
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

- Bovenweg 37 tm 49. Het ver-
  harden van mandelig terrein.
  Zaak: HZ 2022-1867. 
  Ontvangen 13-12-2022. 
- Kolmansweg 2. Het plaatsen
  van een dakkapel. Zaak: 
  HZ 2022-1845. Ontvangen
  9-12-2022.
- Molenweg 33. Aanbouwen
  van een erker. Zaak: HZ 2022-
  1806. Ontvangen 2-12-2022.
- Seringweg 7. Verhogen van
  het dak. Zaak: HZ 2022-1902.
  Ontvangen 20-12-2022.
- Van Hallstraat 5. Het kappen
  van 2 beuken. Zaak: HZ 2022-
  1859. Ontvangen 13-12-2022. 
- Veldweg 51. Het verbouwen 
  van de woning. Zaak: HZ 
  2022-1869. Ontvangen 
  14-12-2022.

Omgevingsvergunning
verleend3

- George Breitnerstraat 5. Het
  plaatsen van een dakkapel.
  Zaak: HZ 2022-1793. Verzon-
  den 21-12-2022.
- Koningin Beatrixstraat 13.
  Het verbouwen van de
  woning. Zaak: HZ 2022-1775. 
  Verzonden 29-12-2022.
- Kroonlaan 13. Vervangen
  enkel glas door isolerende
  beglazing. Zaak: HZ 2022-
  1827. Verzonden 22-12-2022.
- Molenweg 33. Aanbouwen 
  van een erker. Zaak: HZ 2022-
  1806. Verzonden 28-12-2022. 
- Notaris Hoffmannweg 10. 
  Het tijdelijk plaatsen van een 
  mantelzorgunit. Zaak: HZ
  2022-1311. Verzonden 
  21-12-2022.
- Wiltsangh 41. Kappen van
  diverse bomen. Zaak: 
  HZ 2022-1716. Verzonden 
  28-12-2022.
- Zandenbos. Herstelwerk-  
  zaamheden Zandenbosve-
  nen. Zaak: HZ 2021-0758. 
  Verzonden 21-12-2022.

Vergunningen - Naast Plesmanlaan 1. Het 
  kappen van bomen t.b.v. 
  stationsomgeving. Zaak: 
  HZ 2022-1841. Verzonden
  28-12-2022.
- Tegenover F.A. Molijnlaan 1.
  Kappen van bomen t.b.v.
  stationsomgeving. Zaak: 
  HZ 2022-1840. Verzonden 
  28-12-2022.

Vergunningvrij3
- Van Hallstraat 5. Kappen van
  2 beuken. Zaak: HZ 2022-
  1859. Verzonden 04-01-2023. 

Overige APV1

- Spandoekenframe Eperweg. 
  Plaatsen van een spandoek 
  aan de Eperweg in Nunspeet.
  Zaak: HZ 2022-1881. 
  Ontvangen 15-12-2022.

Overige APV3

- Gerbrandystraat 133. Het 
  plaatsen van een container 
  op de rijbaan. Zaak: HZ 2022-
  1833. Verzonden 22-12-2022.
- Gerbrandystraat 133. Het 
  plaatsen van een container 
  op de rijbaan voor Gerbran-
  dystraat 133 in Nunspeet.
  Zaak: HZ 2022-1834. 
  Verzonden 22-12-2022.

Sloopmeldingen1

- Bergakkerweg 28. Slopen van
  de woning en garagepand.
  Zaak: HZ 2022-1819. 
  Ontvangen 6-12-2022.
- Industrieweg 15. Slopen van 
  spouwmuren/gevels bestaan-
  de Jumbo en de uitbreiding. 
  Zaak: HZ 2022-1870. 
  Ontvangen 14-12-2022.

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Apeldoornseweg 80. Het 
  vergraven van gronden t.b.v.
  nutsvoorzieningen. Zaak: 
  HZ 2022-1797. Ontvangen
  1-12-2022.
- Molenbergweg 24a. Tijdelijke
  bewoning bijgebouw. Zaak:
  HZ 2022-1883. Ontvangen
  15-12-2022. 
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Vaststelling Bestemmingsplan “Driestweg 30” te Nunspeet
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken op grond van het bepaalde in 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 22 december 2022 
het bestemmingsplan ”Driestweg 30”, ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmings-
plan, heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan “Driestweg 30” beoogt te voorzien in een wijziging van de bestemming 
van het perceel Driestweg 30 in die zin dat de bestemming “Dienstverlening” (volgens het 
bestemmingsplan “Nunspeet-Kom” wordt gewijzigd in de bestemming “Wonen”.

U kunt met ingang van 11 januari tot en met 21 februari 2023 het vastgestelde bestemmings-
plan inzien in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01205.vg01).

Met ingang van 12 januari tot en met 22 februari 2023 kan tegen dit vaststellingsbesluit beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag door belanghebbenden, en door niet-belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend.

Via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/ is het ook mogelijk digitaal beroep in te 
stellen. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Naast het instel-
len van beroep kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De 
werking van dit besluit wordt dan in elk geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak op dat verzoek om voorlopige voorziening is genomen. 
Voor vragen over dit besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Driestweg 30” kunt u 
contact opnemen met de gemeente Nunspeet, telefoonnummer (0341) 25 99 11.

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

Anterieure grondexploitatie-overeenkomst “Driestweg 30” te Nunspeet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een anterieure grondexploitatie-overeen-
komst zijn overeengekomen met de initiatiefnemer, de eigenaar van het perceel Driestweg 30, 
voor het opstellen en het vaststellen van het bestemmingsplan “Driestweg 30” te Nunspeet.

Deze overeenkomst is gesloten op grond van Hoofdstuk 9, de artikelen 2.9.1, 2.9.2, en 2.9.3 
van de “Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2022” (de Legesverordening 
2022 van de gemeente Nunspeet). Dit in verband met een partiële herziening van het 
vigerende bestemmingsplan “Nunspeet – Kom”. Een en ander ten behoeve van het wijzigen 
van de bestemming van het perceel Driestweg 30 van de bestemming “Dienstverlening” naar 
de bestemming “Wonen”. 

In het gemeentehuis ligt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter 
inzage. U kunt vanaf 11 januari tot en met 21 februari 2023 de bedoelde zakelijke beschrijving 
van de overeenkomst op afspraak inzien in het gemeentehuis.

De gesloten anterieure exploitatie-overeenkomst betreft een overeenkomst tussen twee 
partijen op basis van het burgerlijk recht. Daarmee is het geen besluit in de zin van het 
bestuursrecht en staat er geen bezwaar en beroep tegen open. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met de heer J. van der Noord van het Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisves-
ting, telefoonnummer (0341) 25 99 11.

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

Anterieure grondexploitatie-overeenkomst “Buitencentrum Veluwe-Noord” te Nunspeet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een anterieure grondexploitatie-over-
eenkomst zijn overeengekomen met de initiatiefnemer, het bedrijf Extrarius Adventures, voor 
het opstellen en het vaststellen van het bestemmingsplan “Buitencentrum Veluwe-Noord” te 
Nunspeet.

Deze overeenkomst is gesloten op grond van Hoofdstuk 9, de artikelen 2.9.1, 2.9.2, en 2.9.3 
van de “Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2022” (de Legesverordening 
2022 van de gemeente Nunspeet). Dit in verband met een partiële herziening, genaamd 
“Buitencentrum Veluwe-Noord”, van de geldende bestemmingsplannen “Veluwetransferium” 
en van het bestemmingsplan  “Buitengebied, herziening 1996”. Dit met name voor:
• de verbouw van het Buitencentrum Veluwe-Noord voor een natuurbelevingscentrum, in-

clusief ondergeschikte horeca met een vloeroppervlakte van maximaal 120 m2 inpandige 
horeca (met een bijbehorende terras van 120 m2);

• de aanleg/bouw van een Klimbos nabij het bestaande gebouw van het Buitencentrum 
Veluwe-Noord ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie-klimbos’; 

• en landschappelijke inpassing en/of erfbeplanting.
 
In het gemeentehuis ligt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter 
inzage. U kunt vanaf 11 januari tot en met 21 februari 2023 de bedoelde zakelijke beschrijving 
van de overeenkomst op afspraak inzien in het gemeentehuis te Nunspeet.

De gesloten anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst tussen twee partijen op basis 
van het burgerlijk recht. Daarmee is het geen besluit in de zin van het bestuursrecht en staat er 
geen bezwaar en beroep tegen open.Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. van 
der Noord van het Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, telefoonnummer 
(0341) 25 99 11.

Commissievergaderingen
De commissie Maatschappij en Middelen vergadert op 
donderdag 12 januari in het gemeentehuis. Op de agenda 
staan o.a. informatievoorziening en verantwoording gemeen-
schappelijke regelingen en stand van zaken Jeugdzorg.

De commissie Ruimte en Wonen vergadert op maandag 
16 januari in het gemeentehuis. Op de agenda staan o.a. 
vaststellen bestemmingsplan Vennendal en Zonneheuvel, 
vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan IKC 
Nunspeet Oost en woningbouw op maat. 

De commissie Algemeen Bestuur vergadert op dinsdag 17 
januari in het gemeentehuis. Op de agenda staan o.a. 
benoeming voorzitter rekenkamercommissie en opvang 
vluchtelingen. 

De vergaderingen zijn live te bekijken via de website
nunspeet.raadsinformatie.nl (hier vindt u ook de volledige
agenda).

- Oude Garderenseweg 7. Het
  vervangen van het schuurtje.
  Zaak: HZ 2022-1894. 
  Ontvangen 20-12-2022. 
- Oude Hof 25. Plaatsen van 
  een woonunit. Zaak: HZ
  2022-1878. Ontvangen 
  15-12-2022.
- Stakenbergweg 106. Het 
  realiseren van een boerderij-
  winkel. Zaak: HZ 2022-1857. 
  Ontvangen 12-12-2022. 
- Staverdenseweg 56. Het 
  verbouwen van logeerkamer/
  pauzewoning te Elspeet.
  Zaak: HZ 2022-1862. 
  Ontvangen 13-12-2022.

Beslistermijn verlengd1

- Stakenbergweg 149. Het 
  bouwen van een loods en 
  kapschuur. Zaak: HZ 2022-
  1314. Verzonden 21-12-2022. 
- Veenweg 66 b. Het plaatsen
  van een schuilstal. Zaak: 
  HZ 2022-1518. Verzonden 
  2-1-2023.

Omgevingsvergunning
verleend3

- Ploegweg 27. Het verbouwen
  van de woning. Zaak: HZ 
  2022-1726. Verzonden 
  21-12-2022.
- Stakenbergweg 168a. Het
  verbouwen van recreatie-
  woning. Zaak: HZ 2022-1768.
  Verzonden 21-12-2022.

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Parcours in en rond El-
  speet en Vierhouten. 
  Het houden van het 
  Nederlands Kampioenschap
  Tijdrijden op 21 juni 2023. 
  Zaak: Z 2023-0004.
  Ontvangen 03-01-2023 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Maatweg en De Brink. Activi-
  teiten rondom oud en nieuw.
  Zaak: HZ 2022-1654. 
  Verzonden 27-12-2022.

Sloopmeldingen1

- Schapendrift 41. Verwijderen
  asbest van het bijgebouw.
  Zaak: HZ 2022-1885. 
  Ontvangen 18-12-2022. 
- Veenweg 55. Het asbestvrij
  maken van dak van schuur.
  Zaak: HZ 2022-1876. 
  Ontvangen 15-12-2022.

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Poppeswegje 4a. Tijdelijke
  bewoning bijgebouw. Zaak: 
  HZ 2022-1884. Ontvangen 
  15-12-2022.

Omgevingsvergunning
verleend3

- Het tijdelijk bewonen van 
  een recreatiewoning. Zaak: 
  HZ 2022-1769. Verzonden 
  28-12-2022.
- Harderwijkerweg 495 0007. 
  Het tijdelijk bewonen van 
  een pauzewoning. Zaak: 
  HZ 2022-1804. Verzonden 
  20-12-2022.
- Varelseweg 39a. Oprichten 
  van een energieneutrale 
  woning. Zaak: HZ 2022-1589.
  Verzonden 29-12-2022.

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
beslistermijn verlengd1

- Nunspeterweg 15. Plaatsen 
  van een schutting. Zaak: 
  HZ 2022-1645. Verzonden 
  3-1-2023.

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Parcours in en rond Elspeet 
  en Vierhouten. Het houden 
  van het Nederlands 
  Kampioenschap Tijdrijden op
  21 juni 2023. Zaak: Z 2023-
  0004. Ontvangen 03-01-2023 

Sloopmeldingen1

- Elspeterbosweg 135. Het
  saneren van asbest en slopen
  van het hoofdgebouw. Zaak:
  HZ 2022-1910. Ontvangen 
  21-12-2022. 
 
 - Zie colofon voor toelichting -

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

Prinses Beatrixschool aan de 
Hoefslag (Hulshorst)
Zaterdag 14 januari van 8.30-
11.30 uur.

Dries Bandenservice aan de 
Hullerweg 116
Zaterdag 14 januari van 
8.00-11.30 uur. De opbrengst 
is voor de Ds. C. de Rid-
derschool en de Ds. A. van 
Stuijvenbergschool.

Protestantse Gemeente Nunspeet, Driestweg 4
Vrijdag 13 januari van 9.00-17.00 uur en zaterdag 14 januari 
van 9.00-12.00 uur. De opbrengst is bestemd voor een 
onderwijsproject voor zigeunerkinderen in Roemenië.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
Harderwijkerweg 343
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet 
maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 22 
december 2022 het bestemmingsplan “Harderwijkerweg 
343” gewijzigd heeft vastgesteld.

Genoemd bestemmingsplan beoogt te voorzien in de realisa-
tie van een zelfstandige burgerwoning inclusief bijbehorend 
bouwwerk op het perceel Harderwijkerweg 343 te Hulshorst. 
Ook wordt met deze herziening geregeld dat de bestaande 
bebouwing op het perceel wordt gesloopt.

U kunt met ingang van woensdag 11 januari 2023 het 
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Harderwijkerweg 
343’ inzien op het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is 
ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(IMRO NR NL.IMRO.0302.BP01204-vg01).

Met ingang van 12 januari 2023 kan gedurende zes weken 
tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestem-
mingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een 
belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeente-
raad heeft ingediend, dan wel door een belanghebbende 
aan wie niet verweten kan worden dat hij/zij niet tijdig een 
zienswijze ingediend heeft. Tegen het gewijzigde deel van het 
bestemmingsplan kan een ieder beroep instellen.

Het instellen van beroep schort de werking van het 
besluit niet op. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij 
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voor-
ziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet 
in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor vragen 
over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de 
gemeente Nunspeet, telefoonnummer (0341) 25 99 11. 

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

Financiële verordening 2023
In de openbare raadsvergadering van 22 december 2022 is 
de financiële verordening gemeente Nunspeet 2023 vastge-
steld. De verordeningen worden officieel bekend gemaakt via 
www.overheid.nl.

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

Bijdrage parkeerfonds gewijzigd
De hoogte van de bijdrage aan het gemeentelijk parkeer-
fonds is sinds de vaststelling van de parkeernota in 2014 
hetzelfde gebleven. Vanwege sterk toegenomen kosten is de 
bijdrage van het parkeerfonds geactualiseerd. Er zijn diverse 
aanpassingen doorgevoerd om beter bij de huidige visie op 
parkeren aan te sluiten. De bijdrage per afgekochte parkeer-
plaats is €9.284,- en geldt voor alle aanvragen na 1 augustus 
2022.

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

In werking treden Beleidsregels collectieve zorgverzekering 
gemeente Nunspeet 2023
Het college van B&W heeft op 3 januari 2023 de 
Beleidsregels collectieve zorgverzekering gemeente Nunspeet 
2023 vastgesteld. Deze beleidsregels treden in werking per 
1 januari 2023 onder gelijktijdige intrekking van de 
Beleidsregels collectieve zorgverzekering gemeente Nun-
speet 2017-2018. 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregels wordt 
het bestaande pakket aan collectieve zorgverzekeringen 
via de gemeente uitgebreid. Ook wordt de gemeentelijke 
bijdrage aan de zorgpolis verhoogd, zodat de premie voor de 
inwoner lager is. 

Gedumpt afval? Lantaarnpaal kapot? 
Losliggende stoeptegels? Meld dit via 

nunspeet.nl/ietsmelden
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Parcours NK Tijdrijden 2023 Nunspeet krijgt vorm
Het parcours van het Nederlandse Loterij NK Tijdrijden op 21 juni 2023 krijgt steeds meer 
vorm. De gemeente Nunspeet heeft in samenspraak met organisator JansenEvent-
Sportmanagement en de Koninklijke Nederlandse WielerUnie (KNWU) voor een parcours in en 
rond Elspeet en Vierhouten gekozen. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart, de vergunnin-
gen aangevraagd en de verkeersplannen voor de route en omleidingen opgesteld. 

Parcours
Er is een voorlopig parcours getekend van 20 kilometer met een start en finish in het centrum 
van Elspeet. De vrouwen en mannen (beloften/elite) leggen het parcours twee keer af; een 
totale afstand van veertig kilometer. De nieuwelingen en junioren hebben een aangepast par-
cours met de start in Vierhouten en finish in Elspeet. Voor de overige categorieën is de start en 
finish in het centrum van Elspeet. 

Wegafzettingen
Op de dag van het kampioenschap worden enkele wegen afgezet en is er enige overlast voor 
omwonenden en bedrijven. Doorgaand verkeer is niet overal mogelijk, maar er komen goede 
en voldoende omleidingen en voldoende bewaakte oversteken op het parcours. Het evene-
ment duurt van 08.30 tot 20.00 uur. 

Informatieavonden
De komende maanden wordt meer bekend over de definitieve invulling van het parcours en 
programma. De gemeente organiseert samen met JansenEvent-Sportmanagement twee infor-
matieavonden. Deze informatieavonden zijn op 7 februari in het Dorpshuis in Vierhouten en op 
8 februari in het Kulturhus in Elspeet. Er is inloop vanaf 19.45 uur. Om 20.00 uur worden het 
programma en de bijzonderheden toegelicht. Vervolgens kunnen belangstellenden in gesprek 
met de gemeente en de organisatie als er vragen zijn. Inwoners en ondernemers zijn van harte 
uitgenodigd om deze avond aanwezig te zijn. 

Wethouder Mark van de Bunte is erg blij en trots dat de KNWU dit evenement aan de gemeen-
te Nunspeet heeft toegewezen. Het is de belangrijkste tijdrit van het jaar. Winnaars van eerde-
re edities zijn o.a. Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Jos van Emden, Ellen van Dijk en Annemiek 
van Vleuten. Meer informatie en het parcours vindt u op www.nunspeet.nl/nktijdrijden.

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

OV-ambassadeurs helpen u graag op weg
Heeft u vragen over het reizen met trein, bus of hal-
tetaxi? Stel ze dan aan een OV-ambassadeur tijdens 
één van de inloopspreekuren. Zij helpen u graag het 
gemak van het openbaar vervoer ervaren. Tijdens de 
maandelijkse inloopspreekuren op locaties in Overijs-
sel, Gelderland en Flevoland geven OV-ambassadeurs 
uitleg en helpen zij u op weg in het openbaar vervoer. 

Wanneer: donderdag 19 januari 2023
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar: Bibliotheek Nunspeet, F.A. Molijnlaan 186, 
Nunspeet

Wilt u liever telefonisch contact met een OV-ambassadeur? Dat kan ook. OV-ambassadeurs zijn 
bereikbaar op: 038 – 303 70 10. Voor meer informatie en alle activiteiten kijk op 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

Gemeente Nunspeet verlengt 
opnieuw overeenkomst met 
Jeugdfonds Sport & Cultuur
De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk dat armoede geen 
belemmering is voor kinderen om mee te kunnen doen aan de 
samenleving. Daarom wordt de overeenkomst met het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur verlengd tot en met 2026. Het Jeugdfonds 
betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren 
(tot 18 jaar) uit gezinnen waar te weinig financiële middelen 
zijn om te kunnen sporten, muziek te maken, dansen schilderen 
of iets anders creatiefs te doen. Dankzij dit fonds hebben in de 
afgelopen vier jaar 107 kinderen/jongeren mee kunnen doen. 

In 2023 worden ook zwemlessen vergoed vanuit het Jeugd-
fonds. Dit is een pilot van een jaar. Na evaluatie van deze pilot 
wordt besloten of zwemlessen voortaan via het JFSC worden 
betaald. Wethouder Jennifer Elskamp: “Bij zwemlessen gaat het 
niet alleen om sporten, maar vooral ook om veiligheid. Armoede 
mag geen belemmering zijn voor kinderen om een zwemdi-
ploma te halen. We hopen dat ouders contact opnemen met 
de gemeente als hun financiële situatie het niet toelaat dat de 
kinderen een zwemdiploma kunnen halen.”

Onlangs ondertekenden wethouder Jennifer Elskamp en 
bestuurslid Aukje Sinte Maartensdijk van Jeugdfonds Sport 
& Cultuur de overeenkomst. Ouders die verwachten dat hun 
kinderen in aanmerking komen voor het Jeugdfonds kunnen 
contact opnemen met de gemeente Nunspeet. Meer informatie 
is te vinden op www.nunspeet.nl/jfsc.

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

Winnaars kleurplatenwedstrijd
Op donderdag 6 januari 2023 vond de uitreiking van de prijzen 
voor de kleurplatenwedstrijd van de weekmarkt Nunspeet 
plaats. De Reclamecommissie van de weekmarkt is deze 
wedstrijd voor de kerstvakantie gestart door het uitgeven van 
kleurplaten. Daarna zijn de tekeningen opgehangen voor het 
raam van het gemeentehuis. De Reclamecommissie heeft uit de 
ingeleverde kleurplaten de winnaars gekozen. 

Winnaars tot en met 6 jaar: 
1e prijs – Abel Wijnbergen
2e prijs – Nienke van de Kolk
3e prijs – Inge van de Top

Winnaars 6 t/m 12 jaar:
1e prijs – Fleur Drost
2e prijs – Felien van Staalduijnen
3e prijs – Johan Mulder

De winnaars mochten kiezen uit 3 prijzen die de Reclame-
commissie van de weekmarkt bij de Intertoys Nunspeet had 
ingekocht. Wethouder Mark van de Bunte – die de weekmarkt 
in zijn portefeuille heeft – reikte alle prijzen uit in het gemeen-
tehuis. Van de Reclamecommissie week-markt was de heer Wit 
aanwezig die de kleurplatenwedstrijd een geslaagde actie voor 
de jeugd noemde. 

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

Minder schade tijdens jaarwisseling
Afgelopen jaarwisseling verliep in onze gemeente opnieuw zon-
der grote incidenten. De aangerichte schade aan de openbare 
ruimte is beduidend lager dan voorgaande jaren. Waar afgelo-
pen jaar nog voor ca. 45.000 euro aan schade werd gemeld, is 
deze jaarwisseling voor 5.000,- aan schade geconstateerd. 

Burgemeester Blom: “Ik was op voorhand wel bezorgd met het 
oog op de schades van voorgaande jaren. Elke schade is natuur-
lijk onnodig en te veel, ook 5.000 euro. Tijdens een ronde door 
onze dorpen op oudejaarsmiddag proefde ik een goede sfeer 
en was het – mede door het weer – vrij rustig. Ik ben blij dat we 
kunnen terugkijken op een prima jaarwisseling mede dankzij 
onze inwoners, de organisaties die diverse activiteiten voor jong 
en oud organiseerden en onze hulpverleners.”

Vacature: brandweerman/-vrouw Nunspeet
Wil jij maatschappelijk betrokken zijn, teamspirit ervaren en als vrijwilliger een mooie 
vergoeding ontvangen voor je inzet? Brandweerpost Nunspeet zoekt nieuwe collega’s. 

Wie zoeken wij?
De collega’s van brandweer Nunspeet zoeken mannen en vrouwen tussen de 18 en 45 jaar 
die wonen en bij voorkeur ook werken in de Nunspeet. Brandweerpost Nunspeet is vooral op 
zoek naar mensen die overdag beschikbaar zijn. Ben je alleen overdag beschikbaar of werk 
je in ploegendienst, dan ben je ook welkom. Deze functie is ook prima uit te voeren door 
vrouwen en mannen die bijvoorbeeld in deeltijd werken. Ook als je overdag slechts enkele 
uren beschikbaar bent (bijvoorbeeld als de kinderen naar school zijn) dan ben je welkom bij 
de post.

Wat vragen wij?
• Dat je beschikt over een goede lichamelijke en geestelijke conditie.
• Je bent sportief, stressbestendig en praktisch ingesteld.
• Je kunt improviseren en je beschikt over een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen en 

verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat bieden wij?
• De brandweer zorgt voor een goede opleiding.
• Zowel voor de scholing en oefeningen als voor het uitrukken ontvang je een financiële 

vergoeding.
• De brandweer zorgt voor een goede verzekering.
• De brandweer in Nunspeet beschikt over uitstekende faciliteiten. Het materieel is 
        modern en van hoogwaardige kwaliteit.

Vrijwilliger bij de brandweer ben je naast je reguliere functie bij de organisatie waar je nu 
werkt. Voor werkgevers is het ook aantrekkelijk om een of meer vrijwilligers in dienst te 
hebben. Op grond van de Arbowet is namelijk bepaald dat in elk bedrijf één of meerdere 
zogenaamde bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn. 

Reageren
Hebben we jouw belangstelling gewekt? Stuur jouw motivatie (met eventueel een CV) voor 
vrijdag 20 januari naar Jeroen van Geenen, j.vangeenen@vnog.nl. De gesprekken vinden 
plaats op 14, 15 en 16 februari.

Voor de 5 boa’s binnen het team Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving van de gemeente Nunspeet zoeken we een 

boa regisseur
(20 uur)

Ons team bestaat uit 25 collega’s. Samen zijn we verantwoorde-
lijk voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving 
van de fysieke leefomgeving. 

Wat ga je doen?
• Je draagt zorg voor de dagelijkse aansturing van de boa’s en 

bent hun eerste aanspreekpunt bij werkinhoudelijke vragen. 
• Je hebt oog voor de samenwerking onderling, geeft adviezen 

en biedt een luisterend oor maar durft ook als dat nodig is 
hen aan te spreken. 

• Je bepaalt mede op basis van het Handhaving Uitvoerings-
programma waar (extra) inzet nodig is. 

• Je analyseert binnengekomen meldingen en verdeelt de 
werkvoorraad onder de boa’s, in sommige gevallen handel je 
de meldingen zelf af. 

• Je adviseert het college van burgemeester en wethouders 
over de inzet van de boa’s. 

Wat verwachten we van jou?
• Je hebt een relevante opleiding gevolgd op mbo-niveau 4 of 

hbo-niveau. 
• Je bent ervaring opgedaan vanuit een aansturende rol en/

of hebt geruime “straatervaring” en weet hoe het is om in 
uniform op straat te lopen. 

Wat bieden we jou?
• Een salaris van maximaal € 4.048,-- (functieschaal 9) bij 

een 36-urige werkweek. Dit is afhankelijk van je kennis en 
ervaring. 

• Een ruim Individueel Keuze Budget van 17,45% van je 
jaarsalaris. Hierin is je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en 
bovenwettelijk verlof ondergebracht. 

Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacaturetekst en een impressie van onze 
organisatie en collega’s op nunspeet.nl/werkenbij.

Onafhankelijke cliëntondersteuner helpt u graag
Heeft u vragen over opvoeden, zorg, wonen, leren, werken, wetten en regels, vrienden, rela-
ties, sport of geld? En komt u er zelf niet uit? Dan denkt een onafhankelijk cliëntondersteuner 
van MEE graag met u mee. Zonder oordeel. Onafhankelijke cliëntondersteuning is er voor 
iedereen, is onafhankelijk van de gemeente en kost u niets. 

Een onafhankelijk cliëntondersteuner
• biedt een luisterend oor
• helpt vragen helder te krijgen
• denkt mee over oplossingen en beschikbare hulp
• gaat mee naar gesprekken met instanties

Contact
U kunt MEE Veluwe bereiken via (055) 526 92 00 of info@meeveluwe.nl. Of rechtstreeks:
Jan Weessies: (06)46378623 of j.weessies@meesamen.nl
Margreet Bosch: (06)12147158 of m.bosch@meeveluwe.nl
MEE houdt ook spreekuren op De Enk en op het WOC de Binnenhof.

Meer info
Kijk op www.nunspeet.nl/clientondersteuning en www.meeveluwe.nl. 

De gemeente Nunspeet is voor team Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving op zoek naar een 

juridisch medewerker omgevingsrecht 
(36 uur)

Ons team bestaat uit 25 collega’s en is verantwoordelijk voor 
de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de 
fysieke leefomgeving. 

Wat ga je doen?
• Je beoordeelt en behandelt handhavingsprocedures op het 

gebied van de Wabo en APV. 
• Je levert juridische inbreng bij vergunningaanvragen om af te 

wijken van het bestemmingsplan.
• Je stelt verweerschriften op en vertegenwoordigt het college 

van de gemeente Nunspeet bij de bezwaarschriftencommis-
sie, de rechtbank en de Raad van State.

• Je adviseert over juridische vraagstukken op het terrein van 
het ‘omgevingsrecht’.

• Je geeft informatie over voorschriften en procedures en be-
waakt de juridische kwaliteit op het gebied van handhaving 
en vergunningverlening.

Wat verwachten we van jou?
• Je hebt een relevante opleiding op hbo/wo-niveau afgerond.
• Je hebt aantoonbare werkervaring als juridisch medewerker 

binnen het omgevingsrecht en je hebt kennis van de wet- en 
regelgeving (o.a. Wabo, bestemmingsplan, Awb etc.).

Wat bieden we jou?
• Een salaris van maximaal € 4.671,-- (functieschaal 10) bij 

een 36-urige werkweek. Dit is afhankelijk van je kennis en 
ervaring. 

• Een ruim Individueel Keuze Budget van 17,45% van je 
jaarsalaris. Hierin is je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en 
bovenwettelijk verlof ondergebracht.

Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie en een impressie van werken bij onze 
gemeente op nunspeet.nl/werkenbij.

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

Vind jij het leuk om je in te zetten voor de veiligheid en leefbaar-
heid van Nunspeet? Ga aan de slag als 

buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) 
(36 uur)

Samen met 25 collega's ben je verantwoordelijk voor de ver-
gunningverlening, het toezicht en de handhaving van de fysieke 
leefomgeving. 

Wat ga je doen?
• Je verricht toezicht en opsporingswerkzaamheden met betrek-

king tot de Alcoholwet. Je ziet toe op naleving van de wette-
lijke gebods- en verbodsbepalingen en de verleende vergun-
ningen en ontheffingen. 

• Je durft overtreders aan te spreken en als dat nodig is, treed je 
handhavend op. Luisteren, in gesprek gaan en durven hande

• len doe je van nature. 
• Afhankelijk van het onderwerp heb je contact met de politie of 

andere hulpverleningsorganisaties. 

Wat verwachten we van jou?
• Je bent in het bezit van een geldig diploma Buitengewoon op-

sporingsambtenaar domein 1 en Toezichthouder Alcoholwet.
• Je kan omgaan met stressvolle situaties en tegengestelde 

belangen, waarbij je deescalerend optreedt en als de situatie 
daarom vraagt voet bij stuk weet te houden.

• Je hebt er geen probleem mee om te werken op onregelma-
tige tijden.

Wat bieden we jou?
• Een salaris van maximaal € 3.301,-- (functieschaal 7) bij een 

36-urige werkweek. Dit is afhankelijk van je kennis en ervaring. 
• Een ruim Individueel Keuze Budget van 17,45% van je jaarsala-

ris. Hierin is je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwet-
telijk verlof ondergebracht. 

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

Foto’s 50 jaar 
Nunspeet af 
te halen
Ter gelegenheid van het 
jubileum van onze 
gemeente brachten we 
50 jaar Nunspeet in beeld. 
Diverse foto’s van door de 
jaren heen zijn nog steeds 
te bewonderen in het 
gemeentehuis. 

Binnenkort verwijderen wij 
de foto’s. Heeft u belang-
stelling bij één of meerdere 
foto’s? Dan kunt u deze 
gratis afhalen tot en met 
13 januari 2023. Het aantal 
foto’s is beperkt dus wees 
er snel bij als u interesse 
heeft. 

Benieuwd om welke foto’s 
het gaat? Kijk bij nieuws op 
nunspeet.nl/fotos50jaar. 


