
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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Gemeente Nunspeet
APV-vergunning 
aangevraagd1

- Het plaatsen van sandwich-
  borden voor een Open Huis 
  op 21 januari 2023. Zaak: 
  HZ 2022-1284. Ontvangen 
  18-8-2022.

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Harderwijkerweg 40. Kamer-
  verhuur. Zaak: HZ 2022-1264. 
  Ontvangen 12-8-2022.

Beslistermijn verlengd1

- Groenelaantje 40. Tijdelijk 
  oprichten van een school-
  accommodatie. Zaak:  
  HZ 2022-0971. Verzonden 
  22-8-2022.
- Lindelaan. Oprichten van een 
  woning. Zaak: HZ 2022-0912.
  Verzonden 22-8-2022. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Molenbeek fase 3, kavel 13. 
  Oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-0689. 
  Verzonden 17-8-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Laan 110. Het houden van 
  familie-/burendagen Nestlé 
  op 3 en 4 september 2022.
  Zaak: HZ 2022-1260. 
  Ontvangen 11-8-2022. 
- Piersonstraat 48. Organi-
  seren van de Sportlustshow 
  van 24 tot en met 29 oktober 
  2022. Zaak: HZ 2022-1269. 
  Ontvangen 12-8-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Groenelaantje 20. Jaarlijkse 
  bijeenkomst ouderenorgani-
  satie Ahmadiyya van 26 t/m 
  28 aug. 2022. Zaak: HZ 2022-
  1169. Verzonden 19-8-2022. 
- Laan 110. Het houden van 
  familie-/burendagen Nestlé 
  op 3 en 4 september 2022.
  Zaak: HZ 2022-1260. 
  Verzonden 23-8-2022. 
- Marktplein en centrum. 
  Nacht van Nunspeet op 
  25-08-2022. Zaak: HZ 2022-
  1008. Verzonden 22-8-2022.

APV-vergunning 
aangevraagd1

- Rijbaan en parkeerplaatsen
  naast Driestweg 5. Plaatsen 
  van een hekwerk op rijbaan 
  en parkeerplaatsen i.v.m. 
  werkzaamheden. Zaak: 
  HZ 2022-1271. Ontvangen 
  15-8-2022.

APV-vergunning 
verleend3

- Rijbaan en parkeerplaatsen
  naast Driestweg 5. Plaatsen 
  van een hekwerk op rijbaan 
  en parkeerplaatsen i.v.m. 
  werkzaamheden. Zaak: 
  HZ 2022-1271. Verzonden 
  23-8-2022. 

Vergunningen Ontheffing alcoholwet 
verleend2

- Op straat voor Dutch Pub 
  De Zaak en Grand Café 20/20,
  Stationslaan 19 en 21. Het 
  schenken van zwak-alcohol-
  houdende drank tijdens de 
  Nacht van Nunspeet. Zaak: 
  HZ 2022-1287. Verzonden 
  22-8-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1 
- Apeldoornseweg 68. Het 
  aanleggen van pv-panelen op 
  terrein. Zaak: HZ 2022-1080. 
  Ontvangen 5-7-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Boekweitweg t.h.v. nummers 
  23 en 25. Houden van een 
  buurtbarbecue op 3-9-2022.
  Zaak: HZ 2022-1286. 
  Ontvangen 11-8-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Boekweitweg t.h.v. nummers 
  23 en 25. Houden van een 
  buurtbarbecue op 3-9-2022.
  Zaak: HZ 2022-1286.  
  Verzonden 18-8-2022. 
- Ploegweg. Houden van een 
  straatbarbecue op 10-9-2022.
  Zaak: HZ 2022-1158. 
  Verzonden 18-8-2022.

Ontheffing alcoholwet 
verleend2

- Parkeerplaats achter restau-
  rant Op de Brink. Schenken 
  van alcoholhoudende drank 
  tijdens de Boerenavond op 
  27-8-2022. Zaak: HZ 2022-
  1272. Verzonden 22-8-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Voorgenomen ruil (verkoop en aankoop)
De gemeente Nunspeet is van plan om grond gelegen aan de Kerkendriest in Nunspeet aan te 
kopen. Deze grond is specifiek en dringend nodig met het oog op de vervulling van een exclusief 
door de gemeente te vervullen taak, namelijk het beschikbaar hebben van voldoende openbare 
parkeerplaatsen. Hiermee wordt een maatschappelijk probleem van een tekort aan die openbare 
parkeerplaatsen voorkomen en heeft de gemeente in de toekomst voldoende ruimte om de 
parkeerdruk op te vangen bij ontwikkelingen in het centrum.
 
De eigenaar van de grond aan de Kerkendriest is bereid aan de gemeente te verkopen onder de 
voorwaarde dat hij percelen grond in de Kijktuinen kan aankopen van de gemeente. 
De voorgenomen ruil van gronden tussen deze eigenaar en de gemeente vindt plaats tegen een 
marktconforme prijs c.q. conform de vastgestelde uitgifteprijzen woningbouwgrond.
 
Objecten:
• Grond aan de Kerkendriest, kadastraal bekend gemeente Nunspeet sectie B nummers 4316 

en 4317, gezamenlijk groot circa 1.137 m².
• Twee percelen grond in De Kijktuinen, kadastraal bekend gemeente Nunspeet sectie I  

nummers 3727 en 4759, gezamenlijk groot circa 3.438 m². 
 
De gemeente Nunspeet is van oordeel dat in dit kader geen mededingingsruimte door middel van 
een selectieprocedure hoeft te worden geboden met betrekking tot de verkoop van de percelen 
grond in De Kijktuinen, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat 
op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slecht één serieuze gegadigde op korte 
termijn kan bijdragen aan de exclusief door de gemeente te vervullen taak tot het beschikbaar 
hebben van voldoende openbare parkeerplaatsen.
 
Indien andere partijen ook serieuze belangstelling tot koop hebben van deze specifieke percelen 
grond in De Kijktuinen - onder gelijke voorwaarden waaronder het aantoonbaar op korte termijn 
kunnen verkopen en leveren tegen een marktconforme prijs aan de gemeente Nunspeet van 
grond(en) waarop een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd in het 
centrum van Nunspeet - kunnen deze serieuze gegadigden zich tot 20 kalenderdagen, ingaande 
de dag na de datum van deze publicatie, schriftelijk melden bij de gemeente Nunspeet 
via kavels@nunspeet.nl.

Particulier brandhoutverkoop
De gemeente Nunspeet heeft voor het komende winterseizoen 
weer brandhout te koop. De verkoop start op maandag  
5 september a.s. om 8.30 uur. Belangstellenden kunnen zich 
vanaf die dag aanmelden via -bij voorkeur- www.nunspeet.nl 
voor het reserveren van brandhout. Ook is reservering vanaf 
dan telefonisch mogelijk via (0341) 25 92 78. 
 
De prijs van het brandhout bedraagt € 75,- per m3 exclusief 
9% btw. De reservering van brandhout is gelimiteerd op 
maximaal 5 m3 per huishouden. U wordt bij volgorde van 
aanmelding ingeschreven. De oogst is ca. 350 m3 en op = op. 

Het hout wordt als lange bomen aan het bospad aangeboden 
en dient u zelf tot brandhout te verwerken. Het gaat alleen 
over het stamhout, wat gesnoeid aan de zandwegen ligt. Het 
top en tak-
hout blijft 
achter in 
het bos 
vanwege 
extra 
voeding 
voor de 
bosbodem 
bij verte-
ring van 
het hout. 

Bij het verwerken van het brandhout moet u voldoen aan de 
gestelde veiligheidseisen. De veiligheidseisen worden u bij de 
verkoop overhandigd en met u in een overeenkomst afge-
sproken. Op www.nunspeet.nl vindt u de veiligheidseisen.

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

Inzameling oud papier
Aankomend weekend kunt u uw oud papier inleveren bij de 
Protestantse Gemeente Nunspeet aan de Driestweg: 

• vrijdag 2 september van 9.00-17.00 uur 
• zaterdag 3 september van 9.00-12.00 uur. 

De opbrengst is bestemd voor een onderwijsproject voor 
zigeunerkinderen in Roemenië.

..........................................................................................................................................................
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Verhoging energietoeslag
De energielasten zijn flink gestegen de afgelopen tijd. Om mensen met een laag inkomen 
tegemoet te komen in de stijgende energielasten is er de eenmalige energietoeslag. De 
energietoeslag is recentelijk verhoogd van € 800,-- naar € 1.300,-- per huishouden. 

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag gelden de volgende voorwaarden:
• U woont rechtmatig in de gemeente Nunspeet. U bent 18 jaar of ouder en woont  

zelfstandig.
• Er is nog geen energietoeslag binnen het huishouden toegekend.
• U heeft een laag inkomen. Voor de energietoeslag betekent dit dat u een netto- 

maandinkomen heeft van minder dan 120% van de geldende bijstandsnorm:

Gezinssituatie Netto-inkomensgrens*
Alleenstaande € 1.256,07
Alleenstaande ouder € 1.256,07
Gehuwden/samenwonenden € 1.794,40
Alleenstaande (gepensioneerd) € 1.397,27
Gehuwden/samenwonenden (gepensioneerd) € 1.892,81

 *Het netto-maandinkomen zonder vakantietoeslag.

Hierbij is het soort inkomen niet van belang. De toeslag kan ook worden toegekend bij een 
laag inkomen als het een inkomen betreft uit bijvoorbeeld loon, een UWV-uitkering of AOW  
of pensioen. 

Er wordt bij de beoordeling niet gekeken naar uw vermogen. De energietoeslag kan dus ook 
worden toegekend wanneer sprake is van een eigen woning. 

Aanvragen
De energietoeslag is aan te vragen via www.nunspeet.nl/energietoeslag. Heeft u de eerste 
energietoeslag van € 800,-- al ontvangen? Dan krijgt u vanzelf een nabetaling van € 500,-- . 
U hoeft dan geen nieuwe aanvraag in te dienen. 

Gemeenten kunnen zelf bepalen of en hoe ze de energietoeslag uitbetalen. De overheid heeft 
al eerder kaders opgesteld voor een energietoeslag 2022 (= € 800,--) om gezinnen met weinig 
inkomen te ondersteunen in de stijgende energielasten. Het kabinet heeft de richtlijn aange-
past en het richtbedrag verhoogd tot € 1.300,--. 

Het college van B&W van Nunspeet heeft besloten om deze richtlijn over te nemen. Sinds 
maart 2022 zijn binnen de doelgroep minima in de gemeente Nunspeet 641 toeslagen toe-
gekend en uitgekeerd. Deze huishoudens krijgen (volgende week) automatisch een nabetaling 
en hoeven dus niet opnieuw een aanvraag in te dienen.  

Commissie Bezwaarschriften
De commissie bezwaarschriften vergadert op dinsdag 6 september 2022 in het gemeentehuis 
van Nunspeet. De volgende zaken staan op de agenda:

14:30 uur:  bezwaar gericht tegen het tijdelijk intrekken van ontheffing op sluitingstijden 
  inzake Bar Pub 'De Zaak'
15:00 uur:  twee bezwaren gericht tegen het raadsbesluit inzake het vestigen van een 
  voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten op diverse 
  percelen in het gebied 'Centrumlocatie Feithenhof'

De planning kan door omstandigheden wijzigen. 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.

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

Werkzaamheden stationsomgeving
Ter voorbereiding op de ondertunneling van de 
Elspeterweg en de komende veranderingen in de 
Nunspeetse stationsomgeving is het nodig om op 
meerdere plaatsen kabels en leidingen te verleggen. 
Deze werkzaamheden worden de komende maan-
den uitgevoerd. 

Alhoewel er geen wegen worden afgesloten, kan er 
door de werkzaamheden toch wat hinder ontstaan. 
Zo worden tijdelijk de rijbanen iets versmald.  

Bron: Hollandluchtfoto.nl

Ben je een ervaren adviseur en netwerker en heb je kennis 
van het sociaal domein en/of beleid in het sociaal domein? 
Lees dan verder, want voor team Samenleving zoeken we een 

beleidsmedewerker sociaal domein
36 uur per week

Samen werken we aan optimale preventie en ondersteuning 
binnen het sociaal domein van onze gemeente (gezondheid, 
Wmo, onderwijs, sport en beweging).  

Jouw werkzaamheden
• Je geeft (on)gevraagd advies over integraal beleid voor 

het sociaal domein en nieuwe ontwikkelingen. 
• Je gaat aan de slag met de ontwikkeling, implementatie 

en uitvoering van het beleid ten aanzien van behoud en 
versterking van de sociale basis in Nunspeet. Je staat in 
direct contact met Straathoekwerk Nunspeet. 

• Je bent contactpersoon voor diverse initiatieven,  
waaronder JONG&Politiek Nunspeet

Wat verwachten we van jou?
• Je hebt een relevante hbo-/wo-opleiding en ervaring op 

het gebied van sociaal domein en/of beleidsadvisering. 
• Je bent vertrouwd met en hebt kennis van de beschreven 

werkzaamheden, het opstellen van beleid en je vindt het 
belangrijk dit samen met inwoners vorm te geven

• Je bent in staat meerdere opdrachten tegelijk 'onder 
handen te hebben', waarbij je samenwerkt met collega’s 
binnen de gemeente Nunspeet en in de regio.

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

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

Houd jij van klantcontact en vind je het leuk om op een  
servicegerichte manier iemand echt te helpen? Lees dan 
verder, want wij zijn op zoek naar een

KCC-medewerker 
28 uur per week

Jij bent met je collega’s het eerste aanspreekpunt voor veel 
inwoners, instellingen en bedrijven. Dit gebeurt voorname-
lijk via de telefoon en digitale kanalen, maar ook bij onze 
receptie. Als eerste aanspreekpunt ervaar je wat er wel en 
niet goed gaat in onze dienstverlening. Jij signaleert proactief 
verbetermogelijkheden. 

Jouw werkzaamheden
• Beantwoorden en afhandelen van specifieke (aan)vragen.
• Mensen ontvangen, doorverwijzen of doorverbinden.
• Schakelen met verschillende vakafdelingen.
• Telefoontjes administratief afhandelen in het systeem.

Wat verwachten we van jou?
• Je hebt een servicegerichte en open houding.
• Je richt je op verbetering van de dienstverlening.
• Je bent flexibel bij uitval van collega's bij ziekte en verlof.
• Je hebt een afgeronde mbo-opleiding.
• Je kunt goed luisteren en doorvragen.
• Je bent digitaal vaardig.
• Het is een pré als je woonachtig bent in onze gemeente.

Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacaturetekst op nunspeet.nl/werkenbij.Gedumpt afval? Losliggende stoeptegel? Beschadiging aan straatmeubilair? 

Meld dit via nunspeet.nl/ietsmelden

Week tegen Eenzaamheid
Van 29 september tot en met 6 oktober is de jaarlijkse Week 
tegen Eenzaamheid. Verschillende organisaties zijn al met de 
voorbereidingen gestart waarbij de nadruk ligt op ontmoeting. 

U kunt kennismaken met diverse activiteiten van de Nun-
speetse organisaties. Meer informatie volgt in de loop van 
september. Via o.a. deze pagina's houden wij u op de hoogte. 

Wilt u zelf ook iets organiseren tijdens deze week? Of heeft 
u ideeën wat er zou moeten worden georganiseerd? Deel dit 
met nadia.wentzel@znwv.nl.
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15 
SEPT

Duurzaam wonen van dichtbij ervaren
De Nationale Duurzame Huizen Route biedt al 
tien jaar inspiratie voor iedereen die zijn huis wil 
verduurzamen. Meer dan 1.750 huiseigenaren 
delen online en offline hun ervaringen. Bekijk 
voorbeelden, lees ervaringen en stel online 
vragen aan huiseigenaren. 

Op 29 oktober en 5 november kunt u duurzame 
huizen bezoeken tijdens de Duurzame Huizen 
Route 2022. De gemeente Nunspeet ondersteunt 
dit initiatief en moedigt inwoners aan om hun 
woning ook aan te melden als voorbeeld.

Kijk voor meer informatie op www.duurzamehuizenroute.nl.

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

Word energiecoach 
Heb jij een passie voor duurzaamheid en energiebesparing? En vind je het leuk om 
buurtgenoten praktische tips te geven? Meld je dan aan voor de informatieavond op 
27 september van Veluwe Duurzaam, het duurzaamheidsloket van o.a. de gemeente 
Nunspeet. 

Kijk voor meer informatie op www.veluweduurzaam.nl/vacatures.

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


