
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.

19 april 2022
Gemeente Nunspeet
APV-vergunning verleend3

- Collectevergunning 2022 
  voor landbouwproject 
  Burkina Faso. Zaak: HZ 2022-
  0313. Verzonden 7-4-2022.

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Bergakkerweg 37. Verbouwen 
  van de woning. Zaak: HZ 2022-
  0619. Ontvangen 6-4-2022. 
- De Buntehof 16. Aanbouwen 
  aan de bestaande woning.
  Zaak: HZ 2022-0599. 
  Ontvangen 4-4-2022.
- Gerbrandystraat 131. Het 
  realiseren van een puntkap 
  op garage. Zaak: HZ 2022-
  0587. Ontvangen 31-3-2022. 
- Heemskerklaan 140. Het 
  verbouwen van de schuur.
  Zaak: HZ 2022-0567. 
  Ontvangen 29-3-2022. 
- Molenbeek fase 3. Oprichten 
  2-1 kap. Zaak: HZ 2022-0409. 
  Ontvangen 8-3-2022. 
- Molenbeek fase 3. Oprichten 
  2-1 kap. Zaak: HZ 2022-0408. 
  Ontvangen 8-3-2022. 
- Seringweg 48. Het plaatsen 
  van 2 dakkapellen. Zaak: 
  HZ 2022-0612. Ontvangen 
  5-4-2022.
- Zwolsewegje 124. Oprichten 
  van twee woningen. Zaak: 
  HZ 2022-0585. Ontvangen 
  31-3-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Molenbeek fase 3, kavel 30. 
  Oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-0228. 
  Verzonden 11-4-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Heidelaantje 2. Het kappen 
  van twee dode bomen. Zaak: 
  HZ 2022-0500. Verzonden 
  6-4-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Parkeerterrein t.h.v. Oostein-
  derweg 104. Tentfeest op 
  13 en 14 mei 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0354. Verzonden 
  7-4-2022. 

APV-vergunning 
verleend3

- Albert Neuhuyslaan t.h.v. nr. 
  43. Tijdelijk plaatsen van een 
  hijskraan op de openbare 
  weg op 13 april 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0603. Verzonden 
  7-4-2022. 

Ontheffing Alcoholwet 
verleend2

- Marktplein. Het schenken 
  van zwak-alcoholhoudende 
  drank tijdens King's night en 
  Koningsdag. Zaak: HZ 2022-
  0596. Verzonden 7-4-2022. 
- Oosteinderweg 104. Tent-
  feest op 13 en 14 mei 2022.
  Zaak: HZ 2022-0497. 
  Verzonden 12-4-2022. 

Vergunningen Alcoholwetvergunning 
geweigerd1

- Dorpsstraat 28. Uitoefenen 
  horecabedrijf bij Claudia's 
  Haphoek. Zaak: HZ 2022-
  0192. Verzonden 7-4-2022. 

Sloopmeldingen1

- Beukenlaan 21. Verwijderen 
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  0594. Ontvangen 1-4-2022. 
- Laan 52. Saneren van asbest. 
  Zaak: HZ 2022-0605. 
  Ontvangen 5-4-2022. 
- Oosteinderweg 114. Saneren 
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  0622. Ontvangen 7-4-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Molenbergweg 108. Isoleren 
  van het bijgebouw. Zaak: 
  HZ 2022-0583. Ontvangen 
  31-3-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Naast Nachtegaalweg 50. 
  Oprichten van 12 apparte-
  menten. Zaak: HZ 2022-0272. 
  Verzonden 12-4-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3 

- Heetkamp 54c. Het tijdelijk 
  bewonen van een pauze-
  woning. Zaak: HZ 2022-0540. 
  Verzonden 8-4-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Nachtegaalweg 2 en De 
  Brink. Het houden van 
  diverse activiteiten rondom 
  Koningsdag en Bevrijdings-
  dag 2022. Zaak: HZ 2022-
  0442. Verzonden 8-4-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Harderwijkerweg 440. Het 
  verplaatsen van twee vee-
  schuren. Zaak: HZ 2022-0543. 
  Ontvangen 25-3-2022.

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Het vieren van Koningsdag 
  op 27 april 2022. Zaak: HZ 
  2022-0592. Ontvangen 
  31-3-2022.

Sloopmelding1

- Klarenweg 1. Het saneren 
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  0608. Ontvangen 5-4-2022.

Vierhouten
Evenementenvergunning 
aangevraagd1 
- 't Frusselt 30. Het houden 
  van het Royal Adventure 
  weekend van 26 t/m 29 mei 
  2022. Zaak: HZ 2022-0609. 
  Ontvangen 4-4-2022.

Evenementenvergunning 
verleend2 
- Elspeterbosweg 26. Vieren 
  van Koningsdag op 27 april 
  2022. Zaak: HZ 2022-0534. 
  Verzonden 11-4-2022. 

Loterijvergunning 
verleend3

- Elspeterbosweg 26. Het 
  houden van een loterij op 
  27 april 2022. Zaak: HZ 2022-
  0539. Verzonden 11-4-2022

- Zie colofon voor toelichting -

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

19 april 2022

Inzage
Eenvoudig toegang tot besluiten over uw buurt zoals 
vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving? 

overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Toch liever de stukken op het gemeentehuis 
inzien? Maak dan een afspraak via (0341) 25 99 11.

Gedumpt afval? 
Losliggende 
stoeptegels?

 
Meld dit via 

nunspeet.nl/
ietsmelden

Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder  
11 adressen omgeving Elspeterweg/Industrieweg en  
Kienschulpenweg inzake Stationsomgeving
Van 20 april tot en met 31 mei 2022 ligt in het gemeentehuis  
voor iedereen het ontwerp van de hogere grenswaarde voor 
11 woningen in de Stationsomgeving in Nunspeet ter inzage. 
Een deel van de woningen in dit gebied kan een hogere ge-
luidbelasting verwachten dan volgt uit het eerdere ontwerp-
besluit dat op 22 februari 2022 ter inzage is gelegd. Daarom 
ligt het ontwerpbesluit voor deze 11 woningen opnieuw ter 
inzage. 

Het gaat om de volgende adressen in Nunspeet: 
Industrieweg 54, Van Oordtstraat 15, Kienschulpenweg 32, 
Eeckelhagen 72, Eeckelhagen 26, Eeckelhagen 24, 
Kuntzestraat 162, Kuntzestraat 160, Kunzestraat 154, 
Kuntzestraat 152 en Kuntzestraat 120. 

Tijdens bovengenoemde termijn kan iedereen een zienswijze 
naar voren brengen bij het college van B&W, zie colofon. Wilt 
u uw zienswijze mondeling naar voren brengen dan kunt u 
contact opnemen met mevrouw C. Warmenhoven van Team 
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.

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

Bungalowpark De Hoefstal stelt vier chalets beschikbaar 
voor statushouders 
Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol, ook bestaande 
asielzoekerscentra hebben geen ruimte meer. Een nijpende 
situatie voor veel vluchtelingen, zeker voor de statushouders 
die al een gemeente toegewezen hebben gekregen en vaak al 
heel lang wachten op een beschikbare woning. Vanwege het 
tekort aan plaatsen in de asielzoekerscentra zijn gemeenten 
verplicht om aan hen gekoppelde statushouders versneld 
woonruimte (huurwoning) aan te bieden. Ook de gemeente 
Nunspeet heeft hiervoor een opdracht gekregen.  

In vier chalets op bungalowpark De Hoefstal in Hulshorst 
worden daarom tijdelijk 13 statushouders ondergebracht. 
Het gaat om vier gezinnen uit Somalië, Afghanistan, Iran en 
Pakistan. De gezinnen hebben de nodige procedures doorlo-
pen, zijn statushouder, gekoppeld aan de gemeente Nunspeet 
en in afwachting van een huurwoning in de gemeente. 

Pas op voor oplichters!
Ondernemers, instanties en verenigingen in 
de gemeente Nunspeet worden momenteel 
benaderd door meerdere bedrijven die, ten 
onrechte, beweren namens de gemeente 
Nunspeet advertenties te werven voor de 
gemeentegids van Nunspeet. Soms wordt 
de gids hierbij stadsgids genoemd.

Wij adviseren u extra op te letten als u benaderd wordt een 
advertentie of vermelding in een gids goed te keuren of 
te betalen. De gemeente Nunspeet doet alleen zaken met 
LokaalTotaal. Mocht u dus een telefoontje krijgen over de 
gemeentegids van Nunspeet, wees er dan alert op met wie 
u spreekt. LokaalTotaal is het enige bedrijf dat de officiële 
gemeentegids van Nunspeet samenstelt. 

Beste inwoners van onze gemeente,

Woensdag 27 april vieren we Koningsdag met elkaar. Koning Willem Alexander 
viert die dag zijn 55e verjaardag. Een feestelijke dag waarop onze verbonden-
heid met het Koningshuis tot uiting komt en de gemeente oranje kleurt.

Na twee Koningsdagen zonder feestelijke activiteiten mogen we dit jaar weer 
genieten van een feestelijk programma voor jong en oud georganiseerd door 
onze verenigingen. Ik kijk ernaar uit om de kernen weer te bezoeken en getuige te mogen zijn 
van een prachtige, oranjegekleurde feestdag.

Ik wens u en jullie allemaal een prachtige, stralende Koningsdag 2022.

Breunis van de Weerd,
Burgemeester

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

Programma Nunspeet - www.oranjeverenigingnunspeet.nl
26 april 
19.00 - 00.00 uur: King's Night - Marktplein m.m.v. van de Harmonie, IDance en depianoshow.nl
27 april
07.00 uur Vrijmarkt in en rondom het centrum
08.00 uur Reveille vanaf de toren van de Dorpskerk
08.30 uur Oranjemarkt rondom de parkeerplaats Kerkendriest
09.00 uur Vertrek versierde wagens vanaf de Galvaniweg 
10.00 uur  Aubade op de Markt m.m.v. de Harmonie
11.00 uur Kleedjesmarkt in het centrum
Vanaf 12.00 uur zijn er op de Markt diverse optredens van Projectkoor Canto Felice, vuur-
spuwer en stuntman Tim Horsting, Drumband Harmonie Nunspeet en Hejo Music. Daarnaast 
is de scouting aanwezig, kunnen kinderen geschminkt worden, zijn er kinderspelen en is er een 
rodeostiercompetitie.

Programma Elspeet - www.ove-elspeet.nl
08.00 uur Muziek vanaf de toren van de hervormde kerk
11.00 uur  Aubade bij het Kulturhus m.m.v. de Fanfare en het Slagwerkensemble
12.00 uur Gezelschapsspelen op De Brink m.m.v. Nu We D'er Toch Zijn

Programma Vierhouten - www.oranjeijsvierhouten.nl
09.00 uur  Opening door burgemeester Van de Weerd m.m.v. de Jachthoornblazers
09.45 uur  Ontbijt (opgave verplicht - info@oranjeijsvierhouten.nl)
11.00 uur  Fietstocht
14.30 uur  Playbackshow voor groot en klein
17.30 uur  Barbecue (opgave verplicht - info@oranjeijsvierhouten.nl)
20.00 uur  Feestavond m.m.v. entertainers Anton en Jeffrey
21.00 uur  Verloting
 
Programma Hulshorst - www.buurtvereniginghulshorst.nl
09.30 uur: Aubade bij het dorpshuis
10.00 uur Start vossenjacht (0-10 jaar)
11.00 uur: Etenskraam bij het dorpshuis
13.30 uur:  Allegorische optocht
14.15 uur:  Start Rommelroute
17.00 uur:  Muziek in het dorpshuis
20.00 uur:  Trekking loterij en prijsuitreiking Heel Hulshorst bakt en optocht

Omleiding De Brink Elspeet
Op 27 april (Koningsdag) is De Brink in Elspeet afgesloten 
voor verkeer. De bus rijdt die dag tussen 12.00 en 18.00 uur 
een andere route (Vierhouterweg - Gerstweg - Ploegweg - 
Zeisweg - Uddelerweg en vice versa).

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

Ben jij iemand die graag samenwerkt en adviseert als het 
gaat om de kwaliteit van de leefomgeving? Lees dan verder, 
want voor Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting 
zoeken we een 

adviseur Milieu 
(aandachtsgebied geluid en/of ecologie) 

28 uur

Het team van ca. 25 enthousiaste collega’s werkt aan de 
ontwikkeling en het beleid van de fysieke leefomgeving. De 
komende jaren zijn er diverse ontwikkelingen als het gaat om 
woningbouwplannen, bedrijvigheid, scholenlocaties, gebieds-
ontwikkeling, klimaatadaptatie en Omgevingswet. 

Jouw werkzaamheden
• Je adviseertover milieuthema's voor diverse plannen en 

ontwikkelingen.
• Je stelt beleid op, zodat er een bestuurlijk kader ontstaat 

voor advisering.
• Je neemt als adviseur deel aan projectgroepen voor 

bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, maar je kunt ook 
zelfstandig trajecten begeleiden.

• Je bent in staat om als opdrachtgever van adviesbureaus 
te functioneren, maar je kunt ook op basis van expert 
judgement zelf adviseren.

Wat verwachten wij van jou?
• Je hebt een hbo-opleiding (bijvoorbeeld milieukunde).
• Je bent oplossingsgericht en goed in het verbinden van 

belangen, maar weet wel je grenzen aan te geven.
• Je hebt gevoel voor politieke en maatschappelijke ver-

houdingen.
• Je hebt minimaal 5 (relevante) ervaringsjaren.
• Je bent samenwerkingsgericht en collegiaal.

Kijk voor de volledige vacaturetekst op de website 
nunspeet.nl/werkenbij.

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

Werk of studie bij psychische 
problemen
Betaald werk of het oppakken van een studie is niet 
vanzelfsprekend als je psychische problemen hebt (gehad). 
Daarom starten we met Werk & Studie bijeenkomsten. De 
bijeenkomsten worden gefaciliteerd door een medewerker 
van Twomorrow met de expertise rondom arbeidsvraag-
stukken en een ervaringsdeskundige van Ixta Noa die haar 
verhaal en ervaringen kan meegeven. 

Thema's die aan bod komen zijn o.a. kwaliteiten, studie-/
arbeidsinteresse, haalbare doelen stellen en solliciteren. 
Naast de groepsbijeenkomsten is er ook ruimte voor indivi-
duele vraagstukken en coaching.
 
Wanneer? 
Op de volgende data van 10.00 tot 12.00 uur:
12 mei, 19 mei, 2 juni, 9 juni, 16 juni, 23 juni en 30 juni 2022 
 
Voor wie? 
Iedereen met vragen omtrent de thema's Werk & Studie en 
psychische problematiek. Iedereen die uitwisseling zoekt 
met anderen en wil leren van elkaars deskundigheid. 
 
Waar?
't Huiken, Lange Wijden 33 in Elburg.

Meld je aan via bwi@twomorrow.nl o.v.v. Werk & Studie NEO.

Training 'GOED omgaan met dementie'
Meld je nu aan voor de training 'GOED omgaan met dementie'. Je leert meer over dementie, 
hoe je signaleren herkent en hoe je omgaat met dementerende mensen. 

De trainingen zijn op donderdag 12 mei, dinsdag 20 september en donderdag 20 oktober 2022 
van 19.30 tot 22.00 uur in de Ontmoetingszaal SWN in Veluvine. In het najaar worden de 
trainingen gegeven in o.a. Hulshorst en Vierhouten. 

Geef je tot uiterlijk 14 dagen voor de bijeenkomst op via judith@welzijnnunspeet.nl of bel naar 
Welzijn Nunspeet (0341) 25 20 20. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen per training. 
Deelname is gratis. Kijk voor meer informatie op www.samendementievriendelijk.nl.  

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

Alzheimertrefpunt: ieder mens is uniek
Maandag 25 april gaat het Alzheimertrefpunt weer van start. Marga van der Horst heeft meer 
dan 35 jaar ervaring in het werken met mensen met dementie. Zij vertelt deze avond aan de 
hand van aansprekende voorbeelden over gedrag bij dementie en hoe u hierop kunt reageren. 
De avond wordt gehouden in de ontmoetingsruimte van Stichting Welzijn Nunspeet in Veluvine, 
F.A. Molijnlaan 186. Inloop: 19.00 uur. Start avond: 19.30 uur (tot ongeveer 21.00 uur). 
Voor informatie kunt u contact opnemen Welzijn Nunspeet - Judith Lutgerink: (0341) 25 20 20 
of Harmke Drost - Steunpunt Mantelzorg: (0341) 25 72 42.

Gemeentehuis en gemeentewerf zijn 27 april gesloten 


