
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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Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Aarweg 19. Het verbreden 
  van de oprit. Zaak: HZ 2022-
  0291. Ontvangen 22-2-2022.
- Bergakkerweg 6. Het bouwen 
  van een schuur. Zaak: HZ 
  2022-0239. Ontvangen 
  15-2-2022.
- Bovenweg 108. Plaatsen van 
  een premantelzorgwoning.
  Zaak: HZ 2022-0374.
  Ontvangen 4-3-2022.
- Elspeterweg 8 0007. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  pauzewoning. Zaak: HZ 2022-
  0415. Ontvangen 8-3-2022.
- Gerbrandystraat 45. Het 
  verbouwen van de schuur.
  Zaak: HZ 2022-0307.
  Ontvangen 23-2-2022.
- Jan Mankesstraat 91. Het 
  plaatsen van een dakkapel.
  Zaak: HZ 2022-0350. 
  Ontvangen 1-3-2022.
- Kuntzestraat 1. Het plaatsen 
  van een dakkapel. Zaak: HZ 
  2022-0329. Ontvangen 
  25-2-2022. 
- Molenbeek III kavel 11. Het 
  oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-0319. 
  Ontvangen 24-2-2022.
- Molenbeek III kavel 12. Het 
  oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-0356. 
  Ontvangen 1-3-2022.
- Molenbeek kavel 8. Het 
  oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-0215. 
  Ontvangen 10-2-2022.
- Oude Zeeweg. Het plaatsen 
  van een schuilstal. Zaak: 
  HZ 2022-0290. Ontvangen 
  22-2-2022.
- Schoolweg 32. Het plaatsen 
  van zonnepanelen. Zaak: 
  HZ 2022-0314. Ontvangen 
  24-2-2022.
- Stationsomgeving. Het 
  kappen van 7 bomen t.b.v. 
  stationsomgeving. Zaak: 
  HZ 2022-0366. Ontvangen 
  3-3-2022. 
 
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Marconiweg 12. Uitbreiden 
  woning. Zaak: HZ 2022-0158. 
  Verzonden 9-3-2022.
- Parallelweg 91. Uitbouwen 
  woning. Zaak: HZ 2022-0121. 
  Verzonden 9-3-2022.
- Prins Alexandererf 57. Het 
  realiseren van een dakkapel.
  Zaak: HZ 2022-0059. 
  Verzonden 3-3-2022. 
- Schoolweg 32. Plaatsen van 
  zonnepanelen. Zaak: HZ 2022-
  0314. Verzonden 10-3-2022.
- Spoorlaan 1. Herontwikkelen 
  winkelcentrum Sterrenhof. 
  Zaak: HZ 2021-1663. 
  Verzonden 10-3-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Elburgerweg 108. Boer'n 
  lentefair op 18-6-2022.
  Zaak: HZ 2022-0405. 
  Ontvangen 8-3-2022. 

Vergunningen Evenmentenvergunning 
verleend2

- Elburgerweg 108. Boer'n 
  lentefair op 18-6-2022. 
  Zaak: HZ 2022-0405. 
  Verzonden 14-3-2022.
- Molenweg 91. Het houden 
  van kofferbakverkopen op 
  28 mei en 30 juli 2022. 
  Zaak: HZ 2022-0298. 
  Verzonden 11-3-2022.
- Molenweg 91. Het houden 
  van een Pompoenenmarkt op 
  3 september 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0301. Verzonden 
  14-3-2022. 
- Molenweg 91. Het houden 
  van de Boerenlanddag op 
  1 oktober 2022. Zaak: HZ 
  2022-0303. Verzonden 
  15-3-2022. 
- Nijverheidsweg 4. Smokey 
  Easter op 16-4-2022. Zaak: 
  HZ 2022-0268. Verzonden 
  11-3-2022. 
 
Evenementenmelding1

- Vennenpad 5. Houden van 
  de Nunspeetse Lentetocht op 
  4-6-2022. Zaak: HZ 2022-
  0436. Ontvangen 11-3-2022. 
- Het houden van de Avond-
  vierdaagse Nunspeet van 
  16 t/m 19 mei 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0418. Ontvangen 
  8-3-2022. 

APV-vergunning aangevraagd1

- Het uitvoeren van spoor-
  werkzaamheden van 18 tot 
  21 maart 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0376. Ontvangen 
  1-3-2022. 

APV-vergunning verleend3

- Het uitvoeren van spoor
  werkzaamheden van 18 tot 
  21 maart 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0376. Verzonden 
  14-3-2022. 

Alcoholwetvergunning 
verleend2 

- Nijverheidsweg 4. Schenken 
  van zwak-alcoholhoudende 
  drank tijdens Smokey Easter.
  Zaak: HZ 2022-0372. 
  Verzonden 15-3-2022. 

Speelautomatenaanwezig-
heidsvergunning verleend2

- Colijnstraat 46. Het aanwezig 
  hebben van twee kanspel-
  automaten in de Walk-In.
  Zaak: HZ 2022-0097.
  Verzonden 15-3-2022. 

Sloopmeldingen1

- Boterdijk 32. Het verwijderen 
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  0422. Ontvangen 9-3-2022.
- Brinkersweg 17. Het slopen 
  van een hal, een serre en een 
  gedeelte van een schuurtje.
  Zaak: HZ 2022-0382. 
  Ontvangen 4-3-2022.
- Brinkwersweg 12. Verwijderen 
  asbesthoudend materiaal.
  Zaak: HZ 2022-0419. 
  Ontvangen 9-3-2022. 
- Gruppendelerweg 35. Het 
  slopen van hoofdgebouw.
  Zaak: HZ 2022-0335. 
  Ontvangen 27-2-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Oude Hof 27. Het realiseren 
  van een woning met een 
  landschappelijke inrichting.
  Zaak: HZ 2022-0401. 
  Ontvangen 8-3-2022.
- Stakenbergweg 184. Het 
  veranderen van de inrichting.
  Zaak: HZ 2021-0688. 
  Ontvangen 5-5-2021.
- Veenweg 26. Het plaatsen 
  van een dakopbouw. Zaak: 
  HZ 2022-0380. Ontvangen 
  4-3-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Roggeweg 15. Aanbouwen 
  van een keuken. Zaak: 
  HZ 2022-0198. Verzonden 
  14-3-2022.
- Uddelerweg 35. Het restylen 
  van de woning. Zaak: 
  HZ 2022-0155. Verzonden 
  14-3-2022.
- Uddelerweg 8. Het intern 
  verbouwen van Herberg De 
  Zwaan. Zaak: HZ 2021-1671. 
  Verzonden 14-3-2022. 

Buiten behandeling stellen 
aanvraag3

- Stakenbergweg 124. Het 
  oprichten van een schuur.
  Zaak: HZ 2021-1572. 
  Verzonden 14-3-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Nachtegaalweg 2. Houden
  van diverse activiteiten 
  rondom Koningsdag 2022.
  Zaak: HZ 2022-0442. 
  Ontvangen 14-3-2022. 
- Zeisweg. Houden van een 
  kleedjesmarkt op 30-4-2022.
  Zaak: HZ 2022-0416. 
  Ontvangen 8-3-2022. 

Sloopmeldingen1

- Apeldoornseweg 120. Het 
  verwijderen van asbest van 
  de schuur. Zaak: HZ 2022-
  0383. Ontvangen 4-3-2022.
- Veenweg 30. Verwijderen 
  van asbest en slopen onder-
  delen woning. Zaak: HZ 2022-
  0371. Ontvangen 3-3-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Harderwijkerweg 440. Het 
  oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-0331. 
  Ontvangen 25-2-2022.
- Weversweg 2. Plaatsen van 
  schutting als erfscheiding.
  Zaak: HZ 2022-0385. 
  Ontvangen 5-3-2022. 
 
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Vuurkuilweg 32. Het bouwen 
  van een schuur. Zaak: 
  HZ 2021-1958. Verzonden 
  9-3-2022. 
 
Sloopmelding1

- Bredeweg 62. Saneren van 
  asbest. Zaak: HZ 2021-1738. 
  Ontvangen 10-11-2021. 

 
Vierhouten
Omgevingsvergunning 
verleend1

- 't Frusselt 30. Het plaatsen
  van voorzetdeuren de 
  Paasheuvel. Zaak: HZ 2022-
  0205. Verzonden 14-3-2022.
- Plaggeweg 90 0320. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  pauzewoning. Zaak: HZ 2022-
  0273. Verzonden 11-3-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

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

Ontwerpwijzigingsplan
Stakenbergweg 106, Elspeet

Het college van B&W is van 
plan het ontwerpwijzigings-
plan Stakenbergweg 106 
gedeeltelijk te wijzigen. Het 
wijzigingsplan betreft het 
bouwen van een tweede 
bedrijfswoning op het perceel 
Stakenbergweg 106 en het 
slopen van de agrarische be-
bouwing op het perceel Kleine 
Kolonieweg 160.

Van 23 maart tot en met 4 mei 
2022 ligt in het gemeentehuis 
het ontwerpwijzigingsplan en 
de daarbij behorende stuk-
ken ter inzage. De stukken zijn 
ook te vinden op de website  
ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0302.WI01032-ow01).

Tijdens bovengenoemde ter-
mijn kan iedereen een ziens-
wijze indienen bij het college 
van B&W, zie colofon.  

Voor vragen over het ontwerp-
wijzigingsplan kunt u contact 
opnemen met de gemeente 
Nunspeet via (0341) 25 99 11. 

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

Ontwerpbestemmingsplan 
Kempersweg 49, Elspeet

Van 23 maart tot en met 4 mei 
2022 ligt in het gemeentehuis 
het ontwerp van het bestem-
mingsplan Kempersweg 49 
ter inzage. Het plan is ook te 
vinden op de website 
ruimtelijkeplannen.nl. 
Genoemd bestemmingsplan 
beoogt te voorzien in het 
omzetten van de bestaande 
bedrijfswoning naar een plat-
telandswoning op het perceel 
Kempersweg 49 te Elspeet.
 
Tijdens bovengenoemde 
termijn kan iedereen een 
zienswijze naar voren bren-
gen 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. 
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Werkzaamheden kruispunt 
Spoorlaan-Dorpsstraat-Eperweg 
Van 28 maart tot en met 14 april 2022 vinden er werkzaam-
heden plaats aan het kruispunt Spoorlaan-Dorpsstraat-
Eperweg. De gemeente Nunspeet heeft aannemersbedrijf 
Pannekoek GWW B.V. uit Vaasen opdracht gegeven voor 
het uitvoeren van de aanpassingen. Voor de fasering van de 
werkzaamheden verwijzen wij naar onderstaande kaart.

Bereikbaarheid en omleiding
Het kruispunt is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor doorgaand verkeer 
is een omleidingsroute ingesteld. Voetgangers en fietsers 
kunnen gebruik blijven maken van het kruispunt.

Ongetwijfeld zullen de werkzaamheden enige overlast  
veroorzaken. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering en de  
planning van de werkzaamheden kunt u contact opnemen 
met Team Openbare Ruimte via (0341) 25 99 11.

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

Bericht van Staatsbosbeheer

Klankbordgroep herstel vennen Zandenbos aan de slag
Staatsbosbeheer is bezig met herstel rond de Zandenbosvennen. Tot voor kort maakten wij 
afwegingen met specialisten van met name provincie en Staatsbosbeheer op basis van veel 
onderzoeken en vanuit zorg voor ons gebied. Nu zijn we ook in gesprek met de omgeving. Er is 
een klankbordgroep opgesteld met bewoners die verschillende gebruikersgroepen uit Nun-
speet vertegenwoordigen. Zo zijn er leden met een ecologische of cultuurhistorische achter-
grond, maar ook hondenbezitters, fotografen, fietsers en wandelaars hebben zich aangesloten 
bij de klankbordgroep. Deze klankbordgroep is opgericht om mee te denken over hoe en welke 
maatregelen getroffen kunnen worden om de vennen te herstellen en in stand te houden. 

Benieuwd naar het proces dat wij gezamenlijk doorlopen? Wij houden u op de hoogte via de 
boswachtersblog. Meld u aan via https://tinyurl.com/klankbordgroep of kijk voor informatie 
op https://staatsbosbeheer.nl/natuurherstelveluwsevennen. Ook wordt later dit jaar weer 
een publieksexcursie georganiseerd om geïnteresseerden mee te nemen in de uitkomst van de 
klankbordgroep. Meer informatie hierover wordt gedeeld via de boswachtersblog.

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

Ondersteuning cultuur
Het college van B&W van de gemeente Nunspeet heeft besloten een bijdrage toe te kennen 
van 60.000,- aan Veluvine en 40.000,- aan het Noord-Veluws Museum. Het college zet daar-
mee een groot deel van de ontvangen rijksbijdrage rechtstreeks in waar deze het hardst nodig 
is, namelijk voor de twee grootste culturele instellingen vanwege de effecten van de eerdere 
coronamaatregelen. Aan de toekenning van deze rijksmiddelen zijn geen nadere voorwaarden 
verbonden door het college, zolang deze maar worden ingezet voor het duurzaam in stand 
houden van de desbetreffende culturele instellingen.

Via de september- en decembercirculaire 2021 is door het Rijk een bedrag van ruim 126.000,- 
aan de gemeente Nunspeet verstrekt voor coronaondersteuning. Aangevuld met een resterend 
bedrag van eenzelfde bijdrage via de decembercirculaire 2020 van zo'n 1.700,- was een totaal-
bedrag van ruim 128.000,- inzetbaar. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld aan de gemeente 
Nunspeet, omdat Rijk en gemeente gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de lokale 
culturele infrastructuur. Met deze extra rijksmiddelen kunnen belangrijke lokale culturele 
instellingen worden ondersteund en kan de lokale culturele infrastructuur in stand worden 
gehouden. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gemeenten dringend 
verzocht de extra middelen ook voor dit specifieke doel in te zetten.

De resterende 28.000,- is gereserveerd voor verzoeken om ondersteuning die nog kunnen vol-
gen van andere kleinere lokale culturele instellingen. Verder heeft de gemeente Nunspeet rijks-
middelen voor buurt- en dorpshuizen gekregen, waarvoor inmiddels aanvragen zijn ontvangen.

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

Werkvak B: 
4 t/m 8 april

Werkvak A: 
28 maart 
t/m 4 april
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Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op 14, 15 en 16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeente Nunspeet 
heeft 69,45% van de stemgerechtigden hun stem uitgebracht. 

Op maandag 21 maart heeft het gemeentelijk centraal stembureau de officiële uitslag vastge-
steld. Het proces-verbaal van deze zitting is samen met alle andere uitslagen, proces-verbalen 
en bijbehorende documenten gepubliceerd op de website nunspeet.nl/verkiezingen. U kunt 
de uitslagen ook inzien (op afspraak) op het gemeentehuis bij Team Publiek. 

Partij Aantal stemmen Zetels 2022 Zetels 2018
SGP 4.635 7 7
Gemeentebelang 5.411 8 6
ChristenUnie 2.578 4 4
CDA 1.120 1 2
VVD 615 0 1
PvdA/GroenLinks 805 1 1

Aantal op kandidaat uitgebrachte stemmen 15.164
Aantal blanco stemmen 27
Aantal geldige stemmen 15.191
Aantal ongeldige stemmen 30
Aantal opgeroepen kiezers 21.915

De betrokken partijen verkennen onder leiding van de grootste partij, Gemeentebelang, de 
mogelijkheden voor een coalitie.

Op 29 maart 2022 om 19.30 uur wordt tijdens een openbare raadsvergadering afscheid 
genomen van de oude gemeenteraad. Op 30 maart 2022 om 19.30 uur worden de nieuwe 
raadsleden geïnstalleerd en beëdigd. 

Voorkeursstemmen
Politieke partij Kandidaat Stemmen
SGP Polinder, H.J.* 2.787
SGP Groothuis, J.* 351
SGP van den Hoorn, J.* 318
SGP Polinder, G.* 206
SGP de Bruin, R.A.** 143
SGP Klein, M.** 119
SGP van Klompenburg, M** 59
Gemeentebelang van de Bunte, M.* 2.777
Gemeentebelang Jansen-van den Brink, C.* 606
Gemeentebelang Pluim-Schaap, A.* 293
Gemeentebelang van Olst-Dekker, P.P.* 200
Gemeentebelang Konings, M.A.** 118
Gemeentebelang van Rossen, P.V.** 53
Gemeentebelang Juffer, M.J.** 151
Gemeentebelang Koers-van de Brake, K.** 138
ChristenUnie Elskamp-Hofstede, J.M.* 1.478
ChristenUnie Pluim, G.* 200
ChristenUnie Harteveld, A.* 195
ChristenUnie Smit, C.T.** 127
CDA Stoffer, W.* 654
PvdA/GroenLinks Kouwenberg, S.M.* 353

* gekozen met voorkeur
** gekozen in volgorde van lijst
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Welke gemeente wipt de meeste tegels? 
Meer groen in voor- en achtertuinen. Dat is het doel van de ludieke, landelijke campagne 'NK 
Tegelwippen'. De Noord-Veluwse gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, 
Oldebroek en Hattem doen mee en dagen elkaar uit. De gemeente met de meest gewipte 
tegels wordt de winnaar van de Noord-Veluwe-poule. Van 21 maart tot en met 31 oktober 
2022 kunnen inwoners uit deze gemeenten doorgeven hoeveel tegels zij vervangen hebben 
door bomen, planten of bloemen. Hiervoor is ook subsidie beschikbaar bij duurzaamheidsloket 
Veluwe Duurzaam. 

Een tuin met bomen, planten en bloemen heeft veel voordelen weet Marije Storteboom, 
wethouder en aanspreekpunt klimaatadaptatie namens de Noord-Veluwse wethouders: "Een 
groene tuin is heel vrolijk en gezellig. Op een steen gebeurt niets, bij een plant wel. Je trekt er 
vogels, insecten en egels mee." Daarnaast zorgt een groene tuin ook voor een gezonde leefom-
geving. "Heb je een versteende tuin en is het buiten heel warm? Dan koelt je huis slechter af. 

Groen biedt juist verkoeling." Een ander voordeel is dat water 
goed de grond intrekt na een stevige hoosbui. Een versteende 
tuin laat geen water door, waardoor het riool sneller volloopt.  

Voor inwoners die weinig met tuinieren hebben, heeft Marije 
Storteboom nog een tip: "Zorg dat je het slim aanpakt en kijk 
waar je je tijd aan besteedt. Dan heb je er weinig werk aan. 
Veel mensen willen hun tuin heel netjes hebben. Ik laat dat zelf 
gewoon los. Ik ruim nu pas het blad in mijn tuin op bijvoorbeeld. 
Zo bieden bladeren insecten een (winter)schuilplek en ze bevat-
ten voedingsstoffen voor de bodem." 

Competitie 
Door van het landelijke NK Tegelwippen ook een regionale competitie te maken, hoopt Marije 
Storteboom dat inwoners op de Noord-Veluwe extra gestimuleerd worden hun tuin te vergroe-
nen. "Zo'n wedstrijd geeft een leuke dynamiek. Dan wil je toch winnen met je eigen gemeente?"

Tuinsubsidie
Wie zijn stenen vervangt door groen, kan via Veluwe Duurzaam subsidie aanvragen. Dat gaat 
bijvoorbeeld om 4 euro per vierkante meter weggehaalde bestrating of 35 euro per geplante 
boom. Meer informatie over de subsidiebedragen, de voorwaarden en het doorgeven van het 
aantal gewipte tegels is te vinden op www.veluweduurzaam.nl/nk-tegelwippen-2022.

Veluwe Duurzaam is het onafhankelijke duurzaamheidsloket van de gemeenten Elburg, Ermelo, 
Hattem, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Inwoners, bedrijven en organisaties 
kunnen hier terecht voor informatie en advies op het gebied van energiebesparing en het 
verduurzamen van hun woning, gebouw of tuin. 

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

Noord-Veluwse gemeenten én waterschap werken 
aan een klimaatrobuuste regio
De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten én Water-
schap Vallei en Veluwe hebben verkend hoe zij bij het bouwen van woningen en bedrijven 
rekening kunnen houden met het veranderende klimaat. Dit heeft geleid tot de 'Afspraken kli-
maatadaptief bouwen Noord-Veluwe'. De gemeenteraden en colleges worden opgeroepen na 
de verkiezingen deze afspraken als uitgangspunt te hanteren voor alle bouwwerkzaamheden.

De zeven gemeenten op de Noord-Veluwe en het waterschap hebben in 2019 afgesproken 
om samen te werken aan een klimaatrobuuste regio. Dit betekent dat we de gevolgen van de 
klimaatverandering willen beperken door maatregelen te nemen. Water wordt vastgehouden 
of geborgen waardoor de risico's op wateroverlast niet toenemen. Zo veel mogelijk regenwa-
ter wordt in de bodem geïnfiltreerd waardoor de droogte wordt beperkt. Daarnaast stellen 
alle gemeenten hitteplannen op waarin aandacht is voor de ouderen die extra kwetsbaar zijn 
tijdens hittegolven. Er worden groene plekken gecreëerd die tevens zorgen voor verkoeling van 
de steden en dorpen. In vele dorpen en wijken is zichtbaar dat hier aan gewerkt wordt en ook 
veel inwoners doen zelf actief mee. Ze worden daarbij ondersteund met kennis en geld vanuit 
de gemeenten. 

Bouwen voor de toekomst
De inrichting van onze woonomgeving is van groot belang om de klimaatverandering op te 
vangen. Samen met ander overheden en bouwbedrijven is nagedacht hoe samengewerkt kan 
worden aan een toekomstbestendige omgeving. De afspraken liggen er nu. Denk daarbij aan 
het bergen en infiltreren van minimaal de helft van de regen die valt, voldoende groen in de 
dorpen en steden en het besparen van drinkwater. Na de verkiezingen is het aan de nieuwe 
bestuurders om de afspraken ook in de praktijk te brengen.

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

Ben je een actieve probleemoplosser met verstand van water,
riolering, civiele techniek en ben je niet bang vernieuwend
te zijn? Lees dan verder, want voor het team Openbare 
Ruimte zoeken we een 

beleidsmedewerker riolering 
36 uur

Het team Openbare Ruimte bestaat uit 45 enthousiaste 
collega’s. Samen zijn we verantwoordelijk voor het beleid, 
beheer, onderhoud, nieuwe aanleg en inrichting van wegen, 
verkeer, riolering, openbare verlichting en groen, begraaf-
plaatsen, sport- en speelterreinen, hertenparken, bos- en 
natuurterreinen, gladheidbestrijding en afvalinzameling. Jij 
bent verantwoordelijk voor het riolerings- en waterbeleid.

Jouw werkzaamheden 
• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en imple-

menteren van diverse beleid- en beheerprogramma’s 
op het gebied van stedelijke watertaken en het stedelijk 
watersysteem.

• Je houdt de nieuwste ontwikkelingen bij en geeft  
(on)gevraagd advies.

• Je neemt deel aan regionale werkgroepen.
• Ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie en 

duurzame inrichting van de openbare ruimte die gerela-
teerd zijn aan riolering en water houd jij nauwlettend in 
de gaten.

Wat verwachten we van jou?
• Een relevante afgeronde hbo (vak)opleiding civiele tech-

niek en/of basisopleiding riolering.
• Hbo werk- en denkniveau en minimaal drie jaar ervaring 

op het gebied van riolering en water.
• Je hebt aantoonbare ervaring als het gaat om stedelijk 

water en kennis van gebruik en inrichting van water-
systemen in stedelijk en landelijk gebied.

• Je bent bekend met gemeentelijke, regionale en  
landelijke watertaken en uitgangspunten, het stedelijk 
waterbeheer, het DPRA, de omgevingswet en kent hierin 
de recente ontwikkelingen.

• Je bent in staat zelfstandig beleid en meerjarenplannin-
gen op te stellen en vervolgens zorg te dragen voor een 
correcte evaluatie en waar nodig bij te sturen.

Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacaturetekst op de website 
nunspeet.nl/werkenbij. Handig om te weten: de gesprekken 
vinden plaats op 12 april a.s. 's middags. 

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

Digitaliseringsvraagstuk? 
Digitale werkplaats Regio Zwolle helpt je graag verder. 

Wie?
Wij zijn slimme, ambitieuze en vooruitstrevende mbo- en 
hbo-studenten met verschillende digiskills.

Waarom?
De regionale arbeidsmarkt 
profiteert van onze digibrains. Werk met ons samen, wees 
online zichtbaar en vergroot je productiviteit.

Hoe?
Bedrijven kunnen kosteloos een opdracht indienen. De 
selectie vindt plaats op o.a. inhoud en commitment.

De digitale werkplaats regio Zwolle, MoveDigi laat mbo- en 
hbo-studenten de opdrachten uitvoeren voor het MKB. Het is 
van belang om vooraf goed in te schatten welk niveau (mbo 
of hbo), welke discipline (ICT, 
commercie of bedrijfskunde) 
en op welk moment (septem-
ber of februari) het project 
start. Daarvoor is overleg en 
afstemming nodig tussen de 
MKB-opdrachtgevers en de on-
derwijsinstellingen. Die afstem-
ming gebeurt via MoveDigi en 
de partners (Kennispoort Regio 
Zwolle, Oost NL en Rabobank).
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Nunspeet biedt onderdak
Een veilige plek, een dak boven je hoofd en eten. Wij vinden het zo gewoon en vanzelfsprekend.
Voor een grote groep vluchtelingen is dat anders. Hun huizen worden kapotgeschoten, 
bommen en raketten komen neer in hun dorpen en steden, op sommige plekken is er geen 
elektriciteit en water meer. Mannen helpen mee hun omgeving te verdedigen tegen de 
Russische agressie en vrouwen, kinderen, opa's en oma's slaan op de vlucht. We zien al 
wekenlang de ingrijpende beelden op het nieuws. 

Alle gemeenten in Nederland bereiden zich voor op de opvang van een deel van de vluchtelingen-
stroom. Zo ook Nunspeet. Inmiddels zijn er al veertig weeskinderen met hun begeleiders 
opgevangen in een hotel, maar ook particulieren stellen bedden beschikbaar. Vele tientallen 
vluchtelingen hebben zo al onderdak gevonden.

Ik vind het hartverwarmend om te zien hoe alle initiatieven eensgezind worden ondergebracht 
bij 'Nunspeet biedt onderdak'. Een enthousiaste groep vrijwilligers vanuit onze samenleving en 
de gezamenlijke kerken heeft de schouders gezet onder een goede en gecoördineerde organi-
satie van de opvang. Inmiddels zijn er door particulieren al meer dan 150 'bedden' aangemeld. 
Daar word ik stil van. 

Deze opvang van vluchtelingen bij particulieren is in principe voor een korte termijn. Daarbij 
denk ik aan enkele weken. Binnen het gemeentehuis zijn we druk bezig om de mogelijkheden 
te onderzoeken voor een opvangcapaciteit van circa 200 vluchtelingen voor de middellange 
termijn, zo tot aan juli. En voor de langere termijn gaan we in gesprek met de regiogemeenten 
om een goed uitgeruste opvangplek te realiseren. 

De vrijwilligers achter 'Nunspeet biedt onderdak' verzetten veel werk, maar er is meer hulp 
nodig als de vluchtelingenstroom blijft groeien. Wanneer er daadwerkelijk opvang is, betekent 
een goede begeleiding ook nog het nodige. Wilt u voor of achter de schermen meehelpen aan 
het 'onderdak bieden' (ook als u geen bed beschikbaar heeft), meld u dan als vrijwilliger. Dat 
kan simpel via de website www.nunspeetbiedtonderdak.nl. Dit platform is voor de gemeente 
in principe het enige aanspreekpunt.   

Ten slotte, ik ben echt trots en dankbaar als ik zie hoe onze lokale samenleving de handen in 
een slaat om voortvarend de daadwerkelijke opvang op te pakken. Respect voor allen die zich 
hier voor inzetten. 

Ons diepste verlangen is dat Poetin vandaag nog de oorlog stopt, er een eind 
komt aan het geweld en de vluchtelingenstroom en er nagedacht kan worden 
over de wederopbouw en terugkeer. Tot die tijd zullen wij proberen de 
vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen.

Uw en jullie burgemeester, Breunis van de Weerd

www.nunspeetbiedtonderdak.nl

info@nunspeetbiedtonderdak.nl

Initiatieven slaan handen ineen
De afgelopen weken zijn in onze gemeente diverse initiatieven opgericht met één gezamenlijk 
doel: het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. Het initiatief Nunspeetbiedtonderdak.nl 
(gestart door Albert van Frankenhuyzen en Gert de Kok) heeft de verschillende opvangmoge-
lijkheden geïnventariseerd in de gemeente. Het initiatief van de Gereformeerde Gemeente 
van Nunspeet heeft in zeer korte tijd een organisatiestructuur van vrijwilligers neergezet en 
ongeveer 90 vluchtelingen opgevangen. De vrijwilligers werken samen om de vluchtelingen zo 
goed mogelijk op te vangen. De Gereformeerde Gemeente van Elspeet heeft eenzelfde model 
gehanteerd en inmiddels 30 vluchtelingen opgevangen. Erik de Weerd van de GG Nunspeet 
geeft aan dat de afgelopen week de initiatieven elkaar al wisten te vinden en de behoefte tot 
samenwerking organisch groeide. 

In goed overleg met de gemeente Nunspeet is besloten tot centrale samenwerking, gebaseerd 
op de organisatiestructuur van vrijwilligers die al functioneel is. John Koevoet van Nunspeet-
biedtonderdak.nl en Wilbert Seekles van de Gereformeerde Gemeente van Elspeet hebben 
allebei aangegeven hieraan graag mee te werken samen met de vrijwilligers die hier al bij  
betrokken zijn. De concrete invulling wordt gecommuniceerd via het platform 
Nunspeetbiedtonderdak.nl. 

Dit platform coördineert niet alleen de huisvesting, maar ook scholing, medische hulp, kleding, 
activiteiten, werk, voeding, financiën, etc. Wilt u zelf als vrijwilliger wat betekenen voor de 
vluchtelingen? Meld u dan aan via het platform.

Met diverse organisaties in onze gemeente wordt samengewerkt aan een zo optimaal moge-
lijke opvang. Denk aan Voedselhulp Nunspeet, Stichting verborgen armoede, Leger des Heils, 
Stichting Present Nunspeet, Diaconaal platform Nunspeet, Stichting Welzijn Nunspeet, 
Stichting Gave, Vluchtelingenwerk Nederland en Takecarebnb.

Registratie vluchtelingen
Heeft u zelf al Oekraïense vluchtelingen opgevangen? Dan vragen wij u dit door te geven via 
het platform. Zo kunnen we alle vluchtelingen in onze gemeente de faciliteiten bieden die er zijn. 

Meest gestelde vragen
Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde  
vragen en antwoorden. Op www.nunspeetbiedtonderdak.nl
vindt u er nog meer. Heeft u zelf een vraag die er niet tussen 
staat? Mail dan naar info@nunspeetbiedtonderdak.nl.

Hoe kan ik een Oekraïense vluchteling opnemen in mijn huis?
Nunspeetbiedtonderdak.nl coördineert de opvang van vluch-
telingen uit de Oekraïne. Wij vragen u zich te melden als u 
een vluchteling wilt opvangen of als u dit al doet. Zo houden 
we overzicht en kunnen de vluchtelingen gebruikmaken van 
de faciliteiten die geboden worden. U kunt zich aanmelden 
via de website www.nunspeetbiedtonderdak.nl.

Hoe lang mag ik Oekraïnse vluchtelingen opnemen in huis?
Gezien de ernstige situatie in Oekraïne zijn hier geen strikte 
termijnen aan verbonden. Inwoners van Oekraïne kunnen 
Nederland inreizen dankzij het associatieverdrag dat de EU in 
2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen kunnen hier ver-
blijven voor een periode van 90 dagen met de mogelijkheid 
tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. Het is voor hen dan 
ook niet nodig om een asielverzoek in te dienen. Bovendien 
is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale 
termijnen overschrijden hier in verband met de huidige  
situatie geen problemen van zullen ondervinden.

Hoe lang duurt het voordat ik iemand kan opvangen?
De vluchtelingstroom richting het westen van Europa komt 
op gang. Er zijn al duizenden Oekraïners in Nederland. Het 
kan bij wijze van morgen al zijn, maar ook nog weken duren. 

Waarom verschillen de initiatieven per plaats en gemeente?
We bevinden ons in een nieuw situatie waarin individuen, 
gemeenten, COA en landelijke overheid zoeken naar een  
manier waarop op goede wijze opgevangen kan worden. De 
EU heeft de regels voor het verblijf van mensen uit Oekraïne 
snel aangepast. Het duurt even voordat op plaatselijk niveau 
een weg is gevonden dit om te zetten in concreet beleid.

Gaat de gemeente handhaven als vluchtelingen in mijn  
chalet / vakantiehuisje verblijven?
De gemeente laat brood, bad en bed in een vakantieverblijf 
in ieder geval voor 4 weken toe. 

Ik wil een stacaravan op mijn erf zetten, kan dat zo maar?
Neem voordat je dit doet altijd contact op met de gemeente. 
Zo voorkom je dat er later problemen komen met regel- en 
wetgeving rondom stacaravans en vergelijkbare behuizing.

Hoe zit het met de kosten die ik ga maken?
Waarschijnlijk komt er een logeerregeling. Hier is de VNG 
(Vereniging van Nederlandse Gemeenten) mee bezig (zie 
www.vng.nl). Ook hier weer: veel is onzeker, maar als je 
eventuele kosten voor gas en elektra niet kunt betalen (bij 
een vrijstaand huisje/gastenverblijf/chalet), dient op papier 
duidelijk te zijn wie financieel verantwoordelijk is, voordat er 
daadwerkelijke opvang plaatsvindt. Anders kun je zelf in de 
financiële problemen komen.

Mogen vluchtelingen uit Oekraïne aan het werk in Nederland?
Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen is het een 
werkgever in Nederland verboden iemand van buiten de EU 
tewerk te stellen zonder werkvergunning. Ook voor Oekraï-
ners en andere derdelanders geldt dat zij alleen in Nederland 
mogen werken, wanneer hun werkgever in het bezit is van 
een werkgevergunning. Het ministerie van SZW is van plan 
de toegang tot de arbeidsmarkt voor Oekraïners tijdelijk te 
verruimen. Dit wordt momenteel onderzocht. 

Informatielijn 
Rode Kruis 
Het Rode Kruis heeft een informatielijn geopend. Mensen die 
gevlucht zijn uit Oekraïne kunnen daar terecht met vragen in 
het Oekraïens, Russisch of Engels. Deze werkt via WhatsApp. 
Mensen kunnen via WhatsApp een (voice-)bericht sturen 
naar +31 6 48 15 80 53. Dit kan in het Oekraïens, Russisch 
of Engels. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met hen 
opgenomen door een vrijwilliger in de gewenste taal.
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Gratis zelftesten en mondkapjes 
Vanaf 22 maart kunnen inwoners van de gemeente Nunspeet 
gratis zelftesten en mondkapjes ophalen op vier locaties 
verdeeld over de kernen. Er is geen afspraak nodig. Inwo-
ners kunnen tijdens de openingstijden van de verschillende 
locaties gewoon binnenlopen en voor iedereen in het gezin 
maximaal vijf zelftesten en mondkapjes meenemen. 

De Rijksoverheid geeft aan: 'zelf testen blijft belangrijk'.
Zeker nu steeds meer kan. Want daardoor komen mensen 
meer met elkaar in contact. Het regelmatig afnemen van een 
zelftest beperkt het aantal besmettingen. En dat bevordert 
het openhouden van de samenleving. Het dragen van een 
mondkapje is verplicht in het vliegtuig en op het vliegveld na 
de security. In en om het openbaar vervoer, taxi’s, touring-
cars en op veerboten zijn mondkapjes vanaf 23 maart niet 
meer verplicht. Het dragen van een mondkapje helpt wel 
om besmetting te voorkomen. Daar waar het druk is, kun je 
jezelf en anderen beschermen door een mondkapje op te 
zetten.

Ophaallocaties
U kunt terecht bij de volgende locaties:

- Kulturhus Elspeet: 
  op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur

- Dorsphuis De Wieken Hulshorst: 
  op dinsdag tussen 9.30-20.00 uur
  op woensdag en donderdag tussen 14.00-20.00 uur 
  op zaterdag tussen 14.00-17.00 uur

- Gemeentehuis Nunspeet:  
  op werkdagen tussen 8.30-16.30 uur 
  (op donderdag tot 20.00 uur)

- Dorpshuis Horsterhoek Vierhouten:  
  dagelijks tussen 7.00-21.00 uur

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

Haal je informatie en prik lokaal 
(zonder afspraak)
GGD Noord- en Oost Gelderland is van 31 maart t/m 2 april 
tussen 11.00 en 19.30 uur aanwezig in het Kulturhus Elspeet 
voor iedereen die zich wil laten vaccineren of om vrijblijvend 
vragen te stellen over het coronavirus en de -vaccinatie. 
Je kan er terecht zonder eerst een afspraak te maken voor 
zowel de eerste of tweede prik als de booster (18 jaar en 
ouder). Voor kinderen van 5 t/m 11 jaar moet wel eerst een 
afspraak gemaakt worden door te bellen naar het landelijke 
afsprakennummer 0800-7070. 
Kijk voor meer informatie op www.ggdnog.nl/corona. 

Compensatie controle coronatoegangsbewijs (ctb)
Als u - als organisatie - coronatoegangsbewijzen (CTB) moet controleren, is er de tijdelijke sub-
sidieregeling compensatie controle coronatoegangsbewijzen Nunspeet 2022 om u financieel te 
ondersteunen. De regeling is toegankelijk voor ondernemingen en vrijwilligersorganisaties.

De hoogte van de subsidie is gelijk aan de kosten die gemaakt worden om de toegangsbewijzen
te controleren tot een maximum van € 2.000,-. In de beschikbare rekenbladen die moeten 
worden gebruikt ter bepaling van de maximale subsidie wordt voor de inzet van vrijwilligers en 
eigen personeel uitgegaan van een standaard tijdsinvestering en standaard vergoeding per uur.

De subsidie wordt verstrekt aan organisaties in de sectoren zoals sport, horeca en cultuur in-
clusief georganiseerde evenementen in de gemeente die verplicht zijn coronatoegangsbewijzen
te controleren en dit ook echt doen. Kijk voor meer informatie op tinyurl.com/toegangsbewijs.

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

Verdere versoepelingen coronamaatregelen
De afgelopen weken zijn de coronabesmettingen weer opgelopen. De huidige virusvariant is 
echter minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona op de IC wordt opgenomen 
is beperkt. Daarom heeft het kabinet besloten om de coronamaatregelen verder te versoepe-
len. Er gelden nog wel een aantal adviezen. Het kabinet heeft nog geen nieuw weegmoment 
gepland, maar houdt de situatie goed in de gaten.

Bij klachten: blijf thuis en doe een test
Voor iedereen met klachten blijft gelden: blijf thuis en doe een zelftest. Is de uitslag positief? 
Maak dan een afspraak voor een test bij de GGD en ga minimaal 5 dagen in isolatie. U mag 
weer naar buiten als u de laatste 24 uur geen klachten heeft. Het is niet meer nodig om zich te 
testen als u geen klachten hebt. Dus leerlingen, studenten en onderwijspersoneel hoeven niet 
meer 2 keer per week preventief te testen voordat ze naar school of hun opleiding gaan.
Het quarantaine-advies blijft ongewijzigd.

Thuiswerken
Het huidige thuiswerkadvies vervalt. De afgelopen jaren hebben we veel positieve ervaringen 
opgedaan met thuiswerken. En veel mensen willen deels thuis blijven werken. Het kabinet 
roept werkgevers op om met werknemers afspraken te maken om hybride werken blijvend te 
stimuleren. Het kabinet vraagt extra aandacht voor werknemers die zorgen hebben over hun 
gezondheid. Ook zij moeten veilig kunnen werken. Voor werknemers met klachten blijft gel-
den: blijf thuis en doe een test. Bij een positieve test: ga in isolatie en werk thuis als het kan.

Mondkapjes dragen
De verplichting om in en rond het OV mondkapjes te dragen vervalt per 23 maart. Daar waar 
het druk is, kunt u uzelf en anderen beschermen door een mondkapje te dragen. Het blijft 
voorlopig verplicht in het vliegtuig en op het vliegveld na de security.

Vanaf 23 maart geen Testen voor Toegang (1G) meer
Testen voor toegang (1G) geldt nu nog voor grotere nachtclubs en grote ongeplaceerde eve-
nementen (meer dan 500 bezoekers). Vanaf 23 maart kan publiek ook op deze locaties zonder 
Testen voor Toegang naar binnen. Er zijn dan geen locaties meer waar het coronatoegangs-
bewijs geldt. Geadviseerd wordt om de CoronaCheck-app op uw telefoon te laten staan. Voor 
meerdere landen is de QR-code nog wel noodzakelijk.

Nederland inreizen
Voor mensen die naar Nederland reizen van binnen de EU/Schengen vervalt vanaf 23 maart de 
verplichting om een test-, herstel- of vaccinatiebewijs te hebben. Ook voor EU-burgers die van-
uit landen buiten de EU/Schengen naar Nederland reizen, zijn er geen inreismaatregelen meer. 
Voor iedereen die naar Nederland reist, is het advies om een zelftest te doen direct na aan-
komst en op dag 5. Voor niet-EU-burgers geldt nog steeds een EU-inreisverbod. Er zijn uitzon-
deringen, bijvoorbeeld voor reizen uit veilige landen, mensen die gevaccineerd/hersteld zijn.

Leven met corona
Corona is niet weg. Er zullen nog steeds mensen ziek worden van corona. Gelukkig werkt vac-
cineren goed en daarnaast hebben veel mensen weerstand opgebouwd door een besmetting. 
Daardoor zijn de gevolgen van een nieuwe golf met besmettingen minder groot.

Een coronabesmetting kan ook voor gezonde mensen nog steeds heel vervelend zijn. Corona 
blijft een groter risico voor mensen die ouder zijn, of die een kwetsbare gezondheid hebben. 
Een aantal adviezen helpt nog steeds om besmetting te voorkomen:
• Was regelmatig uw handen.
• Hoest en nies in uw elleboog.
• Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test.
• Ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht.
• Haal uw vaccinatie, booster- of herhaalprik.
Hiermee beschermt u uzelf, uw familie, vrienden en anderen. En houdt u rekening met mensen 
die zich zorgen maken over hun eigen gezondheid, omdat ze bijvoorbeeld ouder of chronisch 
ziek zijn. 

Respecteer elkaars keuzes
Houd rekening met elkaar. Houd afstand als iemand daar om vraagt. Heeft u een afspraak met 
iemand die zorgen heeft over zijn of haar gezondheid? Doe dan eerst een zelftest. En respec-
teer elkaars keuzes, bijvoorbeeld als iemand een mondkapje draagt op een plek waar u het zelf 
niet zou doen.


