
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.

17 januari 2023
APV-Vergunning
Collectevergunning 
aangevraagd1

- Verkrijgen van doorlopende
  collectevergunning voor
  Stichting Hartekind. Zaak: 
  HZ 2022-1920. Ontvangen 
  22-12-2022. 

Kledinginzamelingsvergun-
ning aangevraagd1

- Houden van kledinginzame-
  lingsactie in 2024. Zaak: 
  Z 2023-0001. Ontvangen
  3-1-2023. 

Kledinginzamelingsvergun-
ning verleend3

- Houden van kledinginzame-
  lingsactie in 2023. Zaken:
  HZ 2022-0796 HZ 2022-0825
  Verzonden 5-1-2023.

Kledinginzamelingsvergun-
ning geweigerd3

- Houden van kledinginzame-
  lingsactie in 2023. Zaken: 
  HZ 2022-0553 HZ 2022-0005
  HZ 2022-0006 HZ 2022-0073
  HZ 2022-0139 HZ 2022-0716
  HZ 2022-0717 HZ 2022-0718
  HZ 2022-0719 HZ 2022-0720
  HZ 2022-0722 HZ 2022-0790
  HZ 2022-0791 HZ 2022-0792
  HZ 2022-0793 HZ 2022-0794
  HZ 2022-0795 HZ 2022-0826
  HZ 2022-0827. Verzonden
  5-1-2023. 

Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Fabiolalaan 6. Verbouwen 
  van de woning. Zaak: 
  HZ 2022-1932. Ontvangen 
  23-12-2022. 
- Schuin tegenover Vreeweg 
  49. Aanleggen van een inrit.
  Zaak: HZ 2022-1930. 
  Ontvangen 23-12-2022.

Omgevingsvergunning
verleend3

- Ericaweg 1. Tijdelijke be-
  woning bijgebouwen. Zaak:
  HZ 2022-1848. Verzonden
  6-1-2023. 
- Martensweg 41. Verbouwen
  van het woonhuis. Zaak: 
  HZ 2022-1554. Verzonden 
  5-1-2023.
- Schuin tegenover Vreeweg
  49. Aanleggen van inrit.
  Zaak: HZ 2022-1930.
  Verzonden 4-1-2023. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Autorally klassementsproef 
  op 1 april 2023. Start proef 
  Molenweg t.h.v. Molen De 
  Duif, finish proef Harden-
  brinkweg/Hullerweg in 
  Nunspeet. Zaak: Z2023-0003.
   Ontvangen op 29-12-2022.

APV-vergunning aangevraagd1 

- Meidoornerf 14. Bouwplaats-
  inriching van 10/01/2023-
  03/03/2023. Zaak: HZ 2022-
  1900. Ontvangen 20-12-2022.

Vergunningen APV- vergunning verleend3

- Ds. Martiniuslaan 2. Plaatsen
  container 23-01-2023. Zaak: 
  HZ 2022-1879. Verzonden 
  5-1-2023.
- Meidoornerf 14. Bouwplaats-
  inriching van 10/01/2023-
  03/03/2023. Zaak: HZ 2022-
  1900. Verzonden 9-1-2023. 

Sloopmeldingen1

- Bergakkerweg 28. Slopen van
  woning en garagepand. Zaak:
  HZ 2022-1819. Ontvangen 
  6-12-2022.

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Pirkweg 10. Oprichten van
  woning. Zaak: HZ 2022-1924. 
  Ontvangen 22-12-2022. 
- Nachtegaalweg 19. Ver-
  nieuwen van dakkapel. Zaak:
   Z 2022-0006. Ontvangen 
  31-12-2022.

Omgevingsvergunning
verleend3

- Molenbergweg 113b. Het 
  tijdelijk bewonen van een
  recreatiewoning. Zaak: 
  HZ 2022-1773. Verzonden
  6-1-2023.
- Molenbergweg 24a. Tijdelijke
  bewoning bijgebouw. Zaak: 
  HZ 2022-1883. Verzonden 
  6-1-2023.
- Molenbergweg 39. Het aan-
  bouwen van een bijgebouw.
  Zaak: HZ 2022-1719. 
  Verzonden 10-1-2023.

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Klarenweg 3. Het tijdelijk 
  bewonen van een bijgebouw.
  Zaak: HZ 2022-1939. 
  Ontvangen 29-12-2022. 

Beslistermijn verlengd1

- Klarenweg 51. Plaatsen van
  zonnepanelen. Zaak: 
  HZ 2022-1710. Verzonden
  10-1-2023.

Omgevingsvergunning
verleend3

- Weversweg 9. Verbouwen 
  van de woning. Zaak: 
  HZ 2022-1755. Verzonden
  4-1-2023.

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Elspeterbosweg 12. Het op-
  richten van schuurwoning.
  Zaak: Z 2022-0004. 
  Ontvangen 30-12-2022. 

 - Zie colofon voor toelichting -

Inzage
Eenvoudig toegang tot be-
sluiten over uw buurt zoals 
vergunningen, bouwplan-
nen en lokale regelgeving? 

Kijk op: 
overheid.nl/berichten-

over-uw-buurt

17 januari 2023

Regiotour coronavaccinatie
GGD Noord- en Oost-Gelderland is op 30 en 
31 januari en 1 februari aanwezig bij Hotel NH 
Sparrenhorst voor iedereen die zich wil laten 
vaccineren tegen het coronavirus. 

De GGD komt met de regiotour langs bij u in de 
buurt. Dat maakt het voor u extra makkelijk om 
een herhaalprik te halen. De tijdelijke locatie bij 
Hotel NH Sparrenhorst is op 30 en 31 januari en 
1 februari geopend van 11.00 tot 19.30 uur aan 
de Eperweg 46 in Nunspeet. Er wordt gevacci-
neerd met Pfizer.

Kijk voordat u naar de locatie gaat altijd op de website van GGD Noord- en Oost-Gelderland voor 
actuele informatie over openingstijden. Zie: www.ggdnog.nl/vaccinatielocaties.

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

Word Gastheer of -vrouw van het Landschap
Bent u horeca-, recreatie-, of toeristisch ondernemer in gemeente Nunspeet of Elburg en wilt u 
meer weten over de prachtige omgeving waarin u gastheer bent? Doe dan mee aan het 
programma IVN Gastheer van het Landschap. De cursus start op 7 maart in Nunspeet. 

Als u meer kan vertellen over wat er allemaal te beleven is in uw omgeving, dan komen uw 
gasten graag terug. In onze omgeving hebben we niet alleen mooie bossen, maar ook prachtige 
zandverstuivingen, heidevelden, het Veluwemeer, allerlei wild om te spotten, en nog veel meer. 

Het programma bestaat uit drie cursusdagen (dagdeel), een veldexcursie en een terugkomdag. 
De cursus wordt uitgevoerd door IVN Gelderland in samenwerking met de gemeente Nunspeet, 
gemeente Elburg, VVV Nunspeet uit de Kunst en VVV Elburg. Voor meer informatie en 
aanmelden kijk op www.gastheervanhetlandschap.nl. 

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

Ontwerpbestemmingsplan Harderwijkerweg 445 Hulshorst
Van 18 januari tot en met 1 maart 2023 ligt in het gemeen-
tehuis (op afspraak) het ontwerp van het bestemmingsplan 
Harderwijkerweg 445 ter inzage. Het ontwerpbestemmings-
plan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0302.BP01202-ow01). Het bestemmingsplan 
beoogt te voorzien in de realisatie van 12 zelfstandige 
burgerwoningen inclusief bijbehorend bouwwerk op het 
perceel Harderwijkerweg 445 te Hulshorst. 
 
Indienen zienswijze
Gedurende de termijn waarin het ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage ligt, kan eenieder zijn of haar zienswijze naar 
voren brengen bij de gemeenteraad van Nunspeet. Dit kan 
op de volgende manieren: 
• U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij de gemeen-

teraad van Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB in Nunspeet. 
• U kunt uw zienswijze mondeling naar voren brengen, 

door contact op te nemen met het team Ruimtelijke  
ordening en volkshuisvesting via telefoonnummer 
(0341) 25 99 11. 

Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan kunt u 
contact opnemen met de gemeente Nunspeet, 
telefoonnummer (0341) 25 99 11. 

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

Besluit omgevingsvergunning ‘voor het oprichten van een 
vrijstaande woning’ aan de Stakenbergweg ong. naast nr. 5 
in Elspeet.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet 
maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij met toepassing 
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, een 
omgevingsvergunning hebben verleend, voor het oprichten 
van een vrijstaande woning aan de Stakenbergweg ong. 
naast nr. 5 in Elspeet.

Vanaf 18 januari 2023 ligt in het gemeentehuis van 
Nunspeet gedurende zes weken de omgevingsvergunning en 
de daarbij behorende stukken ter inzage (op afspraak). De 
stukken zijn ook te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.OV00106-vg01).

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit 
beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, 
telefoonnummer (026) 359 20 00. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving via (0341) 25 99 11.

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

Geslaagde bijeenkomst voor 
jubilerende echtparen
Afgelopen dinsdag kwamen 20 echtparen bij elkaar in het 
kader van hun 50-jarig huwelijk. Ook het voltallige college 
was aanwezig om de jubilerende echtparen te feliciteren 
onder het genot van een hapje en drankje. Burgemeester 
Blom sprak de bruidsparen met mooie woorden toe in hotel 
Sparrenhorst.

Gedumpt afval? Lantaarnpaal kapot? Losliggende stoeptegels? 
Meld dit via nunspeet.nl/ietsmelden

Energiecafé op 25 januari
Als lokale energiecoöperatie wil Nunspeet Energie u het 
komende jaar graag wegwijs maken in de ingewikkelde 
energiemarkt en de mogelijkheden om energie op te wekken 
of te besparen. Dat doen zij door het organiseren van een 
Energiecafé.

In het eerste Energiecafé geven ze duidelijkheid over de 
toeslagen op de energierekening en laten ze u inspireren 
over de mogelijkheden om energie in water op te slaan. Er 
zijn een drietal presentaties en uiteraard een hopelijk vrucht-
bare discussie. Onder andere Piet de Zwarte van Nunspeet 
Energie, Emma Snaak van Solyx Energie en Joost Spanjer van 
BORG komen aan het woord.

Het Energiecafé vindt plaats op 25 januari in Wijkontmoe-
tingscentrum de Veluwse Heuvel, Veluwse Heuvel 1 te 
Nunspeet. De start is om 20.00 uur (19.30 uur inloop). Komt 
u ook? Meld u aan via info@nunspeetenergie.nl. 

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

700 tuinen verduurzaamd in 2022
Ruim 700 Noord-Veluwse inwoners hebben één of meerdere 
duurzame aanpassingen in hun tuin gedaan vorig jaar. Ze 
maakten hierbij gebruik van de speciale tuinsubsidie. Deze 
subsidie is sinds 2021 beschikbaar voor Noord-Veluwse 
inwoners en is aan te vragen via duurzaamheidsloket Veluwe 
Duurzaam. Met de tuinsubsidie willen de gemeenten Putten, 
Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem 
inwoners stimuleren hun tuin voor te bereiden op droogte, 
hitte en hoosbuien.

Inwoners kunnen voor zes duurzame maatregelen subsidie 
aanvragen. Uit cijfers van vorig jaar bleek dat vooral het 
plaatsen van regentonnen, het planten van bomen en het 
vervangen van tegels door planten populair waren. 

Ook plannen om de tuin aan te pakken? 
Ook in 2023 is er subsidie voor de tuin beschikbaar. Via 
duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam is de tuinsubsidie aan 
te vragen. Inwoners die wel wat inspiratie kunnen gebruiken 
kunnen daarvoor een gratis tuincoachgesprek aanvragen. 
Kijk voor de mogelijkheden op:  
www.veluweduurzaam.nl/stimuleringsregeling.

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

Wil jij werken voor een groene en ambitieuze gemeente die ruim 3400 hectare natuur beheert? 
Lees dan verder, want voor het team Openbare Ruimte zoeken we een

Ecoloog (36 uur)
Ben jij iemand die graag bijdraagt aan het belang van de ecologie en biodiversiteit en daarover 
wil communiceren? Als ecoloog bij de gemeente Nunspeet ben jij verantwoordelijk voor 
verschillende ecologische en biodiversiteit beleidsdoelstellingen. Daarnaast ben jij ecoloog op 
verschillende vlakken voor onze eigen organisatie, andere organisaties en inwoners.

Wat ga je zoal doen?
• Je bent verantwoordelijk voor de ecologische beleids- en beheervragen. Dit doe je in nauwe 

samenwerking met groene collega’s die bezig zijn met ruimtelijke ontwikkelingen en  
landelijk gebied. 

• Je adviseert, brainstormt en neemt deel aan projectgroepen over de natuur(wetgeving) en 
vergunningaanvragen waarbij jouw ecologische deskundigheid meerwaarde oplevert.

• Je vraagt subsidies aan en denkt mee in passende maatregelen betreffende (natuurherstel)
programma’s voor bos- en natuur, groen en landschap.

• Je geeft input aan de uitvoering van gedragscodes Bos- en Natuurbeheer.
• Je inventariseert en monitort de aanwezige natuurwaarden in onze natuurterreinen.

Wat verwachten we van jou?
• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding bos- en natuurbeheer of (toegepaste) ecologie en  

enige jaren werkervaring bij voorkeur binnen een politiek-bestuurlijke/ambtelijke omgeving. 
• Je bent van nature gericht op samenwerking, kijkt naar de belangen van de verschillende 

disciplines en maakt de juiste afweging en komt tot een goed advies. 
• Je bent proactief en staat stevig in je schoenen, kunt draagvlak creëren en hebt het  

vermogen om problemen op te lossen. 
• Je bent een teamspeler die waarde hecht aan een open en transparante cultuur en die hier 

actief aan bijdraagt. 

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. 
• Een dienstverband voor de duur van 1 jaar met de intentie voor een vast dienstverband bij 

goed functioneren.

Kijk voor de volledige vacature op www.nunspeet.nl/werkenbij.

Eerste baby van 2023 in Nunspeet
Op 1 januari 2023 is baby Kai 
Faibish geboren. Daarmee is hij 
de eerstgeboren baby van 2023 
in Nunspeet. 

Burgemeester Céline Blom 
bracht een cadeautje naar het 
gezin om ze te feliciteren.  


