

Een kijkje in het werk van 
vrijwilliger: Herman Klaassen, 
voorzitter vv Hulshorst

Ruimte voor elkaar sportief gebaar!
Fietsend, wandelend, vissend, hardlopend, mountainbikend of te paard. Iedereen geniet op 
zijn eigen manier van de natuur. Om elkaar de ruimte te geven en de natuur te beschermen, is 
er de Buitencode. Als iedereen de code respecteert, kunnen we allemaal blijven genieten van 
de natuur. Ruimte voor elkaar, sportief gebaar.

   Respecteer de natuur: maak geen lawaai en neem je afval mee.

   Houd je aan de toegangsregels: check toegangsborden en blijf op de paden.

   Geef elkaar de ruimte: maak plaats voor een ander en minder vaart bij drukte.

   Wees vriendelijk: groet elkaar en heb begrip voor de natuurbeleving van de ander.

   Spreek elkaar aan: spreek een ander vriendelijk en respectvol aan op zijn/haar gedrag.

De Buitencode is een 
gezamenlijk initiatief van:
 
- Natuurmonumenten; 
- Staatsbosbeheer;
- LandschappenNL;
- Atletiekunie;
- KNHS;
- KWBN; 
- Wandelnet;
- Sportvisserij Nederland; 
- Wielersportbond NTFU.
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Bloemen voor Bruna
Namens de gemeente Nunspeet is wethouder Mark van de Bunte op bezoek gegaan bij Bruna 
Moura. De inwoonster van Nunspeet had zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in 
Beijing om voor Brazilië uit te komen bij het langlaufen. Door een tragisch ongeval op weg naar 
het vliegveld heeft het niet zover mogen komen. 

 
Via Italië, waar ze in quarantaine zat, zou haar vliegtuig 
vertrekken naar de Spelen. Onderweg naar het vliegveld 
raakte ze betrokken bij een zwaar verkeersongeval. De 
chauffeur van haar transfer naar de luchthaven overleefde 
het ongeval niet. Bruna hield er meerdere breuken in arm 
en been aan over. 
 
Inmiddels is ze weer thuis in Nunspeet en begonnen 
met de revalidatie. Allereerst staat voornamelijk rust en 
herstel van haar arm en been voorop. Daarna hoopt zij 
voorzichtig weer op te bouwen met de trainingen. Ze 

is positief ingesteld en droomt ervan om over vier jaar bij de volgende Olympische Spelen in 
Milaan aan de start te staan. 

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

Afscheid weekmarktondernemers 
Op donderdag 10 februari 2022 hebben Antonnet en Jan 
Hendriks afscheid genomen van de weekmarkt van Nun-
speet. Onder de firmanaam Aajee verkochten ze jaren-
lang kinderkleding en bovengoed. Toen ze zo'n 25 jaar 
geleden op de markt begonnen, hadden ze ook fysieke 
winkels. De laatste jaren stonden ze met de kinderkle-
ding en bovenkleding alleen nog op de markt en heeft 
Jan er een baan naast als ongediertebestrijder. 

Op de donderdagen stonden ze steevast met z’n beiden 
op de markt. Ze genoten van de markt en lieten geen 
donderdag aan zich voorbijgaan. Jan heeft zich ook heel wat jaren dienstbaar ingezet als lid 
van de marktcommissie. Met het afscheid van de kraam Aajee Fashion leggen twee markante 
marktkooplieden hun marktwerkzaamheden naast zich neer.

Namens de gemeente Nunspeet hebben wethouder Mark van de Bunte en de marktmeester 
Wim Boonen hen een afscheidscadeau en een bloemetje aangeboden en bedankt voor hun 
jarenlange inzet op de weekmarkt Nunspeet.

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

Bijen op heideterreinen 
De gemeente Nunspeet werkt aan een nieuw heidebeheerplan voor de aankomende 10 jaar. 
Een van de onderdelen uit dit plan is de diversiteit aan bijen (soortenrijkdom) en daarom heeft 
de gemeente voorafgaand een onder-
zoek laten doen naar deze soorten-
rijkdom. Op zeven heideterreinen is 
dit in kaart gebracht. In totaal zijn 63 
soorten aangetroffen. Dit aantal is niet 
bijzonder hoog, maar er zijn wel diverse 
kenmerkende soorten van heide- en 
stuifzandgebieden waaronder de hei-
dezandbij, heidewespbij, heideviltbij en 
heizijdebij. 

Rode lijst
De Rode lijst is een overzicht van soorten 
bijen die uit Nederland zijn verdwenen 
of dreigen te verdwijnen. In totaal zijn 
er op de Nunspeetse heideterreinen elf 
bijensoorten gevonden die op deze lijst voorkomen, waaronder de ernstig bedreigde ericabij 
op het oostelijke deel van de Elspeetsche Heide. Deze soort is zeer sterk achteruit gegaan en 
komt tegenwoordig nog op enkele plekken in Nederland voor.

Interessant is het onderzoek dat is uitgevoerd door Defensie op hun heideterreinen in 2021.  
De beide onderzoeken over de bijen zijn uitgevoerd door de organisatie EIS, het kenniscentrum 
voor insecten en andere ongewervelden. Beide rapporten zijn te vinden op de website van de 
gemeente www.nunspeet.nl/onderzoeken-op-heideterreinen.

Broedvogels op de gemeentelijke heidevelden 
De gemeente is nieuwsgierig naar de broedvogelstand op haar heideterreinen. Daarom heeft 
zij in 2020 een broedvogelinventarisatie laten uitvoeren door Sovon waarin de verspreiding van 
verschillende broedvogels en de ontwikkeling van broedvogels in kaart zijn gebracht. De inven-
tarisatie heeft in 2008 ook plaatsgevonden, zodat de ontwikkeling per soort in beeld gebracht 
kan worden. Zie voor dit rapport ook hiervoor bovengenoemde website.

Haal je informatie en prik lokaal
GGD Noord- en Oost Gelderland is van 21 t/m 23 februari in 
Veluvine en van 31 maart t/m 2 april (locatie n.t.b.) aanwezig 
voor iedereen die zich wil laten vaccineren of vrijblijvend vra-
gen wil stellen over het coronavirus en de vaccinatie. Je kan 
er terecht zonder een afspraak te maken.   

De GGD komt tijdelijk bij jou in de buurt. Dat maakt het voor 
jou extra makkelijk om langs te komen. Of het nou om de 
eerste prik of de booster gaat, we bieden iedereen in de 
gemeente Nunspeet de gelegenheid om langs te komen!
Vaccineren is niet verplicht. Je kiest zelf of je een prik wil of 
niet. Je goed informeren helpt bij het maken van een keuze. 
Medewerkers van de GGD Noord- en Oost-Gelderland beant-
woorden je vragen, zodat je een keus kan maken op basis van 
goede, open en eerlijke informatie. 

De tijdelijke locatie is van 21 tot 23 februari geopend van 
11.00 tot 19.30 uur in Veluvine aan de F.A. Molijnlaan 186 
in Nunspeet. De andere locatie (31 maart t/m 2 april) lees 
je binnenkort. Je kan binnenlopen zonder afspraak voor de 
eerste of tweede vaccinatie. De boostervaccinatie is voor ie-
dereen van 18 jaar of ouder. Voor kinderen van 5 t/m 11 jaar 
moet wel eerst een afspraak gemaakt worden door te bellen 
naar het landelijke afsprakennummer 0800-7070.
Meer informatie: www.ggdnog.nl/corona. 

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

Burgemeester sluit woning Elspeet
Burgemeester Van de Weerd heeft per direct de woning aan 
de Molenweg 8-10 in Elspeet gesloten. Na een uitgevoerde 
controle door de gemeente, politie en brandweer bleek er 
sprake van onveilige huisvesting van ca. 25 arbeidsmigranten. 
De reden voor directe sluiting is het aantreffen van een niet-
toegestane en erg risicovolle en brandonveilige situatie. Zo 
waren er geen rookmelders of een brandmeldsysteem, geen 
compartimentering en veilige vluchtwegen en geen blusmid-
delen, terwijl er sprake is van een risicovol onderkomen. De 
woning is verzegeld, de aanwezige arbeidsmigranten kregen 
elders onderdak. Burgemeester Van de Weerd: "Door wat 
bij de controle is aangetroffen, rest mij niets anders dan de 
woning te sluiten. Niet alleen de niet-toegestane huisvesting, 
maar vooral het risicovol verblijven in een brandonveilig 
onderkomen is onbestaanbaar." 

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

Gezocht: sponsors voor rotondes
De gemeente Nunspeet zoekt bedrijven die een rotonde in 
de gemeente willen sponsoren. Voor bedrijven een mooie 
gelegenheid reclame te plaatsen op de rotonde. De gemeente 
hoeft op haar beurt minder uit te geven aan onderhoudskos-
ten. Het gaat om de rotondes Elburgerweg-Laan-Molenweg 
(ter hoogte van Seewende) en F.A. Molijnlaan-Eperweg. 

Bedrijven sluiten een vijfjarige overeenkomst waarbij ze 
de mogelijkheid krijgen om de rotonde naar eigen (groen)
ontwerp in te richten met o.a. vaste planten, struiken, sier-
heesters, siergrassen, bloembollen, etc. Evt. bouwwerken of 
objecten zijn in overleg ook mogelijk. De gemeente streeft 
naar veel kleurgebruik en biodiversiteit in de openbare 
ruimte. Daarnaast spelen aspecten als veiligheid, beeldkwali-
teit, diversiteit een belangrijke rol. Kijk voor meer informatie 
en aanmelden op www.nunspeet.nl/sponsorrotondes.
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Lokaal eigenaarschap: investeer en deel mee
Energiecoöperatie Nunspeet Energie maakt investeren door burgers in lokale duurzame ener-
gie mogelijk. Met 1.000 zonnepanelen op het dak van Melkveebedrijf 'Lage Bijssel' aan de 
Oude Molenweg te Doornspijk gaan we 300.000 kWh groene energie per jaar opwekken. Met 
dit zonneproject zorgen we voor lokale energievoorziening én lokaal eigenaarschap. Investeer 
mee en deel mee!

Rendement 
U kunt investeren in dit project . U wordt mede-eigenaar en deelt mee in de opbrengsten. 
Naast een fijn financieel rendement gaan we voor lokaal rendement voor verduurzaming én 
een stabiele lokale energievoorziening.

Wie kan deelnemen?
Deelnemen is al mogelijk vanaf € 100,-. Voorwaarde is dat u woont in de gemeente Nunspeet 
of in de plaats Doornspijk (postcodes: 8071 - 8072 - 8075 - 8076 - 8077 - 8085) en lid bent/
wordt van onze coöperatie. Bedrijven en organisaties met een kleinverbruik aansluiting mogen 
ook meedoen, zolang de stroomaansluiting niet groter is dan 3x80 ampère. Er geldt een maxi-
mum van 1 deelnemer per adres. 

Voorinschrijving
De voorinschrijving is geopend. De voorinschrijving is gratis en vrijblijvend. U kunt zich inschrij-
ven via de website: www.nunspeetenergie.nl/voorinschrijving-zonneproject.

Dit bovenstaande project is een initiatief van 
Energiecoöperatie Nunspeet Energie. De gemeente 
Nunspeet waardeert dit voorbeeldproject van lokaal 
eigenaarschap.

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

Korting op radiatorfolie en inductiekookplaat 
Wie tussen 14 februari en 31 juli 2022 één of meerdere energiebesparende producten bij de 
bouwmarkt koopt, kan een deel van zijn aankoopbedrag terugkrijgen via Veluwe Duurzaam, 
het duurzaamheidsloket van o.a. de gemeente Nunspeet. Met deze tweede editie van de 
Energiebespaaractie trekken de Noord-Veluwse gemeenten en duurzaamheidsloket Veluwe 
Duurzaam alles uit de kast om inwoners te stimuleren aan de slag te gaan met het besparen 
van energie. Deelnemende producten zijn dit keer bijvoorbeeld ook inductiekookplaten, 
HR++ glas en ventilatiesystemen. 

De Energiebespaaractie geeft inwoners een extra steuntje in de rug om aan de slag te gaan 
met energiebesparing in huis. Zowel met grote als kleine aanpassingen in huis kunnen zij 
energie besparen. Zo zorgt een kleine maatregel als een deurdranger of deurveer ervoor dat 
deuren niet onnodig open blijven staan in huis. Hierdoor blijft de warmte in de winter beter in 
huis hangen. 

50 procent korting op kleine maatregelen 
Wie kleine energiebesparende producten koopt, ontvangt 50 procent van het aankoopbedrag 
terug. Inwoners kunnen maximaal 50 euro terugkrijgen. Onder deze groep vallen bijvoorbeeld 
tochtstrips, deurdrangers en ledverlichting. 

25 procent korting op grote maatregelen 
Voor grote energiebesparende producten geldt een kortingsbedrag van 25 procent. Inwoners 
kunnen maximaal 100 euro terugkrijgen. Onder deze categorie vallen producten als muur- en 
loerisolatie, balansventilatiesysteem en een inductiekooktoestel. Combineren van kleine en 
grote maatregelen is mogelijk, maar met een maximum van 100 euro retour.  

Voorwaarden 
Een overzicht van deelnemende producten en meer 
informatie over de voorwaarden vindt u op 
www.veluweduurzaam.nl/energiebespaaractie.

Bon inleveren 
Wie één of meerdere energiebesparende producten
heeft gekocht, kan tot en met 14 augustus 2022 de 
aankoopbon uploaden via de website van Veluwe 
Duurzaam. Als het bedrag is goedgekeurd, wordt het 
geld overgemaakt. De korting is alleen voor inwoners 
van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, 
Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten. 

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

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 betrok-
ken nieuwe leden die toe willen treden in de functie Lid 
Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet.

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 amb-
telijk secretaris. Leden van de Adviesraad worden op voor-
dracht van de Adviesraad benoemd door het college.

Wat doe je als Lid van de Adviesraad?
De voltallige Adviesraad vergadert een keer in de maand op 
maandagavond (behalve in juli en augustus). Daarnaast sluit 
je aan bij een van de werkgroepen gericht op een thema 
binnen het Sociaal Domein. 

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 invals-

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

men van maatschappelijke ondersteuning met betrek-
king 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 versla-
gen en adviezen inzien zodat je een goed beeld kunt creëren. 

Voor meer informatie neem je contact op met de ambtelijk 
secretaris van de Adviesraad, mevrouw M. Gerressen, via 
e-mail adviesraadmo@nunspeet.nl of via telefoonnummer 
(0341) 25 99 11.

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

Staat u in de gemeentegids?
Na de gemeenteraadverkiezingen in maart 2022 verschijnt 
een nieuwe, papieren gemeentegids. Staat uw organisatie, 
vereniging of bedrijf hierin 
vermeld? Kijk dan goed of alle 
gegevens nog kloppen. Het 
zou zonde zijn als uw gegevens 
daarin verkeerd vermeld staan. 

Eventuele wijzigingen of 
nieuwe gegevens (omdat u 
bijvoorbeeld een bedrijf 
gestart bent) kunt u doorgeven 
via de website lokaaltotaal.nl/
corporate/uw-vermelding. 

Overigens kunt u hier altijd, 
24/7, zelf uw gegevens wij-
zigen zodat ze in de digitale 
gids correct zijn.

Zodra de gemeentegids weer gedrukt beschikbaar is, 
informeren wij o.a. via de Nunspeter Koerier en social media. 


