
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 
met het Klantcontactcentrum. 
Tegen vergoeding kunt u een ko-
pie krijgen van de stukken die ter 
inzage liggen. U kunt tegen een 
melding geen bezwaar maken. Bij 
een aanvraag om een vergunning/
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 terin-
zagelegging van een besluit een 
beroepschrift indienen. Ook als 
u kunt aantonen dat u tijdens de 
periode van terinzageligging van 
het ontwerpbesluit hier rede-
lijkerwijs niet toe in staat bent 
geweest. Naast het indienen van 
een beroep kunt u een voorlo-
pige 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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Gemeente Nunspeet
APV-vergunning aangevraagd1

- Plaatsen van spandoeken 
  expositie 'Het duistere 
  dierenrijk'. Zaak: HZ 2022-
  0197. Ontvangen 7-2-2022. 

APV-vergunning verleend3

- Plaatsen van spandoeken 
  expositie 'Het duistere 
  dierenrijk'. Zaak: HZ 2022-
  0197. Verzonden 10-2-2022. 

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Brouwerskamp 42. Plaatsen 
  schuur. Ontvangen 20-1-2022.
- Groenelaantje 10. Uitbreiden 
  en verbouwen van de woning.
  Zaak: HZ 2021-1978. 
  Ontvangen 23-12-2021.
- Kaarboom 11. Plaatsen van 
  een bijgebouw. Zaak: HZ 2022-
  0090. Ontvangen 20-1-2022.
- Marktstraat 7. Verduurzamen 
  van het dak. Zaak: HZ 2022-
  0060. Ontvangen 15-1-2022. 
- Vreeweg. Het plaatsen van 
  een schuilstal. Zaak: HZ 2022-
  0129. Ontvangen 26-1-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Brinkersweg 17 en 27. Het 
  wijzigen van de gevel, uitbrei-
  den kerk, parkeerplaatsen. 
  Zaak: HZ 2021-1490. 
  Verzonden 2-2-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Molenweg 91. Lentemarkt 
  rond Molen De Duif op 7 mei 
  2022. Zaak: HZ 2022-0211. 
  Ontvangen 8-2-2022. 

Evenementenmelding1

- Houden van het Praktische 
  Verkeersexamen Nunspeet 
  2022. Zaak: HZ 2022-0202. 
  Ontvangen 7-2-2022. 

APV-vergunning aangevraagd1

- Het plaatsen van spandoeken 
  beweegproject 'Kies je sport, 
  voel je fit!'. Zaak: HZ 2022-
  0207. Ontvangen 8-2-2022.
- Rijbaan/parkeerplaats t.h.v. 
  Kamperfoelieweg 4. Tijdelijk 
  plaatsen container. Zaak: HZ 
  2022-0208. Ontvangen 
  9-2-2022. 

Vergunningen APV-vergunning verleend3

- Plaatsen van spandoeken 
  beweegproject 'Kies je sport, 
  voel je fit!'. Zaak: HZ 2022-
  0207. Verzonden 15-2-2022.
- Rijbaan/parkeerplaats t.h.v. 
  Kamperfoelieweg 4. Tijdelijk 
  plaatsen container. Zaak: HZ 
  2022-0208. Verzonden 
  15-2-2022. 

Milieumeldingen1

- Elspeterweg 6. Verplaatsen 
  activiteiten naar andere 
  locatie. Zaak: HZ 2021-1230. 
  Ontvangen 3-8-2021.
- Waterweg 35. Tijdelijk gebruik 
  van 2 portocabins voor het 
  trainen van honden.
  Zaak: HZ 2022-0149. 
  Ontvangen 24-1-2022. 
 
Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Hooiweg 176. Het wijzigen 
  van nieuwbouw woonhuis.
  Zaak: HZ 2022-0157. 
  Ontvangen 31-1-2022.
- Schapendrift 4 en 6. Het 
  aanleggen van een inrit.
  Zaak: HZ 2022-0089. 
  Ontvangen 19-1-2022. 
- Uddelerweg 35. Het restylen 
  van de woning. Zaak: HZ 
  2022-0155. Ontvangen 
  31-1-2022.
- Perceel naast Pirkweg 26. 
  Het plaatsen van een schuil-
  gelegenheid. Zaak: HZ 2022-
  0138. Ontvangen 27-1-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend1

- Merelweg 39. Het intern 
  aanpassen van de woning. 
  Zaak: HZ 2021-1948. 
  Verzonden 9-2-2022. 

Milieumelding1

- Staverdenseweg 36. Uitbrei-
  den van de activiteiten. Zaak: 
  HZ 2022-0148. Ontvangen 
  27-1-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
verleend1

- Varelseweg 211. Het kappen 
  van bomen. Zaak: HZ 2022-
  0118. Verzonden 9-2-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Gemeenteraadsvergadering
Donderdag 24 februari 2022 vergadert de gemeenteraad om 
19.30 uur digitaal. Op de agenda staan o.a. gronden rondweg 
De Kolk, beleidsplan Openbare verlichting en het vaststellen 
evenementenbeleid gemeente Nunspeet 2022.

U kunt deze vergadering live meekijken via RTV Nunspeet 
(zowel op televisie als via rtvnunspeet.nl) en via de website 
nunspeet.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook de volledige 
agenda.

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

Laatste fase werkzaamheden 
Vierhouten
Op maandag 28 februari start de firma 
Knipscheer met de laatste fase van het 
verkeersplan Vierhouten. Tot en met  
18 maart 2022 is de t-splitsing Gortelse-
weg, Elspeterbosweg en Nunspeterweg 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt 
omgeleid. Voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden.

Het asfalt wordt verwijderd en vervangen door betonstraat-
stenen. De werkzaamheden van de vorige fases zijn afgerond. 
De bus rijdt inmiddels weer volgens de normale dienstregeling.

Uiteraard blijft Vierhouten bereikbaar voor de hulpdiensten. 
Heeft u nog vragen over deze werkzaamheden, dan kunt u 
contact opnemen via (0341) 25 99 11. 

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

Rioleringswerkzaamheden 
Harderwijkerweg
 
De gemeente Nunspeet heeft aannemersbedrijf Pannekoek 
GWW B.V. uit Vaasen opdracht gegeven voor het verleggen 
van een persleiding.

Planning
Vanaf week 8 (21 februari) vinden er werkzaamheden plaats 
aan de Harderwijkerweg (gedeelte tussen Hardenbrinkweg 
en rotonde Kienschulpenweg/Vreeweg), Hardenbrinkweg en 
de Hullerweg. De werkzaamheden duren enkele weken.

Bereikbaarheid en omleiding
De Harderwijkerweg is tijdens de uitvoering van de werk-
zaamheden gedeeltelijk afgezet door middel van een barrier. 
Het fietspad is aan de noordelijke kant afgesloten en fiets-
verkeer wordt ter plekke omgeleid. Ongetwijfeld zullen de 
werkzaamheden enige overlast veroorzaken. Wij vragen uw 
begrip hiervoor. 

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering en planning 
van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het 
team Openbare Ruimte via telefoonnummer (0341) 25 99 11.
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Alles kan weer open in 3 stappen
Het aantal coronabesmettingen is hoog, veel mensen zitten 
thuis in isolatie of quarantaine. Ondanks hoge besmettings-
cijfers, blijft het aantal ziekenhuisopnames stabiel. We zijn 
beter tegen het virus bestand door vaccinaties, boosterprikken 
en opgebouwde immuniteit. Dus Nederland gaat weer open: 

Stap 1: per 15 februari vervalt het advies thuis niet meer dan 
4 mensen te ontvangen en het zoveel mogelijk thuiswerken 
wijzigt in werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor.

Stap 2: per 18 februari kunnen alle locaties in ons land weer 
open tot 01.00 uur. Het coronatoegangsbewijs (3G) blijft tot 
25 februari gelden op alle locaties waar die nu ook getoond 
moet worden zoals horeca, bioscopen, musea, theaters en 
bij professionele sportwedstrijden. Eenmaal binnen op deze 
locaties is een vaste zitplaats, een mondkapje en 1,5 meter
afstand niet meer verplicht. Op locaties met meer dan 500 
mensen is een vaste zitplaats en een mondkapje bij verplaat-
sing nog wel verplicht. Het isolatieadvies na een positieve 
test is 5 dagen mits iemand 24 uur geen klachten meer heeft.

Stap 3: per 25 februari gelden de normale openingstijden 
en nemen we afscheid van het coronatoegangsbewijs (3G) 
op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn, de 
verplichte 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje 
bij verplaatsing in de horeca, het onderwijs of de winkel, 
een maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats in 
bijvoorbeeld de horeca. Dat betekent dus dat ook de grote 
nachtclubs, discotheken, festivals en evenementen weer 
onbeperkt opengaan. Op plekken binnen waar meer dan 
500 mensen bij elkaar komen en hier geen vaste zitplaats 
hebben, bijvoorbeeld in de nachthoreca of op festivals, moet 
iedereen een negatieve testuitslag laten zien. Dit geldt niet 
voor doorstroomlocaties zoals beurzen en congressen. Om 
kwetsbare mensen de mogelijkheid te bieden veilig te reizen, 
blijft het vanaf 25 februari nog verplicht om een mondkapje 
te dragen in het openbaar vervoer en op de luchthaven.

Op 15 maart beoordeelt het kabinet onder andere de nog 
geldende mondkapjesplicht in het OV, het verplichte testen 
voor toegang (1G) en het thuiswerkadvies.

Samen verder: adviezen voor iedereen
Na bijna 2 jaar ervaring met de corona-aanpak hebben we 
geleerd hoe moeilijk het is met maatregelen om te gaan 
die ons dagelijks leven beperken. En met versoepelingen. 
Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen, zodat 
we elkaar niet besmetten. Het virus is er nog steeds. Dus 
het blijft voor iedereen wel verstandig u nog steeds aan de 
adviezen te houden die de verspreiding van het virus aan-
toonbaar beperken, zoals handen wassen, hoesten en niezen 
in de elleboog, geen handen schudden, afstand houden of 
het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is, 
voldoende frisse lucht, regelmatig een zelftest doen, testen 
bij klachten en het halen van een vaccin of boosterprik.

Isolatie
Het isolatieadvies is versoepeld en de isolatieduur is verkort 
van 7 dagen naar 5 dagen (indien 24 uur klachtenvrij). Na 
een positieve test gaat iedereen nog steeds in isolatie. Ook 
als u een boosterprik heeft gehad. De isolatieperiode begint 
vanaf het moment dat u klachten kreeg of - als u positief 
testte zonder klachten - telt u vanaf de datum van de test.  
Kijk voor de actuele isolatie- en quarantaineregels op 
quarantainecheck.rijksoverheid.nl.

Reizen naar het buitenland
De coronasituatie in een land is niet langer doorslaggevend 
voor de kleur van het reisadvies van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s 
wegen weer mee. Dat maakt reizen naar landen buiten 
Europa op korte termijn weer mogelijk. De quarantaineplicht 
bij terugkomst in Nederland vervalt vanaf 25 februari. Het 
advies aan reizigers blijft: ga goed voorbereid op reis. Corona 
is niet weg. Er gelden nog altijd maatregelen in het buiten-
land zoals testverplichtingen, QR-codes en mondkapjes. 

Lees het volledige reisadvies op wijsopreis.nl of in de 
Reisapp van Buitenlandse zaken. Op de website 
rijksoverheid.nl/coronamaatregelen staan alle maatregelen, 
adviezen en voorwaarden verder toegelicht.

Natuur beschermen én beleven
Zienswijzeprocedure Recreatiezoneringsplan Veluwe
De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland en onderdeel van het Euro-
pese netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Het gaat helaas niet goed met 
deze prachtige Gelderse natuur. Door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring gaan 
bomen dood en verdwijnen planten en dieren. Daarom werken heel veel partijen samen om 
de Veluwse natuur weer sterk te maken. Er worden herstelprogramma’s gemaakt voor bossen, 
vennen en venen, heide, stuifzanden en beken. 

Daarnaast is door de provincie, in samenwerking met terreineigenaren en gemeenten, een 
Recreatiezoneringsplan gemaakt waarin de balans is gezocht tussen natuur en recreatie. Met 
de constructieve input van tal van bewoners, gebruikers en ondernemers op de Veluwe ligt er 
een plan waarin beschermen én beleven hand in hand gaan. Het plan, de samenvatting en een 
kort filmpje staan op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl.

Zienswijze indienen
Van 17 februari tot en met 31 maart kunt u bij de provincie Gelderland een zienswijze indienen 
over het ontwerp Recreatiezoneringsplan Veluwe. Voor het indienen van een zienswijze is een 
digitaal formulier gemaakt dat u vindt op www.gelderland.nl/zienswijzerecreatiezonering. Bij 
uw zienswijze kunt u ook bijlagen meesturen.

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) besluit na de zienswijzeprocedure tot vaststelling, 
naar verwachting in mei. Onderdeel van de besluitvorming is een reactienota waarin staat 
of en hoe de zienswijzen zijn verwerkt. Indieners van zienswijzen worden daarover na het 
besluit geïnformeerd. Juridisch gezien bevat het Recreatiezoneringsplan onderdelen waar geen 
beroep op mogelijk is en onderdelen waar wel beroep op mogelijk is. Beroep is mogelijk op de 
recreatiezoneringsmaatregelen die zijn 
opgenomen in tabel B van het maat-
regelprogramma Recreatiezonering 
'Maatregelen uit voortoets' (Bijlage 5 
van het Recreatiezoneringsplan).

Wat houdt het plan in?
Op de meest kwetsbare plekken, 
bijvoorbeeld de stuifzanden, worden 
planten en dieren beschermd door 
ze meer rust te bieden. Waar nodig 
worden paden en routes verlegd. Op 
andere plekken worden de recreatie-
mogelijkheden juist verbeterd en extra 
voorzieningen aangelegd. Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, maar belangrijke, stap om 
de komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe. Het huidige Re-
creatiezoneringsplan is niet het absolute eindbeeld voor de Veluwe. De komende jaren worden 
ongetwijfeld nieuwe inzichten opgedaan die tot aanpassingen leiden.

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

Wandelen doet iets met je
Wandelen is goed voor alles. Je hart, bloedvaten, bloeddruk, cholesterol, botten en spieren, 
gewicht en geheugen... ze gaan er allemaal op vooruit. En niet te vergeten: je humeur wordt er 
beter van. Een goede reden om mee te doen met de wandelweken van 7 maart t/m 18 maart. 
Tijdens deze twee weken kun je onder professionele begeleiding deelnemen aan verschillende 
wandelingen. 

We starten maandag 7 maart met een Mindful Walk. Een unieke combinatie van wandelen, 
mindfulness en ademhalingsoefeningen. Op maandagavond 14 maart en/of de dinsdagmid-
dagen 8 en 15 maart ben je van harte welkom om mee te lopen met praktijkondersteuner 
Marianne Meijer. Voor mensen met chronische klachten, zoals diabetes, COPD, astma en/of 
overgewicht bieden huisartsen van Zorgplein De Enk een aantal wandelmomenten aan. Voor 
een actieve wandeling kun je meedoen met powerwalking onder leiding van Ellen Drost. Hier-
voor is het mogelijk om op meerdere dagen en tijden mee te doen. 

Meer informatie is te vinden op www.nunspeetbeweegt.nl. Wil je meedoen? Meld je dan aan 
via nunspeetwandelt@gmail.com. Vermeld daarbij je naam, telefoonnummer en de activiteit. 
Tijdens de wandelweken worden de op dat moment geldende coronamaatregelen in acht 
genomen. 

Donderdag 17 februari opende burgemeester Van de Weerd 
samen met wethouder Marije Storteboom een foto-expositie 
over Nunspeet 50 jaar; één van de activiteiten in het kader 
van het 50-jarig bestaan van de gemeente Nunspeet. Foto-
graaf Bram van de Biezen heeft uit zijn fotoarchief samen 
met leden van de projectgroep Nunspeet 50 jaar een selectie 
gemaakt uit bijzondere, sprekende, typische foto’s van de 
afgelopen 50 jaar. 

Deze tentoonstelling is het hele jaar te zien in de hal van het 
gemeentehuis met uitzondering van de periode 10 juni t/m 
10 juli 2022. Dan is de expositie te bekijken in het Noord-
Veluws Museum in Nunspeet. Een kleinere fototentoonstel-
ling is het hele jaar te bekijken in de foyer van Veluvine in 
Nunspeet, Dorpshuis De Wieken in Hulshorst, Dorpshuis 
Horsterhoek in Vierhouten en het dorpshuis in Elspeet.

Dorpsdichter Willemijn Hannessen maakte een gedicht ter 
gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de gemeente. 
Sophie van Keulen, de winnares van de voorleeswedstrijd 
van 11 februari 2022, droeg het gedicht voor.

Kijk voor meer informatie over het 50-jarig jubileum van de 
gemeente Nunspeet op de website:
www.nunspeet.nl/50jaar

50 jaar

Gemeente Nunspeet

Foto-expositie gemeente Nunspeet 50 jaar
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Twee nieuwe trouwambtenaren 
De gemeente Nunspeet heeft twee nieuwe trouwambtenaren ter uitbreiding en versterking 
van het huidige team. De bruidsparen kunnen nu kiezen uit zes 'babsen': Bijzonder Ambtenaar 
Burgerlijke Stand. De nieuwe trouwambtenaren zijn inmiddels beëdigd en per 1 januari 2022 in 
dienst. Een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) is speciaal aangewezen 
om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te sluiten. In de gemeente Nunspeet worden 
jaarlijks ongeveer 150 huwelijken/partnerschapsregistraties gesloten. Bij de melding voor-
genomen huwelijk kunnen bruidsparen hun voorkeur uitspreken voor een babs.

“Het doet me veel plezier om me alvast aan jullie voor te 
stellen: mijn naam is Margriet Vermeiden en heel recent 
ben ik aan het team van babsen toegevoegd. Heel bijzon-
der om via deze functie bij te mogen dragen aan mooie en 
onvergetelijke huwelijksvoltrekkingen of partnerschapsre-
gistraties. Ik verheug me nu al op de ongetwijfeld boeiende 
voorgesprekken met jullie; de aanstaande bruidsparen. Ik 
kijk er dan ook naar uit om jullie te ontmoeten!" (op de 
foto links).

"Jullie gaan trouwen. Van harte gefeliciteerd! Mijn naam 
is Willie Elhorst-Hanekamp. Misschien word ik wel jullie 
trouwambtenaar. Al jaren had ik de wens trouwambtenaar 
te worden en sinds kort mag ik mij zo noemen. Betrokken, positief, vrolijk, respectvol en humor 
zijn woorden die mij kenmerken. Ook serieuze zaken ga ik niet uit de weg. Deze kenmerken kan 
ik goed inzetten in mijn functie als BABS!" (op de foto rechts).

Onderzoek naar samenwerking I&A
De vijf gemeenten van de Kop van de Veluwe (KvdV), Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en 
Oldebroek, starten een vervolgonderzoek over het aangaan van een brede samenwerking voor 
de informatisering en automatisering (I&A). Alle colleges van burgemeester en wethouders van 
de vijf gemeenten staan achter dit voorstel. 

Voor alle gemeenten geldt dat I&A een kritisch bedrijfsproces is. I&A is een van de belangrijkste
randvoorwaarden om als gemeentelijke organisatie het werk te doen voor inwoners, onderne-
mers, verenigingen en andere partijen. Daarbij verwerken gemeenten veel persoonsgevoelige 
informatie. Inwoners moeten erop kunnen rekenen dat die informatie in veilige handen is en 
dat aanvragen op een juiste en tijdige manier worden afgehandeld. 
Uit een eerste onderzoek blijkt dat de vijf gemeenten elk over hun eigen kwaliteiten beschikken.
Wel geldt dat de huidige manier van werken en schaalgrootte niet voorziet in de uitdagingen 
waar de gemeenten van de KvdV in de nabije toekomst mee te maken krijgen. 

Contracten voor software bij gemeenten zijn kostbaar en complex. De leveranciers betreffen 
vaak grote partijen. Bij opschaling door samenwerking beschikken de gemeenten over meer 
kennis en expertise. Daardoor kunnen zij beter tegenwicht bieden in de onderhandelingen met 
leveranciers. Daarnaast is het voordeliger om een contract af te sluiten voor een grotere groep 
inwoners, dan voor een kleine gemeente. 

In het komende onderzoek worden de verschillende werkwijzen van de deelnemende gemeenten 
beter in kaart gebracht. Aan de hand van de planning & control-cyclus bekijken de gemeenten 
hoe de verschillende 'treinen' vanuit de gemeenten op een zelfde spoor kunnen komen. Pas 
wanneer blijkt dat de mogelijke samenwerking duidelijke voordelen biedt en de complexiteit 
van de harmonisatie beheersbaar is, komt een formele samenvoeging in beeld. 

Houd jij van klantcontact en vind je het leuk om op een ser-
vicegerichte manier iemand echt te helpen? Lees dan verder 
want wij zijn op zoek naar een 

KCC medewerker
(18 - 22 uur)

Jij bent met je collega’s het eerste aanspreekpunt voor veel 
inwoners, instellingen en bedrijven. Dit is grotendeels via de 
telefoon en digitale kanalen, maar ook via onze receptie. Je 
maakt afspraken, doet meldingen, handelt zelf eenvoudige 
aanvragen af en geeft algemene informatie. 
 
Het KCC-team bestaat uit acht collega’s en kent een collegiale 
en informele sfeer waar de tijd wordt genomen om jou weg-
wijs te maken in je nieuwe rol voor de gemeente Nunspeet.

Jouw werkzaamheden
• Het geven van algemene informatie.
• Beantwoorden/ afhandelen van specifieke (aan)vragen.
• Mensen ontvangen, doorverwijzen of doorverbinden.
• Schakelen met verschillende vakafdelingen.
• Telefoontjes administratief afhandelen in het systeem.

Wat verwachten wij van jou?
• Beschikbaar op maandag en vrijdag.
• Servicegerichte en open houding.
• Gericht op verbetering van de dienstverlening.
• Flexibiliteit bij uitval van collega’s bij ziekte en verlof.
• Mbo-opleiding.
• Goed kunnen luisteren en doorvragen.
• Mogelijkheid om thuis te werken.
• Woonachtig in de gemeente Nunspeet is een pré.

Geïnteresseerd?
Kijk op nunspeet.nl/werkenbij voor de volledige vacature-
tekst. Handig om te weten: de gesprekken worden op 
8 maart 2022 gevoerd. 

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

De gemeenteraden van Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek 
en Putten zijn op zoek naar een 

voorzitter Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatig-
heid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke 
beleid. De commissie bepaalt de onderzoeksonderwerpen, is 
belast met de organisatie van de onderzoeken, alsmede met 
het (laten) uitvoeren van de onderzoeken, het begeleiden 
ervan en het uitbrengen van het onderzoeksrapport. 

Wie wij zoeken
De voorzitter is het gezicht van de rekenkamercommissie en 
draagt de visie van de commissie naar buiten toe proactief 
uit. Hij/zij onderhoudt een goede en effectieve relatie met 
de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en 
wethouders. Intern draagt de voorzitter bij aan een goede 
en effectieve werksfeer en bevordert hij/zij het optimaal 
functioneren van de commissie. De voorzitter organiseert 
het bijeenkomen van de commissie, leidt de vergaderingen 
en zorgt voor zorgvuldige besluitvorming. Hij/zij bewaakt de 
kwaliteit van onderzoeken.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij ruime kennis en 
aantoonbare ervaring heeft met politiek-bestuurlijke verhou-
dingen en processen, een relevante professionele achter-
grond en kennis van beleidsterreinen van de lokale overheid. 
Ook heeft hij/zij een onafhankelijke instelling en analytisch 
denkvermogen, kennis en ervaring met het begeleiden van 
(kwantitatief) onderzoek en is in staat om te komen tot een 
objectief en onafhankelijk oordeel.

Geïnteresseerd? 
Kijk op nunspeet.nl/werkenbij voor de volledige vacature-
tekst. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact 
opnemen met de heer M.J. Tamse (telefoon 06-101 16 705), 
extern lid van de samenwerkende rekenkamercommissies. 
Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met 
de secretaris van de rekenkamercommissie Nunspeet, de 
heer J.L. van den Broek (0341) 25 99 11.

Arno de Zwaan: van monteur naar ICT'er
Arno maakte carrière in de installatiebranche tot hij op zijn 53ste 
overspannen raakte. In die periode besloot hij zijn hart te volgen. Mede dankzij Groei 
Vooruit kon hij zijn droom waarmaken: werken in de ICT.

"Al in 1988 kocht ik mijn eerste computer, daarna bouwde ik ze zelf. Ik legde netwerken aan en 
probeerde puur voor de uitdaging software te kraken. Gek genoeg realiseerde ik me toen niet 
dat ik er mijn werk van zou kunnen maken. Mijn vader was loodgieter/verwarmingsmonteur 
en dus werd ik dat ook. Ondertussen bleef ik me verdiepen in ICT. Bij werkgevers was ik vaak 
het eerste aanspreekpunt bij ICT-gerelateerde vragen en problemen, maar het management bij 
mijn vorige werkgever wilde dat ik me op mijn eigen taken als projectengineer werktuigbouw-
kunde richtte. Mede hierdoor kwam ik enige tijd later overspannen thuis te zitten. 

In de periode waarin ik overspannen thuis zat, las ik in de krant over Groei Vooruit. Ik stuurde 
een mail en werd al snel gebeld door iemand die me in contact bracht met een loopbaancoach. 
Tijdens meerdere gesprekken brachten we in kaart wie ik ben, wat ik wil en kan en wat mijn 
sterke punten zijn. We kwamen tot de conclusie dat een baan richting automatisering goed bij 
me zou passen. Half januari ben ik begonnen met een baan als functioneel beheerder bij Ko-
ninklijke Visio, een expertisecentrum voor mensen die blind of slechtziend zijn. Ik ben hier met 
open armen ontvangen en krijg alle kans om me in te werken en verder te ontwikkelen. Ik ben 
blij dat ik samen met Groei Vooruit deze stap heb kunnen maken."

Kijk voor het volledige interview en meer informatietot om- en bijscholen op 
www.groeivooruit.nl.

22 februari 2022

Poffen monumentale bomen langs de Laan
Woensdag 2 maart en donderdag 3 maart ploft TFI - vitaler groen in opdracht van gemeente 
Nunspeet de monumentale lindes aan de westzijde van de Laan tussen de Brinkersweg en de 
Secretaris Boerhoutweg. Onder zeer hoge druk wordt eerst lucht en vervolgens voeding met 
gezonde bacteriën, lava en actieve houtskool in de grond gespoten. Zo komt er weer lucht, 
vocht en voeding bij de wortels, die het zwaar hebben onder de verharding van de weg en het 
trottoir. De lava en de houtskool zorgen voor het openblijven van de scheuren voor een langere 
tijd. De bomen blijven door deze behandeling langer in het blad, produceren hierdoor meer 
zuurstof en zorgen voor een grotere CO2-opname. Daarnaast vangen ze meer fijnstof af. De 
bomen worden gezonder waardoor ze minder last hebben van luis en ze vormen minder dood 
hout. Bovendien gaan de bomen hierdoor dieper in de grond wortelen en is er minder overlast 
van de druk op de bestrating.

De oude, monumentale bomen die geploft worden, zijn beeldbepalend, van cultuurhistorische 
waarde en ze leveren ons per jaar veel meer op dan een jonge boom: meer zuurstof, meer 
biodiversiteit, meer CO2-opname en ze zijn belangrijk in de strijd tegen hittestress.

Overlast
In de week van het ploffen rijdt er een grote wagen met een spuitlans door de Laan. Deze 
wagen - die tijdens de werkzaamheden een laag brommend geluid maakt - heeft ruimte nodig. 
We vragen u in deze week geen auto’s te parkeren aan de Laan, parkeerplaatsen en de opritten 
aan de westzijde (kant tegenover de Aldi en Clockenslagh). Delen van het trottoir worden tijde-
lijk afgezet. Het blokkeren van de rijbaan proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.

De bestrating, het trottoir en de weg komen door het inspuiten van de lucht kort omhoog. 
Vervolgens kan de bestrating er wat onregelmatig uit komen te zien, maar dit wordt hersteld 
daar waar een gevaarlijke situatie ontstaat. In de tegels en rijweg ontstaan kleine gaatjes. 
Deze moeten zo lang mogelijk openblijven. Na enkele jaren - als de wortels dieper in de grond 
zitten en er minder druk op de bestrating is - wordt de weg opnieuw bestraat. Uiteindelijk een 
verbetering dus. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het ploffen van de monumentale bomen kijkt u op de website 
www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact met mij opnemen via 
telefoonnummer (0341) 25 99 11.

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

Energiebespaaractie Noord-Veluwe
Koop jij tussen 14 februari en 31 juli 2022 energiebesparende 
producten? Denk aan radiatorfolie, een inductiekookplaat of 
isolatiemateriaal bijvoorbeeld? Lever dan online je bon in bij 
Veluwe Duurzaam en ontvang korting.

Kijk voor alle producten en voorwaarden op: 
www.veluweduurzaam.nl/energiebespaaractie

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

Kleurwedstrijd over duurzame tuin met leuke prijzen 
Na het succes van vorig jaar lanceren de Noord-Veluwse gemeenten en duurzaamheidsloket 
Veluwe Duurzaam dit jaar een nieuwe kleurwedstrijd. Deze editie staat naast de woning ook de 
duurzame tuin centraal. Zo kunnen kinderen al kleurend iets leren over de thema’s 'klimaat & 
water' en 'energie'. De wedstrijd duurt tot en met 18 maart. Extra bijzonder: het papier van de 
kleurplaat is gemaakt van Nederlands bermgras.

Afhaalpunten in de buurt 
Sinds afgelopen zaterdag kun je de kleurplaat downloaden van de website van Veluwe Duur-
zaam www.veluweduurzaam.nl/kleurwedstrijd. Een kleurplaat kan ook worden afgehaald bij 
o.a. diverse supermarkten, de bibliotheek en het gemeentehuis.

Prijzen 
De leeftijdscategorieën zijn 3 t/m 5 jaar, 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar. Onder elke leeftijds-
categorie en in elke gemeente (Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en 
Hattem) worden prijzen uitgereikt aan de winnaars zoals vrijkaarten voor een klimbos of bon-
nen voor een pannenkoekenhuis. Daarnaast ontvangt élke deelnemer een duurzaam presentje. 

Kleurplaat inleveren
Kleurplaten kunnen tot en met 18 maart ingeleverd worden op het gemeentehuis of opge-
stuurd worden naar Veluwe Duurzaam, Antwoordnummer 80840, 8084 ZV 'T HARDE. 

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

Staat u in de gemeentegids?
Na de gemeenteraadverkiezingen in maart 2022 verschijnt 
een nieuwe, papieren gemeentegids. Staat uw organisatie, 
vereniging of bedrijf hierin 
vermeld? Kijk dan goed of alle 
gegevens nog kloppen. Het 
zou zonde zijn als uw gegevens 
daarin verkeerd vermeld staan. 

Eventuele wijzigingen of 
nieuwe gegevens (omdat u 
bijvoorbeeld een bedrijf 
gestart bent) kunt u doorgeven 
via de website lokaaltotaal.nl/
corporate/uw-vermelding. 

Overigens kunt u hier altijd, 
24/7, zelf uw gegevens wij-
zigen zodat ze in de digitale 
gids correct zijn.

Zodra de gemeentegids weer gedrukt beschikbaar is, 
informeren wij o.a. via de Nunspeter Koerier en social media. 

Aanbesteding laadpalen Oost-
Nederland naar Vattenfall InCharge
De aanbesteding voor laadpalen in de openbare ruimte in 
Oost-Nederland gaat naar Vattenfall InCharge. Nieuw is het 
proactief plaatsen van laadpalen, het plaatsen van laadpalen 
voor bestel- en buurtbusjes en datagestuurd plaatsen. Met 
deze aanbesteding ondersteunen provincies Gelderland en 
Overijssel gemeenten bij de aanleg van voldoende laadpalen 
om de groei van het aantal e-auto’s bij te houden. De volgen-
de stap is het ondertekenen van de concessieovereenkomst.  

De gedeputeerden Helga Witjes (mobiliteit provincie Gelder-
land) en Tijs de Bree (energietransitie provincie Overijssel), 
zijn blij dat zoveel gemeenten hebben ingetekend voor deze 
concessie: 67 van in totaal 77 gemeenten uit beide provincies 
doen mee, inclusief gemeente Nunspeet. Gemeenten zijn 
nauw betrokken bij deze aanbesteding. Vattenfall InCharge is 
inmiddels gestart met de voorbereidingen en e-rijders kun-
nen vanaf 15 maart al een aanvraag indienen. Het gaat om 
een concessie voor een termijn van 10 jaar, waar Vattenfall 
InCharge de eerste 3 jaar exclusief mag plaatsen. 

Proactief en data gestuurd plaatsen
In elke deelnemende gemeente worden jaarlijks een aantal 
laadpalen voor de vraag uit geplaatst op plekken waar vraag 
wordt verwacht. Het gaat per gemeente jaarlijks om aantal-
len tussen de 1 en 50 laadpalen, afhankelijk van de grootte 
van de gemeente, het aantal woningen met een eigen oprit 
en het verwachte aantal elektrische auto’s. "Die plekken 
zijn door gemeenten aangegeven op plankaarten. Dat leidt 
tot meer snelheid bij het plaatsen", aldus Helga Witjes. "We 
gaan bovendien op basis van het monitoren van de laadge-
gevens van laadpalen ook datagestuurd laadpalen bijplaat-
sen als het verbruik  van een paal boven de 5000 kWh/jaar 
komt", vult Tijs de Bree aan. 

Elektrische voertuigen
Tijs de Bree: "In binnensteden zie je steeds meer elektrische 
voertuigen die moeten laden. Denk aan elektrische deel-
auto’s, bestelbusjes en buurtbussen." Vattenfall InCharge 
gaat ook hiervoor laadpalen plaatsen, naast laadpalen in de 
publieke ruimte voor e-rijders zonder eigen oprit. "Met deze 
concessie komen we ook aan die behoefte tegemoet, net als 
de vraag naar laadpalen op laadpleinen", aldus Helga Witjes. 

GO-RAL
Provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen gemeen-
ten bij het uitrollen van een slim, dekkend en betrouwbaar 
laadnetwerk onder de naam GO-RAL (Gelders-Overijsselse 
Regionale aanpak laadinfrastructuur). Onder andere door het 
organiseren van deze gezamenlijke aanbesteding. Hiermee 
worden gemeenten ontzorgd en begeleid bij het uitvoeren 
van de afspraken uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur 
(NAL). De GO-RAL valt onder de Nationale Agenda Laadinfra-
structuur (NAL). 


