
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.

26 april 2022
Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Elspeterweg 28 003. Tijdelijk 
  bewonen recreatieverblijf ter 
  overbrugging. Zaak: HZ 2022-
  0453. Ontvangen 14-3-2022. 
- Korteweg 4. Oprichten drie 
  appartementen. Zaak: HZ 2022-
  0541. Ontvangen 24-3-2022.
- Martensweg 69. Plaatsen 
  nokverhoging. Zaak: HZ 2022-
  0604. Ontvangen 4-4-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Harderwijkerweg 40. Het 
  realiseren van kamerverhuur.
  Zaak: HZ 2022-0187. 
  Verzonden 13-4-2022.
- Vicarieweg 22. Het bouwen 
  van een rijhal. Zaak: HZ 2022-
  0044. Verzonden 14-4-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Elspeterweg 28 003. Tijdelijk 
  bewonen recreatieverblijf ter 
  overbrugging. Zaak: HZ 2022-
  0453. Verzonden 19-4-2022.
- Grote-Bunteweg 11. Het 
  realiseren van een woonzorg-
  voorziening en algemene 
  ruimten. Zaak: HZ 2021-1843.
  Verzonden 19-4-2022. 
- Oude Zeeweg. Plaatsen 
  schuilstal. Zaak: HZ 2022-0290. 
  Verzonden 14-4-2022.
- Roede 2. Plaatsen dakkapel. 
  Zaak: HZ 2022-0493. 
  Verzonden 13-4-2022.
- Molenbeek fase 3, kavel 29. 
  Oprichten woning. Zaak: HZ 
  2021-2006. Verzonden 
  14-4-2022. 

Omgevingsvergunning 
afgewezen3

- Oosteinderweg 37. Aanleggen
  van een inrit. Zaak: HZ 2022-
  0452. Verzonden 19-4-2022. 

Ingetrokken omgevings-
vergunning (verzoek aanvrager)
- Vreeweg 93. Installeren van 
  een chemische luchtwasser. 
  Zaak: HZ 2022-0308. 
  Verzonden 19-4-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Marktplein. Rhythm & Blues 
  Time Nunspeet op 3 juni 
  2022. Zaak: HZ 2022-0628. 
  Ontvangen 8-4-2022. 

Vergunningen APV-vergunning 
aangevraagd3

- Parkeerplaats Binnenhof 
  (Colijnstraat). Innemen stand-
  plaats voor verkoop van 
  groente en fruit. Zaak: HZ 
  2022-0653. Ontvangen 
  11-4-2022. 

Ontheffing Alcoholwet 
verleend2

- Stationslaan 64. Uitoefening 
  horecabedrijf Time 4 Sushi.
  Zaak: HZ 2022-0377. 
  Verzonden 19-4-2022. 

Sloopmeldingen1

- Bloemhofweg 125. Abest 
  verwijderen. Zaak: HZ 2022-
  0621. Ontvangen 7-4-2022.
- Nijverheidsweg 115. Verwij-
  deren van asbesthoudende 
  materialen. Zaak: HZ 2022-
  0610. Ontvangen 5-4-2022. 
- Stationsplein 1. Verwijderen 
  van voormalig VVV kantoor.
  Zaak: HZ 2022-0659.
  Ontvangen 13-4-2022. 
- Uitleg 45. Het verwijderen 
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  0645. Ontvangen 11-4-2022. 

Elspeet
Sloopmeldingen1

- Gerstweg 6. Het verwijderen 
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  0638. Ontvangen 11-4-2022. 

Hulshorst
Evenementenvergunning 
verleend2

- Het vieren van Koningsdag 
  op 27 april 2022. Zaak: HZ 
  2022-0592. Verzonden 
  12-4-2022. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
verleend3 
- Kappen houtopstand. Zaak: 
  HZ 2022-0522. Verzonden 
  13-4-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1 
- Elspeterbosweg 26. Het 
  houden van een rommel-
  markt op 9 juli 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0641. Ontvangen 
  9-4-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

26 april 2022

Gemeenteraadsvergadering
Op donderdag 28 april vergadert de gemeenteraad om 
19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan o.a. de 
uitgangspunten Programmabegroting 2023-2026, aanpassing 
Verordening Jeugdhulp, bestemmingsplan Bedrijventerrein 
Elspeet en Preventie- en handhavingsplan Alcohol en Drugs 
2022-2025.

De vergadering wordt uitgezonden via RTV Nunspeet en is 
te bekijken op nunspeet.raadsinformatie.nl waar u ook de 
volledige agenda van de raadsvergadering vindt.

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

Verleng tijdig uw reisdocument
In de zomerperiode willen meer 
mensen hun reisdocumenten 
verlengen. Als gevolg van de co-
ronaperiode lijkt nu een extra piek 
te ontstaan. Dit omdat mensen nu 
weer naar het buitenland op reis 
willen en daarvoor reisdocumen-
ten nodig hebben.

Daarnaast heeft Nunspeet Oekraïense vluchtelingen opge-
nomen die allemaal ingeschreven moeten worden. Zoals op 
de gehele arbeidsmarkt is het krijgen van deskundig perso-
neel ook voor de gemeente een uitdaging. Dit alles bij elkaar 
zorgt dat het langer duurt voordat u terecht kunt voor een 
afspraak.

Wat kunt u zelf al doen:
• Zorg ervoor dat een pasfoto echt niet ouder is dan  

6 maanden. Als wij zien of vermoeden dat uw foto toch 
ouder is dan 6 maanden mogen wij uw aanvraag niet in 
behandeling nemen.

• Plan uw afspraak bijtijds is. Verloopt uw document op     
1 augustus, plan dan nu al de afspraak voor begin juli.

• Wanneer u voor uw kinderen de reisdocumenten aan-
vraagt, vul dan de toestemmingsverklaring digitaal in.

• Kijk welke zaken u online kunt regelen.

Wij doen ons best u allemaal zo goed mogelijk te helpen en 
hopen op uw begrip en medewerking.

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

Huisvuilroute rondom Koningsdag
De huisvuilroute (groene container) van 
woensdag 27 april (Koningsdag) wordt 
gereden op zaterdag 30 april 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.

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

Workshop creatief schrijven
Maandag 2 mei geven dorpsdichter Willemijn Hannessen en 
auteur Ada Schouten-Verrips in Bibliotheek Nunspeet een 
workshop over dichten en schrijven. Na een interactieve 
intro ga je aan de slag met het schrijven van een kort verhaal 
of gedicht rond een thema. Een unieke ervaring die je jezelf 
cadeau kunt doen. En neem gerust iemand mee. Je bent 
welkom vanaf 19.20 uur en om 21.00 uur sluiten we het af. 
De koffie en thee staan voor je klaar. 

Er is een beperkt aantal plaatsen, dus meld je vooraf aan. 
Wie weet is deze avond wel het begin van jouw nieuwe 
schrijvers- of dichterscarrière. 

Ga voor een overzicht van alle activiteiten naar de 
agenda op www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl 
en meld je gratis aan. 

Pas op voor oplichters!
Ondernemers, instanties en verenigingen 
in de gemeente Nunspeet worden momen-
teel benaderd door meerdere bedrijven 
die, ten onrechte, beweren namens de ge-
meente Nunspeet advertenties te werven 
voor de gemeentegids van Nunspeet. 

Wij adviseren u extra op te letten als u benaderd wordt een 
advertentie of vermelding in een gids goed te keuren of 
te betalen. De gemeente Nunspeet doet alleen zaken met 
LokaalTotaal. Mocht u dus een telefoontje krijgen over de 
gemeentegids van Nunspeet, wees er dan alert op met wie 
u spreekt. LokaalTotaal is het enige bedrijf dat de officiële 
gemeentegids van Nunspeet samenstelt. 

Haal je informatie en prik lokaal
GGD Noord- en Oost-Gelderland is van 
maandag 9 mei tot en met woensdag 11 mei 
aanwezig bij De Wieken in Hulshorst voor 
iedereen die zich wil laten vaccineren of om 
vrijblijvend vragen te stellen over het corona-
virus en de coronavaccinatie. 

Vaccineren is niet verplicht. Je kiest zelf of je 
een prik wilt of niet. Je goed informeren helpt 
bij het maken van een keuze. Medewerkers van 
GGD Noord- en Oost-Gelderland beantwoorden 
je vragen, zodat je een keuze kunt maken op 
basis van goede, open en eerlijke informatie. 

De tijdelijke locatie bij De Wieken is van 9 tot 
en met 11 mei geopend tussen 11.00 uur en 
19.30 uur. Er wordt gevaccineerd met Pfizer of 
Moderna. Kijk voordat je naar de locatie gaat altijd op de website van GGD Noord- en Oost-
Gelderland voor actuele informatie over openingstijden en voorwaarden voor de verschillende 
vaccinaties: www.ggdnog.nl/vaccinatielocaties.

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

Ben je iemand die oog heeft voor kwetsbaren in de samenleving en werk je graag aan zelfred-
zaamheid van inwoners? Ben je een ervaren consulent, netwerker en heb je een brede kennis 
van het sociale domein? Lees dan verder, want voor Team Sociaal zoeken we een 

Wmo-consulent Milieu 
32 uur

Jouw werkzaamheden
• Je behandelt reguliere en complexe Wmo-aanvragen en stelt Wmo-indicaties.
• Je beoordeelt Wmo-adviezen op recht- en doelmatigheid.
• Je vertegenwoordigt de gemeente bij overleggen.
• Je ondersteunt bij uitvoerings- en verantwoordingstrajecten.

Wat verwachten we van jou?
• Je hebt ruime ervaring als Wmo-consulent inclusief het stellen van Wmo-indicaties.
• Je bent klantgericht, praktisch, resultaatgericht, integer, zakelijk, besluitvaardig en flexibel.
• Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding in de richting van SPH, MWD, SJD, Sociale 

studies of paramedisch.
• Je bent een bruggenbouwer en in staat partijen te verbinden.

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

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

Gewijzigde data training 'GOED omgaan met dementie'
Meld je aan voor de training 'GOED omgaan met dementie'. Je leert meer over dementie, hoe 
je signaleren herkent en hoe je omgaat met dementerende mensen. 

De trainingen zijn op donderdag 19 mei (gewijzigd), donderdag 16 juni (nieuw), dinsdag 
20 september en donderdag 20 oktober 2022 van 19.30 tot 22.00 uur in de Ontmoetingszaal 
SWN in Veluvine. In het najaar worden de trainingen gegeven in o.a. Hulshorst en Vierhouten. 

Geef je tot uiterlijk 14 dagen voor de bijeenkomst op via judith@welzijnnunspeet.nl of bel naar 
Welzijn Nunspeet (0341) 25 20 20. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen per training. 
Deelname is gratis. Kijk voor meer informatie op www.samendementievriendelijk.nl. 

Herdenkingen in de gemeente Nunspeet
Op woensdag 4 mei a.s. zijn er op diverse plaatsen in de gemeente Nunspeet weer 
herdenkingsplechtigheden. 
 
Nunspeet
18.45 uur  herdenking bij het monument in Park 40-45, stille tocht naar begraafplaats Eperweg
19.50 uur  herdenking bij het monument op begraafplaats Eperweg

Hulshorst
16.30 uur  herdenkingsplechtigheid bij het monument (nabij dorpshuis)
20.00 uur  herdenkingsplechtigheid bij het Lancastermonument aan de Schapendrift

Vierhouten
13.30 uur  herdenking in Het Verscholen Dorp bij het monument aan de Pas Opweg.
14.15 uur  herdenking bij het monument voor de acht Joodse slachtoffers (Tongerenseweg)
18.45 uur  herdenking bij openluchttheater op de Paasheuvel

Programma
Meimaand Fietsmaand 2022
 
3 mei    Feestelijke opening Fietsmaand
    Prijsuitreiking winnende Doortrappen-fietsroute 
7 mei    Fietsdag Elspeet
14 mei    Molendag
14 mei   Maxipromo Run Bike Run 
14 mei   50 jaar Nunspeet: nieuwe Herten- en  Pauwenroute!
19 mei    Fiets-naar-je-werk-dag
27 mei   Afsluiting op Eibertjesdag
hele maand  Geocaching met Nunspeet Beweegt
hele maand  Smoothiefiets van Nunspeet 
    Beweegt op verschillende 
    locaties in gemeente Nunspeet

#meimaandfietsmaandnunspeet
Meer informatie? 
www.nunspeetuitdekunst.nl/meimaand-fietsmaand/
www.nunspeetbeweegt.nl

VVV Nunspeet uit de kunst
nunspeetbeweegt
@teamnunspeetbeweegt

Fiets 

met ons 

mee!

Prijzen voor jonge Nunspeters 
Drie kinderen uit de gemeente Nunspeet ontvingen deze 
maand een prijs voor hun ingekleurde kleurplaten: Jens  
(4 jaar - niet op de foto), Vivian (7 jaar) en Efraïm (11 jaar).
Wethouder Marije Storteboom overhandigde de prijzen aan 
de trotse winnaars. De kleurwedstrijd is een initiatief van de 
zeven Noord-Veluwse gemeenten en duurzaamheidsloket 
Veluwe Duurzaam. Op de kleurplaat zie je een duurzame tuin 
en een deel van een duurzame woning. Al kleurend leren de 
kinderen over de thema's 'klimaat & water' en 'energie'. 

Wethouder Marije Storteboom vindt het belangrijk kinderen 
op jonge leeftijd al in aanraking te brengen met duurzaam-
heid: "Duurzaamheid is een moeilijk woord voor kinderen. Ze 
snappen het wél als je praat over de plantjes en beestjes in de 
tuin. De kleurplaat geeft hele mooie voorbeelden wat je in je 
tuin kunt doen. Kinderen kunnen daarmee thuis zelf checken:
wat hebben wij al in de tuin en wat kunnen we nog meer 
doen?"

Een jurypanel (bestaande uit de gemeenten en Veluwe Duur-
zaam) beoordeelde de kleurplaten. "Leuk om te zien hoe er is 
gewerkt met veel kleuren en er is gelet op de details. Ook is 
veel gebruik gemaakt van natuurlijke '3D-effecten', zoals een 
stuk schors op de boom en echte zandkorrels", zegt Mirrinte 
Elfferich, jurylid namens Veluwe Duurzaam. 

Alle deelnemers krijgen een leuk duurzaam presentje: een 
huisje op zonne-energie. Deze is te gebruiken als nachtlamp-
je en heeft geen stroom nodig.

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


