
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

- Kolmansweg 8a 0024. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  pauzewoning. Zaak: HZ 2022-
  0836. Ontvangen 13-5-2022. 
- Bergakkerweg 24. Verbreden 
  van de oprit. Zaak: HZ 2022-
  0824. Ontvangen 12-5-2022. 
- Beukenlaan 12. Het verhogen 
  van de kap. Zaak: HZ 2022-
  0855. Ontvangen 17-5-2022. 
- Gerbrandystraat 111. Het 
  realiseren van een dakkapel.
  Zaak: HZ 2022-0857. 
  Ontvangen 17-5-2022.
- Groenelaantje 28. Uitbreiden 
  woonhuis. Zaak: HZ 2022-
  0838. Ontvangen 13-5-2022. 
- Harderwijkerweg 56. Wijzigen
  van horeca naar kantoor.
  Zaak: HZ 2022-0839. 
  Ontvangen 13-5-2022.
- Harderwijkerweg 62. Het 
  aanleggen van een parkeer-
  vak. Zaak: HZ 2022-0784. 
  Ontvangen 4-5-2022.
- Laan 1. Het uitbreiden van 
  het magazijn. Zaak: HZ 2022-
  0856. Ontvangen 17-5-2022. 
- Zoomweg 37. Verbouwen 
  van de woning. Zaak: 
  HZ 2022-0854. Ontvangen 
  17-5-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Kaarboom 23. Het bouwen 
  van een overkapping. Zaak: 
  HZ 2022-0544. Verzonden 
  23-5-2022. 
- Stationslaan 9. Vernieuwen 
  van winkelruimte en apparte-
  menten. Zaak: HZ 2022-
  0586. Verzonden 23-5-2022. 
- Waterweg 15. Het uitbreiden 
  van de woning. Zaak: 
  HZ 2022-0461. Verzonden  
  25-5-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Bergakkerweg 37. Het 
  verbouwen van de woning.
  Zaak: HZ 2022-0619. 
  Verzonden 25-5-2022.
- Gruppendelerweg 35. Het 
  aanpassen van de kozijnen en 
  plaatsen tijdelijke woonunit.
  Zaak: HZ 2022-0336. 
  Verzonden 23-5-2022. 
- Ittmannserf 1. Het kappen 
  van 3 eiken. Zaak: HZ 2022-
  0788. Verzonden 30-5-2022. 
- Marconiweg 18. Het bouwen 
  van een bedrijfspand. Zaak: 
  HZ 2022-0234. Verzonden 
  23-5-2022. 
- Vreeweg 98. Het verbouwen 
  van de stal. Zaak: HZ 2021-
  1696. Verzonden 25-5-2022. 
- Wethouder van Olstweg 14. 
  Het renoveren van het dak 
  van 2 woningen. Zaak: 
  HZ 2022-0623. Verzonden 
  23-5-2022. 
- Zeeweg 11. Het isoleren van 
  het dak. Zaak: HZ 2022-0713. 
  Verzonden 23-5-2022.
- Zeeweg 13. Het isoleren van 
  het dak. Zaak: HZ 2022-0734. 
  Verzonden 23-5-2022. 

Vergunningen

Gedumpt afval? 
Losliggende 
stoeptegels?

 
Meld dit via 

nunspeet.nl/
ietsmelden

Buiten behandeling stellen 
aanvraag3

- Jongkindhoek 34. Plaatsen  
  schutting/overkapping.
  Zaak: HZ 2022-0657.  
  Verzonden 25-5-2022. 

Sloopmelding1

- Paolalaan 12. Het saneren 
  van asbest. Zaak: HZ 2022-
  0895. Ontvangen 24-5-2022. 

Milieumelding1

- Vreeweg 98. Het wijzigen van 
  de stalindeling. Zaak: HZ 
  2022-0523. Ontvangen 
  23-3-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Molenweg 36. Het wijzigen 
  van de bouwaanvraag bij-
  gebouw. Zaak: HZ 2022-
  0745. Ontvangen 27-4-2022. 
- Stakenbergweg 106. Het 
  bouwen van een tweede 
  bedrijfswoning. Zaak: 
  HZ 2022-0807. Ontvangen 
  9-5-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Gerrit Mouwweg 93. 
  Herinrichten naar belevings-
  tuin. Zaak: HZ 2022-0204. 
  Verzonden 23-5-2022.
- Molenweg 36. Het wijzigen 
  van de bouwaanvraag bij-
  gebouw. Zaak: HZ 2022-0745. 
  Verzonden 25-5-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Stakenbergweg 60. Outdoor 
  Hunting Day op 9 juli 2022. 
  Zaak: HZ 2022-0590. 
  Verzonden 30-5-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Oorijzer 4. Het plaatsen van 
  twee dakkapellen. Zaak: 
  HZ 2022-0654. Verzonden  
  23-5-2022.

Sloopmelding1

- Harderwijkerweg 440. Het 
  saneren van asbest. Zaak: 
  HZ 2022-0881. Ontvangen 
  23-5-2022. 

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- 't Frusselt 30. Uitbreiden van 
  de groepsaccommodatie. 
  Zaak: HZ 2022-0834. 
  Ontvangen 12-5-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Beleidsnotitie kleinschalige windmolens in de bebouwd kom 
Van 8 tot en met 21 juni 2022 ligt in het gemeentehuis voor ie-
dereen de concept-beleidsnotitie kleinschalige windmolens in de 
bebouwde kom van de gemeente Nunspeet, d.d. 28 april 2022. 
De notitie is ook te vinden op nunspeet.nl/bekendmakingen.

Het doel van deze beleidsnotitie over kleinschalige windmolens 
in de gemeente Nunspeet is het bieden van een afwegingskader 
voor initiatieven die betrekking hebben op kleine windmolens in 
de bebouwde kom van de gemeente Nunspeet.

Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen zijn of 
haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij 
de gemeenteraad van Nunspeet, zie colofon. Als u gebruik wilt 
maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren 
te brengen, kunt u contact opnemen met Team Ruimtelijke  
Ordening en Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.

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

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning oprichten 2 woningen 
aan de Driestweg ong. naast nummer 47 in Nunspeet 
Het college van B&W maakt bekend dat zij van plan is mee te 
werken aan een afwijking van het geldende bestemmingsplan 
voor het oprichten van twee woningen aan de Driestweg ong., 
naast nummer 47 in Nunspeet

Met ingang van woensdag 8 juni 2022 ligt in het gemeentehuis 
gedurende zes weken het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
met bijbehorende stukken ter inzage. Tijdens de termijn van 
terinzagelegging kan eenieder zijn of haar zienswijzen tegen het 
ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2022-0064) indienen bij burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Nunspeet, zie colofon. Als u 
gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mon-
deling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met Team 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving via (0341) 25 99 11.

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

Vastgesteld wijzigingsplan Kempersweg 49
Het college van B&W maakt bekend dat zij op 24 mei 2022 het 
wijzigingsplan Kempersweg 49 in Elspeet ongewijzigd heeft vast-
gesteld. Dit wijzigingsplan beoogt te voorzien in het omzetten van 
de bestaande bedrijfswoning naar een plattelandswoning op het 
perceel Kempersweg 49 te Elspeet. 

Vanaf 8 juni 2022 kunt u het bestemmingsplan inzien in het ge-
meentehuis. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te vinden 
op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.WI01030-vg01).

Beroep
Met ingang van 9 juni 2022 kan gedurende zes weken tegen het 
besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Zie colofon. Voor vragen over het wijzigingsplan kunt u contact 
opnemen met de gemeente Nunspeet via (0341) 25 99 11.

.......................................................................................................
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Commissievergaderingen
Op donderdag 9 juni vergadert de commissie Maatschappij 
en Middelen om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agen-
da staan o.a. de jaarstukken 2021, stand van zaken Jeugdzorg 
en het overhevelen van krediet Project de Brink Elspeet.
Maandag 13 juni vergadert de commissie Ruimte en Wonen 
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan o.a. 
de notitie Wonen Nunspeet, wet voorkeursrecht gemeenten 
centrumlocatie Feithenhof en de afgifte verklaring van geen 
bedenkingen F.A. Molijnlaan 166 en 172. 

Beide vergaderingen worden live uitgezonden via de website 
nunspeet.raadsinformatie.nl. Op deze website vindt u ook 
de volledige agenda van deze vergadering.

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

Sloopwerkzaamheden 
VVV en voormalig pand Joris
In verband met de voorbereidingen voor de werkzaamheden 
aan de Stationsomgeving is de sloop van het VVV-kantoor 
en het voormalige pand van Joris gestart. Bij het slopen van 
het VVV-kantoor worden een paar parkeerplaatsen gebruikt, 
zodat de aannemer ruimte heeft om te werken. Op deze 
parkeerplaatsen kan er tijdelijk niet geparkeerd worden. 
Beide terreinen worden met bouwhekken afgeschermd. Naar 
verwachting zijn de sloopwerkzaamheden eind juni afgerond. 

In verband met onderhoud door ProRail en voorbereiding op 
de komende werkzaamheden is van 17 juni 23.00 uur tot en 
met 20 juni 6.00 uur de spoorwegovergang Elspeterweg voor 
al het verkeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

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

Inzameling oud papier
Aankomend weekend kunt u uw oud papier inleveren op 
onderstaande locaties:

Prinses Beatrixschool aan de Hoefslag (Hulshorst)
Zaterdag 11 juni van 8.30-11.30 uur.

Dries Bandenservice aan de Hullerweg 116
Zaterdag 11 juni van 8.00-11.30 uur. De opbrengst is voor 
de Ds. C. de Ridderschool en de Ds. A. van Stuijvenberg-
school.

Protestantse Gemeente Nunspeet, Driestweg 4
Vrijdag 10 juni van 9.00-17.00 uur en zaterdag 11 juni van 
9.00-12.00 uur. De opbrengst is bestemd voor een 
onderwijsproject voor zigeunerkinderen in Roemenië.

Blom waarnemend burgemeester gemeente Nunspeet
Céline Blom is door de commissaris van de Koning, John  
Berends, benoemd tot waarnemend burgemeester van  
de gemeente Nunspeet. Zij volgt Breunis van de Weerd op. 
Céline Blom (50 jaar, Apeldoorn) was tot mei directeur-
bestuurder van een samenwerkingsverband met 24 school-
besturen en 6 gemeenten. Ook is zij sinds 2015 Statenlid 
en fractievoorzitter voor D66 in Gelderland en sinds 2019 
vice-voorzitter van Provinciale Staten.

De heer Breunis van de Weerd was burgemeester van de 
gemeente Nunspeet vanaf mei 2016 en heeft laten weten geen tweede termijn te ambiëren en is 
daarom per 27 mei 2022 gestopt als burgemeester. John Berends heeft in goed overleg met een 
delegatie van de gemeenteraad van Nunspeet besloten om een waarnemend burgemeester te 
benoemen per 13 juni 2022. Deze waarneming loopt tot de installatie van de nieuwe kroonbe-
noemde burgemeester, naar verwachting in juni 2023.

Zowel de gemeente Nunspeet als de commissaris van de Koning zien Céline Blom als de juiste 
kandidaat voor de gemeente. Mevrouw Blom heeft een achtergrond in het onderwijs en ruime 
ervaring in politiek-bestuurlijke en toezichthoudende functies. Ze is opgegroeid in Barneveld, 
heeft een groot netwerk in Gelderland, is verbindend en brengt een frisse blik met zich mee. De 
gemeente Nunspeet vraagt een waarnemend burgemeester die ook de regionale samenwerking 
verder gestalte en inhoud kan gaan geven. Het benoemen van een waarnemend burgemeester 
behoort tot de rijkstaken van de commissaris van de Koning.

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

Wethouders en raadsleden beëdigd
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag zijn Jennifer Elskamp, Wichert Stoffer, Jaap 
Groothuis en Mark van de Bunte beëdigd als wethouder. Als wethouder kun je geen lid meer 
zijn van de gemeenteraad (met uitzondering van de demissionaire periode). Hierdoor zijn vier 
plaatsen in de gemeenteraad ontstaan die worden ingevuld door Martin Mol (Gemeentebelang), 
Gerrald Bronkhorst (SGP), Alice van de Steeg (ChristenUnie) en Karel van Bronswijk (CDA Lokaal). 
Samen met Alma van Maanen als burgerraadslid (CDA Lokaal) zijn ook zij donderdag beëdigd.

Er werd afscheid genomen van wethouders Marije Storteboom, Pieter Teeninga en Leen van der 
Maas. Zij kregen een eikenblad met parel opgespeld.

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

Living Lab:
Samenwerken aan een toekomstbestendig gebied
Maandag 13 juni van 19.30-21.30 vindt in het Blanke Schot in Uddel de derde bijeenkomst 
plaats van het Living Lab. In het Living Lab gaan bewoners, ondernemers, overheden, maat-
schappelijk organisaties en kennisinstellingen in gesprek over maatschappelijk vraagstukken in 
de Veluwse enclave Uddel-Elspeet-Garderen-Speuld en wordt met elkaar concreet naar oplos-
singen gezocht voor deze vraagstukken. Iedereen die mee wil denken over de toekomst van de 
regio is hiervoor van harte uitgenodigd. 

"Het Living Lab is ontstaan, omdat de enclave voor een aantal uitdagende vraagstukken staat 
zoals de natuur- en stikstofmaatregelen, transitie in de landbouw, economie, behoefte aan 
nieuwe woningen, klimaatverandering, duurzame energie en toeristische ontwikkelingen", 
aldus procesbegeleider Anne Kruft. "Allemaal ontwikkelingen die impact hebben op hoe het 
gebied eruit gaat zien en ze hebben invloed op het wonen, werken en recreëren in het gebied."

Het doel van deze bijeenkomst is om de plannen uit te werken op inhoud en acties met als 
thema's: ontwikkelen voormalig agrarische locaties, recreatie-ontwikkeling en nieuwe verdien-
modellen, sociale en natuurlijke duurzaamheid en maatregelen in het bodem- en watersysteem 
voor klimaatadaptatie, landbouw en natuur. Deze thema’s zijn verder uitgewerkt in het verslag 
van de informatiebijeenkomst dat te downloaden is op uddel.info. 

Het Living Lab is voor de héle enclave. Alle inwoners en ondernemers uit o.m. Elspeet worden op-
geroepen mee te denken en mee te werken. Voor meer informatie en om u op te geven voor de 
volgende bijeenkomst kunt u mailen met Jeany Boermeester: j.boermeester@gelderland.nl. 

Vrijdag 10 juni is het gemeentehuis gesloten.

Expositie Nunspeet 50 jaar verhuist
Op 1 januari 1972 
ontstond de huidige 
gemeente Nunspeet 
met de kernen 
Elspeet, Hulshorst en 
Vierhouten. Fotograaf 
Bram van de Biezen 
heeft samen met 
leden van de project-
groep Nunspeet 
50 jaar een selectie 
gemaakt uit bijzondere, sprekende, typische foto’s van de  
afgelopen 50 jaar uit zijn fotoarchief. Bram van de Biezen 
werkt namelijk ook ruim 50 jaar als fotograaf in Nunspeet.

Deze week verhuist de expositie van de hal van het gemeente- 
huis naar het Noord-Veluws Museum. Van 10 juni tot en met 
17 juli 2022 is de expositie daar te bekijken. Een kleinere 
fototentoonstelling is het hele jaar te bekijken in de foyer 
van Veluvine in Nunspeet, Dorpshuis De Wieken in Hulshorst, 
Dorpshuis Horsterhoek in Vierhouten en het dorpshuis in 
Elspeet.

50 jaar

Gemeente Nunspeet
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Bezoek Sportcomplex De Wiltsangh op Dag van de Bouw
Zaterdag 18 juni is de Dag van de Bouw en Nunspeet doet dit jaar mee. Van Norel Bouwgroep, 
Hellebrekers Water & Leisuretechniek, Sportbedrijf Nunspeet en gemeente Nunspeet nodigen 
iedereen van harte uit om alvast een kijkje te nemen in het sportcomplex dat ontwikkeld wordt 
op sportpark De Wiltsangh. Tussen 10.00 en 16.00 uur is er gelegenheid om de accommodatie 
te bezoeken. Bezoekers kunnen zelf een kijkje nemen of deelnemen aan een rondleiding, er is 
een prijsvraag (met als prijs 3x een 10-badenkaart) en daarnaast presenteren de deelnemende 
bedrijven zichzelf.

De Dag van de Bouw 
is de jaarlijkse open 
dag van Bouwend 
Nederland waarop 
iedereen achter de 
bouwhekken mag 
komen kijken. Een 
mooie kans om 
te verkennen hoe 
unieke projecten in 
de buurt eruit gaan 
zien. En om te horen 
wat er allemaal komt 
kijken bij de bouw 
van bijvoorbeeld een 
groot sportcomplex 
zoals De Wiltsangh. Ook is het evenement bedoeld om toekomstige werknemers enthousiast te 
maken voor de diverse beroepen in de bouw en installatietechniek. Er is grote behoefte aan vak-
kundige medewerkers. 

De bouw van het complex, ontworpen door Slangen + Koenis Architecten is in handen van Van 
Norel Bouwgroep uit Epe. Het bouwbedrijf, dat dit jaar 75 jaar bestaat, is verantwoordelijk voor 
de algehele coördinatie van werkzaamheden van alle betrokken partijen. Hét opleidingsbedrijf 
voor de bouw, Bouwmensen uit Nunspeet, is ook vertegenwoordigd om belangstellenden te 
informeren over de mogelijkheden van omscholing en leren & werken tegelijk.

Hellebrekers Water & Leisuretechniek uit Nunspeet ontwerpt en realiseert de totale technische 
installaties - voor de waterbehandeling, klimaatbeheersing en elektrotechniek. Alles volgens de 
nieuwste duurzame technologie. Ook bouwt het bedrijf hier ’s werelds eerste chloorvrije zwem-
bad. Op 18 juni zijn projectleiding en HR aanwezig om bezoekers te vertellen over de nieuwbouw 
en over werken in de techniek bij Hellebrekers.  

Sportbedrijf Nunspeet neemt de exploitatie op zich van de sporthal, de turnhal en het zwembad 
op sportpark De Wiltsangh. Dit sportcomplex wordt het sportieve hart van Nunspeet waar gele-
genheid is voor sporten en bewegen in een gezonde omgeving. De Dag van de Bouw biedt een 
mooie kans om rond te kijken bij het splinternieuwe sportief recreatiecentrum.
In het sportcomplex wordt het zwembad gerealiseerd dat bestaat uit een recreatiebassin, 
6-baans wedstrijdbad (met interactieve spelelementen), chloorvrij doelgroepenbad met verstel-
bare bodem, waterspeeltuin, bandenglijbaan, familieglijbaan, stoomcabine en een whirlpool. 
Daarnaast komt er een sporthal van 48 meter, een aparte turnhal van 28 meter inclusief landings-
kuil en een sportcafé. Het complex wordt klimaat- en energieneutraal uitgevoerd. De ingebruik-
name is gepland in het voorjaar van 2023.

Let op: het complex in aanbouw is niet overal even toegankelijk. Kinderen onder de 12 mogen 
alleen onder begeleiding van een volwassene naar binnen. Met het oog op de verwachte drukte 
rondom het sportparkterrein vragen wij bezoekers zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen. 

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

Huishoudelijke ondersteuning Wmo in zomerperiode
De afgelopen jaren hebben steeds meer inwoners huishoudelijke ondersteuning Wmo gekre-
gen. In de zomerperiode wordt een tekort aan personeel voor hulp bij het huishouden ver-
wacht. Dit betekent dat het in de zomerperiode langer kan duren dat inzet of vervanging van 
huishoudelijke ondersteuning beschikbaar is. 

Ontvangt u Wmo hulp?
U kunt helpen door flexibel te zijn bij de inzet van huishoudelijke hulp. Kunt u bijvoorbeeld:
• (tijdelijke) hulp inzetten vanuit uw eigen netwerk?
• flexibel zijn in op welke dagen/tijdstippen u hulp ontvangt?
• flexibel zijn in wie bij u ondersteuning komt geven?

Zoekt u mee naar huishoudelijk personeel? 
Het tekort aan huishoudelijk personeel speelt in heel Nederland. De gemeente Nunspeet stelt 
alles in het werk om een schoon en leefbaar huis voor haar inwoners te blijven realiseren. 
Samen met de gemeenten in onze regio en de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning 
zoeken wij naar oplossingen. Kent u iemand in uw omgeving die werk zoekt? Misschien is het 
bieden van huishoudelijke ondersteuning iets voor hem of haar? 
 
Kijk voor een overzicht van de organisaties die op zoek zijn naar personeel op 
www.wmonoordveluwe.nl/zorg-aanbod/actief-huiszorg. 

Drachtige damhindes
Momenteel is een aantal damhindes in het Edzard Koning-
park drachtig. De hindes hebben dan ook rust nodig en daar-
om wordt het voetpad (achter de woningen aan de Albert 
Neuhuyslaan langs het park) afgesloten. We hopen dat de 
hindes veel gezonde kalfjes mogen baren. Houdt u rekening 
met hen? Neem voor informatie contact op: (0341) 25 99 11.

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

Week van de Jonge Mantelzorger
Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Neder-
land is een jonge mantelzorger. Zij groeien op met in hun 
directe omgeving iemand met een chronische ziekte, beper-
king, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Zij ervaren 
dit vaak als normaal, maar het kan ook zwaar zijn. Zo kunnen 
ze zich, meer dan hun leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie, 
zorgen maken en zorg voor zichzelf missen. 

Vaak beseffen zij en mensen uit hun omgeving niet dat zij 
opgroeien in een situatie die anders is dan die van de meeste 
mensen. Het zorgen lijkt voor hen vanzelfsprekend. Toch is 
het goed stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie 
in het leven van een jong persoon. Kun je je nog wel goed 
genoeg concentreren op school als je zusje in het ziekenhuis 
ligt? Of moet je soms afspraken met vrienden afzeggen, 
omdat je moeder niet alleen thuis kan zijn? De gemeente 
Nunspeet vindt het belangrijk dat jonge mantelzorgers gezien 
en gesteund worden en we als samenleving om hen heen 
staan. 

Ben jij zelf een jonge mantelzorger? 
Het Steunpunt Mantelzorg Nunspeet wil er voor je zijn. Meld 
je aan via de website www.mantelzorg-nunspeet.nl. 
Zo blijf je op de hoogte van de activiteiten die er voor jonge 
mantelzorgers georganiseerd worden en kun je ook hulp en 
advies krijgen als dat fijn voor je is. Je kunt ook appen naar 
Maria Beens via 06 26 67 77 24.

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

Wandel jij mee?
Bewegen is gezond, dat weten we allemaal of je nu 8 of 80 
bent. Als we dagelijks een half uurtje wandelen is dat goed 
voor onze conditie, lichaamsgewicht, hart, bloedvaten, lon-
gen, botten, spieren, rug en hersenen. Tijdens de wandelwe-
ken laten we je kennismaken met de wandelmogelijkheden 
in Nunspeet. In deze twee weken kun je onder begeleiding 
deelnemen aan een actieve gezinswandeling, powerwalking 
en een wandeling voor mensen met chronische klachten.  

Op woensdag 8 juni 
starten we met  
powerwalking onder 
leiding van Ellen 
Drost. Powerwalking 
is lopen in een stevig 
tempo, afgewisseld 
met spierversterken-
de oefeningen, gezel-
lig in groepsverband 
en heerlijk in de buitenlucht. Deelnemen aan deze activiteit 
is mogelijk op meerdere dagen en tijden. Op 14, 16 en 20 juni 
kun je meelopen met praktijkondersteuner Marianne Meijer 
vanuit Huisartsen Zorgplein De Enk. Voor mensen met chro-
nische klachten, zoals diabetes, COPD, astma en/of overge-
wicht worden een aantal wandelmomenten aangeboden.  
Fysiotherapiepraktijk Louwen & Muilwijk organiseert een 
informatieve en interactieve wandeling voor (groot)ouders 
met kinderen. Samen loop je een route met verschillende 
opdrachten en vragen. Zo ben je zowel in beweging en leer je 
daarnaast ook over het belang van bewegen en het menselijk 
lichaam.

Meer informatie vind je op www.nunspeetbeweegt.nl.  
Wil je meedoen? Meld je dan aan via het e-mailadres:  
nunspeetwandelt@gmail.com. Vermeld daarbij je naam,  
telefoonnummer en de activiteit.


