
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

- Elburgerweg 86. Oprichten 
  van een veldschuur.
  Zaak: HZ 2022-1843. 
  Ontvangen 8-12-2022.
- Elspeterweg 34-5. Tijdelijk 
  bewonen van een recreatie-
  verblijf ter overbrugging. 
  Zaak: HZ 2022-1795. 
  Ontvangen 30-11-2022.
- Elspeterweg 8  0011. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  recreatieverblijf ter over-
  brugging. Zaak: HZ 2022-
  1691. Ontvangen 14-11-2022. 
- Wiltsangh 41. Verbouwen 
  van zwembad De Witte 
  Wieven. Zaak: HZ 2022-
  1824. Ontvangen 6-12-2022. 
- Naast Draaiing 4. Exploiteren 
  van Argos Nunspeet. Zaak: 
  HZ 2022-1809. Ontvangen 
  5-12-2022. 
- Naast Plesmanlaan 1. Het 
  kappen van bomen t.b.v. de 
  stationsomgeving. Zaak: 
  HZ 2022-1841. Ontvangen 
  8-12-2022.
- Tegenover F.A. Molijnlaan 1. 
  Het kappen van bomen t.b.v. 
  de stationsomgeving. Zaak: 
  HZ 2022-1840. Ontvangen 
  8-12-2022.

Beslistermijn verlengd1

- De Kolk. Het oprichten van 
  een bedrijfsverzamelgebouw.
  Zaak: HZ 2022-1519. 
  Verzonden 15-12-2022.

Omgevingsvergunning
verleend3

- Bergakkerweg 17. Het 
  renoveren van de woning en 
  plaatsen bijgebouw. Zaak: 
  HZ 2022-1487. Verzonden 
  14-12-2022. 
- Elspeterweg 34-5. Tijdelijk 
  bewonen van een recreatie-
  verblijf ter overbrugging. 
  Zaak: HZ 2022-1795. 
  Verzonden 15-12-2022.
- Elspeterweg 8  0011. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  recreatieverblijf ter over-
  brugging. Zaak: HZ 2022-
  1691. Verzonden 20-12-2022.
- Hullerweg ong. (naast 118, 
  kavel 4536 sectie L). Het 
  oprichten van bedrijfsruimte.
  Zaak: HZ 2022-1082. 
  Verzonden 14-12-2022.
- Molenweg 70. Het plaatsen 
  van een klimop. Zaak: 
  HZ 2022-1684. Verzonden 
  19-12-2022.
- Stationsomgeving. Kappen 
  van een boom. Zaak: 
  HZ 2022-1803. Verzonden 
  15-12-2022.
- Westerlaan 9. Verbouwen 
  van de woning. Zaak: 
  HZ 2022-1701. Verzonden 
  8-12-2022.
- Zeeweg 12. Het verbouwen 
  van de woning. Zaak: 
  HZ 2022-1583. Verzonden 
  15-12-2022.

Vergunningen Buiten behandeling stellen 
aanvraag3

- Notaris Hoffmannweg 2. 
  Verhogen nok en plaatsen 
  dakkapellen. Zaak: HZ 2022-
  1548. Verzonden 19-12-2022.

Evenementenvergunning
aangevraagd1

- Het houden van de De Jong 
  & Laan Lentetocht 22 april 
  2023. Zaak: HZ 2022-1877. 
  Ontvangen 13-12-2022.

Evenementenvergunning
verleend2

- Hoek Vreeweg-Harderwijker-
  weg. Oudejaarsdagviering 
  Vlam der in. Zaak: HZ 2022-
  1738. Verzonden 14-12-2022. 

APV-vergunning verleend3

- Het vernieuwen van de door-
  lopende collectevergunning.
  Zaak: HZ 2022-1771. 
  Verzonden 16-12-2022. 

Sloopmeldingen1

- Vlierweg 6. Het verwijderen 
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  1742. Ontvangen 21-11-2022.

Elspeet
Omgevingsvergunning
verleend3

- Nunspeterweg 74. Het 
  onderhouden van monument. 
  Zaak: HZ 2022-1626. 
  Verzonden 19-12-2022.

Overige APV-vergunning 
verleend3

- Staverdenseweg 27a. Het 
  verkopen van vuurwerk op 
  29, 30 en 31 december 2022.
  Zaak: HZ 2022-1794. 
  Verzonden 16-12-2022.

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Oudeweg 21. Het uitbreiden 
  van de kwekerij Silene. Zaak: 
  HZ 2022-1811. Ontvangen 
  5-12-2022.

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
verleend3

- 't Frusselt 30. Restaureren 
  van De Zonnehal. Zaak: 
  HZ 2022-1714. Verzonden 
  19-12-2022.
- Nunspeterweg 70. Tijdelijk 
  opvangen van asielzoekers 
  De Mallejan. Zaak: HZ 2022-
  1507. Verzonden 12-12-2022. 

 - Zie colofon voor toelichting -

Inzage
Eenvoudig toegang tot be-
sluiten over uw buurt zoals 
vergunningen, bouwplan-
nen en lokale regelgeving? 

Kijk op: 
overheid.nl/berichten-

over-uw-buurt
Toch liever de stukken in-
zien in het gemeentehuis?
Maak dan een afspraak via

 (0341) 25 99 11.

Openingstijd gemeentehuis 9 januari gewijzigd
Op maandag 9 januari opent het gemeentehuis om 

10.00 uur i.v.m. een interne nieuwsjaarsreceptie.
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Zwaar illegaal vuurwerk in woning Elspeet
De politie heeft in een woning in Elspeet illegaal zwaar vuurwerk aangetroffen. Het gaat om 71 
nitraatbommen. De politie heeft het vuurwerk in beslag genomen en een proces-verbaal opge-
maakt. Naast strafrechtelijke vervolging heeft de bewoner ook een waarschuwing gekregen. Bij 
een volgende overtreding riskeert hij een boete van maximaal 22.500 euro, of zelfs sluiting van 
de woning. 

Burgemeester Céline Blom benadrukt het gevaar van illegale vuurwerkopslag in huis: “Niet 
alleen voor de medehuisgenoten, maar ook voor de directe omgeving is er sprake van een 
levensgevaarlijke situatie. De kracht van dit illegale vuurwerk moeten we niet onderschatten. 
Ik roep ouders op om hun verantwoordelijkheid in deze te nemen en er op toe te zien dat geen 
illegaal vuurwerk thuis wordt opgeslagen”. 

Gezien het gevaar voor de omgeving roept de politie op om dergelijke situaties te melden, dat 
kan ook anoniem via het telefoonnummer van ‘Meld misdaad anoniem’, 0800-7000. 

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

Verdere uitwerking TEK-regeling
De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (hierna TEK) is verder uitgewerkt. TEK 
biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen voor energiekosten.

Voor wie is TEK?
U komt in aanmerking voor TEK als de energiekosten van uw mkb-onderneming minimaal 7% van 
de omzet zijn. Er is geen eis meer aan de minimumhoeveelheid die u jaarlijks verbruikt. Getoetst 
wordt of u aan deze 7% voldoet. Dit wordt als volgt berekend:
• Het gas- en elektriciteitsverbruik wordt getoetst via het standaard jaarverbruik en de jaar-

afname. Dit is een nauwkeurige verwachting van het verbruik van het komende jaar. Deze 
gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders. De peildatum is 1 januari 2023; 

• Er wordt gerekend met een modelprijs voor gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van het 
vierde kwartaal van 2022 van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  
gepubliceerde gas- en elektraprijzen voor consumenten. Deze prijs wordt in januari 2023 
bekendgemaakt;

• De jaaromzet. Deze wordt bepaald aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022. 

Aanvragen vanaf het eerste kwartaal 
De precieze datum van aanvragen wordt later bekend. Het zal in het eerste kwartaal van 2023 zijn. 

Aanvragen met terugwerkende kracht
De TEK kan vanaf het eerste kwartaal van 2023 met terugwerkende kracht aangevraagd worden. 
De subsidie is een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven de drempelprijs. De 
stijging van de kosten moet wel hoger zijn dan een bepaald minimumbedrag. De subsidieperiode 
loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Na de aanvraag wordt zo snel 
mogelijk een besluit genomen. Als u recht heeft op deze regeling ontvangt u binnen een week 
60% van de maximale subsidie als voorschot. 

Wanneer de definitieve subsidie is berekend (vaststelling), wordt de definitieve hoogte van de 
subsidie bepaald. Alle ontwikkelingen en het laatste nieuws vindt u op: www.rvo.nl/tek. 

Vragen over verduurzaming en subsidie?
Een overzicht van de subsidies die gelden in de gemeente Nunspeet vindt u onder de volgende 
link: https://nunspeetleeftnatuurlijk.nl/leningen-subsidies. Verder is er de mogelijkheid gebruik 
te maken van een stimuleringslening duurzaamheid. Zie volgende link:  
https://www.nunspeet.nl/stimuleringsleningduurzaamheidbedrijven. Voor maatschappelijke 
instellingen is er een initiatief van de provincie Gelderland (Klimaatklaar Gelderland), zie:
https://www.gelderland.nl/themas/duurzaamheid/energietransitie/ontzorgingsprogramma. 
Langs deze weg kunt u kosteloos gebruikmaken van adviseurs en nemen ze u mee in de mogelijk-
heden om tot verduurzaming te komen, waarbij onder andere ook subsidiemogelijkheden aan 
bod komen. 

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

Pachtgrond
De gemeente Nunspeet biedt op basis van inschrijving in totaal 2,4820 hectare gras-/ bouwland 
aan, gelegen aan de Hullerweg in Nunspeet. De percelen worden als één geheel verpacht van 1 
januari 2023 tot en met 31 december 2023. Nadere informatie vindt u via www.nunspeet.nl/pacht. 

Inschrijven
U kunt inschrijven op de percelen door het inschrijfformulier (te vinden op onze website 
www.nunspeet.nl/pacht) volledig in te vullen en uiterlijk maandag 9 januari 2023 om 12:00 uur 
bij ons in te dienen. Op de website vindt u ook de van toepassing zijnde inschrijfvoorwaarden 
en pachtvoorwaarden. Inschrijving is in ieder geval voorbehouden aan beroepsmatige grondge-
bonden melkveehouders met het bedrijf gevestigd binnen een straal van 5 kilometer vanaf het 
aangeboden perceel.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer G. Haasjes, team Ruimtelijke Ordening en 
Volkshuisves-ting, telefoonnummer (0341) 25 93 88.

Geen Nunspeet Huis aan Huis op 3 januari 2023
In verband met de jaarwisseling verschijnt er geen Nunspeet 
Huis aan Huis / Nunspeter Koerier op dinsdag 3 januari. De 
eerstvolgende gemeentepagina's leest u in de krant van 10 
januari 2023. 

Commissie Bezwaarschriften
De commissie bezwaarschriften vergadert dinsdag 10 januari 
2023 in het gemeentehuis met op de agenda:
 
13:45 uur: bezwaar gericht tegen verleende omgevingsver-
gunning voor het oprichten van 3 appartementen op het 
perceel Korteweg 4 in Nunspeet.
14:30 uur: bezwaar gericht tegen de herplant verplichting 
zoals opgenomen in de verleende omgevingsvergunning voor 
het kappen van een eik op het perceel aan de Harderwijker-
weg 411 in Hulshorst.
15:00 uur: bezwaar gericht tegen verleende omgevingsver-
gunning voor het oprichten van een woning op het perceel 
Lindelaan in 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.

Vraag een gratis warmtescan aan
Benieuwd waar er warmte (=energie) uit jouw woning
weglekt? Met een warmtescanfoto worden de
‘warmtelekken’ in je woning zichtbaar. Een energiecoach
maakt deze warmtescan en geeft tips om mogelijke
lekken aan te pakken.

Vraag vóór 31 december een gratis warmtescan aan via:
www.veluweduurzaam.nl/aanmelden-warmtefoto.

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

Op maandag 9 januari 2023 vindt in Veluvine 
Nunspeet de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats. 
U bent van harte welkom van 19.30 tot 21.30 uur. 
Burgemeester Céline Blom spreekt rond 20.00 uur 

een nieuwjaarsboodschap uit.

Wij wensen u prettige feestdagen 
en een voorspoedig 2023!

Het gemeentebestuur van Nunspeet

Nieuwjaarsreceptie 
Voorbereidingsbesluit Groenelaantje 35-37 
Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 
22 december 2022 een voorbereidingsbesluit als volgt heeft 
vastgesteld: 
 
1. Een voorbereidingsbesluit vast te stellen om onwenselijke 

ruimtelijke ontwikkelingen op het perceel Groenelaantje 
35-37 te Nunspeet tegen te gaan. Dit voor het gebied zoals 
aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding 
met de identificatie NL.IMRO.0302.VB00013-vg01. 

2. Te bepalen dat in het gebied waarvoor dit voorbereidings-
besluit geldt het verboden is om het gebruik van gronden 
en bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een 
andere vorm van gebruik dan aanwezig is op de dag van 
inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit. 

3. Te bepalen, dat in het gebied waarvoor dit voorbereidings-
besluit geldt, het verboden is om zonder omgevingsvergun-
ning bouwwerken te bouwen, plaatsen of uit te breiden. 

4. Te bepalen, dat in het gebied waarvoor dit voorbereidings-
besluit geldt, het verboden is om zonder omgevingsvergun-
ning werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden 
uit te voeren anders dan normaal onderhoud. 

5. De in de leden 3 en 4 genoemde omgevingsvergunningen 
worden niet verleend indien deze omgevingsvergunnin-
gen niet passen binnen het gebruik dat de gemeente voor 
ogen heeft als wenselijke ruimtelijke ontwikkeling voor het 
genoemde gebied. 

6. Dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang 
van de dag van de bekendmaking van de terinzagelegging 
van het voorbereidingsbesluit. 

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van vrij-
dag 23 december 2022 en heeft een werkingsduur van één jaar. 
Het besluit en de daarbij behorende verbeelding liggen vanaf  
23 december 2022 op afspraak ter inzage in het gemeentehuis, 
maar is ook digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl 
(identificatienummer: NL.IMRO.0302.VB00013-vg01). Een voor-
bereidingsbesluit is geen besluit in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht. U kunt hiertegen geen bezwaar maken of beroep 
instellen.

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

Belastingverordeningen 2023
In de openbare raadsvergadering van 22 december 2022 zijn de 
belastingverordeningen voor belastingjaar 2023 vastgesteld. De 
verordeningen worden officieel bekend gemaakt via 
www.overheid.nl.
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Carbidschieten
Carbidschieten is voor velen een prachtige traditie tijdens de jaarwisseling. Maar, je moet wel 
weten wat je doet. Veel ongelukken bij het carbidschieten, voorkom je door een persoon aan 
te wijzen die extra oplet bij het carbidschieten. 

Voorwaarden carbidschietenVoorwaarden carbidschieten
Alleen buiten de bebouwde kom op 31 december 2022 tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 
uur 2023. Gebruik geen metalen deksels of andere afsluitingen die schade aan mens, dier of 
goed kunnen veroorzaken. Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter.

4 tips 4 tips 
• Bescherm jezelf en anderen. Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril. 
• Zorg voor EHBO. Zorg voor voldoende middelen: zand om te doven, water om te koelen 

en een blusdeken.
• Een melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet met een plastic bal in plaats 

van een busdeksel en zorg dat de bus na het ontsteken niet achteruit kan schieten.
• Ontsteek het carbid veilig. Ontsteek de bus met een fakkel op een stok terwijl je aan 

de zijkant van de melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat iedereen op veilige 
afstand van de melkbus én elkaar staat.

Overlast? Meld het!
Bij de gemeente komen nu al meldingen binnen van overlast 
door (illegaal) vuurwerk. Kindervuurwerk dat het hele jaar 
door in Nederland verkocht wordt, mag afgestoken worden, 
ook nu al. Vuurwerk dat net voor en op oudejaarsdag in onze 
gemeente bij de officiële verkooppunten verkocht wordt 
(categorie 2 vuurwerk), mag alleen op oudejaarsdag tussen 
18.00 en 01.00 uur worden afgestoken. Illegaal vuurwerk is 
levensgevaarlijk en uiteraard verboden. 

Ervaart u overlast? Meld het via nunspeet.nl/ietsmelden of 
Meld Misdaad Anoniem 0800 7000. Onze handhavers en  
politiemensen kunnen helaas niet altijd en overal controleren. 
Er zijn ook andere, meer dringende meldingen. En als ze op 
een melding afgaan, is de vogel vaak al gevlogen. 

Toch willen we u oproepen om overlast te melden. Hierdoor 
kunnen we de plekken waar overlast en illegaal vuurwerk is 
inzichtelijk maken en gerichter controleren. Dus ervaart u 
overlast of ziet u gevaarlijke situaties ontstaan door o.a.  
illegaal vuurwerk. Meld dit via onderstaande:

www.nunspeet.nl/ietsmelden
of Meld Misdaad Anoniem

0800 7000

Spelregels vuur stoken
In onze gemeente zijn dit jaar weer de georganiseerde vreugdevuren waar iedereen naar toe 
kan. Liever de warmte van het vuur dichterbij huis? Een eigen vreugdevuur is niet toegestaan, 
maar stoken in een vuurkorf of oliedrum wel. Daarvoor zijn wel enkele richtlijnen, zodat we 
het veilig houden en voorkomen dat het wegdek beschadigd. 

Nodig
1. Vuurkorf of oliedrum
2. Zandzakken / stelplaten
3. Schoon hout (geen kerstbomen)
4. Emmer water
5. Aanmaakblokjes

Richtlijnen
• Houd de korf/drum 5 meter verwijderd van brandbare objecten en plaats deze nooit  

onder een boom. Zorg ook voor 3,5 meter doorrijruimte voor nooddiensten.
• Plaats de korf/drum op het zand/stelplaten en zorg dat het stabiel staat.
• Gebruik alleen aanmaakblokjes en schoon hout om het vuur aan te steken. Verbrand  

geen kerstbomen vanwege de hinderlijke rook. Stook geen vuur bij windkracht 5 of hoger. 
• Blijf altijd bij het vuur. Zorg dat er altijd iemand van 18 jaar of ouder toezicht houdt.
• Doof het vuur en ga pas weg wanneer het vuur uit is. Laat de korf/drum staan zolang  

deze nog warm is.
• Doe de afgekoelde resten bij het restafval en maak de plek schoon met een bezem.

Activiteiten rondom de jaarwisseling
Rondom de jaarwisseling worden er diverse activiteiten georganiseerd in onze gemeente door 
o.a. Het Venster en Stichting Welzijn Nunspeet. Zo kunnen kinderen en jongeren op 29 decem-
ber lasergamen in Veluvine (meld je wel even aan) en kun je op oudejaarsmiddag oliebollen 
bakken bij Honk 15. Kijk op de website van Het Venster (www.hetvenster-nunspeet.nl) en 
Stichting Welzijn Nunspeet (www.swn.nl) voor de verschillende activiteiten.

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

Denk aan je omgeving
Het inademen van vuurwerkdampen is schadelijk voor de gezondheid. Vooral voor mensen 
met een zwakke gezondheid of longziekte. Voor de meeste (huis)dieren veroorzaakt vuurwerk 
veel angst en stress. 

Daarnaast heeft het milieu er flink onder te lijden. Terwijl we met z'n allen proberen steeds 
duurzamer te leven, knallen we binnen twee uur een concentratie fijnstof in de lucht die  
veertig keer hoger is dan normaal. Naast de luchtvervuiling zorgt vuurwerk ook voor bodem- 
en watervervuiling door het dalende fijnstof en onverbrande vuurwerkresten.  
 
Dus denk aan je omgeving: houd rekening met elkaar en ruim je vuurwerkresten op. 
Bron: Milieucentraal.nl

In januari geen alcohol drinken: 
ga jij de uitdaging aan? 
Drink jij wel eens alcohol? Omdat je het lekker vindt, het je 
een fijn gevoel geeft of omdat je het ‘verdiend’ hebt na een 
drukke dag? Maar wat nu als je in de maand januari helemaal 
geen alcohol zou drinken? Zou het moeilijk zijn om alcohol 
te laten staan? Zou het écht een positief effect op je lichaam 
hebben? Daar kom je maar op één manier achter: meedoen 
aan IkPas (oftewel ‘dry january’)! 

IkPas helpt
Je kunt natuurlijk op eigen 
houtje meedoen. Maar de 
kans dat je het volhoudt is 
groter als je je inschrijft op 
www.ikpas.nl. Dan ontvang 
je -als je dat wilt- tips, recep-
ten en badges die je helpen 
om geen alcohol te drinken. 
Ook kun je gebruikmaken 
van het forum, de chatfunc-
tie of de IkPas coach als je 
het moeilijk hebt. 

IkPas is effectief
Uit onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de deelnemers 
aan IkPas het de hele maand volhoudt. Bovendien voelt 60% 
van de deelnemers zich fitter, 55% slaapt beter, 32% voelt 
zich gezonder en 31% valt af in gewicht. Mooi toch?!

Wil jij ook ervaren wat een maand geen alcohol drinken met 
je doet? Meld je dan aan via www.ikpas.nl. Doe alleen mee 
of stimuleer je familieleden, vrienden of sportteam om ook 
mee te doen. Zo wordt de uitdaging voor iedereen leuker én 
makkelijker!  

Meer ondersteuning nodig?
Maak je je zorgen over je eigen alcoholgebruik, of het alco-
holgebruik van iemand in je omgeving? Dan kun je (gratis) in 
gesprek met een van de professionals van IrisZorg: Stefanie 
Geven (s.geven@iriszorg.nl) of Armida Panka (a.panka@
iriszorg.nl).


