
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.

24 mei 2022
Gemeente Nunspeet
APV-vergunning 
aangevraagd1

- Het houden van kledinginza-
  melingsacties in 2023. Zaken: 
  HZ 2022-0825 / HZ 2022-0826    
  HZ 2022-0827. Ontvangen 
  6-5-2022. 

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Bergakkerweg 1a. Plaatsen 
  van een dakkapel. Zaak: 
  HZ 2022-0767. Ontvangen 
  3-5-2022. 
- F.A. Molijnlaan 109. Wijzigen 
  van situatie parkeerterrein.
  Zaak: HZ 2022-0709. 
  Ontvangen 22-4-2022.
- Harderwijkerweg 64. Het 
  aanleggen van een inrit. 
  aak: HZ 2022-0782. 
  Ontvangen 4-5-2022.
- Heemskerklaan 117. Het 
  plaatsen van een dakkapel.
  Zaak: HZ 2022-0733. 
  Ontvangen 25-4-2022.
- Ittmannserf 1. Het kappen 
  van 3 eiken. Zaak: HZ 2022-
  0788. Ontvangen 5-5-2022. 
- Kuntzestraat 100. Plaatsen 
  van een dakkapel. Zaak: 
  HZ 2022-0707. Ontvangen 
  21-4-2022.
- Oosteinderweg 85. Het 
  aanbrengen van stucplint.
  Zaak: HZ 2022-0729. 
  Ontvangen 25-4-2022.
- Vlierweg 16. Het verlagen en 
  verbreden van de oprit. Zaak: 
  HZ 2022-0801. Ontvangen 
  8-5-2022. 
- Waterweg 41. Het oprichten 
  van een bijgebouw. Zaak: 
  HZ 2022-0787. Ontvangen 
  5-5-2022.
- Zeeweg 11. Het isoleren van 
  het dak. Zaak: HZ 2022-0713. 
  Ontvangen 23-4-2022.
- Zeeweg 13. Het isoleren van 
  het dak. Zaak: HZ 2022-0734. 
  Ontvangen 26-4-2022.
- Zwolsewegje 96. Het wijzigen 
  van de inrit. Zaak: HZ 2022-
  0764. Ontvangen 2-5-2022. 

Beslistermijn verlengd1 
- Dorpsstraat 42. Verbouwen 
  winkelpand. Zaak: HZ 2022-
  0531. Verzonden 16-5-2022. 
- Korteweg 4. Het oprichten 
  van drie appartementen.
  Zaak: HZ 2022-0541. 
  Verzonden 13-5-2022.
- Laan 9. Het plaatsen van een 
  reclamezuil kantoorpand.
  Zaak: HZ 2022-0532. 
  Verzonden 13-5-2022.

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Bloemhofweg 102. Plaatsen 
  van een dakkapel. Zaak: 
  HZ 2022-0642. Verzonden 
  12-5-2022.
- Brouwerskamp 20. Aanleggen 
  van een inrit. Zaak: HZ 2022-
  0676. Verzonden 11-5-2022.
- Enkweg 28. Het kappen van 
  een boom. Zaak: HZ 2022-
  0674. Verzonden 16-5-2022.

Vergunningen - Gerbrandystraat 131. Het 
  realiseren van een puntkap 
  op garage. Zaak: HZ 2022-
  0587. Verzonden 11-5-2022.
- Heemskerklaan 117. Het 
  plaatsen van een dakkapel.
  Zaak: HZ 2022-0733. 
  Verzonden 16-5-2022.
- Heemskerklaan 140. Het 
  verbouwen va de schuur.
  Zaak: HZ 2022-0567. 
  Verzonden 11-5-2022. 
- Kuntzestraat 100. Het 
  plaatsen van een dakkapel.
  Zaak: HZ 2022-0707. 
  Verzonden 12-5-2022. 
- Molenbeek fase 3, kavel 12. 
  Oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-0356. 
  Verzonden 11-5-2022. 
- Molenbeek fase 3, kavel 9.  
  Oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-0378. 
  Verzonden 16-5-2022.
- Vlierweg 16. Het verlagen en 
  verbreden van de oprit. Zaak: 
  HZ 2022-0801. Verzonden 
  16-5-2022.
- Zwolsewegje 96. Het wijzigen   
  van de inrit. Zaak: HZ 2022-
  0764. Verzonden 16-5-2022.

Evenementenvergunning 
verleend2

- Marktplein. Beachvolleybal
  toernooi op 24 en 25 juni 
  2022. Zaak: HZ 2022-0162. 
  Verzonden 12-5-2022.
- Oogstweg. Het houden van 
  een straatbarbecue op 24 
  juni 2022. Zaak: HZ 2022-
  0593. Verzonden 17-5-2022.

APV-vergunning aangevraagd1

- Jasmijnweg 21. Het plaatsen 
  van een puincontainer. Zaak: 
  HZ 2022-0847. Ontvangen 
  15-5-2022. 
- Plaatsen van spandoeken 
  voor een expositie in het 
  Bezoekerscentrum Nunspeet.
  Zaak: HZ 2022-0808. 
  Ontvangen 9-5-2022.
- Parkeerplaats nabij Oenen-
  burgweg 266. Het tijdelijk 
  plaatsen van een grofvuil-
  container. Zaak: HZ 2022-
  0770. Ontvangen 3-5-2022. 
- Parkeerplaats nabij Prins
  Mauritserf 38-70. Het tijdelijk 
  plaatsen van 2 zeecontainers 
  en een dixi. Zaak: HZ 2022-
  0829. Ontvangen 12-5-2022. 

APV-vergunning verleend2

- Jasmijnweg 21. Het plaatsen 
  van een puincontainer. Zaak: 
  HZ 2022-0847. Verzonden 
  17-5-2022.
- Plaatsen van spandoeken 
  voor een expositie in het 
  Bezoekerscentrum Nunspeet.
  Zaak: HZ 2022-0808. 
  Verzonden 13-5-2022. 
- Parkeerplaats nabij Oenen-
  burgweg 266. Het tijdelijk 
  plaatsen van een grofvuil-
  container. Zaak: HZ 2022-
  0770. Verzonden 13-5-2022.
- Parkeerplaats nabij Prins
  Mauritserf 38-70. Het tijdelijk 
  plaatsen van 2 zeecontainers 
  en een dixi. Zaak: HZ 2022-
  0829. Verzonden 16-5-2022. 

Inzage
Eenvoudig toegang tot besluiten over uw buurt zoals 

vergunningen, bouwplannen en 
lokale regelgeving? 

overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Toch liever de stukken 
inzien in het gemeentehuis?

Maak dan een afspraak via (0341) 25 99 11.

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

Vaststelling wijzigingsplan Stakenbergweg 106
Het college van B&W heeft op 17 mei 2022 het wijzigingsplan 
Stakenbergweg 106 vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet 
in de bouw van een tweede bedrijfswoning op het perceel 
Stakenbergweg 106 in Elspeet en het slopen van de agrarische 
bebouwing op het perceel Kleine Kolonieweg 160 in Elspeet.
Het wijzigingsplan ligt vanaf woensdag 25 mei tot en met 
woensdag 6 juli 2022 ter inzage in het gemeentehuis. Het plan 
is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl  
(NL.IMRO.0302.WI01032-vg01).

Met ingang van 26 mei tot en met 7 juli 2022 kan tegen dit vast-
stellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, zie colofon. Via 
loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/ is het ook mogelijk digi-
taal beroep in te stellen. Daarvoor moet u wel beschikken over 
DigiD. Kijk op de website van de Raad van State voor de precieze 
voorwaarden (www.raadvanstate.nl). Voor vragen over het 
besluit kunt u contact opnemen met de gemeente Nunspeet, 
telefoonnummer (0341) 25 99 11. 

24 mei 2022

Vanwege Hemelvaartsdag wordt de weekmarkt verplaatst 
naar woensdag 25 mei. Het gemeentehuis en de gemeentewerf 

zijn gesloten op 26 en 27 mei. 

Ontheffing Alcoholwet 
verleend2

- Marktplein. Het schenken 
  van zwak-alcoholhoudende 
  drank tijdens Rythm and 
  Bluestime Nunspeet op 
  3 juni 2022. Zaak: HZ 2022-
  0797. Verzonden 12-5-2022. 
- Stationslaan 15 en 19. Het 
  schenken van zwakalcohol-
  houdende drank tijdens de 
  Haringparty op 18 juni 2022.
  Zaak: HZ 2022-0580. 
  Verzonden 17-5-2022.

Milieumelding1

- Oosteinderweg 104. Het 
  vervangen van het gas-
  afleverstation door een 
  kleinverbruikaansluiting.
  Zaak: HZ 2022-0726. 
  Ontvangen 22-4-2022. 

Sloopmelding1

- Vlierweg 41. Asbestsanering 
  Vlierweg 41, 43 en 45. Zaak: 
  HZ 2022-0761. Ontvangen 
  2-5-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Heetkamp 54d. Het tijdelijk 
  bewonen van een pauze-
  woning. Zaak: HZ 2022-
  0754. Ontvangen 29-4-2022. 
- Stakenbergweg 62 0010. Het 
  vernieuwen van een vakantie-
  woning. Zaak: HZ 2022-
  0666. Ontvangen 13-4-2022. 
- Staverdenseweg 58. Het 
  plaatsen van een overkapping 
  en schuurtje. Zaak: HZ 2022-
  0708. Ontvangen 22-4-2022. 

Beslistermijn verlengd1
- Stakenbergweg 54. Plaatsen 
  van een poort. Zaak: HZ 
  2022-0530. Verzonden 
  13-5-2022.

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Veenweg 26. Het plaatsen 
  van een dakopbouw. Zaak: 
  HZ 2022-0380. Verzonden 
  12-5-2022.

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Harderwijkerweg 497 0007. 
  Het tijdelijk bewonen van 
  een pauzewoning. Zaak: 
  HZ 2022-0753. Ontvangen 
  29-5-2022. 
- Varelseweg 211. Uitbreiden 
  van een recreatiewoning.
  Zaak: HZ 2022-0591. 
  Ontvangen 30-3-2022.

Evenementenvergunning 
verleend2 
- Weiland nabij T-splitsing 
  Randmeerweg-Bredeweg.  
  Oogstfeest Hulshorst op 
  24 juni 2022. Zaak: HZ 2022-  
  0555. Verzonden 12-5-2022. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
verleend3
- Gortelseweg 79. Verbouwen 
  van het woonhuis. Zaak: 
  HZ 2022-0474. Verzonden 
  16-5-2022.  

Evenementenvergunning 
aangevraagd1  
- Elspeterbosweg 26. Het 
  houden van het korenfestival 
  op 24 september 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0853. Ontvangen 
  17-5-2022.
- Elspeterbosweg 26. Houden 
  van een rommelmarkt op 
  9 juli 2022. Zaak: HZ 2022-
  0641. Verzonden 17-5-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Voornemen verkoop grond aan ‘t Frusselt te Vierhouten
In verband met de urgente en benodigde versterking én  
uitbreiding van het energienetwerk voor de toekomst is de 
gemeente Nunspeet van plan een perceel grond ter grootte 
van circa 22 m2, gelegen aan ’t Frusselt te Vierhouten, 
kadastraal bekend gemeente Nunspeet, sectie E, nummer 
2822 (gedeeltelijk), te verkopen aan een netbeheerder voor 
het plaatsen van een transformatorstation. 

De gemeente Nunspeet is van oordeel dat bij deze verkoop 
geen mededingingsruimte door middel van een selectiepro-
cedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat 
of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van 
objectieve, toetsbare en redelijke criteria slecht één serieuze 
gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van deze 
grond, nl. de enige ter plaatste opererende netbeheerder
De verkoop aan een derde-partij leidt tot (particulier) eigen-
dom, waarbij deze derde-partij niet zal kunnen voldoen aan 
de gestelde voorwaarde nl. de urgente en benodigde verster-
king en uitbreiding van het energienetwerk door het plaatsen 
van een transformatorstation. 

De gemeente geeft na een wachttijd van 20 kalenderdagen, 
ingaande de dag na de datum van deze publicatie, uitvoering 
aan haar voornemen tot verkoop van de hiervoor bedoelde 
grond. Als u over het bovenstaande vragen of opmerkingen 
hebt, kunt u contact opnemen met Monique van Wees, 
telefoonnummer (0341) 25 99 11.

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

Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld
Gedeputeerde Staten heeft het Recreatiezoneringsplan Veluwe 
vastgesteld. Tot en met 31 maart 2022 kon eenieder een 
zienswijze indienen over het ontwerp Recreatiezonerings-
plan. Daarvan maakte 116 mensen en organisaties gebruik.
De zienswijzen zijn van een reactie voorzien, ruim 40 
zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het plan. Het 
vastgestelde plan en de reactienota zijn te vinden op 
www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl.

Natuur beschermen én beleven
De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van 
Nederland en onderdeel van het Europese netwerk van 
beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Het gaat helaas 
niet goed met deze prachtige Gelderse natuur. Door verdro-
ging, 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 en stuifzanden en beken. 

Daarnaast is door de provincie, in samenwerking met ter-
reineigenaren 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. 

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 recreatiemogelijkheden juist 
verbeterd en extra voorzieningen aangelegd. Het Recreatie-
zoneringsplan is een eerste, maar belangrijke, stap om de 
komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik 
van de Veluwe. Het huidige Recreatiezoneringsplan is niet 
het absolute eindbeeld voor de Veluwe. De komende jaren 
worden ongetwijfeld nieuwe inzichten opgedaan die tot 
aanpassingen leiden.

Huisvuilroute rondom 
Hemelvaartsdag
De huisvuilroute (blauwe container) van 
donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) wordt 
gereden op zaterdag 28 mei 2022. 

Wilt u voortaan een melding ontvangen in uw mailbox of op 
uw telefoon zodra de container aan de weg moet? Meld u 
dan aan voor de digitale AfvalWijzer via mijnafvalwijzer.nl.

Nieuw college van burgemeester en wethouders
Naast het raadsakkoord voor de komende vier jaar is ook de samenstelling van het nieuwe 
college van burgemeester en wethouders bekend. De huidige wethouders Mark van de Bunte 
(Gemeentebelang) en Jaap Groothuis (SGP) maken opnieuw deel uit van het college. 
Nieuwkomers zijn Jennifer Elskamp (ChristenUnie) en Wichert Stoffer (CDA Lokaal, mede 
namens PvdA/GroenLinks). De benoeming en beëdiging van de vier beoogde wethouders, die 
door de raad worden voorgedragen, is gepland in de raadsvergadering van 2 juni aanstaande.

Op dit moment is nog niet bekend wie de vertrekkende burgemeester Van de Weerd waar-
neemt. Deze waarnemer neemt het burgemeesterschap op zich totdat het proces voor een 
nieuwe burgemeester voor de gemeente Nunspeet is afgerond, naar verwachting medio 2023. 

Voorlopige portefeuilleverdeling
De burgemeester is verantwoordelijk voor de wettelijke taken, zoals openbare orde en  
veiligheid. Als locoburgemeester en voor de portefeuille Samenleving is Mark van de Bunte 
kandidaat. Onder Samenleving valt onder andere economie, sport, recreatie en cultuur. Hij is 
tevens bestuurlijk trekker voor de projecten De Wiltsangh en de Stationsomgeving.

Jaap Groothuis is de tweede locoburgemeester en blijft de portefeuille Ruimtelijke Ordening 
& Volkshuisvesting houden en krijgt daarnaast Openbare Ruimte. Ook is hij verantwoordelijk 
voor onder meer de projecten Omgevingswet 
en duurzaamheid. Het sociaal domein inclu-
sief onderwijs gaat naar Jennifer Elskamp die 
tevens derde locoburgemeester wordt. Zij 
krijgt ook de onderwijshuisvesting als project 
toebedeeld. Wichert Stoffer, de 4e locoburge-
meester, wordt verantwoordelijk voor Natuur 
en Landschap en zal de Bedrijfsvoering voor 
zijn rekening nemen, waaronder de gemeente-
lijke financiën, ICT en Personeel & Organisatie. 

De definitieve portefeuilleverdeling wordt in 
één van de eerstvolgende collegevergaderingen vastgesteld.

Heeft u recht op de energietoeslag van 800 euro?
Veel ouderen met een klein pensioen weten niet dat ze in aanmerking komen voor de energie-
toeslag van de gemeente. Ook is het voor mensen met een salaris rond het minimumloon of 
bijvoorbeeld een uitkering van het UWV niet altijd duidelijk dat de regeling ook voor hen geldt. 
Lees hieronder welke regels er zijn en hoe u de vergoeding kunt aanvragen.  

Inkomensgrenzen
Voor de toekenning van de energietoeslag kijkt de gemeente Nunspeet naar uw inkomen. Is 
uw inkomen lager dan 120% van de geldende bijstandsnorm passend bij uw leeftijd? Dan heeft 
u mogelijk recht op de energietoeslag. 

Ontvangt u op dit moment AOW en eventueel pensioen? Dan gelden de volgende bedragen:
• Alleenstaande: uw maandinkomen is lager dan € 1.382,89 netto.
• Gehuwd/Samenwonend: het gezamenlijke maandinkomen is lager dan € 1.872,49 netto.

Voor volwassenen vanaf 21 jaar tot aan de AOW leeftijd gelden de volgende bedragen:
• Alleenstaande: uw maandinkomen is lager dan € 1.244,54 netto.
• Gehuwd/samenwonend: het gezamenlijke maandinkomen is lager dan € 1.777,92 netto.

Ben je tussen de 18 en 21 jaar en woon je zelfstandig? Dan heb je misschien ook recht op de 
energietoeslag. Wil je weten of dit ook voor jou geldt? Neem dan contact op met de gemeente 
Nunspeet via (0341) 25 99 11 of meld je op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur bij het het 
Financieel Trefpunt in de bibliotheek. 

Goed om te weten
Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten en de energietoeslag is onbelast. Dit 
betekent dat u er geen belasting over betaalt en het niet meetelt als inkomen voor bijvoor-
beeld toeslagen. Belangrijk is wel dat u een energierekening betaalt. Woont u bijvoorbeeld bij 
iemand in? Dan geldt deze regeling niet voor u. 

Financieel Trefpunt
U kunt de energietoeslag aanvragen via www.nunspeet.nl/energietoeslag. Wilt u hulp bij deze 
aanvraag, dan kunt u zonder afspraak binnen lopen bij het Financieel Trefpunt. Elke donderdag 
tussen 10.00 en 12.00 staan zij voor u klaar in de bibliotheek (Veluvine). 

Kunt u niet op donderdagmorgen? Een afspraak op een andere dag kan ook. Neem hiervoor 
contact op via 088 784 6464 of stuur een e-mail naar financieeltrefpuntnunspeet@stimenz.nl.

Het Financieel Trefpunt is een samenwerking tussen Stichting Welzijn Nunspeet, Het Venster, 
Humanitas, Stimenz en MEE Veluwe.
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Handige tips voor een koele, 
groene en levendige tuin 
Ben je op zoek naar 
advies over hoe je 
je tuin groener of 
koeler kunt maken? 
Of wil je regenwater 
opvangen, maar 
weet je niet hoe? Een 
tuincoach geeft prak-
tische tips en laat 
zien wat er mogelijk 
is in jouw tuin. 

Vraag gratis een gesprek met een tuincoach aan via: 
www.veluweduurzaam.nl/tuincoaches.
Veluwe Duurzaam is het duurzaamheidsloket van o.a. de 
gemeente Nunspeet.

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

Spoorwegovergang Elspeterweg 
afgesloten van 17 - 20 juni
Vanwege de aanpak van de stationsomgeving wordt door 
aannemer BAM (namens ProRail) onderhoud uitgevoerd aan 
de spoorwegovergang Elspeterweg in Nunspeet. Dit betekent 
dat de spoorwegovergang voor al het verkeer is afgesloten 
van vrijdag 17 juni 23.00 uur tot en met maandag 20 juni 
7.00 uur. 

Het verkeer wordt omgeleid via de A28, afrit 15 (Epe/
Nunspeet-Oost). De hulpdiensten en het busvervoer zijn 
geïnformeerd over de afsluiting. De reizigers van buslijn 112 
(Apeldoorn-Nunspeet via Elspeet) hebben enige hinder. Kijk 
op www.rrreis.nl voor actuele reisinformatie.

De bedrijven en bewoners aan de zuidzijde van het spoor 
blijven via de snelweg A28, afrit 14 (Nunspeet/Elspeet) 
bereikbaar. 

Ben je een doener, ben je graag een spin in het web en heb je affiniteit met het sociaal domein? 
Lees dan verder, want voor Team Samenleving zoeken we een 

administratief medewerker Sociaal Domein
26 uur per week

Het team bestaat uit 29 enthousiaste collega’s en kent een zakelijke en prettige werksfeer. Met 
elkaar werken wij aan optimale preventie en ondersteuning in het sociaal domein van onze 
gemeente (gezondheid, Wmo, jeugdbeleid, onderwijs, sport en beweging). 

Jouw werkzaamheden 
• Je draagt zorg voor voorbereiding en verslaglegging van diverse interne en externe overleg-

organen, zoals het Lokaal platform wonen, welzijn en zorg en overleg met de kerken.  
• Je bent actief in de voorbereiding en uitvoering van alle organisatorische facetten.
• Je bent ambtelijk secretaris van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning.
• Je bent betrokken bij de uitvoering van besluiten binnen het sociaal domein.

Wat verwachten wij van jou?
• Je beschikt over een mbo werk- en denkniveau.
• Je hebt ruime ervaring in een brede administratieve functie.
• Je hebt affiniteit met het sociaal domein (in de gemeente Nunspeet).
• Je beschikt over een dienstverlenende en flexibele werkhouding.

Geïnteresseerd?
Bekijk de volledige vacaturetekst op www.nunspeet.nl/werkenbij.

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

Op zoek naar een Prokkelstage?
Wil jij een Prokkelstage van 1 dag doen bij de gemeente Nunspeet? Wij bieden twee 
Prokkelstages op donderdag 9 juni, de Nationale Prokkelstagedag: 

• Stage 'Op pad met de bode': samen met de bode loop je een dag mee en help je met 
allelei klussen zoals koffie klaarzetten voor een vergadering, helpen in de kantine, de post 
verzorgen, kopiëren en nog veel meer.

• Stage 'Op pad met de buitendienst': je helpt de mannen van de gemeentewerf met het 
onderhouden van de speeltuinen, bomen, parken en vaste planten. Je stapt in de veegwa-
gen, je helpt met het schoonmaken en onderhouden van allerlei straatmeubilair en helpt 
mee met het afhandelen van klachten en meldingen in de openbare ruimte. 

Heb je interesse of een vraag, stuur dan een e-mail naar gemeente@nunspeet.nl 
of bel (0341) 25 99 11. Tot 1 juni a.s. kun je reageren. 

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én 
iemand zonder. Om te laten zien hoe belangrijk en waardevol deze ontmoetingen zijn, zijn er 
verschillende initiatieven zoals de jaarlijkse Prokkelweek (6 tot en met 13 juni 2022). Op don-
derdag 9 juni is de Nationale Prokkelstagedag. Een laagdrempelige manier voor ondernemers 
en mensen met een beperking/afstand tot de arbeidsmarkt om kennis met elkaar te maken.

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

Vaccineren tegen MenACWY
Jongeren geboren in 2008 ontvangen dit voorjaar een uitnodiging van het RIVM voor een vac-
cinatie tegen meningokokkenziekte. Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt 
door een bacterie, de meningokok. Van deze bacterie bestaan meerdere typen. De typen A, B, 
C, W en Y zijn de bekendste. De bacterie bevindt zich gewoonlijk in de neus-keelholte zonder 
dat je er ziek van wordt. Je kan dan wel een ander besmetten. De bacterie wordt via de lucht, 
door hoesten en niezen, of door zoenen van mens op mens overgedragen.

Waar en wanneer?
De MenACWY-vaccinatie wordt door GGD Noord- en Oost-Gelderland gegeven op 30 mei 
tussen 10.00 en 17.00 uur. Adres: Veluvine, F.A. Molijnstraat 186 in Nunspeet. 

Inhaalvaccinaties
Dit voorjaar worden ook inhaalvaccinaties gegeven voor DTP-BMR, HPV en andere vaccinaties 
uit het Rijksvaccinatieprogramma. Voor kinderen onder de 18 jaar die één van deze vaccinaties 
gemist hebben en deze alsnog willen halen: neem contact op met GGD Noord- en Oost-Gelder-
land via 088 443 3100 (werkdagen tussen 8.00 en 12.00). Er worden geen coronavaccinaties 
gegeven. Voor meer informatie over coronavaccinaties: www.ggdnog.nl.

Voor meer informatie over de HPV-vaccinatie: www.rivm.nl/meningokokken. 
Heb je vragen over vaccinaties? Ga naar www.rijksvaccinatieprogramma.nl/vragen.  
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Terugblik: 6 jaar burgemeesterschap
Harriët Vijsma gaat in gesprek met Breunis van de Weerd, burgemeester van de gemeente 
Nunspeet. Een tv-uitzending waar op persoonlijke voet wordt gesproken over zijn tijd als 
burgemeester. De uitzending wordt vertoond op TV Nunspeet op dinsdag 24 mei om 14.00 uur 
en om 19.00 uur en op woensdagochtend woensdag 25 mei om 10.00 uur. 


