
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.

22 augustus 2022
Nunspeet
Omgevingsvergunning
-  Aanvraag --> Industrieweg 
47. Wand tbv JOP.
Zaak: HZ 2022-1235. Ontvan-
gen 2-8-2022. (Inzage*).
- Vergunning verleend --> 
Harderwijkerweg 49. Het 
realiseren van een tuinmuur 
(Activiteiten Bouwen, Afwijken 
best. plan).
Zaak: HZ 2022-1192. Verzon-
den 11-8-2022. (Bezwaar* 
B&W).
- Vergunning verleend --> 
Kolmansweg 8a 0033. Het 
tijdelijk bewonen van een 
pauzewoning.Zaak: HZ 2022-
1180. Verzond en 16-8-2022. 
(Bezwaar*B&W).

Meldingen
-   Sloopmelding. Gemeld --> 
Hullerweg 107. Het saneren 
van asbest.
Zaak: HZ 2022-1190. Ontvan-
gen 21-7-2022. (Inzage*)
- Sloopmelding. Gemeld --> 
Oosterlaan 39. Het afvoeren 
van asbest.
Zaak: HZ 2022-1266. Ontvan-
gen 17-8-2022. (Inzage*)
- Sloopmelding. Gemeld --> 
Elspeterweg 2 . Het afvoeren 
van asbest en slopen van het 
pand.
Zaak: HZ 2022-0639. Ontvan-
gen 17-8-2022. (Inzage*)
- Milieumelding (8.40). Ge-
meld --> Elburgerweg 31. het 
in gebruik hebben van een 
dagactiviteitencentrum. Zaak: 
HZ 2022-1046. Ontvangen 20-
6-2022. (Inzage*)

Evenementen
- Evenementenvergunning. 
Aanvraag --> Het houden van 
een kunstmarkt op 17 septem-
ber 2022 op het Marktplein en 
in de Dorpsstraat in Nunspeet. 
Zaak: HZ 2022-1251. Ontvan-
gen 9-8-2022. (Inzage*).

Elspeet
Omgevingsvergunning
- Aanvraag --> Molenweg 36. 
Bijgebouw  Molenweg 36 
Elspeet.
Zaak: HZ 2022-1239. Ontvan-
gen 2-8-2022. (Inzage*).
- Vergunning verleend --> 
Nachtegaalweg 2 a. Het 
vervangen van brandcompar-
timent (Activiteiten Bouwen, 
Brandveilg gebruiken, Afwij-
ken best. plan).
Zaak: HZ 2021-1936. Verzon-
den 8-8-2022. (Beroep*)

Vierhouten
APV-Vergunning
- Vergunning obstakels op/aan 
openbare weg. Aanvraag --> 
Het plaatsen van sandwich-
borden i.v.m. het Korenfestival 
voor de Vrijheid.
Zaak: HZ 2022-1250. Ontvan-
gen 8-8-2022. (Inzage*)
- Vergunning obstakels op/
aan openbare weg. Vergun-
ning verleend --> Het plaatsen 

Vergunningen van sandwichborden i.v.m. het 
Korenfestival voor de Vrijheid.
Zaak: HZ 2022-1250. Verzon-
den 15-8-2022. (Bezwaar* 
B&W)

Meldingen
- Sloopmelding. Gemeld --> 
Elspeterbosweg 130. Het sa-
neren van asbest en uitvoeren 
sloopwerkzaamheden. Zaak: 
HZ 2022-1248. Ontvangen 5-8-
2022. (Inzage*)

Hulshorst
Meldingen
- Sloopmelding. Gemeld --> 
Harderwijkerweg 343a. Het 
saneren van asbest.
Zaak: HZ 2022-1249. Ontvan-
gen 8-8-2022. (Inzage*)

Scheiden afval 

Komend jaar willen we een 
campagne lanceren om men-
sen te stimuleren om textiel 
en GFTe (groente-, fruit-, 
tuinafval en etensresten) te 
scheiden. Wil jij ons daarbij 
helpen? We zijn benieuwd 
naar jouw gedachten bij deze 
campagne. Het zou fijn zijn als 
je ongeveer 10 minuten de tijd 
hebt om deze vragenlijst in te 
vullen. Als je meedoet maak 
je kans op een cadeaubon 
van 50 euro. Je blijft volledig 
anoniem. 

Meedoen kan via https://
nl.surveymonkey.com/
r/2G5PFMZ

Let op.....

Spoedaanvragen voor reis-
producten van woensdag 24 
augustus om 16.00 uur tot 
donderdag 25 augustus tot 
16.00 uur (Nederlandse tijd) 
worden ingediend, worden 
pas geleverd op maandag 29 
augustus. 

De reden hiervoor is een wij-
ziging van het protocol bij de 
leverancier. Voor meer infor-
matie zie  https://www.rvig.nl/
actueel/nieuws/2022/07/26/
wijziging-spoedleveringen-
paspoort-en-identiteitskaart-
eind-augustus-2022

Heb invloed op je eigen woon- en leefomgeving via het Gelderland Panel

Provincie Gelderland is gestart met het Gelderland Panel. Alle inwoners van provincie Gel-
derland, vanaf 16 jaar, kunnen meedoen. Deelnemers ontvangen een paar keer per jaar een 
vragenlijst. En kunnen op deze manier hun mening geven over circulaire economie, klimaat 
of mobiliteit in provincie Gelderland. Doe jij ook mee?
Het onderzoek dat nu loopt gaat over de financiën van de provincie. Hoe blijft provincie Gel-
derland ook in de toekomst financieel gezond? We zijn benieuwd naar jouw mening. Welke 
keuzes zou jij maken? 

Door dalende inkomsten verandert de financiële situatie van de provincie. Op hetzelfde mo-
ment moet de provincie aan de slag met oplossingen voor problemen. Daarom wil provincie 
Gelderland haar rol en uitgaven opnieuw bepalen: wat kunnen en willen we de komende 10 
jaar in ieder geval doen? 

Waaraan moet de provincie elk jaar geld uitgeven? En waar moeten werknemers van de 
provincie aan werken? Bij deze keuzes wil de provincie ook graag de mening horen van haar 
inwoners. Door de vragenlijst in te vullen help je daarbij.

Laat je stem horen en vul de vragenlijst in via www.gelderlandpanel.nl

Werkzaamheden stationsomgeving Nunspeet

Ter voorbereiding op de ondertunneling van de Elspeterweg en de komende veranderingen 
in de Nunspeetse stationsomgeving is het nodig op meerdere plaatsten kabels en leidin-
gen te verleggen. Deze werkzaamheden zullen de komende maanden gefaseerd worden 
uitgevoerd. 

Alhoewel er geen wegen worden afgesloten kan er door de werkzaamheden toch enige 
hinder ontstaan. Zo zullen tijdelijk de rijbanen iets versmald kunnen worden. Daarom zal 
tijdens de werkzaamheden het vrachtverkeer van de A28 worden geadviseerd de afslag 
Eperweg te nemen en via de oostelijke rondweg naar Nunspeet te rijden.      

Plant veel groen 
voor een koele tuin

Planten maken je 
tuin koeler. Ze hou-

den warmte namelijk 
minder lang vast dan 

stenen.
 

Ook verdampen plan-
ten water, waardoor 

de lucht frisser wordt. 
Zo kom je koel de zo-

mer door. 

Meer tips voor een 
koele tuin vind je op 
www.veluweduur-

zaam.nl/hitte-in-de-
tuin.


