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Daar zijn we weer! 
Terwijl de mussen van het dak afvallen en de grond scheuren     
begint te vertonen van de aanhoudende droogte, hebben wij een 
nieuw verfrissend Klaverblad voor u! 
 
De auteurs hebben gezweet onder de temperaturen en de hoge 
luchtvochtigheid. De verhalen druppelden één voor één binnen en 
vormen samen een prachtig waterballet. Laat u verrassen en     
verkoelen door de avonturen van onze Gemeentebelangers. 
 
Gaat u rustig zitten, laat de spetterende verhalen als een tropische 
regenbui op u neer dalen.  
 
Yes! Het Klaverblad is weer rondgebracht. Dit keer wederom met 
prachtige bijdragen en een gloednieuw interview. Gaat u er maar 
weer goed voor zitten. Misschien bent u wel de volgende die           
geïnterviewd wordt! Leest u maar snel verderJ 
 
Namens de redactie, 
Mark van de Bunte 
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Bestuur 

Penningmeester 
Marlies Bootsma 
Oosterlaan 163  
8072 BW Nunspeet 
06-25176171 
marlies.bootsma@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Voorzitter  
Otto Huitema 
Veldweg 23 
8071 BD Nunspeet 
0341-279689 
otto.huitema@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Secretariaat 
Ronald Wieberdink 
Van Slotenerf 32 
8075 CT Elspeet 
06-51543601 
ronald.wieberdink@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Algemeen bestuurslid 
Herman van Roekel 
Secretaris Mulderweg 48 
8071 HM Nunspeet 
0341-270022 
herman.van.roekel@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Algemeen bestuurslid 
Hermien Bos 
Heetkamp 18  
8075 CL Elspeet 
0577-492267 
hermien.bos@nunspeet-gemeentebelang.nl 
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Wethouder 

Collegevergadering: 
Het college vergadert iedere dinsdagmorgen vanaf  9.30 uur in de 
B&W-kamer (de vergadering is besloten) 
 

Spreekuur wethouder: 
U kunt een afspraak maken met de secretaresse van het college 
tel. 0341-259344 
 

Gemeentehuis: 
Markt 1                                  
Postbus 79                            
8070 AB Nunspeet          
 
gemeente@nunspeet.nl   
www.nunspeet.nl 
tel: 0341-259911   

 
Wethouder 
Edward van der Geest, 
 
Doornenkamp 22 
8077 SL  Hulshorst 
0341-452678 
edward.van.der.geest@nunspeet-gemeentebelang.nl  

 
-  Ruimtelijke Ordening 
-  Wonen 
-  Grondbeleid 
-  ICT 
-  Beheer Openbare Ruimte 
-  Sport 
-  Project Digitale Dienstverlening  
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Fractie 

           

Fractievoorzitter 
Henry Stulen 
Commissie Algemeen Bestuur 
Laan 81 
8071 JJ Nunspeet 
0341-253719 
henry.stulen@nunspeet-gemeentebelang.nl 
 
Raadslid 
John van Slooten 
Commissie Ruimte en Wonen 
Sebeliusstraat 17 
8071 VD Nunspeet 
0341-270731 
john.van.slooten@nunspeet-gemeentebelang.nl 
 
Raadslid 
René Slager 
Commissie Ruimte en Wonen 
Oosterlaan 84 
8072 BZ Nunspeet 
0341-221944 
rene.slager@nunspeet-gemeentebelang.nl 
 
Raadslid 
Bert Kamp 
Commissie Maatschappij en Middelen 
Veldweg 32 
8071 BG Nunspeet 
0341-254801 
bert.kamp@nunspeet-gemeentebelang.nl 
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Steunfractie 

Marco Looy 
Commissie Algemeen Bestuur 
Stationsplein 22B 
8081CH Nunspeet 
marco.looy@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Julia Vriend 
Maatschappij en Middelen 
Schotweg 43 
8077 SV Hulshorst 
julia.vriend@nunspeet-gemeentebelang.nl 
 

Raadslid 
Martin Mol 
Commissie Maatschappij en Middelen 
Klarenweg 10 
8077 SN Hulshorst 
0341-452397 
martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl 
 
Raadslid 
mr. Bram ten Hove 
Commissie Maatschappij en Middelen &   
Commissie Ruimte en Wonen 
Plakkewegje 26 
8071 SW Nunspeet 
0341-254226 
bram.ten.hove@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Fractie 
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Jong Gemeentebelang 

Secretariaat 
Maik Zevenbergen 
Parallelweg 89 
8071 WD Nunspeet 
0341-250888 
mikezz90@hotmail.com 

Bestuurslid 
Leonie Lankman 
Berkenweg 7 
8085 RT Doornspijk 
0525-662524 
leonielankman@hotmail.com 

Bestuurslid 
Stefanie Stulen 
Laan 81 
8071 JJ Nunspeet 
0341-253719 
stefaniestulen@hotmail.com 
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Tijdens de ledenvergadering van 13 april 2011 heeft het bestuur 
Cees Vissenberg tot erelid benoemd. Cees is van 1985 tot 1994   
(9 jaar) bestuurslid geweest en van 1994 tot 2010 (16 jaar) 
raadslid. Daarnaast schrijft Cees al jaren een stukje in het 
Klaverblad onder de titel Terugblik. Hij zal dit blijven doen ook al is 
hij geen raadslid meer. 
 
Paul Gommers heeft de historie van Gemeentebelang op orde 
gebracht. Hij heeft een overzicht gemaakt van alle bestuursleden, 
wethouders, raadsleden en ereleden. Met alle jaartallen erbij. Wij 
willen als bestuur Paul hiervoor hartelijk bedanken. De informatie 
staat op de website. 
 
Nadat we in 2010 afscheid hebben genomen van Martin Mol en 
Bert Lankman als bestuurslid, zijn tijdens de ledenvergadering op 
13 april Hermien Bos en Herman van Roekel met toestemming van 
de aanwezige leden toegetreden tot het bestuur. Wij wensen 
Hermien en Herman veel plezier in deze functie en een goede 
bijdrage voor de vereniging.  
 
In de maanden juli en augustus zijn er voor het kader van 
Gemeentebelang geen vergaderingen gepland. Zowel voor het 
bestuur als de fractie. Wij wensen u een goede vakantieperiode en 
zien u graag tijdens de Nunspeetse Heideloop op zaterdag 20 
augustus 2011 als deelnemer of toeschouwer. Wij verwijzen u voor 
meer informatie hiervoor naar het betreffende artikel verderop in 
het Klaverblad.  
   
Veel leesplezier van deze editie van ons Klaverblad en we houden 
u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. Zie ook onze 
website www.nunspeet-gemeentebelang.nl 

Door de voorzitter 
Otto Huitema 

van de Bestuurstafel 
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Hoe nu verder met woningbouw in Nunspeet?! 
Heeft u het ook gelezen in de krant? Iets van “Nunspeet moet € 1,7 
miljoen afboeken op woningplan Weversweg Hulshorst!” Wat is er 
aan de hand? Wie moet dat betalen? Hoe kon dat gebeuren? 
 
Vragen die in de commissie van mei ook gesteld zijn. En een geluk 
bij een ongeluk is, dat het niet zo ernstig is als het lijkt, maar J. het 
is wel een signaal naar de politiek, naar ons allemaal, dat de 
melkkoe die woningbouw was, wel “dood” is! 
 
Als gevolg van veranderde verantwoording van de financiële positie 
van de gemeente (in de jaarrekening), juist ook op het gebied van 
grondposities, moest grond die 5 jaar geleden gekocht was 
(onderdeel van de totale deal/ totale stuk land), maar door 
archeologische vondsten (nog) niet ingezet mocht worden voor 
woningbouw, teruggeboekt worden naar de waarde die het 
werkelijk heeft, dus landbouwgrond. 
 
Dus gekocht (van een ontwikkelaar) voor woningbouw, maar niet 
meegenomen in de ontwikkeling om vertraging te voorkomen, dus 
afboeken. Kosten € 500.000,-! Aan de andere kant geldt voor deze 
grond wel, dat als we die grond ooit wel kunnen inzetten we wel 
heel goedkope (land)bouwgrond hebben. 
 
Daarnaast was 3 jaar geleden nog eens “positief” gerekend en zou 
de grond nog wel een ton of 8 extra op kunnen brengen J Ja ja, 
maar anno 2011 niet meer! De verkoop van twee-onder-een-
kapwoningen in Hulshorst lopen niet, de vrije kavels moeten 
wachten op de (aan de provincie en raad beloofde) fasering. Ook 
de plannen voor grondgebonden seniorenwoningen (door BIMO) 

van de Wethouder 

Door de wethouder 
Edward van der Geest 
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lopen niet hard! Dat betekent dat de rentelasten (door het niet door 
kunnen verkopen van de gemeente aan nieuwe eigenaren en/of 
bouwers) ook oplopen. Deze “drukken” op de jaarrekening van de 
gemeente. We spreken over zo’n 3 ton over 2009 en 2010! 
 
U ziet dat er een grote keerzijde zit aan de “actieve grondpolitiek” 
van de gemeente! Bij deze vorm van grondpolitiek, probeert de 
gemeente in het bezit te komen van de te ontwikkelen gronden. 
Voordeel: maximale sturing voor de gemeente. Nadeel: het 
(financiële) risico is ook voor de gemeente. Zouden we dan 
misschien meer naar passieve grondpolitiek moeten, waarbij 
anderen de grond kopen en de gemeente voorwaarden laat 
vastleggen in een overeenkomst, om ons woningprogramma 
gerealiseerd te krijgen. 
 
Die discussie zal de komende tijd gevoerd moeten worden, om als 
college te weten hoe we verder moeten van de raad. Duidelijk is 
wel, dat het automatisme dat grondposities altijd rendabel zijn, niet 
meer geldt! 
 
Dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop in Molenbeek 
verder ontwikkeld moet worden! Daar spreken we over een 
totaalplan, waarbij in de 1ste fase bijna 300 woningen gebouwd 
moeten worden. (bijna 6x zo groot als plan Weversweg in 
Hulshorst!) 
 
De raad wordt (begrijpelijk) wel wat onrustig van dit soort slecht 
nieuws en schreeuwt om totaaloverzichten, verbanden en 
overzichten. Maar ja, dat valt niet mee, want als je het kan 
voorzien, of had voorzien, dan hadden we daar maatregelen op 
kunnen nemen! 
 
Kortom het zal wel ergens over gaan de komende tijd! 

Nieuwe collegae 
Het werken in een college van B&W is eigenlijk een teamsport. We 
moeten er samen uit zien te komen. Zo’n team kies je niet zelf, die 
is er op het moment, of eigenlijk net na het moment van verkiezing/
benoeming tot wethouder! 
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En dan begint een “spel” van aan elkaar wennen, elkaars (eigen)
aardigheid (her)kennen en anticiperen op gedrag, om zo toch in 
goede harmonie de mooie gemeente te besturen. 

Verassend was het plotselinge vertrek van Harm Westerbroek en 
de komst van Jaap Coster. 

Ik mag zeggen, een aangename verrassing! Een fijne, 
toegankelijke, reële, realistische collega, die natuurlijk wel “wat” 
levenswijsheid en ervaring meeneemt! En ja, het is anders, moest 
ook even wennen, maar het loopt prima! 

Dan plotsklaps vertrekt Nico Schipper (CU)?! Weer één van de drie 
“poten” onder de tafel weg, weer inspringen en weer een nieuw 
team, nu met Gert van de Berg. Aanstaande dinsdag is hij voor het 
eerst als wethouder aanwezig. Ik ben benieuwd hoe het team er nu 
weer uit gaat zien en hoe we elkaar ruimte geven om onze doelen 
te bereiken! 

Fijne vakantie en tot de volgende keer! 
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Wij maken het mooi !!Wij maken het mooi !!Wij maken het mooi !!Wij maken het mooi !!
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Commissie Algemeen Bestuur  

De fractie 
Hetgeen de fractie moet doen gaat goed en in goede harmonie. Erg 
positief dus. Wat we moeten hebben aan personele bezetting heb-
ben we. Wat we nodig hebben aan personele bezetting ontberen 
we. Dan doel ik op de steunfractie. We hebben momenteel geen 
actief steunfractielid. Dat zou in de nabije toekomst een probleem 
kunnen zijn want dan hebben we in 2014 bij de volgende verkiezin-
gen ook geen mensen die eventueel in de raad kunnen. Ik heb over 
dit onderwerp op 18 april 2011 een weblog geschreven. Kijkt u 
maar eens op de website van Gemeentebelang. 
 
Commissie Algemeen Bestuur (AB) 
 
Samenwerking gemeente Nunspeet en Elburg 
Twee afzonderlijke gemeenten met één gezamenlijke werkorgani-
satie. Dat is het voorstel dat de colleges van B&W van Elburg en 
Nunspeet ons voor hebben gelegd. Dat ging Gemeentebelang te 
snel. Laat duidelijk zijn dat we voor samenwerking zijn. Het is wat 
ons betreft een noodzakelijk kwaad. Het is nodig om al het werk dat 
de hogere overheden naar de gemeenten schuiven te kunnen uit-
voeren. Decentralisatie is positief, maar helaas krijgen we er onvol-
doende geld bij om die taken goed uit te kunnen voeren, dus zijn 
we gedwongen tot samenwerking. Van de samenwerking moeten 
de inwoners van onze gemeente wel beter worden. De dienstverle-
ning moet nog beter worden en de kosten moeten omlaag. De 
overtuiging van Gemeentebelang is dat het bereiken van deze ver-
betering niet perse met alleen met Elburg kan. Het samenwerkings-
verband Ermelo, Putten, Harderwijk en Zeewolde heeft ook al toe-
nadering tot Nunspeet gezocht. Wat Gemeentebelang betreft moe-
ten we deze kans ook onderzoeken. U las het goed “kans”.  Een 

Door de fractievoorzitter 
Henry Stulen 
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totale ambtelijke fusie van Nunspeet en Elburg lijkt niet handig en 
is risicovol. Niet handig omdat het college van B&W slechts 50% 
grip heeft op de ambtelijke organisatie en risicovol omdat het dan 
nog een kleine stap is om ook bestuurlijk te fuseren tot één ge-
meente. Dus Elburg en Nunspeet één gemeente. In de commissie 
heb ik namens Gemeentebelang onvoorwaardelijke trouw toege-
zegd aan de gemeente Nunspeet. Gemeentebelang doet z’n naam 
eer aan. Gelukkig is alleen de VVD in Nunspeet een voorstander 
van een bestuurlijke en ambtelijke fusie en de overige partijen nog 
niet. Uit de gemeente Elburg bereiken ons echter andere geluiden. 
Zelfs de burgemeester van Elburg heeft zich in het openbaar al 
eens positief uitgelaten over een totale fusie. Daar zal Gemeente-
belang dus tegen zijn. De gemeente Nunspeet is zo bijzonder dat 
we daar zuinig op zijn. Ook hecht Gemeentebelang er aan dat de 
politiek dicht bij de burger staat. Dat is bij de huidige schaal bij een 
totale fusie met een willekeurige andere gemeente zo maar ver-
dwenen. 
 
Met de commissie AB op bezoek bij de politie 
Bij een bezoek van de commissie AB aan de politie Nunspeet werd 
aan aantal punten besproken. Bij een werkbezoek van onze fractie 
bij de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen - Afdeling Nun-
speet (ANBO) werd de aandacht gevestigd op de toename van het 
aantal woninginbraken in onze gemeente en de verontrusting daar-
over bij ouderen. Tegelijk gaven onze gesprekspartners aan dat 
naast het weinig “blauw” op straat ook veel woningen onvoldoende 
zijn beveiligd. Veel woningen voldoen niet aan het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen. In een woning met een Politiekeurmerk Veilig Wo-
nen hebben bewoners 90% minder kans dat er ingebroken wordt 
en dat is voor velen een geruststellende gedachte. Het keurmerk 
richt zich op de gelegenheidsinbreker. Bijvoorbeeld iemand die met 
een schroevendraaier op zak langs woningen loopt en kijkt waar 
een slot eenvoudig opengebroken kan worden of straatcriminelen 
die snel een tv of computer uit de woonkamer willen weghalen. Dit 
onderwerp bracht ik ter sprake bij de politie. De politie bevestigde 
de toename van het aantal woninginbraken en de gelegenheid die 
vaak geboden wordt door het niet voldoen aan het politiekeurmerk. 
Ook komt het regelmatig voor dat mensen bij afwezigheid de ach-
terdeur niet op slot doen of sterker nog bij aanwezigheid elders in 
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de woning (boven) de achterdeur niet op slot doen. Dit maakt het 
de gelegenheidsinbreker zeer gemakkelijk. We hebben samen met 
de politie gesproken over onze rollen in deze. Daar waar het poli-
tiekeurmerk voorheen door de politie werd uitgevoerd behoort dit 
niet meer tot haar kerntaken en ligt de bal nu bij de gemeente. 
Hierover ontstond een korte discussie tussen mijn collega fractie-
voorzitters en mij. Gemeentebelang is namelijk van mening dat de 
gemeente die rol op moet pakken, maar die mening werd nog niet 
door iedereen gedeeld. We zijn als gemeente volgens ons verant-
woordelijk voor het ontwikkelen en handhaven van een integraal 
veiligheidsbeleid voor de burgers. Het Politiekeurmerk is een zeer 
beproefd en succesvol instrument. Daar waar alle partners, zoals 
woningbouwcorporaties, gemeenteambtenaren, politie en burgers 
het toepassen, neemt het inbraakrisico sterk af en neemt de veilig-
heidsbeleving van bewoners sterk toe. We zullen  hier denk ik nog 
wel op terug komen. 
 
We hebben op ons verzoek ook gesproken over de zogenaamde 
kerntaken van de politie. Door de toegenomen werkdruk kan de 
politie niet meer al het werk doen wat we van ze gewend zijn. Dat 
kunnen en mogen we ze niet kwalijk nemen. Minder mensen en 
meer bureaucratie zijn hier debet aan, maar zeker ook de verande-
rende maatschappij. Zo liep de politie jaren geleden nooit zomaar 
langs een fout geparkeerde auto, terwijl hij of zij dat nu bijna altijd 
wel doet. De teamchef van de politie gaf duidelijk aan dat hij het 
niet kon maken om zijn mensen op zaterdagmiddag in te zetten op 
parkeerbeheer terwijl hij ze dan op zaterdagavond niet kan inzetten 
bij horecaoverlast. Er worden dus prioriteiten gesteld en dat is te-
recht. Daarom zijn we bij Gemeentebelang blij met het aanstellen 
van een extra BOA (handhaver parkeren en andere kleine vergrij-
pen) in de gemeente. Iets waar we al jaren voor gestreden hebben 
en wat nu nog niet structureel is, maar wel enige structuur begint te 
krijgen. 
 
Slotwoord 
De afgelopen tijd hebben we met onze fractie veel bezoeken afge-
legd. We waren aanwezig bij het kampioenschap van vv Vierhou-
ten in Harfsen en daarna in Vierhouten. Ook bezochten we de der-
by vv Elspeet- vv Hulshorst. In Elspeet werd ons pijnlijk duidelijk 
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dat de gemeente tekort schoot bij het onderhoud van de velden. 
Bram ten Hove heeft hier een rol kunnen spelen waardoor de pro-
blemen nu opgelost lijken. We waren op bezoek bij de Buurtvere-
niging Hulshorst. Hier hebben we een aantal zaken aangaande 
het dorp vlot getrokken. Denk hierbij aan aanleg speelveld, reno-
vatie kleedkamers dorpshuis en voortgang vergunningverlening 
Koninginnedag. Bij het laatste leek een verdere bureaucratisering 
te ontstaan waar we in de commissie AB even de vinger op heb-
ben gelegd. U zag al dat we op bezoek zijn geweest bij de ANBO. 
Hier is een vruchtbare samenwerking ontstaan. Vooral op gebied 
van wonen krijgt John van Slooten veel advies en feedback. Ook 
brachten we een bezoek aan Landstede welzijn (jeugd- en jonge-
renwerk) en  aan de zogenaamde bijzondere groep van hen. Dit is 
een groep van tussen de 10 en 15 mensen met een zware ver-
standelijke beperking. De leeftijden variëren tussen de 18 en de 
65 jaar schat ik in. De begeleiding bestaat uit 5 jonge vrijwilligers. 
De mensen werden vanuit de verschillende woonvormen gebracht 
bij Veluvine en door de vrijwilligers deskundig “vermaakt”. Zicht-
baar was het plezier dat de groep had. Natuurlijk hebben we met 
de gehele raad ook nog een aantal bezoeken afgelegd zoals het 
bedrijvenbezoek van de Bedrijvenkring Nunspeet of een rondlei-
ding over sportpark de Wiltsangh. Zie hiervoor mijn weblog van 16 
mei 2011.  
 
Mocht u vinden dat we ergens met onze club op bezoek moeten 
gaan dan hoor ik het graag van u. We plannen dat graag in want 
hier ligt de kracht van Gemeentebelang wat mij betreft.  
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Commissie Maatschappij en Middelen  

Door raadslid 
Martin Mol 

Systematiek voor de bezuiniging op de budgetsubsidies 
Onze gemeente staat voor een omvangrijke bezuinigingstaak-
stelling. Onderdeel daarvan zijn de budgetsubsidies. Er moet in  

totaal voor zo’n € 200.000,- bezuinigd worden. Bij dit onderwerp 

ging het in de gemeenteraad erom welke systematiek er gebruikt 
gaat worden. Als uitgangspunt voor de bezuinigingen wordt gebruik 
gemaakt van een zogenaamde effectenarena. Dat is een          
hulpmiddel dat bijdraagt aan het inzichtelijk maken van mogelijke 
effecten van bezuinigingen. Eerst worden de activiteiten en          
resultaten weergegeven. Voor budgetsubsidies zijn de activiteiten 
en resultaten opgenomen in leerjarenbeschikkingen. Om dit alles 
goed inzichtelijk te maken komen de resultaten  op een effecten-
kaart. Aan de hand daarvan probeert men zo objectief mogelijk de 
resultaten te beoordelen om er vervolgens een prioritering aan te 
aan te geven waarbij prioriteit 1 aangeeft dat er niet bezuinigd kan 
worden, bijvoorbeeld door wettelijke verplichtingen, prioriteit 2 dat 
het uitgevoerd kan worden omdat het beleidsmatig en              
maatschappelijk erg wenselijk is en prioriteit 3 dat het niet           
uitgevoerd hoeft te worden omdat dit maatschappelijk minder    
wenselijk is. De instellingen die subsidie ontvangen moeten per   
activiteit inzichtelijk maken welke resultaten met die subsidie     
worden bereikt. Daardoor kan er gestuurd worden op resultaten 
met een zogenaamde        outputsubsidie. Onze fractie heeft met 
deze systematiek ingestemd omdat wij een goede en adequate    
verantwoording van het geld van de burger van groot belang     
achten. 
 
Financiële uitwerking uitgangspunten Peuterspeelzaalwerk 
2011-2014 
De huidige nota peuterspeelzaalwerk loopt dit jaar af. Als gevolg 
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van een aantal ontwikkelingen was het wenselijk tijdig nieuwe af-
spraken vast te leggen voor de voorschoolse voorzieningen.  
 
• Door CAO-ontwikkelingen en overige kosten die niet zijn ge-

compenseerd via subsidies, de reden dat veel speelzalen in 
financiële problemen kwamen. 

• Het aantal peuters dat de speelzaal bezoekt neemt af. 
• De voorschoolse voorzieningen moeten per augustus dit jaar 

voldoen aan de eisen van de wet OKE (de wet Ontwikkelings-
kansen door Kwaliteit en Educatie). De huidige nota voldoet 
hier niet aan. 

• De gemeente moet fors bezuinigen. 
 
Er is nu een realistische kostenbegroting gemaakt voor personeel, 
huisvesting en organisatie waarbij het ambitieniveau voor het    
peuterspeelzaalwerk naar beneden is bijgesteld. Dat houdt in dat er 
straks één gediplomeerde leidster en een vrijwilliger per speelzaal 
actief zullen zijn. Doordat ook het aantal peuters dat een speelzaal 
bezoekt afgenomen is, zal het aantal speelzalen teruggaan van 9 
naar 7. Om het geheel straks kostendekkend te krijgen komt er 
structureel extra budget vanuit de wet OKE beschikbaar. 
 
Onze fractie heeft er in de commissie op aangedrongen dat al deze 
stappen niet ten koste mogen gaan van een goede voorbereiding 
op het basisonderwijs. Wij zien kansen in een nauwere               
samenwerking tussen de peuterspeelzalen en de basisscholen. 
Ook met dit onderwerp is ingestemd. 
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Terugblik 

Door lid 
Cees Vissenberg 

 
1986 
Het eerste wat we tegenkomen in januari is een duidelijk merkbare 
ziekte bij bestuur en fractie van Gemeentebelang. Die gaat        
gepaard met een hoge mate van koorts: Verkiezingskoorts! De  
verschillende partijen lanceren hun slogans en proberen de kiezers 
al weer op te warmen, voor hun ideeën te kiezen. Vanzelfsprekend 
wordt Gemeentebelang ook aangestoken door het virus en neemt 
daarbij het initiatief voor samenwerking met alle partijen. Zij stuurt 
een uitnodiging om alle mee te doen, om te komen tot een brede 
samenwerking met alle partijen om een Jongeren Platform op te 
richten. GB  heeft de primeur in Nunspeet, omdat het nu een     
afdeling Jong Gemeentebelang heeft die zeer actief is. 
 
 “Jong GeBe” (destijds werd GeBe als afkorting gebruikt) met een 
brede belangstelling voor de Nunspeetse samenleving en de     
intentie dit ruimer op te zetten samen met alle andere partijen. De 
jeugd heeft de toekomst, wordt al vaak geroepen, maar kan door 
samenwerking ook daadwerkelijk echt gestalte krijgen. Elke partij 
wordt gevraagd om 2 jongeren in de leeftijd tussen 17 en 26 jaar af 
te vaardigen in het Platform. Hierbij benadrukt GB het belang om 
de jeugd bewust te maken dat zij ook invloed kan uitoefenen op 
datgene waar hun belangstelling naar uit gaat. Niet alleen de 
(bejaarde) heren en dames die elke laatste donderdag van de 
maand in het Raadhuis de besluiten nemen, maar alle inwoners 
van Nunspeet, van jong tot oud, kunnen hun invloed laten gelden 
bij de besluitvorming van de Gemeenteraad. Binnen GB was met 
name de secretaris Aartje Pos-Franken de grote aanjager van dit 
initiatief.  
Wellicht komt u meer bekenden tegen als ik wat uitgebreider de 
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plannen voor de campagne ga toelichten. Zo kunt u dan ook een 
vergelijking maken met de keuzes voor propaganda toen en nu. 
Door de heren van Leeuwen, Vissenberg en mevrouw Pos werd 
een folder ontworpen. Elk lid van het bestuur en/of commissie kon 
teksten aanleveren waaruit een keuze zou worden gemaakt. Op de 
voorkant kwam de tekening van de 4 dorpen en op de achterzijde 
een foto met de eerste 3 kandidaten van de lijst. De folder werd 
aan 2 zijden bedrukt en de foto’s werden aangevuld met teksten 
(headlines). Het drukwerk werd aanbesteed bij Drukkerij van Rijn, 
die we toen nog hadden in Nunspeet. Verder moest men kijken 
naar de kostenpost voor de verspreiding van het drukwerk, want 
daar ging ook aardig wat geld in zitten. Verspreiden per post of via 
de reclamefolder bezorgers? Met de grote stapel reclamefolders 
kostte het 2 cent per stuk, maar via die grote stapel zou er ook veel 
rechtstreeks de oudpapierbak in verdwijnen. Als aparte folder werd 
het wel 2x zo duur. Mevrouw van ’t Oever (Dieni) zou het eerst 
eens uit gaan zoeken en met een goed voorstel terugkomen. Aart 
van Ruler bood aan om de folders voor Vierhouten en Elspeet op 
zijn kosten te laten bezorgen. En daar protesteerde eigenlijk       
niemand tegen.  
 
Er moest een raambiljet komen. Natuurlijk stond de persoonlijke 
brief ook weer op de agenda. Het was al jaren de goede gewoonte 
om door alle bestuurs-, raads- en gewone leden een brief te laten 
sturen naar familie, vrienden en bekenden, de Persoonlijke Brief 
geheten. Veel mensen stelden dit altijd al op prijs om die brief te 
ontvangen en ook al stemden zij dan niet op GB, men waardeerde 
het wel. Maar U begrijpt wel dat het toch een beetje de bedoeling 
was om ze op GB te laten stemmen. In beginsel werd er een      
basisbrief gemaakt door de voorzitter en de leden mochten er een 
persoonlijke tint aangeven. De uitwerking, zoals de bezorging, werd 
centraal geregeld. Er werd weer een rondrit opgenomen in het   
programma en ook de kraam op de weekmarkt werd weer          
gereserveerd. De begroting voor al die activiteiten is nog niet      
helemaal dekkend, maar de commissie is positief en denkt dit     
tekort snel te kunnen wegwerken. De uitnodigingen voor de      
persconferentie gaan in elk geval al de deur uit. Leuk detail is een 
brief van de gezamenlijk Vakbondsorganisaties CNV en FNV die 
ondermeer is ondertekend door  de heer Loopik namens de FNV 
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en, C. Vissenberg namens CNV. 
 
De uitnodiging voor het Platform voor de Jongeren krijgt een      
vervolg. Wij ontvangen een brief van het CDA Nunspeet dat  bezig 
is met het oprichten van een eigen Jongerenafdeling van het CDA. 
Zij kunnen om die reden niet aanwezig zijn op de bijeenkomst van 
het Jongerenplatform die door GB wordt georganiseerd. Toeval? 
 
Voor een groot deel heeft de jeugd ook een eigen agenda waarbij 
de eigen doelgroep benaderd wordt. Arita Berends is de              
coördinator van het team en huize Berends in Hulshorst is de     
uitvalsbasis. Als coördinator werkt Arita nauw samen met Paul 
Gommers, de lijsttrekker. Hierdoor kan er een goede coördinatie 
ontstaan tussen Jong GB en de moedervereniging. Er wordt zelfs 
een bijeenkomst belegd waarin wordt ingegaan op de                  
staatsinrichting van Nederland, hoe de politiek in Nunspeet in     
elkaar steekt en welke positie Gemeentebelang daarin vervult. Er 
wordt ook een heuse persconferentie belegd in de Veluwse Jager. 
De pers kan dan foto’s maken van het team, waarbij de gele eend 
(autootje) van Monica Piebinga als mascotte optreedt. Het team 
bestaat op dat moment uit de volgende personen: Erna Berends, 
Frank Muntz, Monica Piebinga, Renee Berends, Sylvia Gommers, 
Eric Hop, Janita van Ruler en Arita Berends.  
 
Tijden veranderen en mensen veranderen natuurlijk. De vaste     
posities die de bestaande landelijke partijen hebben, gaan ietsje 
wankelen. Er komt wat reuring in de politiek. Een aantal dingen is 
niet meer zo vanzelfsprekend. In Den Haag hoeft niet alles meer 
geregeld te worden voor de burgers. De politieke lijnen tussen het 
Binnenhof en de provincies en steden zijn al lange tijd te lang. Er 
komt een wending in het politieke denken: lokaal wat lokaal kan en 
centraal wat centraal moet. Wet- en regelgeving zal altijd bij de 
Tweede en Eerste Kamer blijven, maar een behoorlijk aantal      
regelingen kan best gedelegeerd worden naar de gemeenten.    
Reden dat er in Oudewater een groep opstaat die zich “De         
Onafhankelijken, Politieke partij voor Oudewater” gaat noemen. In 
januari had deze partij een congres georganiseerd met de titel:  
Gemeentepolitiek, een onafhankelijk verschijnsel.” 
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De opzet van die bijeenkomst was erop gericht, het automatisme 
binnen de gemeentelijke politiek een halt toe te roepen en       
daarmee de inwoners op te roepen om expliciet op de plaatselijke 
groeperingen te stemmen. Die zitten midden in de samenleving 
van een stad of een dorp, die weten wat de inwoners bezig houdt, 
zij weten waar de knelpunten zitten en vaak ook hoe deze opgelost 
kunnen worden. Maar De Onafhankelijken waren wel van een    
belangrijk ding afhankelijk: geld om de idealen te verwezenlijken. 
Ze kwamen met een verzoek/voorstel om te vragen om een        
bijdrage per partij van f 100,00. Daarbij gaven ze ook aan dat het 
wel een aanzienlijk bedrag was, maar dat de campagne behoorlijk 
wat zou gaan kosten. Met dat geld zou een landelijke advertentie-
campagne gestart worden. De begroting stond op f 6.186, 29 en 
daarvoor kreeg je ruimte in: De Telegraaf, Algemeen Dagblad, de 
Volkskrant, NRC-Handelsblad, Trouw en het Parool. Mij dunkt, 
daar kun je mee thuis komen. 
 
Intussen gaat het dagelijkse leven in Nunspeet gewoon door. In de 
commissie die o.a. adviseert over afval- en milieuzaken is bekend 
gemaakt dat de vuilstortplaats De Kril in Elspeet binnen twee jaar 
gesloten zal worden. De Kril zal gesaneerd en afgedekt worden. 
Op een aantal plekken zullen buizen in de grond geslagen worden, 
waardoor grond- en watermonsters kunnen worden genomen. 
Eens zal de vervuiling zodanig zijn afgenomen dat men bv. een 
wandelroute over De Kril kan uitzetten. We gaan het allemaal nog 
meemaken. Voorlopig moet er naarstig gezocht worden naar een 
alternatief. Gelijk komt er een beetje beweging in de manier van 
denken over hoe je met afval omgaat. Dat is een omschakeling die 
niet erg soepel zal verlopen. Allereerst omdat alle andere          
methoden duurder zijn, maar ook omdat de afvalberg steeds groter 
wordt. Het aantal kilo’s afval per inwoner stijgt, omdat men meer 
gaat consumeren en er ook een grotere hoeveelheid verpakkings-
materiaal gebruikt wordt. De vraag naar grondstoffen neemt snel 
toe. Het lijkt erop dat we in Europa een beetje de Amerikaanse 
consumptiemaatschappij gaan volgen. Er komen al steeds meer 
kleinere verpakkingen van plastic die de vertrouwde bruine        
papieren zak gaan vervangen. Men noemt het ook wel              
gekscherend: de vooruitgang. Er wordt op veel plaatsen veel olie 
geboord en plastic is een product dat uit aardolie wordt gemaakt. 
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Gelukkig halen de scholen en kerken in Nunspeet nog steeds het 
oude papier op. Aan de Waterweg staat een container waarin je het 
oud ijzer kunt dumpen en op de Gemeentewerf kun je chemisch 
afval, medicijnresten, tl-buizen en gebruikte batterijen inleveren. De 
mensen worden zich er iets meer van bewust dat men zuinig moet 
zijn op moeder aarde.  
 
Binnen de fractie blijft de molen in Hulshorst onderwerp van       
gesprek. Gerard Berends dringt sterk aan op restauratie en gaat in 
discussie over het belang van de molen contra het verplaatsen van 
de basisschool in Hulshorst. Wanneer de molen zou verdwijnen, 
krijg je er nooit meer een molen voor terug. Stel je het verplaatsen 
van de school een jaartje uit, is er even wat gemopper, maar zal 
men dit snel accepteren. Paul Gommers legt uit dat deze           
vergelijking helemaal mank gaat. Verplaatsing van de school valt 
onder Ruimtelijke Ordening en de molen onder Welzijn en Cultuur. 
Het is het vergelijken van appels met peren en elke groep heeft 
haar eigen begroting en prioriteiten.  
 
Voor alle duidelijkheid: een raadslid neemt besluiten zonder last en 
ruggespraak. Dat betekent, dat een raadslid geen papagaai mag 
zijn van wie dan ook, geen geld en/of goederen mag aannemen 
waaraan een inspanningsverplichting zou zitten. Anders gezegd, 
een raadslid mag zich niet laten belonen in ruil voor toezeggingen. 
Het raadslid wikt en beschikt naar eer en geweten en voor het   
welzijn van de gehele gemeenschap. (Klinkt mooi trouwens!) Ik 
geef een voorbeeld: in de fractie-bestuursvergadering was         
gesproken over het lokale emancipatiebeleid. De raadsleden      
bespreken de aankomende raadsagenda in samenspraak met   
leden van bestuur en steunfractie, waarbij de voors en tegens   
worden besproken. Daarna gaat het raadslid naar de commissie- 
en/of raadsvergadering. In de gezamenlijke bestuur- en          
raadsfractievergadering volgt een evaluatie. Ergens op een        
moment vraagt een bestuurslid aan een raadslid waarom deze in 
de raad anders had besloten op een raadsvoorstel, dan in de     
fractie-bestuursvergadering was besproken. Het raadslid            
antwoordde, dat tijdens het debat hij zodanige andere argumenten 
had gehoord, dat hij zijn mening had bijgesteld. Hij zat tenslotte in 
de raad voor het welzijn van de Nunspeetse inwoners.  
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 OP SCHOENEN VAN VEDDER LOOPT U VERDER 

NUNSPEET - Stationslaan 11 - Tel.0341-252013 

ERMELO  - de Enk 3  - Tel.0341-559543  

Tegen inlevering van deze 

advertentie GRATIS 

onderhoudsmiddel bij aankoop 

van een paar schoenen 

 t.w.v. € 3.90   
  

Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen 

                       WAARDEBON  

gemb 

 
Voorzitter Jaap Straatsma had een rondje op de fiets gemaakt in 
Elspeet en was daarbij gestuit op een beste bult bomen. Dat kan 
natuurlijk in Elspeet, maar die bomen lagen horizontaal. Bij het  
terrein van de motorcrossclub in Elspeet waren plusminus honderd 
bomen gekapt. Jaap had nergens in de gemeentelijke publicaties 
iets hierover kunnen vinden. Na enig speurwerk bleek dat         
wethouder van der Zande en mondelinge toezegging had gedaan 
aan de crossclub. Het zal natuurlijk wel toeval geweest zijn dat de 
wethouder ook in Elspeet woont. Je kent het wel, lekkere korte   
lijntjes tussen bestuur en inwoners. Maar Aart van Ruler gaat het 
uitzoeken.  

 
(wordt vervolgtJ) 
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Rommel? Nee echt niet! 

Bij het voorbereiden van het vorige Klaverblad, kwam ineens de 
Koninginnedagrommelmarkt ter sprake. Een paar jaar geleden   
ontstaan om een overvolle schuur leeg te krijgen en meteen een 
leuk initiatief om geld te genereren voor de verkiezingen. Omdat er 
geen landelijke organisatie achter Gemeentebelang zit, moet onze 
vereniging ‘haar eigen broek ophouden’. 
 
De eerste initiatiefnemers, de heren Kamp en Slager, waren dit 
jaar helaas verhinderd, dus of het wel door zou gaan was nog de 
vraag. Als je geen spullen te verkopen hebt, is die vraag snel van 
tafel, dus eerst maar eens een oproep in Het Klaverblad. Dat resul-
teerde in een behoorlijk aanbod van spullen, waardoor we eigenlijk 
niet meer onder de rommelmarkt uit konden, want de bewuste 
schuur stond weer vol! 
 
In de vergadering is een kleine inventarisatie gehouden om de   
beschikbaarheid van de diverse bestuurs- en fractieleden te peilen. 
Vervolgens een schema gemaakt en de werkzaamheden verdeeld. 
Het grootste probleem was om iemand te vinden voor het           
reserveren van een plekje op de Stationslaan, ter hoogte van de 
Driestweg. Strategisch een superplek, want de meeste mensen die 
in Nunspeet naar de rommelmarkt gaan, komen op stands van de 
Gereformeerde Kerk aan de Driestweg af. Dan pakken ze nog net 
even een stukje Stationslaan mee en daar lopen ze dan zo tegen 
de kraam van Gemeentebelang aan. Verder hadden we een      
opbouwteam, verkoopteam ochtend en een verkoopteam middag, 
dat ook de kraam zou afbreken.  
 
In tegenstelling tot andere jaren, begon het opbouwen in het      
algemeen deze 30e april niet zo heel vroeg. Daarom konden we 
even voor half 6 op Koninginnedag precies dat plekje bezetten dat 
we graag hebben wilden. De neergezette auto bleek niet eens   
nodig te zijn geweest.  
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Om kwart over 6 raakten we ons eerste item kwijt aan iemand die 
net van zijn werk(!) kwam. Natuurlijk meteen commentaar van de 
overburen, dat er voor 8 uur niet verkocht mocht worden, maar die 
werden al snel de mond gesnoerd: Het was te geef geweest! 
 
Om kwart over 7 stond alles en gingen we aan de koffie, wat op 
zich geen verkeerde tijd is voor een bakkie.  
 
Het ochtendteam, tijdelijk bijgestaan door de wethouder, heeft    
uitstekend gedraaid. Het middagteam nam het over en de prijzen 
werden al snel wat lager. Er is heel veel verkocht en er is veel    
gekletst en gelachen. Diverse Gemeentebelangleden kwamen even 
buurten en met inladen van de spullen hebben Rieky Vissenberg en 
haar man Cees (ons nieuwe erelid) geholpen. 
 
Een geslaagde dag met een totale opbrengst van € 175,80! 
 
Mocht u met uw spullen in de hand bij de vuilcontainer staan, of 
heeft u op zolder nog bruikbare spullen die u niet meer nodig heeft, 
denkt u dan aan onze rommelmarkt? Volgend jaar – bij goede 
weersomstandigheden – willen we weer om half 6 een stand       
opbouwen voor Gemeentebelang. 
 
Namens de marktcommissie, 
Hermien Bos 
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Kramm’s Column  

BEROEMD 
 
We willen allemaal beroemd zijn of worden. Een glanzende rol in 
een speelfilm of een fortuin verdienen met een prachtige zang    
carrière. Van kinds af aan dromen we ervan om een beroemdheid 
te zijn. Maar is dat nou werkelijk een ultieme droom? 
 
Ik wilde vroeger ook altijd beroemd worden. Het leek me             
fantastisch. Het leven, de aandacht en het geld. Al die mensen die 
speciaal naar jou komen kijken en geld betalen voor een kaartje. 
Naïef als ik was dacht ik dat het alleen maar leuke kanten had, het 
onbereikbaar zijn bijvoorbeeld. De realiteit leert mij te zeggen dat je 
beter af bent zonder een sterrenstatus.  
 
Je leeft niet meer. Je wordt namelijk geleefd. Je wordt op een   
voetstuk geplaatst. Afgeschermd van de ‘harde’ buitenwereld. Je 
gaat van optreden naar optreden, zonder te weten waar je bent. 
Het platencontract schrijft voor dat je minstens 5 hit cd’s moet    
maken. Weg met het plezier in de muziek en een welkom aan de 
massa. Hits verkopen is het motto en ze maken van jou als        
rasartiest een product. Je wordt een poster, je wordt gevolgd door 
de pers en elke scheet komt in Hart van Nederland. Totdat je     
carrière niet meer loopt. Dan belandt je in Shownieuws met      
overmatig drankgebruik.  
 
Door zichzelf in de vernieling te helpen, blazen gevallen sterren 
hun carrière nieuw leven in. Puur een PR-stunt van de manager. 
Leedvermaak verkoopt, dus als het even bergafwaarts gaat met de 
carrière van een superster doen ze er alles aan om maar in het 
nieuws te komen. Klysma’s, cocaïne, afkickklinieken en het hoofd 
kaal scheren het hoort allemaal bij je glansrijke carrière.  
 
In plaats van dat je een gerespecteerde artiest bent, vinden we je 
zielig. Maar het kan nog erger. Michael Jackson was een zielige 
vertoning. Misbruikt door de media, misbruikt door zijn managers. 
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Psy Go 

Maar bovenal misbruikt door ons, want tenslotte zijn wij het die de 
verhalen in de Story willen lezen.  
 
Helaas, was er nog maar op één manier geld aan Michael te      
verdienen.  
 
Als we het nog wat dichter bij de actualiteit trekken, noem ik het 
sprookjeshuwelijk van Wim & Keetje in Londen. Was het niet Lady 
Diana die haar Waterloo vond bij een achtervolging van hordes pa-
parazzi? Alleen omdat wij zo graag een foto van haar nieuwe min-
naar wilden zien. Ook dit bruidspaar heeft levenslang...  
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 3e Nunspeetse Heideloop 

 
Gemeentebelang organiseert op zaterdag 20 augustus 2011 voor 
de derde keer de Nunspeetse Heideloop vanaf de speelweide   
Stakenberg.   
 
Wandelen, Nordic Walking en Hardlopen. Voor iedereen is er de 
mogelijkheid om sportief en vitaal aan de slag te gaan of gewoon te 
genieten, want de heide staat dan prachtig in bloei. Wij willen u dan 
ook van harte uitnodigen om aan dit evenement deel te nemen. 
Leuk om elkaar op deze wijze te ontmoeten.  
 
Gemeentebelang gaat onder andere voor vitaliteit van onze        
gemeenschap en gemeente. Tevens staan we met de Heideloop in 
contact met de inwoners van de gemeente Nunspeet.                 
Gemeentebelang is dan ook van mening dat de Nunspeetse      
Heideloop prima past naast haar politieke activiteiten.  
 
Er hebben afgelopen jaar bijna 200 deelnemers meegedaan. Dit 
was 50% meer dan in 2009 toen we de Nunspeetse Heideloop voor 
het eerst organiseerden. We hopen komend jaar op 250 tot 300 
deelnemers.  
 
Hermien Bos, Otto Huitema, Bert Kamp en Rene Slager zijn       
verantwoordelijk voor de organisatie. Rene en Bert houden zich 
vooral bezig met het Wandelen en Nordic Walking. Otto en        
Hermien nemen samen met Karl Wessels en Willem Hagenbeek 
het hardlopen voor hun rekening. Daarnaast is er nog een aantal 
vrijwilligers nodig die tijdens de dag willen meehelpen. U kunt u 
zich hiervoor bij mij opgeven.  
 
U bent als deelnemer, maar ook als toeschouwer van harte welkom 
op zaterdag 20 augustus tijdens de Nunspeetse Heideloop. Kijkt u 
ook eens op onze website: www.nunspeetseheideloop.nl. 
 
Otto Huitema 
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Commissie Maatschappij en Middelen 

Door raadslid 
mr. Bram ten Hove 

 
Regio Noord-Veluwe inkoop producten en diensten Inclusief 
Groep  
In Het Klaverblad van februari heb ik aandacht besteed aan de   
herstructurering van sportcomplex de ‘Wiltsangh’. Momenteel wordt 
er hard gewerkt aan het Masterplan Revitalisering Wiltsangh en ik 
hoop u in het volgende klaverblad hierover te kunnen berichten. In 
de afgelopen commissievergadering van Maatschappij en Middelen 
heb ik het spreekrecht gehad over de motie van de Regio       
Noord-Veluwe (RNV) omtrent de inkoop van producten en diensten 
van de Inclusief Groep. Hierover wil ik u dit maal wat vertellen en 
daarbij enkele kanttekeningen meegeven. 
 
Het algemeen bestuur van de RNV heeft een motie (is een formeel 
middel waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt 
voor kan leggen aan een vergadering) opgesteld waarin zij de    
gemeenten oproept een standpunt in te nemen over de rol van de 
Inclusief Groep bij het gemeentelijk inkoopbeleid.  
 
De Inclusief Groep, ondernemer in passend werk, begeleidt      
mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt naar zo regulier 
mogelijk werk. Dit is een goede zaak en moet ook aan alle kanten 
worden toegejuicht. Ook voor de samenleving is het juist een    
goede zaak dat dit soort ondernemingen / overheids-                    
ondernemingen er zijn die bepaalde mensen met de voornoemde 
achterstand helpen. Op dit moment worden er heel wat opdrachten 
gegund door de Gemeente Nunspeet aan de Inclusief Groep (totaal 
een bedrag van 250.000 / 260.000 euro aan werkzaamheden 
(groenonderhoud, post en schilderwerken). De RNV-gemeenten 
hebben Inclusief groep N.V. opgericht om mensen met een          
SW-indicatie (Sociale Werkplaats) passende werkgelegenheid te 
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bieden. Daarnaast hebben de gemeenten er als eigenaar belang bij 
dat Inclusief Groep niet in de rode cijfers terecht komt nu de       
rijks bezuinigingen op de sociale werkvoorziening de financiële   
positie van de Inclusief Groep behoorlijk onder druk zetten.  
 
Waar richt zich nou precies de motie van de RNV op en wat wordt 
er nou precies gevraagd door de Inclusief Groep? Het komt erop 
neer dat er wordt gevraagd van de Gemeente Nunspeet of zij 
meer / extra werkzaamheden wil verstrekken aan de Inclusief 
Groep. Het gaat dan om een bedrag van zo’n 200.000 euro aan 
werkzaamheden, verspreid over groenonderhoud, post,           
schoonmaak, schilderen en detacheren. Het komt erop neer dat er 
dus een voorrangspositie wordt gecreëerd voor de Inclusief Groep 
en dat één op één deze werkzaamheden worden verstrekt aan de 
Inclusief Groep. Deze gang van zaken wringt met het inkoopbeleid 
dat wij in de Gemeente Nunspeet hanteren. 
 
In april 2010 is door de gemeenteraad het inkoopbeleid              
vastgesteld. Inkoop wordt meestal gedefinieerd als “alles waar een 
externe factuur tegenover staat”. Het is een procesmatige activiteit. 
De nota inkoopbeleid gemeente Nunspeet is van toepassing op het 
complete spectrum leveringen, diensten en werken. Inkoop gaat 
over zeer uiteenlopende zaken zoals software, leerlingenvervoer, 
uitzendkrachten, adviesdiensten, kantoormeubilair maar ook       
bijvoorbeeld de aanleg van wegen of onderhoud van gemeentelijk 
groen. Dit beleid geeft duidelijk de kaders en spelregels weer voor 
het inkopen van leveringen, diensten en werken. Ook helpt het 
nieuwe beleid de deelnemende organisaties in het streven naar een 
rechtmatige en doelmatige inkooppraktijk.  
 
In dit inkoopbeleid past in de ogen van de fractie van                   
Gemeentebelang geen voorrangspositie voor de Inclusief Groep. 
Opdrachten worden vooraf ingeschat op geschiktheid. Lijkt de    
opdracht geschikt om de Inclusief Groep hiervoor in te schakelen, 
dan kan de Inclusief Groep hierover worden geïnformeerd.         
Zodoende kan zij zich inschrijven voor een opdracht.  
Wanneer er een aanbestedingsprocedure van start gaat kan er  
extra aandacht worden geschonken aan het aspect van de sociale 
werkvoorziening. En dan is het van belang dat als gunningscriteria 
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een wegingsfactor mee wordt genomen met betrekking tot de      
sociale werkvoorziening. Hierdoor zou de mogelijkheid kunnen   
worden bewerkstelligd dat de Inclusief groep voorrang zou kunnen 
krijgen bij een eventuele selectie. In de ogen van de fractie van  
Gemeentebelang zijn deze  gunningscriteria van groot belang en 
op basis van deze criteria kunnen er bepaalde werkzaamheden 
aan de Inclusief Groep worden gegund / verstrekt.  
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Flyer Nunspeetse Heideloop 

 

Z�������  20 �������� 2011 
 

H�������� - N����� W������ - W������� 
 

Start en finish:  Speelweide Stakenberg 
 

Starttijden hardlopen:   08.45 uur:  1.2 km 

     09.00 uur:   3 km 

     09.30uur:   5 km 

     10.30 uur:    10 km 

     12.00 uur:   15 km 
 

C����������:  

1.2 km   meisjes t/m 12 jaar 

   jongens t/m 12 jaar 

3 km   jeugd meisjes 13 t/m 17 jaar 

   jeugd jongens 13 t/m 17 jaar 

5, 10, 15 km  dames 16 t/m 39 jaar 

   heren 16 t/m 39 jaar 

   dames 40 t/m 54 jaar 

   heren 40 t/m 54 jaar 

   dames 55+ 

   heren 55+ 

 

Starttijden Nordic Walking en Wandelen: tussen 09.00 en 11.00 uur 

   
Routes:   10 km, 15 km en 25 km (met routekaart) 

 

K�.���:   

Hardlopen, Nordic walking en Wandelen:   

Voorinschrijving:    € 3,00  Jeugd t/m 17 jaar 

    € 5,00  Vanaf 18 jaar 

Na-inschrijving:     € 1,00 extra. 

  

V�����.=>��?@��� A��:  555.����������6��������.�� 
 

S��������:  I���������,  P���9:��6��� J�� �� D���� D�����,  A������ B����� 

����’�,  F�������� ,  J�� A�����A���,   H������� M������,   C������� C������� 

F����� F����,  D� H���6� B�D���6��,  JSK G����,  V�� M��� E����9 S����� 

H����6  ��  B���,  A���A�I���I����DJ B����,  C�A���� B���� H���, H�A�� BV. 
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Commissie Ruimte en Wonen 

Door raadslid 
John van Slooten 

Molen De Hoop of wanhoop 
U heeft wellicht vrij recent het artikel in de krant gelezen over de 
restauratie van molen De Hoop in Elspeet. De vraag is nu of deze 
restauratie nog tot een goed einde gebracht kan worden. En dat 
komt omdat niet elke partij binnen onze gemeente zich kan vinden 
in de plannen zoals die nu voorliggen! 
En dat zou heel erg jammer zijn omdat we al meer dan 30 jaar de 
wens hebben om de molen te restaureren. Een ondernemer die zijn 
nek wil en durft uit te steken heeft gelukkig de molen kunnen kopen 
om zodoende de restauratie in gang te zetten. Maar nu dreigt het 
hele project te eindigen! 
 
Om de kosten van restauratie te dekken zijn subsidies verstrekt. 
Echter bij de koop van de molen is door de oude eigenaar          
bedongen dat er voor hem een woning wordt gebouwd bij de     
molen. Ook deze kosten moeten gedekt worden. Op termijn kan de 
nieuwe eigenaar deze woning verkopen aangezien hij eigenaar zal 
blijven. Maar de investering moet wel gedaan worden. De           
enthousiaste ondernemer heeft daarom verzocht om eveneens 3 
kleine vrijstaande woningen te mogen bouwen aan de overzijde 
van de straat.  
 
En nu gaat er voor sommige partijen in de gemeenteraad een 
schoen wringen.  En wel op een tweetal punten: 
• de woning bij de molen is niet gewenst vanuit een              

planologisch oogpunt 
• er wordt te veel winst gemaakt bij dit project door de          

ondernemer 
Helaas hebben deze partijen wel een meerderheid in de             
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gemeenteraad en daardoor dreigt de restauratie een wanhoop te 
worden. Gemeentebelang is helder, wij willen de molen              
gerestaureerd hebben. Als hier de drie woningen voor nodig zijn 
dan is dat voor ons akkoord. Te meer daar deze woningen passen 
in het beruchte KWP en het feit dat de provincie akkoord gaat    
omdat het ‘betaalbare’ vrijstaande woningen betreft. Kortom niets 
staat in de weg wat ons betreft! 
 
Wat de zaak interessant maakt is dat een aantal partijen in de    
gemeente de winst / verlies van de ondernemer meenemen in hun 
standpuntbepaling. Dat betekent dus dat we de afweging of we wel 
of geen woningen toestaan laten afhangen van de winsten die   
gemaakt zouden kunnen gaan worden. En dat is wat                  
Gemeentebelang betreft niet de juiste weg. Wat betreft de          
planologische bezwaren bij de woning rondom de molen, daar  
hebben we nog begrip voor. Echter om überhaupt een restauratie 
mogelijk te maken is deze woning wel noodzakelijk. En de wijze 
waarop de woning wordt gesitueerd en ingepast in het landschap 
maakt het voor ons een prima optie! 
 
Maar hoe nu verder. Vanuit de 2 partijen die tegen het huidige plan 
zijn is nu voorgesteld om 1 vrijstaande woning te schrappen. Zodat 
er dan nog 2 overblijven om te bouwen. Op zich lijkt dat een prima 
alternatief, echter: 
• deze woningen zouden best wat groter mogen vond men, 

 zodat er nog voldoende verdiend kon worden door de         
ondernemer 

• en dit biedt geen oplossing voor de bezwaren tegen de      
woning in de direct nabijheid van de molen 

 
Wat ons betreft is dit dus geen alternatief, mede omdat de         
woningen duurder zullen worden als deze ook groter worden. En 
dit levert dan een probleem op bij de provincie omdat zij betaalbare 
woningen eisen. 
 
Kortom, hoe dit gaat aflopen is nog niet duidelijk! De fractie van 
Gemeentebelang wil maar één ding en dat is dat molen De Hoop 
gerestaureerd wordt! Wat ons betreft is dit alleen haalbaar op basis 
van het plan zoals dat voorlag! 
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Commissie Ruimte en Wonen 

Door raadslid 
René Slager 

HondenpoepD  
Jis voor velen een grote ergernis! 
 
Ja, waar gaat het over, zou je denken. Dit is een thema dat hoog 
op de irritatie lijst staat. Het plezier van hondenbezitters moet niet 
er niet toe leiden dat anderen in de strJ trappen. Dat geldt ook  
overigens ook voor de eigenaren/ houders van honden! Men kijkt 
altijd onmiddellijk naar de overheid, “doe daar wat aan!” 
 
In de APV ( Algemene Plaatselijke Verordening) staat onder andere 
dat  ...het verboden is je hond los te hebben lopen,  
 ...het verplicht is een poepzakje bij je te hebben, 
 ...je verplicht bent het op te ruimen, 
 ...enzovoort 
 
Het is zo dat wij zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. We  
kunnen elkaar daar toch ook op aanspreken. De hondenbelasting is 
(gelukkig) afgeschaft, maar als de overlast toeneemt, bestaat de 
kans dat deze wederom wordt ingevoerd. Daar is ook niemand bij 
gebaat. 
 
In de commissievergadering van 16 mei jl. heeft de fractie van GB 
er voor gepleit de nota hondenbeleid 2012 – 2020 zonder al te veel 
wijzigingen uit te voeren. Ook hebben wij gevraagd om BOA’s in te 
zetten op plaatsen waar de meeste klachten vandaan komen. 
 
Bij enkele andere partijen gingen stemmen op om extra               
opvoedcursussen voor honden te laten geven. Wij denken dat je 
die tijd beter aan de baasjes kunt besteden.  
Binnen de gemeente Nunspeet staat de sociale samenhang hoog 
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in het vaandel en zeker op dit onderwerp moeten we elkaar kunnen 
aanspreken. Dit is een kwestie van fatsoen. “Laat een ander niet 
met de troep zitten.” 
 
In  de raadsvergadering op 26 mei jl. heb ik nog toegevoegd om   
als aanvulling op de uitlaatplaatsen de ruwe bermen vrij te stellen,  
hetgeen als advies staat in de beleidsnota. Onder ruwe bermen 
vallen perken of groenstroken met hogere beplanting.  
 
Openbare verlichting 
In de dezelfde commissievergadering is dit onderwerp aan de orde 
geweest. Er ligt een uitgebreid rapport met allerlei aanbevelingen 
en adviezen. Wij gaan niet over welk lampje waar moet. Onze  
fractie heeft het vertrouwen uitgesproken in het college dat met het 
ambtelijke apparaat zal letten op duurzaamheid en                   
energiebesparing. Nu is de spaar/ LED –lamp de toonaangevende 
verlichting. De beleidsnota is voor de periode van 2012 -2020.   
Gelukkig wordt deze nota in 2016 weer tegen het licht gehouden, 
want je weet niet wat men morgen uitvindt. De gemeente Nunspeet 
heeft een vooruitstrevend beleid en loopt daarmee al voor de     
muziek uit. Onnodig energie verspillen kan je in deze tijd niet mee 
aankomen. Een ieder heeft de zorg dat de generaties die achter 
ons komen op een leefbare/ schone  aarde komen. 
 
Wij blijven kritisch en de spots zullen gericht blijven op overlast en 

viezigheid! 
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Autobedrijf 

B. FOPPEN 
 

∗ autoverkoop, nieuw en gebruikt 

∗ reparatie van alle merken auto´s 

∗ APK-keuringsstation 

∗ fietsverkoop en –verhuur 

∗ fietsreparatie 

∗ camping-gas 

∗ tankstation 

∗ navigatie-inbouw 

∗ telefoon-inbouw 

 Openingstijden: 
Nunspeterweg 3 van maandag t/m vrijdag: 

8076 PC Vierhouten 07.30 – 19.30 uur 

Tel. 0577-411204 zaterdag: 08.00 – 19.00 uur 

 zondag: 11.00 – 18.00 uur 
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KLEIN BINNENHOF 

 
UITZENDSCHEMA 2011 (maart t/m mei) 

donderdagavond 19.00 – 20.00 uur 
 
 Datum:  Gelijktijdig:  Partij: 
 
Juni  2     Hemelvaartsdag 
  9  MM   SGP 
  16  AB   GB 
  23     CDA 
  30     Gemeenteraad 
 
In de maanden juli en augustus zijn er geen uitzendingen in      
verband met de zomervakantie. 
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AGENDA 

Vergaderingen 

Juni   

Maandag 6 Fractieberaad voor Commissies 

Donderdag 9 Commissie Maatschappij en Middelen 

Dinsdag 14 Commissie Ruimte en Wonen 

Donderdag 16 Commissie Algemeen Bestuur 

Maandag 20 Bestuursvergadering 

Maandag 27 Fractieberaad voor Raad 

Donderdag 30 Openbare Raadsvergadering 

Vrijdag  27 Inleveren kopij Klaverblad juni 

   

   

Zomervakantie   

   

Augustus   

Zaterdag 20 3e Nunspeetse Heideloop 

Dinsdag  23 Raadsvergadering, facultatief 
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September   

Maandag 5 Fractieberaad voor Commissies 

Donderdag 8 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 12 Commissie Ruimte en Wonen 

Donderdag 15 Commissie Algemeen Bestuur 

Maandag 19 Bestuursvergadering 

Maandag 26 Fractieberaad voor Raad 

Donderdag 29 Openbare Raadsvergadering 

Vrijdag 30 Inleveren kopij Klaverblad 

Bent u al aan het trainen? 

 
20 augustus 2011, de 3e Nunspeetse Heideloop 
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MANROY NUNSPEET  V.O.F. 

De Visserlaan 107 te Nunspeet  

8072 XG Nunspeet 

Tel.  : 0341 250612 

Fax : 084-7391236 

mail : info@MANROY.nl / www.manroy.nl 

Ook verzorgen wij op het gebied  

van telefonie mobiele aansluitingen & 

verkopen wij mobiele en  

vast aansluiting telefoons 

Ook in de winter kunnen wij u een 
goed beveiligingsadvies geven! 

Bel voor een afspraak. 

 MANROY NUNSPEET 

   UW BEVEILIGING & TELECOM  

                      BEDRIJF 

Heeft u de Bedrijfs hulpverlening of 

ontruimingsplan nog niet in orde in uw 

bedrijf?  

Wij willen u daar graag mee  

helpen 



51 

Mutaties 

                               Verhuizingen: 
Leden wordt verzocht om adreswijzigingen zo snel mogelijk 

door te geven aan de ledenadministratie: 
 

ledenadministratie 
p/a Hermien Bos 

Heetkamp 18 
8075 CL Elspeet 

0577-492267 
 

ledenadministratie@nunspeet-gemeentebelang.nl 

           Afscheid              Welkom     

Helaas zijn overleden de volgende leden: 

Dhr. D.A. van Dijk 

Dhr. A. Blansjaar 

Gemeentebelang wenst de nabestaanden heel veel sterkte toe. 

Uitgeschreven is het volgende lid: 

Dhr. A.M.G. Bonhof 

We verwelkomen de nieuwe leden: 

Heleen van Tol (jeugdlid) 

Dhr. P. van Tol 

Mevr. M. Gerrits-Meulendijks 
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               DE HOOGHE BIJSSCHEL 
 

Seizoen- en kampeerplaatsen 
Tent verhuur (compleet ingericht) 

Jachthaven 
Verhuur zeilboten, catamaran, kano’s, waterfietsen en surfplanken 

Restaurant, snackbar, winkeltje, zwembad 
 
De Hooghe Bijsschel is een knusse gezinscamping voor liefheb-
bers van een zonnige strandvakantie aan het water, maar is ook 
een eldorado voor de actieve zeiler, surfer, visser, fietser en wan-
delaar! 
 
Onze camping heeft de mogelijkheden voor het huren van een sei-
zoenplaats, kampeerplaats of ligplaats. Heeft u zelf geen kampeer-
mogelijkheden, dan kunt u bij ons ook compleet ingerichte tenten 
huren. 
Krijgt u al helemaal de kampeerkriebels, kom dan eens langs op 
ons park of kijkt u eens op onze website www.hooghebijsschel.nl 
voor nog meer leuke kampeertips. 
 
Randmeerweg 8, 8071 SH Nunspeet 
Tel: 0341-252406 
Fax: 0341-262565 
W-mail: info@hooghebijsschel.nl 
Wbsite: www.hooghebijsschel.nl of www.molecaten.nl 
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Wij feliciteren (die jarig waren of worden)  

 Juni   

Dhr. G. Berends Mw. H.H. Makkink-van Dijk 

Mw. P.M. Hamer-Baart Mw. G. Mijnheer-Noordegraaf 

Dhr. A. ten Hove sr. Dhr. C. de Ridder 

Mw. M.I. Junte-Sagius Mw. M. Tanis-Beverloo 

Mw. J.F. Kamp-de Ridder Dhr. A.J. Verstraeten 

Dhr. B. Lankman   

    

 Juli   

Mw. Bouw-Gerritsen Mw. C.B. Muntz-Wennink 

Dhr. M.R. Fidder Dhr. J.M.S. Schouten 

Mw. F.C. Jansma-van Dam Mw. J. Vriend 

Dhr. H. Junte Dhr. K.W. Wessels 

Dhr. J.C.W. van der Kraan   

    

 Augustus   

Dhr. B. Bijvank Mw. C.H. Peters-van Buuren 

Dhr. G.G.M. Bischoff Dhr.  A. Ruler 

Mw. D.J. Hijman Mw. J.S.A. Satink-Verbeek 

Mw. M. ten Hove-Bakker Dhr. C. Schenk 

Dhr. W.E. Blom Mw. C.D. Lokhorst-van der Sloot 

Dhr. P.C. de Bolster Dhr. G. Mulder 

Dhr. A.W. Huitema Mw. L.M.A.F. Seveke 

Dhr. H. Jung Dhr. H.A. van Slooten 

Dhr. C.A.M. Looy Dhr. P.J.A. Smit 
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Dhr. E. Th. Meloen Dhr. Maik Zevenbergen 

Dhr. J. Moll   

    

 September   

Mw. A. Borsboom Dhr. K. Kolstee 

Dhr. J.A. Boshuizen Dhr. G. Kruisselbrink 

Dhr. M. Bosman Mw. W. Mulder-Klaassen 

Mw. H.M. Bos-Tummers Mw. W. Th. Slager 

Mw. J. Bronsveld-Aling Dhr. J. van Slooten 

Mw. W. Eskes Mw. M.L. van Slooten-Keijzer 

Mw. A.C. Hamer-van de Ham Mw. Heleen van Tol 

Mw. Esmeralda ten Hove Dhr. H. de Weerd 

Mw. P. ten Hove-Schuurkamp   
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Interview met... 

Wie bent u? 
Mijn naam is Theo Kraandijk, geboren op 30                 

maart 1938 in Amersfoort. Gehuwd met Simone 

Kraandijk en samen hebben wij 4 kinderen. Ook 

zijn wij de trotse opa en oma van 6 kleinkinderen. 

Wat doet u in het dagelijks leven? 
   Ik ben gepensioneerd en ik geniet van mijn  
allergrootste hobby, moderne geschiedenis. Daarvoor ben ik als 
officier actief geweest in militaire dienst. 
 
Hoelang bent u al lid van Gemeentebelang? 
Sinds maart 1993 ben ik lid van Gemeentebelang. Mijn vrouw is 
een jaar later lid geworden. 
 
Waarom bent u lid geworden van Gemeentebelang? 
Ik werd benaderd om lid te worden van Gemeentebelang. De   
praktische politiek van Gemeentebelang sprak mij gelijk aan.      
Gemeentebelang is niet partijgebonden en bedrijft lokale politiek.  
 
Is er een verband tussen uw idealen en Gemeentebelang? 
Gemeentebelang is niet links of rechts. Het is een partij voor      
iedereen. Het zijn verschillende mensen, met verschillende       
achtergronden die het beste voor hebben met de gemeente      
Nunspeet. Hierbij gaat het om de praktische invulling en dat is voor 
mij belangrijk.  
 
Wie zijn uw grote voorbeelden (binnen Gemeentebelang) en   
waarom? 
In 1994 gingen we de verkiezingen in met 4 zetels. We wonnen 
een zetel en met de uitbreiding van de gemeenteraad (van 19 naar 
21 raadsleden) kregen we er nog een zetel bij. Ik was destijds  
nummer 6 op de kandidatenlijst, waardoor ik toe trad tot de raad. 
De fractie, de wethouder en het bestuur kenmerkten zich door heel 
hecht samen te werken. Dit is voor mij een groot voorbeeld en 
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compliment aan de vereniging. Ook nu kenmerkt Gemeentebelang 
zich door onderlinge vrijwilligheid. 

 
Wat was uw meest bijzondere ervaring met Gemeentebelang? 
De goede onderlinge samenwerking en de open en heldere     
communicatie zijn mij altijd bijgebleven. Het was een bijzonder 
mooie tijd om 12 jaar lang raadslid en fractievoorzitter van          
Gemeentebelang te mogen zijn.  
 
Kunt u deze zin aanvullen: ‘Als ik binnen Gemeentebelang iets kan 
veranderen dan! 
Doorgaan op deze voet. Gemeentebelang moet onder de mensen 
blijven. Dit doen ze nog steeds uitstekend. Ook Jong                  
Gemeentebelang verdient een pluim. De jongeren zijn belangrijk 
voor onze gemeente en kunnen verfrissende politiek brengen. 
 
Wie mogen we van u de volgende keer interviewen? 
Ik geef de pen graag door aan Aart van Ruler. 
 
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? 
Gemeentebelang is een partij voor iedereen, ongeacht               
geloofsovertuiging of ander gedachtegoed. Dit zorgt voor positieve 
diversiteit in de partij. Het is naar mijn idee een afspiegeling van de 
maatschappij. Wij kiezen niet voor een bepaalde groep, maar zijn 
er voor iedereen. 
 
Afsluiter 
In het verleden heeft de PVDA in Nunspeet geprobeerd om ook 
een lokale partij op te richten. Dit omdat ze dachten hier een groei 
door te maken. De naam van deze partij was volgens mij Nieuw 
Nunspeet. Echter dit was geen succes, er is natuurlijk maar één 
lokale partij: Gemeentebelang! 

Wist u dat de heer Th. Kraandijk zelfs nog 8 maanden wethouder 
is geweest... 
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Wij streven naar: 250 leden 

Wilt u Gemeentebelang helpen! 

Opgeven via de website of het ingevulde formulier insturen naar:  
 

www.gemeentebelang-nunspeet.nl 
 

Hermien Bos  
Heetkamp 18  

8075 CL  Elspeet  

Inschrijfformulier 
                                 

Contributie per jaarJO Lid € 15,50            O Gezinslid € 13,50   

                           O Lid tot 27 jaar €  7,50 

 
De Heer / Mevrouw 
 
AchternaamJJJJJJJJJJ VoorlettersJJJJJJJ. 
 
AdresJJJJJJJJJJJJ.. HuisnummerJJJJJJ.. 
 
WoonplaatsJJJJJJJJJJ PostcodeJJJJJJJJ 
 
TelefoonJJJJJJ. JJJJ... MobielJJJJJJJJJ. 
 
E-mailadresJJJJJJJJJ... Bank/GiroJJJJJJJ... 
 
GeboortedatumJJJJJJJJ..   
 
Datum inschrijvingJJJJJJJ..   
 
Handtekening voor automatisch incassoJJJJJJJJJ... 
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Andries Beelen Auto´s 
Galvaniweg 18 Tel. 0341-254488 
Postbus 442, 8070 AK Nunspeet 
E-mailadres info@andriesbeelen.nl 
 

• Een keuze uit meer dan 80 occasions in iedere prijsklasse 

• Verkoop nieuw en gebruikt 

• Vakkundige reparatie alle merken 

• APK Keuringsstation 

• Lid Bovag 

• Drie maanden garantie bij aankoop boven de € 3.400,= 

• Bezoek onze website: www.andriesbeelen.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Andries Beelen Auto´s biedt u service en zekerheid. 

 
Kom gerust eens langs. 
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