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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

- Laan 40. Gebruik van woning
  met afwijking gebruiksregel.
  Zaak: HZ 2022-1863. 
  Ontvangen 13-12-2022. 
- Talmastraat 17. Aanleggen 
  van een zij parkeerplaats.
  Zaak: HZ 2022-1783. 
  Ontvangen 29-11-2022. 
- Gruppendelerweg 43. Het 
  verhogen van de nok. Zaak: 
  Z 2023-0041. Ontvangen 
  16-1-2023.
- Bovenweg 109. Aanleggen 
  van een weg. Zaak: Z 2023-
  0021. Ontvangen 9-1-2023. 
- Ericaweg 9 0076. Plaatsen 
  van een dakkapel. Zaak: 
  Z 2023-0043. Ontvangen 
  16-1-2023.
- Jan van Vuurenstraat 27. Het 
  plaatsen van een tuinmuur.
  Zaak: Z 2023-0022. Ontvan-
  gen 9-1-2023. 
- Kolmansweg 8a 0025. Het
  bewonen van een pauzewo-
  ning. Zaak: Z 2023-0036. 
  Ontvangen 12-1-2023. 
- Naaldhof 14. Het plaatsen 
  van een dakkapel. Zaak: 
  Z 2023-0051. Ontvangen 
  18-1-2023.

Beslistermijn verlengd1

- Stationslaan 15. Het plaatsen
  van gevelreclame en gebruik 
  bovenverdieping. Zaak: 
  HZ 2022-1545. Verzonden
  20-1-2023. 
- Talmastraat 17. Aanleggen 
  van een zij parkeerplaats.
  Zaak: HZ 2022-1783. 
  Verzonden 23-1-2023. 

Omgevingsvergunning
verleend3

- Laan 40. Gebruik van woning
  met afwijking gebruiksregel.
  Zaak: HZ 2022-1863. 
  Verzonden 19-1-2023. 
- Wiltsangh 41. Verbouwen 
  van het Witte Wieven Zwem-
  bad. Zaak: HZ 2022-1824. 
  Verzonden 18-1-2023.

Alchoholwet1

- Het schenken van alcohol 
  tijdens carnavalsfeest op 
  24 en 25 februari. Zaak: 
  Z 2023-0010. Ontvangen 
  4-1-2023.
 
Alcoholwetvergunning 
verleend2

- Het uitoefenen van het 
  horecabedrijf Restaurant Bij 
  "Frans". Zaak: HZ 2022-1766
  Verzonden 20-1-2023. 

Vergunningen APV-vergunning aangevraagd1 

- Kern Nunspeet. Plaatsen 
  sandwichborden voor afval-
  campagne. Zaak: Z 2023-
  0074. Ontvangen 23-1-2023. 
- Parkeerplaats t.h.v. Astrid-
  laan 27. Tijdelijk plaatsen van
  container voor bouwafval.
  Zaak: Z 2023-0065. Ontvan-
  gen 22-1-2023. 

APV-vergunning verleend3

- Dorpsstraat 57. Plaatsen 
  bouwmaterialen Dorpsstraat
  57 Nunspeet 30-01 t/m
  21-04-2023. Zaak: HZ 2022-
  1926. Verzonden 18-1-2023. 

Sloopmelding1 

- Bergakkerweg 28-32. Het 
  slopen van de woning met 
  garagepand. Zaak: Z 2023-
  0011. Ontvangen 6-1-2023. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Pirkweg 10. Het oprichten 
  van een bijgebouw. Zaak: 
  SXO_HZ 2023-0015. Ontvan-
  gen 13-1-2023. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Schotweg 41. Het oprichten
  van een carport. Zaak: 
  Z 2023-0052. Ontvangen 
  18-1-2023. 

Beslistermijn verlengd1

- Onder de Bos 117. Het op-
  richten van een woning. 
  Zaak: HZ 2022-1517. 
  Verzonden 23-1-2023.
- Onder de Bos 193. Splitsen 
  van woning naar twee 
  geschakelde woningen. Zaak:
  HZ 2022-1799. Verzonden 
  23-1-2023. 

- Omgevingsvergunning
verleend3

- Bloemkampen. Het inrichten
  van een tijdelijk tussendepot.
  Zaak: HZ 2022-1509. 
  Verzonden 19-1-2023.
- Oudeweg 21. Het uitbreiden 
  van de kwekerij Silene. Zaak: 
  HZ 2022-1811. Verzonden 
  24-1-2023.
- Poppeswegje 4a. Tijdelijke 
  bewoning bijgebouw. Zaak: 
  HZ 2022-1884. Verzonden 
  23-1-2023.

Vierhouten
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- ‘t Frusselt 30. Het kappen 
  van bomen. Zaak: Z 2023-
  0049. Ontvangen 18-1-2023. 
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Mededeling voornemen verkoop grond Gunningweg
In verband met de urgente en benodigde versterking èn 
uitbreiding van het energienetwerk is de gemeente Nun-
speet voornemens een perceel grond ter grootte van circa 
20 m2 gelegen aan de Gunningweg te Nunspeet te verkopen 
aan een netbeheerder voor het plaatsen van een transforma-
torstation. 

De gemeente zal na 20 februari 2023 uitvoering geven aan 
haar voornemen tot verkoop van de hiervoor bedoelde 
grond. 

Kijk op www.officielebekendmakingen.nl voor de volledige 
publicatie. Heeft u vragen? Neem contact op met Monique 
van Wees, telefoonnummer (0341) 25 99 11.

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

Informatieavonden NK Tijdrijden
Op 21 juni 2023 vindt in onze gemeente het Nederlandse Loterij NK Tijdrijden voor wielrenners 
plaats. Samen met JansenEvent-Sportmanagement organiseren wij twee informatieavonden: 
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 toege-
licht. 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.  

Bent u verhinderd op een van bovenstaande avonden, maar heeft u wel een of meerdere 
vragen? Mail dan naar info@nktijdrijden.nl. Kijk op www.nunspeet.nl/nktijdrijden voor alle 
informatie.

Activiteiten Artillerie Schietkamp
Op het militair oefen- en schietterrein van het Artillerie 
Schietkamp (ASK) 't Harde vinden de volgende activiteiten 
plaats: 

• 2 februari tussen 08.00 en 12.00 uur, helikopter vliegen 
gebied Doornspijkse heide (omgeving Woldberg).

• 6, 7 en 8 februari tussen 14.00 en 21.00 uur, helikopter 
vliegen Luitenant Tonnet Kazerne. 

• 15 februari tussen 18.00 en 21.00 uur, helikopter vliegen 
Luitenant Tonnet Kazerne.

• 20, 21 en 22 februari tussen 15.00 en 20.00 uur, helikop-
ter vliegen Luitenant Tonnet Kazerne.

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

Commissievergaderingen
De commissie Maatschappij en Middelen vergadert op 
donderdag 2 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis. 
Op de agenda staan o.a. informatievoorziening en verant-
woording gemeenschappelijke regelingen en overheveling 
budgetten.

De commissie Ruimte en Wonen vergadert op maandag 6 
februari om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda 
staan o.a. stand van zaken project verbetering stationsomge-
ving en beleidsagenda ruimte en wonen februari 2023. 

De vergaderingen zijn live te bekijken via de website
nunspeet.raadsinformatie.nl.

Heeft u een oude fiets?
Staat er al een tijdje een oude fiets bij u in de schuur? Bij de 
Malle Jan zijn ze meer dan welkom! Het COA is op zoek naar 
zo'n 60 fietsen voor de jongeren die momenteel verblijven in 
de Malle Jan. Het gaat om jongens tussen de 14 en 17,5 jaar. 

Op de locatie wordt een kleine fietsenreparatieplaats 
ingericht, zodat jongeren zelf hun fiets kunnen maken. Ook 
fietsen met wat kleine mankementen mag u dus gerust 
inleveren. Geef uw oude fiets een nieuwe bestemming en bel 
naar Rianne Weij van Stichting Present, 06-40765566.

De gemeente Nunspeet is voor team Personeel, Organisatie 
en Communicatie op zoek naar een 

juridisch adviseur (36 uur)
Als juridisch adviseur ben je voor je collega’s hét aanspreek-
punt bij vragen op het gebied van het bestuursrecht. 

Een greep uit de onderwerpen waarin je je mag vastbijten:
• De Woo; je gaat een plan van aanpak schrijven, de uit-

voering coördineren en Woo verzoeken behandelen.
• Geven van advies over de behandeling van subsidieaan-

vragen.
• Je levert een bijdrage aan de algemene juridische  

kwaliteitszorg.
• Je hebt een actieve rol in de commissie bezwaarschriften.

Wat breng je mee? 
• Bij voorkeur een afgeronde juridische opleiding.
• Hbo werk- en denkniveau.
• Kennis van de Algemene Wet bestuursrecht, bezwaren- 

en klachtenprocedures, de Woo en de Gemeentewet.

Wat bieden we jou?
• Een salaris van maximaal € 4.208,-- (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.

• Een dienstverband voor de duur van 1 jaar met de inten-
tie voor een vast dienstverband bij goed functioneren.

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

Verkiezingen 2023 
Op woensdag 15 maart 2023 zijn verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en de 
leden voor het algemeen bestuur van de Waterschappen. In onze gemeente gaat het om de 
Provincie Gelderland en het waterschap Vallei en Veluwe. Voor beide ontvangt u – uiterlijk 14 
dagen van tevoren – een stempas op uw huisadres. In het stembureau krijgt u twee stembiljet-
ten. In het stemhokje maakt u net als bij de andere verkiezingen op elke stembiljet een hokje 
rood. In elk stembureau staat één stembus voor de Waterschapsverkiezing en één voor de 
Provinciale Statenverkiezing. Als u gaat stemmen, moet u zich legitimeren met een identiteits-
bewijs.

Stemgerechtigd
Inwoners van de provincie die op de verkiezingsdag minimaal 18 jaar zijn en Nederlander zijn, 
mogen stemmen voor de Provinciale Staten. Alle inwoners van het waterschap die op de ver-
kiezingsdag minimaal 18 jaar zijn, mogen stemmen bij de waterschapsverkiezingen. Dat geldt 
ook voor niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning. Dit is onafhankelijk van de 
duur van hun verblijf in Nederland.

Stemmen bij volmacht
Wanneer u op 15 maart 2023 niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u uw stem 
door een gemachtigde laten uitbrengen. Let op dat dit een persoon is die voor dezelfde provin-
cie en/of hetzelfde waterschap zijn stem mag uitbrengen. De persoon die wordt gemachtigd, 
kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde 
mag maximaal 2 volmachten aannemen. U kunt tot en met vrijdag 10 maart 16.30 uur een 
volmacht aanvragen via team Publiek of via nunspeet.nl/verkiezingen. Hier vindt u ook de 
publicatie Stemmen bij volmacht. 

Stemmen met een kiezerspas
Een kiezer kan met een kiezerspas in een andere gemeente stemmen dan de gemeente Nun-
speet. Met een kiezerspas voor de Provinciale Statenverkiezing kan de kiezer stemmen binnen 
de hele provincie Gelderland. Met een kiezerspas voor de Waterschapsverkiezing kan de kiezer 
stemmen binnen het waterschap Vallei en Veluwe. Een kiezerspas kunt u digitaal, schriftelijk 
aanvragen of regelen in het gemeentehuis. Kijk hiervoor op nunspeet.nl/verkiezingen. Hier 
vindt u ook de publicatie Stemmen met een kiezerspas. 

Centrale stemopneming
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten van 
Gelderland en de leden van het algemeen bestuur Waterschap Vallei en Veluwe. Een dubbele 
stemming dus. Kiezers krijgen daarvoor vanaf half februari een stempas toegestuurd. 

Voor het tellen van de stemmen is per 1 januari 2023 een Nieuwe Procedure Vaststelling Ver-
kiezingsuitslagen (NPVV) vastgesteld. Het komt erop neer dat de termijn, waarbinnen de eerste 
samenkomst van het te kiezen orgaan valt, met een week verlengd wordt. Daardoor ontstaat 
er meer ruimte, transparantie en tijd voor de controle op het vaststellen van de verkiezingsuit-
slag. De NPVV geldt voor alle komende verkiezingen. De Kieswet biedt de mogelijkheid om het 
tellen van de stemmen centraal uit te voeren. 

Voor bovengenoemde stemmingen heeft het college van burgemeester en wethouders beslo-
ten tot een centrale stemopneming (CSO) op donderdag 16 maart 2023 in het gemeentehuis 
om 7.30 uur. Bij de CSO tellen de stembureaus op woensdagavond 15 maart 2023 na 21.00 uur 
de stemmen alleen op lijstniveau. Daarna worden alle stembescheiden verpakt, verzegelt en 
overgedragen aan de burgemeester. De volgende dag worden alle stemmen opnieuw geteld 
(ook op kandidaatniveau). Dit gebeurt door telploegen onder verantwoordelijkheid van het 
Gemeentelijk Stembureau (GSB). De openbare zitting van het GSB begint om 7.30 uur in het 
gemeentehuis en duurt waarschijnlijk de hele dag.

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

Vragen over gemeentelijke belastingen?
Onlangs ontving u de gemeentelijke belastingen voor 2023. Heeft u hier 
vragen over? Wij helpen u graag. Bel onze medewerkers van Belastingen 
via (0341) 25 99 11. Of stuur een e-mail naar wozinfo@nunspeet.nl. 
Langskomen in het gemeentehuis kan ook.

Commissie Bezwaarschriften
De commissie bezwaarschriften vergadert op dinsdag 7 
februari 2023 in het gemeentehuis van Nunspeet. De vol-
gende zaken staat op de agenda:

15:30 uur: Bezwaar gericht tegen het weigeren van een 
omgevingsvergunning voor het kappen van een boom op het 
perceel Ds. Wisseweg 29 in Elspeet.
16:30 uur: Bezwaar gericht tegen het afwijzen van een ver-
zoek om planschade Weth. Van der Zandeweg 60 in Elspeet.

De planning kan door omstandigheden gewijzigd worden. 
Wilt u zeker weten of een zaak wordt behandeld, neem dan 
op de dag van de zitting contact op met het secretariaat van 
de commissie.

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

Intrekken omgevingsvergunning Oosteinderweg 104 in 
Nunspeet
Betreft het deels intrekken van de huidige vergunning. 
Kenmerk: SXO_HZ 2023-0018. Middels de uitgebreide 
procedure. Datum ontwerpbesluit: 31-01-2023.

Gemeenten sturen brandbrief 
Samen met 6 andere gemeenten (waaronder Nunspeet) 
heeft Harderwijk deze week een brandbrief gestuurd aan 
de Provincie Gelderland. Zij vraagt hierin de dringende hulp 
van de Provincie bij de uitbreiding van het onderstation om 
aan de elektriciteitsbehoefte in Harderwijk en omstreken te 
kunnen blijven voldoen. De uitbreiding dreigt ernstige vertra-
ging op te lopen door de niet te voorkomen stikstofuitstoot 
die uitbreiding met zich meebrengt. Wanneer niet wordt 
uitgebreid komt de energievoorziening van huishoudens en 
bedrijven in de regio in gevaar. 

Geen nieuwe woningen en bedrijven
Niet alleen komt de energievoorziening in gevaar, ook het 
bouwen van woningen en bedrijventerreinen zal stagneren, 
immers er kunnen geen nieuwe energieaansluitingen meer 
plaatsvinden. Daarnaast zullen de energiedoelstellingen van 
de RES (Regionale Energie Strategie) – welke ook zijn vastge-
steld door de Provincie – in gevaar komen. In deze RES staat 
hoe de regio een bijdrage wil leveren aan het Klimaatakkoord. 
Duurzame (grootschalige) opgewekte energie moet immers 
ook aangesloten worden op het onderstation.

In de brief, die mede ondertekend is door de gemeenten 
Elburg, Ermelo, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten, 
wordt gevraagd om samen tot een oplossing te komen; in 
maatwerk of creatieve oplossingen. 

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

19 sollicitanten voor het 
burgemeestersambt 
Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Nunspeet 
hebben zich 19 sollicitanten gemeld bij John Berends, de 
commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. 
Onder de sollicitanten bevinden zich: 3 (oud-)burgemeesters, 
11 (oud-)wethouders en 3 (oud-)volksvertegenwoordigers 
(rijk, provincie, gemeente). De overige 2 kandidaten zijn 
afkomstig uit diverse disciplines zoals de overheid, zorg of 
dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 
33 tot 59 jaar. Er zijn 4 vrouwelijke kandidaten.

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


