
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 november 2022
Gemeente Nunspeet
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Plaatsen driehoeksborden 
  t.b.v. de landelijke campagne 
  van Wecycle. Zaak: HZ 2022-
  1671. Verzonden 14-11-2022. 

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Da Costastraat 19. Vervangen 
  bijbehorende bouwwerken.
  Zaak: HZ 2022-1613. 
  Ontvangen 28-10-2022. 
- Elspeterweg 28 0007. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  pauzewoning. Zaak: HZ 2022-
  1614. Ontvangen 26-10-2022. 
- Elspeterweg 28 0009. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  pauzewoning. Zaak: HZ 2022-
  1665. Ontvangen 7-11-2022. 
- Hullerweg 20. Verbouwen 
  woning. Zaak: HZ 2022-1612. 
  Ontvangen 27-10-2022. 
- Lupineweg 13. Plaatsen van 
  nokverhoging. Zaak: HZ 2022-
  1644. Ontvangen 6-11-2022.
- Martensweg 41. Verbouwen 
  woonhuis. Zaak: HZ 2022-
  1554. Ontvangen 13-10-2022.
- Vreeweg 94. Het realiseren 
  van een mantelzorgwoning. 
  Zaak: HZ 2022-1555. 
  Ontvangen 14-10-2022.
- Naar carpoolplaats Eperweg. 
  Het aanleggen van een inrit.
  Zaak: HZ 2022-1425. 
  Ontvangen 15-9-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Beltmolen 1. Het realiseren 
  van winkelruimte. Zaak: HZ 
  2022-1398. Verzonden 
  11-11-2022. 
- Vreeweg 93. Het toevoegen 
  van een luchtwasser aan een 
  bestaande vleeskalverenstal. 
  Zaak: HZ 2022-1447. 
  Verzonden 9-11-2022.
- Carpoolplaats Eperweg. 
  Het aanleggen van een inrit.
  Zaak: HZ 2022-1425. 
  Verzonden 14-11-2022. 

Omgevingsvergunning
geweigerd3

- Laan 61. Het realiseren van 
  een oprit. Zaak: HZ 2022-
  1388. Verzonden 9-11-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Marktplein en centrum. 
  Intocht Sinterklaas op  
  19 november 2022. Zaak:
  HZ 2022-1584. Verzonden 
  10-11-2022.
- Nijverheidsweg 4. Houden 
  van Smokey Christmas op  
  17 december 2022. Zaak:  
  HZ 2022-1276. Verzonden 
  10-11-2022. 

APV-vergunning 
aangevraagd1

- Het plaatsen van borden in 
  verband met de opening van 
  Anytime Fitness. Zaak: 
  HZ 2022-1648. Ontvangen 
  4-11-2022. 

Vergunningen APV-vergunning 
verleend2

- Nijverheidsweg 8. Verkopen 
  van vuurwerk vanuit Loods 8 
  op 29, 30 en 31 december 
  2022. Zaak: HZ 2022-1582. 
  Verzonden 11-11-2022/
- Het plaatsen van borden in 
  verband met de opening van 
  Anytime Fitness. Zaak: 
  HZ 2022-1648. Verzonden 
  16-11-2022.
- Zwolsewegje 80. Verkopen 
  van vuurwerk op 29, 30 en 31 
  december 2022. Zaak: 
  HZ 2022-1560. Verzonden 
  11-11-2022. 

Alcoholwetvergunning 
ontheffing verleend2

- Nijverheidsweg 4. Schenken 
  van zwak-alcoholhoudende 
  drank tijdens Smokey Christ-
  mas op 17 december 2022. 
  Zaak: HZ 2022-1427. 
  Verzonden 15-11-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Groenling 11a. Verbouwen 
  van fietsenberging Groenhof 
  naar slaap-/kantoorruimte. 
  Zaak: HZ 2022-1627. 
  Ontvangen 1-11-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Stakenbergweg 88a. Het 
  tijdelijk vergunnen van een 
  overkapping. Zaak: HZ 2022-
  1453. Verzonden 14-11-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Nunspeterweg 3. Het 
  onderhouden van glas-in-
  lood-ramen van de kerk. 
  Zaak: HZ 2022-1524. 
  Verzonden 9-11-2022. 

Sloopmelding1

- Ds. van Paddenburghweg 44. 
  Het verwijderen van asbest-
  houdende materialen. Zaak: 
  HZ 2022-1668. Ontvangen 
  9-11-2022. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning
aangevraagd1

- Nunspeterweg 15. Plaatsen 
  van een schutting. Zaak: 
  HZ 2022-1645. Ontvangen 
  6-11-2022. 

Buiten behandeling stellen 
aanvraag3

- Stakenbergweg 185. Het 
  realiseren van een weide-
  omheining. Zaak: HZ 2022-
  1405. Verzonden 14-11-2022. 

Alcoholwetvergunning
aangevraagd1

- Nunspeterweg 15. Restau-
  rant 't Edelhert. Zaak: HZ 
  2022-1629. Ontvangen 
  31-10-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Omgevingsvergunning en Hogere grenswaarde 
Van Oordtstraat ong. naast nr. 47 in Nunspeet
Het college van B&W heeft een omgevingsvergunning verleend 
voor het oprichten van een dubbele woning aan de Van Oordt-
straat ong. naast nr. 47 in Nunspeet. Van 23 november 2022 tot 
en met 4 januari 2023 liggen de vergunning en bijbehorende 
stukken (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis. Deze 
stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl  
(NL.IMRO.0302.OV00099-vg01).

Tijdens bovengenoemde termijn kan tegen het besluit beroep 
worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, zie colofon. Voor 
vragen neemt u telefonisch contact op met Team Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving via (0341) 25 99 11.

Besluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder dubbele woning 
aan de Van Oordtstraat ong. naast nr. 47
Van 23 november 2022 tot en met 4 januari 2023 ligt ook (op 
afspraak) het besluit van de Hogere Grenswaarde voor het 
oprichten van een dubbele woning aan de Van Oordtstraat ong. 
naast nr. 47 in Nunspeet ter inzage in het gemeentehuis.

Voor het besluit Hogere Grenswaarde wet Geluidhinder geldt 
dat u beroep kunt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, tele-
foonnummer (070) 426 44 26. 

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

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Stakenbergweg ong. 
naast nr. 5 in Elspeet
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een afwij-
king van het geldende bestemmingsplan voor het oprichten van 
een vrijstaande woning aan de Stakenbergweg ong. naast nr. 5 
in Elspeet.  
 
Van 23 november 2022 tot en met 4 januari 2023 liggen het 
besluit en de bijbehorende stukken (op afspraak) ter inzage 
in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kan een zienswijze 
tegen het ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2022-0475) worden 
ingediend bij het college van B&W, zie colofon. Neem voor het 
mondeling indienen van uw zienswijze contact op met Team 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving via (0341) 25 99 11.

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

Beleidsregel 'Aanpak woonoverlast'
In de beleidsregel 'Aanpak woonoverlast' wordt aangegeven op 
welke wijze binnen de gemeente Nunspeet de specifieke regels 
uit de Wet aanpak woonoverlast worden uitgevoerd. De Wet 
aanpak woonoverlast is met ingang van 1 juli 2017 in werking 
getreden. De wet maakt het mogelijk dat de burgemeester bij 
ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen 
op kan leggen aan de overlastgever. Het besluit is op 18 augus-
tus 2022 ondertekend en de beleidsregel is in werking getreden 
per zaterdag 19 november 2022.

Vergadering gemeenteraad
Op donderdag 24 november vergadert de gemeenteraad om 
19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan o.a. de 
bekrachtigingen geheimhouding aankoop 't Hul-Noord/Ver-
breding Bovenweg en een perceel grond aan de Kerkendriest.

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

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

Oefeningen Defensie
Van 22 november tot en met 24 november houdt de Konink-
lijke Luchtmacht een oefening in het kader van opleiding en 
training. De oefening vindt plaats in o.a. onze gemeente (met 
name Elspeet/Vierhouten). De vluchten zijn tussen 16.00 en 
22.30 uur. 

Van 25 november tot en met 2 december vindt in onze 
gemeente een tweetal oefeningen plaats van de Koninklijke 
Landmacht. De eenheden maken in principe alleen gebruik 
van openbare wegen, paden en terreinen. 

Binnen de ontwikkeling plan Kijktuinen is ruimte voor een 
zogenoemde CPO-ontwikkeling (Collectief Particulier Op-
drachtgeverschap). In een CPO geeft een groep particulieren 
gezamenlijk opdracht voor de bouw van woningen. Hierdoor 
vallen de ontwikkelkosten meestal lager uit en is ruimte voor 
individuele woonwensen. Daarnaast zorgt het groepsproces 
tijdens de ontwikkeling voor een sterke verbinding tussen de 
deelnemers die elkaars toekomstige buren zullen zijn!

In het bestemmingsplan Kijktuinen wordt ruimte geboden 
aan een CPO-ontwikkeling van tien woningen, te weten twee 
blokken van vijf rijwoningen.

Kijk voor meer 
informatie, de 
voorwaarden die de 
gemeente stelt aan 
CPO-ontwikkeling en 
het kavelpaspoort 
dat is opgesteld 
voor deze locatie op 
www.nunspeet.nl/
kijktuinen. 

De uitgifte van de overige woningen is in voorbereiding en 
wordt gepubliceerd zodra dit bekend is. Neem voor vragen 
telefonisch contact op met mevrouw A. Herskamp via (0341) 
25 99 11.
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Inschrijving Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) plan Kijktuinen van start

Aanmelden
Heeft u als groep belangstelling voor deze CPO-ontwikkeling in de Kijktuinen? Meldt u zich 
dan aan. Dit kan door een e-mail te sturen naar kavels@nunspeet.nl waarin u zich als groep 
voorstelt, tot welke doelgroep u behoort (senioren, starters, etc.) en een globale beschrijving 
geeft van het plan dat u met elkaar wilt realiseren. Dit moet passen binnen de voorgenomen 
wijziging van bestemmingsplan Kijktuinen en houdt in dat er woningen gerealiseerd kunnen 
worden bestaande uit één bouwlaag met een kap. Door het aanpassen van het bouwvolume 
sturen wij op het realiseren van betaalbare koopwoningen.

Uw aanmelding als groep ontvangen wij graag uiterlijk op vrijdag 23 december 2022. Als zich 
meerdere groepen melden, maken wij op basis van de volgende criteria een keuze:
1. Wat is de omvang van de groep? Groepen die bestaan uit tien deelnemers hebben de 

voorkeur. 
2. Vallen de deelnemers binnen de doelgroep zoals die is opgenomen in de gemeentelijke 

woonvisie 'Goed wonen in de gemeente Nunspeet'. Op basis hiervan wordt voorrang 
gegeven aan de doelgroepen senioren en starters.

3. Als daarna meer dan één groep overblijft, bepaalt een notaris via loting welke groep 
wordt ingeloot. Met deze ingelote groep gaat de gemeente Nunspeet in gesprek over hun 
voorgestelde CPO-ontwikkeling. Uit dit gesprek zal blijken of er uiteindelijk een samenwer-
kingsovereenkomst tot stand komt voor de bouw van de tien woningen. 

Nieuwe welkomstborden
De oude welkomstborden bij de gemeentegrenzen en entree 
van Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten zijn vervangen. 
De gemeente Nunspeet neemt hiermee samen met gemeenten 
Ermelo en Renkum het voortouw in de uitrol van een eendui-
dige uitstraling van de bebording op de Veluwe. Afgelopen week 
werd in Vierhouten een eerste bord officieel onthuld.

Veluwestijl
Om de herkenbaarheid van de Veluwe te vergroten, is afgelopen 
jaren gewerkt aan een 'Veluwestijl' die ervoor zorgt dat alle 
uitingen op elkaar aansluiten. De nieuwe welkomstborden  
moeten daarnaast een einde maken aan de verscheidenheid 
van bebording die op de Veluwe is ontstaan.

In de gemeente Nunspeet zijn 17 nieuwe frisse welkomstborden 
in Veluwestijl geplaatst bij de gemeentegrenzen en dorpskernen. 
Het mooie aan deze borden is dat het mogelijk is om een eigen 
invulling te geven waarmee je de identiteit en karakter van de 
gemeente kan laten zien. Op de borden is een deel te zien van 
wat de gemeente Nunspeet te bieden heeft voor inwoner en 
gast door middel van de omge-
ving: bos, hei, zand, randmeren, 
kunst, cultuur en dorpen. Foto's 
uit de omgeving, passend bij de 
beleving van dat gebied. 

Daarnaast is een deel van de 
collectie van het Noord Veluws 
Museum terug te zien op deze 
borden. Kunst in de openbare 
ruimte wordt meer zichtbaar en 
sluit aan bij de visie: 'Nunspeet 
vier seizoenen uit de Kunst!'.

Startsein herinrichting stationsomgeving Nunspeet   
De handtekeningen zijn gezet. In opdracht van de gemeente Nunspeet gaat BAM Infra Neder-
land de stationsomgeving herinrichten. Afgelopen week tekenden wethouder Mark van de 
Bunte en Fred-Jan Moll (regiodirecteur bij BAM Infra Nederland) het contract. Zoals het nu lijkt, 
start BAM in januari 2023 met de klus, te beginnen met aanpassingen aan de F.A. Molijnlaan. 
Het plan voorziet in een uitnodigende en veilige stationsomgeving. De huidige spoorwegover-
gang maakt plaats voor twee afzonderlijke tunnels. Eén onderdoorgang voor gemotoriseerd 
verkeer en één voor langzaam verkeer met ook een toegang tot het NS-perron. 

Het daadwerkelijk aanleggen van de onderdoorgangen is een afzonderlijk project en start hal-
verwege 2023. Op dit moment is nog niet bekend welke aannemer deze klus voor ProRail gaat 
uitvoeren. 

Emissieloos 
Bijzonder is dat BAM de werkzaamheden aan 
de stationsomgeving emissieloos gaat uitvoe-
ren met elektrisch bouwmaterieel. Hierbij zet 
BAM onder meer emissieloze asfalteringsma-
chines en walsen in.

Op schema
De voorbereidende werkzaamheden voor 
de aanpak van de stationsomgeving lopen 
op schema. Het is goed te zien dat er in het 
gebied ruimte ontstaat voor de komende 
werkzaamheden. Het verleggen van diverse 
kabels en leidingen is een behoorlijke klus. 
Deze werkzaamheden duren tot het einde 
van het jaar. 

Zodra de concrete planning van de werkzaamheden bekend is, kunt u dit volgen via de website 
www.nunspeet.nl/stationsomgeving. Globaal neemt het hele bouwproces zo'n twee jaar in 
beslag. Tijdens de werkzaamheden blijft Nunspeet gewoon bereikbaar via de Elspeterweg. 



22 november 2022

Ervaringsverhaal van Maaike (45 jaar) en moeder van Joël (14 jaar ) en Leanne (12 jaar)

'Iedereen kan helpen geweld te voorkomen'
"We hadden herfstvakantie. Ik had zó gehoopt dat deze vrije week ons dichter bij elkaar zou 
brengen als gezin. Geen ruzies, maar gewoon even samen bijkomen van de afgelopen tijd,  
de stress over onze hypotheek en de rekeningen door o.a. de hoge energieprijzen en stijgende 
kosten van de boodschappen.

Helaas. Het liep die week volledig uit de hand. Zo erg, dat mijn buurman aanbelde vanwege het 
geschreeuw en kabaal bij ons thuis. Ik wilde hem netjes te woord te staan en mij vriendelijk te 
verontschuldigen voor het lawaai, maar dat lukte niet. De bezorgde blik van de buurman was 
genoeg. Hij had gelijk. Zo kon het niet langer.

Hoe moeilijk het ook is: Zoek tóch hulp!
Ik heb heel lang gedacht dat het aan mij lag. Ik zocht de fout altijd bij mezelf. Op één of andere 
manier bleef ik ook de hoop houden dat het wel goed zou komen. De stap om aan de bel te 
trekken, is heel moeilijk, maar toen ik dat eenmaal had gedaan, viel er een last van mijn schou-
ders. Mijn advies aan anderen: zorg goed voor jezelf. Zorg dat je sterker wordt, eet en slaap 
goed. En hoe moeilijk ook, zoek hulp."

Orange the World 2022
De gemeente Nunspeet zegt NEE tegen geweld tegen 
vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne 
Orange the World. Daarom kleurt het gemeentehuis oranje 
op 25 november.

Wereldwijd krijgt één op de drie 
vrouwen te maken met geweld. 
In Nederland is dat zelfs 45% van 
de vrouwen en meisjes. Om daar 
aandacht voor te vragen, is 25 no-
vember door de Verenigde Naties 
benoemd als de Internationale 
Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. 
Op deze dag start de jaarlijkse 
campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen. 
De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, 
vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. 
 
Actieperspectief: Ik ben #medestander 
Word ook onderdeel van de oplossing en medestander in de 
strijd tegen geweld. Onderteken de #medestanderpledge op 
orangetheworld.nl. Hiermee geef je aan dat je je inzet om 
geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw 
of man, als professional of omstander, als vriend, buur of 
collega. 

Kijk voor meer informatie op www.orangetheworld.nl.

Huiselijk geweld, dichterbij dan je denkt 
Jaarlijks worden naar schatting 100.000 kinderen en 200.000 volwassenen slachtoffer van 
huiselijk geweld. Elke school en elke straat heeft hier mee te maken. Angst, schaamte en 
loyaliteit maken dat er vaak geen hulp wordt gezocht terwijl dat zo belangrijk is om te komen 
tot een oplossing!

De gemeente Nunspeet is geen uitzondering. Ook hier is in een flink aantal gezinnen sprake 
van huiselijk geweld. Geldzorgen als gevolg van de huidige energiecrisis, onzekerheid over werk 
en inkomen of juist enorme werkdruk kunnen thuis spanningen geven. Je schiet sneller uit je 
slof. Met woorden of ... 

Is er in jouw gezin / thuissituatie sprake van huiselijk geweld en zoek je naar een uitweg? 
Blijf er niet mee rond lopen! Zoek hulp bij iemand in je omgeving of bij instanties die je verder 
kunnen helpen, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (www.cjgnunspeet.nl/contact) en 
Veilig Thuis. 

Geweld in relaties brengt altijd schade. Het geweld laat zien dat jij of je naaste stress en on-
macht ervaart. Dat is niets om je voor te schamen. Dat verdient zorg en hulp van anderen.

Ken je een situatie waar (mogelijk) sprake is van kindermis-
handeling of huiselijk geweld? Heb je het gevoel dat er iets 
aan de hand is? Vaak klopt dat gevoel! Praat erover met het 
kind en/of de ouders. 

Hier zijn een aantal tips om het gesprek aan te gaan met 
iemand waarover je je zorgen maakt:

• Stel de ander op z'n gemak en knoop een gesprek aan 
over iets luchtigs. 

• Maak het gesprek niet te groot of serieus. Stel  
bijvoorbeeld voor een kopje koffie te drinken. 

• Stel open vragen zoals 'Hoe gaat het?' in plaats van  
'Het gaat niet zo goed, of wel?'. En luister goed. 

• Toon begrip en oordeel niet. Mensen zijn erg loyaal naar 
hun familie en vrienden. Probeer daarom niet negatief 
over hen te praten. Ook niet als je boos wordt van wat je 
hoort. Richt je op de persoon voor je en vraag door. 

• Blijf kalm als de ander tijdens het gesprek emotioneel 
wordt. Probeer hem of haar dan even af te leiden met 
bijvoorbeeld een praktische vraag. 

• Doe geen beloftes die je niet kunt waarmaken. Hoor je 
iets dat niet goed is? Beloof dan niet dat je iets geheim-
houdt, maar vraag of je de ander mag helpen. 

• Kijk of je praktisch kunt helpen met zijn of haar probleem. 
Bijvoorbeeld door een keer een middag op de kinderen 
te passen. Een klein gebaar kan al veel steun geven. 

• Kom later nog eens terug op het gesprek. Misschien kun 
je dan iets anders voor de ander betekenen.

Bel 24/7 gratis naar
0800-2000 (gratis) 

of chat via 
veiligthuisnoordoostgelderland.nl
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Presentatie ambities Kop van de Veluwe
Op 16 november heeft burgemeester Céline Blom aan de Provinciale Staten van Gelderland de 
toekomstambities van het samenwerkingsverband Kop van de Veluwe gepresenteerd:  
"Om onze ambities beeldend te maken hebben we deze verwerkt in een infographic. Wij zien 
de brede welvaart van onze inwoners duidelijk verbonden met de werkgelegenheid, een vitaal 
platteland, de waterhuishouding en het bouwen van woningen. Samen met onze partners, 
waaronder de provincie Gelderland en het waterschap Vallei en Veluwe maken we onze leef-
omgeving in de komende jaren nog mooier."

Via de ambities economie, arbeidsmarkt, woningbouw, bedrijventerreinen en bereikbaarheid 
neemt de Kop van de Veluwe een voorschot op de samenwerkingsagenda 2023-2027. Jan 
Nathan Rozendaal, burgemeester van Elburg en bestuurlijk trekker van de Kop van de Veluwe, 
onderstreept de noodzaak op de gewenste versterking van het gebied: "Langs deze en andere 
thema’s zorgen we voor een goed vestigingsklimaat, één waarin mensen willen blijven wonen, 
werken en recreëren. Wel zijn wij ons ervan bewust dat het één niet zonder het andere kan. 
Tegelijk met de investeringen in nieuwe woningen willen we ook werkgelegenheid creëren. 
Daarbij moeten onze bedrijven beschikken over voldoende ruimte en optimale bereikbaarheid. 
Dat alles in een klimaatbestendige omgeving met hoge biodiversiteit, met veel aandacht voor 
onze waterstromen, zowel aan de oppervlakte als in de bodem. Ofwel, het is een complexe 
opgave en we verwachten hiervoor de steun van de provincie Gelderland."

Samenwerkingsagenda
Het vitaal platteland neemt in de plannen een belangrijke plek in: de versterking van de keten 
van werkgelegenheid die ontstaat vanuit de landbouwsector. En het versterken van de woon-
functie op het platteland, door bijvoorbeeld erfdelen. Alle ontwikkelingen in de Kop van de 
Veluwe staan en vallen met een goede bereikbaarheid. We voorkomen filevorming door in te 
zetten op duurzame mobiliteit en het investeren in goede OV-knooppunten (hubs). Op deze 
locaties komt ook ruimte voor winkels en kantoren. De hub 't Harde is hiervoor in beeld maar 
vraagt forse investeringen. In Nunspeet werken we hard aan de Poort van de Veluwe. Door de 
vernieuwing van de stationsomgeving 
kunnen inwoners en recreanten direct 
vanuit de trein de natuur en de omge-
ving verkennen. Om zuinig om te gaan 
met de bestaande ruimte onderzoeken 
de gemeenten van de Kop van de Ve-
luwe de mogelijkheden voor hoogbouw. 
Daarbij ondersteunen wij het initiatief 
van ondernemers om te investeren in 
circulair bouwen. Het realiseren van 
al deze ambities is afhankelijk van een 
duurzame arbeidsmarkt, waarvoor 
samenwerking met het onderwijs  
essentieel is. 

Het bestuurlijk samenwerkingsverband Kop van de Veluwe bestaat uit de gemeenten Elburg, 
Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek en partners provincie Gelderland, het waterschap 
Vallei en Veluwe, de ondernemers en onderwijsorganisaties. Met 17 andere gemeenten maken 
zij weer deel uit van de Regio Zwolle, de economisch sterkst groeiende regio van Nederland. 
Zie ook regiozwolle.info/kopvandeveluwe.

Stichting Hulpfonds Nunspeet voor inwoners met 
financiële zorgen
Kringloop 'de Cirkel' uit Nunspeet heeft ieder jaar de goede gewoonte om een groot deel van 
de winst te schenken aan organisaties en instellingen in de gemeente. Ook dat is circulair  
denken. Zorgen dat de overgebleven middelen weer in de samenleving terugkomen. Dit jaar 
heeft het bestuur van de kringloopwinkel echter besloten om een groot deel van de winst 
niet aan organisaties en instellingen te schenken, maar om een hulpfonds in te stellen waaruit 
inwoners materieel of financieel geholpen kunnen worden.

Kringloop 'de Cirkel' zag deze noodzaak. Steeds meer mensen liggen wakker, omdat er grote 
zorgen zijn de eindjes aan elkaar te knopen. Wakker liggen omdat de fiets van je kind kapot 
is en je niet in staat bent de reparatiekosten te betalen. Hier wil het hulpfonds graag iets in 
betekenen.

In goed overleg met de gemeente is ervoor gekozen om de samenwerking met andere partijen 
aan te gaan, te weten: Voedselhulp Nunspeet, Stichting Verborgen Armoede Nunspeet en 
het Diaconaal Platform en in gezamenlijkheid een zelfstandige stichting op te richten. Deze 
stichting krijgt de naam Stichting Hulpfonds Nunspeet met als doelstelling: "Het bieden van 
(tijdelijke) materiële en/of financiële hulp aan natuurlijke personen, die als inwoners in de ge-
meente Nunspeet staan ingeschreven en daar ook feitelijk woonachtig zijn, die om welke reden 
dan ook in financiële nood verkeren of dreigen te raken en het verrichten van al wat hiermee 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn."

De vier genoemde partijen zijn momenteel enthousiast aan het werk om alles uit te werken en 
in te richten. Naast deze partijen zijn er gelukkig ook een aantal inwoners betrokken bij deze 
mooie ontwikkeling. Uiteraard krijgt iedereen - en dan voornamelijk de inwoners die het niet 
zo zwaar hebben - op een later moment de gelegenheid om aan dit hulpfonds een financiële 
bijdrage te leveren. 

Ondernemersontbijt Nunspeet
Afgelopen vrijdag werd de landelijke Dag van de Ondernemer 
gevierd. Een dag waarop ondernemers worden bedankt voor 
hun lef en doorzettingsvermogen. Een bloeiende lokale econo-
mie is immers belangrijk voor een vitale lokale gemeenschap. 
De gemeente Nunspeet bood alle ondernemers op deze dag 
een ontbijt aan in NH Hotel Sparrenhorst. Wethouder Mark van 
de Bunte heette iedereen welkom en gaf informatie vanuit de 
gemeente. Ook was er een informatiemoment van de Regio 
Zwolle over het laagdrempelige subsidieaanbod (50% van de 
scholingskosten) voor werkgevers voor om-/bijscholing van hun 
werknemers. Kijk voor meer informatie en aanvragen op
www.upgradejezelf.nl. 

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

De gemeente Nunspeet is voor Team Sociaal op zoek naar een 

consulent minimaregelingen, 
bijzondere bijstand en 
schuldhulpverlening 

(36 uur)

Het team bestaat uit 25 enthousiaste collega's die samen onze 
inwoners van helpen die financiële problemen of geen werk 
hebben. 

Wat ga je doen?
• Je behandelt aanvragen bijzondere bijstand en gemeentelijke 

inkomensregelingen voor inwoners met een laag inkomen.
• Je behandelt vragen over schuldenproblematiek.
• Je behandelt aanvragen voor schuldhulpverlening en rap-

porteert en adviseert hierover. Je bepaalt het recht op 
(financiële) ondersteuning, hebt contact met bewindvoer-
ders, stelt beschikkingen op en verzorgt alle voorkomende 
correspondentie die voortvloeit uit de aanvragen.  

• Je verwerkt de signalen met betrekking tot vroegsignalering 
van schuldenproblematiek en voert gesprekken met inwo-
ners over de signalen. Bij grotere schuldenproblematiek ga 
je op huisbezoek. 

Wat verwachten we van jou?
• Kennis van sociale wetgeving en in het bijzonder van de 

Participatiewet of je bent bereid dit te leren.
• Mbo+ denkniveau met bij voorkeur affiniteit met sociaal 

juridische dienstverlening. 
• Stressbestendig, secuur en zelfstandig.
• Enthousiast, pro-actief en inlevingsvermogen.  
• Affiniteit met klanten met psychosociale problematiek.

Wat bieden we jou?
• Salaris van minimaal € 2.255,-- en maximaal € 3.732,-- bij 

een 36-urige werkweek (afhankelijk van kennis en ervaring). 
• Een ruim Individueel Keuze Budget van 17,45% van je 

jaarsalaris. Hierin is je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en 
bovenwettelijk verlof ondergebracht. 

• Hybride werken, gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk in onze 
moderne kantooromgeving in het gemeentehuis.

• Volop ontwikkelmogelijkheden via Nunspeet Academy: wij 
investeren in vakmanschap, jouw persoonlijke ontwikkeling, 
onderlinge samenwerking en de organisatie.

• Een actieve personeelsvereniging.

Geïnteresseerd? 
Kijk voor de volledige vacaturetekst en een impressie van  
werken bij onze gemeente op nunspeet.nl/werkenbij.

Alzheimer Trefpunt: 
Wat betekent de diagnose NAH?
Als er in de loop van je leven schade aan je hersenen ontstaat, dan heet dat niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH). Deze schade kan ontstaan door bijvoorbeeld een verkeersongeluk of 
beroerte. Emma-Sophie Kommers, gedragswetenschapper bij InteraktContour (zorg en be-
geleiding aan mensen met NAH) vertelt hierover op vrijdagmiddag 25 november. Vragen die 
aan bod komen zijn: Hoe kan NAH ontstaan? Wat zijn de symptomen en hoe kun je ermee 
omgaan. De middag is bedoeld voor mensen met NAH en hun naasten. Ook mensen die in 
hun werk te maken hebben, zijn van harte welkom.

Er is inloop vanaf 13.30 uur en we starten om 14.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. 
Voor informatie kunt u terecht bij Judith Lutgerink van Welzijn Nunspeet via (0341) 25 20 20 
of Harmke Drost van Steunpunt Mantelzorg via (0341) 25 72 42. Heeft u geen vervoer? 
Neem dan even contact op. 


