
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
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Albertlaan 16. Het uitbouwen 
  van de woning. Zaak: HZ 2022-
  1562. Ontvangen 14-10-2022. 
- Leopoldlaan 42. Het kappen 
  van een boom. Zaak: HZ 2022-
  1607. Ontvangen 26-10-2022. 
- Notaris Hoffmannweg 2. Het 
  verhogen van de nok en plaat-
  sen van dakkapellen. Zaak: 
  HZ 2022-1548. Ontvangen 
  12-10-2022. 
- Stationslaan 15. Plaatsen van 
  gevelreclame. Zaak: HZ 2022-
  1545. Ontvangen 12-10-2022. 
- Zeeweg 12. Het verbouwen 
  van de woning. Zaak: HZ 2022-
  1583. Ontvangen 20-10-2022. 
- Zwolsewegje 78a. Oprichten 
  woning. Zaak: HZ 2022-1569. 
  Ontvangen 17-10-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Dorpsstraat 19. Oprichten 
  van 4 appartementen op 
  winkelpand. Zaak: HZ 2022-
  1209. Verzonden 2-11-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Groenelaantje 40. Tijdelijk 
  oprichten schoolaccommo-
  datie. Zaak: HZ 2022-0971. 
  Verzonden 3-11-2022.
- Waterweg 1. Het vestigen 
  van een tandartspraktijk.
  Zaak: HZ 2022-1208. 
  Verzonden 24-10-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Marktplein en centrum. 
  Intocht Sinterklaas 19-11-
  2022. Zaak: HZ 2022-1584. 
  Ontvangen 20-10-2022. 

APV-vergunning 
aangevraagd1

- Het plaatsen van reclame-
  borden voor de campagne 
  'werving Interakt Contour'. 
  Zaak: HZ 2022-1620. 
  Ontvangen 31-10-2022. 

APV-vergunning 
verleend2

- Het plaatsen van reclame
  borden voor de campagne 
  'werving Interakt Contour'.
  Zaak: HZ 2022-1620. 
  Verzonden 3-11-2022. 

Alcoholwetvergunning 
aangevraagd1

- Nijverheidsweg 4. Uitoefenen 
  van het horecabedrijf Rook-
  oven.com BV. Zaak: HZ 2022-
  1618. Ontvangen 31-10-2022.

Sloopmelding1

- Heemskerklaan 171. Verwij-
  deren van asbesthoudende 
  materialen. Zaak: HZ 2022-
  1631. Ontvangen 2-11-2022. 

Milieumelding1

- Hullerweg 126. Het saneren 
  en vervangen van de huidige 
  tanks. Zaak: HZ 2022-1659. 
  Ontvangen 10-10-2022. 

Vergunningen Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Bosrand 105. Aanleggen van 
  een houtwal. Zaak: HZ 2022-
  1610. Ontvangen 27-10-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Molenweg 3. Het realiseren 
  van een mantelzorgwoning/
  schuur. Zaak: HZ 2022-1350. 
  Verzonden 8-11-2022.
- Oude Hof 25. Het plaatsen 
  van tijdelijke units. Zaak: 
  HZ 2022-1100. Verzonden 
  7-11-2022.
- Oude Hof 27. Het realiseren 
  van een woning met een 
  landschappelijke inrichting. 
  Zaak: HZ 2022-0401. 
  Verzonden 3-11-2022.
- Tegenover Kleine Kolonieweg 
  104 en naast 139a. Het aan-
  leggen van een bospad. 
  Zaak: HZ 2022-1152. 
  Verzonden 7-11-2022. 

Alcoholwetvergunning 
verleend2

- Stakenberg 86. Uitoefenen 
  van het horecabedrijf Hotel 
  Stakenberg. Zaak: HZ 2022-
  1411. Verzonden 8-11-2022. 

Speelautomaten aanwezig-
heidsvergunning verleend2

- Apeldoornseweg 21a. Café 
  De Blokhut. Zaak: HZ 2022-
  1588. Verzonden 8-11-2022.

Hulshorst
Omgevingsvergunning
verleend3

- Harderwijkerweg 436. Het 
  verbouwen van een bakhuis. 
  Zaak: HZ 2022-1434. 
  Verzonden 8-11-2022.

Milieumelding1

- Poppeswegje 27b. Opslaan 
  van vaste mest i.v.m. het 
  houden van paarden. Zaak: 
  HZ 2022-1167. Ontvangen 
  15-7-2022.

Vierhouten
Omgevingsvergunning
verleend3

- Elspeterbosweg 74 0005. 
  Het tijdelijk bewonen van 
  een recreatieverblijf ter over-
  brugging. Zaak: HZ 2022-
  1428. Verzonden 3-11-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Inzage
Eenvoudig toegang tot be-
sluiten over uw buurt zoals 
vergunningen, bouwplan-
nen en lokale regelgeving? 

Kijk op: 
overheid.nl/berichten-

over-uw-buurt

Toch liever de stukken in-
zien in het gemeentehuis?
Maak dan een afspraak via

 (0341) 25 99 11.
Gedumpt afval? Losliggende stoeptegels?

Meld dit via nunspeet.nl/ietsmelden

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
Buitencentrum Veluwe-Noord
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan 'Buitencentrum 
Veluwe-Noord' gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan 
voorziet in:
• de verbouw van het Buitencentrum Veluwe-Noord voor 

een natuurbelevingscentrum;
• inclusief ondergeschikte horeca met een vloeroppervlakte 

van maximaal 120 m2 inpandige horeca (met een bijbeho-
rend terras van 120 m2);

• de aanleg/ bouw van een Klimbos nabij bestaand gebouw 
Veluwe-Noord ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
vorm van recreatie – klimbos' ; en

• landschappelijke inpassing en/of erfbeplanting.

U kunt van 16 november t/m 27 december 2022 het vastgestel-
de bestemmingsplan (op afspraak) inzien in het gemeentehuis. 
Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01101-vg01).

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen doorgevoerd. 
Voor een overzicht van deze wijzigingen, mede naar aanlei-
ding van de ingediende zienswijzen, wordt verwezen naar het 
raadsbesluit (d.d. 20 oktober 2022), de Nota van Wijzigingen 
(d.d. 12 september 2022) en het gewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan.

Voor de beantwoording van de ingediende zienswijzen wordt 
verwezen naar de 'Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan 
"Buitencentrum Veluwe-Noord" gemeente Nunspeet d.d.  
12 september 2022' dat bij de (digitale) stukken is gevoegd.

Van 17 november tot en met 28 december 2022 kan beroep 
worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag, zie colofon. Voor vragen over het over het 
besluit kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente 
Nunspeet via (0341) 25 99 11.

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

Vastgesteld bestemmingsplan Essenburgweg 14 in Hulshorst
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Essenburgweg 
14 in Hulshorst vastgesteld. Dit bestemmingsplan beoogt te 
voorzien in een herontwikkeling op het genoemde perceel. 
Ter stimulering van het restaureren van het monument en het 
slopen van opstallen biedt het bestemmingsplan de mogelijk-
heid tot uitbreiding van het monument en realisatie van twee 
vrijstaande woningen.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van 16 november tot 
en met 27 december 2022 (op afspraak) inzien in het gemeente-
huis. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01201-vg01). 

Van 17 november tot en met 28 december 2022 kan beroep 
worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag, zie colofon. Voor vragen over het besluit 
kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Nun-
speet via (0341) 25 99 11. 

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

Besluit omgevingsvergunning en verklaring van geen 
bedenkingen Brinkersweg 2a in Nunspeet
Het college van B&W heeft een omgevingsvergunning verleend 
voor het oprichten van drie appartementen en winkelruimte 
aan de Brinkersweg 2a in Nunspeet.

Van 16 november tot en met 27 december 2022 liggen de 
omgevingsvergunning, verklaring van geen bedenkingen van de 
gemeenteraad en bijbehorende stukken in het gemeentehuis 
van Nunspeet ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via  
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.OV00095-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.
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Niet moeilijk doen als het makkelijk kan...
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze Wet regelt het recht 
op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid 
van bestuur (Wob) en bedoeld om de overheid transparanter te maken. Zo krijgt iedereen 
meer inzicht in het handelen van de overheid en dus ook meer inzicht in het handelen van het 
Nunspeetse gemeentebestuur. 

Als gemeentebestuur vinden we die openheid belangrijk. Op diverse manieren is te volgen 
welke besluiten het college van B&W neemt en wat de werkwijze van de raadscommissies en 
gemeenteraad is. Veel is te volgen via o.a. de gemeentelijke website en RTV Nunspeet. Ieder-
een kan besluiten of documenten opvragen. Dat kan simpel door de gemeente te vragen een 
besluit of document toe te sturen, maar ook door een formeel 'Woo-verzoek' in te dienen. 

De laatste tijd krijgen we nogal wat formele 'Woo-verzoeken'. Die nemen we uiteraard serieus, 
maar wat velen niet weten, is dat hiervoor een uitgebreid voorgeschreven proces geldt: 
Klopt het juridisch? Zijn er uitzonderingsgronden? Worden de documenten verstrekt en zo 
ja, hoe? Er geldt een termijn van vier weken voor de afhandeling van een Woo-verzoek. Deze 
termijn kan met twee weken worden verlengd bij een omvangrijk of complex verzoek. 

De afhandeling van een Woo-verzoek kost de ambtelijke organisatie tijd. En ik durf te zeggen 
onnodig veel tijd, want voor een verzoek om informatie, besluit of document is het meestal 
helemaal niet nodig een formeel Woo-verzoek in te dienen. Wilt u informatie? Bel of mail ons. 
En we gaan voor u aan de slag. 

Voor alle duidelijkheid, een Woo-verzoek blijft natuurlijk altijd  
mogelijk, maar wanneer u ons 'gewoon' vraagt om informatie heeft  
u het veel sneller. En het scheelt ons veel tijd die we graag inzetten  
op plekken waar het echt nodig is. 

Dus, niet moeilijk doen als het makkelijk kan! 

Jaap Groothuis 
Wethouder

STOOK VEILIG
OF STOOK NIET!

Hoe je ook stookt, zet de veiligheid en 
gezondheid van jezelf én je medebewoners 
altijd voorop!
• Zorg voor een CO- en rookmelder.

• Ventileer voldoende.

• Heb je een schoorsteen? 
  Laat deze minimaal 1x per jaar vegen.  Laat deze minimaal 1x per jaar vegen.

M eer  t ips  over  
vei l ig  stoken!

Waardering voor mantelzorgers
Enkele mantelzorgers en medewerkers van de  
gemeente Nunspeet gingen afgelopen donderdag 
op de Dag van de mantelzorg met elkaar in gesprek: 
'Waar loopt u tegenaan?' en 'Waar kan de gemeente 
u nog meer in ondersteunen?' Een prettige ontmoe-
ting met veel waardering voor onze mantelzorgers en 
Steunpunt Mantelzorg.

Liesbeth Tjallema, al jaren mantelzorger voor haar 
man, kreeg als eerste de mantelzorgwaardering 
uitgereikt door wethouder Elskamp; tien cadeaubon-
nen van tien euro te besteden bij lokale ondernemers. 
Mantelzorgers die ingeschreven staan bij Steunpunt 
Mantelzorg ontvangen de waardering per post.

Liesbeth Tjallema (l) en wethouder Jennifer Elskamp (r)

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

Gemeente haalt snoeiafval gratis op
Dinsdag 22 november laat de gemeente Nunspeet gratis het snoeiafval bij u thuis ophalen door 
firma ABL. Snoeiafval 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 voor maandag 21 november 12.00 uur. 
Dit kan telefonisch via (0318) 61 42 27 of per mail: ablsnoeihout@outlook.com. Kijk voor alle 
voorwaarden op www.nunspeet.nl/id/takken-of-snoeihout-laten-ophalen.

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

Livechat op www.nunspeet.nl 
Bezoekt u de gemeentelijke website en heeft u een vraag of wilt u meer informatie? 
Dan kunt u deze vraag ook stellen via de livechat. Via de blauwe chatbutton die op 
elke pagina staat, start u gelijk een gesprek met een medewerker van de gemeente. 
Zij probeert u zo snel en zo goed mogelijk van een antwoord te voorzien. De livechat 
is bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Hulp, zorg of advies nodig?
De sociale kaart van de gemeente Nunspeet is het overzicht 
van organisaties die hulp, zorg, advies en actviteiten bieden 
binnen onze gemeente. Denk hierbij aan begeleiding, geeste-
lijke gezondheid, jeugdhulp, verslaving, werk en wonen.

Deze sociale kaart biedt veel achtergrondinformate over wat 
de hulp, zorg en het advies inhouden. U vindt de sociale kaart 
op www.socialekaartnunspeet.nl.

Stook Veilig of Stook Niet
Verwarm je huis veilig en gezond

De kosten van gas en elektriciteit zijn de laatste maanden 
flink gestegen. Hierdoor wordt in huishoudens druk gezocht 
naar andere, goedkopere manieren om het huis te verwar-
men. Dat is begrijpelijk, maar er kleven ook risico's aan. Hoe 
er ook gestookt wordt, zet (brand)veiligheid in huis en je 
eigen gezondheid op één!

Voor het veilig en gezond branden van een houtkachel geven 
we deze tips:

• Gebruik droog hout, dat je volgens de Zwitserse Stook-
methode brandt: grote blokken onderop, dan wat klei-
ner brandhout en bovenop de aanmaakblokjes.

• Laat je kachel minimaal 1x per jaar vegen.
• Zorg voor een CO2- en rookmelder in de ruimte waar je 

stookt.
• Ventileer voldoende.

Nieuwe vormen van verwarming
Een van de trends op het gebied van het verwarmen van 
een woning is momenteel het stoken met een zogenaamde 
'potkachel'. Dit is een kachel gemaakt met een terracottapot 
en waxinelichtjes. Ons advies is: doe dit niet!
• Je kunt snel brand in huis veroorzaken. Dat komt door-

dat het vet van het waxinelichtje in brand kan vliegen.
• Het is slecht voor je gezondheid, want er komt drie tot 

vijf keer meer koolmonoxide en fijnstof vrij dan wanneer 
je een waxinelichtje vrij zou laten branden.

• Je warmt je huis er niet mee op dus je bereikt je doel 
niet.

Wil je meer weten over het veilig en gezond verwarmen van 
je woning? Kijk op brandweer.nl.
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Samen de schouders onder de toekomst van  
ruimtelijke ontwikkeling in Regio Zwolle
Nederland staat voor de uitdagende ruimtelijke opgave om aantrekkelijke landschappen, goede 
natuur- en waterkwaliteit, voldoende en betaalbare woningen voor iedereen, een duurzame 
energie- en voedselvoorziening en een veilige leefomgeving voor mens en milieu te realiseren 
en bovenal om deze ambities in te passen in de ruimtelijke inrichting van het land. Afgelopen 
week hebben 22 gemeenten, 4 provincies, 4 waterschappen, ondernemers en onderwijs een 
samenwerkingsintentieverklaring overhandigd aan minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse 
Zaken) tijdens de Regio Zwolle Dag in Nunspeet.

Het is een complex vraagstuk met grote maatschappelijke dilemma’s en vereist een goede
samenwerking. Hanke Bruins Slot: "De handtekeningen op deze intentieverklaring vormen voor 
mij een gouden driehoek. Ondernemers, overheid en onderwijs die samen werken is ontzettend 
waardevol." Met deze intentieverklaring 'Samen verder met 
ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle' wordt de intentie uitge-
sproken om te komen tot een robuuste regionale agenda, 
waarin alle ruimtelijke puzzels met elkaar verbonden wor-
den, waarin iedereen vanuit zijn taak of rol kan mee doen en 
waarin we elkaar respecteren in de ruimte. 

Rijk en regio staan voor de opgave om aantrekkelijke land-
schappen, goede natuur- en waterkwaliteit, voldoende en be-
taalbare woningen voor iedereen, een duurzame energie- en 
voedselvoorziening en een veilige leefomgeving voor mens en 
milieu te realiseren en bovenal om deze ambities in te passen 
in de ruimtelijke inrichting van het land. Voor het Rijk is dit 
aanleiding om een sterkere regierol te pakken op ruimtelijke 
ordening. Met de ondertekening van deze samenwerkingsin-
tentie presenteert Regio Zwolle zich als een waardige samen-
werkingspartner voor het Rijk.

Regionale integrale meerjarige aanpak
Regio Zwolle is, met de status van NOVI-gebied en een Verstedelijkingsstrategie een van de 
16landelijke NOVEX-gebieden. De ambitie van het nieuwe NOVEX-gebied centreert zich op 
'klimaatadaptief groeien', het realiseren van de 'woon- en werkopgave' van 50.000 woningen en 
20.000 arbeidsplaatsen en de mobiliteitstransitie. In een regio waarin 22 gemeenten en 4 pro-
vincies samenwerken met 4 waterschappen en een veelheid aan andere partijen, vraagt de stap 
naar NOVEX om een integrale meerjarige aanpak en een stevig samenwerkingsverband.  
 
Meer informatie vindt u op www.regiozwolle.nl (Nationale Omgevingsvisie).
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Overstapspreekuur collectieve zorgverzekering
Een kleiner budget, maar toch graag aanvullend verzekerd? De gemeente Nunspeet heeft 
verschillende collectieve zorgverzekeringen beschikbaar voor inwoners met een laag/weinig 
inkomen. Afhankelijk van de zorgbehoefte kunt u ervoor kiezen om zich te laten verzekeren via 
de collectieve zorgverzekering. Per 1 januari komt er een nieuw, kleiner pakket beschikbaar. 
Als u een lagere zorgbehoefte heeft, kan het zijn dat dit nieuwe pakket passender is. Daarnaast 
verhoogt de gemeente per 1 januari 2023 de gemeentelijke bijdrage in de zorgpremie. De 
totale zorgpremie wordt binnenkort door Zilveren Kruis Achmea bekend gemaakt. 

Inhoud collectieve zorgverzekering
Vanaf 1 januari 2023 biedt de gemeente Nunspeet de volgende drie zorgverzekeringen aan:
• Het pakket Optimaal Aanvullend 1 met Tand 1 ster (nieuw vanaf 1 januari 2023)
• Het pakket Optimaal Aanvullend 2 met Tand 1 ster
• Het pakket Optimaal Aanvullend 3 met Tand 2 sterren

Op www.gezondverzekerd.nl/nunspeet kunnen de collectieve zorgverzekeringen worden  
bekeken en vergeleken. Daarnaast bent u welkom bij het Financieel Trefpunt voor het over-
stapspreekuur op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur in Veluvine (F.A. Molijnlaan 186). 
Aanmelden hiervoor is niet nodig. De overstapspreekuren zijn op:
• 17 november
• 24 november
• 1 december
• 8 december
• 15 december
Als u op bovenstaande data niet kunt, neem dan contact op met Stichting Welzijn Nunspeet via 
(0341) 25 20 20 U kunt tot uiterlijk 31 december 2022 uw zorgverzekering aanpassen.

Voorwaarden
Er gelden enkele voorwaarden voor de collectieve zorgverzekering. U kunt in aanmerking 
komen als u:
• woont in de gemeente Nunspeet;
• 18 jaar of ouder bent;
• zelfstandig woont; 
• geen student bent;
• een inkomen heeft van maximaal 120% van het sociaal minimum. 
Kijk voor deze grenzen op www.nunspeet.nl/collectieve-verzekering.

Het aanvragen van de collectieve zorgverzekering kan via het aanvraagformulier dat u vindt op 
de bovengenoemde website.  Maakt u al gebruik van de collectieve zorgverzekering, maar wilt 
u niets veranderen in uw zorgpolis, dan hoeft u verder niets te doen. De verhoogde gemeente-
lijke bijdrage wordt voor iedereen automatisch doorgevoerd. 

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

Recht op energietoeslag van 1.300 euro?
Veel ouderen met een klein pensioen weten niet dat ze in aanmerking komen voor de energie-
toeslag van de gemeente. Ook is het voor mensen met een salaris rond het minimumloon of 
bijvoorbeeld een uitkering van het UWV niet altijd duidelijk dat de regeling ook voor hen geldt. 
Lees hieronder welke regels er zijn en hoe u de vergoeding kunt aanvragen.  

Inkomensgrenzen
Voor de toekenning van de Energietoeslag kijkt gemeente Nunspeet naar uw inkomen. Is uw 
inkomen lager dan 120% van de geldende bijstandsnorm passend bij uw leeftijd, dan heeft u 
mogelijk recht op de Energietoeslag. 

Voor volwassenen vanaf 21 jaar tot aan de AOW leeftijd gelden de volgende bedragen:
• Alleenstaande: uw inkomen is lager dan € 1.256,07 netto p.m.
• Gehuwd/samenwonend: het gezamenlijke inkomen is lager dan € 1.794,40 netto p.m.
Ontvangt u op dit moment AOW en eventueel pensioen? Dan gelden de volgende bedragen:
• Alleenstaande: uw inkomen is lager dan € 1.397,27 netto p.m.
• Gehuwd/Samenwonend: het gezamenlijke inkomen is lager dan € 1.892,81 netto p.m.

Bent u tussen de 18 en 21 jaar en woont u zelfstandig? Dan heeft u misschien ook recht op de 
Energietoeslag. Wilt u weten of dit ook voor u geldt? Neem dan contact op met de gemeente 
via (0341) 25 99 11 of met Het Financieel Trefpunt via financieeltrefpuntnunspeet@stimenz.nl.

Goed om te weten
Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten en de Energietoeslag is onbelast. Dit 
betekent dat u er geen belasting over betaalt en het niet meetelt als inkomen voor bijvoor-
beeld Toeslagen. Belangrijk is wel dat u een energierekening betaalt. Woont u bijvoorbeeld bij 
iemand in, dan geldt deze regeling niet voor u. 

Financieel Trefpunt
U kunt de Energietoeslag aanvragen via www.nunspeet.nl/energietoeslag. Wilt u hulp bij deze 
aanvraag, dan kunt u zonder afspraak binnenlopen bij Het Financieel Trefpunt op donderdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur in de bibliotheek in Veluvine. Kunt u niet op donderdagmorgen? Een 
afspraak op een andere dag kan ook. Neem hiervoor contact op via 088 784 64 64 of stuur een 
e-mail naar financieeltrefpuntnunspeet@stimenz.nl.
Het Financieel Trefpunt is een samenwerking tussen Stichting Welzijn Nunspeet, Het Venster, 
Humanitas, Stimenz en MEE Veluwe.

Wil je werken in een 
organisatie die groot 
genoeg is voor uitda-
gende projecten, maar 
klein genoeg om geen 
nummer te zijn? Lever 
jij vanuit jouw kennis 
en vaardigheden graag 
een bijdrage aan de 
ontwikkeling van mens 
en organisatie? Lees dan verder, want voor team Personeel, 
Organisatie, Communicatie zoeken we een 

HR-adviseur 
28 uur

Samen met vijf collega's ontwikkelen we beleid en houden 
we de basis goed op orde. De komende tijd gaan we aan de 
slag met thema's als strategische personeelsplanning, duur-
zame inzetbaarheid en arbeidsmarktcommunicatie. 

Jouw werkzaamheden
• Je adviseert teammanagers over alle voorkomende 

HRM-vraagstukken.
• Je bent verantwoordelijk voor het Arbobeleid en geeft 

uitvoering aan de RI&E.
• Je draagt bij aan de ontwikkelambities zoals duurzame 

inzetbaarheid, strategische personeelsplanning en  
(persoonlijk) leiderschap.

Wat verwachten we van jou?
• Je hebt lef en ambitie en komt met ideeën. Je bent com-

municatief sterk en geeft (on)gevraagd advies. 
• Je hebt een hbo-diploma richting HRM, bedrijfskunde of 

vergelijkbare studie en hebt relevante ervaring. 
• Je beschikt over actuele kennis van het arbeidsrecht. 
• Samenwerkingsgericht, initiatiefrijk en resultaatgericht.
• Je beschikt over een flinke dosis zelfmanagement.

Wat bieden wij jou?
• Een salaris van minimaal € 2.865,- en maximaal € 4.671,- 

bij een 36-urige werkweek. Dit is afhankelijk van je ken-
nis en ervaring. 

• Een ruim Individueel Keuze Budget van 17,45% van je 
jaarsalaris. Hierin is je vakantiegeld, eindejaarsuitkering 
en bovenwettelijk verlof ondergebracht. 

• Hybride werken, gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk in onze 
moderne kantooromgeving in het gemeentehuis.

• Volop ontwikkelmogelijkheden via Nunspeet Academy: 
wij investeren in vakmanschap, jouw persoonlijke ont-
wikkeling, onderlinge samenwerking en de organisatie. 
Samen creëren we een omgeving waarin we het beste  
in elkaar naar boven (blijven) halen.

• Een actieve personeelsvereniging.

Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacaturetekst en een impressie van 
onze organisatie en collega’s op nunspeet.nl/werkenbij.

Heb jij kennis van en ervaring met het bestuursrecht? Wil 
je deze kennis en ervaring inzetten voor een ambitieuze 
gemeente? Lees dan verder, want voor team Personeel, 
Organisatie en Communicatie zoeken we een

juridisch medewerker 
30 tot 36 uur 

Samen met 24 enthousiaste collega’s bedienen we onze 
interne en externe klanten professioneel en efficiënt. Als 
juridisch medewerker ben je voor je collega's het eerste 
aanspreekpunt als ze vragen hebben op het gebied van het 
bestuursrecht. Daarnaast ligt je focus samen met de juridisch 
adviseur op de (implementatie van de) Wet open overheid 
en de bezwaarschriftenprocedure. Je inzetbaarheid kan over 
de verschillende werkdagen variëren en incidenteel ook op 
de avond gewenst zijn.

Jouw werkzaamheden
• Schrijven plan van aanpak en coördinatie uitvoering Wet 

open overheid (Woo).
• Administratieve werkzaamheden rondom de commissie 

bezwaarschriften.
• Verantwoordelijk voor juridische vraagstukken omtrent 

het bestuursrecht. 
• Collega's adviseren over juridische aspecten in beleids-

voorstellen en collegeadviezen.
• Je bent een vraagbaak voor korte juridische vragen van 

collega's.

Wat verwachten we van jou?
• Een (juridische) opleiding op minimaal hbo-niveau.
• Kennis van de Algemene Wet bestuursrecht, bezwaren- 

en klachtenprocedures, Woo en de Gemeentewet. 
• Een zakelijke, resultaatgerichte werkhouding in combina-

tie met een gezonde dosis humor/relativeringsvermogen.

Wat bieden wij jou?
• Een salaris van minimaal € 2.581,- en maximaal € 4.208,- 

bij een 36-urige werkweek. Dit is afhankelijk van je ken-
nis en ervaring. 

• Een ruim Individueel Keuze Budget van 17,45% van je 
jaarsalaris. Hierin is je vakantiegeld, eindejaarsuitkering 
en bovenwettelijk verlof ondergebracht. 

• Een dienstverband voor de duur van 1 jaar met de inten-
tie voor een vast dienstverband bij goed functioneren. 

• Volop ontwikkelmogelijkheden via Nunspeet Academy: 
wij investeren in vakmanschap, jouw persoonlijke ont-
wikkeling, onderlinge samenwerking en de organisatie. 
Samen creëren we een omgeving waarin we het beste in 
elkaar naar boven (blijven) halen.

• Een actieve personeelsvereniging.

Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacaturetekst en een impressie van 
onze organisatie en collega’s op nunspeet.nl/werkenbij.

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

Laagdrempelige en kleinschalige 
banenmarkt
Een match maken, maar dan anders
Op donderdag 17 november organiseren de gemeenten 
Hattem, Elburg, Oldebroek en Nunspeet samen met het 
UWV een laagdrempelige en kleinschalige banenmarkt. Je 
opleiding en werkervaring is niet belangrijk, jouw interesses 
en competenties wel. Kom je ook? We brengen je graag in 
contact met misschien wel jouw nieuwe werkgever!

De voordelen
• Alle actuele vacatures in beeld.
• Direct kennismaken en vervolgafspraken maken.
• Meer informatie over opleidingsmogelijkheden en  

om- en bijscholing. 

Waar en wanneer?
Datum:  donderdag 17 november
Tijd:  10.00 – 12.00 uur 
Locatie:  de bovenruimte van Axxent, Duurzaamheidstraat 13 
 in Hattemerbroek

Uitnodiging ondernemersontbijt 
Dé netwerkbijeenkomst voor alle 
Nunspeetse ondernemers
Alle ondernemers uit de gemeente Nunspeet zijn 
van harte welkom tijdens het Ondernemersontbijt 
op vrijdag 18 november 2022 tijdens de Dag van 
de Ondernemer om met elkaar kennis te maken en 
informatie uit te wisselen in een prettige 
omgeving.

Locatie en aanmelden
Het ontbijt vindt plaats in NH Hotel Sparrenhorst 
aan de Eperweg 46 in Nunspeet. Graag aanmelden 
o.v.v. uw naam en organisatie via e-mail: 
ondernemers@nunspeet.nl. 

Het ontbijt wordt u aangeboden door de gemeente Nunspeet.

Programma
07.00 uur: 
ontbijt en netwerken

07.45 uur: 
informatie vanuit gemeente 
Nunspeet door Mark van de 
Bunte,wethouder economie 
en sport

08.00 uur: 
informatie over de Human 
Capital Agenda door Moniek 
Bom, Regio Zwolle 
www.upgradejezelf.nl

08.20 uur: 
netwerken 

09.00 uur: 
einde programma

MELD JE AAN

      Overhandiging door Andries  
Heidema (Commissaris van de 
Koning) en Peter Snijders (voorzitter 
Regio Zwolle) aan minister Hanke 
Bruins Slot.

Bestuurders van 
de 31 regionale 
partners die de 
intentie onderte-
kend hebben.


