
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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Gemeente Nunspeet
Evenementenmelding1

- Houden van het Schuiteman
  Oldtimerevent op 7 mei 
  2022. Zaak: HZ 2022-0294. 
  Ontvangen 22-2-2022. 

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Da Costastraat 37. Het 
  verbreden van de oprit. 
  Zaak: HZ 2022-0206. 
  Ontvangen 9-2-2022. 
- Elspeterweg 8 0009. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  recreatieverblijf ter over-
  brugging. Zaak: HZ 2022-
  0123. Ontvangen 25-1-2022. 
- Elspeterweg 8 0012. Het 
  tijdelijke bewonen van een 
  recreatiewoning ter over-
  brugging. Zaak: HZ 2022-
  0142. Ontvangen 28-1-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Elburgerweg 15. Uitbreiden 
  van dienstencentrum Het 
  Venster. Zaak: HZ 2021-1805. 
  Verzonden 7-3-2022.
- Nabij Elburgerweg 37b. Het 
  realiseren van een sport-
  school. Zaak: HZ 2021-1985. 
  Verzonden 8-3-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Da Costastraat 37. Het 
  verbreden van de oprit. 
  Zaak: HZ 2022-0206. 
  Verzonden 7-3-2022. 
- Elspeterweg 8 0009. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  recreatieverblijf ter over-
  brugging. Zaak: HZ 2022-
  0123. Verzonden 7-3-2022. 
- Elspeterweg 8 0012. Het 
  tijdelijke bewonen van een 
  recreatiewoning ter over-
  brugging. Zaak: HZ 2022-
  0142. Verzonden 7-3-2022. 
- Galvaniweg 1. Uitbreiding 
  van het autobedrijf. Zaak: 
  HZ 2021-1585. Verzonden 
  7-3-2022.
- Heemskerklaan 107. Het 
  plaatsen van een dakkapel.
  Zaak: HZ 2022-0191. 
  Verzonden 7-3-2022.
- Jan van Vuurenstraat 17. Het 
  plaatsen van een erker. Zaak: 
  HZ 2022-0095. Verzonden 
  3-3-2022.
- Jan van Vuurenstraat 27. Het 
  plaatsen van een carport en 
  een veranda. Zaak: HZ 2022-
  0049. Verzonden 7-3-2022. 
- Maalstoel 11. Het plaatsen 
  van een schutting. Zaak: HZ 
  2022-0254. Verzonden 
  7-3-2022.
- Waterweg 11. Het uitbreiden 
  van een woonhuis. Zaak: 
  HZ 2021-1744. Verzonden 
  3-3-2022. 

Vergunningvrij3
- Nijverheidsweg 3. Het 
  kappen van houtopstanden. 
  Zaak: HZ 2022-0174. 
  Verzonden 7-3-2022. 

Vergunningen Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Marktplein. Houden van zang-
  en evangelisatiemiddagen in 
  2022. Zaak: HZ 2022-0358. 
  Ontvangen 1-3-2022. 
- Nijverheidsweg 4. Houden 
  van Smokey Easter op 16 
  april 2022. Zaak: HZ 2022-
  0268. Ontvangen 17-2-2022. 

Evenmentenvergunning 
verleend3

- Veluwetransferium (t.h.v. 
  Plesmanlaan 1). Halve 
  marathon van Nunspeet op 
  2 april 2022. Zaak: HZ 2021-
  1961. Verzonden 8-3-2022. 

Evenementenmelding1

- Molenweg 91. Het vieren van 
  de Nationale Molendag op 
  14 mei 2022. Zaak: HZ 2022-
  0297. Ontvangen 22-2-2022. 
- Molenweg 91. Het vieren van 
  Nationale Monumentendag 
  op 10 september 2022.
  Zaak: HZ 2022-0302. 
  Ontvangen 22-2-2022.
- Randmeerweg 24. Houden 
  van een Autopuzzelrit op 
  26 mei 2022. Zaak: HZ 2022-
  0388. Ontvangen 4-3-2022. 

Alcoholwetvergunning 
verleend1 

- Stationslaan 64. Uitoefening 
  van het horecabedrijf Time 
  4 Sushi. Zaak: HZ 2022-0377. 
  Ontvangen 1-3-2022. 

Alcoholwetvergunning 
aangevraagd1

- Dorpsstraat 28. Uitoefenen 
  horecabedrijf Claudia's Hap-
  hoek. Zaak: HZ 2022-0192. 
  Ontvangen 7-2-2022. 

Speelautomatenaanwezig-
heidsvergunning aangevraagd1

- Marktstraat 3. Zaak: HZ 2022-
  0096. Verzonden 7-3-2022. 

Sloopmeldingen1

- Kolmansweg 38. Verwijderen 
  asbesthoudend materiaal.
  Zaak: HZ 2022-0362. 
  Ontvangen 3-3-2022. 
- Prins Alexandererf 12. Asbest   
  saneren. Zaak: HZ 2022-0333. 
  Ontvangen 26-2-2022. 
- Rode-Kruislaan 9. Melden 
  van asbestverwijdering.
  Zaak: HZ 2022-0332. 
  Ontvangen 26-2-2022.
- Winckelweg 34. Verwijderen 
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  0320. Ontvangen 24-2-2022. 

Milieumelding1

- Vicarieweg 22. Het in gebruik 
  hebben van een rijhal voor 
  het trainen van paarden. 
  Zaak: HZ 2022-0150. 
  Ontvangen 22-1-2022.

Elspeet
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Apeldoornseweg 68. Het 
  uitbreiden van het woonhuis.
  Zaak: HZ 2021-1900. 
  Verzonden 3-3-2022. 

Inzage

Eenvoudig toegang 
tot besluiten over 

uw buurt zoals 
vergunningen, 

bouwplannen en 
lokale regelgeving? 

overheid.nl/
berichten-over-

uw-buurt

Toch liever de 
stukken op het 
gemeentehuis 

inzien?

Maak dan een 
afspraak via

(0341) 25 99 11.

- Schotkampweg 177a. Het 
  uitbreiden van het woonhuis. 
  Zaak: HZ 2021-1709. 
  Verzonden 3-3-2022.
- Stakenbergweg 1. Restylen 
  van de woning. Zaak: 
  HZ 2022-0130. Verzonden  
  7-3-2022. 
- Stakenbergweg 33a. Verhogen
  van de nok en veranderen 
  erker. Zaak: HZ 2022-0222. 
  Verzonden 7-3-2022. 
- Veenweg 30. Het restylen en 
  verduurzamen van de woning.
  Zaak: HZ 2022-0094. 
  Verzonden 3-3-2022.
- Vierhouterweg 46. Het 
  realiseren van een uitbouw 
  zijgevel woning. Zaak: 
  HZ 2022-0194. Verzonden 
  7-3-2022. 

APV-vergunning verleend3

- Binnenweg t.h.v. nr. 26. Het 
  gedeeltelijk afsluiten van 
  de weg en plaatsen objecten 
  i.v.m. viering jubile. Zaak: 
  HZ 2022-0265. Verzonden 
  2-3-2022. 

Sloopmeldingen1

- Schapendrift 41. Verwijderen
  en afvoeren van teerlaag, 
  vloerzeil en dakbeschot.
  Zaak: HZ 2022-0349. 
  Ontvangen 1-3-2022. 
- Stakenbergweg 33a. Het 
  verwijderen van asbest.
  Zaak: HZ 2022-0316. 
  Ontvangen 24-2-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Varelseweg 211. Het kappen 
  van bomen. Zaak: HZ 2022-
  0315. Ontvangen 24-2-2022. 

Evenementenmelding1

- Varelseweg 40. Houden van 
  een vleesveemanifestatie, 
  een show met rundvlees op 
  16 april 2022. Zaak: HZ 2022-
  0355. Ontvangen 28-2-2022. 

Milieumelding1

- Killenbeekweg 14. Het telen 
  van gewassen in de open 
  lucht. Zaak: HZ 2021-1778. 
  Ontvangen 11-11-2021. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Plaggeweg 90 0320. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  pauzewoning. Zaak: HZ 2022-
  0273. Ontvangen 18-2-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend1

- 't Frusselt 30. Het kappen 
  van 20 bomen. Zaak: 
  HZ 2022-0165. Verzonden 
  3-3-2022. 

Sloopmelding1

- Het saneren van asbest.
  Zaak: HZ 2022-0343. 
  Ontvangen 28-2-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Vaststelling 
Tijdelijke subsidieregeling
compensatie controle 
coronatoegangsbewijzen 
Nunspeet 2022

Het college van B&W van 
de gemeente Nunspeet 
heeft in de vergadering van 
22 februari 2022 de 
'Tijdelijke subsidieregeling
compensatie controle  
coronatoegangsbewijzen 
Nunspeet 2022' vastge-
steld. Dit houdt in dat het 
beschikbare budget van de 
gemeente Nunspeet (vanuit 
het ministerie van Justitie 
en Veiligheid) wordt ver-
deeld onder de bedrijven, 
verenigingen, evenementen 
en (sport)organisaties die 
coronatoegangsbewijzen 
moeten controleren in de 
gemeente Nunspeet. Als 
tegemoetkoming in de 
kosten in de periode 
1 januari t/m 26 maart 
2022 is voor hen een 
eenmalige bijdrage van 
maximaal € 2.000,-- 
beschikbaar.

Bovengenoemde subsidie-
regeling treedt in werking 
met ingang van 22 februari 
2022 voor de subsidie-
periode van 1 januari tot en 
met 26 maart 2022. 
Subsidies hieruit kunnen 
worden aangevraagd via de 
website van de gemeente 
Nunspeet tot en met 1 mei 
2022.

De 'Tijdelijke subsidierege-
ling compensatie controle 
coronatoegangsbewijzen 
Nunspeet 2022' ligt vanaf 
vrijdag 11 maart 2022 
gedurende zes weken ter 
inzage in het Klantcontact-
centrum in de hal van het 
gemeentehuis. 
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STEMLOKALEN OP 16 MAART 2022 
GEOPEND VAN 07.30 UUR TOT 21.00 UUR.

Stemlokalen Elspeet 
De Boaz-Jachinschool, Ds. Kalshovenweg 15
Gymzaal Vierhouterweg, Vierhouterweg 14
Kulturhus, Nachtegaalweg 2a
Stemlokaal Hulshorst
Dorpshuis De Wieken, Kapelweg 7
Stemlokaal Vierhouten
Dorpshuis Horsterhoek, Elspeterbosweg 26
Stemlokalen Nunspeet
Gemeentehuis, Markt 1
Chr. Gereformeerde Dorpskerk, Gruppendelerweg 4
Noord-Veluws Museum, Stationslaan 28
WOC Veluwse Heuvel, De Veluwse Heuvel 1
Opstandingskerk, Feithenhofweg 24
Wijkgebouw De Rank, Prins Bernardstraat 17
Het Venster, Elburgerweg 15
Veluvine, F.A. Molijnlaan 186
Kerkgebouw De Ontmoeting, Arthur Briëtstraat 38
WOC Binnenhof, Colijnstraat 78
Gymzaal Piersonstraat, Piersonstraat 48
Manege Wezenland, Wezenland 39

Stemlokalen
U kunt uw stem uitbrengen in alle stemlokalen in onze 
gemeente. De stemlokalen zijn zoveel mogelijk verspreid 
door de gemeente, zodat u binnen een redelijke afstand 
een stemlokaal vindt. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor 
mindervaliden. Neem uw identiteitsbewijs én stempas mee 
als u gaat stemmen.

Stemmen tegenover het NS-station
Werkt of studeert u buiten Nunspeet en vertrekt u al vroeg? 
Op woensdag 16 maart 2022 kunt u stemmen tegenover het 
NS-station in het appartementencomplex Nuwenspete aan 
de F.A. Molijnlaan 1. U kunt hier tussen 06.30 en 10.00 uur 
en 15.30 en 19.00 uur uw stem uitbrengen. 

Zitting Centraal Stembureau - bekendmaking verkiezingsuitslag
Op maandag 21 maart 2022 om 10:00 uur is er een openbare zitting van het Centraal Stem-
bureau waar de uitslag van stemming van 16 maart 2022 voor de verkiezing van de leden 
van de gemeenteraad van de gemeente Nunspeet wordt bekendgemaakt.  

Belangstellenden kunnen deze zitting bijwonen in de raadzaal van het gemeentehuis, Markt 1 
te Nunspeet. De zitting is ook digitaal te volgen via RTV Nunspeet en via de website nunspeet.
raadsinformatie.nl. Na bekendmaking wordt de zitting tijdelijk geschorst, zodat er mogelijkheid 
is om bezwaren in te dienen. Wilt u digitaal bezwaar indienen dan kunt u zich aanmelden via 
griffie@nunspeet.nl onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

U ontvangt dan een eigen toegangslink via MS Teams om na schorsing uw bezwaar mondeling 
toe te lichten.

Solidariteit Oekraïne
In aanwezigheid van een groep vluchtelingen uit Oekraïne werd afgelopen zaterdag een 
moment stilgestaan bij de situatie in Oekraïne. Na een toespraak van burgemeester Van de 
Weerd (de toespraak werd vertaald door een tolk) en een minuut stilte werd het volkslied van 
Oekraïne ten gehore gebracht.

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

Erepenning Menslievend Hulpbetoon uitgereikt
Afgelopen vrijdag heeft burgemeester Van de Weerd de Erepenning Menslievend Hulpbetoon 
uitgereikt aan de heer Henry Temmermans. De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is de 
oudste en belangrijkste Nederlandse Koninklijke onderscheiding voor dappere daden die zijn 
verricht buiten een strijd. De onderscheiding wordt verleend aan 'hen die een menslievende 
daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering'. De heer 
Temmermans heeft met zijn heldhaftig optreden op vrijdag 19 november 2021 op de Rijksweg 
A28 een groot ongeluk voorkomen en een mevrouw in een benarde positie gered. 

Op die bewuste dag rijdt de heer Temmermans op de A28 onderweg naar huis. Plotseling ziet 
hij naast hem op de snelweg een auto het gras inrijden, die niet tot stilstand komt. Hij twijfelt 
geen moment als hij ziet dat de bestuurder van die auto niet meer bij bewustzijn is en rijdt 
zijn auto voor die auto. 
Op die manier botsen 
de auto's, remt de heer 
Temmermans langzaam 
af en komen beide auto's 
tot stilstand langs de 
snelweg. Een achterop 
komende automobilist 
heeft alles gezien en ge-
filmd met een dashcam. 
Deze automobilist stopt 
ook en samen verlenen 
zij eerste hulp en bellen 
de ambulance die snel ter 
plaatse is. Het slachtof-
fer bleek achteraf lichte 
verwondingen te hebben 
en is dankbaar dat zij het 
ongeluk heeft overleefd.

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

Werkzaamheden aan het spoor
Van 18 maart 23.00 uur tot en met 21 maart 07.00 uur wordt 
er gewerkt aan het spoor tussen Hulshorst en station Nun-
speet. Tijdens de werkzaamheden wordt gebruikgemaakt van 
machines en materieel. Ondanks dat deze spoormachines zo 
geluidsarm mogelijk zijn uitgevoerd, is het niet mogelijk de 
werkzaamheden zonder geluidsoverlast te verrichten. 

Vanwege het werken gedurende de nachtelijke uren wordt 
gebruikgemaakt van highlights en verlichting op de spoorma-
chines. De verlichting wordt zo afgesteld dat de werklocatie 
optimaal verlicht wordt. Toch kan niet worden uitgesloten 
dat er een beperkte uitstraling naar de naastgelegen ob-
jecten plaatsvindt. Lichthinder door directe inkijk wordt 
vermeden en de verlichting wordt uitgeschakeld als er geen 
gebruik wordt gemaakt van dat gedeelte van het terrein en/
of de werklocatie. 

Informeren omwonenden
Omwonenden van het spoor worden bij verwachte hinder 
niet meer via een brief worden geïnformeerd, maar zoveel 
mogelijk digitaal. De werkzaamheden binnen onze gemeente 
vindt u op: https://spoorwerkinmijnbuurt.prorail.nl/viewer/
Index.html?viewer=Omwonenden

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
Live op RTV Nunspeet

Woensdag 16 maart vanaf 21.00 uur
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Veluwe Duurzaam zoekt enthousiaste tuincoaches 
Een tuincoach is een vrijwilliger die als ervaringsdeskun-
dige kennis deelt en inwoners graag op weg helpt de tuin 
klimaatvriendelijk/klimaatbestendig te maken. Hij of zij 
gaat langs bij inwoners uit de eigen gemeente en voert 
met hen een 'tuintafelgesprek': een laagdrempelige 
adviesvorm waarbij (praktische) tips worden gegeven. 
Denk aan vragen zoals 'Hoe moet ik het regenwater in 
mijn tuin afkoppelen?' en 'Welke planten zijn het meest 
geschikt voor mijn tuin?'.

Inwoners uit de regio die plaats- of buurtgenoten willen 
inspireren hun tuin klimaatbestendig te maken, kunnen 
aan de slag als vrijwillige tuincoach bij duurzaamheids-
loket Veluwe Duurzaam. Op woensdagavond 16 maart is 
er een vrijblijvende online informatiebijeenkomst voor 
geïnteresseerden. Tijdens deze avond vertelt Veluwe 
Duurzaam meer over de functie 'tuincoach' en is er de 
gelegenheid om vragen te stellen. De tuincoaches ont-
vangen een vrijwilligersbijdrage voor hun inzet.

Meer weten
Iedereen die zin heeft om aan de slag te gaan als tuincoach is van harte uitgenodigd op woens-
dag 16 maart. Aanmelden is verplicht. Op de pagina www.veluweduurzaam.nl/tuincoach is 
meer informatie te vinden over de functie, de training en het aanmelden als tuincoach en de 
informatiebijeenkomst. 

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

Aftrap Textiel Race op Immanuel 
De gemeenten Ermelo, Putten, Harderwijk, Elburg, Nunspeet en Oldebroek organiseren in 
samenwerking met textielinzamelaar Sympany de Textiel Race. Dit educatieve project waarbij 
scholen de strijd aangaan met textielafval combineert bewustwording over circulariteit met 
een fysieke inzamelactie. Op deze manier leren kinderen en hun omgeving over het inzamelen 
van oud en kapot textiel. De insteek van de Textiel Race is het inzamelen van textielafval leuk, 
leerzaam en gemakkelijk te maken. Voor 
de gemeente Nunspeet doen de groepen 
6, 7 en 8 van de Immanuelschool mee.

Afgelopen dinsdag kregen de leerlingen 
een gastles over textiel en het nut van inza-
melen. Per jaar belandt er tien kilo textiel 
per Nederlander in de restcontainer en dit 
wordt verbrand. Of de kleding blijft jaren 
in onze kasten hangen zonder dat we deze 
aantrekken. Zonde! Want onze kleding kan 
vaak prima hergebruikt of gerepareerd 
worden. Textiel dat wel wordt ingezameld in inzamelcontainers raakt bovendien vaak vervuild 
doordat mensen vies en nat textiel in de container gooien. Daarom creëert de Textiel Race 
bewustzijn over het belang van recycling en hergebruik bij kinderen en hun omgeving. Om een 
voorbeeld te geven: er is 8.000 liter water nodig, om één spijkerbroek te maken. Dus denk daar 
eens aan voordat je van plan bent een spijkerbroek weg te gooien.

De kinderen van de Immanuel zijn gestart. Zij zamelen zoveel mogelijk oud en kapot textiel in 
of repareren dit. Buurtbewoners kunnen de kinderen helpen. Bied je textiel aan via de website  
www.textielrace.nl en leerlingen komen het textiel aan huis ophalen. 

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

Kleurwedstrijd verlengd
In het gemeentehuis kunnen kinderen tot en met 12 jaar een kleurplaat afhalen (geprint op 
Nederlands bermgras) of via www.veluweduurzaam.nl/kleurwedstrijd de kleurplaat downloa-
den. Binnen elke leeftijdscategorie 3 t/m 5 jaar, 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar worden prijzen 
uitgereikt aan de winnaars zoals vrijkaarten voor een klimbos of bonnen voor een pannen-
koekenhuis. Daarnaast ontvangt élke deelnemer een duurzaam presentje. 
Kleurplaten kunnen tot en met 1 april 2022 ingeleverd worden op het gemeentehuis of 
opgestuurd worden naar Veluwe Duurzaam, Antwoordnummer 80840, 8084 ZV 'T Harde.

Kleur jij de mooiste duurzame tuin? We kijken uit naar jouw kleurplaat!

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

Vaccineren tegen HPV-kanker 
 
Jongens en meisjes die in 2022 10 jaar worden, ontvangen 
in februari, maart en april een uitnodiging om de HPV-
vaccinatie te halen. HPV is een zeer besmettelijk virus dat 
verschillende soorten kanker kan veroorzaken. De vaccinatie 
beschermd tegen zes soorten kanker door HPV.  
 
HPV-vaccinatie voor meisjes én jongens 
Meisjes worden al sinds 2010 gevaccineerd tegen HPV, omdat 
het virus baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Een HPV-
infectie kan ook vormen van kanker veroorzaken bij mannen. 
Daarom is het belangrijk ook jongens te vaccineren, zodat zij 
ook beschermd zijn tegen kanker door HPV. Daarnaast draagt 
vaccinatie bij aan de bescherming van de bevolking tegen 
HPV en HPV-gerelateerde kanker: hoe meer mensen immuun 
zijn voor een infectie, hoe kleiner de kans is op verspreiding. 
 
Waar en wanneer? 
De eerste ronde HPV-vaccinaties wordt door GGD Noord- en 
Oost-Gelderland gegeven op 21 maart van 10.00 tot 17.15 
uur. Adres: Veluvine, F.A. Molijnstraat 186 in Nunspeet. 
Kinderen en jongeren die geboren zijn in 2004, 2006, 2008, 
2009 en 2012 en de vaccinatie nog niet hebben gehad,  
worden uitgenodigd om alsnog de HPV-vaccinatie te halen.  
 
Inhaalvaccinaties 
Dit voorjaar worden ook inhaalvaccinaties gegeven voor DTP-
BMR, MEN-ACWY en andere vaccinaties uit het Rijksvaccina-
tieprogramma. Voor kinderen onder de 18 jaar die een van 
deze vaccinaties gemist hebben en deze alsnog willen halen: 
neem contact op met GGD Noord- en Oost-Gelderland via 
088 443 3100 (werkdagen tussen 8.00 en 12.00). Er worden 
geen coronavaccinaties gegeven tijdens deze ronde. Voor 
meer informatie over coronavaccinaties: www.ggdnog.nl. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over de HPV-vaccinatie kijk je op 
www.rvp.nl/hpv. Heb je vragen over vaccinaties? Ga naar 
www.rijksvaccinatieprogramma.nl/vragen. 

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

Ons klimaat: 
de invloed van Gelderlanders
De klimaatverandering houdt ons allemaal bezig. Samen 
kunnen we iets betekenen. Voor nu en voor later. 

Om verdere opwarming van de aarde te stoppen, gaan we 
anders leven, werken, wonen, reizen en eten. Op de website  
www.gelderland.nl/projecten/ons-klimaat-jouw-invloed 
vertellen Gelderlanders over hun initiatief. Over wat ze 
anders doen, wat hen drijft, waar ze tegenaan liepen en wat 
hen hielp. En wie weet helpt het jou ook…

Laat je verrassen, fris je kennis op en vooral: deel ook jouw 
initiatief!


