
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan, Oude Hof 25-27, Elspeet
De gemeenteraad heeft op 30 juni 2022 het bestemmingsplan 
'Elspeet, Oude Hof 25-27' gewijzigd vastgesteld. Dit plan beoogt 
te voorzien in de realisatie van 5 zelfstandige burgerwoningen 
op het perceel Oude Hof 25-27. Ook wordt met de deze her-
ziening geregeld dat de agrarische bedrijfsvoering op zowel 
het perceel Oude Hof 25-27 als het perceel Krommeweg 16 te 
Nunspeet komen te vervallen. Ten opzichte van het ontwerp-
bestemmingsplan zijn aanpassingen gedaan ten aanzien van de 
dubbelbestemming 'Waarde – Oude bouwlanden en enclaves' 
en is de toelichting van het bestemmingsplan aangepast en aan-
gevuld in het kader van het beleidsstuk 'Notitie functieverande-
ring gemeente Nunspeet'. De overwegingen ten aanzien van dit 
beleid worden in de toelichting nader onderbouwd. Tot slot zijn 
ook de stikstofberekeningen nader onderbouwd en is de AERIUS 
berekening opnieuw uitgevoerd.

U kunt vanaf 20 juli 2022 het gewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan op afspraak inzien in het gemeentehuis. U vindt het 
bestemmingsplan ook www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0302.BP01193-vg01).

Van 21 juli tot en met 31 augustus 2022 kan tegen het besluit 
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Voor vragen over het bestemmingsplan neemt u contact op met 
de gemeente Nunspeet via (0341) 25 99 11. 

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

Ontwerpbestemmingsplan Oosteinderweg 118, Nunspeet
Van 20 juli tot en met 31 augustus ligt in het gemeentehuis voor 
iedereen (op afspraak) het ontwerp van het bestemmingsplan 
Oosteinderweg 118 in Nunspeet ter inzage. U vindt het plan 
ook via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01203-
ow01). Genoemd bestemmingsplan beoogt te voorzien in het 
herinrichten van het perceel Oosteinderweg 116-118. Hierbij 
wordt het bouwrecht van twee bedrijfswoningen iets naar het 
noorden verplaatst en wordt de oude locatie van een van deze 
bedrijfswoningen ingericht ten behoeve van het bedrijf.

Gedurende de termijn waarin het ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage ligt, kan iedereen zijn of haar zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad van Nunspeet, zie colofon. Voor 
vragen over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact  
opnemen met de gemeente Nunspeet via (0341) 25 99 11.

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Beekhuizen - Hoekerd
De gemeenteraad heeft op 2 juni 2022 het bestemmingsplan 
Beekhuizen - Hoekerd gewijzigd vastgesteld. In dit bestem-
mingsplan krijgt het bedrijf weer een positieve planologische 
bestemming. Tussen het groothandelsbedrijf en de rotonde 
Elburgerweg is ruimte voor een perceel met een kantoorbe-
stemming, in omvang en uitstraling passend bij die plek. In 
het bestemmingsplan is deze mogelijkheid opgenomen. Ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is ambtshalve één 
wijziging doorgevoerd. De bestemming van de kantoorkavel is 
gewijzigd van Kantoor naar Gemengd.

U kunt met ingang van 20 juli tot en met 31 augustus 2022 
het vastgestelde bestemmingsplan op afspraak inzien in het 
gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01188-vg01).

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen doorgevoerd. 
Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ont-
werpbestemmingsplan wordt verwezen naar het raadsbesluit, 
de nota van wijzigingen en het gewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan.

Van 21 juli tot en met 1 september 2022 kan beroep worden 
ingesteld tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Voor vragen over het besluit kunt u contact opnemen met 
de gemeente Nunspeet via (0341) 25 99 11.

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.
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Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Bergakkerweg 28. Gebruik 
  locatie voor welzijnsactivi-
  teiten. Zaak: HZ 2022-1024. 
  Ontvangen 21-6-2022. 
- Bovenwiel 23. Het aanleggen 
  van een inrit. Zaak: HZ 2022-
  0902. Ontvangen 25-5-2022. 
- George Breitnerstraat 21. 
  Kappen spar. Zaak: HZ 2022-
  1067. Ontvangen 1-7-2022.
- Hardenbrinkweg 27. Het 
  plaatsen van een mantelzorg- 
  woning. Zaak: HZ 2022-1022. 
  Ontvangen 21-6-2022. 
- Vennenpad 15. Uitbreiden 
  woning. Zaak: HZ 2022-1054. 
  Ontvangen 29-6-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Bovenwiel 23. Het aanleggen 
  van een inrit. Zaak: HZ 2022-
  0902. Verzonden 11-7-2022. 
- Da Costastraat 29. Verbreden 
  van de oprit. Zaak: HZ 2022-
  1021. Verzonden 11-7-2022. 
- Laan 1. Het uitbreiden van 
  het magazijn. Zaak: HZ 2022-
  0856. Verzonden 11-7-2022. 
- Winckelweg 17a. Renoveren 
  dak museum. Zaak: HZ 2022-
  0904. Verzonden 7-7-2022. 

APV-vergunning 
aangevraagd1

- Het plaatsen van borden 
  i.v.m. de collecteweek van 
  het KWF. Zaak: HZ 2022-
  1093. Ontvangen 6-7-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Naast Nachtegaalweg 50. 
  Het oprichten van 12 appar-
  tementen. Zaak: HZ 2022-
  0272. Verzonden 14-7-2022. 

Vergunningen

Inzage

Eenvoudig toegang tot besluiten over 
uw buurt zoals vergunningen, bouwplannen

en lokale regelgeving? 

Kijk op:
overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Toch liever de stukken inzien 
in het gemeentehuis?

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

Gedumpt afval? Losliggende stoeptegels?

Meld dit via nunspeet.nl/ietsmelden

Alcoholwetvergunning 
verleend2

- Staverdenseweg 14. Het 
  uitoefenen van het horeca-
  bedrijf Ho Wah. Zaak: HZ 
  2022-0862. Verzonden 
  8-7-2022. 

Sloopmelding1

- Ds. Lamensweg 7. Verwijderen 
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  1078. Ontvangen 5-7-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Harderwijkerweg 235g. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  pauzewoning. Zaak: HZ 2022-
  1039. Ontvangen 24-6-2022. 
- Onder de Bos 147a. Het 
  uitbreiden van het woonhuis.
  Zaak: HZ 2022-1072. 
  Ontvangen 4-7-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Kapelweg 24. Het houden 
  van een Oldtimershow op 
  13 augustus 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0993. Verzonden 
  11-7-2022. 

Alcoholwetvergunning 
ontheffing verleend2

- Kapelweg 24. Het schenken 
  van alcohol op 13 augustus 
  2022 tijdens de Oldtimer-
  show. Zaak: HZ 2022-0992. 
  Verzonden 11-7-2022. 

Vierhouten
Evenementenvergunning 
verleend1

- Elspeterbosweg 26. Het 
  houden van het korenfestival 
  op 24 september 2022.
  Zaak: HZ 2022-0853. 
  Verzonden 12-7-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -
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Wijziging Evenementenbeleid 2022

Onlangs heeft de gemeenteraad van Nunspeet het Evenemen-
tenbeleid 2022 gemeente Nunspeet vastgesteld. Aangekondigd 
is dat het op dat moment nog vast te stellen geluidbeleid later 
zou worden geïntegreerd in het Evenementenbeleid.

Op 27 juni 2022 hebben burgemeester en wethouders van Nun-
speet het geluidbeleid vastgesteld in de vorm van een 'Akoesti-
sche onderbouwing (muziek)evenementen gemeente Nunspeet' 
met kenmerk 0215-E-17-A. Dit geluidbeleid wordt als onderdeel 
van het Evenementenbeleid 2022 geïntegreerd in hoofdstuk 8.

Het gewijzigde Evenementenbeleid 2022 gemeente Nunspeet 
treedt in werking per 16 juli 2022.

Nunspeet wil tijdelijke bewoning 
bijgebouwen mogelijk maken
De crisis op de woningmarkt duurt voort. Zowel koop- als 
huurwoningen zijn bijna niet beschikbaar voor starters op 
de woningmarkt. Speciaal voor jongeren die graag in de 
gemeente Nunspeet willen blijven wonen, werkt het ge-
meentebestuur aan een regeling die het mogelijk maakt dat 
gastenverblijven, bijgebouwen (met voorzieningen) dan wel 
solitaire recreatieverblijven tijdelijk bewoond mogen worden 
voor een periode van maximaal 5 jaar. De regeling zal alleen 
gelden voor inwoners van de gemeente Nunspeet met een 
maximaal bruto inkomen van € 55.000,--. 

De exacte voorwaarden worden nog uitgewerkt. Naar ver-
wachting wordt de regeling in september 2022 vastgesteld 
en gepubliceerd.

Verantwoordelijke wethouder Jaap Groothuis licht toe: "Het 
was voor jongeren en starters al niet makkelijk om in aan-
merking te komen voor een woning, maar met de gevolgen 
van de vluchtelingencrisis wordt de druk op de woningmarkt 
nog groter. Met deze tijdelijk regeling hopen we de jongeren 
en starters vanaf komend najaar perspectief te bieden op 
woonruimte in onze gemeente."

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

Werkzaamheden Liander
Vanaf deze week worden door Voskuilen boringen uitgevoerd
in opdracht van Liander. Waar nodig wordt het verkeer 
begeleid of omgeleid. Het gaat om de volgende locaties in 
Nunspeet:
• vanaf Wagenweg nr. 6 naar Wagenweg 44
• vanaf Wagenweg nr. 6 naar Nijverheidsweg 170
• vanaf Elburgerweg (achterkant Harderwijkerweg 94) 

naar Nijverheidsweg 170
• vanaf Elburgerweg naar Laan 110 (Nestlé)
Deze werkzaamheden worden naar verwachting in week 30 
afgerond. 
 
In week 32 wordt gestart met de boringen:
• vanaf Elburgerweg (Nestlé) naar Elburgerweg (bij Paral-

lelweg 77) 
• vanaf Elburgerweg (achterkant Harderwijkerweg 94) 

naar Elburgerweg (bij Parallelweg 77). 
Deze werkzaamheden worden naar verwachting in week 36 
afgerond. 

Vooraankondiging: CPO-woningen in plannen 
De Kijktuinen en Molenbeek 
 
Een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) is een vorm van sociale project-
ontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn van hun eigen 
nieuwbouwproject. Vaak zorgt deze manier van woningbouwontwikkeling voor lagere 
ontwikkelkosten én biedt het ruimte voor individuele woonwensen. 
 
De Kijktuinen
In het nieuwe plan De Kijktuinen is ruimte voor tien 
CPO-woningen: twee blokken van vijf rijwoningen. 
Kijk op www.nunspeet.nl/kijktuinen voor het 
beeldkwaliteitsplan.
 
Wijk Molenbeek
Op het perceel achter het appartementengebouw met 

supermarkt dat in 
aanbouw is, is ruimte 
voor een zogenaamde 
kwadrantwoning; een woning die bestaat uit vier zelfstan-
dige wooneenheden. Ook deze woning kan volgens het 
principe CPO-project gerealiseerd worden ondanks dat het 
niet onder het standaard CPO-beleid van de gemeente valt 
(minimaal zes CPO-woningen). Voordat een omgevingsver-
gunning afgegeven kan worden voor deze kwadrantwoning 
moet nog een planologische procedure worden doorlopen. 
Dit vindt plaats via een zogenaamd 'uitwerkingsplan'. Nadat 
dit uitwerkingsplan is vastgesteld, kan de omgevingsvergun-
ning worden aangevraagd en vervolgens de kwadrantwoning 
worden ontwikkeld. 
 

Geïnteresseerd?
De gemeente Nunspeet vraagt belangstellenden zich nu al te oriënteren of en met wie zij 
een mogelijke CPO-groep willen vormen. Het gaat nu dus nog niet om het aanmelden bij de 
gemeente als CPO-groep. Naar verwachting is dit voor het plan De Kijktuinen mogelijk vanaf 
het derde kwartaal 2022 en voor de kwadrantwoning op Molenbeek vanaf het vierde kwartaal 
2022. Wanneer en op welke manier dit kan, wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina's in 
deze krant. Meer informatie over CPO en de voorwaarden die de gemeente hieraan verbindt, 
vindt u op www.nunspeet.nl/samen-bouwen. Ook kunt u contact opnemen met mevrouw 
A. Herskamp via (0341) 25 99 11.

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

Uitgifte gronden op De Kolk
Zoals wellicht bekend bezit de gemeente nog gronden op het bedrijventerrein De Kolk nabij 
het terrein dat nu in bezit is van Mudde Kok (voormalige GPS). Inmiddels zijn er inrichtings-
plannen gemaakt die verder worden uitgewerkt in aanlegtekeningen. De uitgifte vindt plaats 
door openbare inschrijving op basis van uitgiftecriteria. 

Vanwege de problematiek rondom de beperkte leverantiemogelijkheden van stroom door 
Liander zijn de ontwikkelingen vertraagd. Afhankelijk van de uitkomsten van het overleg met 
Liander en de planning van de werkzaamheden voor het bouwrijp maken, kan de uitgifte van 
de kavels op zijn vroegst in september worden opgestart. Op dat moment doet de gemeente 
een algemene uitnodiging aan bedrijven met een grondbehoefte om zich in te schrijven voor 
de beschikbare kavel, onder de voorwaarden van de daarbij gepresenteerde uitgiftecriteria. 

Houd de website www.nunspeet.nl/ondernemen/uitgifte-de-kolk in de gaten voor de actuele 
stand van zaken.

Extra bestelronde: hardloop- en fietskleding
Inmiddels zijn de eerste fiets- en hardlooptenues Nunspeet 
50 jaar uitgeleverd. De reacties zijn heel positief; een mooie 
uitstraling en kwalitatief heel goed materiaal. Daarom vindt 
eenmalig een extra bestelronde plaats. Tot 1 september kun 
je bestellen via maxipromo.nl/nunspeet50jaar. Wil je eerst 
even passen? Maak dan een afspraak via de website.

Vanwege het 50-jarig bestaan van de gemeente Nunspeet 
heeft de gemeente in samenwerking met Maxipromo sports-
wear unieke hardloop- en fietskleding uitgebracht. Van elk 
item dat wordt besteld, gaat een bijdrage naar het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur. Dit fonds betaalt de contributie/het lesgeld 
voor kinderen die opgroeien in een gezin met geldzorgen. 

De kleding is gebaseerd op vlag Nunspeet 50 jaar. De kleuren staan voor het gele stuifzand en 
de bouwgrond in de gemeente. De herten duiden op de vele bossen. De punten (zwart-wit) zijn 
van een eg (land-/tuinbouwwerktuig waarmee grond zaaiklaar wordt gemaakt) die symbool 
staan voor de landbouw. Hetzelfde patroon komt ook voor in het tweede wapen van Ermelo, 
de gemeente waarvan Nunspeet vijftig jaar geleden is afgescheiden.

zonnepanelenveld

Kijktuinen

Molenbeek

Een klein gebaar kan

het verschil maken.

Wie stuur jij een kaartje
vanaf je vakantieadres?

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

Meer dan de helft van alle 75-plussers voelt zich weleens een-
zaam. En zeker als hun naasten op vakantie zijn.  Ken je zo iemand? 
Stuur hem of haar dan een kaartje. Dat wordt gewaardeerd, zo'n 
klein gebaar. Wil je weten wat je nog meer kunt doen tegen 
eenzaamhuid? Je leest het op www.eentegeneenzaamheid.nl.
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Zo ga je koel de zomer in 
Hoe houd je je huis en tuin koel in deze warme dagen? Weet je bijvoorbeeld dat 
het in een groene tuin wel een paar graden koeler is dan in een betegelde tuin?  

Verkoelende tips 
#Tip 1 - Maak je eigen duurzame airco
Een ventilator verbruikt minder energie dan een mobiele airco, maar je kunt 
hetzelfde verkoelende effect van een airco krijgen door een paar flessen bevroren 
water voor je ventilator te zetten. 

#Tip 2 - Zet apparaten die hitte afgeven uit 
Schakel zoveel mogelijk apparaten uit. Ook elektronische apparaten die stand-by
staan, geven warmte af. Daarnaast kun je ook beter niet te lang koken of een 
ovengerecht maken. 

#Tip 3 - Verkoel jezelf met een beetje water 
Doe je voeten in een voetenbadje om je lichaam af te laten koelen. Koud water 
op je polsen, gezicht en 'slapen' heeft hetzelfde effect, omdat hier veel aders lopen. 

#Tip 4 - Sproei je tuin in de ochtend of avond 
Dat zijn de beste momenten voor je tuin tijdens warme dagen. Sproei je overdag 
als de felle zon schijnt? Dan verdampt het water snel. Ook zorgen de druppeltjes 
water op de bladeren - in combinatie met de zon - ervoor dat het blad verbrandt. 

Wil je regenwater opvangen in je tuin? Of wil je meer planten in je tuin? De tuin-
coaches helpen je graag verder met praktische tips. En wil je eens van gedachten 
wisselen over kleine, energiebesparende maatregelen in huis? Een energiecoach 
kijkt graag met je mee. Hij/zij geeft handige tips waar je weer mee verder kunt. 

Vraag gratis een gesprek aan via het duurzaamheidsloket van de gemeente op 
www.veluweduurzaam.nl.

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
*Papier hoort niet in de groene container, 
maar een beetje in de zomer kan geen kwaad

Leg snoeiafval over 
etensresten heen 

of onderin de 
container

Leg een krant* 
onderin de 
container

Klem een houtje 
onder de deksel, 
voor de ventilatie

Wikkel vlees- en 
visresten in 

papier, zoals 
krantenpapier*

TIPS VOOR EEN 
SCHONE GFTE 
CONTAINER
Groente-, Fruit-, Tuinafval 
en etensresten

Natuurbrandrisico bij warm weer
De natuur is prachtig, maar ook 
heel kwetsbaar. We moeten door-
lopend en zeker in de komende 
weken, goed opletten wat we in 
de natuur doen. Een natuurbrand 
kan verwoestend zijn en zich 
onder bepaalde omstandigheden 
zeer snel uitbreiden.

Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand
• Gooi sigaretten en glas in een prullenbak of neem het mee.
• Parkeer uw auto (hete uitlaat) niet in een droge berm of droog gras.
• Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of  

bij de hulpdiensten, zoals brandweer en politie. Maak eventueel een foto  
of filmpje met kenmerken.

• Maak geen open vuur (bbq of vuurkorf) in een periode met een verhoogde 
kans op natuurbrand. Doof open vuur altijd goed. Kolen van de bbq blijven 
lang nagloeien.

• Houd u aan de regels en ga niet van wegen en paden af. Neem een kaart  
met routes (gps) mee als u op stap gaat, zodat u u beter kunt oriënteren.

Wat als er brand is?
• Wacht hulp niet af, vlucht zo snel mogelijk ver weg en neem anderen  

mee naar een veilige plek, zoals de openbare weg of een groot verhard  
terrein.

• Loop daarbij niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar 
haaks op de brand. Zo is de kans het kleinst dat de brand u inhaalt.

• Wees extra alert met heide en dennenbos. Hier is de kans op een snel  
uitbreidende brand groter dan in een loofbos.

• Bel 112 om de locatie van de brand door te geven. Let hierbij op herken-
ningspunten zoals borden, straatborden, nummers op banken of een  
ANWB paddenstoel.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over brandveiligheid op natuurbrandrisico.nl of  
brandweer.nl. Kijk voor het actuele natuurbrandrisico in Nederland per  
veiligheidsregio op natuurbrandrisico.nl.

Hitte en gezondheid
Herken de klachten, weet wat je moet doen

Oververhitting
Hoe herken je het?  
Vermoeidheid
Concentratieverlies overdag
Hoofdpijn
Duizeligheid
Spierpijn
Opgezwollen enkels (oedeem)
Jeukende blaasjes

Wat doe je: 
Drink voldoende water, thee of koffie, ook als je 
geen dorst hebt. Doe rustig aan. Een voetenbad 
kan helpen tegen oververhitting en opgezwollen 
enkels. Neem contact op met de huisarts als de klachten 
erger worden.

Hitte-uitputting
Hoe herken je het? 
Flauwvallen
Kramp
Snelle hartslag
Hevig zweten
Een bleke huid

Wat doe je: 
Stop met wat je aan het doen bent en zoek een 
koele plek. Drink voldoende water of sportdrank 
in kleine slokjes. Koel je lichaam: neem een koude 
douche of met natte doeken. Als de klachten niet 
minder worden, waarschuw dan een arts.

Hitteberoerte
Hoe herken je het?  
Verhoogde lichaams-
temperatuur van meer 
dan 39 graden
Hoge hartslag
Misselijkheid

Rode Huid
Meestal geen zweet
Stuiptrekkingen
Bewustzijnsverlies
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Een hitteberoerte is levensbedreigend! 
Bel 112 en volg de aanwijzingen van de 
hulpdiensten. 

Vragen over gezondheid en medicijnen? 
Neem dan contact op met uw huisarts of 
apotheek. 

Meer informatie
Kijk op www.rivm.nl/hitte of neem contact op 
met de GGD in uw regio: www.ggdghor.nl


