
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

- Ds. Martiniuslaan 36. Splitsen
  van een winkel naar twee 
  woningen. Zaak: HZ 2022-
  1674. Ontvangen 10-11-2022.
- George Breitnerstraat 5. Het 
  verbreden van de oprit.
  Zaak: HZ 2022-1522. 
  Ontvangen 9-10-2022. 
- Marconiweg 28. Aanleggen 
  extra inrit. Zaak: HZ 2022-
  1687. Ontvangen 14-11-2022.
- Markt 1. Het Kapplan 2022-
  2023. Zaak: HZ 2022-1705. 
  Ontvangen 16-11-2022. 
- Vicarieweg 58. Aanvragen 
  van een OBM-melding.
  Zaak: HZ 2022-1651. 
  Ontvangen 7-11-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Notaris Hoffmannweg 10. 
  Het plaatsen van een mantel-
  zorgunit. Zaak: HZ 2022-
  1311. Verzonden 16-11-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Albertlaan 16. Uitbouwen 
  woning. Zaak: HZ 2022-1562. 
  Verzonden 16-11-2022.
- George Breitnerstraat 5. Het 
  verbreden van de oprit. Zaak: 
  HZ 2022-1522. Verzonden 
  21-11-2022.
- Groenelaantje 28. Bouwen 
  van een bijgebouw. Zaak: 
  HZ 2022-1459. Verzonden 
  16-11-2022. 

Vergunningen Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Marktplein en centrum. Het 
  houden van de Oranjeloop 
  2023. Zaak: HZ 2022-1655. 
  Ontvangen 8-11-2022. 

APV-vergunning 
aangevraagd1

- Plaatsen spandoeken voor 
  vuurwerkverkoop. Zaak: 
  HZ 2022-1642. 
  Ontvangen 3-11-2022.
- Plaatsen spandoeken i.v.m.   
  Christmas Worship op 
  24-12-2022. Zaak: HZ 2022-
  1664. Ontvangen 8-11-2022.
- Kruispunt nabij Kuntzestraat 
  49. Tijdelijk plaatsen bouw-  
  kraan op de weg op 30-11-
  2022. Zaak: HZ 2022-1653. 
  Ontvangen 16-11-2022. 

APV-vergunning verleend2

- Marktplein. Innemen van 
  tijdelijke standplaats voor  
  de verkoop van oliebollen.
  Zaak: HZ 2022-1529. 
  Verzonden 18-11-2022.
- Plaatsen van borden/
  spandoeken voor vuurwerk
  verkoop. Zaak: HZ 2022-
  1565. Verzonden 17-11-2022. 
- Plaatsen spandoeken voor 
  vuurwerkverkoop. Zaak: 
  HZ 2022-1642. Verzonden 
  17-11-2022. 

Sloopmelding1

- Pangelerweg 16. Vrijgave-
  certificaat voor het saneren 
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  1694. Ontvangen 15-11-2022.

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

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 'oprichten vrijstaande 
woning' aan de Kapelweg ong. naast nr. 12 in Hulshorst
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een afwij-
king van het geldende bestemmingsplan voor het oprichten van 
een vrijstaande woning aan de Kapelweg ong. naast nr. 12 in 
Hulshorst.

Van woensdag 30 november 2022 tot en met 10 januari 2023 
liggen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbeho-
rende stukken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze 
termijn kan een zienswijze tegen het ontwerpbesluit (kenmerk 
HZ 2022-1498) worden ingediend bij het college van B&W, 
zie colofon. Voor het mondeling toelichten van uw zienswijze 
neemt u telefonisch contact op met Team Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving via (0341) 25 99 11.

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

Commissievergaderingen
A.s. donderdag 1 december vergadert de commissie Maat-
schappij en Middelen. Op de agenda staan o.a. het beheer 
en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen, het 
verwerken van diverse moties en de financiële verordening 
2023. 

Op dinsdag 6 december vergadert de commissie Ruimte en 
Wonen met op de agenda o.a. de beleidsregel 'tijdelijke be-
woning bijgebouwen', vaststelling bestemmingsplan Driest-
weg 30 Nunspeet en Harderwijkerweg 343 Hulshorst.

Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het gemeen-
tehuis. De vergaderingen zijn ook te bekijken via de website 
nunspeet.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook de volledige 
agenda's.
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Tweede fase verbeterplan begraafplaats Elspeet
Extreem droge zomers van de afgelopen jaren hebben de beplanting (hagen, bomen, coniferen 
en sierheesters) op de begraafplaats geen goed gedaan. De begraafplaats is in het verleden 
aangelegd op voormalig bos- en heideterrein, waardoor de bodem schraal en arm is voor 
goede groei- en voedingsomstandigheden. Daarom is een verbeterplan opgesteld. De eerste 
fase hiervan is inmiddels uitgevoerd met o.a. aanleg van een nieuwe waterbron, waterpomp 
en beregeningsinstallatie. Daarnaast is de hoofdas van de begraafplaats Elspeet aangepakt en 
is gras omgevormd naar bodembedekkende beplanting met een nieuwe taxushaag.

De tweede fase gaat nu van start (tot mei 2023). Na o.a. het rooien van oude, dode hagen en 
oude beplanting wordt meer toekomstgerichte beplanting aangebracht. Denk aan o.a. een 
nieuwe larixhaag, solitaire coniferen, heidebeplanting.

De uitvoering van de derde fase staat gepland voor najaar 2023 - voorjaar 2024. In deze fase 
wordt gemonitord of de gekozen beplanting zich goed ontwikkelt in combinatie met de juiste 
grondverbetering. Waar nodig vindt bijstelling plaats.

Elspeet
Omgevingsvergunning
verleend3

- Groenling 11a. Verbouwen 
  van fietsenberging Groenhof 
  naar slaap-/kantoorruimte. 
  Zaak: HZ 2022-1627. 
  Verzonden 21-11-2022.
- Kleine Kolonieweg 160. Het 
  bouwen van een schuur. 
  Zaak: HZ 2022-1516. 
  Verzonden 16-11-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Onder de Bos 149. Het ver-
  bouwen en aanbouwen van 
  de recreatiewoning.
  Zaak: HZ 2022-1678. 
  Ontvangen 11-11-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Harderwijkerweg 328. Het 
  starten van een Bed & Break-
  fast. Zaak: HZ 2022-1421. 
  Verzonden 16-11-2022.
- Harderwijkerweg 430. Het 
  verbouwen van twee zomer-
  huisjes tot premantelzorg-
  woning. Zaak: HZ 2021-1946. 
  Verzonden 17-11-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Weiland ter hoogte van 
  Harderwijkerweg 459-463. 
  Het houden van een feest 
  tijdens Oud en Nieuw 2022-
  2023. Zaak: HZ 2022-1602. 
  Ontvangen 17-10-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Weiland ter hoogte van 
  Harderwijkerweg 459-463. 
  Het houden van een feest 
  tijdens Oud en Nieuw 2022-
  2023. Zaak: HZ 2022-1602. 
  Verzonden 22-11-2022. 

APV-vergunning aangevraagd1

- Tijdelijk plaatsen hoogwerker 
  i.v.m. onderhoud KPN-mast. 
  Zaak: HZ 2022-1703. 
  Ontvangen 16-11-2022.
- Nabij Oudeweg 121a. 
  Ontheffing geluidhinder op 
  30 januari 2023 i.v.m. spoor-
  werkzaamheden. Zaak: 
  HZ 2022-1652. Ontvangen 
  7-11-2022. 

Sloopmelding1

- Varelseweg 74. Saneren van 
  asbest en slopen midden
  spanningsruimte. Zaak: 
  HZ 2022-1675. 
  Ontvangen 11-11-2022. 

Vierhouten
Alcoholwetvergunning
geweigerd2

- 't Frusselt 91. Exploiteren  
  Bunders Resort Vierhouten 
  B.V. Zaak: HZ 2022-1291. 
  Verzonden 22-11-2022. 

Sloopmelding1

- Plaggeweg 90. Slopen van de 
  recreatiewoning (huisje 920). 
  Zaak: HZ 2022-1702. 
  Ontvangen 16-11-2022.

 - Zie colofon voor toelichting -

Afgelopen week bracht het college van B&W twee werkbezoeken. 
General manager Liesbeth van Wijk leidde het college rond over Golfbaan 
Het Rijk van Nunspeet en eigenaren Koert en Frederique van Vleuten 
verzorgden een rondleiding in en om Landgoedhotel Villa Vennendal. 

Berichten van de weekmarkt
Sinterklaasfeest 
Donderdag 1 december van 9.00 - 12.00 uur komt Piet met 
zijn prachtige pakjesbootfiets met muziek op de markt en 
deelt cadeautjes en snoepgoed uit. 

Kerstkleurplatenactie 
Kinderen t/m 12 jaar kunnen donderdag 8 en 15 december 
tot uiterlijk 12.30 uur een kleurplaat ophalen bij de kramen 
op de weekmarkt. Donderdag 22 december kunnen zij deze 
inleveren bij de marktkraam 'Babykleding en zo' van Bart en 
Greet Wit (midden op de markt, tegenover de wagen van 
Siebenga schoenen). Daarna worden de ingeleverde kleur-
platen allemaal opgehangen in de hal van het gemeentehuis. 
Donderdag 5 januari 2023 reikt wethouder Mark van de 
Bunte om 12.00 uur in het gemeentehuis van Nunspeet drie 
prijzen uit - in samenwerking met Intertoys Nunspeet - in 
twee categorieën: tot en met 6 jaar en tot en met 12 jaar. 

Toekomstbestending Wonen  
Lening groeiend succes
De Toekomstbestendig Wonen Lening kan worden gebruikt 
om verduurzamende maatregelen in woningen aan te 
brengen. Denk aan onder andere isolatiemaatregelen, zon-
nepanelen en een warmtepomp, maar sinds kort ook een 
laadvoorziening voor de elektrische auto op eigen grond en 
een zonneboiler. Asbestsaneringen en andere ingrepen die 
ervoor zorgen dat je langer thuis kunt blijven wonen vallen 
hier ook onder. Van deze lening - die sinds 2020 in Nunspeet 
aangevraagd kan worden - wordt veel gebruik gemaakt. 

De gemeente heeft voor deze lening een totaal budget van  
2,9 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast neemt de provincie 
Gelderland 50% van het uit te zetten budget voor de Toe-
komst Bestendig Wonen Lening voor haar rekening, waarmee 
de lokale mogelijkheden verdubbelen. En doordat rente 
en aflossing in het fonds terugvloeien, blijft de lening de 
komende jaren beschikbaar voor verduurzaming van huis-
houdens in onze gemeente. Het is daarmee een zogenaamd 
revolverend fonds.  

De Toekomstbestendig Wonen Lening kent een maximale af-
lostijd van tien jaar voor bedragen tot 15.000 euro of 15 jaar 
voor bedragen daarboven tot 50.000 euro. Het feit dat het 
revolverende fonds nu alweer 681.686 euro aan aflossingen 
heeft ontvangen, die opnieuw uitgegeven kunnen worden, 
heeft te maken met het feit dat de regeling ter vervanging is 
gekomen van de eerdere Duurzaamheidslening. Aangezien 
dit hetzelfde potje geld betreft, wordt dus al langer geld  
afgelost dat terug in het fonds stroomt. 

Bijna 120 leningen
Inmiddels zijn 118 leningen verstrekt. Wethouder Groothuis 
is er blij mee: "Dat zijn 118 huishoudens die met behulp van 
de lening hun huis konden verduurzamen. We zien dat het 
vaak om investeringen in zonnepanelen gaat. Samen goed 
voor bijna 482.000 kWh aan jaarlijks op te wekken elektrici-
teit." De rente van de lening, die via de Stichting Volkshuis-
vesting Nederland loopt, is momenteel 1,6%. 

Is het gezamenlijke jaarinkomen van de aanvragers minder 
dan 45.014 euro dan is het mogelijk tegen 0% rente te lenen. 
Deze lening loopt via het warmtefonds.

Levensloopbestendig wonen 
Op het gebied van levensloopbestendig wonen is de lening 
echter wat minder bekend. Je kunt bijvoorbeeld ook een 
badkamer op de begane grond aanbrengen of een aanbouw 
ombouwen tot woon- of slaapruimte, zodat je langer thuis 
kunt blijven wonen en minder snel aanspraak hoeft te maken 
op de zorginfrastructuur. 

Meer informatie en mogelijkheden om de lening aan te 
vragen vind je op:
www.nunspeet.nl/toekomstbestendigwonenlening

Kijk voor meer informatie over duurzaamheidsmaatregelen 
op www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl.

Het leefstijlloket Nunspeet, voor een gezonder leven
Iedereen verdient de kans op een gezond leven. Juist als je wat minder te besteden hebt, kun 
je bij het leefstijlloket terecht voor gratis begeleiding van de leefstijlcoach.

Gezond eten is goed voor iedereen, net als bewegen. Wanneer je gezond leeft, heeft dat veel 
voordelen. De kans op gezondheidsproblemen is kleiner en een gezonde leefstijl kan voorko-
men dat je ziek wordt of helpen bij herstel van ziekte. Maar misschien wel het belangrijkste, 
veel mensen ervaren dat zij door gezonder te gaan leven lekkerder in hun vel zitten, meer 
energie hebben en gelukkiger zijn!

Een groot misverstand is dat bij een gezonde leefstijl niets lekkers meer gegeten mag worden. 
En dat er fanatiek moet worden gesport, bijvoorbeeld hardlopen. Maar als dat niet bij je past, 
houd je het niet vol. Belangrijk is om te ontdekken wat bij jou past en ongunstige gewoontes 
te vervangen door nieuwe gezonde gewoontes. En een gezonde leefstijl hoeft echt niet duur 
of ingewikkeld te zijn, maar het kan soms lastig zijn om de juiste informatie of ingang te vinden 
waarmee je echt geholpen bent en verder kunt. De leefstijlcoach van het leefstijlloket denkt 
graag met je mee. 

Het loket biedt begeleiding bij de stappen die je gaat zetten in het aanpassen van je gewoon-
tes. Bij een eerste bezoek bespreken we wat je wilt veranderen aan je leefstijl, vul je een vra-
genlijst in en worden metingen gedaan. Afhankelijk van je doelen maak je een plan van aanpak 
waar je mee aan de slag kunt. Bij je volgende bezoek kijken we samen naar wat er goed gaat 
en welke volgende stap je wilt gaan zetten. Je krijgt drie gratis consulten, een verwijzing van de 
huisarts is niet nodig.

Het leefstijlloket is iedere donderdagochtend ge-
opend tussen 8:30 uur en 12:30 uur. 
Loop even binnen voor een praatje en een kop 
koffie of maak een afspraak. Neem alvast een 
kijkje op www.leefstijlloketnunspeet.nl en doe de 
online leefstijlscan. 

De actuele openingstijden en locatie zijn ook te 
vinden op de website:
• 1 december: WOC Binnenhof
• 8 december:  WOC Veluwse Heuvel

Elektrische fiets of scooter? Zo gaat je accu langer 
mee. Én verklein je de kans op brand!
Een op de drie Nederlanders heeft een e-bike. In 2021 zijn in Neder-
land zelfs meer e-bikes verkocht dan 'normale' fietsen. Je kunt dus wel 
zeggen dat elektrische fietsen, maar ook e-scooters, steeds populairder 
worden.

Geniet langer van je accu én verklein de kans op brand
Door je accu op de juiste manier te laden, gaat deze minder snel kapot en verklein je het  
risico op brand. Voor het veilig laden van je accu geven we de volgende tips:
1. Gebruik altijd de originele lader van je accu. Namaakladers kunnen de accu van je  

e-bike of e-scooter namelijk beschadigen. Daarnaast kan een goedkope alternatieve  
lader zorgen voor kortsluiting, waardoor brand kan ontstaan.

2. Laad je accu overdag op. Mocht de accu oververhit raken, dan kun je snel de lader van  
de stroom afhalen. Is de accu oververhit? Neem voordat je jouw e-bike of e-scooter  
weer gebruikt contact op met je fietsspecialist. Die kan zien of je accu is beschadigd.

3. Hang een rookmelder op de plek waar je je accu oplaadt. Je wordt dan direct  
gewaarschuwd als er iets fout gaat tijdens het laden.

4. Leg je accu tijdens het opladen altijd op een vlakke ondergrond. Zorg er ook voor dat  
er niets op of onder de accu ligt dat in brand kan vliegen.

Meer tips voor veilig laden? Kijk op iklaadaccuraat.nl.

Fasetekening 
Begraafplaats Elspeet
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Bestuurswissel voor Starterscollectief Veluwe
Het netwerk dat startende ondernemers op de Noord-Veluwe samenbrengt, informeert en  
inspireert - Starterscollectief Veluwe - heeft sinds kort een nieuw bestuur. Initiatiefnemer en 
mede-oprichter Adinda Keizer nam na vier jaar afscheid. Ze heeft het stokje overgedragen aan 
Wendy de Haan en Edith Stegeman.

Adinda begon in 2018 met het Starterscollectief Veluwe om startende ondernemers op de 
Veluwe te helpen met hun vragen en hen in contact te brengen met andere startende onder-
nemers. Nu ze afscheid heeft genomen van het bestuur, blikt ze terug op de afgelopen jaren.

Trots op wat er nu staat 
"Toen ik in 2018 de allereerste Startersdag Veluwe organiseerde, had ik niet kunnen bedenken 
dat er zoiets moois zou uitkomen. In november 2018 hebben we de Stichting het Starterscol-
lectief Veluwe opgericht. Ik ben supertrots dat ik mijn steentje heb mogen bijdragen aan het 
doel van de stichting om startende ondernemers kennis en een netwerk te bieden. Met veel 
plezier kijk ik terug op de vele netwerkavonden die we hebben georganiseerd en de positieve 
energie die er altijd was. Door mijn verhuizing naar Vechtdal heb ik nu afscheid genomen als 
bestuurslid van het Starterscollectief Veluwe. Ik wens mijn opvolgers Wendy de Haan en Edith 
Stegeman succes en heel veel plezier in het bestuur van deze mooie stichting."

Nieuwe energie
Vice-voorzitter Edith neemt komend jaar het stokje van huidige voorzitter Geert Jan Dalhuisen 
over. Wendy is secretaris en wordt ook vice-voorzitter. Samen met mede-oprichter en penning-
meester Peter van den Berg en de netwerkcommissie Eduard de Bruyn, 
Jacqueline Verbeek-Kas en Melanie Borst-Verhoef zetten ze de schou-
ders weer onder het Starterscollectief Veluwe. Na de covidperiode or-
ganiseert het collectief maandelijks weer netwerkbijeenkomsten en in 
2023 maakt de jaarlijkse Startersdag Veluwe een comeback. Daarnaast 
kunnen ondernemers met hun vragen terecht bij het Startersloket.

Het Starterscollectief Veluwe organiseert sinds oktober van dit jaar 
weer netwerkbijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst na covid 
konden ondernemers elkaar (opnieuw) leren kennen en is gezamenlijk 
gekeken welke behoefte aan kennis en informatie de startende onder-
nemers hebben.  
Kijk voor meer informatie op www.starterscollectiefveluwe.nl.

STOOK VEILIG
OF STOOK NIET!

Hoe je ook stookt, zet de veiligheid en 
gezondheid van jezelf én je medebewoners 
altijd voorop!
• Zorg voor een CO- en rookmelder.

• Ventileer voldoende.

• Heb je een schoorsteen? 
  Laat deze minimaal 1x per jaar vegen.  Laat deze minimaal 1x per jaar vegen.

M eer  t ips  over  
vei l ig  stoken!


