
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

- Elspeterweg 28 0004. Tijdelijk 
  bewonen van een recreatie-
  verblijf. Zaak: HZ 2021-2011. 
  Ontvangen 30-12-2021.
- Harderwijkerweg 49. Verbre-
  den van inrit. Zaak: HZ 2021-
  1944. Ontvangen 16-12-2021. 
- Molenbeek fase 3, kavel 17-18. 
  Oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2021-2018. 
  Ontvangen 31-12-2021.
- Molenbeek fase 3, kavel 19-20.  
  Oprichten van een woning. 
  Zaak: HZ 2021-2016. 
  Ontvangen 31-12-2021.
- Molenbeek fase 3, kavel 23-24. 
  Oprichten van een woning. 
  Zaak: HZ 2021-2017. 
  Ontvangen 31-12-2021.
- Molenbeek fase 3, kavel 27- 28. 
  Het bouwen van een dubbel 
  woonhuis. Zaak: HZ 2022-
  0004. Ontvangen 3-1-2022.
- Molenbeek fase 3, kavel 6. 
  Het oprichten van een 
  woning. Zaak: HZ 2021-2015. 
  Ontvangen 31-12-2021.
- Vicarieweg 22. Het bouwen 
  van een rijhal. Zaak: HZ 2022-
  0044. Ontvangen 11-1-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Het oprichten van een 
  bedrijfsverzamelgebouw.
  Zaak: HZ 2021-1857. 
  Verzonden 17-1-2022.
- Elspeterweg 28 0004. Tijdelijk 
  bewonen van een recreatie
  verblijf. Zaak: HZ 2021-2011. 
  Verzonden 18-1-2022. 
- Kolmansweg 73. Plaatsen van 
  een Wikkelhouse Premantel-
  zorgwoning. Zaak: HZ 2021-
  1733. Verzonden 12-1-2022. 
- Grote-Bunteweg 11. Tijdelijk 
  huisvesten arbeidsmigranten 
  in bestaande gebouwen 
  (Activiteiten Handelingen 
  met gevolgen voor beschermde 
  monumenten, Afwijken best. 
  plan). Zaak: HZ 2021-1792. 
  Verzonden 24-1-2022. 

Omgevingsvergunning 
geweigerd3

- Jan Topweg 12. Aanleggen 
  van een oprit/uitrit. Zaak: 
  HZ 2021-1923. Verzonden 
  17-1-2022.

Evenementenmelding1

- Het houden van een auto
  toertocht t.b.v. Autobedrijf 
  Franken. Zaak: HZ 2022-0021. 
  Ontvangen 6-1-2022. 

APV-vergunning aangevraagd1

- Laan 20. Uitoefenen van 
  horecabedrijf De Kromsteert. 
  Zaak: HZ 2022-0054. 
  Ontvangen 6-1-2022. 
- Hoek Brinkersweg/Laan. 
  Objectontheffing voor 
  hoogwerker/versnipperaar
  26/11/2021. Zaak: HZ 2021-
  1324. Ontvangen 30-8-2021. 
- Parkeerstrook voor de 
  woning Zwolsewegje 120. 

Vergunningen   Het tijdelijk plaatsen van een 
  container. Zaak: HZ 2022-
  0050. Ontvangen 12-1-2022. 

APV-vergunning verleend3

- Parkeerstrook voor de 
  woning Zwolsewegje 120. 
  Het tijdelijk plaatsen van een 
  container. Zaak: HZ 2022-
  0050. Verzonden 13-1-2022. 

Sloopmelding1

- Groen van Prinstererstraat 
  18 N001. Verwijderen van 
  asbest uit een middenspan-
  ningsruimte. Zaak: HZ 2021-
  1565. Ontvangen 13-10-2021. 
- Ligusterweg 11. Verwijderen 
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  0043. Ontvangen 11-1-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Stakenbergweg 35. Aanleggen
  nieuwe inrit. Zaak: HZ 2022-
  0045. Ontvangen 11-1-2022. 

APV-vergunning aangevraagd1

- Uddelerweg 69. Uitoefenen 
  horecabedrijf bij Bakker Piet. 
  Zaak: HZ 2022-0056. 
  Ontvangen 11-1-2022. 

Sloopmelding1

- Nachtegaalweg 27. Saneren 
  van beschreven bronnen.
  Zaak: HZ 2021-1536. 
  Ontvangen 8-10-2021.

Milieumelding1

- Uddelerweg 1. In gebruik 
  hebben uitbreiding winkel-
  ruimte. Zaak: HZ 2019-2305. 
  Ontvangen 3-12-2019. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Harderwijkerweg 301. Het 
  vervangen van kozijnen en 
  ramen. Zaak: HZ 2022-0024. 
  Ontvangen 9-1-2022.
- Harderwijkerweg 495 0005. 
  Het tijdelijk bewonen van 
  een pauzewoning. Zaak: 
  HZ 2022-0012. Ontvangen 
  5-1-2022. 
- Rijksweg A28 1. Plaatsen 
  opslagtank. Zaak: HZ 2021-
  1849. Ontvangen 30-11-2021. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Harderwijkerweg 235b. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  pauzewoning. Zaak: HZ 2021-
  1993. Verzonden 17-1-2022. 
- Harderwijkerweg 235g. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  pauzewoning. Zaak: HZ 2021-
  1987. Verzonden 17-1-2022. 
- Killenbeekweg 12. Plaatsen 
  loods. Zaak: HZ 2021-1790. 
  Verzonden 17-1-2022. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Niersenseweg 12. Kappen van
  houtopstanden. Zaak: HZ 2021-
  1966. Ontvangen 21-12-2021. 

- Zie colofon voor toelichting -

Ontwerpwijzigingsplan Oudeweg 21 
Het college van B&W is van plan het wijzigingsplan Oudeweg 21
te wijzigen. Dit plan betreft het vergroten van het bouwvlak 
om de huidige tunnelkassen uit te breiden. 

Van 26 januari tot en met 8 maart 2022 liggen het ontwerp-
wijzigingsplan en de daarbij behorende stukken ter inzage in 
het gemeentehuis. Het ontwerpwijzigingsplan vindt u ook op 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.WI01029-ow01).

Tijdens bovengenoemde termijn waarin het plan ter inzage 
ligt, kan iedereen zijn of haar zienswijze naar voren brengen 
bij het college van B&W, zie colofon. Voor vragen neemt u 
contact op met de gemeente Nunspeet via (0341) 25 99 11. 

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

Ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan Onzelfstandige 
Bewoning en Logies Arbeidsmigranten/Seizoenarbeiders e.a.'
Van 26 januari tot en met 8 maart 2022 ligt het ontwerp van 
het bestemmingsplan 'Parapluplan Onzelfstandige Bewoning 
en Logies Arbeidsmigranten/Seizoenarbeiders e.a.' ter inzage 
in het gemeentehuis. Dit plan vindt u ook op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01190-ow01).

Op 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad een voorbereidings-
besluit genomen 'om onzelfstandige bewoning tegen te gaan 
/ voor het uitsluiten van logies ten behoeve van arbeidsmi-
granten en/of seizoenarbeiders'. Een voorbereidingsbesluit 
geldt volgens de wet voor 1 jaar. Binnen dat jaar dient in elk 
geval een ontwerpbestemmingsplan ter inzage zijn gelegd, 
wil de voorbereidingsbescherming niet vervallen. Het nu 
voorliggende ontwerpbestemmingplan 'Parapluplan Onzelf-
standige Bewoning en Logies Arbeidsmigranten/Seizoenar-
beiders e.a.' ligt daarom nu ter inzage.

Het bestemmingsplan 'Parapluplan Onzelfstandige Bewo-
ning en Logies Arbeidsmigranten/Seizoenarbeiders e.a.' is 
een zogenoemd parapluplan; een overkoepelend bestem-
mingsplan waarmee in een plan aanpassingen in meerdere 
bestemmingsplannen kunnen worden doorgevoerd. Het is 
dan niet noodzakelijk om alle plannen afzonderlijk aan te 
passen. In nieuwe bestemmingsplannen wordt deze regeling 
onverkort opgenomen. Deze juridische regeling wordt ook 
opgenomen in het nieuwe Omgevingsplan dat na 1 juli 2022 
wordt vastgesteld.

Het onderliggende ontwerpbestemmingsplan richt zich in de 
eerste plaats op de regulering van onzelfstandige bewoning. 
Deze regulering vindt plaats om met name concentratie van 
onzelfstandige bewoning tegen te gaan. Hiermee wordt voor-
komen dat de druk op het woon- en leefklimaat en daarmee 
de druk op de leefbaarheid in woonstraten/-buurten niet 
verder toeneemt voor zover deze factoren een relatie hebben 
met onzelfstandige bewoning. In dit ontwerpbestemmings-
plan is een eenduidige juridische regeling opgenomen voor 
de regulering van onzelfstandige bewoning. 

Het plan is in de tweede plaats opgesteld om het logies voor 
arbeidsmigranten/seizoenarbeiders e.a. in andere gebouwen 
en voor andere locaties, dan die voor de bestemming 'Wo-
nen' en 'Woongebied' bestemd zijn, te regelen.

Indienen zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn waarin het plan ter inzage 
ligt, kan iedereen zijn of haar zienswijze naar voren brengen 
bij het college van B&W, zie colofon. Voor vragen neemt u 
contact op met de gemeente Nunspeet via (0341) 25 99 11. 

Staat u in de gemeentegids?
Na de gemeenteraadverkiezingen in maart 2022 verschijnt 
een nieuwe, papieren gemeentegids. Staat uw organisatie, 

vereniging of bedrijf hierin vermeld? Kijk 
dan goed of alle gegevens nog kloppen. 
Het zou zonde zijn als uw gegevens daarin 
verkeerd vermeld staan. Eventuele wijzi-
gingen of nieuwe gegevens (bijvoorbeeld 
omdat u een bedrijf gestart bent) kunt u 
doorgeven via lokaaltotaal.nl/corporate/
uw-vermelding. Overigens kunt u hier al-
tijd, 24/7, zelf uw gegevens wijzigen zodat 
ze in de digitale gids correct zijn.

25 januari 2022

Plan aanpassing herdenkingsmonument Park 40-45 
Een burgerinitiatiefgroep heeft bij het oorlogsmonument in Park 40-45 aan het college van B&W 
een plan aangeboden om te komen tot uitbreiding van het monument, waarbij alle namen van 
slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog worden opgenomen, zowel militair, verzet, burgers en 
Joodse medeburgers. Eveneens worden namen van omgekomen militairen na 1945 vermeld en 
is er ruimte voor eventuele slachtoffers van vredesmissies in de toekomst. Voor het al dan niet 
opnemen van namen zijn criteria opgesteld. De nu opgestelde lijst telt ongeveer 130 namen.

Het ontwerp van het monument sluit aan bij het bestaande
monument in het park. Dirk Verheij heeft het monument 
ontworpen. Het bestaat uit vijf zuilen, inclusief de huidige 
zuil. De namen worden aangegeven op afzonderlijke plaat-
jes die op de zuilen worden aangebracht.

Bij het vormgeven van het oorspronkelijke monument in 
de jaren na de Tweede Wereldoorlog was al aangegeven 
dat niet alle slachtoffers uit de oorlog op het monument 
staan vermeld. De initiatiefgroep (Gerrit Storteboom, 
Gert Bos en Dick Baas) heeft, met ondersteuning van Ad 
Sulman van Nuwenspete, een zo volledig mogelijke inventarisatie uitgevoerd voor de namen 
van de op het monument op te nemen slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en de acties na 
de oorlog.

Burgemeester Van de Weerd: "Ik vind het mooi en waardevol initiatief. Ieder jaar start bij dit 
monument de stille tocht op 4 mei. Dit initiatief draagt bij aan het besef dat we nooit mogen 
vergeten welke offers gebracht zijn voor de vrijheid en dat we het belang daarvan moeten blij-
ven onderstrepen. Ik zal het college van B&W voorstellen uitvoering te geven aan dit initiatief." 

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

Opnieuw forse schade tijdens rustige jaarwisseling
Evenals vorig jaar verliep de jaarwisseling in de gemeente zonder grote incidenten. Net als 
landelijk werd er ook in de gemeente Nunspeet aanzienlijk meer vuurwerk afgestoken dan 
afgelopen jaar, ondanks het vuurwerkverbod. 

De aangerichte schade aan de openbare ruimte is opnieuw aanzienlijk. De schade in de week 
voorafgaand aan oudejaarsdag bedroeg 10.000 euro (8 afvalbakken). Tijdens de jaarwisseling 
werden 41 kolken (putten), 41 verkeersborden, 8 afvalbakken en een tafeltennistafel vernield 
door illegaal vuurwerk. Deze schade bedraagt maar liefst 36.100 euro, totaal dus 46.100 euro. 
Uitgesplitst naar de vier kernen heeft Nunspeet 36.500 euro schade, Elspeet 7.650,00 euro, 
Hulshorst 1.850,00 euro en Vierhouten 100,00. Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 werd er 
voor ca. 35.000 euro aan schade aangericht door illegaal vuurwerk. 

Burgemeester Van de Weerd: "Ik vind dit schadebedrag bizar. Onze buitendienst sluit uit 
voorzorg de kledingcontainers en sommige afvalbakken worden op voorhand al verwijderd of 
afgesloten. We kunnen niet alles weghalen. Gezien de aard van de schade is hier zeker sprake 
van zwaar illegaal vuurwerk. Handel daarin en bezit daarvan is levensgevaarlijk. De controle 
daarop krijgt rond de volgende jaarwisseling nog meer aandacht. Met het steeds zwaarder 
wordende illegale knalvuurwerk wordt helaas onnodig veel schade aangericht waar we uitein-
delijk met z’n allen voor de kosten opdraaien." De politie heeft de vernielingen in onderzoek en 
vraagt iedereen die iets gezien heeft zich te melden. 

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

Samen groeien naar natuurbrandveilig Vierhouten
Het natuurbrandrisico neemt de komende jaren als gevolge van de klimaatverandering toe. De 
Brandweer Noord- en Oost-Gelderland en gemeente Nunspeet vinden het belangrijk om hier 
aandacht voor te vragen bij inwoners van Vierhouten en werken samen in een pilot inwoners 
bewust te maken van risico's en maatregelen die je zelf kunt nemen om natuurbrand te voor-
komen. Als inwoner kun je namelijk zelf veel doen om de kans op natuurbrand te verkleinen. 
Of, als het toch misgaat, de gevolgen te beperken. Zo kunnen wij allemaal nog lang blijven 
genieten van de mooie natuur in onze omgeving.

Onlangs ontvingen inwoners van Vierhouten een brief van de gemeente en Brandweer Noord- 
en Oost-Gelderland met daarbij een 'groeikaart'. Hierop staan tips, passend bij deze tijd van 
het jaar, om de (woon)omgeving natuurbrandveiliger te maken. Ook in de winter kunnen 
mensen namelijk veel doen in hun woonomgeving om een natuurbrand later in het jaar te 
voorkomen. Denk hierbij aan het verwijderen van dorre bladeren en het vrijhouden van de 
dakgoot. Ook is het belangrijk dat het huisnummer altijd goed zichtbaar is vanaf de weg voor 
hulpdiensten. Na het toepassen van de tips kan de kaart in de grond gepoot worden, waaruit 
over een tijdje zomerbloemen groeien.

Wilt u meer tips en informatie over (het voorkomen van) natuurbrand? 
Kijk dan op www.natuurbrand.nl of www.brandweer.nl/natuurbrand.

Deze campagne is onderdeel van de Gebiedsgerichte Aanpak Natuurbrandbeheersing Veluwe. 
Binnen de Gebiedsgerichte Aanpak voor natuurbrandbeheersing werken verschillende partijen 
samen aan het voorkomen van natuurbranden.

Stemmen bij volmacht tijdens 
gemeenteraadsverkiezing
Als u geen mogelijkheid ziet zelf te stemmen tijdens de verkie-
zingen kunt u iemand anders machtigen dit voor u te doen. 
Die persoon mag maximaal twee volmachten accepteren 
en kan deze alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem 
uitbrengen. 

Volmacht op de stempas
Iedereen met kiesrecht kan een stempas laten omzetten in 
een volmachtbewijs. Dit kan tot op de dag van de stemming. 
Om een machtiging te geven, gebruikt een kiezer de hiervoor 
bestemde achterzijde van de stempas. Dit heet een 'onder-
handse volmacht'. U kunt alleen een andere kiezer uit de 
gemeente Nunspeet machtigen. De kiezer vult de gegevens 
in en hij/zij en de gemachtigde tekenen beiden. Ook geeft de 
kiezer (een kopie van) het identiteitsbewijs mee aan de ge-
machtigde. De gemachtigde brengt de volmachtstem tegelijk 
uit met zijn eigen stem. Een volmachtgever die uiteindelijk 
toch in de gelegenheid is om zelf te gaan stemmen, kan de 
onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet de stem-
pas teruggevraagd worden bij de gemachtigde.

Schriftelijke volmacht
Om een schriftelijke volmacht te geven, moet u op uiterlijk 
11 maart 2022 om 17.00 uur bij de gemeente de aanvraag 
indienen. Zodra de aanvraag door de gemeente is goed-
gekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs 
waarmee diegene namens de andere kiezer kan stemmen. 
De persoon die u machtigt, moet zelf ook een kiezer uit de 
gemeente Nunspeet zijn en brengt de stem tegelijk uit met de 
eigen stem. Een schriftelijke volmacht kan op twee manieren 
worden aangevraagd: 
- Online: u kunt een volmacht online aanvragen met DigiD. 
  U en de gemachtigde loggen allebei in met DigiD om de 
  aanvraag in te dienen. Dit kan vanaf woensdag 2 februari 2022.
- Schriftelijk: gebruik voor de schriftelijke aanvraag het 
  formulier op www.rijksoverheid.nl (verzoek om bij vol
  macht te stemmen). U als kiezer en degene die u machtigt 
  vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde 
  ontvangt bij goedkeuring van het verzoek een volmachtbewijs. 
  Het aanvraagformulier kunt u ook afhalen op het gemeente-
  huis en ingevuld mailen naar gemeente@nunspeet.nl of 
  per post sturen t.a.v. Team Publiek, zie colofon. 

Let op! Het is niet mogelijk een schriftelijke volmacht in te 
trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, verklaren
we de stempas van de volmachtgever namelijk ongeldig en 
wordt deze vermeld op de lijst van ongeldige stempassen. De 
volmachtgever kan daardoor zijn/haar stem niet meer zelf 
uitbrengen en ook geen vervangende stempas krijgen.

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

Openbare zitting 
Centraal Stembureau
Beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering
De voorzitter van het Centraal Stembureau van de verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente Nunspeet maakt, 
ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit, bekend dat dit bu-
reau op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur in de raadzaal 
in een openbare zitting beslist over:
• de geldigheid van de op maandag 31 januari 2022  

ingeleverde kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding 

van een politieke groepering en de nummering van de 
geldig verklaarde lijsten.

Let op! Vanwege de geldende coronamaatregelen kan de 
zitting niet fysiek worden bijgewoond. Deze zitting wordt 
digitaal uitgezonden via www.nunspeet.nl. Personen die 
bezwaar willen indienen, kunnen dat tijdens de zitting ook 
(digitaal) doen. Nadere instructie volgt ter zitting. Als u op 
voorhand al van plan bent van deze gelegenheid gebruik te 
maken, verzoeken wij u dit tijdig voorafgaand aan de zitting 
bij ons te melden via griffie@nunspeet.nl of door te bellen 
naar (0341) 25 99 11, zodat wij u ook tijdig de inloggegevens 
kunnen verstrekken. 
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Prijswinnaars kleurplaten Nunspeet 50 jaar
Afgelopen weken was er een kleurwedstrijd voor de jeugd. Alle scholen in onze gemeente 
zijn benaderd en net vóór de kerstvakantie werden de kleurplaten bezorgd bij de scholen. We 
ontvingen ruim tachtig prachtig ingekleurde kleurplaten. We hebben ze allemaal voor het raam 
bij de ingang van het gemeentehuis opgehangen. Het was voor wethouder Marije Storteboom 
ontzettend moeilijk kiezen, 
maar het is gelukt.

De prijswinnaars zijn Annalia 
Varwijk, Elin Rouvoet, Rebecca 
Bleijenberg, Pepijn Schouten, 
Ezra van Stuijvenberg, Jens van 
den Hoorn, Falco van Leeuwen 
en Jochem de With (niet op de 
foto). Afgelopen week heeft 
de wethouder de prijzen in het 
gemeentehuis uitgereikt.

Iedereen bedankt voor jullie prachtige kleurplaat. We laten ze nog een hele poos voor de ramen 
van het gemeentehuis hangen, zodat iedereen kan zien hoe goed jullie je best hebben gedaan.

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

Geld opnemen in de gemeente Nunspeet
We betalen steeds minder contant. Hierdoor neemt het gebruik van geldautomaten af. Om 
contant geld toch voor iedereen beschikbaar te houden, heeft Geldmaat - verantwoordelijk 
voor een veilige en klantvriendelijke spreiding van geldautomaten - alle geldautomaten van 
ABN AMRO, ING en Rabobank overgenomen. Daardoor is er een efficiënt, bankonafhankelijk 
netwerk van geldautomaten. Vanwege de veiligheid voor de gebruikers en de omgeving plaatst 
Geldmaat de geldautomaten bij voorkeur in winkels. 95% van de geldopnames gebeurt name-
lijk tijdens winkelopeningstijden. In de gemeente Nunspeet zijn vier automaten om geld op te 
nemen in winkels. Het gaat om: 

- Albert Heijn, Harderwijkerweg 18 in Nunspeet
- Bruna, Dorpsstraat 15 in Nunspeet (ook storten)
- Primera, Dorpsstraat 17 in Nunspeet (ook storten)
- Drogisterij De Brink, Apeldoornseweg 5 in Elspeet

Bij winkelcentrum Binnenhof aan de Colijnstraat (2 km buiten het centrum van Nunspeet) is 
een geldautomaat aanwezig waar u dagelijks geld op kunt nemen tussen 7.00 en 23.00 uur. 
Daarnaast zijn er geldautomaten aan de Kapelweg 7b in Hulshorst, Nunspeterweg 1 in  
Vierhouten en Nachtegaalweg 2c in Elspeet. Voor al deze geldautomaten buiten geldt dat u 
dagelijks tussen 7.00 en 23.00 uur geld op kunt nemen.

Gezien de beschikbaarheid van geldautomaten in vier winkels en de uitwijk ’s avonds en op 
zondag op de andere vier locaties vindt Geldmaat dat er voldoende mogelijkheden zijn in 
onze gemeente voor geldopname en geld storten. 

Prijsvraag fietsroute Nunspeet
Mede door te fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal 
en zelfredzaam. Ouderen fietsen graag, en willen ook graag 
blijven fietsen, maar zijn kwetsbaar in het verkeer. Het pro-
gramma 'Doortrappen' heeft de ambitie dat ouderen zo lang 
mogelijk veilig blijven fietsen. Doortrappen motiveert hen 
zelf maatregelen te nemen veilig te blijven fietsen. Het lokale 
netwerk rondom de oudere in elke gemeente helpt daarbij.

Om in 2022 Doortrappen coronaproof te laten starten en 
onder de aandacht te brengen, is een fietsrouteprijsvraag 
uitgeschreven. Weet u de veiligste en mooiste route voor 
ouderen in onze gemeente? Alle 55+'ers uit de gemeente 
Nunspeet nodigen wij van harte uit om een route in te sturen 
voor uiterlijk 18 maart 2022. De bekendmaking is in de Mei-
maand Fietsmaand 2022.

Voorwaarden
• De route mag geen bestaande route zijn.
• De lengte is minimaal 20 km en maximaal 35 km.
• De fietsroute voert hoofdzakelijk door de gemeente 

Nunspeet. Maximaal 10 km mag door andere gebieden/
gemeenten gefietst worden.

• Het startpunt bevindt zich in een van de vier dorps- 
kernen Nunspeet, Hulshorst, Vierhouten of Elspeet.

• Inzenders zijn 55+.
• Een deelnemer mag maximaal 1 fietsroute inzenden.
• Deelnemers zijn inwoner van de gemeente Nunspeet.

Beoordelingscriteria
• De route voert langs/door natuur.
• Langs de route zijn monumenten en/of bezienswaardig-

heden te zien.
• De route heeft zo min mogelijk lastige verkeerssituaties, 

zoals drukke oversteekplaatsen, obstakels en slechte 
berijdbaarheid.

• Er zijn horecagelegenheden onderweg.
• De route bevat rustpunten.
• De deelnemer vertelt een eigen verhaal bij de ingezon-

den route.

Medewerkers van Sportbedrijf Nunspeet, PCOB, Nunspeet 
uit de Kunst en gemeenteambtenaren beoordelen de inzen-
dingen.

U kunt uw inzending:
• digitaal aanleveren als Word- en/of PDF-document dat u 

per e-mail stuurt naar doortrappen@nunspeet.nl;
• inleveren bij de balie in het gemeentehuis;
• per post sturen naar gemeente Nunspeet t.a.v.  

Doortrappen Prijsvraag, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet.

U kunt uw route uitstippelen op een kaart en/of de route 
verwoorden in tekst (eventueel kunt u die verduidelijken met 
foto’s). Graag ontvangen wij een motivatie/verhaal waarom u 
voor deze route hebt gekozen en waarom u graag fietst.

Wat valt er te winnen?
• Een mooie bos bloemen.
• Een tegoedbon t.w.v. € 50,- te besteden aan fietsacces-

soires bij een fietsenwinkel naar keuze in onze gemeente.
• Fotomoment/publiciteit waarbij u uw route overhandigt 

aan de wethouder Verkeer.
• De uitgave van uw winnende fietsroute.

Kijk voor meer informatie op www.doortrappen.nl.

Escalatie van burenproblemen voorkomen
Eén op de vier Nederlanders ergert zich wel eens aan zijn of haar buren. Een deel van deze 
ergernissen escaleert en mondt zelfs uit in een burenruzie. Buurtbemiddeling kan er dan voor 
zorgen dat de buren met elkaar in gesprek gaan en samen tot een oplossing komen. Maar hoe 
mooi zou het zijn als de escalatie voorkomen kan worden? Buurtbemiddelingsorganisaties in 
heel Nederland sloegen de handen ineen voor een landelijke campagne met informatie en tips 
om zelf op een effectieve manier het gesprek aan te gaan. Dat is makkelijk praten! 

Op de website datismakkelijkpraten.nl staan vijf stappen die je kunt nemen om tot een con-
structieve oplossing te komen: blijf kalm, kies het juiste moment, leg uit wat het met jou doet, 
zoek naar een oplossing waar jullie allebei tevreden mee zijn en maak duidelijke afspraken. 
Buurtbemiddelaars uit het hele land geven 
tips door middel van persoonlijke vlogs 
onder de hashtag #datismakkelijkpraten.

Hettie Schoonhoven, coördinator Buurt-
bemiddeling Nunspeet-Elburg-Oldebroek 
licht toe: "Met de campagne willen we 
ervoor zorgen dat mensen zich bewust zijn 
dat een gesprek pas effectief is als je dat 
op de juiste toon en op het juiste moment 
inzet. Het heeft namelijk geen zin om in 
het heetst van de strijd het gesprek aan 
te gaan. Je vervalt dan in verwijten en dat 
werkt niet probleemoplossend."

Meer weten over Buurtbemiddeling? 
Kijk op de website
www.buurtbemiddelingnunspeetelburg.nl 
of bel (0341) 25 94 33.
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Gemeentelijke belastingen 2022
In tegenstelling tot de forse verhoging in 2021 blijft de stijging van de gemeentelijke belastingen 
(OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing samen) in 2022 beperkt tot een paar procenten. Het 
onderdeel afvalstoffenheffing stijgt iets meer, mede vanwege de stijgende kosten om ons afval 
te verwerken. Toch zijn we in staat geweest om door de inzet van onze reserves de verhoging 
te beperken en blijft de gemeente Nunspeet nog steeds één van de goedkoopste gemeenten in 
Nederland wat betreft de gemeentelijke lasten.

Deze week ontvangt u het aanslagbiljet van de 
gemeentelijke belastingen in uw brievenbus en/of 
digitaal via mijn.overheid.nl. Hebt u vragen over uw 
aanslagbiljet of uw WOZ-waarde? Neem dan contact 
op met onze medewerkers van Belastingen via 
(0341) 25 99 11.

Hartelijke groet,

Leen van der Maas, 
Wethouder Financiën

WOZ-beschikking
De Wet WOZ (Wet waardering onroerende zaken) bepaalt dat de gemeente van alle objecten 
jaarlijks een WOZ-waarde vast stelt. De WOZ-waarde geldt voor een periode van één jaar. De 
waardepeildatum voor belastingjaar 2022 is 1 januari 2021. Dit houdt in dat de waarde is be-
paald door vergelijking van prijzen van panden die rond 1 januari 2021 zijn verkocht, uiteraard 
rekening houdend met de onderlinge verschillen. De WOZ-waarde wordt onafhankelijk van 
voorgaande jaren vastgesteld. 

Wilt u een onderbouwing van de waardebepaling van uw woning? Bekijk dan vanaf maandag 
31 januari het taxatieverslag op www.nunspeet.nl/belastingen. Hierop staan de objectgege-
vens van uw woning vermeld. Ook vindt u hier verkochte woningen aan de hand waarvan de 
waarde van de woning mede is vastgesteld. Vanaf 2022 zijn gemeenten bij woningen verplicht 
bij de onderlinge vergelijking te kijken naar de gebruiksoppervlakte in plaats van de inhoud. De 
gemeente moet net als voorgaande jaren de marktwaarde op de waardepeildatum bepalen.
Het komt maar weinig voor dat woningen die verkocht zijn helemaal gelijk zijn aan uw woning. 
Met verschillen als kaveloppervlakte, bouwjaar, gebruiksoppervlakte en onderhoudstoestand 
wordt in de waardebepaling rekening gehouden. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk ver-
gelijkbare woningen op het verslag te vermelden. Van zogenaamde niet-woningen (bedrijven, 
kantoren, etc.) kunt u een taxatieverslag opvragen via wozinfo@nunspeet.nl of (0341) 25 99 11. 
Dit geldt ook voor niet-natuurlijke personen (zoals bedrijven, stichtingen) die eigenaar/gebrui-
ker zijn van een onroerende zaak.

Waardeontwikkeling: algemene cijfers, zoals een percentage bekend gemaakt door regionale 
of landelijke organisaties, zijn niet bruikbaar bij de beoordeling van de vastgestelde waarde 
van uw woning. Daarnaast is de gemeente verplicht de waarde onafhankelijk van de vorige 
waardering te bepalen aan de hand van de verkochte woningen. Het is de gemeente niet 
toegestaan om een dergelijk percentage te hanteren.
Afvalstoffenheffing: wordt geheven van de gebruiker van een woning. Het aantal personen 
dat op 1 januari 2022 ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen is bepalend. 
Rioolheffing: wordt geheven van degene die op 1 januari 2022 eigenaar is van een onroerende 
zaak die (in)direct aangesloten is op de riolering. Het eventuele gebruik is niet relevant voor de 
belastingplicht. Veranderingen tijdens het belastingjaar in de eigendomssituatie hebben geen 
invloed op de rioolheffing. 

Tarieven ozb 2022
Eigenaarsgedeelte woning 0,10% van de WOZ-waarde

Eigenaarsgedeelte niet-woning 0,20% van de WOZ-waarde

Gebruikersgedeelte niet-woning 0,16% van de WOZ-waarde

Tarieven afvalstoffenheffing 2022
Eenpersoonshuishouden € 168,00

Tweepersoonshuishouden € 198,00

Drie- of meerpersoonshuishouden € 228,00

Recreatief gebruik € 168,00

Tarieven rioolheffing 2022
Per woning € 125,00

Per niet-woning € 275,00

Kunt u de gemeentelijke afvalstoffenheffing moeilijk betalen, 
omdat u een laag inkomen/ vermogen heeft? Dan komt u 
misschien in aanmerking voor de bijdrage gemeentelijke 
afvalstoffenheffing. Kijk voor de voorwaarden op 
nunspeet.nl/bijdrage-afvalstoffenheffing.

GEEN AANSLAGBILJET ONTVANGEN?
Het kan voorkomen dat u geen aanslagbiljet ontvangt, omdat 
de waardering van sommige (niet-)woningen nog niet is 
afgerond. De gemeente Nunspeet streeft ernaar de eigena-
ren en/of gebruikers van deze objecten zo snel mogelijk een 
aanslagbiljet toe te sturen. 

MEER INFORMATIE
Dit jaar is het in verband met de coronamaatregelen helaas
niet mogelijk om de gebruikelijke inloopmomenten te organi-
seren. Kijk voor meer informatie op nunspeet.nl/belastingen. 
Hier vindt u o.a. 
- het taxatieverslag van uw woning; 
- uw eigen aanslagbiljet (ook van vorige jaren);
- aanvraagmogelijkheid tot automatische incasso;
- hoe bezwaar te maken.

Als er door de coronamaatregelen niet op tijd aan de betalings-
verplichting kan worden voldaan (bijvoorbeeld ondernemers, 
zzp’ers, flexwerkers) vragen wij u een e-mail te sturen naar 
invordering@nunspeet.nl o.v.v. van het aanslagnummer.

UW BELASTINGAANSLAGEN 
VOORTAAN DIGITAAL 

ONTVANGEN? 

MELD U AAN VOOR 
MIJN.OVERHEID.NL 

Wat betaalt u?
De tarieven van de belastingen die op het aanslagbiljet van 
de gemeentelijke belastingen voorkomen, zijn door de 
gemeenteraad van de gemeente Nunspeet vastgesteld. 
Tegen de tarieven kan geen bezwaar worden gemaakt.

CONTACT
Hebt u vragen over uw WOZ-beschikking of uw aanslag(en) 
bel dan met (0341) 25 99 11 of stuur een e-mail naar 
wozinfo@nunspeet.nl. Wij geven u graag uitleg.

Kulturhus wordt dorpshuis Elspeet 
Het college van B&W heeft ingestemd met de exploitatie van het Elspeter Kulturhus door de 
Stichting Dorpshuis Elspeet (SDE). In oktober 2021 stemde de gemeenteraad al unaniem in 
met het uit handen geven van de exploitatie. Er is nu ook overeenstemming over de voor-
waarden. De gemeente blijft drie jaar eigenaar van het Kulturhus en verhuurt het aan de SDE. 
Intentie van zowel de gemeente als de SDE is om het dorpshuis na drie jaren in eigendom over 
te dragen aan de SDE, die dan zelfstandig het dorpshuis exploiteert. 

De SDE is verantwoordelijk voor de huur, verhuur en activiteiten in het dorpshuis. Naast de 
huidige huurders (Elspeets Fanfare Korps, Bibliotheek, Stichting Cultuurkust en iCare) neemt 
ook het kinderdagverblijf en BSO Vrij Spel intrek in het dorpshuis. Er zijn afspraken gemaakt 
over samenwerking met een partij die zich richt op de inzet van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. SDE gaat meer inzetten op het flexibele gebruik van de ruimten en verder 
worden in samenwerking met Oranjehof een aantal WOC-activiteiten (Wijk Ontmoetings 
Centrum) voorbereid die in het dorpshuis plaatsvinden. 

Verantwoordelijk wethouder Mark van de 
Bunte is blij met deze stap: 

"Als gemeentebestuur hebben we alle zeilen 
bijgezet om het dorpshuis voor Elspeet te 
behouden. We vinden het belangrijk dat er 
een aantrekkelijke centrale plek is waar alle 
Elspeters elkaar kunnen ontmoeten."


