
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
APV-vergunning aangevraagd1

- Het houden van een kleding-
  inzamelactie in 2023. Zaak: 
  HZ 2022-0005. Ontvangen 
  4-1-2022. 
- Het houden van een kleding-
  inzamelactie in 2023. Zaak: 
  HZ 2022-0006. Ontvangen 
  5-1-2022. 

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Jan Topweg 12. Aanleggen 
  van een oprit/uitrit. Zaak: 
  HZ 2021-1923. Ontvangen 
  10-12-2021.
- Oenenburgweg 198. Plaatsen 
  van een dakkapel. Zaak: 
  HZ 2021-1992. Ontvangen 
  24-12-2021.
- Van Oordtstraat ong. Het 
  bouwen van een dubbel 
  woonhuis (Activiteiten Bou-
  wen, Afwijken best.plan).
  Zaak: HZ 2021-1988. 
  Ontvangen 24-12-2021.
- Kavel 29 Molenbeek fase 3. 
  Oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2021-2006. 
  Ontvangen 30-12-2021. 

Beslistermijn verlengd1

- Grote-Bunteweg 11. Tijde-
  lijk huisvesten in bestaande 
  bestaande gebouwen (Acti-
  viteiten Afwijken best.plan, 
  Wijzigen monument). Zaak: 
  HZ 2021-1792. Verzonden 
  11-1-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Feithenhofweg 21. Het 
  plaatsen van een tuinmuur 
  (Activiteiten Bouwen, Afwij-
  ken best. plan). Zaak: HZ 
  2021-0960. Verzonden 
  10-1-2022.
- Kienschulpenweg. Het vellen 
  van houtopstanden. Zaak: 
  HZ 2021-1774. Verzonden 
  5-1-2022.
- Lupineweg 20. Het verhogen 
  van het dak (Activiteiten Bou-
  wen, Afwijken best. plan).
  Zaak: HZ 2021-1822. 
  Verzonden 6-1-2022.
- Oenenburgweg 198. Het 
  plaatsen van een dakkapel.
  Zaak: HZ 2021-1992. 
  Verzonden 6-1-2022. 

Besluit buiten behandeling 
stellen aanvraag1

- Oude Zeeweg 19. Oprichten 
  van een bijgebouw. Zaak: 
  HZ 2021-1651. Verzonden 
  12-1-2022. 

Vergunningen Sloopmelding1

- Dreeslaan 49a N001. Het 
  verwijderen van asbest uit 
  een middenspanningsruimte.
  Zaak: HZ 2021-1722.
  Ontvangen 8-11-2021.
- Lupineweg 20. Verwijderen 
  van asbest. Zaak: HZ 2021-
  1621. Ontvangen 22-10-2021.
- Randweg 55. Verwijderen 
  asbesthoudend materiaal.
  Zaak: HZ 2021-1654. 
  Ontvangen 28-10-2021. 
- Voltweg 8. Het vervangen 
  van een asbestdak. Zaak: 
  HZ 2021-2013. Ontvangen 
  31-12-2021.
- Waterweg 11. Het slopen van 
  het woonhuis. Zaak: HZ 2021-
  1963. Ontvangen 21-12-2021. 

Milieumelding1

- Hullerweg 107. Het oprichten 
  van een milieu-inrichting.
  Zaak: HZ 2022-0036. 
  Ontvangen 26-5-2021.

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Haverweg 10. Het verbreden 
  van de oprit. Zaak: HZ 2021-
  1866. Ontvangen 2-12-2021. 
- Middenweg 24. Veranderen 
  vooraanzicht van de woning.
  Zaak: HZ 2021-2001. 
  Ontvangen 28-12-2021. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Haverweg 10. Het verbreden 
  van de oprit. Zaak: HZ 2021-
  1866. Verzonden 5-1-2022. 

Hulshorst
Beslistermijn verlengd1

- Killenbeekweg 12. Plaatsen 
  van een loods. Zaak: 
  HZ 2021-1790. Verzonden 
  7-1-2022. 

Sloopmelding1

- Bredeweg 35b. Het saneren 
  van dakschuur en slopen 
  schuren. Zaak: HZ 2021-1984. 
  Ontvangen 23-12-2021. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Niersenseweg 12. Vervangen 
  van bestaande woning. Zaak: 
  HZ 2021-1990. Ontvangen 
  24-12-2021.
- Niersenseweg 12. Plaatsen 
  van een erf-/perceelafschei-
  ding. Zaak: HZ 2022-0001. 
  Ontvangen 1-1-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Werkzaamheden Lagerweybospad
Het Lagerweybospad (fietspad tussen de Zandenplas en het 
Vennenpad) wordt voorzien van betonnen verharding en is 
daarom afgesloten. Het asfalt is inmiddels verwijderd. 
Binnenkort wordt het beton gestort. Dit moet circa vier 
weken uitharden. Daarna worden de zijkanten langs het 
fietspad opgehoogd en kan het fietspad weer in gebruik 
genomen worden.

Let op: vanwege deze werkzaamheden is het Vennenpad 
van 24 januari tot en met uiterlijk 2 februari 2022 afgesloten. 

Naar verwachting is het fietspad vanaf eind februari/
begin maart weer toegankelijk.

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

Felicitaties voor de eerste baby
Burgemeester Breunis van de Weerd heeft afgelopen week 
de eerstgeboren baby van de gemeente Nunspeet bezocht en 
het gezin (in Nunspeet) gefeliciteerd. 

Lennard Oudendorp is op 1 januari 2022 om 22.17 uur gebo-
ren in het ziekenhuis in Harderwijk. Moeder en kind maken 
het goed. Lennard is het broertje van de driejarige Ruben. 

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

Een fietsplan op maat
Wil je met jouw organisatie aan de slag met fietsstimulering? 
Een steentje bijdragen aan de klimaatdoelstellingen? En 
tegelijkertijd werken aan de vitaliteit en gezondheid van jouw 
medewerkers? Meld je dan aan voor de Collegetour Fiets 
van Noord-Veluwe Bereikbaar. In drie sessies werk je aan een 
fietsplan op maat voor jouw organisatie, klaar om uit te rollen! 
Tour je mee?

Meld je direct aan via 
https://noordveluwebereikbaar.nl/collegetour-fiets.

Lantaarnpaal kapot? 
Gedumpt afval? 

Losliggende stoeptegels?
 

Meld dit via 
www.nunspeet.nl/ietsmelden
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Het mooie van vrijwilligerswerk? 
Bert de Bruijn kan er alles over vertellen en heeft Hindkar 
Kurdi en haar dochter Aisha Othman gezellig meegenomen 

om ook hun kant van het 
verhaal en de ervaring te 
vertellen. Bert is inmiddels 
zeven jaar vrijwilliger als 
coach bij Vluchtelingenwerk 
in Nunspeet. Hoe hij hier 
zo terechtkwam, vertelt hij 
enthousiast. 

Nadat hij jaren in het Midden-Oosten in de bouw had gewerkt 
en met pensioen ging, wilde hij iets heel anders doen. Op zoek 
naar wat bij hem past, kwam hij al snel terecht bij mensen en
culturen leren kennen en mensen helpen. Toen Bert op zoek 
was, waren er veel vluchtelingen, ook in Nunspeet. Dus een keus
was snel gemaakt. Bert ging aan de slag als coach vestiging. 

In het begin is het heel moeilijk voor de vluchtelingen. Bert 
is er dan ook vanaf het eerste begin bij als de vluchteling een 
huis krijgt. Het begint met het contact met de gemeente, 
allerlei administratieve zaken zoals toeslagen (bv. huur en 
zorg) regelen, kinderbijslag aanvragen, een ziektekosten- en 
een inboedelverzekering regelen, studiefinanciering als dat 
van toepassing is. Ook wegwijs maken in het dorp is hier 
onderdeel van. Deze intensieve ondersteuning duurt acht 
maanden. Daarna kan een vluchteling nog twee jaar naar 
het spreekuur bij Vluchtelingenwerk komen afhankelijk hoe 
zelfredzaam de mensen zijn. Daarna kunnen Vluchtelingen 
terecht bij o.a. Stimenz, MEE, Humanitas, Het Venster of 
Stichting Welzijn Nunspeet en sinds november 2021 het 
Financieel Trefpunt op donderdag van 10.00-12.00 uur in 
de bibliotheek voor hulp bij financiële vragen. Bert vindt 
het leuk een nieuwe vrijwilliger coach vestiging op weg te 
helpen: "Je kunt ook deelnemen aan cursussen, dat geeft ook 
weerveel informatie en ik ontmoet er ook weer mensen." 

Ontroerend
Bert weet het nog goed. Hij ging met Aisha en moeder mee 
naar de ISK-juf (internationale schakelklas). De juf vroeg: 
"Wat wil jij later worden Aisha?" Waarop Aisha antwoordt: 
"Doktersassistente". En de juf zegt: "Jij komt er wel!". En op 
dit moment doet Aisha ook inderdaad de opleiding tot dok-
tersassistente. Bert geeft aan dat hij dit nooit zal vergeten, zo 
mooi en vastberaden.

Grote verandering 
Moeder Hindkar geeft aan dat toen ze hier kwamen zij dit 
heel lastig vond. Je begrijpt de taal niet, je moet wennen aan 
de mensen, alles is nieuw, je moet leren hoe alles hier werkt. 
Hindkar is heel blij en vindt het heel fijn dat Bert er was om 
te helpen en te begeleiden. Dat heeft enorm geholpen de 
weg te vinden en Nunspeet en de mensen te leren kennen. 
Ze doet nu mee met breien en haken bij Het Venster. Bij 
Stichting Welzijn Nunspeet doet ze mee met het naaiproject 
waar ze poppenkleertjes maakt. Ook is het goed om mee 
te doen en zo de taal beter te leren, want Nederlands leren 
vindt Hindkar best 
moeilijk. Door met 
mensen te zijn, kan 
ze de Nederlandse 
taal ook beter 
leren. 

Wat Bert het 
mooist aan coach 
vestiging vindt?
Een gezin, kinderen 
helpen. Kinderen 
die je vanaf klein 
hebt leren kennen 
en die nu volop 
meedoen in de Nunspeetse samenleving. Daar geniet ik van!

Meer weten over of vrijwilliger worden bij Vluchtelingenwerk 
Nunspeet? Kijk op www.vluchtelingenwerk.nl.

Burgemeester Van de Weerd
Breunis van de Weerd stopt in mei 2022 als burgemeester van 
de gemeente Nunspeet. Dat heeft hij de Commissaris van de 
Koning en de gemeenteraad laten weten. Van de Weerd was 
sinds mei 2016 burgemeester van Nunspeet en heeft besloten 
niet voor een tweede termijn van zes jaar te gaan. 

Burgemeester Van de Weerd: "Alhoewel ik het burgemeesters-
ambt een prachtige baan vind, heb ik toch besloten er na de 
eerste termijn een punt achter te zetten. Ik heb gemerkt dat ik 
- met name door de beeldvorming vanwege mijn persoonlijke 
geloofsovertuiging - de afgelopen twee jaren in deze tijden 
van polarisatie voor de Nunspeetse samenleving niet de bruggenbouwer en verbinder kan zijn 
die ik graag zou willen zijn. De komende maanden blijf ik mij vol overtuiging inzetten voor onze 
prachtige gemeente. Wanneer er na de verkiezingen komend voorjaar een nieuwe gemeente-
raad is gevormd draag ik eind mei het stokje over aan een opvolger", aldus Van de Weerd.

De fractievoorzitters in de gemeenteraad van Nunspeet hebben kennisgenomen van de mede-
deling van burgemeester Van de Weerd dat hij niet in aanmerking wil komen voor herbenoeming
voor een tweede ambtsperiode. Zij hebben kennis genomen van de motivatie van het besluit 
van de burgemeester en hebben begrip voor zijn overwegingen om tot die moeilijke keuze te 
komen. De fractievoorzitters respecteren het besluit van de burgemeester en zijn hem erken-
telijk voor zijn inzet voor de gemeenschap van de gemeente Nunspeet in de afgelopen ambts-
periode. Zij wensen de heer Van de Weerd en zijn gezin het allerbeste toe voor de toekomst. 

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

Nieuwe broedlocatie voor huismussen aan Winckelweg
Op vrijdag 14 januari zijn er 28 mussenkasten geplaatst bij het appartementencomplex van 
Omnia Wonen aan de Winckelweg in Nunspeet. De mussenkasten zijn daar geplaatst vanwege 
het tekort aan broedlocaties in verband met het project 'verbetering Stationsomgeving' en de 
daarbij horende werkzaamheden.  

Locatie Omnia Wonen aan de Winckelweg
In verband met de in de natuur wetgeving verankerde zorgplicht is de gemeente met een door 
haar ingeschakelde ecoloog op zoek gegaan naar een geschikte locatie om de huismussen 
nieuwe broedlocaties te bieden in de omgeving. Daarom is contact opgenomen met Omnia 
Wonen. De bewonerscommissie van het complex aan de Winckelweg was bereid om het ge-
bouw te voorzien van nieuwe broedlocaties. Wethouder Marije Storteboom is blij met Omnia 
Wonen en de bewoners dat zij de gebouwen aan de Winckelweg beschikbaar willen stellen om 
zo een bijdrage te leveren aan het project Stationsomgeving. 

Waarom appartementencomplex Winckelweg?
Er is voor de huismussen gezocht naar een locatie waar ze langdurig kunnen verblijven, waar 
voldoende voedsel beschikbaar is en waar ook huismussen in de buurt broeden. Het apparte-
mentencomplex ligt in een groene omgeving en aan de overzijde van de Winckelweg broeden 
al huismussen; dit bewijst dat de locatie voor huismussen al geschikt is. 

Het complex biedt daarnaast een goede variatie in de gevels en heeft een dakoverstek. De 
dakoverstek zorgt ervoor dat nestkasten in de schaduw kunnen worden geplaatst, zodat de 
'mussen niet van het dak vallen' in de zomer. Huismussen broeden in het voorjaar graag op 
een wat warmer plekje op een zuidgevel en later in de zomer zoeken ze ook een koele gevel 
(noord- of oostgevel) op. Het appartementencomplex is nog nieuw van bouw en dit betekent 
dat er op korte termijn geen (groot) onderhoud verwacht wordt en dat het pand nog lang kan 
blijven staan. Het pand is daarnaast zo gebouwd dat gevels goed bereikbaar zijn, de puien 
niet geschilderd hoeven te worden en dat ramen wassen en klein onderhoud veelal vanaf de 
balkons kan plaatsvinden. Het onderhoud aan het pand kan dus gewoon uitgevoerd worden, 
zonder dat de huismussen (in het broedseizoen) verstoord worden.

Een kijkje in het werk van 
vrijwilliger: Bert de Bruin, coach 
Vluchtelingenwerk Nunspeet

Goede voornemens 2022: 
start met het bijscholen van je medewerkers
De arbeidsmarkt in Regio Zwolle verandert in rap tempo. Beroepen verdwijnen en nieuwe 
banen ontstaan. Bedrijven vinden moeilijk personeel, terwijl er veel mensen werkloos thuis 
zitten. Tijd voor een upgrade! De gemeente Nunspeet is onderdeel van Regio Zwolle: een regio 
waarin o.a. overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijs samenwerken aan 
een sterke, aantrekkelijke arbeidsmarkt die tegen een stootje kan. Upgrade jezelf is een van de 
initiatieven om dit voor elkaar te krijgen. 
 
Scholingssubsidie
Upgrade jezelf biedt een platform vol inspirerende verhalen, handige tools, een netwerk van 
specialisten en een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Ben jij 
bezig met scholingsplannen? Voor werkgevers is er cofinanciering tot 50 procent van de kosten 
voor vakgerichte om-, op- en bijscholing van (toekomstige) werknemers. 
 
Benieuwd waar Upgrade jezelf jouw werknemers bij kan helpen? 
Kijk op www.upgradejezelfregiozwolle.nl. Daar vind je de criteria 
voor het Ontwikkelfonds en kun je meteen een aanvraag indienen. 
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Voor sport, contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is sinds 
zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten over 
deze opening en de voorwaarden die gelden, zoals aanscherping van de mond-
kapjesplicht. Het enorme aantal besmettingen met de omikronvariant maakt 
het noodzakelijk om de sluiting van andere voorzieningen voort te zetten tot 
dinsdag 25 januari wanneer opnieuw wordt besloten of er meer kan.

Onderwijs, cultuur en sport
Nadat op 10 januari de scholen in het primair en voortgezet onderwijs openden, 
kan het fysiek onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onder-
wijs nu ook worden hervat. Alle sportactiviteiten en kunst- en cultuurbeoefening 
(bijvoorbeeld muziek, toneel en dans) binnen en buiten is weer mogelijk. 
Publiek is daarbij nog niet welkom. Sportwedstrijden binnen de eigen club 
kunnen ook weer. Het coronatoegangsbewijs blijft verplicht bij sport- en 
cultuurbeoefening binnen vanaf 18 jaar.

Detailhandel en contactberoepen
De deuren van de detailhandel gaan dagelijks weer open tot 17.00 uur ’s middags. 
Er moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden, er geldt een bezoekersnorm 
en er gelden een mondkapjesplicht en hygiënemaatregelen. Kappers, nagel-
studio’s, sekswerkers en mensen met andere contactberoepen kunnen hun 
werk weer hervatten tot 17.00 uur ’s middags. Een overzicht van alle regels en 
voorwaarden en de antwoorden op veelgestelde vragen staan op 
www.rijksoverheid.nl/corona.

Quarantaine
Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of al in 2022 corona 
heeft gehad, hoeft per direct niet meer in quarantaine na nauw contact met 
een besmet persoon. Het quarantaine-advies voor mensen met cruciale beroe-
pen die geen booster of infectie hebben gehad, wordt nog verder uitgewerkt.

Mondkapjes
De mondkapjesplicht en het advies wordt uitgebreid. Geen stoffen mondkapjes meer.

Overige maatregelen
Met de recordhoogtes besmettingen van de omikronvariant dreigt nog steeds 
overbelasting van de zorg. Daarnaast leiden het grote aantal besmettingen én 
de quarantaineregels tot uitval van personeel. Dat kan in het onderwijs, het 
openbaar vervoer, bij de politie en op allerlei andere belangrijke plekken tot 
grote problemen leiden.

Daarom gelden deze maatregelen per 15 januari:
• Houd overal 1,5 meter afstand.
• Blijf bij klachten thuis en gebruik een zelftest. Laat je bij een positieve 

uitslag bij de GGD testen.
• Ontvang thuis niet meer dan 4 personen vanaf 13 jaar per dag. Ga per dag 

bij maximaal 1 huishouden op bezoek.
• Buiten is het advies om met niet meer dan 4 personen ouder dan 13 jaar 

samen te zijn.
• Alle horeca is gesloten. Bestellen en afhalen is mogelijk.
• Bioscopen, musea, theaters en concertzalen zijn gesloten.
• Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen zijn open tot  

20.00 uur. Uitgezonderde dienstverlening zoals tankstations, apotheken, 
bibliotheken, rijscholen, de notaris of advocaat zijn open.

Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen en adviezen die op dit 
moment al voor iedereen gelden zoals de basisregels, de mondkapjesplicht, 
het advies om een zelftest te doen voor je bij anderen op bezoek gaat en het 
thuiswerkadvies. Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk 
hun contacten te beperken, ook met kinderen en 1,5 meter afstand van hen te 
houden.

Online informatiebijeenkomst: 
reizen met het OV
Als reizen met de bus of trein weer gewoon kan, is het mis-
schien niet duidelijk hoe dat precies in z’n werk gaat. Dan 
bieden de interactieve online OV-informatiebijeenkomsten 
uitkomst. 

Er zijn interactieve bijeenkomsten gepland op: 
- donderdag 20 januari 2022  
- woensdag 16 februari 2022
- maandag 24 januari 2022  
- dinsdag 15 maart 2022
- dinsdag 1 februari 2022

De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt maximaal een 
uur.

In een klein groepje legt een OV-ambassadeur stapsgewijs uit 
hoe een OV-chipkaart aanvragen en gebruiken in het open-
baar vervoer gaat. Na aanmelding via een e-mail aan 
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of door te bellen met 038 
45 40 130 ontvangt u een inlogcode. Voor het deelnemen 
aan deze bijeenkomst heeft u een telefoon, tablet of com-
puter nodig met camera en microfoon. Weet u niet precies 
hoe een inlogcode werkt? Dan kunt u telefonisch op weg 
geholpen worden. Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid 
om een afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor 
uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder 
begeleiding. Deelname is gratis. Bij een eventueel proefreisje 
betaalt de deelnemer 
zelf de reiskosten.

Liever gebruik maken 
van het telefonisch 
spreekuur. Bel dan 
met een OV-ambas-
sadeur tijdens het 
telefonisch spreekuur. 
Dat kan telefonisch of 
via beeldbellen met 
038 303 70 10 op:

- maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur
- dinsdag en donderdag tussen 13.30 tot 15.00 uur
- maandag en woensdag tussen 18.30 tot 20.00 uur

Kijk voor meer informatie op 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

Winkels, sportclubs en kappers weer open sinds zaterdag 15 januari

Prikken zonder afspraak
Heb je vragen over vaccineren? Of wil je gelijk je vaccinatie halen? Bij het Dolfinarium in 
Harderwijk kun je terecht zonder afspraak. Prikken zonder afspraak is mogelijk voor de eerste, 
tweede en boosterprik. Kom je voor een eerste prik? Dan maken we meteen een afspraak voor 
je tweede prik, bij voorkeur op dezelfde locatie. Vergeet je mondkapje en identiteitsbewijs 
(met BSN nummer) niet als je langskomt voor je prik. Op de priklocatie draag je een mondkapje 
en houd je 1,5 meter afstand. Kijk voor meer informatie op www.prikkenzonderafspraak.nl.


