
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.

20 december 2022
Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Ericaweg 1. Tijdelijke bewo-
  ning bijgebouw Ericaweg 1,
  Nunspeet. Zaak: HZ 2022-
  1848. Ontvangen 2-12-2022.
- Industrieweg 47. Het plaat-
  sen van een wand in de
  bestaande overkapping 
  Zaak: HZ 2022-1801. 
  Ontvangen 2-12-2022.
- Kroonlaan 13. Vervangen van
  enkel glas door isolerende
  beglazing. Zaak: HZ 2022-
  1827. Ontvangen 7-12-2022. 
- Molenbeek fase 3. Het op-
  richten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-1810. 
  Ontvangen 5-12-2022.
- Stationsomgeving. Kappen
  van een boom. Zaak: 
  HZ 2022-1803. Ontvangen
  2-12-2022.
- Zandebos. Herstelwerkzaam-
  heden Zandenbosvennen.
  Zaak: HZ 2021-0758. 
  Ontvangen 17-5-2021.

Omgevingsvergunning
verleend3

- Groenelaantje 40. Het brand-
  veilig gebruik van Dr. A. Ver-
  schoorschool. Zaak: HZ 2022-
  0972. Verzonden 8-12-2022.
  (Beroep4).
- Lupineweg 13. Het plaatsen
  van een nokverhoging. Zaak:
  HZ 2022-1644. Verzonden
  7-12-2022.
- Prinses Christinastraat 25.
  Plaatsen van warmtepomp
  zijgevel woning. Zaak: 

Vergunningen   HZ 2022-1712. Verzonden
  7-12-2022.
- Vreeweg 94. Het realiseren
  van een mantelzorgwoning
  Zaak: HZ 2022-1555. 
  Verzonden 7-12-2022.

Geen omgevingsvergunning 
vereist3

- Nabij Krommeweg 18. Het
  verleggen van een C- water-
  gang. Zaak: HZ 2022-1403.
  Verzonden 7-12-2022.

Evenementenvergunning
aangevraagd1

- Hoek Vreeweg Harderwijker-
  weg. Oudejaarsdagviering
  Vlam der in. Zaak: HZ 2022-
  1738. Ontvangen 21-11-2022.

Evenementenvergunning
verleend2

- Recreatiegebied Zandenplas.
  Het houden van de Veluwse
  Wintercompetitie voor
  mountainbike op 28-01-2023.
  Zaak: HZ 2022-1762. 
  Verzonden 13-12-2022.

APV-vergunning aangevraagd1

- Gerbrandystraat 133. Het 
  plaatsen van een container
  op de rijbaan voor. Zaak: 
  HZ 2022-1833. Ontvangen
  7-12-2022.
- Gerbrandystraat 133. Het 
  plaatsen van een container
  op de rijbaan. Zaak: HZ 2022-
  1834. Ontvangen 7-12-2022. 

Alcoholwetvergunning
verleend2

- Dorpsstraat 4. Overnemen
  van horecabedrijf Grillroom

Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op 
maandag 26 december (2e Kerstdag).

20 december 2022

Gemeenteraad stelt profielschets nieuwe 
burgemeester vast 
Voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester heeft de Vertrouwenscommissie vanuit 
de Nunspeetse gemeenteraad een profielschets opgesteld. Dit document is op donderdag 15 
december a.s. in een speciale openbare raadsvergadering besproken en vastgesteld, en vervol-
gens aangeboden aan de commissaris van de Koning, de heer John Berends. 
De Vertrouwenscommissie heeft bij het opstellen van de profielschets gebruikgemaakt van de 
resultaten van een enquête onder inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 
Een samenvatting van de uitkomsten is opgenomen in de profielschets. Zo is o.a. beschreven 
dat de nieuwe burgemeester met alle groepen in de samenleving kan omgaan, oog heeft voor 
de verschillende geloofsgemeenschappen, spontaan, hartelijk, betrokken, zichtbaar en bena-
derbaar is en weet wat er speelt in de gemeente. 

De burgemeestersvacature wordt op 19 december a.s. door de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opengesteld. Geïnteresseerde kandidaten kunnen tot en met 
20 januari 2023 reageren op de vacature. De commissaris van de Koning en de Vertrouwens-
commissie maken samen een selectie van kandidaten waarmee de Vertrouwenscommissie in 
maart 2023 een sollicitatiegesprek gaat voeren. Deze gesprekken moeten uiteindelijk leiden tot 
een aanbeveling van de gemeenteraad. De aanbeveling voor een kandidaat wordt met het ad-
vies van de commissaris van de Koning naar de minister van BZK gestuurd. De Kroon benoemt 
de burgemeester bij Koninklijk Besluit. Naar verwachting zal de installatie en beëdiging van de 
nieuwe burgemeester in juni 2023 plaatsvinden. De profielschets is in te zien via
www.nunspeet.nl. 

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

Toekomst vol techniek
Platform Techniek Noordwest-Veluwe 
is de verbindende schakel tussen 
beroepsonderwijs en bedrijfsleven 
in de regio Noordwest-Veluwe en 
Randmeren. Met de komst van Tech-
niekpact en Sterk Techniekonderwijs 
(STO) is er vanuit de overheid een 
flinke impuls gegeven aan techniek-
onderwijs. En dat wordt gemerkt! 
Mede door de inmiddels bekende ‘7 
Werelden van Techniek’ ontstaat een 
breed technisch aanbod waarin elke 
jongere zich kan herkennen. Plat-
form Techniek helpt jongeren bij het 
kiezen voor techniek. Want: techniek 
is overal!

Platform Techniek start met zes profieltafels waarin jongeren bij hun keuzeproces richting be-
roepsonderwijs geholpen worden. Een profieltafel bestaat uit mensen uit het bedrijfsleven, uit 
het beroepsonderwijs en waar dat kan, regionale gemeenten. En niet te vergeten: leerlingen 
en/of studenten. De gemeente Nunspeet heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend 
met Platform Techniek en neemt deel aan de profieltafel Installatietechniek. 

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

Vrijwilligers gezocht voor activiteiten De Mallejan
 
Wil jij graag vrijwilligerswerk doen en/of iets betekenen voor de minderjarige vluchtelingen 
die momenteel verblijven in Fletcher hotel De Mallejan? Dat kan! Stichting Present Nunspeet 
is op zoek naar vrijwilligers die mee willen doen met activiteiten. Voorbeelden van activiteiten 
zijn spelletjesavonden, muziekavonden, bingo, creatieve activiteiten en kookles. Ook zamelt 
de stichting fietsen en kledingsstukken in voor de vluchtelingen. Heb je een fiets beschikbaar 
of kleding die je niet meer draagt? Jouw (oude) fiets, jas, broek, schoenen of sokken zijn meer 
dan welkom. Ook voetbalkleding en scheenbeschermers mogen ingeleverd worden. 

Wil jij helpen op welke manier dan ook? Neem dan contact op met Rianne Weij van Stichting 
Present via e-mail: rianne.weij@presentnunspeet.nl of telefoon 06 40 76 55 66.

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

Huisvuilroute 
rondom kerst 
De huisvuilroute (grijze 
container) van maandag 
26 december (2e Kerstdag) 
wordt gereden op zaterdag 
24 december 2022. 

Wilt u voortaan een melding 
ontvangen in uw mailbox of 
op uw telefoon zodra de con-
tainer aan de weg moet?
Meld u dan aan voor de 
digitale AfvalWijzer via 
mijnafvalwijzer.nl.

Mark van de Bunte (Wethouder gemeente Nunspeet) en Jens de 
Craen (nieuwe voorzitter Platform Techniek) tekenen bij Hellebre-
kers in Nunspeet voor samenwerking. Foto: Stad in bedrijf

Kennismaking Céline Blom
Op 30 mei jl. werd Céline Blom beëdigd als waarne-
mend burgemeester van de gemeente Nunspeet. In 
een openhartig interview met RTV Nunspeet vertelt 
ze over haar achtergrond, opleiding en ambities. Dit 
interview wordt uitgezonden op

• wo. 21 december om 15:00 en 20:30 uur
• do. 22 december om 15:00 en 20:30 uur
• za. 24 december om 12:00 en 20:30 uur
• zo. 25 december om 12:00 uur

Beleidsregels begraven vastgesteld
Het college van B&W heeft de nieuwe beleidsregels rondom 
begraven in de gemeente Nunspeet vastgesteld en getekend. 
De gemeente voert de regie op de uitgifte van grafrechten 
en het plaatsen van (tijdelijke) grafbedekking en -beplanting 
op de begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet. Vanuit het 
oogpunt van beheer en onderhoud van deze begraafplaat-
sen hanteert de gemeente regels die zijn opgenomen in de 
‘Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Nunspeet’. 
Enkele regels wijzigen per 1 januari 2023. U kunt deze publi-
catie inzien op www.overheid.nl. Zaak: 45377 / document: 
814174.

  L & M. Zaak: HZ 2022-1621.
  Verzonden 13-12-2022.

Sloopmeldingen1

- Brinkersweg 32. Het saneren
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  1844. Ontvangen 9-12-2022.
- Eikbosserweg 28. Het verwij-
  deren van asbest. Zaak: 
  HZ 2022-1814. Ontvangen
  5-12-2022.
- Jan Topweg 31a. Het verwij-
  deren van asbesthoudende 
  materialen. Zaak: HZ 2022-
  1823. Ontvangen 6-12-2022. 
- Oosteinderweg 104. Het ver-
  plaatsen van de Automotive
  activiteiten naar Nunspeet.
  Zaak: HZ 2022-0737. 
  Ontvangen 25-4-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning
verleend3

- Apeldoornseweg 82. Het
  plaatsen van zonnepanelen. 
  Zaak: HZ 2022-1189. 
  Verzonden 9-12-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Harderwijkerweg 495 0007.
  Tijdelijk bewonen pauzewo-
  ning. Zaak: HZ 2022-1804
  Ontvangen 2-12-2022.
- Onder de Bos 193. Het
  splitsen van woning naar
  twee geschakelde woningen.
  Zaak: HZ 2022-1799. 
  Ontvangen 1-12-2022.
 
Omgevingsvergunning 
beslistermijn verlengd1

- Varelseweg 39a. Het oprich-

  ten van een energieneutrale 
  woning. Zaak: HZ 2022-1589.
  Verzonden 13-12-2022.

Omgevingsvergunning
verleend4

- Harderwijkerweg 355. Het
  brandveilig gebruik van Het
  Woelige Nest. Zaak: HZ 2022-
  1479. Verzonden 8-12-2022.

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- 't Frusselt 30. Restaureren
  van De Zonnehal. Zaak: 
  HZ 2022-1714. Ontvangen
  16-11-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Hertlaan 12. Het verbouwen
  van het woonhuis. Zaak: 
  HZ 2022-1579. Verzonden
  7-12-2022.
- Voslaan 6. Het kappen van
  drie bomen.
  Zaak: HZ 2022-1759.  
  Verzonden 7-12-2022.

Buiten behandeling aanvraag2

- Plaggeweg 90 0025. Het
  plaatsen van een overkap-
  ping in achtertuin. Zaak: 
  HZ 2022-1504. Verzonden
  7-12-2022. 

 - Zie colofon voor toelichting -

Feestelijke naturalisatieavond 
Op woensdag 14 december zijn diverse mensen door loco-
burgemeester Jennifer Elskamp in het zonnetje gezet tijdens 
een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis. Zij hebben 
het afgelopen jaar het Nederlanderschap verkregen. Het 
gaat om mensen uit Pakistan, Syrië, Eritrea, Turkije, Somalië, 
Ethiopië, Roemenië, Israël, China, Malawi en de Verenigde 
Staten.

Naturalisatieceremonie
Om het verkrijgen van het Nederlanderschap op een 
passende manier af te ronden, heeft de regering hiervoor 
een speciale ceremonie ingevoerd. Deze ceremonie geeft 
de bijzondere band aan die door de naturalisatie ontstaat 
tussen de nieuwe staatsburger en Nederland. Ook is het een 
bevestiging van het feit dat de nieuwe staatsburger met de 
naturalisatie alle rechten en plichten krijgt en aanvaardt die 
aan het Nederlanderschap zijn verbonden. Het bijwonen van 
de naturalisatieceremonie is verplicht. Iemand krijgt pas na 
deelname aan deze bijeenkomst en na het afleggen van de 
verklaring van verbondenheid het Nederlanderschap en kan 
daarna een Nederlands paspoort aanvragen.

Overstapspreekuur collectieve 
zorgverzekering
Een kleiner budget, maar toch graag aanvullend verzekerd? 
De gemeente Nunspeet heeft verschillende collectieve 
zorgverzekeringen beschikbaar voor inwoners met een laag 
inkomen en weinig inkomen. Afhankelijk van de zorgbehoefte, 
kunt u ervoor kiezen om zich te laten verzekeren via de 
collec-tieve zorgverzekering. 

Per 1 januari komt er een nieuw, kleiner pakket beschikbaar. 
Als u een lagere zorgbehoefte heeft, kan het zijn dat dit 
nieuwe pakket passender is. Daarnaast verhoogt de gemeente 
per 1 januari de gemeentelijke bijdrage in de zorgpremie. 
De totale zorgpremie wordt binnenkort door Zilveren Kruis 
Achmea bekendgemaakt. 

Inhoud collectieve zorgverzekering
Vanaf 1 januari 2023 biedt de gemeente Nunspeet de vol-
gende drie zorgverzekeringen aan:
• Het pakket Optimaal Aanvullend 1 met Tand 1 ster 

(nieuw vanaf 1 januari 2023);
• Het pakket Optimaal Aanvullend 2 met Tand 1 ster; 
• Het pakket Optimaal Aanvullend 3 met Tand 2 sterren.

Op www.gezondverzekerd.nl/nunspeet kunnen de col-
lectieve zorgverzekeringen worden bekeken en vergeleken. 
Daarnaast bent u welkom bij het Financieel Trefpunt voor het 
overstapspreekuur. Het overstapspreekuur vind plaats op 
22 december van 10:00-12:00 in de Veluvine (F.A. Molijnlaan 
186, Nunspeet). Aanmelden is niet nodig. 

Mocht u tijdens het overstapspreekuur niet kunnen, dan 
kunt u contact opnemen met het Financieel Trefpunt voor 
een afspraak door te bellen naar Stichting Welzijn Nunspeet 
tel 0341- 252020. U kunt tot uiterlijk 31 december 2022 uw 
zorgverzekering aanpassen.

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

Vergadering gemeenteraad
Op donderdag 22 december vergadert de gemeenteraad om 
19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan o.a. de 
belastingverordeningen 2023, vaststelling bestemmingsplan 
Driestweg 30 en verwerking motie noodfonds bestaanszeker-
heid. 

U kunt de gemeenteraadsvergadering bijwonen of online 
volgen via RTV Nunspeet en nunspeet.raadsinformatie.nl. 
Op deze website vindt u ook de volledige agenda.



Op maandag 9 januari 2023 vindt in Veluvine Nunspeet de jaarlijkse nieuwjaars-
receptie plaats. U bent van harte welkom van 19.30 tot 21.30 uur. Burgemeester 

Céline Blom spreekt rond 20.00 uur een nieuwjaarsboodschap uit.

Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2023!

Het gemeentebestuur van Nunspeet

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 

20 december 2022

Oud en nieuw
Het is bijna kerst. Thuis branden de kaarsen en maken we het 
gezellig. 2022 is alweer bijna voorbij. Wat mij betreft is het 
voorbij gevlogen. Inmiddels mag ik ruim een half jaar jullie 
burgemeester zijn. Wat heb ik een ontzettend warm welkom 
gehad in deze gemeente. Dank jullie wel!

Zelf breng ik de dagen rondom kerst graag door met familie 
en vrienden, wat aanrommelen in en om het huis en on-
dertussen gaat het werk door. Overigens wel in een rustiger 
tempo en met wat minder vergaderingen...

Op oudejaarsdag bezoek ik diverse plekken in Elspeet, Huls-
horst, Nunspeet en Vierhouten. Ik wil graag met eigen ogen 
zien wat er wordt georganiseerd en zelf de sfeer proeven. 
Ik heb begrepen dat de sfeer goed en gemoedelijk is. De 
afgelopen jaren zijn er praktisch geen ongeregeldheden 
geweest en konden hulpverleners – waar nodig – hun werk 
goed doen. Eigenlijk is dit niet meer dan logisch, maar elders 
in het land kan het helaas ook anders.

Helaas heb ik wel begrepen dat er de afgelopen jaren veel 
vernield is door illegaal vuurwerk. Prullenbakken (1.250 euro 
per stuk) werden opgeblazen, een tafeltennistafel (1.500 
euro) is compleet vernield, de nodige verkeersborden (à 100 
euro) en maar liefst 44 kolken (putten) à 500 euro hadden te 
leiden onder het illegale vuurwerk. Zonde! Wat bereik je hier 
nu mee, behalve onnodig hoge kosten (voor de gemeente én 
de belastingbetaler, dus voor ons allemaal!) en veel herstel-
werk. Bovendien is het gevaarlijk voor mens en dier.

Wat mij betreft starten we het nieuwe jaar positief en maken 
we van oudejaarsdag een gezellige avond. Genieten van het 
samenzijn, lekker buiten rondom de vuurton of binnen bij de 
open haard. En houd rekening met elkaar en je omgeving. 
Niet iedereen vindt vuurwerk en carbid leuk. Denk aan mens, 
dier en milieu. En denk aan onze buitenlandse gasten uit o.a. 
Oekraïne voor wie het harde geknal traumatische herinnerin-
gen kan oproepen. En denk aan onze hulpverleners. Zij zetten 
zich ook op oudejaarsdag en -nacht in 
voor onze veiligheid. 

Ik wens jullie allemaal prettige  
kerstdagen, een gezellige en  
veilige jaarwisseling en het 
allerbeste voor 2023.

Uw en jouw burgemeester,
Céline Blom

Carbidschieten
Carbidschieten is voor velen een prachtige traditie tijdens de jaarwisseling. Maar, je moet wel 
weten wat je doet. Veel ongelukken bij het carbidschieten, voorkom je door een persoon aan 
te wijzen die extra oplet bij het carbidschieten. 

Voorwaarden carbidschietenVoorwaarden carbidschieten
Alleen buiten de bebouwde kom op 31 december 2022 tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 
uur 2023. Gebruik geen metalen deksels of andere afsluitingen die schade aan mens, dier of 
goed kunnen veroorzaken. Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter.

4 tips 4 tips 
• Bescherm jezelf en anderen. Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril. 
• Zorg voor EHBO. Zorg voor voldoende middelen: zand om te doven, water om te koelen 

en een blusdeken.
• Een melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet met een plastic bal in plaats 

van een busdeksel en zorg dat de bus na het ontsteken niet achteruit kan schieten.
• Ontsteek het carbid veilig. Ontsteek de bus met een fakkel op een stok terwijl je aan 

de zijkant van de melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat iedereen op veilige 
afstand van de melkbus én elkaar staat.

Overlast? Meld het!
Bij de gemeente komen nu al meldingen binnen van overlast 
door (illegaal) vuurwerk. Kindervuurwerk dat het hele jaar 
door in Nederland verkocht wordt, mag afgestoken worden, 
ook nu al. Vuurwerk dat net voor en op oudejaarsdag in onze 
gemeente bij de officiële verkooppunten verkocht wordt 
(categorie 2 vuurwerk), mag alleen op oudejaarsdag tussen 
18.00 en 01.00 uur worden afgestoken. Illegaal vuurwerk is 
levensgevaarlijk en uiteraard verboden. 

Ervaart u overlast? Meld het via nunspeet.nl/ietsmelden of 
Meld Misdaad Anoniem 0800 7000. Onze handhavers en  
politiemensen kunnen helaas niet altijd en overal controleren. 
Er zijn ook andere, meer dringende meldingen. En als ze op 
een melding afgaan, is de vogel vaak al gevlogen. 

Toch willen we u oproepen om overlast te melden. Hierdoor 
kunnen we de plekken waar overlast en illegaal vuurwerk is 
inzichtelijk maken en gerichter controleren. Dus ervaart u 
overlast of ziet u gevaarlijke situaties ontstaan door o.a.  
illegaal vuurwerk. Meld dit via onderstaande:

www.nunspeet.nl/ietsmelden
of Meld Misdaad Anoniem

0800 7000

Spelregels vuur stoken
In Nunspeet (Vreeweg) en Elspeet (Maatweg) zijn dit jaar weer de georganiseerde vreugde-
vuren waar iedereen naar toe kan. Liever de warmte van het vuur dichterbij huis? Een eigen  
vreugdevuur is niet toegestaan, maar stoken in een vuurkorf of oliedrum wel. Daarvoor zijn 
wel enkele richtlijnen, zodat we het veilig houden en voorkomen dat het wegdek beschadigd. 

Nodig
1. Vuurkorf of oliedrum
2. Zandzakken / stelplaten
3. Schoon hout (geen kerstbomen)
4. Emmer water
5. Aanmaakblokjes

Richtlijnen
• Houd de korf/drum 5 meter verwijderd van brandbare objecten en plaats deze nooit  

onder een boom. Zorg ook voor 3,5 meter doorrijruimte voor nooddiensten.
• Plaats de korf/drum op het zand/stelplaten en zorg dat het stabiel staat.
• Gebruik alleen aanmaakblokjes en schoon hout om het vuur aan te steken. Verbrand  

geen kerstbomen vanwege de hinderlijke rook. Stook geen vuur bij windkracht 5 of hoger. 
• Blijf altijd bij het vuur. Zorg dat er altijd iemand van 18 jaar of ouder toezicht houdt.
• Doof het vuur en ga pas weg wanneer het vuur uit is. Laat de korf/drum staan zolang  

deze nog warm is.
• Doe de afgekoelde resten bij het restafval en maak de plek schoon met een bezem.

Activiteiten rondom de jaarwisseling
Rondom de jaarwisseling worden er diverse activiteiten georganiseerd in onze gemeente door 
o.a. Het Venster en Stichting Welzijn Nunspeet. Zo kunnen kinderen en jongeren op 29 decem-
ber lasergamen in Veluvine (meld je wel even aan) en kun je op oudejaarsmiddag oliebollen 
bakken bij Honk 15. Kijk op de website van Het Venster (www.hetvenster-nunspeet.nl) en 
Stichting Welzijn Nunspeet (www.swn.nl) voor de verschillende activiteiten.

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

Denk aan je omgeving
Het inademen van vuurwerkdampen is schadelijk voor de gezondheid. Vooral voor mensen 
met een zwakke gezondheid of longziekte. Voor de meeste (huis)dieren veroorzaakt vuurwerk 
veel angst en stress. 

Daarnaast heeft het milieu er flink onder te lijden. Terwijl we met z'n allen proberen steeds 
duurzamer te leven, knallen we binnen twee uur een concentratie fijnstof in de lucht die  
veertig keer hoger is dan normaal. Naast de luchtvervuiling zorgt vuurwerk ook voor bodem- 
en watervervuiling door het dalende fijnstof en onverbrande vuurwerkresten.  
 
Dus denk aan je omgeving: houd rekening met elkaar en ruim je vuurwerkresten op. 
Bron: Milieucentraal.nl

   20 december 2022


