
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.

16 augustus 2022
Nunspeet
Omgevingsvergunning
- Aanvraag --> Dorpsstraat 19. 
Het oprichten van 4 apparte-
menten op winkelpand.
Zaak: HZ 2022-1209. Ontvangen 
25-7-2022. (Inzage*).
- Aanvraag --> Kolmansweg 8a 
0033. Het tijdelijk bewonen van 
een pauzewoning.
Zaak: HZ 2022-1180. Ontvangen 
19-7-2022. (Inzage*).
- Aanvraag --> Naaldhof 16. Het 
kappen van een beuk.
Zaak: HZ 2022-1217. Ontvangen 
27-7-2022. (Inzage*).
- Aanvraag --> Randmeerweg 
8 0129. Het plaatsen van een 
schuurtje.
Zaak: HZ 2022-1193. Ontvangen 
21-7-2022. (Inzage*).
- Aanvraag --> Waterweg 1. 
Het vestigen van een tandarts-
praktijk (Activiteiten Bouwen, 
Afwijken best. plan, Reclame 
plaatsen).
Zaak: HZ 2022-1208. Ontvangen 
25-7-2022. (Inzage*).
Beslistermijn verlengd --> Har-
derwijkerweg 3-5. Het verbou-
wen van het pand.
Zaak: HZ 2022-0951. Verzonden 
8-8-2022. (Inzage*).
- Beslistermijn verlengd --> 
Molenbeek-fase 3- kavel 13. 
Het oprichten van een woning 
(Activiteiten Bouwen, In- uitrit 
aanleggen).
Zaak: HZ 2022-0689. Verzonden 
9-8-2022. (Inzage*).
Vergunning verleend --> Bergak-
kerweg 28. Het tijdelijk gebrui-
ken locatie Bergakkerweg 28 
voor welzijnsactiviteiten. Zaak: 
HZ 2022-1024. Verzonden 5-8-
2022. (Bezwaar* B&W).
- Vergunning verleend --> Lin-
delaan 17. Het plaatsen van een 
dakkapel.
Zaak: HZ 2022-1069. Verzonden 
5-8-2022. (Bezwaar* B&W).
- Vergunning verleend --> Rand-
meerweg 8 0129. Het plaatsen 
van een schuurtje.
Zaak: HZ 2022-1193. Verzonden 
5-8-2022. (Bezwaar* B&W).

Overige APV
- Vergunning obstakels op/aan 
openbare weg. Aanvraag --> 
Het plaatsen van spandoeken 
t.b.v. interkerkelijk evenement 
"Opdat zij één zijn".
Zaak: HZ 2022-1240. Ontvangen 
2-8-2022. (Inzage*)
-  Vergunning obstakels op/
aan openbare weg. Vergunning 
verleend --> Het plaatsen van 
spandoeken t.b.v. interkerkelijk 
evenement "Opdat zij één zijn". 
Zaak: HZ 2022-1240. Verzonden 
9-8-2022. (Bezwaar* B&W).
Meldingen
- Melding brandveilig gebruik. 
Gemeld --> Piersonstraat 48. 
Het gebruiken van de sporthal 
voor bijeenkomsten.
Zaak: HZ 2022-1145. Ontvangen 
14-7-2022. (Inzage*)

Vergunningen Elspeet
Omgevingsvergunning
- Aanvraag --> Kleine Kolonie-
weg 104. Het aanleggen van 
bospad. Zaak: HZ 2022-1152. 
Ontvangen 15-7-2022. (In-
zage*).
- Vergunning verleend --> Maat-
weg 63. Het oprichten van een 
kapschuur.
Zaak: HZ 2022-1062. Verzonden 
5-8-2022. (Bezwaar* B&W)
- Vergunning verleend --> Sta-
kenbergweg 106. Het bouwen 
van een 2e bedrijfswoning.
Zaak: HZ 2022-0807. Verzonden 
5-8-2022. (Bezwaar* B&W)

Overige APV
- Vergunning obstakels op/aan 
openbare weg. Aanvraag --> 
Het plaatsen van borden t.b.v. 
het evenement van de Morgan-
club bij Mennorode.
Zaak: HZ 2022-1243. Ontvangen 
4-8-2022. (Inzage*)
- Vergunning obstakels op/aan 
openbare weg. Vergunning ver-
leend --> Het plaatsen van bor-
den t.b.v. het evenement van 
de Morganclub bij Mennorode. 
Zaak: HZ 2022-1243. Verzonden 
8-8-2022. (Bezwaar* B&W)

Vierhouten
Omgevingsvergunning
-  Aanvraag --> Elspeterbos-
weg 37. Het uitbreiden van de 
woning (Activiteiten Bouwen, 
Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2022-1077. Ontvangen 
5-7-2022. (Inzage*)
- Aanvraag --> Tongerenseweg 
25. Het vervangen van drink-
waterleidingen (Activiteiten 
Gebiedsbescherming, werk-/
werkzaamheid uitvoeren).
Zaak: HZ 2022-1106. Ontvangen 
8-7-2022. (Inzage*)

* Zie Colofon 

Ontwerpverkeersbesluit gehandicaptenparkeer-
plaats Winckelweg 21k
Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken bekend dat 
zij van plan zijn nabij de woning Winckelweg 21k een gehandi-
captenparkeerplaats aan te leggen voor de bewoner van deze 
woning.

Ontwerpverkeersbesluit aalgemene gehandicapten-
parkeerplaats Winckelweg 29
Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken bekend dat 
zij van plan zijn nabij de woning Winckelweg 29 een algemene 
gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor omwonenden 
en bezoekers.

Zienswijze
Deze ontwerpverkeersbesluiten liggen van 16 augustus tot en 
met 27 september 2022 ter inzage in het gemeentehuis. Op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-
benden gedurende deze periode hun zienswijze over dit ont-
werpbesluit kenbaar maken bij het college van B&W..

Een klein gebaar kan
het verschil maken.

Wie stuur jij een kaartje
vanaf je vakantieadres?

Aah, de zomervakantie. Is het niet heerlijk? Ja! Maar niet voor iedereen. Meer dan de helft van 
alle 75-plussers voelt zich namelijk weleens eenzaam. En zeker als hun naasten op vakantie zijn. 
Ken je zo iemand? Stuur hem of haar dan een kaartje, foto of berichtje vanaf je vakantieadres. 
Dat wordt gewaardeerd, zo’n klein gebaar. En kan het verschil maken. Wil je weten wat je nog 
meer kunt doen tegen eenzaamheid? Je leest het op eentegeneenzaamheid.nl.

Ontwerpbestemmingsplan Harderwijkerweg 343

Met ingang van woensdag 17 augustus 2022 tot en met 28 september 2022 ligt in het gemeen-
tehuis (op afspraak) voor eenieder ter inzage het ontwerp van het bestemmingsplan Harderwij-
kerweg 343. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(IMRO NR NL.IMRO.0302.BP01204-ow01.). Genoemd bestemmingsplan beoogt te voorzien in de 
realisatie van een zelfstandige burgerwoningen inclusief bijbehorend bouwwerk op het perceel 
Harderwijkerweg 343 te Hulshorst. Ook wordt met deze herziening geregeld dat de bestaande 
bebouwing op het perceel wordt gesloopt.
 
Indienen zienswijze
Gedurende de termijn waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan eenieder zijn of 
haar zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Nunspeet. Dit kan op de volgende 
manieren: 
- U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij de gemeenteraad van Nunspeet, Postbus 79, 8070 
AB in Nunspeet. 
- U kunt uw zienswijze mondeling naar voren brengen, door contact op te nemen met het team 
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting via telefoonnummer (0341) 25 99 11. 

Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de gemeente Nun-
speet, telefoonnummer (0341) 25 99 11. 

Inzage
Eenvoudig toegang tot besluiten overuw buurt zoals 
vergunningen, bouwplannenen lokale regelgeving? 

Kijk op: overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
Toch liever de stukken inzienin het gemeentehuis?

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


