
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.
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Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- De Kolk. Het oprichten van 
  een bedrijfsverzamelgebouw.
  Zaak: HZ 2022-1519. 
  Ontvangen 6-10-2022. 
- Randweg 11. Het brandveilig 
  gebruik van de basisschool.
  Zaak: HZ 2022-1449. 
  Ontvangen 22-9-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Ben Viegersstraat 40. Plaat-
  sen dakkapel. Zaak: HZ 2022-
  1454. Verzonden 12-10-2022.
- Kolmansweg 38. Bouwen van 
  een loods. Zaak: HZ 2022-
  1177. Verzonden 13-10-2022.
- Molenbeek fase 3, kavel 5. 
  Oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-1154. 
  Verzonden 12-10-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Rondom Zandenplas en 
  Zandenbos. Zandenplasloop 
  op 12 november 2022. Zaak: 
  HZ 2022-1417. Verzonden 
  18-10-2022. 

APV-vergunning aangevraagd1

- Ds. Martiniuslaan (naast het 
  gemeentehuis) t.h.v. splitsing 
  met Ds. De Bouterlaan. Het 
  tijdelijk plaatsen van een hijs-
  kraan op de Ds. Martinius-
  laan op 26-10-2022. Zaak: 
  HZ 2022-1571. Ontvangen 
  18-10-2022. 

APV-vergunning verleend3

- Ds. Martiniuslaan (naast het 
  gemeentehuis) t.h.v. splitsing 
  met Ds. De Bouterlaan. Het 
  tijdelijk plaatsen van een hijs-
  kraan op de Ds. Martinius-
  laan op 26-10-2022. Zaak: 
  HZ 2022-1571. Verzonden 
  18-10-2022. 

Ontheffing alcoholwet-
vergunning verleend2

- Stationslaan 15 en 19. Het 
  schenken van alcoholhou-
  dende drank tijdens Proef de 
  Veluwe op 22 oktober 2022. 
  Zaak: HZ 2022-1502. 
  Verzonden 13-10-2022. 

Milieumelding1

- Waterweg 1. Het verhuizen 
  van de tandartsenpraktijk.
  Zaak: HZ 2022-1526. 
  Ontvangen 6-9-2022. 

Vergunningen Sloopmelding1

- Waterweg 22. Verwijderen 
  asbesthoudende materialen 
  van het dak. Zaak: HZ 2022-
  1521. Ontvangen 8-10-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1 
- Kleine Kolonieweg 160. 
  Bouwen schuur. Zaak: HZ 2022-
  1516. Ontvangen 6-10-2022.
- Veenweg 66b. Plaatsen  
  schuilstal. Zaak: HZ 2022-
  1518. Ontvangen 6-10-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Veenweg 70. Vervangen 
  bijgebouw. Zaak: HZ 2022-
  1063. Verzonden 12-10-2022.
- Vierhouterweg 60. Plaatsen 
  overkapping. Zaak: HZ 2022-
  1401. Verzonden 12-10-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1

- Harderwijkerweg 355. Het 
  brandveilig gebruik van Het 
  Woelige Nest. Zaak: HZ 2022-
  1479. Ontvangen 28-9-2022. 
- Onder de Bos 117. Het op-
  richten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-1517. 
  Ontvangen 6-10-2022. 

Ontwerp5

- Harderwijkerweg 355. Brand-
  veilig gebruik Het Woelige 
  Nest. Zaak: HZ 2022-1479. 
  Ter inzage vanaf 19-10-2022

Omgevingsvergunning
verleend3

- Klarenweg 62. Bouwen stal. 
  Zaak: HZ 2022-1402. 
  Verzonden 12-10-2022. 
- Varelseweg 211. Het kappen 
  van 9 zieke en dode bomen 
  Zaak: HZ 2022-1430. 
  Verzonden 12-10-2022. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning
verleend3

- Plaggeweg 90 0229. Tijdelijk 
  bewonen recreatiewoning. 
  Zaak: HZ 2022-1344. 
  Verzonden 13-10-2022. 

Milieumelding1

- 't Frusselt 30. In gebruik 
  hebben van de vergrootte 
  groepsaccommodatiege
  bouw. Zaak: HZ 2022-1525. 
  Ontvangen 30-8-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Inzage

Eenvoudig toegang tot besluiten over uw buurt zoals 
vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving? 

Kijk op: 
overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Toch liever de stukken inzien in het gemeentehuis?
Maak dan een afspraak via  (0341) 25 99 11.

Besluit omgevingsvergunning het oprichten van twee 
kalverenstallen op het perceel Stakenbergweg 177, Elspeet
Het college van B&W verleent een omgevingsvergunning voor 
het oprichten van twee kalverenstallen op het perceel Staken-
bergweg 177 in Elspeet (kenmerk HZ 2022-1759). Deze omge-
vingsvergunning is voorbereid volgens de uitgebreide procedure 
zoals bedoeld in artikel 3.4 van de Awb. 

Van 26 oktober tot en met 6 december 2022 liggen deze omge-
vingsvergunning en bijbehorende stukken in het gemeentehuis 
(op afspraak) ter inzage. Tijdens deze termijn kan tegen het be-
sluit beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, zie 
colofon. Neem voor vragen contact op met Team Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving via (0341) 25 99 11.

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

Beleidsregel 'Tijdelijke bewoning bijgebouwen'
Vanwege krapte op de woningmarkt en het tekort aan betaal-
bare woningen binnen de gemeente Nunspeet heeft het college 
van burgemeester en wethouders besloten de beleidsregel 'Tij-
delijke bewoning bijgebouwen' vast te stellen. Deze beleidsregel 
treedt in werking met ingang van 26 oktober 2022 en maakt 
het onder voorwaarde mogelijk dat woningzoekenden (vooral 
jongeren/starters) uit de eigen gemeente voor een periode van 
maximaal vijf jaar gebruik kunnen maken van de mogelijkheid 
om te wonen in een bijgebouw, solitaire recreatiewoning of 
chalet. Heeft u een gebouw op uw erf die u mogelijk beschik-
baar wilt stellen voor tijdelijke bewoning of bent u al (tijden) op 
zoek naar woonruimte en bent u benieuwd naar de spelregels? 
Dan kunt u een e-mail sturen naar tijdelijkwonen@nunspeet.nl 
of met ons contact opnemen via (0341) 25 99 11.

Wijziging tarieventabel Legesverordening 2022
Het college van B&W heeft met het oog op de vaststelling van 
bovenstaande beleidsregels ook besloten de tarieventabel be-
horende bij de Legesverordening 2022 te wijzigen. De wijziging 
bestaat uit toevoeging van hoofdstuk 14 'Tijdelijke bewoning 
bijgebouwen', inhoudende de tarifering voor het in behande-
ling nemen van een aanvraag om een beschikking met het oog 
op tijdelijke bewoning van een bijgebouw. Ook deze wijziging 
treedt in werking met ingang van 26 oktober 2022.

Afsluiting A28
Vanwege spoedasfalteringswerkzaam-
heden door Gebr. Van Der Lee (in 
opdracht van Rijkswaterstaat) is de A28 
enkele nachten afgesloten.

A28 Harderwijk - afslag Epe (hmp 52.9 - 66.5)
• Vrijdagnacht 28 oktober van 20.00 tot 10.00 uur
• Maandagnacht 31 oktober van 20.00 tot 06.00 uur
• Dinsdagnacht 1 november van 20.00 tot 06.00 uur
• Woensdagnacht 2 november van 20.00 tot 06.00 uur

Het verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten naar 
Zwolle rijden via de Eperweg-A28 (Nunspeet-Oost).

A28 't Harde - Harderwijk (hmp 72.8 - 52.9)
• Donderdagnacht 3 november van 20.00 tot 06.00 uur
• Woensdagnacht 9 november van 20.00 tot 06.00 uur

Weggebruikers dienen via de polder naar Harderwijk te rij-
den. In Nunspeet wordt een omleidingsroute ingesteld voor 
verkeer uit Epe dat naar Elspeet moet. 

Heeft u een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de 
Gezondheidsmonitor? Doe dan mee en vul de vragenlijst 
in! Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk 
en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid om 
de gezondheid van volwassenen en ouderen een boost te 
geven. Meer informatie over het onderzoek vindt u via de 
volgende link: https://tinyurl.com/ggdgezondheidsmonitor.

GGD 

Gezondheids-
monitor
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Lokaal netwerk pleegouders van start
In de gemeente Nunspeet zijn enkele enthousiaste pleegouders gestart met een lokaal pleeg-
oudernetwerk. Doel van dit netwerk is om ervaringen uit te wisselen, elkaar te ondersteunen 
en daarnaast pleegzorg laagdrempelig te maken. Door o.a. het organiseren van samenkomsten, 
onderhouden van een app-groep en delen van tips en handige informatie wordt hieraan vorm-
gegeven. (Toekomstige) pleegouders uit de gemeente Nunspeet zijn van harte welkom om zich 
aan te melden voor dit netwerk. 

Een veelgehoorde wens van pleegouders is om periodiek ervaringen uit te wisselen met ge-
lijkgestemden. ‘Doe ik het goed?’, ‘Hoe doe jij dat?’ en 
‘Welke grenzen passen jullie toe?’ zijn vragen waar een 
ouder met (pleeg)kinderen wel eens tegenaan loopt. 
Het is fijn om dit met anderen te kunnen delen. In 
september was er een ontmoetingsavond waarin werd 
besproken waar behoefte aan is. Vervolgens startten 
Gert en Marja van Milligen en Albert en Ria Koers dit 
pleegoudernetwerk. 

Wethouder Jennifer Elskamp is blij met dit initiatief: 
"Hoe fijn is het dat deze mensen de zorg opnemen 
voor een pleegkind en hun ervaringen willen delen met 
andere pleegouders. In de gemeente Nunspeet zijn 41 
pleeggezinnen. Vanuit de gemeente ondersteunen we 
dit initiatief van harte en dragen we hier graag aan bij."

Bijeenkomst voor (toekomstige) pleegouders
Op donderdagavond 10 november om 19:30 uur is de eerstvolgende bijeenkomst. Alle 
(toekomstige) pleegouders uit de gemeente Nunspeet zijn van harte welkom in De Hoeve, 
Elspeterweg 14 in Nunspeet. Een laagdrempelige avond waarin allerlei vragen, tips en 
suggesties aan bod komen. Aanmelden voor deze avond - ook om een keer vrijblijvend bij 
te wonen - kan via pleegoudernetwerknunspeet@gmail.com. 

De start van dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Nunspeet met tijdelijke 
ondersteuning vanuit de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (www.denvp.nl). Van 
2 tot en met 9 november is De Week van de Pleegzorg, een initiatief van Pleegzorg Nederland 
om meer mensen te interesseren voor het pleegouderschap, zodat elk kind zo thuis mogelijk 
kan opgroeien. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Er zijn in Neder-
land meer dan 22.000 pleegkinderen.

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

Schilderij 'Heppie' door kunstenaars van de toekomst
Afgelopen woensdag ontving wethouder Van de Bunte het kleurrijke en vrolijke schilderij 
‘Heppie’. Maar liefst 17 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar hebben hun best gedaan. 
Dank jullie wel: Alexander, Mirthe, 
Marcus, Roxanne, Olivier, Sophie, 
Anna-El, Steijn, Gerber, Jannine, 
Emma, Lysanne, Trijntje, Hendrika, 
Romée, Kiki en Daniel. Margot Bek-
schebe en Elly Brinkhorst hebben op 
verzoek van de Nunspeetse Kunst-
kring het initiatief hiertoe genomen 
tijdens de zomermarkt. Nunspeet is 
een kunstenaarsdorp en kinderen zijn 
de kunstenaars van de toekomst. 

Het schilderij krijgt een mooi plekje in 
de ruimte bij het college van B&W. 

V.l.n.r. Gert en Marja van Milligen, Ria 
Koers en wethouder Jennifer Elskamp.

Uitnodiging ondernemersontbijt 
Dé netwerkbijeenkomst voor alle 
Nunspeetse ondernemers
Alle ondernemers uit de gemeente Nunspeet zijn 
van harte welkom tijdens het Ondernemersontbijt 
op vrijdag 18 november 2022 tijdens de Dag van 
de Ondernemer om met elkaar kennis te maken en 
informatie uit te wisselen in een prettige 
omgeving.

Locatie en aanmelden
Het ontbijt vindt plaats in NH Hotel Sparrenhorst 
aan de Eperweg 46 in Nunspeet. Graag aanmelden 
vóór 10 november o.v.v. uw naam en organisatie 
via e-mail: ondernemers@nunspeet.nl. 

Het ontbijt wordt u aangeboden door de gemeente Nunspeet.

Programma
07.00 uur: 
ontbijt en netwerken

07.45 uur: 
informatie vanuit gemeente 
Nunspeet door Mark van de 
Bunte,wethouder economie 
en sport

08.00 uur: 
informatie over de Human 
Capital Agenda door Moniek 
Bom, Regio Zwolle 
www.upgradejezelf.nl

08.20 uur: 
netwerken 

09.00 uur: 
einde programma

MELD JE AAN

Commissie Bezwaarschriften
Op dinsdag 1 november 2022 vergadert de commissie 
bezwaarschriften in het gemeentehuis van Nunspeet. De 
volgende zaken staan op de agenda:

14:00 uur: bezwaar gericht tegen besluit inzake het afwijzen 
van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken in de openbare ruimte nabij de woning aan de 
Papaverweg 20 te Nunspeet.
14:30 uur: bezwaar gericht tegen verleende omgevingsver-
gunning inzake het oprichten van 12 appartementen nabij 
Nachtegaalweg 50 te Elspeet.
15:00 uur: bezwaar gericht tegen afwijzing van handhavings-
verzoek m.b.t. de autowasstraat aan de F.A. Molijnlaan 188 
te Nunspeet.

De planning kan door omstandigheden wijzigen. Zeker weten 
of een zaak wordt behandeld? Neem op de dag van de zitting 
contact op met het secretariaat van de commissie.

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

Kabinet vergoedt kosten energie-
intensief mkb
Heeft u een bedrijf (mkb) dat veel energie verbruikt en zijn 
uw energiekosten een groot deel van uw totale kosten? 
U kunt (medio 2023) de regeling Tegemoetkoming Ener-
giekosten (TEK-regeling) aanvragen voor hulp bij de hoge 
energierekeningen die u moet betalen. De regeling is een 
compensatie voor een deel van uw gestegen energiekosten.

De TEK-regeling is voor de periode 1 november 2022 tot en 
met 31 december 2023. De tijdelijke steun is bedoeld om u 
ruimte te geven uw bedrijf te verduurzamen of uw bedrijfs-
model te veranderen, zodat u de hoge energieprijzen in de 
toekomst kunt terugverdienen. De hoogte van de TEK is 50% 
van het bedrag dat u meer betaalt aan energiekosten dan de 
drempelprijs. De drempelprijs is € 1,19 per m³ gas en € 0,35 
per kWh elektriciteit.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de 
TEK-regeling uitvoeren. Omdat de regeling nog goedgekeurd 
moet worden door de Europese Commissie gaat de regeling 
mogelijk pas in het tweede kwartaal van 2023 open. Op de 
website van het RVO is een 'houd me op de hoogte pagina' 
opengesteld, waarbij u na aanmelding informatie krijgt over 
de inrichting en openstelling van de TEK.

Overige informatie- en adviesmogelijkheden
Het Energieloket van de Kamer van Koophandel (kvk.nl) geeft  
praktisch advies over bedrijfsvoering en verwijst gericht door 
naar subsidies en regelingen bij uitvoerder RVO waarmee 
ondernemingen kunnen verduurzamen of besparen. 
De gemeente kent de stimuleringslening duurzaamheid voor 
bedrijven. Kijk hiervoor op de website:
www.nunspeet.nl/stimuleringsleningduurzaamheidbedrijven.
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Onderzoek naar sociale basis in 
gemeente Nunspeet
We zijn benieuwd hoe inwoners van de vier kernen Nunspeet, 
Elspeet, Hulshorst en Vierhouten deze sociale basis ervaren. 
Hoe verbonden voelt u zich met uw buurt? Hoe ervaart u 
bestaande activiteiten en voorzieningen? Doe mee aan het 
inwonersonderzoek via https://reigeronline.nl/socialebasis. 
U kunt ook telefonisch contact opnemen via (0341) 25 99 11 
als u de enquête op papier wilt afhalen/ontvangen. De bibli-
otheek wil u uiteraard ook ondersteunen met invullen.

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

Koen: 'Het geeft mij voldoening 
dat ik er voor 
mijn vrouw kan zijn'
Wie trouwt, belooft de ander liefde in voor- en tegenspoed. 
Op dat moment misschien nog niet wetende dat het leven er 
wel eens drastisch anders uit kan gaan zien. Dat overkwam 
de Zuid-Hollandse Koen (65) en zijn vrouw. Sinds zij de gevol-
gen van de ziekte van MS ervaart, is Koen naast haar geliefde 
man plots ook haar verzorger. 

Als ze eind twintig zijn, trouwen Koen en zijn vrouw. Hun 
liefde wordt een paar jaar later bekroond met de komst van 
twee kinderen, maar bij de bevalling van de tweede gaat het 
mis. Koen: "We wisten toen al dat mijn vrouw MS had, dat 
was nog een lichte vorm. Maar bevallen met MS geeft bijna 
altijd complicaties." In de jaren die volgen gaat haar gezond-
heid steeds beetje bij beetje achteruit. "Inmiddels komt er 
elke dag thuiszorg bij ons over de vloer en ben ik 24/7 bereik-
baar om voor haar te zorgen."

"Elke relatie is aan verandering onderhevig. Bij ons ging dat 
helaas wat sneller dan gemiddeld en dat heeft zo zijn scherpe 
kantjes. Maar we zijn getrouwd in voor- en tegenspoed en de 
liefde overwint altijd. Ik zou me er niet goed bij voelen als ik 
deze narigheid uit de weg zou gaan. Het heeft mij juist ook 
altijd veel voldoening gegeven dat ik er voor haar kon zijn, 
dat ik haar kon helpen."

Vanuit zijn omgeving zegt Koen veel begrip te krijgen voor 
de thuissituatie. "Door erover te praten, beseffen mensen 
langzaamaan steeds beter hoe intensief het is wat ik thuis 
doe. Toch hoeven ze me geen held te noemen, die term heb ik 
nog nooit in mijn hoofd gehaald. Je moet met elkaar overeind 
zien te houden. Ik doe dit niet vanuit dwang, maar vanuit een 
diepere motivatie. Vanuit liefde, vooral."

Mantelzorgwaardering
De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk om mantel-
zorgers te waarderen voor en te erkennen in de zorg die zij 
bieden aan hun naaste, want mantelzorgers zorgen intensief 
(meer dan 8 uur per week) en langdurig (langer dan 3 maan-
den) voor hun naaste. Daarom biedt de gemeente Nunspeet 
elk jaar rond de Dag van de Mantelzorg op 10 november een 
mantelzorgwaardering aan. Deze bestaat uit cadeaubonnen 
van 10 maal € 10,-- te besteden bij aangesloten lokale onder-
nemers in de gemeente. 

Mantelzorgers die ingeschreven staan bij Steunpunt Mantel-
zorg krijgen deze waardering per post thuisgestuurd. Bent u 
als mantelzorger nog niet ingeschreven bij het Steunpunt en 
wilt u wél in aanmerking komen voor de waardering? Meldt 
u zichzelf dan vóór 10 november 2022 aan bij het Steunpunt. 
Per mail info@mantelzorg-nunspeet.nl of telefonisch via 
(0341) 25 72 42. 

NB. Uw gegevens uit de keukentafelgesprekken bij de ge-
meente, vanuit de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of vanuit 
de zorginstelling waarin uw naaste mogelijk verblijft, worden  
vanwege privacyoverwegingen niet automatisch doorgege-
ven aan Steunpunt Mantelzorg. 

Ben jij recentelijk afgestudeerd en lijkt het jou leuk om aan de slag te gaan binnen het dynamische 
omgevingsrecht? Wil je graag je eigen werktijd indelen en flexibel thuis of op het gemeentehuis wer-
ken? Lees dan verder, want voor Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving zoeken we een 

junior juridisch medewerker 
omgevingsrecht 

36 uur per week 

Het team bestaat uit 25 collega's die samen verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening, het 
toezicht en de handhaving van de fysieke leefomgeving. Ons juridische werk is zakelijk van aard, 
maar we gaan graag op een gezellige, humoristische en informele manier met elkaar om.

Jouw werkzaamheden 
• Zelfstandig voeren van handhavingsprocedures Wabo/APV.
• Meedenken over invoeren en gevolgen Omgevingswet.
• Opstellen van verschillende juridische stukken zoals brieven, beschikkingen, verweerschriften e.d.
• Voeren van zienswijzegesprekken.

Wat verwachten we van jou?
• Een relevante opleiding
• Een proactieve en leergierige houding
• Zelfstandig kunnen werken, maar ook vragen durven stellen.

Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacaturetekst op nunspeet.nl/werkenbij.

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

Ben je resultaatgericht en heb je een pragmatische instelling met verstand van grondwater en wegen-
bouw/civiele techniek? Lees dan verder, want voor Team Openbare Ruimte zijn we op zoek naar een 

civieltechnisch medewerker/
werkvoorbereider 

36 uur per week

Het team bestaat uit 45 enthousiaste collega's en is samen verantwoordelijk voor het beleid, beheer, 
onderhoud, nieuwe aanleg en inrichting van wegen, verkeer, riolering, openbare verlichting, open-
baar groen, begraafplaatsen, sportvelden, speelterreinen, hertenparken, bos- en natuurterreinen, 
ondergrondse infrastructuur, straatreiniging, gladheidbestrijding en afvalinzameling. J

Jouw werkzaamheden
•  Je werkt aan de voorbereiding van civiele / infrastructurele werken en projecten.
•  Je maakt (kleinschalige) ontwerptekeningen in Autocad.
•  Je stelt Programma van eisen en RAW/UAV-GC bestekken op.
•  Je werkt samen aan de aanleg, herinrichting en onderhoud van de openbare ruimte.

Wat verwachten we van jou?
• Afgeronde mbo/hbo opleiding grond-, water- en wegenbouw/civiele techniek of vergelijkbaar. 
• Ervaring met Autocad en affiniteit met de NLCS-standaard.
• Aantoonbare werkervaring als adviseur bij de voorbereiding van en het opstellen van RAW en 

UAV-GC bestekken.

Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacaturetekst op nunspeet.nl/werkenbij.

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

Heb je ervaring met financiële administratieve werkzaamheden? En heb je een dienstverlenende, 
klantgerichte en proactieve instelling? Lees dan verder, want voor Team Financiën zoeken we een 

financieel medewerker 
24 uur per week

Het team bestaat uit 20 enthousiaste collega's en is samen verantwoordelijk voor het financieel 
beleid, financieel beheer en het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en leges. 

Jouw werkzaamheden
• Verwerken van bankafschriften en kastransacties.
• Bewaken van banksaldi en eerste contactpersoon voor de banken.
•  Voorbereiden van betalingen.
• Verrichten van boekhoudkundige controlewerkzaamheden, waaronder het controleren en ver-

werken van memoriaalboekingen en tussenrekeningen.

Wat verwachten we van jou?
• In het bezit van minimaal een diploma op mbo-niveau 4 op financieel administratief gebied.
• Aantoonbare werkervaring op de financiële administratie.
• Ervaring heeft met het werken met Key2Financiën is een pré.

Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacaturetekst op nunspeet.nl/werkenbij.
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Bezoek een duurzaam voorbeeld-
huis in jouw buurt
Hoe werkt een warmtepomp precies? En hoe warm is het in 
een goed geïsoleerd huis? Ontdek het tijdens de Nationale 
Duurzame Huizen Route. Op 29 oktober en 5 november kun 
je op bezoek bij één of meerdere voorbeeldwoningen in 
jouw omgeving. Huiseigenaren stellen dan hun huis open, 
delen hun ervaringen en beantwoorden graag je vragen!

Meld je aan voor een bezoek via: 
www.duurzamehuizenroute.nl/locaties.

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

Gedicht '50 jaar Nunspeet' op gevel gemeentehuis  
De Nunspeetse dorpsdichter Willemijn Hannessen heeft op verzoek van de gemeente een 
gedicht geschreven in het kader van '50 jaar gemeente Nunspeet'. Het is als 'muurgedicht' 
aangebracht op de voorgevel van het gemeentehuis. 

Willemijn Hannessen is in 
2021 geïnstalleerd als Dorps-
dichter van de gemeente 
Nunspeet. Dit was een geza-
menlijk initiatief van Biblio-
theek Noordwest Veluwe, 
Stichting Muurgedichten 
Nunspeet en de gemeente 
Nunspeet. Jaap Slaa is als 
voorzitter van deze stichting 
blij met dit gedicht van Wil-
lemijn Hannesen: "Er zitten 
veel elementen in die voor 
onze gemeente belangrijk en 
herkenbaar zijn", aldus Jaap 
Slaa. Ook wethouder Mark 
van de Bunte vindt het een 
mooi en bijzonder muurge-
dicht: "Het past binnen de 
vele bijzondere activiteiten in het kader van het 50-jarig bestaan van de gemeente Nunspeet." 

Willemijn Hannessen maakt als dorpsdichter voor bijzondere momenten een toepasselijk 
gedicht. Ze zal dat bijvoorbeeld ook gaan doen voor het nieuwe sportcomplex De Wiltsangh en 
de nieuwe stationsomgeving. 

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

Het leefstijlloket Nunspeet, voor een gezonder leven
Iedereen verdient de kans op een gezond leven. Juist als je wat minder te besteden hebt, kun 
je bij het leefstijlloket terecht voor gratis begeleiding van de leefstijlcoach.

Gezond eten is goed voor iedereen, net als be-
wegen. Wanneer je gezond leeft, heeft dat veel 
voordelen. De kans op gezondheidsproblemen 
is kleiner en een gezonde leefstijl kan voorko-
men dat je ziek wordt of helpen bij herstel van 
ziekte. Maar misschien wel het belangrijkste, 
veel mensen ervaren dat zij door gezonder te 
gaan leven lekkerder in hun vel zitten, meer 
energie hebben en gelukkiger zijn!

Een groot misverstand is dat bij een gezonde leefstijl niets lekkers meer gegeten mag worden. 
En dat er fanatiek moet worden gesport, bijvoorbeeld hardlopen. Maar als dat niet bij je past, 
houd je het niet vol. Belangrijk is om te ontdekken wat bij jou past en ongunstige gewoontes 
te vervangen door nieuwe gezonde gewoontes. En een gezonde leefstijl hoeft echt niet duur 
of ingewikkeld te zijn, maar het kan soms lastig zijn om de juiste informatie of ingang te vinden 
waarmee je echt geholpen bent en verder kunt. De leefstijlcoach van het leefstijlloket denkt 
graag met je mee. 

Het loket biedt begeleiding bij de stappen die je gaat zetten in het aanpassen van je gewoon-
tes. Bij een eerste bezoek bespreken we wat je wilt veranderen aan je leefstijl, vul je een vra-
genlijst in en worden metingen gedaan. Afhankelijk van je doelen maak je een plan van aanpak 
waar je mee aan de slag kunt. Bij je volgende bezoek kijken we samen naar wat er goed gaat 
en welke volgende stap je wilt gaan zetten. Je krijgt drie gratis consulten, een verwijzing van de 
huisarts is niet nodig.

Het leefstijlloket is iedere donderdagochtend geopend tussen 8:30 uur en 12:30 uur. 
Loop even binnen voor een praatje en een kop koffie of maak een afspraak. Neem alvast een 
kijkje op www.leefstijlloketnunspeet.nl en doe de online leefstijlscan. 

De actuele openingstijden en locatie zijn 
ook te vinden op de website:

• 27 oktober: WOC Veluwse Heuvel
• 3 november: WOC Binnenhof
• 10 november: WOC Veluwse Heuvel
• 17 november: WOC Oranjehof Elspeet
• 24 november: WOC Veluwse Heuvel
• 1 december: WOC Binnenhof
• 8 december:  WOC Veluwse Heuvel

Van harte welkom. 
Elke donderdagochtend tussen 

8.30 uur en 12.30 uur. 

Schildersdorp
 
Er schuilt kunst
tussen de weilanden, herten, wolven,
houtwallen
en oude hoeves. De cultuur
wordt minuut na minuut geleefd:
files op de weg, de straten en de fietspaden,
drukte siert ons dorp.

Eibertje leerde ons lopen,
nu fietsen en hardlopen wij vrolijk voort,
onze mouwen opstropen,
daar zijn wij een kei in.

Muziek klinkt door de kerken
en tenten heen, zelfs als de stilte ons omringd 
heeft.
En nu,
nu is het huis rond
en achter de rododendrons en vijvers met
kikkers
liggen er nog genoeg halve eeuwen
op het palet.

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

Leefstijlloket 

Nunspeet

Beleidsregel 'Tijdelijke bewoning bijgebouwen'

Vanwege krapte op de woningmarkt en het tekort aan betaal-
bare woningen binnen de gemeente Nunspeet heeft het col-
lege van burgemeester en wethouders besloten de beleidsre-
gel 'Tijdelijke bewoning bijgebouwen' vast te stellen. 

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 26 
oktober 2022 en maakt het onder voorwaarde mogelijk dat 
woningzoekenden (vooral jongeren/starters) uit de eigen 
gemeente voor een periode van maximaal vijf jaar gebruik 
kunnen maken van de mogelijkheid om te wonen in een 
bijgebouw, solitaire recreatiewoning of chalet. 

Heeft u een gebouw op uw erf die u mogelijk beschikbaar 
wilt stellen voor tijdelijke bewoning of bent u al (tijden) op 
zoek naar woonruimte en bent u benieuwd naar de spel-
regels? Dan kunt u een e-mail sturen naar tijdelijkwonen@
nunspeet.nl of met ons contact opnemen via (0341) 25 99 11.


