
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 
met het Klantcontactcentrum. 
Tegen vergoeding kunt u een ko-
pie krijgen van de stukken die ter 
inzage liggen. U kunt tegen een 
melding geen bezwaar maken. Bij 
een aanvraag om een vergunning/
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 terin-
zagelegging van een besluit een 
beroepschrift indienen. Ook als 
u kunt aantonen dat u tijdens de 
periode van terinzageligging van 
het ontwerpbesluit hier rede-
lijkerwijs niet toe in staat bent 
geweest. Naast het indienen van 
een beroep kunt u een voorlo-
pige 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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Gemeente Nunspeet
APV-vergunning aangevraagd1

- Collectevergunning 2022   
  landbouwproject Burkina 
  Faso. Zaak: HZ 2022-0313. 
  Ontvangen 24-2-2022. 

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Bloemhofweg 102. Het 
  uitbouwen van de woning 
  Zaak: HZ 2022-0404. 
  Ontvangen 8-3-2022.
- Draaiing 4. Het plaatsen van 
  een luifel. Zaak: HZ 2022-
  0454. Ontvangen 15-3-2022. 
- Elburgerweg nabij 37b. Het 
  plaatsen van gevelreclame 
  Anytime Fitness. Zaak: 
  HZ 2022-0384. Ontvangen 
  4-3-2022.
- Elspeterweg 28 0002. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  recreatieverblijf ter over-
  brugging. Zaak: HZ 2022-
  0429. Ontvangen 11-3-2022. 
- Harderwijkerweg 84a. Het 
  oprichten van 12 apparte-
  menten. Zaak: HZ 2022-
  0328. Ontvangen 25-2-2022. 
- Markt 1. Het plaatsen van 
  een muurgedicht gemeente-
  huis. Zaak: HZ 2022-0428. 
  Ontvangen 11-3-2022.
- Vreeweg 93. Het installeren 
  van een chemische luchtwas-
  ser. Zaak: HZ 2022-0308. 
  Ontvangen 23-2-2022. 
 
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Beltmolen 35. Het plaatsen 
  van een dakkapel. Zaak: HZ 
  2022-0285. Verzonden 
  17-3-2022. 
- Bergakkerweg 6. Het bouwen 
  van een schuur. Zaak: 
  HZ 2022-0239. Verzonden 
  21-3-2022.
- Elburgerweg nabij 37b. Het 
  plaatsen van gevelreclame 
  Anytime Fitness. Zaak: 
  HZ 2022-0384. Verzonden 
  21-3-2022.
- Elspeterweg 28 0002. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  recreatieverblijf ter over-
  brugging. Zaak: HZ 2022-
  0429. Verzonden 21-3-2022. 
- Gerbrandystraat 45. Het 
  verbouwen van schuur.
  Zaak: HZ 2022-0307. 
  Verzonden 16-3-2022.
- Heuvelweg 30. Het verhogen 
  van de nok. Zaak: HZ 2022-
  0199. Verzonden 16-3-2022. 
- Jan Mankesstraat 91. Het 
  plaatsen van een dakkapel.
  Zaak: HZ 2022-0350. 
  Verzonden 17-3-2022.
- Jan Topweg 17. Het plaatsen 
  van een erker. Zaak: HZ 2022-
  0309. Verzonden 17-3-2022. 
- Kapzolder 4. Het plaatsen 
  van een schutting. Zaak: 
  HZ 2021-1914. Verzonden 
  17-3-2022. 
- Koningsspil 40. Het plaatsen 
  van een overkapping. Zaak: 
  HZ 2022-0117. Verzonden 
  21-3-2022.

Vergunningen - Kuntzestraat 1. Plaatsen 
  dakkapel. Zaak: HZ 2022-
  0329. Verzonden 16-3-2022.
- Nabij Elburgerweg 37b. Het 
  realiseren van een sport-
  school. Zaak: HZ 2021-1985. 
  Verzonden 21-3-2022.
- Zwolsewegje 64. Plaatsen 
  van een dakkapel. Zaak: 
  HZ 2022-0317. Verzonden 
  17-3-2022.
- Nabij rotonde De Kolk. Het 
  plaatsen van een monument. 
  Zaak: HZ 2022-0185. 
  Verzonden 17-3-2022. 

Buiten behandeling stellen 
aanvraag3

- Vreeweg 130. Het plaatsen 
  van een schuilstal. Zaak: 
  HZ 2022-0129. Verzonden 
  18-3-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- 'Zwarte Veldje'. Gemeentedag 
  Gereformeerde Gemeente 
  Nunspeet op 27-04-2022.
  Zaak: HZ 2022-0427. 
  Ontvangen 10-3-2022.

Evenementenvergunning 
verleend2

- 'Zwarte Veldje'. Gemeentedag 
  Gereformeerde Gemeente 
  Nunspeet op 27-04-2022.
  Zaak: HZ 2022-0427. 
  Verzonden 18-3-2022. 
- Marktplein. Houden van zang- 
  en evangelisatiemiddagen in 
  2022. Zaak: HZ 2022-0358. 
  Verzonden 18-3-2022.
- Molenweg 91. Het houden 
  van een Midwintersnertwan-
  deling op 28-01-2023. Zaak: 
  HZ 2022-0305. Verzonden 
  22-3-2022. 

Milieumeldingen1

- Elburgerweg 15. In gebruik 
  hebben van nieuwe ruimtes 
  en kantoren. Zaak: HZ 2022-
  0179. Ontvangen 1-2-2022. 
- Galvaniweg 1. Herindelen 
  en in gebruik hebben van een 
  vergrote autoshowroom.
  Zaak: HZ 2021-1879. 
  Ontvangen 25-11-2021. 

Sloopmelding1

- Vlierweg 49. Het verwijderen 
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  0425. Ontvangen 10-3-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Maatweg 6. Het oprichten 
  van een bijgebouw. Zaak: 
  HZ 2022-0426. Ontvangen 
  11-3-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Perceel naast Pirkweg 26. 
  Het plaatsen van een schuil-
  gelegenheid. Zaak: HZ 2022-
  0138. Verzonden 21-3-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Avondvierdaagse Elspeet van 
  13 t/m 16 juni 2022. Zaak: 
  HZ 2022-0466. Ontvangen 
  15-3-2022. 

Loterijvergunning1

- Uddelerweg 96. Houden van
  een loterij op 18-6-2022.
  Zaak: HZ 2022-0467. 
  Ontvangen 15-3-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Bredeweg. Oprichten woon-
  huis. Zaak: HZ 2022-0430. 
  Ontvangen 11-3-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Harderwijkerweg 438. Het 
  realiseren van een bed & 
  breakfast. Zaak: HZ 2021-
  2008. Verzonden 18-3-2022. 
 
Loterijvergunning1

- Brandsweg 3. Houden van 
  een loterij op 18-06-2022.
  Zaak: HZ 2022-0507. 
  Ontvangen 21-3-2022. 
 
Sloopmelding1

- Klarenweg 38. Slopen van de 
  woning. Zaak: HZ 2022-0459. 
  Ontvangen 15-3-2022. 
 
Vierhouten
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Tongerenseweg 35b. Oprich-
  ten van een recreatiewoning. 
  Zaak: HZ 2022-0262. 
  Ontvangen 17-2-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend1

- 't Frusselt. Plaatsen hekwerk 
  t.b.v. Groepsaccommodatie 
  Hotel Heppie Veluwe. Zaak: 
  HZ 2021-1804. Verzonden 
  17-3-2022.
- Niersenseweg 12. Vervangen 
  van bestaande woning. Zaak: 
  HZ 2021-1990. Verzonden 
  16-3-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- 't Frusselt 30. Jaarlijkse bij-
  eenkomst Jalsa Salana op 6-8 
  mei 2022. Zaak: HZ 2022-0456. 
  Ontvangen 15-3-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Inzage
Eenvoudig toegang 
tot besluiten over 

uw buurt zoals 
vergunningen, 

bouwplannen en 
lokale regelgeving? 

overheid.nl/
berichten-over-

uw-buurt

Toch liever de 
stukken op het 
gemeentehuis 

inzien?

Maak dan een 
afspraak via

(0341) 25 99 11.

Ontwerpwijzigingsplan 
Poppeswegje 44

Het college van B&W is van 
plan het ontwerp wijzigings-
plan Poppeswegje 44 gedeel-
telijk te wijzigen. Het wijzi-
gingsplan betreft het slopen 
van agrarische bebouwing en 
de bouw van twee woningen.

Het ontwerpwijzigingsplan 
ligt voor een tweede keer ter 
inzage wegens het uitvoeren 
van aanvullende onderzoeken. 

Van 30 maart tot en met 
11 mei 2022 liggen het 
ontwerpwijzigingsplan en de 
daarbij behorende stukken ter 
inzage in het gemeentehuis. 
Het ontwerpwijzigingsplan 
is ook te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl
NL.IMRO.0302.WI01028-ow01.

Tijdens bovengenoemde 
termijn kan iedereen een 
zienswijze naar voren brengen 
bij het college van B&W, zie 
colofon. 

Voor vragen over het ontwerp-
wijzigingsplan kunt u contact 
opnemen met de gemeente 
Nunspeet via (0341) 25 99 11. 

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

Commissie 
Bezwaarschriften
Dinsdag 5 april 2022 vergadert
de commissie bezwaarschriften
in het gemeentehuis. Op de 
agenda staan de volgende 
bezwaren:

17:00 uur - de verleende 
omgevingsvergunning inzake 
het vellen van houtopstanden 
t.b.v. project de Kijktuinen.

17:30 uur - de weigering van 
de omgevingsvergunning tijde-
lijke unit Zeeweg 11 Nunspeet.

18:45 uur - de Wob-beslissing 
inzake Veelhorsterweg, 
Nunspeet.

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

Lantaarnpaal 
kapot? 

Gedumpt afval? 
Losliggende 
stoeptegels?

 
Meld dit via 

nunspeet.nl/
ietsmelden
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Koninklijke Onderscheiding én gemeentelijke 
waarderingsteken voor Cokky de Visser 
Op 25 maart 2022 heeft burgemeester Van de Weerd een Koninklijke Onderscheiding (Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau) én het waarderingsteken gemeente Nunspeet uitgereikt aan 
mevrouw C.G. (Cokky) de Visser. Dit gebeurde tijdens het afscheid van mevrouw De Visser als 
directeur van Zorgcentrum De Oranjehof vanwege haar pensionering. 

Mevrouw De Visser heeft zich gedurende 
de periode van 2008 tot heden binnen 
haar functie als directeur van Zorgcen-
trum Oranjehof voor de Oranjehof en 
voor diverse maatschappelijke doelen 
ingezet, waaronder Vrouwenvereniging 
Esther en Stichting Charité. 

Sinds 2008 is zij directeur van Zorgcentrum
De Oranjehof in Elspeet. In haar tijd start-
te De Oranjehof met een ontmoetings-
ruimte en een keuken, gevolgd door 
vijftien aanleunwoningen en diverse 
dagactiviteiten. Inmiddels is het een centraal punt geworden voor de 4.400 inwoners van 
Elspeet. Zelfs zo dat de gemeente Nunspeet vanaf 2019 een Wijkontmoetingscentrum in de 
Oranjehof heeft ingericht. 

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

Wethouder Marije Storteboom kiest 
voor nieuwe uitdaging 
Marije Storteboom stopt als wethouder van Nunspeet. De 
afgelopen zes jaren maakte zij namens Gemeentebelang deel 
uit van het college van burgemeester en wethouders. Per 1 juni 
a.s. wordt Storteboom directeur/bestuurder bij de Unie van 
Bosgroepen. 

"Alhoewel het werk als wethouder in de afgelopen collegeperiode 
mij enorm veel plezier en voldoening heeft gegeven, kies ik toch 
voor een nieuwe uitdaging. In mijn nieuwe functie bij de Unie 
van Bosgroepen kan ik vanuit mijn huidige portefeuille veel van 
de opgedane kennis en ervaring meenemen", aldus wethouder 
Storteboom.

In de afgelopen collegeperiode was Storteboom onder andere verantwoordelijk voor het 
beheer van de openbare ruimte, natuur & landschap, klimaatadaptie, recreatie en toerisme, 
Participatiewet, cultuur, de stationsomgeving en centrum Nunspeet. 

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

Bewonersinitiatief De Knollenkamp
In Vierhouten is een bewonersinitiatief ontstaan. Hier is het plan opgevat door de drie zussen 
Atie, Bartje en Gerda om het weiland (De Knollenkamp) een plek 'voor en door' het dorp te 
maken. Uitgangspunten hierbij zijn de bevordering van de biodiversiteit en het behoud van het 
landschappelijk karakter en de unieke natuurwaarden van het gebied.

In de afgelopen maanden hebben zij met een groepje inwoners gebrainstormd over hoe ze dat 
zouden kunnen realiseren. Hiermee wordt gewerkt aan een plan voor een mooie aanvulling op 
het toch al mooie Vierhouten. 

De gemeente Nunspeet is blij met dit soort initiatieven, waarbij inwoners werken aan leefbaar-
heid en biodiversiteit. Vanuit het burgerfonds Nunspeet kunnen dit soort initiatieven worden 
ondersteund. 

Kantoor voormalige GPS tijdelijk 
onderkomen vluchtelingen 
Het leegstaande kantoorgebouw van de voormalige GPS aan 
de Oosteinderweg in Nunspeet gaat tijdelijk onderdak bieden 
aan de groep Oekraïense weeskinderen, die nu met hun 
begeleiders verblijven in hotel de Hoeve in Nunspeet. 
De nieuwe eigenaar van het pand - Mudde-Kok - heeft 
aangegeven snel de nodige voorzieningen te kunnen treffen, 
waardoor de opvang van deze specifieke groep adequaat kan 
worden vormgegeven. Zo is het van belang - gezien de aard 
van de groep - dat deze bij elkaar blijft. 
Verschillende ondernemers uit de gemeente Nunspeet 
hebben hulp toegezegd en materialen beschikbaar gesteld 
voor de inrichting, zoals bedden, stoelen, tafels en zelfs een 
keuken. 

De termijn van opvang is nog niet bekend. In ieder geval zo 
kort mogelijk, maar er wordt rekening mee gehouden dat het 
wel tot het einde van dit jaar zou kunnen gaan duren. 

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

Registratie vluchtelingen
De Nunspeetse initiatieven om de 
Oekraïense vluchtelingen op te 
vangen gaan integraal samenwer-
ken. De gemeente Nunspeet heeft 
Erik de Weerd als coördinator aan-
gesteld voor deze vrijwilligersorga-
nisatie. NBO registreert alle vluch-
telingen in de gemeente Nunspeet 
en coördineert alle activiteiten 
zoals inschrijving bij de gemeente, 
verzorgen van werk, allerlei bijeenkomsten, scholing, etc. 

De gemeente Nunspeet heeft intern een team samengesteld 
om NBO te ondersteunen voor de formele zaken. NBO is voor 
u het eerste aanspreekpunt. Biedt u op dit moment onder-
dak en zijn uw gasten nog niet bij NBO bekend? Meld dat dan 
alstublieft via de website www.nunspeetbiedtonderdak.nl. 
Ook kunt u daar terecht voor vragen of kunt u zich aanmel-
den voor hulp of onderdak. 

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

Een initiatief van de 15 gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle en UWV. 

 
 
 
In de sectoren Bouw, Groen, Techniek en Transport & Logistiek is veel werk. Heel veel werk. 
Zoek je een (andere) baan en heb in je interesse om in een van die sectoren aan de slag te gaan? 
Ben je benieuwd naar jouw kansen en welke scholing eventueel nodig is? Wat de doorgroeimo-
gelijkheden zijn? En – niet onbelangrijk – wat je zoal kunt verdienen? Kom dan kennismaken! 
 
Van 4 t/m 14 april ben je van harte welkom om met werkgevers kennis te maken en ze ’t hemd van ’t lijf 
te vragen. Op 5 data en op 5 locaties in de regio staan werkgevers klaar om antwoorden op jouw vragen 
te geven. Misschien levert dat meteen een vervolgafspraak op. Zo niet, dan ben je in elk geval een stuk 
wijzer geworden. Op elke locatie zijn ook medewerkers van gemeenten en UWV aanwezig, bij wie je met 
je vragen terecht kunt. Aanmelden hoeft niet en je bent vrij meerdere locaties te bezoeken. Er zijn al inte-
ressante en gerenommeerde werkgevers bereid gevonden deel te nemen. Zij hebben zeer regelmatig per-
soneel nodig en gaan graag met je gesprek over de mogelijkheden. Mede namens de werkgevers hopen 
we je op een of meer locaties te ontmoeten! 
 

datum tijdstip locatie voor inwoners van 

ma 4 april 13.30-15.30 Kampen  
Werkcafé, Gildestraat 1 Kampen, Zwartewaterland 

di 5 april 14.00-16.00 
Dedemsvaart  
Oegema, Pascalsstraat 32 (ingang t/o tankstation 
Fieten)  

Dalfsen, Nieuwleusen, Hardenberg, Ommen 

do 7 april 13.00-16.00 Nunspeet  
Hoeve van Nunspeet, Elspeterweg 14 Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek 

ma 11 april 14.00-16.00 
Steenwijk  
RSG Tromp Meesters, Stationsstraat 40 (P bij 
station, ingang naast Agrifac, Eesveenseweg) 

Meppel, Staphorst, Steenwijk, Westerveld 

do 14 april 14.00-16.00 Zwolle  
Tosec, Schoenerweg 4a (naast Traffic Support) Raalte, Zwolle 

 

KOM KENNISMAKEN! 
MET WERKGEVERS IN BOUW, GROEN, TECHNIEK EN TRANSPORT & LOGISTIEK 

In de sectoren Bouw, Groen, Techniek en Transport & 
Logistiek is veel werk. Heel veel werk. Zoek je een baan 
en heb in je interesse om in een van deze sectoren aan 
de slag te gaan? Ben je benieuwd naar jouw kansen en 
welke scholing eventueel nodig is? Wat de doorgroei-
mogelijkheden zijn? En, niet onbelangrijk, wat je kunt 
verdienen? Kom kennismaken!

Donderdag 7 april staan er in Nunspeet werkgevers 
klaar om antwoorden op jouw vragen te geven. Mis-
schien levert dat meteen een vervolgafspraak op. Zo 
niet, dan ben je in elk geval een stuk wijzer geworden. 
Er zijn ook medewerkers van gemeenten en UWV 
aanwezig bij wie je met je vragen terecht kunt. 

KOM KENNISMAKEN!
met werkgevers in bouw, groen, techniek en transport & logistiek

Donderdag 7 april van 13.00-16.00 uur 
Hoeve van Nunspeet, Elspeterweg 14

Aanmelden niet nodig.
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Welke gemeente wipt de meeste tegels? 
Meer groen in voor- en achtertuinen. Dat is het doel van de landelijke campagne 'NK Tegelwip-
pen'. De Noord-Veluwse gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek 
en Hattem doen mee en dagen elkaar uit. De gemeente met de meest gewipte tegels wordt de 
winnaar van de Noord-Veluwe-poule. Van 21 maart tot en met 31 oktober 2022 kunnen inwo-
ners uit deze gemeenten doorgeven hoeveel tegels zij vervangen hebben door bomen, planten 
of bloemen. Hiervoor is ook subsidie beschikbaar bij duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam. 

Heb je een versteende tuin en is het buiten heel warm? Dan koelt je huis slechter af. Groen 
biedt juist verkoeling. Een ander voordeel is dat water goed de grond intrekt na een stevige 
hoosbui. Een versteende tuin laat geen water door, waardoor het riool sneller volloopt. Voor 
inwoners die niet graag tuinieren, heeft wethouder Storteboom een tip: "Veel mensen willen 
een nette tuin. Ik laat dat zelf gewoon los. Ik ruim nu pas het blad in mijn tuin op. Zo bieden 
bladeren insecten een (winter)schuilplek en ze bevatten voedingsstoffen voor de bodem." 

Tuinsubsidie
Wie zijn stenen vervangt door groen, kan via Veluwe Duurzaam 
subsidie aanvragen. Dat gaat bijvoorbeeld om 4 euro per vier-
kante meter weggehaalde bestrating of 35 euro per geplante 
boom. Meer informatie over de subsidiebedragen, de voor-
waarden en het doorgeven van het aantal gewipte tegels is te 
vinden op www.veluweduurzaam.nl/nk-tegelwippen-2022.

Veluwe Duurzaam is het onafhankelijke duurzaamheidsloket 
van o.a de gemeente Nunspeet. Inwoners, bedrijven en organi-

saties kunnen hier terecht voor informatie en advies op het gebied van energiebesparing en het 
verduurzamen van hun woning, gebouw of tuin. 

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

Lever nog snel je kleurplaat in
Nog tot en met 1 april 2022 kun je je kleurplaat met jouw klimaatvriendelijke tuin inleveren op 
het gemeentehuis. Nog niet gekleurd en wil je wel meedoen? Haal 'm snel op in het gemeente-
huis of download 'm via www.veluweduurzaam.nl/kleurwedstrijd. Binnen elke leeftijdscate-
gorie worden prijzen uitgereikt aan de winnaars zoals vrijkaarten voor een klimbos of bonnen 
voor een pannenkoekenhuis. Daarnaast ontvangt élke deelnemer een duurzaam presentje. 

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

Check je bandenspanning en bespaar brandstof
Afgelopen week heeft wethouder Jaap Groothuis de slimme bandenpomp van ‘Band op Span-
ning’ in gebruik genomen. Deze pomp weet precies wat de optimale bandenspanning van je 
auto is, zodat je maximaal brandstof kunt besparen. De pomp staat aan de Industrieweg 10a, 
op het parkeerterrein van de Welkoop.

Uit onderzoek blijkt dat ca. 60% van de Nederlandse
automobilisten met te zachte banden rijdt. Dat 
betekent meer weerstand, waardoor de motor 
harder moet werken om dezelfde snelheid te 
bereiken. Dit kost meer brandstof. Bovendien leidt 
dit tot extra uitstoot van CO2 en fijnstof. Ook als je 
elektrisch rijdt, omdat je accu sneller opgeladen 
moet worden. 

De software in de slimme bandenpomp zorgt voor 
de optimale bandenspanning. Gebruikers kunnen 
op deze plek vijf jaar lang gratis hun autobanden 
oppompen en via een eenvoudig toetspaneel de juiste spanning opzoeken, zelfs op basis van 
het kenteken. Na gebruik staan de meting en besparing op brandstof en geld in beeld. De pro-
vincie betaalt het eerste jaar de kosten van deze pomp, de gemeente Nunspeet betaalt vanuit 
het programma Duurzaamheid het tweede jaar. De overige drie jaar komen de kosten van deze 
pomp voor rekening van Band op Spanning. 

Locatiekeuze
Vanuit Band op Spanning is er positieve ervaring opgedaan met een locatie in de nabijheid 
van winkels. Daarnaast moeten automobilisten veilig hun banden kunnen oppompen en moet 
de pomp goed zichtbaar zijn. Aangezien de bandenpomp volledig op zonne-energie werkt, is 
voldoende direct zonlicht - dus vrij van bomen - een eis. De familie Elskamp, eigenaar van het 
terrein, is bereid gevonden een parkeervak beschikbaar te stellen. Volgens Band op Spanning is 
een bezoek eens in de drie maanden voldoende om optimaal brandstof te besparen.

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

Gratis zelftesten en mondkapjes 
Inwoners van de gemeente Nunspeet kunnen zonder afspraak 
gratis zelftesten en mondkapjes ophalen tijdens de openings-
tijden van de onderstande locaties: 

- Kulturhus Elspeet: 
  op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur
- Dorpshuis De Wieken Hulshorst: 
  op dinsdag tussen 9.30-20.00 uur
  op woensdag en donderdag tussen 14.00-20.00 uur 
  op zaterdag tussen 14.00-17.00 uur
- Gemeentehuis Nunspeet:  
  op werkdagen tussen 8.30-16.30 uur 
  (op donderdag tot 20.00 uur)
- Dorpshuis Horsterhoek Vierhouten:  
  dagelijks tussen 7.00-21.00 uur

Voor elk gezinslid zijn er maximaal vijf zelftesten en 
mondkapjes beschikbaar. 
..................................................................................................

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

Commissie Naamgeving zoekt lid
Vind je het leuk om bij te dragen aan de naamgeving van 
straten en openbare ruimten in je eigen gemeente? Laat 
deze bijzondere kans dan niet voorbij gaan en solliciteer naar 
deze leuke vrijwilligerspositie. 

Iedereen is vrij om een naamvoorstel bij de gemeente in te 
dienen. De adviescommissie voor naamgeving openbare 
ruimte adviseert vervolgens het college over de naamge-
ving van nieuwe straatnamen en de openbare ruimte in de 
gemeente Nunspeet. Bij het kiezen worden bij voorkeur 
namen gekozen die een (historische) relatie hebben met de 
gemeente Nunspeet. In verband met het aftreden van een 
van de leden wordt een nieuw commissielid gezocht.

Als commissielid bereid je jezelf op de stukken voor en neem 
je actief deel aan de vergadering. Jaarlijks wordt 4 à 5 keer 
vergaderd, afhankelijk van de aanvragen die binnenkomen. 
De vergaderingen duren ongeveer 1 à 2 uur en worden in 
overleg ingepland. Voor elke vergadering die je bijwoont, 
ontvang je een vergoeding. 

Wat verwachten we van jou?
• Je woont in de gemeente Nunspeet
• Je bent geïnteresseerd in de geschiedenis van de gemeente
• Je kunt jezelf inleven in andere meningen

Geïnteresseerd?
Reageer uiterlijk 11 april 2022 via gemeente@nunspeet.nl 
t.a.v. commissie naamgeving. We zijn benieuwd naar je  
motivatie en cv. Wil je meer weten over deze functie en 
de gemeente Nunspeet? Neem dan contact op met Emile 
Mensink via (0341) 25 99 11 of p.e.mensink@nunspeet.nl.
Kijk voor de volledige tekst op nunspeet.nl/werkenbij. 


