
Verkoopkaart Snippergroen 2022
De ontwerp-verkoopkaart snippergroen voor de gemeente 
Nunspeet ligt ter inzage. Het college van B&W heeft op basis 
van de uitgangspunten van de 'Beleidsregel verkoop onrenda-
bel groen' bepaald welke gronden in principe in aanmerking 
komen om te worden verkocht. Voordat tot verkoop van deze 
gronden overgegaan kan worden, vindt toetsing aan de overige 
randvoorwaarden van deze beleidsregel plaats. De groenstroken 
worden verkocht voor € 75,00 per m² kosten koper.

De ontwerp-verkoopkaart ligt (op afspraak) vanaf 21 juni 2022 
voor vier weken ter inzage in het gemeentehuis. De stukken zijn 
te raadplegen op www.nunspeet.nl. 

Op grond van de inspraakreacties wordt beoordeeld of aanpas-
sing van de verkoopkaart noodzakelijk is. Hiervan wordt een 
eindverslag opgemaakt. De kaart wordt na verwerking van de 
inspraakreacties door het college definitief vastgesteld. Op basis 
van de definitieve verkoopkaart wordt pas dan gestart met de 
verkoop van het onrendabel groen. Nadere publicatie hierover 
volgt in de Nunspeter Koerier. Neem voor vragen contact op 
met de gemeente Nunspeet via (0341) 25 99 11 of mail naar 
snippergroen@nunspeet.nl.

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

Vastgesteld evenementenbeleid 2022 gemeente Nunspeet
De gemeenteraad van Nunspeet heeft het evenementenbeleid 
2022 gemeente Nunspeet vastgesteld. De ingangsdatum van dit 
evenementenbeleid is 1 juli 2022. 

Enkele nieuwe elementen in het beleid zijn o.a. aanpak om het 
aanvraagproces te vereenvoudigen, een faciliterende rol van de 
gemeente, instellen van het instrument evenementenkalender, 
een veranderende rol voor het Marktplein en de gebruikers 
daarvan. Ook wordt het geluidbeleid m.b.t. evenementen geïn-
tegreerd in dit evenementenbeleid. Het beleid is vanaf 23 juni 
ook terug te vinden op www.nunspeet.nl. 

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan 
Onzelfstandige Bewoning en Logies Arbeidsmigranten/
Seizoenarbeiders e.a.
Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 
2 juni 2022 het bestemmingsplan Parapluplan Onzelfstandige 
Bewoning en Logies Arbeidsmigranten/ Seizoenarbeiders e.a. 
gewijzigd heeft vastgesteld. Dit parapluplan richt zich in de 
eerste plaats op de regulering van onzelfstandige bewoning. 
Deze regulering vindt plaats om met name concentratie van 
onzelfstandige bewoning tegen te gaan. Hiermee wordt voor-
komen dat de druk op het woon- en leefklimaat en daarmee 
de druk op de leefbaarheid in woonstraten/woonbuurten niet 
verder toeneemt voor zover deze factoren een relatie hebben 
met onzelfstandige bewoning. In dit bestemmingsplan is een 
eenduidige juridische regeling opgenomen voor de regulering 
van onzelfstandige bewoning. 

Het vastgestelde bestemmingsplan is in de tweede plaats op-
gesteld om logies voor arbeidsmigranten/seizoenarbeiders e.a. 
in andere gebouwen en voor andere locaties, dan die voor de 
bestemming 'Wonen' en 'Woongebied' bestemd zijn, te regelen.

Van 22 juni tot en met 2 augustus 2022 ligt het vastgestelde 
bestemmingsplan (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis. 
Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01190-vg02). 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen doorgevoerd. 
Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het 
raadsbesluit, de Zienswijzennota en het gewijzigd vastgestelde 
bestemmingsplan. Van 23 juni tot en met 3 augustus 2022 kan 
beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende of een 
niet-belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend. Via 
loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/ is het ook mogelijk digi-
taal beroep in te stellen. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een DigiD. Kijk op www.raadvanstate.nl voor de voorwaarden. 

Neem voor vragen contact op 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.

21 juni 2022
Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Colijnstraat 8. Het plaatsen 
  van een schutting en schuur.
  Zaak: HZ 2022-0930. 
  Ontvangen 1-6-2022. 
- Enkweg 30. Het verbouwen 
  van de woning. Zaak: 
  HZ 2022-0905. Ontvangen 
  30-5-2022. 
- Ericaweg 9 0115. Het tijdelijk 
  bewonen van een pauze-
  woning. Zaak: HZ 2022-0934. 
  Ontvangen 1-6-2022.
- Harderwijkerweg 3-5. Het 
  verbouwen van het pand.
  Zaak: HZ 2022-0951. 
  Ontvangen 3-6-2022.
- Ilexplein 28. Het vervangen 
  van bergingsdaken. Zaak:  
  HZ 2022-0886. Ontvangen 
  23-5-2022. 
- Lindelaan. Het oprichten van 
  een woning. Zaak: HZ 2022-
  0912. Ontvangen 31-5-2022. 
- Molenbeek. Oprichten van 
  een nieuw dagactiviteiten-
  centrum Stichting Zorg 
  Adullam. Zaak: HZ 2022-
  0744. Ontvangen 26-4-2022. 
- Molenweg 75 0013. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  pauzewoning. Zaak: HZ 2022-
  0979. Ontvangen 1-6-2022. 
- Randmeerweg 8. Plaatsen 
  van een  schuurtje. Zaak: 
  HZ 2022-0948. Ontvangen 
  2-6-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Gerbrandystraat 111. Het 
  realiseren van een dakkapel.
  Zaak: HZ 2022-0857. 
  Verzonden 13-6-2022. 
- Martensweg 69. Het plaatsen 
  van een nokverhoging. Zaak: 
  HZ 2022-0604. Verzonden 
  9-6-2022. 
- Vicarieweg 22. Het bouwen 
  van een rijhal. Zaak: HZ 2022-
  0044. Verzonden 13-6-2022. 

Vergunningvrij3
- Veelhorsterweg 7. Plaatsen 
  kapschuur met zonnepanelen.
  Zaak: HZ 2022-0799. 
  Verzonden 09-6-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Parkeerplaats Transferium, 
  Plesmanlaan. Het houden 
  van het Brasswood festival op 
  10 september 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0963. Ontvangen 
  7-6-2022.
- Sportlaan 6. Dag van de Bouw 
  op 18-6-2022. Zaak: HZ 2022-
  0962. Ontvangen 7-6-2022. 
- Rondom Het Venster, Elbur-
  gerweg 15. Venstermarkt op 
  10-9-2022. Zaak: HZ 2022-
  0949. Ontvangen 2-6-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Sportlaan 6. Dag van de Bouw
  op 18-6-2022. Zaak: HZ 2022-
  0962. Verzonden 13-6-2022. 

Vergunningen

21 juni 2022

Rookmelders in huis verplicht vanaf 1 juli 2022
 
Denk je dat je wakker wordt van de rook die vrijkomt bij een brand? Dat is begrijpelijk, want als 
je wakker bent, kun je rook ruiken, maar 's nachts als je slaapt niet! In je slaap ruik je namelijk 
minder goed. Hierdoor word je niet wakker van rook. Waar je wél wakker van wordt, is het 
geluid van een rookmelder. Een rookmelder slaat alarm als er brand is, zodat je tijdig en veilig 
kunt vluchten.   

Rookmelders worden verplicht   
"Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op iedere verdieping van je woning minimaal één wer-
kende rookmelder te hebben hangen, bij voorkeur in de vluchtroute", vertelt Dick de Vries, dis-
trictscommandant van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). "Deze verplichting 
bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat ook voor bestaande bouw 
gelden. Het invoeren van deze nieuwe wet heeft als doel levens te redden." 
 
Gelukkig hebben de meeste mensen al één of meerdere rookmelders in hun woning, zo 
blijkt uit regionaal onderzoek van de VNOG. "Zo'n 85% van de inwoners in onze regio heeft al 
rookmelders hangen en bijna driekwart van hen test de rookmelder regelmatig", aldus Leonie 
Webbink, gedragspsycholoog bij VNOG. 
 
Hoeveel rookmelders heb ik nodig? 
We hebben steeds meer elektrische apparaten in huis, waardoor het risico op brand toeneemt. 
Daarom is het belangrijk om stil te staan bij je eigen brandveiligheid. Naast het nemen van 
de maatregelen om brand te voorkomen, is snelle 
alarmering bij brand cruciaal en rookmelders zorgen 
hiervoor. Er worden drie veiligheidsniveaus gehan-
teerd: voldoende, beter en best. Het veiligheids-
niveau voldoende houdt in dat je ten minste één 
werkende rookmelder hebt hangen op iedere ver-
dieping in de vluchtroute. Vaak is dat de hal of de 
overloop. Je bent nog beter beschermd, als er ook 
rookmelders worden opgehangen in de slaapkamer. 
Voor de beste veiligheid plaats je ook rookmelders 
in alle overige ruimten waar brand kan ontstaan.  
 
Veilig vluchten bij brand 
Daarnaast is het belangrijk dat je veilig naar buiten kunt als er brand is. 
Met deze tips ben jij beter voorbereid: 
1. Oefen je vluchtplan   

Oefen regelmatig je vluchtplan met eventuele huisgenoten en/of kinderen. Zo weet je hoe 
je snel en veilig naar buiten kunt bij brand.  

2. Hang een vluchtsleutel op een vaste plek  
Door het ophangen van een vluchtsleutel op een vaste plek op de vluchtroute verlies je 
bij een brand geen kostbare tijd met zoeken. Zorg dat de sleutel op een plek hangt waar je 
snel bij kunt, maar buiten het zicht en bereik van buitenstaanders. 

3. Sluit binnendeuren  
Door 's nachts binnendeuren te sluiten, verspreidt brand en rook minder snel. Hierdoor 
heb je meer tijd om veilig te vluchten. Sluit bij het vluchten bij brand ook de deuren achter 
je en blijf laag bij de grond bij rook.  

 
Voor meer informatie of persoonlijk advies over rookmelders www.rookmelders.nl.  

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

Lancaster monument onthuld
Afgelopen week is een monument onthuld aan de Rondweg ter nagedachtenis aan de omge-

komen bemanningsleden van de Lancaster Maggie. Dit 
vliegtuig stortte op 13 juni 1944 neer in een roggeakker 
op het Oosteinde. De nabestaanden van de bemannings-
leden waren bij de onthulling aanwezig. 

Burgemeester Blom en een kleindochter van de piloot 
onthulden het monument met daarin de opgegraven 
propeller hub. Het informatiepaneel werd onthuld door 
leden van de projectgroep: Gerrit Polinder en Wessel 
Scheer.

Het ontwerp van het monument is mede door input van de werkgroep ontstaan en moge-
lijk gemaakt door lokale bedrijven in de gemeente Nunspeet. Er zijn ingetogen en duurzame 
materialen gebruikt met o.a. gecorrodeerd staal en hergebruikte gebakken straatstenen. Het 
straatwerk is uitgevoerd in de vorm van een vijfhoek met 
vijf vlakken. De zijden van de vijfhoek zijn allen vijf meter 
lang. Dit getal staat uiteraard symbool voor de vijf oor-
logsjaren. Het vliegtuig was met bemanning vanuit het 
Ruhrgebied onderweg naar de thuisbasis in Engeland. De 
punt van de vijfhoek wijst daarom naar 'huis', het noord 
westen. Wanneer je in een rechte lijn vanaf de punt van 
de vijfhoek, via de sokkel met motoronderdeel, kijkt naar 
de achterwand dan zie je (ook als leek) dat dit onderdeel 
het hart van een propeller is. De vormen van de propel-
lerbladen zijn uit de achterwand 'gesneden'.

APV-vergunning aangevraagd1

- Diverse locaties. Plaatsen 
  camerasystemen t.b.v. een 
  verkeersonderzoek. Zaak: 
  HZ 2022-0974. Ontvangen 
  8-6-2022. 

Sloopmeldingen1

- Astridlaan 4. Het saneren van 
  asbest. Zaak: HZ 2022-0952. 
  Ontvangen 4-6-2022. 
- F.A. Molijnlaan 125. Slopen   
  bijgebouw en verwijderen 
  asbest. Zaak: HZ 2022-0946. 
  Ontvangen 2-6-2022. 
- F.A. Molijnlaan 125. Verwij-
  deren asbest. Zaak: HZ 2022-
  0977. Ontvangen 9-6-2022. 
- Winckelweg 17a. Slopen 
  hoofdgebouw. Zaak: HZ 2022-
  0903. Ontvangen 25-5-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Middenweg 18. Realiseren 
  uitbouw. Zaak: HZ 2022-
  0589. Verzonden 8-6-2022.
- Molenbergweg 98. Bouwen 
  schuur. Zaak: HZ 2022-0798. 
  Verzonden 8-6-2022. 

Ontheffing alcoholvergunning
verleend2

- Stakenbergweg 60. Outdoor 
  Hunting Day. Zaak: HZ 2022-
  0954. Verzonden 9-6-2022.  

Milieumelding1

- Uddelerweg 6. Het starten 
  van een bedrijf. Zaak: 
  HZ 2022-0027. Ontvangen 
  7-1-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Klarenweg 38. Oprichten 
  woning. Zaak: HZ 2022-0673. 
  Verzonden 8-6-2022. 
- Varelseweg 211. Uitbreiden 
  recreatiewoning. Zaak: 
  HZ 2022-0591. Verzonden 
  8-6-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Brandsweg 3. Internationaal  
  Jeugd Voetbaltoernooi op 
  26 en 27 augustus 2022. 
  Zaak: HZ 2022-0960. 
  Ontvangen 7-6-2022.
- Kapelweg 24. Oldtimershow 
  op 13-8-2022. Zaak: HZ 2022-
  0993. Ontvangen 10-6-2022.
- Kapelweg 7. Wiekenloop 
  op 20-8-2022. Zaak: HZ 2022-
  0980. Ontvangen 9-6-2022. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Hertlaan 22. Het verplaatsen 
  van de oprit. Zaak: HZ 2022-
  0889. Ontvangen 23-5-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Hertlaan 22. Het verplaatsen 
  van de oprit. Zaak: HZ 2022-
  0889. Ontvangen 23-5-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Succesvolle bijeenkomst project 
bedrijventerreinaanpak 
Afgelopen woensdag vond de afsluiting van het onderzoek 
bedrijventerreinaanpak plaats in Veluvine. Ruim vijftig lokale 
ondernemers lieten zich informeren over de opgehaalde on-
derzoeksresultaten. Zo liggen er veel kansen voor collectieve 
projecten zoals 'Zon op dak' waarbij ondernemers hebben 
aangegeven dat er ruim 63.000 m2 dakoppervlak beschik-
baar is. Daarnaast is er een grote behoefte aan laadpalen; 
een inventarisatie laat zien dat de aankomende vijf jaar ruim 
300 laadpalen noodzakelijk zijn om de bedrijfsvoering van 
de ondernemers te ondersteunen. Er zijn ideeën voor een 
laadplein op verschillende bedrijventerreinen. 

Er werd die middag gesproken over mogelijkheden om duur-
zame opgewekte energie aan elkaar door te kunnen leveren, 
constructies om een energie bv te onderzoeken, pijnpunten 
en inventieve oplossingen rondom stroomvoorziening, de 
oproep om een Green Deal af te sluiten met belangrijke 
stakeholders zoals Liander, gemeente Nunspeet, Bedrijven-
kring Nunspeet, Nunspeet Energie, Provincie Gelderland en 
de Rabobank. 

Al met al een geslaagde middag. De aangestelde parkma-
nager kan op de bedrijventerreinen aan de slag met enkele 
collectieve projecten. 

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

Japanse Duizendknoop
De Japanse Duizend-
knoop is een plant 
die van oorsprong 
niet in ons land thuis-
hoort en zich erg snel 
kan verspreiden. Het 
is een zogenaamde
invasieve exoot die 
zich ook in onze 
gemeente op ver-
schillende locaties 
heeft gevestigd. Als 
de Japanse duizendknoop gevestigd is dan is hij moeilijk weg 
te krijgen. Doordat de plant snel groeit, worden inheemse 
plantensoorten verdrukt. Bovendien kan deze schade ver-
richten aan gebouwen, leidingen en wegen doordat de plant 
sterke wortelstokken en stengels heeft. Om deze redenen is 
het belangrijk dat u direct een melding maakt als u de plant 
tegenkomt. Dit kan via nunspeet.nl/ietsmelden.

Om de plant te herkennen kunt u bijvoorbeeld de app 
ObsIdentify gebruiken. De app kunt u downloaden in de 
Google Play Store en de Apple-store. Kijk op nunspeet.nl 
voor meer informatie over hoe u zelf deze plant het beste 
zorgvuldig kunt verwijderen.

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

Digitale versie jubileumboek 
'vijftig jaar gemeente Nunspeet'
Vanwege het 50-jarig jubileum van de gemeente Nunspeet 
is een jubileumboek samengesteld door 
o.a. Bram en Maarten van de Biezen, Ad 
Sulman en Dick Baas. 

De gemeente stelde 1.000 exemplaren 
gratis beschikbaar. Binnen mum van tijd 
waren de boeken op. Daarom is het boek 
vanaf nu ook online te bekijken en te 
downloaden. Kijk hiervoor op 
nunspeet.nl/50jaar.


