
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.

17 mei 2022
Gemeente Nunspeet
APV-vergunning 
aangevraagd1

- Het houden van kledinginza-
  melingsacties in 2023. Zaken: 
  HZ 2022-0790 / HZ 2022-0791    
  HZ 2022-0792 / HZ 2022-0793 
  HZ 2022-0794 / HZ 2022-0795 
  HZ 2022-0796. Ontvangen 
  6-5-2022. 

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- De Kijktuinen. Het oprichten 
  van 23 woningen. Zaak: HZ 
  2022-0449. Ontvangen 
  14-3-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- De Kijktuinen. Oprichten van 
  23 woningen. Zaak: HZ 2022-
  0449. Verzonden 4-5-2022. 

Omgevingsvergunning 
geweigerd3

- Harderwijkerweg 40. Het 
  realiseren van kamerverhuur.
  Zaak: HZ 2022-0187. 
  Verzonden 10-5-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Kapzolder 6. Het overkappen 
  van de achtertuin. Zaak: 
  HZ 2022-0686. Verzonden 
  10-5-2022.
- Molenbeek fase 3, kavel 30. 
  Oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-0228. 
  Verzonden 10-5-2022.
- Zwolsewegje 52. Uitbouwen 
  van de achtergevel van de 
  woning. Zaak: HZ 2022-0241. 
  Verzonden 10-5-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Industrieweg 47. Open Huis 
  Inclusief Groep op 24 juni 
  2022. Zaak: HZ 2022-0743. 
  Ontvangen 25-4-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Marktplein en centrum. Het 
  houden van Eibertjesdag op 
  27 mei 2022. Zaak: HZ 2022-
  0644. Verzonden 10-5-2022. 
- Het houden van de Oranje-
  loop 2022 op 12 mei 2022. 
  Zaak: HZ 2022-0735. 
  Verzonden 4-5-2022.
- Het houden van de strijd om 
  de Nunspeetse Keiler op 11 
  juni 2022. Zaak: HZ 2022-
  0595. Verzonden 10-5-2022. 

Vergunningen Milieumelding1

- Grote-Bunteweg 11. Het 
  starten van activiteiten.
  Zaak: HZ 2022-0181. 
  Ontvangen 2-2-2022. 

Sloopmeldingen1

- Jos Lussenburglaan 47. Het 
  verwijderen van asbest.
  Zaak: HZ 2022-0785. 
  Ontvangen 4-5-2022.
- Vlierweg 20. Verwijderen van 
  asbesthoudende materialen.
  Zaak: HZ 2022-0727. 
  Ontvangen 25-4-2022. 

Elspeet
Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Stakenbergweg 60. Outdoor 
  Hunting Day op 9 juli 2022. 
  Zaak: HZ 2022-0590. 
  Ontvangen 31-3-2022. 

Loterijvergunning verleend3

- Uddelerweg 96. Houden van 
  een loterij op 18 juni 2022. 
  Zaak: HZ 2022-0467. 
  Verzonden 4-5-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Poppeswegje 32. Uitbreiden 
  van het aantal dieren (milieu-
  toets). Zaak: HZ 2021-1850.  
  Verzonden 9-5-2022. 
 
Ontheffing Alcoholwet 
verleend1

- Weiland einde Bredeweg. 
  Schenken van zwakalcohol
  houdende drank tijdens het
  Oogstfeest. Zaak: HZ 2022-
  0556. Verzonden 9-5-2022.

Loterijvergunning verleend3

- Brandsweg 3. Het houden 
  van een loterij op 18 juni 
  2022. Zaak: HZ 2022-0507. 
  Verzonden 4-5-2022. 

Vierhouten
Evenementenvergunning 
verleend2

-'t Frusselt 30. Houden van het 
  Royal Adventure weekend 
  van 26 t/m 29 mei 2022.
  Zaak: HZ 2022-0609. 
  Verzonden 10-5-2022. 

Milieumelding1

- Nunspeterweg 122. Het 
  vervangen van het gasstation 
  inclusief leidingwerk. Zaak: 
  HZ 2022-0482. Ontvangen 
  16-3-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Inzage

Eenvoudig toegang tot besluiten over uw buurt 
zoals vergunningen, bouwplannen en 

lokale regelgeving? 
overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Toch liever de stukken 
inzien in het gemeentehuis?

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

Ontwerpbestemmingsplan Essenburgweg 14 in Hulshorst
Van 18 mei tot en met 28 juni 2022 ligt in het gemeentehuis 
voor het ontwerpbestemmingsplan Essenburgweg 14, Hulshorst 
ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan vindt u ook via
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01201-ow01). 
Genoemd bestemmingsplan beoogt te voorzien in een heront-
wikkeling op het perceel. Ter stimulering van het restaureren 
van het monument en het slopen van opstallen biedt het be-
stemmingsplan de mogelijkheid tot uitbreiding van het monu-
ment en realisatie van twee vrijstaande woningen.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kunt u een zienswijze naar 
voren brengen bij de gemeenteraad van Nunspeet. Dit kan op 
de volgende manieren: 
• U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij de gemeente-

raad 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 Nunspeet.
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Weekmarkt op woensdag 25 mei
Vanwege Hemelvaartsdag op donderdag 26 mei a.s. wordt 
de weekmarkt gehouden op woensdag 25 mei van 10.00 
tot 17.00 uur. De aanwezige weekmarktkramen en wagens 
worden ingepast in/om de terrassen op het marktplein. 
Niet alle weekmarktstandhouders zijn aanwezig vanwege 
verplichtingen op andere weekmarkten.

Jubileumboek '50 jaar gemeente Nunspeet'
Eén van de activiteiten in het kader van '50 jaar gemeente  
Nunspeet' is het samenstellen van een jubileumfotoboek  
over de afgelopen 50 jaar. De Nunspeetse fotografen Bram en 
Maarten van de Biezen hebben met Ad Sulman en Dick Baas  
veel tijd gestoken in het maken van een aantrekkelijk boek dat 
met veel foto’s de lezer/kijker mee terugneemt in de afgelopen 
50 jaar van de gemeente Nunspeet.

Op dinsdag 17 mei wordt het boek gepresenteerd tijdens een 
reünie van oud-bestuurders van de gemeente Nunspeet in 
Veluvine. Vanaf woensdag 18 mei a.s. is het jubileumboek voor 
belangstellenden gratis af te halen bij de receptie van het  
gemeentehuis.   

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

Lancering Herten & Pauwenroute
Vanwege het 50-jarig bestaan van gemeente Nunspeet en gemeente 
Ermelo is een nieuwe fietsroute van 50 kilometer samengesteld: de 
'Herten & Pauwenroute'. De route gaat langs prachtige locaties in de 
beide gemeentes. Afgelopen zaterdag 14 mei is de route feestelijk 
gepresenteerd in Staverden door wethouder Marije Storteboom en 
wethouder De Haan uit Ermelo. De lancering op Nationale Molendag 
was niet toevallig; de route gaat langs vier verschillende molens.

Meimaand Fietsmaand
De Herten & Pauwenroute is één van de vijf routes die Nunspeet uit 
de Kunst in de Meimaand Fietsmaand presenteert. Heeft u het gratis 
Meimaand Fietsmaand boekje al? Haal deze gratis bij één van de 
VVV-vestigingen en geniet van alle routes die deze maand in de schijn-
werpers staan, waaronder de Wilhelminaroute, de Doortraproute 
voor senioren en de Dierenroute voor gezinnen met kinderen. U vindt 
hierin allerlei bonnen met leuke aanbiedingen van bedrijven uit de gemeente Nunspeet. 

Fietst u deze maand mee? Gebruik hashtag #meimaandfietsmaandnunspeet als u foto’s deelt!

Nunspeet kiest voor raadsakkoord   
Met als thema 'Samen meer voor elkaar' hebben alle fracties in 
de Nunspeetse gemeenteraad zich gevonden in een 'raadsak-
koord' voor de komende vier jaar. Na de verkiezingswinst van 
Gemeentebelang hebben de onderhandelaars ervoor gekozen 
alle partijen te betrekken bij de onderhandelingen om een 
breed akkoord te krijgen voor alle inwoners van de gemeente. 
Dit wijkt af van de traditionele gedachte van coalitie en opposi-
tie die voorheen gehanteerd werd.

Demissionair wethouder en mede-onderhandelaar Mark van de 
Bunte: "We werken met een akkoord op hoofdlijnen waarin alle 
partijen speerpunten hebben ingebracht. Een raadsakkoord past 
volledig bij ons denken dat we het samen moeten doen, omdat 
we het over veel zaken eens zijn met elkaar. Denk aan de nood-
zaak van woningbouw voor eigen inwoners en het behoud van 
groen. Op onderwerpen waar we het niet over eens zijn, bepaalt 
de gemeenteraad de koers. Er zijn geen coalitieafspraken die 
discussies op voorhand onmogelijk maken."

De vorming van een nieuw college is de volgende stap en ver-
loopt voorspoedig. Het streven is tijdens de raadsvergadering van 
2 juni a.s. de wethouders te benoemen. Ook Marc Konings zit 
als fractievoorzitter en mede-onderhandelaar aan de onder-
handelingstafel: "Mede namens alle fractievoorzitters kan ik 
zeggen dat de gesprekken zeer constructief waren. Het is een 
bestuurlijke vernieuwing en daarom betrekken wij ook voor de 
uitvoering van het raadsakkoord alle partijen. Dat is dan ook 
de insteek bij de vorming van het college. Het ziet eruit dat alle 
partijen ook hieraan willen meewerken. En dat is best bijzonder, 
echt allemaal samen de verantwoordelijkheid nemen voor een 
nog mooiere gemeente."

Nadat het raadsakkoord door de gemeenteraad is vastgesteld 
werkt het college van burgemeester en wethouders een college-
programma uit. 

Commissievergadering
De commissie Algemeen Bestuur vergadert op donderdag  
19 mei april om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de 
agenda staan o.a. de opvang vluchtelingen en de vaststelling 
van de Verordening op de raadscommissies.

De vergadering is te volgen via nunspeet.raadsinformatie.nl. 
U vindt hier ook de volledige agenda.

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

Vraag tijdig uw ID- of rijbewijs aan
Heeft u de geldigheid van uw reisdocument en/of rijbewijs al 
gecheckt? Houd er rekening mee dat u ruim van tevoren een 
afspraak inplant (minimaal twee weken voor de verloopdatum). 
Op dit moment is de wachttijd minder dan een week, maar 
dit kan snel oplopen.

En weet jij al wanneer je praktijkexamen gaat doen voor je 
rijbewijs? Plan dan die dag alvast een afspraak in om je  
rijbewijs aan te vragen. 

Een paar tips:
• Zorg dat een pasfoto echt niet ouder is dan 6 maanden. 
• Vul alvast digitaal een toestemmingsverklaring in als u 

voor de kinderen de reisdocumenten aanvraagt.
• Kijk welke zaken je online kunt aanvragen of aangeven.

Afscheid burgemeester 
Van de Weerd 
Tijdens een bijzondere openbare raadsvergadering 
op woensdag 25 mei a.s. neemt Breunis van de 
Weerd officieel afscheid als burgemeester van de 
gemeente Nunspeet. Sinds 2016 vervulde hij deze 
functie. De vergadering begint om 14.00 uur en 
wordt gehouden in Veluvine aan de F.A. Molijnlaan. 
RTV Nunspeet zendt de vergadering live uit. 

’s Avonds is er tijdens een afscheidsreceptie in  
Veluvine gelegenheid afscheid te nemen van de  
burgemeester en zijn echtgenote tussen 19.30 en 
21.30 uur. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. 

Op zoek naar een Prokkelstage?
Wil jij een Prokkelstage van 1 dag doen bij de gemeente  
Nunspeet? Wij bieden twee Prokkelstages op donderdag  
9 juni, de Nationale Prokkelstagedag: 
• Stage 'Op pad met de bode': samen met de bode loop 

je een dag mee en help je met allelei klussen zoals koffie 
klaarzetten voor een vergadering, helpen in de kantine, 
de post verzorgen, kopiëren en nog veel meer.

• Stage 'Op pad met de buitendienst': je helpt de man-
nen van de gemeentewerf met het onderhouden van de 
speeltuinen, bomen, parken en vaste planten. Je stapt 
in de veegwagen, je helpt met het schoonmaken en 
onderhouden van allerlei straatmeubilair en helpt mee 
met het afhandelen van klachten en meldingen in de 
openbare ruimte. 

Heb je interesse of een vraag, stuur dan een e-mail naar 
gemeente@nunspeet.nl of bel (0341) 25 99 11. Tot 1 juni a.s. 
kun je reageren. 

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand 
met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Om 
te laten zien hoe belangrijk en waardevol deze ontmoe-
tingen zijn, zijn er verschillende initiatieven zoals de jaar-
lijkse Prokkelweek; dit jaar van 6 tot en met 13 juni 2022. 
Op donderdag 9 juni is de Nationale Prokkelstagedag. Een 
laagdrempelige manier voor ondernemers en mensen met 
een beperking / afstand tot de arbeidsmarkt om kennis met 
elkaar te maken.

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

Week tegen Eenzaamheid 
Van 29 september tot en met 6 oktober 2022 is de jaarlijkse, 
landelijke Week tegen Eenzaamheid. Al enkele jaren doen 
we hier in de gemeente Nunspeet actief mee door diverse 
en laagdrempelige activiteiten te organiseren zoals samen 
eten, wandelen en sporten. Er is inmiddels een 'vaste' groep 
organisaties die meedoet, maar het staat natuurlijk iedereen 
vrij een activiteit aan te bieden in het teken van ontmoeting. 

Het eerste voorbereidende overleg over de programma-
invulling vindt plaats op vrijdag 20 mei om 10.00 uur bij 
WOC de Veluwse Heuvel. U bent van harte welkom! 

Nadia Wentzel, coördinator WOC Nunspeet, neemt de 
coördinatie van de Week tegen Eenzaamheid op zich. Voor 
vragen en/of aanmelden voor de bijeenkomst kunt u contact 
opnemen via nadia.wentzel@znwv.nl of 06 51 89 97 01.

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

Gastopvang in privésituaties
Heeft u zich aangemeld bij NBO en is er geen gebruik gemaakt van uw aangeboden privéruimte? 
Dan gebeurt dit ook niet meer. Er worden geen nieuwe gasten opgenomen in privésituaties. 

Gemeentelijke opvang
Eventueel nieuwe gasten worden direct in de gemeentelijke opvang een plaats aangeboden. 
Als nieuwe gasten zich bij u melden, neem daarvoor altijd eerst contact op met NBO. Heeft u 
een zelfstandige (vakantie)woning beschikbaar en bent u bereid deze tegen vergoeding aan te  
bieden aan de gemeente Nunspeet? Geef dit dan aan bij NBO.

Informatie
Voor onze gasten is de benodigde informatie beschikbaar in het Oekraïens via de website 
www.nunspeetbiedtonderdak.nl/informatie. 

Namens alle vrijwilligers die bij NBO betrokken zijn hartelijk dank voor uw betrokkenheid en hulp!
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RECTIFICATIE START TERINZAGELEGGING ONTHEFFING 
Besluit in kader ‘Herontwikkeling stationsomgeving Nunspeet’
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een ontheffing op grond van de Wet natuurbescher-
ming verleend voor de herontwikkeling van het stationsgebied, sloop van gebouwen, kap van 
bomen, aanleg van onderdoorgangen en het verleggen van wegen. Het besluit is ten opzichte van 
het ontwerpbesluit gewijzigd.

Het college van B&W heeft op 28 december 2021 het besluit van de gemeenteraad van Nunspeet 
van 16 december 2021 bekendgemaakt om toepassing te geven aan artikel 3.30, lid 1 sub b van 
de Wet ruimtelijke ordening (gemeentelijke coördinatieregeling) ten behoeve van de realisatie van 
het project 'herontwikkeling stationsgebied Nunspeet'.

De gemeentelijke coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor de benodigde 
vergunningen gelijktijdig op te laten lopen met de procedure van het bestemmingsplan. Met de 
coördinatieregeling worden de betrokken besluiten gezamenlijk voorbereid en gelijktijdig bekend-
gemaakt. 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 zijn 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 Natuurbescherming.

Ontheffing soortbescherming Wet natuurbescherming
In verband met voorgenomen (sloop)werkzaamheden en de overige planning in verband met de 
afgesproken spoorvrije tijdvakken is verzocht de ontheffing soortbescherming met voorrang te 
verlenen, vooruitlopend op de vaststelling van de overige hiervoor genoemde besluiten. De  
gemeentelijke coördinatieprocedure uit de Wet ruimtelijke ordening biedt die mogelijkheid,  
waarbij die procedure van toepassing blijft op de ontheffing. 

Mogelijkheid van inzien
De start van de terinzagelegging van de ontheffing soortbescherming met de daarop betrekking 
hebbende stukken was voorzien op 11 mei 2022, zie ook de publicatie in het Gemeenteblad van 
10 mei 2022, nr. 208648. Door omstandigheden konden de publicatie in het Gemeenteblad en het 
Provincieblad op 10 mei 2022 niet tegelijkertijd plaatsvinden. Reden om vanuit zorgvuldigheids-
overwegingen de publicatie en terinzagelegging één week op te schuiven.
Het besluit en bijbehorende stukken zijn met ingang van 18 mei 2022 gedurende zes weken in 
te zien. Op verzoek sturen wij 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. Ook hiervoor neemt u contact op 
met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2021-012107.
Daarnaast liggen de betreffende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens 
de openingsuren in het gemeentehuis, zie colofon.

Beroep
Belanghebbenden kunnen met ingang van de dag na terinzagelegging gedurende zes weken  
beroep instellen tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
Vermeld hierbij het zaaknummer 2021-012107. Het gemotiveerde beroepschrift kan worden gericht 
aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te 
bevatten:
• naam en adres;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is; en
• de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/. 
Hiervoor is een DigiD vereist.

Crisis- en herstelwet
De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de ontheffing soortbescherming gelet op artikel 1.1 
in samenhang met bijlage I onder 3.4 van de Crisis- en herstelwet.
Dit betekent dat:
• de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
• de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;
• de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak 

doet over eventueel ingestelde beroepen. 

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlo-
pige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State t.a.v. de Voorzieningenrechter, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

Gratis tuinadvies voor inwoners
Inwoners van o.a. de gemeente Nunspeet kunnen een beroep 
doen op een groep enthousiaste tuincoaches. Een tuincoach 
is een vrijwilliger die samen met de bewoner een rondje 
door de tuin loopt. Er wordt gekeken naar de wensen en 
vragen van de bewoner en de mogelijkheden die er zijn in de 
betreffende tuin. Aan de tuintafel geeft de coach vervolgens 
praktische tips en informatie waarmee de bewoner aan de 
slag kan. Zo kan de tuincoach tips geven over een groene tuin 
en hoe het regenwater opgevangen kan worden in de tuin 
zonder dat het wateroverlast geeft.

Gratis een gesprek aanvragen
Inwoners kunnen kosteloos een gesprek aanvragen via  
Veluwe Duurzaam, het duurzaamheidsloket van o.a. gemeente 
Nunspeet, waar inwoners terecht kunnen voor onafhankelijk 
advies over verduurzaming van huis en omgeving. 
Een tuincoach aanvragen kan via de website
www.veluweduurzaam.nl/tuincoaches 

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

Een klimaatvriendelijke tuin?
De Nationale Tuin & Klimaat Route is een platform voor 
iedereen die ideeën op wil doen voor een klimaatvriende-
lijke tuin, balkon of openbare plek. Je kunt er terecht voor 
inspirerende voorbeelden, zoals een waterdoorlatend terras 
of insectvriendelijk balkon. Naast ideeën opdoen, kun je ook 
vragen stellen aan tuineigenaren in de buurt. 

Heb jij een groendak, je tuin insectvriendelijk gemaakt of op 
een andere manier verduurzaamd? Met jouw verhaal kun je 
andere inwoners op weg helpen! 

Lees meer en meld je aan op 
www.tuinenklimaatroute.nl/aanmelden.

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

Download nu

Of ga naar onze website www.hogenood.nl

Waar vind je toiletten?

Met de HogeNood app vind je 

direct het dichtstbijzijnde 

toegankelijke toilet met je 

smartphone. HogeNood laat je 

de ro te naar het toilet zien� 

geeft voorzieningen weer – 

denk aan een rolstoel 

toegankelijk toilet1 en geeft 

reviews van voorgaande 

bezoekers.

HogeNood

Vind en beoordeel toiletten 

bij jo  in de b  rt_

In samenwerking met


