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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

- Ben Viegersstraat 40. Plaatsen 
  dakkapel. Zaak: HZ 2022-
  1454. Ontvangen 26-9-2022.
- Bergakkerweg 17. Renoveren 
  woning en plaatsen bijgebouw.
  Zaak: HZ 2022-1487. 
  Ontvangen 29-9-2022. 
- Groenelaantje 28. Bouwen 
  bijgebouw. Zaak: HZ 2022-
  1459. Ontvangen 26-9-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Keerklos 12. Het herzien van 
  ontwerp vrijstaande woning.
  Zaak: HZ 2022-1267. 
  Verzonden 10-10-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Industrieweg 15. Vervangen 
  van condensor op het dak.
  Zaak: HZ 2022-1368. 
  Verzonden 5-10-2022.
- Kering 2. Plaatsen verwijzings-  
  zuil. Zaak: HZ 2022-1446. 
  Verzonden 6-10-2022.
- Schaepmanlaan 41. Het 
  verduurzamen van de woning.
  Zaak: HZ 2022-1416. 
  Verzonden 10-10-2022. 

Omgevingsvergunning
geweigerd3

- Talmastraat 17. Realiseren 
  van een inrit. Zaak: HZ 2022-
  1289. Verzonden 10-10-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Stationslaan 15 en 19. Proef 
  de Veluwe op 22-10-2022. 
  Zaak: HZ 2022-1501. 
  Verzonden 10-10-2022.
- Bos- en heidegebied. Rabo 
  Veldtoertocht op 5 november 
  2022. Zaak: HZ 2022-1436. 
  Verzonden 10-10-2022. 

APV-vergunning verleend3

- Elburgerweg 11. Innemen 
  van een standplaats voor 
  bloedafname op diverse data 
  in 2023. Zaak: HZ 2022-1443. 
  Verzonden 10-10-2022. 

Sloopmeldingen1

- Albertlaan 13. Verwijderen 
  asbesthoudende materialen 
  van het dak. Zaak: HZ 2022-
  1486. Ontvangen 29-9-2022. 
- Spoorlaan 1. Onderzoek ver-
  richten naar asbest Sterrehof. 
  Zaak: HZ 2022-1492. 
  Ontvangen 30-9-2022. 

Vergunningen Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1 
- Stakenbergweg 88a. Het 
  tijdelijk vergunnen van een 
  overkapping. Zaak: HZ 2022-
  1453. Ontvangen 23-9-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Apeldoornseweg 185. 
  Kerstlandmarkt Mennorode 
  16-12-2022 en 17-12-2022. 
  Zaak: HZ 2022-1506. 
  Ontvangen 4-10-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1

- Kapelweg 12. Het oprichten 
  van een woning met bijge-
  bouw. Zaak: HZ 2022-1498. 
  Ontvangen 3-10-2022. 
- Varelseweg 102. Verbreden 
  van een duiker. Zaak: 
  HZ 2022-1382. Ontvangen 
  6-9-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Harderwijkerweg 445 0013. 
  Het tijdelijk bewonen van 
  een pauzewoning. Zaak: 
  HZ 2022-1470. Verzonden 
  11-10-2022.
- Harderwijkerweg 495 0025. 
  Het tijdelijk bewonen van 
  een pauzewoning. Zaak: 
  HZ 2022-1476. Verzonden 
  11-10-2022. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning
aangevraagd1

- Gortelseweg 65. Het plaatsen 
  van een hekwerk met 
  inrijpoort. Zaak: HZ 2022-
  1510. Ontvangen 4-10-2022. 
- Nunspeterweg 70. Tijdelijk 
  opvangen van asielzoekers 
  De Mallejan. Zaak: HZ 2022-
  1507. Ontvangen 4-10-2022. 
- Plaggeweg 90 0025. Plaatsen 
  van een overkapping in de
  achtertuin. Zaak: HZ 2022-
  1504. Ontvangen 3-10-2022.
- Plaggeweg 90 0229. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  recreatiewoning ter over-
  brugging. Zaak: HZ 2022-
  1344. Ontvangen 31-8-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Elspeterbosweg 37. Het 
  uitbreiden van de woning. 
  Zaak: HZ 2022-1077. 
  Verzonden 10-10-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -
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Vergadering gemeenteraad
Op 20 oktober vergadert de gemeenteraad om 18.30 uur in 
de raadzaal in het gemeentehuis. Op de agenda staan o.a. de 
verordening begraafplaatsen, vaststellen bestemmingsplan 
'Buitencentrum Veluwe-Noord' en vaststellen beleidsnotitie 
kleinschalige windmolens binnen de bebouwde kom. Aan-
sluitend vindt de behandeling van de begroting plaats. Meer 
informatie hierover vindt u op de volgende pagina.

U kunt de raadsvergadering bijwonen of live meekijken via de 
website rtvnunspeet.nl en nunspeet.raadsinformatie.nl.
Op deze laatstgenoemde website staat de volledige agenda. 

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

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.

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

Toegang Stationslaan afgesloten
Tot en met vrijdag 28 oktober wordt gewerkt in de Stations-
laan. De werkzaamheden gaan dwars door de straat heen, 
waardoor de aansluiting Stationslaan op de rotonde Nijver-
heidsweg (zuidzijde) tijdelijk is afgesloten voor al het verkeer. 
De straat, woningen en bedrijven blijven via de noordzijde 
bereikbaar. De aannemer probeert de werkzaamheden  
sneller uit te voeren, zodat de straat eerder open is. Verkeer 
wordt omgeleid via de Industrieweg-Kienschulpenweg- 
Harderwijkerweg. De fietsers worden ook omgeleid. Deze 
route gaat via de Enkweg-Bergakkerweg-Korteweg.

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

Gratis zelftesten
Inwoners van de gemeente Nunspeet kunnen zonder afspraak 
gratis zelftesten (en evt. mondkapjes) ophalen tijdens de 
openingstijden van de onderstaande locaties: 
- Kulturhus Elspeet: 
  op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur
- Dorpshuis De Wieken Hulshorst: 
  op dinsdag tussen 9.30-20.00 uur
  op woensdag en donderdag tussen 14.00-20.00 uur 
  op zaterdag tussen 14.00-17.00 uur
- Gemeentehuis Nunspeet:  
  op werkdagen tussen 8.30-16.30 uur 
  (op donderdag tot 20.00 uur)
- Dorpshuis Horsterhoek Vierhouten:  
  dagelijks tussen 7.00-21.00 uur

Geslaagde bijeenkomst voor jubilerende echtparen
De gemeente Nunspeet is gestart met een nieuw initiatief: alle echtparen die 50 jaar getrouwd 
zijn, worden uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst. Geen individueel bezoek meer van de 
burgemeester, maar een gezellig samenzijn om bij te kletsen met burgemeester, wethouders 
en andere jubilerende echtparen. 

Afgelopen dinsdagmiddag werden echtparen die tussen juli en september in 1972 in het huwe-
lijksbootje stapten, welkom geheten door burgemeester Blom in De Hoeve in Nunspeet. Velen 
gaven gehoor aan de uitnodiging. Eerst was er koffie met gebak en daarna wat te drinken. 
Terwijl de jubilerende echtparen genoten, sprak de burgemeester mooie woorden, stelde zij 
diverse vragen, deelde allerlei weetjes en volgde een fraaie opsomming van allerlei gebeurte-
nissen van het jaar 1972. Alle bruidsparen werden van harte gefeliciteerd en keerden met twee 
toegangskaarten voor het Noord-Veluws Museum weer huiswaarts. 

De jubilerende echtparen samen met het college van burgemeester en wethouders.

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

Nieuwe postcommandant brandweer Nunspeet
De VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland) heeft Jeroen van Geenen benoemd als 
nieuwe commandant van de brandweerpost Nunspeet. Hij zal per 1 november a.s. de taken 
overnemen van de huidige postcom-
mandant Wouter Vermeulen. 

Ruim 18 jaar maakte Vermeulen deel uit 
van het Nunspeetse brandweerkorps, 
sinds 2017 als postcommandant. "De 
pittige combinatie van het comman-
dantschap van een vrijwilligerskorps 
naast een drukke eigen baan heeft mij 
doen besluiten het stokje nu over te dra-
gen", licht Wouter Vermeulen toe. "Ik 
ben blij dat we binnen het Nunspeetse 
korps een ervaren collega bereid heb-
ben gevonden om mij op te volgen."

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

Noord-Veluwse gemeenten versterken cultuur- 
en erfgoed in de regio
De gemeenten Elburg, Ermelo, Epe, Hattem, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en  
Putten gaan opnieuw samenwerken op het gebied van cultuur en erfgoed. Op donderdag  
22 september 2022 ondertekenden deze negen gemeenten de Regiovisie 2022-2024 en het 
Cultuur- en Erfgoedpact 2022-2024. Hierin staan afspraken over een aantal regionale activi-
teiten rondom cultuur en erfgoed. Provincie Gelderland stelt hiervoor drie jaar lang subsidie 
beschikbaar.

Doel van deze regionale activiteiten is de culturele infrastructuur in de regio Noord-Veluwe 
te versterken en verduurzamen. Zo wordt beoogd om een cultureel platform op te richten in 
iedere gemeente. In een cultuurplatform zijn lokale cultuur- en erfgoedorganisaties bij elkaar 
aangesloten. Een tweede speerpunt is het ontwikkelen en zichtbaar maken van de identiteit 
van de Noord-Veluwe. 

Lokale en regionale samenwerking versterken
Cultuurkust, Cultuurplein en Cultuurmakelaar Elburg gaan regionale activiteiten ontwikkelen en 
uitvoeren in de negen gemeenten. Deze uitvoeringsorganisaties zoeken samenwerking tussen 
het culturele domein en domeinen zoals recreatie en toerisme. Door samenwerking op lokaal 
en regionaal niveau ontstaan nieuwe culturele activiteiten. De samenwerking biedt ook kansen 
om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan, zoals hoge energielasten en de krapte op de 
arbeidsmarkt. Door de samenwerking kunnen de culturele organisaties elkaar helpen met deze 
actuele onderwerpen. 

Achter de samenwerking
Voor de uitvoering van de Regiovisie en het Cultuur- en Erfgoedpact stelt de Provincie Gelder-
land twee subsidies beschikbaar voor de periode van 2022-2024. Provinciale cultuurinstelling 
Cultuur Oost ondersteunt de negen gemeenten met kennis, advies en ondersteuning bij de 
uitvoering van het Cultuur- en Erfgoedpact.

Voornemen verkoop grond Nunspeterweg, Vierhouten
Vanwege de urgente en benodigde versterking én uitbreiding van 
het energienetwerk voor de toekomst is gemeente Nunspeet van 
plan een perceel grond ter grootte van circa 5 m2 - gelegen aan 
Nunspeterweg nabij nr. 70 te Vierhouten, kadastraal bekend 
gemeente Nunspeet, sectie E, nummer 2866 (gedeeltelijk) - te 
verkopen aan een netbeheerder voor het plaatsen van een 
transformatorstation. 

De gemeente Nunspeet is van oordeel dat bij deze verkoop geen 
mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure 
hoeft te worden geboden nu bij voorbaat vaststaat of redelij-
kerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, 
toetsbare en redelijke criteria slecht één serieuze gegadigde in 
aanmerking komt voor de aankoop van deze grond, nl. de enige 
ter plaatste opererende netbeheerder.
De verkoop aan een derde-partij leidt tot (particulier) eigen-
dom, waarbij deze derde-partij niet zal kunnen voldoen aan de 
gestelde voorwaarde nl. de urgente en benodigde versterking 
en uitbreiding van het energienetwerk door het plaatsen van 
een transformatorstation. 

De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen,  
ingaande de dag na de datum van deze publicatie, uitvoering 
geven aan haar voornemen tot verkoop van de hiervoor  
bedoelde grond. Als u over het bovenstaande vragen of  
opmerkingen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met 
Monique van Wees via (0341) 25 99 11.

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

Ontwerpbestemmingsplan Vennendal en Zonneheuvel
Van 19 oktober tot en met 29 november 2022 liggen in het 
gemeentehuis het ontwerpbestemmingsplan 'Vennendal en 
Zonneheuvel' en de daarbij behorende stukken ter inzage. Het 
ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01206-ow01).
Op dit perceel aan de Plesmanlaan 14 in Nunspeet is een pro-
ject gerealiseerd met 15 appartementen en 6 grondgebonden 
woningen. De hiervoor benodigde vergunning is verleend met 
afwijking van het geldende bestemmingsplan. Met de voorlig-
gende herziening van het bestemmingsplan wordt dit woning-
bouwplan definitief ingepast. Ook vervalt hiermee een deel 
van de huidige horecabestemming en de daarbij behorende 
bouwmogelijkheden.

Tijdens bovengenoemde termijn kan een zienswijze worden 
ingediend bij het college van B&W, zie colofon. Wilt u uw 
zienswijze mondeling toelichten of heeft u vragen? Neem dan 
contact op met Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 
via (0341) 25 99 11. 

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

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het oprichten van 
12 appartementen aan de Harderwijkerweg 84a in Nunspeet
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een afwij-
king van het geldende bestemmingsplan voor het oprichten van 
12 appartementen aan de Harderwijkerweg 84a in Nunspeet.

Van 19 oktober tot en met 29 november 2022 ligt (op afspraak)
het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage in het ge-
meentehuis. Tijdens deze termijn kan een zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2022-0328) worden ingediend bij 
het college van B&W, zie colofon. Wilt u uw zienswijze monde-
ling toelichten of heeft u vragen? Neem dan contact op met 
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via (0341) 25 99 11. 

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

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het oprichten van 
een vrijstaande woning aan de Nachtegaalweg 7 in Elspeet
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een afwij-
king van het geldende bestemmingsplan voor het oprichten van 
een vrijstaande woning aan de Nachtegaalweg 7 in Elspeet.

Van 19 oktober tot en met 29 november 2022 ligt (op afspraak) 
het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende 
stukken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn 
kan een zienswijze tegen het ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2022-
0588) worden ingediend bij het college van B&W, zie colofon. 
Wilt u uw zienswijze mondeling toelichten of heeft u vragen? 
Neem dan contact op met Team Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving via (0341) 25 99 11. 

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

Ontwerpverkeersbesluit algemene gehandicaptenparkeerplaats
Het college van B&W is van plan een algemene gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen nabij de ingang van de Gerefor-
meerde Gemeente Nunspeet. Deze parkeerplaats is uitsluitend 
op zondag te gebruiken als algemene gehandicaptenparkeer-
plaats. Op overige dagen mag hier regulier geparkeerd worden.

Het ontwerpverkeersbesluit ligt van 18 oktober tot en met 
29 november 2022 ter inzage in het gemeentehuis (op 
afspraak). Tijdens deze termijn kan een zienswijze over dit  
ontwerpbesluit worden ingediend bij het college van B&W, 
zie colofon.

Bezoek leerlingen Veluvine
Afgelopen vrijdag bezochten 14 leerlingen van het Nuborgh 
College het gemeentehuis. In het kader van beroepsoriënta-
tie gingen zij in gesprek met diverse medewerkers. Wat is je 
functie? Welke opleiding heb je gedaan? Wat vind je leuk aan 
je baan en wat niet? Een leuke en leerzame ochtend.

V.l.n.r. de nieuwe commandant Jeroen van Geenen, 
burgemeester Blom  en Wouter Vermeulen.
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Inkomsten Bedrag in 
miljoen euro

Bedrag  
in euro

per inwoner*
Algemene uitkering Rijk  35,4 1.255

Algemene uitkering Rijk - sociaal domein 16,8 595

OZB woningen 4,6 163

OZB niet-woningen 1,7 60

Afvalstoffenheffing 2,3 82

Rioolheffing 2,1 75

Toeristenbelasting 0,9 33

Forensenbelasting 0,8 27

Dividenden 0,6 22

Huren en pachten 0,6 22

Leges en andere rechten 4,3 152

Onttrekking uit reserves en voorzieningen 1,2 41

Overige goederen en diensten 1,7 61

Overige 4,0 140

Totaal** 77,0 2.727

Uitgaven Bedrag in 
miljoen euro

Bedrag 
in euro

per inwoner*
Sociaal Domein 30,2  1.071

Onderwijs 2,9 104

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) 2,4 85

Volksgezondheid en Milieu 7,4 262

Verkeer, Vervoer en Waterstaat  4,8 169

Veiligheid  2,5 88

Sport, Cultuur, Recreatie en Openbaar 
Groen  6,1 215

Economische Zaken 0,9 31

Bestuur en Ondersteuning  19,8 702

Totaal**  77,0 2.727

"Wat gebeurt er veel in de gemeente Nunspeet! 
Ik ben erg onder de indruk van alles wat in de 

samenleving georganiseerd wordt 
door de vele vrijwilligers. 

Vanuit de gemeente willen we eraan 
bijdragen dat iedereen zich daarbij 

prettig en veilig voelt." 

- Burgemeester Céline Blom

"De begroting voor jaarlijks terugkerende 
(structurele) uitgaven is meerjarig sluitend. 

Extra (incidentele) bijdragen van het Rijk zetten we in 
om afspraken uit het raadsakkoord te realiseren. 

Het bijzondere van Nunspeet is dat we daarnaast 
enkele grote projecten kunnen 

uitvoeren dankzij zorgvuldig  
opgebouwde reserves en  

diverse subsidies."

- Wethouder Wichert Stoffer 

"Het nieuwe zwembad met sport- en turnhal 
op De Wiltsangh is bijna gereed .

En we pakken meteen door 
met de verbetering van 
de Stationsomgeving."

- Wethouder Mark van de Bunte 

"Duurzaam doorbouwen in onzekere 
en moeilijke tijden door denken in oplossingen. 

En samen met de agrarische sector van 
onze gemeente gaan we aan de slag 

met een goed plan voor een 
toekomstbestendig buitengebied."

- Wethouder Jaap Groothuis

Programmabegroting 2023-2026
Het college presenteert ook dit jaar een sluitende Programmabegroting 2023-2026 aan de 
gemeenteraad. In de begroting laat het college zien waaraan zij het geld besteedt. 

Wethouder Wichert Stoffer: "De gemeentelijke begroting meerjarig sluitend krijgen is het jaar-
lijks terugkerend thema voor het college. De nu gepresenteerde begroting voldoet aan dit doel. 
Er is in de begroting ingezet op het realiseren van de wensen uit het afgesloten raadsakkoord."

Op donderdag 20 oktober wordt de programmabegroting behandeld in de vergadering van de 
gemeenteraad die om 18.30 uur begint. Deze vergadering is live te volgen via de websites 
nunspeet.raadsinformatie.nl en www.rtvnunspeet.nl. 

De begroting - met alle ambities en voornemens - is voor iedereen eenvoudig en volledig 
inzichtelijk via nunspeet.begrotingonline.nl. Hieronder vindt u een kort overzicht.

Bekijk de volledige begroting op: nunspeet.begrotingonline.nl

"Samen met onze inwoners gaan we verder 
bouwen aan een krachtige en kansrijke samenleving 

in Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten.

We vinden het belangrijk dat iedereen kan 
meedoen, zich kan ontwikkelen en 

ondersteuning krijgt
als dat nodig is."

- Wethouder Jennifer Elskamp

* verwacht aantal inwoners: 28.220
** na verwerking dekkingsplan en bijstellingsbrief
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Energie besparen, een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid
We hebben er allemaal mee te maken; een hogere energie-
rekening. Als gemeente bieden we hulp aan de mensen die 
hierdoor in de problemen komen. Door financiële ondersteu-
ning, maar ook door het stimuleren van energiebesparing. 
Dat kan door gedragsverandering, maar ook door maatre-
gelen zoals het isoleren van je woning. Dit kan ook al met 
kleine maatregelen zoals het aanbrengen van bijvoorbeeld 
tochtstrips. De energiecoaches van Veluwe Duurzaam, het 
duurzaamheidsloket van de gemeente Nunspeet, staan klaar 
om te helpen. 

Dit najaar worden er zgn. klusteams ingezet voor inwoners 
die het niet zo breed hebben en waarvan de woning matig 
tot slecht is geïsoleerd. Het klusteam bezoekt de woning, 
inventariseert wat er verbeterd kan worden en komt vervol-
gens terug om deze maatregelen door te voeren (tot max. 
250 euro). Denk hierbij aan het aanbrengen van ledlampen 
en tochtborstels. 

Daarnaast biedt de gemeente Nunspeet de Toekomstbesten-
dig Wonen lening. Hiermee kunnen woningeigenaren tegen 
aantrekkelijke voorwaarden geld lenen om de eigen woning 
te verbeteren. Denk aan het isoleren van de woning, het 
aanbrengen van zonnepanelen of asbest verwijderen. 

Het gemeentebestuur probeert hierin ook zelf het goede 
voorbeeld te geven. Sinds 2015 zijn er stapsgewijs diverse 
aanpassingen geweest. Zo zijn er zonnepanelen geplaatst, 
alle ruimtes voorzien van ledverlichting, de ramen voorzien 
van HR++-glas, de CV-ketel vervangen door energiezuinigere 
ketels waarbij zelf opgewekte waterstof (30%) wordt toege-
voegd aan het aardgas. Ook is al veel straatverlichting ver-
vangen door ledverlichting. Door al deze maatregelen heeft 
het gemeentehuis sinds 2022 energielabel A+ (dat was D). 

Op www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl is veel informatie te 
vinden over wat inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties kunnen doen om te verduurzamen, welke subsi-
dies en leningen er zijn en tips om energie te besparen.

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

Brein- en Alzheimertrefpunt Nunspeet
Op maandag 31 oktober vertellen huisarts Paul Morgenstern, de praktijkondersteuner en 
Hanneke Goedegebuure over dementie. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.00 
uur in Het Venster aan de Elburgerweg 15. Er is inloop vanaf 19.00 uur. 

Vaak hoor je dat er aan dementie niets te doen is, maar je zit wel met vragen zoals:
• waarom ga je met geheugenproblemen dan naar de huisarts?
• waarom is het belangrijk om een diagnose vast te stellen? 
• waaraan herken ik dementie en wat kan ik dan doen?

Vrijdag 25 november is het volgende trefpunt. Deze staat in het teken van Niet Aangeboren Her-
senletsel (NAH). Emma-Sophie Kommers is gedragswetenschapper bij InteraktContour, een orga-
nisatie gespecialiseerd in zorg/begeleiding aan mensen met NAH en vertelt hierover. De middag 
begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 15.30 uur in WOC Veluwse Heuvel. Inloop vanaf 13.30 uur.

Voor informatie of vragen over vervoer naar de locaties kunt u terecht bij Judith Lutgerink van 
Welzijn Nunspeet (0341) 25 20 20 of Harmke Drost van Steunpunt Mantelzorg (0341) 25 72 42. 

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

Dementievriendelijke gemeente
In Nederland zijn er op dit moment ruim 270.000 mensen met 
dementie, een aantal dat de komende jaren sterk zal toenemen. 
Ongeveer 12.000 van deze mensen zijn jonger dan 65 jaar. In het 
gebied Noordwest-Veluwe wonen meer dan 3.000 mensen met 
dementie. De kans is erg groot dat iedereen, direct of indirect,  
te maken krijgt met dementie. 

Op donderdag 22 september ondertekenden alle deelnemende 
partijen van het regionale netwerk dementie Noordwest-Veluwe 
een samenwerkingsovereenkomst. Namens de gemeente Nun-
speet zette wethouder Jennifer Elskamp haar handtekening. Het 
regionale netwerk bestaat uit diverse partijen: zorgaanbieders, 
huisartsen, apothekers, welzijnsorganisaties en gemeenten. Zij werken met elkaar samen en 
stemmen af om de zorg en ondersteuning aan mensen met dementie zo optimaal mogelijk 
vorm te geven. In 2021 heeft de netwerkregisseur de opdracht gekregen het netwerk beter 
vorm te geven. Dit heeft geleid tot een nieuwe structuur en goede samenwerkingsafspraken. 

De gemeente Nunspeet wil dementievriendelijk zijn en zich actief inzetten om mensen met 
dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. 

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

Kim: 'Mijn broer heeft autisme'
"Hoi, mijn naam is Kim en ik ben 9 jaar. Ik woon samen met mijn ouders, broer en mijn jongere 
zusje. We hebben twee konijnen en daar zorg ik samen met mijn broer voor. Ik zorg dat ze voer 
en water krijgen en mijn broer knuffelt heel veel met ze. Vooral als hij een dag op school is 
geweest. Dan helpt het hem om rustig te worden. Mijn broer heeft autisme. Voor mij betekent 
dat, dat hij moeilijk tegen veranderingen kan en dat dingen die niet gepland zijn heel lastig 
voor hem zijn. Ook is het voor hem niet makkelijk om te praten over dingen die hij moeilijk vindt 
of die hem verdrietig maken. Zomaar een keer een dagje weg gaan kunnen wij niet, omdat mij 
broer al lang van te voren moet wennen aan het idee. Als we bijvoorbeeld op vakantie gaan, 
dan gaat hij vaak naar mijn opa en oma toe als mijn ouders de spullen aan het inpakken zijn. 
Hij kan dan niet goed tegen de rommel in huis, dat maakt hem onrustig.

Als ik na schooltijd wil spelen met een vriendje of vriendinnetje, dan moeten we een beetje rus-
tig aan doen en niet te druk zijn of herrie maken. Dan vind ik het soms fijner om juist bij iemand 
anders te spelen. Op school weet mijn meester dat ik jonge mantelzorger ben. Hij vraagt me 
soms hoe het thuis gaat en praat met me als ik verdrietig ben. Het is fijn dat hij er voor mij is. 
Ik hou heel veel van mijn broer, ook al moet ik soms wel rekening met hem houden. Hij leert mij 
dammen en kan mij veel vertellen over verschillende landen op de wereld. En hij kan de mooiste 
kastelen bouwen van onze Lego. Ons gezin is misschien een beetje anders dan andere, maar we 
zijn heel blij met elkaar!"

Mantelzorgwaardering
De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk om mantelzorgers te waarderen voor en te  
erkennen in de zorg die zij bieden aan hun naaste, want mantelzorgers zorgen intensief (meer 
dan 8 uur per week) en langdurig (langer dan 3 maanden) voor hun naaste. Daarom biedt de 
gemeente Nunspeet elk jaar rond de Dag van de Mantelzorg op 10 november een mantelzorg-
waardering aan. Deze bestaat uit cadeaubonnen van 5 maal € 10,-- te besteden bij aangesloten 
lokale ondernemers in de gemeente. 

Mantelzorgers die ingeschreven staan bij Steunpunt Mantelzorg krijgen deze waardering per 
post thuisgestuurd. Bent u als mantelzorger nog niet ingeschreven bij het Steunpunt en wilt u 
wél in aanmerking komen voor de waardering? Meldt u zichzelf dan vóór 10 november 2022 
aan bij het Steunpunt. Per mail info@mantelzorg-nunspeet.nl of telefonisch via (0341) 25 72 42. 
NB. Uw gegevens uit de keukentafelgesprekken bij de gemeente, vanuit de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB) of vanuit de zorginstelling waarin uw naaste mogelijk verblijft, worden  
vanwege privacyoverwegingen niet automatisch doorgegeven aan Steunpunt Mantelzorg. 

Livechat op www.nunspeet.nl 
Bezoekt u de gemeentelijke website en heeft u een vraag 
of wilt u meer informatie? Vanaf nu 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.

Bereikbaarheid vergroten en dienstverlening verbeteren
De gemeente Nunspeet hoopt door het inzetten van chat de 
bereikbaarheid voor inwoners te vergroten én eenvoudiger 
te maken. Door het inzetten van een extra kanaal naast tele-
fonie, e-mail en social media verbetert de gemeente zo haar 
dienstverlening. 

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

Onderzoek naar sociale basis in 
gemeente Nunspeet
We zijn benieuwd hoe inwoners van de vier kernen Nunspeet, 
Elspeet, Hulshorst en Vierhouten deze sociale basis ervaren. 
Hoe verbonden voelt u zich met uw buurt? Hoe ervaart u 
bestaande activiteiten en voorzieningen? Doe mee aan het 
inwonersonderzoek via https://reigeronline.nl/socialebasis. 
U kunt ook telefonisch contact opnemen via (0341) 25 99 11 
als u de enquête op papier wilt afhalen/ontvangen. De biblio-
theek wil u uiteraard ook ondersteunen met invullen.


