
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

- Heemskerklaan 117. Het 
  uitbreiden van het woonhuis. 
  Zaak: HZ 2022-1412. 
  Ontvangen 12-9-2022. 
- Industrieweg 15. Vervangen 
  van condensor op het dak.
  Zaak: HZ 2022-1368. 
  Ontvangen 2-9-2022. 
- Schaepmanlaan 41. Het 
  verduurzamen van de woning.
  Zaak: HZ 2022-1416. 
  Ontvangen 13-9-2022. 
- Talmastraat 17. Realiseren 
  van een inrit. Zaak: HZ 2022-
  1289. Ontvangen 22-8-2022. 
 
Omgevingsvergunning
verleend3

- Groenelaantje 25. Het 
  realiseren en verplaatsen van 
  vakantiewoningen. Zaak: 
  HZ 2022-1129. Verzonden 
  14-9-2022.
- Molenweg 75 0001. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  pauzewoning. Zaak: HZ 2022-
  1346. Verzonden 19-9-2022. 
- Prins Alexandererf 53. Het 
  plaatsen van een dakkapel.
  Zaak: HZ 2022-1369. 
  Verzonden 14-9-2022. 

Sloopmeldingen1

- Schaepmanlaan 48. Het 
  verwijderen van asbest.
  Zaak: HZ 2022-1384. 
  Ontvangen 6-9-2022. 
- Treubstraat 18. Verwijderen 
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  1385. Ontvangen 7-9-2022. 

Vergunningen Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Zoomweg. Buurtbarbecue op 
  24-09-2022. Zaak: HZ 2022-
  1379. Ontvangen 5-9-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Piersonstraat 48. Sportlust
  show van 24 t/m 29 oktober 
  2022. Zaak: HZ 2022-1269. 
  Verzonden 15-9-2022. 
- Zoomweg. Buurtbarbecue op 
  24-09-2022. Zaak: HZ 2022-
  1379. Verzonden 19-9-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1 
- Vierhouterweg 60. Plaatsen 
  overkapping. Zaak: HZ 2022-
  1401. Ontvangen 8-9-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3 
- Heetkamp 54 B. Het tijdelijk 
  bewonen van een pauze-
  woning. Zaak: HZ 2022-1273. 
  Verzonden 19-9-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1

- Klarenweg 62. Het bouwen 
  van een stal. Zaak: HZ 2022-
  1402. Ontvangen 9-9-2022. 

Ingetrokken 
omgevingsvergunning 
(op verzoek aanvrager)
- Schepersweg 4. Oprichten 
  woning. Zaak: HZ 2021-0705. 
  Verzenddatum 19-9-2022. 

- 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.
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Nieuwe tuincoaches voor Nunspeet
Matthijs Schenk en Lionne IJzerman zijn de nieuwe, gecer-
tificeerde tuincoaches voor de gemeente Nunspeet. Heb jij 
vragen over het klimaatbestendig maken van jouw tuin? Wil 
je tips over de mogelijkheden die er zijn? Welke subsidies? 

Vraag een gesprek met hen aan via 
www.veluweduurzaam.nl/tuincoach.

V.l.n.r. Lionne IJzerman, Myra Hagens (gemeente Nunspeet), 
wethouder Jaap Groothuis, Matthijs Schenk.

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

Week van Duurzaamheid: doe mee
Van 8 tot en met 15 oktober zijn er in de regio Noord-Veluwe 
workshops, adviesgesprekken en kortingsacties. Volg een 
workshop over de (hybride) warmtepomp, laat je adviseren 
over kunststof kozijnen of duurzame(re) kleding of verras 
je smaakpupillen tijdens een proeverij op een kaas- of 
geitenboerderij. Kijk voor alle activiteiten op de website 
www.weekvanduurzaamheid.nl/activiteiten. Deze lijst 
wordt wekelijks bijgewerkt.

Zelf als ondernemer of organisatie een activiteit aanbieden? 
Dat kan tot en met 3 oktober via de website:
www.weekvanduurzaamheid.nl/aanmelden

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

Raadsvergadering
Donderdag 29 september vergadert de gemeenteraad om 
19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan o.a. de 
afgifte (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen Harder-
wijkerweg 84 abc-86, wijziging gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Noord-Veluwe en de actualisering Bodem-
kwaliteitskaart en Bodembeheernota. 

De vergadering wordt live uitgezonden via RTV Nunspeet en 
via nunspeet.raadsinformatie.nl (hier vindt u ook de vol-
ledige agenda). 

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

Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaarschriften vergadert 4 oktober in het 
gemeentehuis. De volgende zaken staan op de agenda:
- 16.15 uur: bezwaar gericht tegen de verleende omgevings-
  vergunning inzake de verbouw van twee zomerhuisjes tot 
  premantelzorgwoning op het perceel Harderwijkerweg 430, 
  Hulshorst.
- 16:45 uur: drie bezwaren gericht tegen de verleende  
  omgevingsvergunning betreffende het project van de  
  Gereformeerde Gemeente Nunspeet, locaties Brinkersweg 
  17 en 27, Nunspeet.

De planning kan door omstandigheden gewijzigd worden. 
Wilt u zeker weten of een zaak wordt behandeld, neem dan 
op de dag van de zitting contact op met het secretariaat van 
de commissie via (0341) 25 99 11.

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

Omleiding verkeer Nijverheidsweg
 
Als voorbereiding op de herinrichting van de stationsomge-
ving worden er momenteel kabel- en leidingwerkzaamheden 
uitgevoerd in het gehele gebied. Deze werkzaamheden ver-
oorzaken de aankomende periode verkeershinder. Er wordt 
geprobeerd de werkzaamheden zoveel mogelijk uit te voeren 
zonder wegen af te sluiten, maar dit is niet te voorkomen.

In week 40 (3-7 oktober) vinden er werkzaamheden plaats in 
de bocht Nijverheidsweg-Industrieweg (zie afbeelding). Dit 
deel van de weg is die week afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. Het verkeer – en dus ook het openbaar vervoer – 
wordt omgeleid via de Industrieweg-Kienschulpenweg (en 
andersom). Voor aanwonenden blijft de woning bereikbaar.

Op www.nunspeet.nl/stationsomgeving staat alle informatie 
rondom de Stationsomgeving en kan iedereen zich aanmelden 
voor de nieuwsbrief.

Update Nunspeet Biedt Onderdak
Op Landrust is een prachtig parkje 
gerealiseerd. De verhuizingen zijn 
gestart in de week van 18 september. 
De oplevering is prima verlopen. 

In tegenstelling tot de berichtgeving 
van RTV Nunspeet blijven de kinde-
ren gewoon op de Morgenster naar 
school gaan. 

Wij zijn dringend op zoek naar een docent Engels die wil 
helpen. Vacatures kunt u altijd nog doorgeven via de website 
www.nunspeetbiedtonderdak.nl en dan via het formulier 
Werk.

Fietsen zijn ook nog steeds welkom. 

Belangrijke mededelingen of wijzigingen gebeuren altijd via 
dit item in de krant. 

Locaties bladkorven 2022
Het Team Openbare Ruimte van de gemeente Nunspeet plaatst dit jaar ± 80 bladkorven in de 
diverse wijken en kernen. De locaties zijn vorig jaar vastgesteld op basis van o.a. vullingsgraad, 
vervuiling van blad op de rijbanen, trottoirs en in de gemeentelijke plantsoenen. Daarnaast is 
gekeken naar de beschikbare opstelruimte voor deze bladkorven op gazons en wegbermen en 
het gemakkelijk kunnen leegmaken door vrachtwagens en machines in de praktijk. Vervolgens 
zijn deze locaties op kaarten gezet. 

De bladkorflocaties worden deze week gepubliceerd op www.nunspeet.nl/id/blad-inzamelen. 
In de week van 10 oktober worden de korven geplaatst en in de week van 12 december wor-
den ze weer verwijderd. De locaties worden niet meer gewijzigd. Nieuwe verzoeken zijn voor 
dit jaar niet mogelijk. Aan het eind van het bladseizoen vindt weer een evaluatie plaats van de 
locaties op basis van o.a. vullingsgraad, gebruik en vandalisme.

Vanaf de week van 21 november worden straten en pleinen definitief bladvrij gemaakt met het 
werkmaterieel. Daarna is het niet meer de bedoeling om bladeren uit particuliere tuinen of 
erven weer richting de openbare ruimte te blazen.

Gebruik van de bladkorven:
• De bladkorven zijn alleen bestemd voor bladeren.
• Takken of andere vormen van (tuin)afval worden niet geaccepteerd.
• Bij misbruik wordt de bladkorf verwijderd/niet teruggeplaatst in de straat.

Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via (0341) 25 99 11.

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

Sluitende begroting in uitdagende tijden
Het college presenteert ook dit jaar een sluitende Programmabegroting 2023-2026 aan de 
gemeenteraad. In de begroting laat het college zien waaraan zij het geld wil besteden. Wet-
houder Wichert Stoffer: "De gemeentelijke begroting meerjarig sluitend krijgen, is het jaarlijks 
terugkerend thema voor het college. De nu gepresenteerde begroting voldoet aan dit doel. Er is 
in de begroting ingezet op het realiseren van de wensen uit het gesloten raadsakkoord."

Een sluitende begroting betekent dat de uitgaven en de inkomsten in balans zijn, waardoor de 
gemeentelijke financiën houdbaar blijven voor de toekomst. De inkomsten van de gemeente 
komen voor het grootste deel uit de zogenaamde algemene uitkering van de landelijke over-
heid. Deze vallen hoger uit dan vorig jaar. Helaas zijn ook dit jaar de extra middelen die door 
het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de jeugdzorg incidenteel (voor één jaar). Dit houdt in 
dat voor de jaren 2024-2026 hier een risico in zit.

De uitgaven bestaan naast de uitgaven voor de gemeentelijke organisatie en gemeentelijke ta-
ken uit de bekende grote projecten, zoals de revitalisering van sportpark De Wiltsangh inclusief 
de afronding van de bouw van een nieuw zwembad met sport- en turnhal, de onderwijshuis-
vesting, de herinrichting stationsomgeving en de uitgaven m.b.t. de duurzaamheidsopgave en 
de klimaatdoelstellingen. Voor de grote projecten is rekening gehouden met de stijging van de 
bouwkosten in de achterliggende periode waar ook de gemeente Nunspeet mee geconfron-
teerd wordt. Daarnaast is rekening gehouden met de wensen van de politieke partijen uit het 
gesloten raadsakkoord. 

In 2022 hadden we te maken met een hoge inflatie. Ook deze inflatie heeft impact op de 
gemeentelijke begroting. Gelukkig kunnen deze financiële tegenvallers opgevangen worden 
binnen de vast te stellen begroting. Deze staat donderdag 20 oktober 2022 op de agenda van 
de raadsvergadering.

De begroting - met alle ambities en voornemens - is voor iedereen eenvoudig en volledig 
inzichtelijk via https://nunspeet.begrotingonline.nl. 

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

Gi-ga-groene Kinderboekenweek 2022
Van 5 t/m 16 oktober is het weer tijd voor de Kinderboekenweek! Het thema is dit jaar: Gi-ga-
groen. De Bibliotheek Noordwest Veluwe organiseert de hele week activiteiten, waarbij we 
kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Op 5 oktober wordt de Kinderboekenweek 
ingeluid met een groot Leesfeest in de bieb. Een middag vol spannende verhalen, speurtoch-
ten, knutselen en leuke spellen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.

De hele maand september verstoppen we gouden tickets in de gereserveerde kinderboeken. 
Heb je een gouden ticket gevonden? Dan ben jij de gelukkige en kan je het ticket verzilveren 
voor een speciale ontmoeting met twee hele bekende schrijvers: Jozua Douglas (bekend van 
Costa Banana en De Verschrikkelijke Badmeester) of Gouden Griffel winnares Bibi Dumon Tak. 

Alle kinderen op de basisschool kunnen dit jaar meedoen met de tekenwedstrijd Ontwerp je 
eigen waanzinnige boomhut. De tekenplaten worden uitgedeeld op scholen, de bieb en in 
boekhandels. Kinderen kunnen hun tekening weer inleveren bij de bibliotheek. De coolste en 
meest originele ontwerpen winnen een prijzenpakket.

Op zaterdag 8 oktober van 18.30 tot 19.30 uur organiseert de bieb samen met kindertheater 
Brillekip een té gek theaterspektakel bij Riemer & Walinga. Opblijven (tot je groen ziet) gaat 
over tante Geo die stiekem in het Gi-ga-grote bos woont, waar ook groenogige Groensels  
wonen. Heb je daar nog nooit van gehoord? Reserveer dan gauw je kaartje op onze website.
Meld je aan via www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl/kinderboekenweek. 

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

Burgernet alleen nog via de app
Burgernet kent attenderingen via sms/spraak (met geregistreerde 
deelnemers), de Burgernetapp en Twitter. Vanaf 1 september 
2023 stoppen (gefaseerd) de sms- en spraakberichten. 

80% van de tips komt binnen via de Burgernetapp. Daarnaast 
heeft de app veel meer mogelijkheden, zoals het versturen van 
een foto en is de privacy beter geborgd, omdat de deelnemer zich 
niet hoeft te registreren. Daarnaast maakt de app gebruik van de 
locatie van de smartphone, zodat de gebruiker als deze van huis is 
ook Burgernetacties ontvangt uit die omgeving. Tot slot ontvan-
gen app-deelnemers ook AMBER Alerts met foto.

Via de Burgernetapp worden deelnemers alvast gevraagd zich 
af te melden voor sms/spraak, zij krijgen immers de actieberich-
ten al binnen via de app. Deelnemers die toestemming hebben 
gegeven voor e-mail ontvangen een e-mail. Tot slot ontvangt elke 
deelnemer volgend jaar een afsluitend sms-bericht.
 
Wil je jezelf afmelden voor sms/spraakberichten? 
Dat kan. Via de Burgernetapp:
Ga naar Instellingen / Tabblad Berichtgeving / Overige Bericht-
geving – SMS- of spraakberichten uitschakelen.

Via de website: https://www.burgernet.nl/login.
We hopen dat je wilt (blijven) deelnemen via de Burgernetapp. 

Het telefoonnummer van de 
Spoedpost / Huisartsenpost in 

Harderwijk is gewijzigd:
085 773 7371

Nijverheidsweg
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Upgrade Veluwetransferium Nunspeet
Het Nunspeetse Veluwetransferium is al vele jaren een aantrekkelijk 'op- en overstappunt naar 
de Veluwe'. Als het aan het gemeentebestuur van Nunspeet ligt, krijgt dit gebied een upgrade 
en wordt het verder ontwikkeld tot een gastvrije ontvangstlocatie en een aantrekkelijke 'Poort 
van de Veluwe' voor vele soorten bezoekers én een startpunt om de Veluwe te ontdekken op 
een duurzame manier. Gedeputeerde Peter van 't Hoog liet zich bijpraten door wethouder 
Mark van de Bunte. Hij kwam niet met lege handen. Vanuit de Regio Deal Veluwe ontvangt 
Nunspeet een bijdrage van € 1.322.873,-- in de kosten van de upgrade. De totale kosten  
bedragen naar verwachting 2,8 miljoen euro.

De gemeenteraad heeft inmiddels een masterplan vastgesteld. Daarin staat omschreven hoe 
het huidige transferium in het stationsgebied van Nunspeet aantrekkelijker gemaakt wordt 
voor de bezoekers 
van de Veluwe. Deze 
'ontvangstlocatie' 
vormt het vertrek-
punt voor recreanten 
die de omliggende 
Veluwe op een duur-
zame/groene manier 
willen beleven en 
een belangrijk mid-
del/instrument in 
het bestemmings-
management van 
de Veluwe. Dat is 
mogelijk door een 
Veluwesfeer te creë-
ren, het langzamere 
en snellere verkeer te 
scheiden en recrea-
tieve voorzieningen 
aan te pakken. De upgrade is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Nunspeetse 
Stationsomgeving. Na aankomst in Nunspeet per auto of trein is het gemakkelijk en aantrekke-
lijk de prachtige Veluwe wandelend, fietsend of met e-vervoer te bezoeken.

Dit initiatief vloeit voort uit de Regio Deal Veluwe. Daarmee ondersteunt het Rijk de regionale 
inspanningen en de specifieke opgaven van de Veluwe: het grootste aaneengesloten natuur-
gebied van het West-Europese laagland. De Regio Deal is een stevige financiële impuls voor 
de samenwerkende partners om de leefomgeving, de economie en de natuur op de Veluwe 
toekomstbestendig en veerkrachtig te maken. Overigens draagt bij elke Regio Deal de provincie 
evenveel geld bij als Den Haag. 

In de komende periode wordt het Masterplan verder uitgewerkt. Naar verwachting wordt in 
2023 gestart met de uitvoering van de plannen.   

Alles over het Masterplan Poort van de Veluwe Nunspeet leest u op:  
www.nunspeet.nl/poortvandeveluwe.

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

Week van ontmoeting
Van 29 september t/m 6 oktober 2022 vinden er door het hele land speciale activiteiten plaats 
om extra aandacht te vragen voor het thema eenzaamheid. De hoofdboodschap is: Kom erbij! 
De Week tegen Eenzaamheid is er om 
mensen dichter bij elkaar te brengen. 

Onlangs heeft elk huishouden uit de 
gemeente Nunspeet een flyer in de 
brievenbus ontvangen met daarop 
het programma gevuld met allerhan-
de activiteiten; voor ieder wat wils en 
voor diverse leeftijden interessant.

Er zijn activiteiten voor alle doelgroe-
pen, zoals bloemschikken, gezamen-
lijke maaltijden en een ontmoetings-
markt. U kunt de wandelschoenen 
aantrekken voor de activiteit 'samen 
wandelen, samen delen', waarbij 
gesprekken kunnen gaan over rouw, 
verlies en de laatste levensfase. Wilt 
u ook mee-eten of wandelen? Of juist 
een keer kennismaken met Grip & 
Glans, naar een pyjamaparty of een 
mini high tea? 

Bekijk het actuele programma op   
nunspeet.nl/weektegeneenzaamheid 
en geef u snel op bij de betreffende 
organisatie. 

Samenwerking  
dementievriendelijke regio
Op donderdag 22 september tekenden alle deelnemende 
partijen van het regionale netwerk dementie Noordwest-
Veluwe een samenwerkingsovereenkomst. Namens de 
gemeente Nunspeet zet wethouder Jennifer Elskamp haar 
handtekening. Het regionale netwerk dementie Noordwest-
Veluwe bestaat uit professionals van diverse partijen: 
welzijnsorganisaties, huisartsen, zorgaanbieders, apothekers, 
etc. Zij werken met elkaar samen en stemmen af om de zorg 
en ondersteuning aan mensen met dementie zo optimaal 
mogelijk vorm te geven. In 2021 heeft de netwerkregisseur 
de opdracht gekregen het netwerk beter vorm te geven. Dit 
heeft geleid tot een nieuwe structuur en goede samenwer-
kingsafspraken. 

Bovenstaande actie houdt verband met het project Dementie- 
vriendelijk Nunspeet. Een dementievriendelijke gemeente zet 
zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzor-
gers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. 
Deze regionale samenwerking draagt bij aan een betere zorg 
en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantel-
zorgers.

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

Wereld Alzheimer Dag
Woensdag 21 september was het Wereld Alzheimer Dag met 
dit jaar als thema 'Samen op pad'. Op deze dag wordt extra 
aandacht gevraagd voor dementie. Dementie is na kanker 
en hart- en vaatziekten 
de meest voorkomende 
doodsoorzaak in Neder-
land. Het aantal mensen 
met dementie stijgt 
explosief. 

Door het land werden 
mooie activiteiten ge-
organiseerd om samen 
van te genieten én om 
meer bekendheid te geven aan het onderwerp dementie. De 
gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek hebben geza-
menlijk een programma samengesteld voor mensen met 
dementie en hun mantelzorger. Het was een mooie middag 
met aansprekende activiteiten, gedichten en beleving.

Stoptober: stoppen met roken
Op 1 oktober start 
Stoptober. Samen 
stoppen met roken. 
Geef je op via  
stoptober.nl.  
Hieronder enkele tips:

• Heb je het moeilijk? Kijk op de Facebookpagina en vraag 
om steun. Duizenden mensen willen jou ondersteunen.

• Bel de gratis Stoplijn: 0800-1995. Alle medewerkers zijn 
betrokken bij Stoptober en staan klaar om je te helpen.

• Stop op je stopdag helemaal. Ga geen sigaretten bietsen 
en neem niet af en toe nog een trekje, klaar is klaar.

• Vertel mensen in je omgeving dat je meedoet met  
Stoptober en vraag ze om je te steunen.

• Ga bewegen. Fysieke inspanning helpt je om de moei-
lijke momenten door te komen.

• Kijk naar Stoptober.tv voor support en inspiratie en 
livestreams uit het Stoptoberhuis.


