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Het bestuur van Nunspeet Onderneemt Samen komt iedere twee weken bijeen om allerlei zaken te bespreken. Graag 

houden we jullie op de hoogte van wat er zoal op de agenda staat. 

Bezoekersaantallen gemeten op Hemelvaartsdag en Eibertjesdag 2022 

De gemeente heeft onlangs besloten zich voor een jaar te abonneren op Marketing Intelligence van Visit Veluwe. Via dit 

programma kunnen bezoekersaantallen gemeten warden. Voor deze pilot is centrum Nunspeet en centrum Vierhouten 

gekozen. 

Uit de meting blijkt dat er op Hemelvaartsdag 17 .860 bezoekers het centrum van Nunspeet hebben bezocht en op 

Eibertjesdag waren dat er 36.850. 

Centrum Vierhouten had op Hemelvaartsdag 5.604 bezoekers. 



Sluiting spoorwegovergang 

In verband met de gestarte werkzaamheden van de ondertunneling zal de spoorwegovergang Elspeterweg van vrijdag 17 

juni 23.00 uur tot maandag 20 juni 7.00 uur gesloten zijn. 

Wc. 

Ik heb een personeelstekort, wat te doen? 

Wisten jullie dat de gemeente Nunspeet een jobcoach in dienst heeft? 

Een jobcoach heeft de opdracht mensen uit zijn kaartenbak aan het werk te helpen. 

Dit kunnen allerlei mensen zijn .. van statushouders, asielzoekers, langdurig werklozen etc. 

Zo wordt er een win-win situatie gecreeerd. 

remand wordt aan een baan geholpen en een vacature wordt vervuld. 

Wil je hier meer over weten? 

Neem contact op met Freddy Smit. 

Bel nu met Freddy 

De Nunspeetse Keiler 

Op zaterdag 11 juni zal, na twee jaar stilte, De Keiler weer plaatsvinden. 

De strijd om De Keiler is een sportwedstrijd met 2 loop- en fietslussen en opdrachten op het Marktplein en bij De 

Zandenplas. 

Dit kan enige hinder veroorzaken in het centrum. 



Het mooie is dat er oak veel publiek op af komt en Nunspeet zich op de kaart zet als een gemeente waar altijd wat te doen

is. Bekijk hier de aftermovie van de editie van 2017!

Bekijk de aftermovie

Contributie Nunspeet Onderneemt Samen 2022 

De contributie 2022 staat gepland. In 2022 kunnen jullie de factuur verwachten in juni. Bij een aantal leden wordt de 

contributie via de automatische incasso ingehouden. De incasso-data zijn dit jaar gepland voor juni, september, november 

en januari 2023. Dan kan een ieder daar in zijn/haar cashflow rekening mee houden. 

Nieuw straathoofd ..... Marianne van Candy Queen 

Fred Vergoessen heeft op 23 mei j.l zijn winkel overgedragen aan de Pearle organisatie en zal verder gaan als ZZP-er. Dit 

houdt in dat er een ander straathoofd gezocht moest warden. Gelukkig hebben we die binnen een hele korte tijd 

gevonden .... Marianne van Candy Queen. Nunspeet Onderneemt Samen is blij te zien dat ondernemers graag hun steentje 

bij willen dragen aan de samenwerking in het centrum. 

Krachtige boodschap via RTV Nunspeet 

Steeds meer mensen ontdekken de kracht van reclame op lokale radio en televisie. 

Met een professionele commercial op RTV Nunspeet komt uw boodschap duidelijk over. De reclameblokken draaien op het 

hele uur, de gehele dag mee en uw commercial wordt zes keer per dag en 7 dagen per week uitgezonden. Wist u dat u 

kunt adverteren vanaf € 8,- per dag? (ex. BTW) De luisteraars en kijkers zullen uw commercial zeker opmerken! 

Voor meer informatie over adverteren bij RTV Nunspeet kunt u contact op nemen met: 

Marcel Bonte 

Hoofdredacteur 

0341-258133 

marcel@rtvnunsReet.nl 

0
Ondernemersfonds 
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Stand van zaken Ondernemers Fonds 

Vorige week is het nodige tumult ontstaan over het op te richten Ondernemersfonds Gemeente Nunspeet. Er werden twee 

voorlichtingsavonden georganiseerd in het dorpshuis in Elspeet en in Veluvine Nunspeet. Deze avonden werden goed 

bezocht. Helaas waren de geluiden over het op te richten fonds, op beide avonden, niet positief te noemen. 



Ondanks dat er al ontzettend veel gedaan is aan voorlichting over het op te richten fonds is het nag niet voor iedereen

duidelijk wat nu het doel is van het OFGN. De vragen en de punten die gesteld zijn op de voorlichtingsavonden zullen

warden besproken in de werkgroep en zal er gekeken warden naar betere voorlichting.

Het goede nieuws is dat georganiseerden, NOS en BKN, positief gestemd hebben op de oprichting van het fonds. Oak

grate ondernemingen zoals Nestle, diverse zorg- en welzijnsinstellingen maar oak sportverenigingen zijn positief gestemd.

De werkgroep heeft alle vertrouwen in de voortgang van het proces. Er moet nag een hoop werk warden verzet voordat

het aanbevelingsrapport naar de gemeenteraad kan. Zij zullen uiteindelijk beslissen of we per 1 januari 2023 het fonds van

start kunnen laten gaan.

Gratis webinar op 13 juni voor inzicht financien 

Nu de Coronacrisis momenteel minder is en uw bedrijf (weer) draait, is het goed om eens stil te staan bij uw financiele 

situatie. De gemeente Nunspeet biedt een gratis webinar aan waarin de volgende thema's aan bod komen: 

• Hoe gezond is de financiele situatie van jouw onderneming?

• Hoe krijg je meer inzicht in die financiele situatie? Welke tools kan je hiervoor inzetten en hoe bereken je je

financiele ruimte?

• Met welke toekomstige financiele verplichtingen dien je rekening te houden? Denk bijv. aan de Belastingdienst,

prijsstijgingen etc.

• Welke mogelijkheden zijn er voor het verkrijgen van werkkapitaal?

• Waar kun je terecht om na de webinar verder te praten?

Meldt u aan voor de webinar die gegeven wordt op maandag 13 juni 2022 van 9.00 tot 10.30 uur. 

Meldt u hier aan voor de webinar 
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� 

Het Ondernemerscafe 

Iedere derde dinsdag van de maand is er Het Ondernemerscafe. 

Korn gezellig langs en praat bij met je collega's uit de straat en hoar hoe zij over dingen denken. 

Vooralsnog vindt dit plaats in Dorpsherberg De Roskam. 

Aanschuiven kan vanaf 19.00 uur, consumpties zijn voor eigen rekening. 



Data voor de eerst volgende barrel is dinsdag 21 juni.

De ondernemers van Nunspeet maken samen het verschil! 

Zien we jullie op 21 juni? 

Car Bouw 

Henk-Jaap van de Woude 

Anne de Glint 

Henk Jaap Leusink 

Brenda de Bruin 

Anton Hop 

Anna Frens 
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Wilt u veranderen hoe u deze e-mails ontvangt? 

U kunt nieuwsbrief afmelden. 




