
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp ho-
gere grenswaarde voor het oprichten van 2 woningen aan 
het Zwolsewegje ong. naast nr. 128 in Nunspeet.
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een 
afwijking van het geldende bestemmingsplan voor het 
oprichten van twee woningen op het perceel Zwolsewegje 
ong. naast nr. 128 in Nunspeet.

Van 29 juni tot en met 9 augustus 2022 ligt in het gemeente-
huis (op afspraak) het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
ter inzage. Tijdens deze termijn kan een zienswijze worden 
ingediend tegen het ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2022-0585) 
bij het college van B&W, zie colofon. Wilt u mondeling uw 
zienswijze naar voren brengen, neem dan telefonisch contact 
op met Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via 
(0341) 25 99 11.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ge-
luidhinder ligt tijdens deze periode ook het ontwerp van de 
hogere grenswaarde voor twee woningen ter inzage. Tijdens 
de bovengenoemde termijn kan ook hiertegen een zienswijze 
worden ingediend (kenmerk HZ 2022-0585) bij het college 
van B&W, zie colofon. Wilt u mondeling uw zienswijze naar 
voren brengen, neem dan telefonisch contact op met  
mevrouw C. Warmenhoven van Team Ruimtelijke Ordening 
en Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.

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

Besluit omgevingsvergunning 'voor het realiseren van een 
appartement' op het perceel Dorpsstraat 25 in Nunspeet
Het college van B&W heeft een omgevingsvergunning 
verleend voor het realiseren van een appartement op het 
perceel Dorpsstraat 25 in Nunspeet.

Van 29 juni tot en met 9 augustus 2022 ligt in het gemeente-
huis (op afspraak) de omgevingsvergunning en de daarbij 
behorende stukken ter inzage. De stukken zijn ook te vinden 
op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.OV00093-
vg01)

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit 
beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, zie 
colofon. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen 
met Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via 
(0341) 25 99 11.

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

Ontwerpverkeersbesluiten gehandicaptenparkeerplaatsen 
Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken bekend 
dat zij van plan zijn nabij de woningen aan de Gerrit Mouw-
weg 71, Oenenburgweg 174 en Bachlaan 11 een gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen voor de bewoners van deze 
woningen.

De ontwerpverkeersbesluiten liggen van 29 juni tot en met  
9 augustus 2022 ter inzage in het gemeentehuis. Op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebben-
den gedurende deze periode hun zienswijze over dit ont-
werpbesluit kenbaar maken bij ons college, zie colofon.

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

- Martensweg 41. Aanleggen 
  van een inrit. Zaak: HZ 2022-
  0973. Ontvangen 8-6-2022. 
- Molenbeek fase 3, kavel 3. 
  Oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-0814. 
  Ontvangen 10-5-2022. 
- Molenbeek fase 3, kavel 4. 
  Oprichten van een woning. 
  Zaak: HZ 2022-0816. 
  Ontvangen 10-5-2022.
- Stationslaan 58. Het plaatsen 
  van een reuzeschildersezel. 
  Zaak: HZ 2022-0985. 
  Ontvangen 10-6-2022.
- Vicarieweg 58. Realiseren
  uitloop aan de vleeskuiken-
  stal. Zaak: HZ 2022-0983. 
  Ontvangen 10-6-2022. 
- Winckelweg 17a. Renoveren 
  dak van het museum. 
  Zaak: HZ 2022-0904. 
  Ontvangen 25-5-2022. 

Beslistermijn verlengd3

- Oosteinderweg 104. Verbou-
  wen van bedrijfsgebouw.
  Zaak: HZ 2022-0451. 
  Verzonden 21-6-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Beukenlaan 12. Het verhogen 
  van de kap. Zaak: HZ 2022-
  0855. Verzonden 16-6-2022. 
- Groenelaantje 10. Oprichten 
  woning. Zaak: HZ 2022-0381. 
  Verzonden 20-6-2022.
- Laan 9. Plaatsen reclamezuil 
  kantoorpand. Zaak: HZ 2022-
  0532. Verzonden 15-6-2022. 
- Waterweg 41. Oprichten bij-
  gebouw. Zaak: HZ 2022-0787. 
  Verzonden 15-6-2022.
- De Kijktuinen. Oprichten van 
  23 woningen. Zaak: HZ 2022-
  0449. Verzonden 15-6-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Marktplein. Het houden van 
  het Oktoberfest op 8 oktober 
  2022. Zaak: HZ 2022-1016. 
  Ontvangen 20-6-2022.
- Marktplein en centrum. Het 
  houden van de Nacht van 
  Nunspeet op 25-08-2022.
  Zaak: HZ 2022-1008. 
  Ontvangen 15-6-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Ds. de Bouterlaan 5. Hele-
  Boeldag op 2 juli 2022.
  Zaak: HZ 2022-0559. 
  Verzonden 16-6-2022. 

APV-vergunning aangevraagd1

- Ilexplein en Hulstweg. Het 
  plaatsen van 2 zeecontainers 
  voor onderhoud bergings-
  daken. Zaak: HZ 2022-1009. 
  Ontvangen 15-6-2022. 
- Het plaatsen van borden 
  voor een campagne van 
  Jeugdzorg Curess. Zaak: 
  HZ 2022-0984. Ontvangen 
  9-6-2022. 

Vergunningen

Inzage
Eenvoudig toegang tot 

besluiten over uw buurt 
zoals vergunningen, 

bouwplannen en 
lokale regelgeving? 

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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Huisvesting vluchtelingen Oekraïne
Het gemeentebestuur van Nunspeet moet - evenals andere gemeenten - extra huisvesting 
beschikbaar stellen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat dan met name om vrouwen 
met kinderen die nu nog tijdelijk via NBO (Nunspeet Biedt Onderdak) bij particulieren in de 
gemeente zijn ondergebracht. Dat zijn er momenteel 138.  

Het college van B&W is van plan om vanaf september 2022 tijdelijk 15 chalets te plaatsen 
op het middengedeelte van camping Landrust in Hulshorst. Hiermee kunnen - als alle chalets 
volledig bezet zijn - maximaal 75 personen worden opgevangen. Er wordt gekozen 
voor verplaatsbare units, zodat rekening kan worden gehouden met andere ontwikkelingen, 
zoals het in het Raadsakkoord aangekondigde onderzoek naar een multifunctioneel sportpark 
in Hulshorst. Indien daartoe aanleiding is in verband met de verdere ontwikkeling van Landrust 
zal de tijdelijke situatie opnieuw tegen het licht worden gehouden.

A.s. donderdag 30 juni behandelt de Nunspeetse gemeenteraad het voorstel van het college 
om een krediet hiervoor beschikbaar te stellen. Wanneer de gemeenteraad groen licht geeft, 
wordt de procedure voor de noodzakelijke omgevingsvergunning opgestart. 

Momenteel is volstrekt onduidelijk hoe lang de oorlog in Oekraïne gaat duren en hoe lang 
opvang noodzakelijk blijft. Het college van B&W is van plan de benodigde omgevingsvergunning 
aan te vragen voor een zo kort mogelijke periode, die vanwege de vergunning maximaal 5 jaar 
kan zijn. 

Wethouder Groothuis: “De kortdurende opvang van Oekraïense vluchtelingen bij particulieren 
via NBO verloopt goed. Om de druk bij de particuliere opvang te verminderen, nemen wij de 
verantwoordelijkheid voor een oplossing die voorkomt dat vluchtelingen vaak moeten ver-
huizen. We hebben diverse mogelijkheden onderzocht maar behoudens Landrust zijn er geen 
alternatieven voorhanden om deze noodzakelijke opvang te realiseren. Parallel aan de tijdelijke 
oplossing voor vluchtelingen blijft het college ook zoeken naar woonoplossingen voor de korte 
termijn voor eigen inwoners”. 

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan wordt voor belangstellende inwoners uit  
Hulshorst een informatieavond georganiseerd.  

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

Servicepunt Vrijwilligers onderdeel van SWN
 
Vanaf 1 juli a.s. draagt de gemeente Nunspeet het Servicepunt Vrijwilligers over aan Stichting 
Welzijn Nunspeet (SWN). Vanaf dan voert SWN de taken uit van het servicepunt, zoals de 
vacaturebank voor vrijwilligers, maatschappelijke stages, deskundigheidsbevordering en Taal-
maatjes. Vrijwilligersondersteuning is bij uitstek een welzijnstaak en past bij een welzijnsorga-
nisatie zoals Stichting Welzijn Nunspeet.

De focus van het servicepunt lag de afgelopen jaren op zorg en welzijn. In de nieuwe situatie is 
er een verbreding naar andere terreinen, zoals sport, cultuur, onderwijs en buurt. Het service-
punt is toegankelijk voor alle kernen van de gemeente Nunspeet: Elspeet, Hulshorst, Nunspeet 
en Vierhouten. In een gemeente met verschillende identiteiten is het belangrijk om juist sámen 
tot een breed bereik en succes te komen. 

De gemeente Nunspeet telt ongeveer 130 organisaties waar zo'n 8.000 – 10.000 inwoners als 
vrijwilliger actief zijn. Dankzij deze inzet zijn er zo veel evenementen, activiteiten, verenigingen 
en organisaties in de gemeente. 
Het servicepunt ondersteunt orga-
nisaties én individuele vrijwilligers.

In de afgelopen maanden werkten 
de gemeente Nunspeet en SWN 
samen aan een plan met daarin 
de belangrijkste afspraken over de 
overdracht. Deze overdracht werd 
onlangs pas echt definitief; op 21 
juni jl. verleende het college een 
subsidie aan SWN om het service-
punt ook daadwerkelijk te kunnen 
overnemen. 

SWN is inmiddels gestart met de 
werving van een deskundige en 
enthousiaste coördinator voor 
het servicepunt. Totdat deze echt 
van start gaat in Nunspeet, houdt 
SWN de lopende contacten en 
ondersteuning zoveel als mogelijk 
draaiende. Het kantoor van het 
servicepunt blijft in Veluvine. 

Voor vragen kan iedereen telefo-
nisch terecht via (0341) 25 20 20 
of door een e-mail te sturen naar 
vrijwilligers@welzijnnunspeet.nl. 

APV-vergunning verleend3

- Elektraweg 5. Het plaatsen 
  van containers en toilet t.b.v. 
  aanleg glasvezelnetwerk. 
  Zaak: HZ 2022-1010. 
  Verzonden 21-6-2022.
- Ilexplein en Hulstweg. Het 
  plaatsen van 2 zeecontainers 
  voor onderhoud bergings-
  daken. Zaak: HZ 2022-1009. 
  Verzonden 21-6-2022. 
- Het plaatsen van borden 
  voor een campagne van 
  Jeugdzorg Curess. Zaak: 
  HZ 2022-0984. Verzonden 
  21-6-2022. 

Sloopmelding1

- Oosterlaan 39. Het melden 
  van de sloop van de garage.
  Zaak: HZ 2022-0986. 
  Ontvangen 12-6-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Haarweg 14. Het vervangen 
  en vergroten van dakkapel.
  Zaak: HZ 2022-0932. 
  Ontvangen 1-6-2022. 
- Merelweg 39. Het realiseren 
  van een pluktuin/theetuin. 
  Zaak: HZ 2022-0867. 
  Ontvangen 18-5-2022. 
- Stakenbergweg 124. Het op-
  richten van een bijgebouw.
  Zaak: HZ 2022-0961. 
  Ontvangen 7-6-2022. 

Ontwerp 
omgevingsvergunning5

- Nachtegaalweg 2a. Het 
  vervangen van het brand-
  compartiment. Zaak: HZ 
  2021-1936. Ter inzage vanaf 
  21-6-2022. 

Ontheffing alcoholvergunning
verleend2

- Stakenbergweg 6. Schenken 
  van zwak-alcoholhoudende 
  drank tijdens het Schaap-
  scheerdersfeest. Zaak: 
  HZ 2022-0959. Verzonden 
  9-6-2022. 

Vierhouten
RECTIFICATIE:
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Hertlaan 22. Het verplaatsen 
  van de oprit. Zaak: HZ 2022-
  0889. Verzonden 13-6-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Commissie Bezwaarschriften
De commissie bezwaarschriften vergadert dinsdag 5 juli 2022 
om 15.00 uur in het gemeentehuis van Nunspeet. Op de 
agenda staat het bezwaar gericht tegen geweigerde kap-
vergunning Wiltsangh 41 te Nunspeet. 

De planning kan door omstandigheden worden gewijzigd. 
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.

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

Gemeenteraadsvergadering
Op donderdag 30 juni vergadert de gemeenteraad om 
19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan o.a. 
de huisvesting Oekraïense vluchtelingen, vaststelling 
bestemmingsplannen Stationsgebied Nunspeet, parapluplan 
Bed en Breakfast en Elspeet 25-27, de afgiftes verklaring van 
geen bedenkingen Bergakkerweg 28-32, Spoorlaan 12-16 en 
F.A. Molijnlaan 166 en 172.

De vergadering wordt live uitgezonden door TV Nunspeet en 
via nunspeet.raadsinformatie.nl. Op deze website vindt u 
ook de volledige agenda van deze raadsvergadering.

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

Living Lab GEUS organiseert 
kennissessie stikstof
In het Living Lab GEUS (Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld)
werken bedrijven, inwoners, overheid, kennisinstellingen 
en maatschappelijke organisaties van de enclave Garderen-
Elspeet-Uddel-Speuld samen om oplossingen te vinden voor 
maatschappelijke vraagstukken. Op 6 juli organiseert Living 
Lab een kennissessie stikstof voor inwoners van deze enclave 
in Dorpshuis Blanke Schot in Uddel. De bijeenkomst begint 
om 19.30 uur. Ook als u niet eerder bij één van de Living Lab 
bijeenkomsten bent geweest, bent u van harte welkom. 

Doel en inhoud
Het doel van de avond is om op inhoud het gesprek te voeren 
over stikstof. Wim de Vries geeft een presentatie over de 
stikstofproblematiek, de huidige situatie, trends en alterna-
tieven. Na de pauze is er ruimte voor vragen. 

Wim de Vries is hoogleraar op het gebied van de milieu-
systeemanalyse aan Wageningen University bij de leerstoel-
groep 'Integrale stikstofeffectanalyse'. Zijn onderzoek richt 
zich met name op effecten van de toevoer van stikstof, 
fosfaat, zuur en zware metalen aan landbouwgronden en 
bosgronden op lucht-, bodem- en waterkwaliteit. 

Aanmelden
Er is ruimte om 250 personen te ontvangen deze avond. 
Aanmelden voor deze avond is dan ook verplicht en kan via 
www.livinglabgeus.nl.  

Over Living Lab
In de Noord-Veluwe komen tal van maatschappelijke opgaven 
samen. Vanwege haar ligging is er veel aandacht voor de 
stikstofopgave, landbouwtransitie, klimaatadaptatie en bio-
diversiteitsherstel. Ook de woningbouwopgave vraagt ruimte 
in het gebied. De opgaven hangen in veel gevallen met elkaar 
samen en tegelijkertijd is de aanpak verdeeld over diverse 
strategieën, programma's en agenda's.

De gezamenlijke overheden hebben om deze reden het initi-
atief genomen voor een living lab aanpak in de enclave met 
daarin Uddel, Elspeet, Speuld en Garderen om zo de opgaven 
en lopende trajecten bij elkaar te brengen. Door aan de slag 
te gaan met onderzoeken, innovaties, samenwerking en 
maatschappelijk dialoog leren we wat nodig is voor een  
effectieve gebiedsgerichte aanpak anno 2022. Hierbij is ken-
nis en initiatieven van de inwoners en ondernemers uit het 
gebied van groot belang. Samenwerking tussen overheden, 
inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappe-
lijke organisaties staat daarom centraal in het living lab.

Militaire oefening 
Van 4 tot en met 12 juli 2022 wordt een militiare oefening 
gehouden in o.a. de gemeente Nunspeet. De verkennings-
groepen worden getraind. Het gaat om de volgende  
activiteiten: 
• Het verkenningseskadron beoefent het verkennen van 

routes en objecten (bruggen, viaducten, etc.) en het 
betrekken en inrichten van waarnemingsposten.

• De militairen overnachten in het gebied in hun militaire 
opstellingen of voertuigen.

• De verkenners treden op met het verkenningsvoertuig 
de 'Fennek' en opereren in ploegen van twee voertuigen 
met elk drie personen aan boord.

• Met het dronesysteem wordt niet hoger gevlogen dan 
150 Ft.

• De militairen verplaatsen zich bewapend door het 
gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)
munitie.



28 juni 2022

Plant veel groen voor een koele tuin
Planten maken je tuin 
koeler. Ze houden 
warmte namelijk minder 
lang vast dan stenen. 
Ook verdampen planten 
water, waardoor de 
lucht frisser wordt. Zo 
kom je koel de zomer 
door. Meer tips voor 
een koele tuin vind je op 
www.veluweduurzaam.nl/hitte-in-de-tuin.

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

Het Sociaal Domein is de afgelopen jaren flink in ontwikkeling.
Hierdoor krijgen we niet alleen meer inwoners die een beroep 
doen op onze ondersteuning, maar zijn ook veel vragen com-
plexer geworden en is een integrale benadering noodzakelijk. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar een 

juridisch beleidsmedewerker 
Werk en Inkomen 

(32 uur per week)

Team Sociaal bestaat uit 25 enthousiaste collega’s die samen 
verantwoordelijk zijn om de zelfredzaamheid van onze 
inwoners te bevorderen. Het team kent een informele en 
resultaatgerichte werksfeer en houdt zich bezig met taken op 
het gebied van uitkeringen in verband met werk en inkomen 
(Participatiewet/PW) en de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo).

Jouw werkzaamheden 
• Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid op 

gebied van werk, inkomen en schuldhulpverlening.
• Zelfstandig opstellen van verordeningen, beleidsregels en 

beschikkingen op gebied van werk en inkomen.
• Ontwikkelen van werkprocessen, rapportages, brieven en 

beschikkingen.
• Samenwerken met externe partners: welzijnsorganisaties, 

hulpverlenende instanties en werkgevers om beleid af te 
stemmen met de samenleving.

• Juridisch toetsen en beoordelen van rapportages.
• Coachen en ondersteunen van consulenten.

Wat verwachten wij van jou?
• Minimaal hbo werk- en denkniveau.
• Juridische opleiding en ervaring binnen het Sociaal Domein.
• Brede actuele kennis van en ervaring met de huidige  

ontwikkelingen en in het bijzonder de Participatiewet.
• Coachingsvaardigheden.
• Een open en verbindende houding en in staat informatie 

over te dragen.
• Aantoonbare ervaring/affiniteit met beleidsontwikkeling.

Wat bieden wij?
Naast een interessante en uitdagende functie bieden wij je in 
eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor één jaar. Bij 
goed functioneren wordt deze omgezet in een vast contract. 
Het salaris wordt afhankelijk van opleiding en ervaring vast-
gesteld volgens de CAO Gemeenten (minimaal € 2.865,-- in 
aanloopschaal 9 en maximaal € 4.671,-- in functieschaal 10 
bruto per maand bij een 36-urige werkweek). Daarnaast heb-
ben we goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 
opleidingsmogelijkheden, een Individueel Keuzebudget en 
'werken op maat' waarbij de werksituatie goed kan worden 
afgestemd op de privésituatie. En onze actieve personeels-
vereniging organiseert maandelijks diverse activiteiten.

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

Feestelijke bijeenkomst 50-jarige huwelijksjubilea
Met ingang van 1 juli a.s. wordt de bezoekregeling van de burgemeester aan echtparen die hun 
50-jarig huwelijksjubileum vieren gewijzigd. Voorheen werden deze bruidsparen thuis bezocht 
door de burgemeester. Vanwege het toenemende aantal huwelijksjubilea worden nu eens in 
de drie á vier maanden de echtparen - die in die periode hun 50-jarig huwelijk vierden - door 
de burgemeester uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst. 

Burgemeester Blom blijft wel de 60-, 65- en 70-jarige huwelijksjubilea bezoeken en ook de 
inwoners die 100 worden. 

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

Webinar 'Inzicht in financiën onderneming'
Er zijn in die afgelopen coronaperiode diverse ondersteunende financiële maatregelen vanuit 
de overheid aangeboden waarvan u misschien gebruik hebt gemaakt. Nu de coronacrisis op 
dit moment minder is en uw bedrijf (weer) draait, is het goed om stil te staan bij uw financiële 
situatie. Hierdoor krijgt u tijdig inzicht in welke kosten/betalingen in 2022 nog komen, zodat u 
hierop kunt rekenen of eventueel (financiële) hulp kunt vragen.  

Het Instituur voor het Midden en Kleinbedrijf heeft een webinar verzorgd waar wordt ingegaan 
op de volgende thema's:

• Hoe gezond is de financiële situatie van uw onderneming? 
• Hoe krijgt u meer inzicht in die financiële situatie? Welke tools kan u hiervoor inzetten en 

hoe berekent u uw financiële ruimte? 
• Met welke toekomstige financiële verplichtingen dient u rekening te houden? Denk hierbij 

aan de Belastingdienst, prijsstijgingen, etc. 
• Welke mogelijkheden zijn er voor het verkrijgen van werkkapitaal? 
• Waar kunt u terecht om na de webinar verder te praten?

De webinar is terug te kijken via de website van IMK:
https://imk.easywebinar.live/event-replay-26

Van werkzoekende naar Wmo-consulent: 
Anne Timmerman 
Anne Timmerman uit Nunspeet zat door omstandigheden zonder 
baan. Ze wilde graag werken, maar in welk beroep? Ze is nu 54 jaar 
en met hulp van Groei Vooruit gestart met een opleiding tot Wmo-
consulent: "Ik wil mensen laten zien wat ze zelf nog kunnen."

Leren en ontwikkelen
"Ik heb in het verleden verschillende opleidingen en cursussen  
gevolgd. Blijven leren, mezelf blijven ontwikkelen en op professioneel 
gebied vooruit proberen te komen, dat past bij mij. Ik ben nieuwsgierig 
en altijd geïnteresseerd in de wereld en mensen om mij heen. Zo begon 
ik op mijn veertigste nog aan een hbo-opleiding Rechten. Inmiddels was ik de vijftig gepasseerd 
en had ik door omstandigheden al een hele poos geen werk. In het weekblad van Nunspeet zag 
ik een artikel over de mogelijkheid een coachingstraject aan te vragen bij Groei Vooruit. 'Dat ga 
ik doen', dacht ik direct."

Coaching en testen
"Ik nam contact op met Groei Vooruit en kreeg al snel een coach toegewezen. Vanaf het eerste 
moment voelde dat goed; we hadden direct een klik. Samen met mijn coach ben ik op zoek 
gegaan naar wat bij mij past en ik heb een paar testen gedaan voor nóg meer duidelijkheid. In 

de uitkomsten herkende ik mij enorm. Het gaf mij 
de bevestiging dat ik in de goede richting zocht. En 
het is natuurlijk prettig dat ik mezelf op mijn leeftijd 
goed blijk te kennen. Werken als Wmo-consulent, 
dat wilde ik. Dan kan ik mensen helpen om ze te 
laten zien wat ze zelf nog kunnen."

Opleiding via Groei Vooruit
"Ik ben nu 54 jaar en eind augustus 2021 begon ik met mijn opleiding tot Wmo-consulent bij 
het Kenniscentrum WMO. Dit bevalt mij heel goed. Ik krijg professionele begeleiding, de leer-
stof is duidelijk en ik heb een erg leuke klas. In december hoop ik te slagen, zodat ik in januari 
al als consulent aan de slag kan. Ik ben enorm dankbaar dat ik deze kans heb gekregen om 
mezelf verder te ontwikkelen. Een traject via Groei Vooruit kan ik iedereen aanraden, jong en 
'oud'. Kijk nou naar mij: je bent nooit te oud om te leren. En: het is zoveel leuker dan je 
misschien denkt."

Ik wil aan de slag in een andere sector
Wil je je carrière een wending geven en aan de slag gaan in een andere sector? Of ben je op 
zoek naar werk, maar mis je nog de juiste opleiding? Dan helpen we 
je graag verder door te kijken naar welke sector bij jou past en welke 
opleiding je nodig hebt om je om te scholen. Ook kijken we of er 
financiële ondersteuning mogelijk is. Alle ondersteuning is gratis. 
Kijk voor meer informatie op https://groeivooruit.nl/contact/

"Ik ben geïnteresseerd 
in de mensen om 

mij heen."


