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Redactioneel
Politiek dichtbij!
De redactie presenteert u met trots deze editie van Het
Klaverblad. Naast kwalitatieve bijdragen van de raadsleden,
vestigen wij uw aandacht ook graag op de ’andere hoogstaande
stukken’.
De terugblik van ons erelid Cees Vissenberg bijvoorbeeld. Leuk
om deze waardevolle bijdrage te lezen. Vergeet ook het ‘Interview
met’ niet te lezen, misschien bent u wel de volgende die
geïnterviewd wordt.
Wij proberen als redactie een balans te zoeken. Een balans
tussen de politieke inhoud en de ’andere bijdragen’. Hierbij horen
wij graag van u hoe het beter kan.
Uiteraard willen wij onze raadsleden niet te kort doen. Zij houden
de politiek dichtbij door te schrijven over de relevante thema’s die
behandeld zijn. Deze bijdragen zijn zeker de moeite waard en als
u vragen heeft, kunt u altijd terecht. Dat is het voordeel
van Gemeentebelang, de politiek is dichtbij!
Namens de redactie,
Mark van de Bunte

Bestuur
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
Penningmeester
Marlies Bootsma
Oosterlaan 163
8072 BW Nunspeet
06-25176171
marlies.bootsma@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
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

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

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

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

Gemeentehuis:
Markt 1
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Raadslid
Bert Kamp
Commissie Maatschappij en Middelen
Veldweg 32
8071 BG Nunspeet
0341-254801
bert.kamp@nunspeet-gemeentebelang.nl

gemeente@nunspeet.nl
www.nunspeet.nl
tel: 0341-259911
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Fractie
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

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

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
Niels de Bolster
Albertlaan 19
8072 CH Nunspeet
06-30765411
ndebolster@gmail.com

Herman van Roekel
Commissie Algemeen Bestuur
Secretaris Mulderweg 48
8071 HM Nunspeet
herman.van.roekel@nunspeet-gemeentebelang.nl
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van de Bestuurstafel
Door de voorzitter
Otto Huitema

Het zomerreces zit er op. Ik hoop dat iedereen een goede
vakantieperiode heeft gehad. De eerste raadsvergadering van
onze raadsleden en wethouder zit er al weer op.
We hebben als vereniging op 20 augustus voor 3e keer de
Nunspeetse Heideloop georganiseerd en het was opnieuw een
succes. De samenwerking was prima. Ik wil graag alle vrijwilligers
hartelijk bedanken voor hun inzet. In Het Klaverblad vindt u
informatie hoe het is gegaan.
Jolanda van Tol is toegetreden tot het bestuur als kandidaat
bestuurslid. Jolanda zal in eerste instantie de notulen van de
bestuursvergadering voor haar rekening nemen.
Tot slot wil ik u graag attenderen op de jaarlijkse actie ‘Tien voor
Dien’. U ontvangt hiervoor als bijlage de Tien-voor-Dienbrief. We
komen als vereniging nog niet helemaal op het geplande budget
voor de verkiezingen van 2014. Het zou fijn zijn als u weer mee
wilt doen met de jaarlijkse actie.
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
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van de Wethouder
Door de wethouder
Edward van der Geest

Continuïteit van bestuur wil zeggen, dat het veranderen (meestal
na de verkiezingen) van een bestuurssamenstelling (het college
van B & W), zeker als ook inhoudelijke portefeuilles tussen partijen
gaat wisselen, NIET betekent, dat de afspraken niet meer gelden of
dat het wel anders kan!
Nee het zittende bestuur is verantwoordelijk voor de daden/
besluiten van een vorig bestuur! Voelt u ook iets ongemakkelijks?!

Maar dat heb ík toch niet gedaan?!
Wethouder zijn heeft vele aspecten. Eén daarvan is het fenomeen
collegialiteit van bestuur, een ander is de continuïteit van bestuur.
Daar wil ik vandaag eens bij stil staan.
Collegialiteit van bestuur wil zeggen dat het college van
Burgemeester en Wethouders als één (verantwoordelijk) team
opereert en daarom ook collectief verantwoordelijk is voor
besluiten. Dit is een keuze die meestal bij een coalitieformatie met
elkaar wordt afgesproken.
Dat vraagt van de individuele collegeleden een goede afstemming
van (te nemen) besluiten met elkaar, meestal in de collegevergadering. Na het besluit is het eigenlijk niet meer relevant of er
één of meer collegeleden anders stemden, of wiens idee het was.
Het college “omarmt” het besluit en dus is het van óns.
Dat is wel eens ongemakkelijk, zeker wanneer ik als inhoudelijk
verantwoordelijk wethouder het ergens in eerste aanleg niet mee
eens ben. Als het college, democratisch, anders beslist zal ik
daarna dus, tegen mijn eigen mening in, het voorstel van het
college met verve (moeten) verdedigen … voelt u ook zo nu en
dan een “spagaat”?
Dit was ook het geval bij Amicitia, waarbij een garantstelling zo'n
2,5 jaar geleden, nu veel “gedoe” geeft, omdat aan de raad geen
toestemming is gevraagd voor deze garantstelling! Dat is
hartstikke fout natuurlijk.
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Zo kan het dus gebeuren, en u heeft de krant gelezen natuurlijk,
dat de zittende wethouder (ik dus) “afgerekend” wordt op besluiten/
toezeggingen uit het verleden. Zo ook in de laatste commissie
‘Ruimte en wonen’ en in de raad, over doorverkoop (met verlies)
van Amicitia en een toegezegde (achteraf veel te hoge)
garantstelling aan Elspeets Fanfarekorps (EFK).
De deal had nooit (zo) gesloten mogen worden! Maar ja, begin
2009 was het wel nodig om het Kulturhus in de beslissende fase te
krijgen. En hoewel ik daar heftig tegen was, toen, moest ik het nu
verdedigen!
En daarbij werd “ik”, maar dus eigenlijk het college, heftig berispt.
Dan staat er in de krant iets over “zwaar onder vuur”, “wethouder
trekt boetekleed aan”. U zou dus kunnen denken, “nou nou, wat
doet onze wethouder toch?”, maar het is dus een geval van “op
andermans blaren zitten”.
Arie van de Pol, van de SGP, probeerde dit ook nog te verwoorden
in de laatste raadsvergadering en nam het dus eigenlijk voor mij
(persoonlijk) op!
Een vriendelijke geste, maar “staatsrechtelijk” kon ik er niets mee,
want het collegebesluit van toen is òns besluit en de
portefeuillehouder van toen is weg, dus ben ik automatisch de
verantwoordelijke portefeuillehouder! Heel apart.
Ik kreeg dus flink de wind van voren, terwijl ik “het” eigenlijk niet
(zelf) had gedaan!
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Gelukkig is het ook wel eens anders! Eind september waren er 2
“feestjes”: de oplevering van de nieuwe woningen aan de
Brouwerskamp en het CPO-project (=collectief particulier
opdrachtgever) in Elspeet.
Leuk, maar bestuurlijk door mijn voorganger gestart. Dus tijdens de
festiviteiten neem je met gepaste bescheidenheid de
dankbetuigingen en cadeautjes in ontvangst, terwijl ik denk : “maar
dat heb ík toch niet gedaan?!”
U begrijpt, het leven van een wethouder zit vol met leuke en minder
leuke, maar soms zeer verrassende gebeurtenissen.
Tot een volgende keer.

Wij maken het mooi !!
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Commissie Algemeen Bestuur
Door de fractievoorzitter
Henry Stulen

De fractie
De vakantie is weer voorbij. Voor de fractie en zeker voor mij was
het een zeer welkome vakantie. Even uit de vergadercyclus. Het
raadswerk houdt wat mij betreft nooit op. Persoonlijk ben ik altijd
bereikbaar en beschikbaar als raadslid. Ook in de vakantie waren
er gelukkig weer mensen of instanties die ons wisten te vinden.
Natuurlijk vul ik ook tijdens de vakantie gewoon elke week mijn
weblog op onze website. Op het moment dat ik dit schrijf hebben
we de eerste commissies al weer achter de rug. Ook 3 van onze
raadsleden zijn tussen de commissies door nog even op vakantie
geweest. We zijn nu in ieder geval weer op volle sterkte. Hoewel….
Ik schreef al eerder over een tekort in onze steunfractie. Dat is nog
steeds zo. Intussen zit Marco Looy niet meer in de steunfractie.
Herman van Roekel hebben we echter weer welkom geheten. Op
dit moment zijn we nog op zoek naar mensen die eens willen
snuffelen of het raadslidmaatschap wat voor hen is. Dat snuffelen
doe je dan als steunfractielid. Naast het snuffelen is het ook een
stukje opleiding. Mocht u iemand weten dan hoor ik dat graag van
u. En bij twijfel altijd bellen natuurlijk!
Commissie Algemeen Bestuur (AB).
Samenwerking gemeenten Nunspeet en Elburg
Eerder schreef ik al dat een samenvoeging van ons ambtelijk
apparaat achterwege blijft. Gemeentebelang was daar blij mee
omdat we dat zagen als een voorloper tot een samenvoeging van
de gemeente Elburg met die van Nunspeet. We zijn echter wel van
mening dat een vorm van samenwerking wenselijk is. Het college
kwam nu met een beter voorstel om samen te werken.
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De gemeenten Ermelo, Putten, Harderwijk en Zeewolde zijn al
begonnen om samenwerking vorm te geven. Onze gemeente sluit
daar nu op aan. Het gaat dan om uitvoerende taken op gebied van
bedrijfsvoering. De eerste stap zal ICT zijn. Hier is voor gekozen
omdat veel werkzaamheden afhankelijk zijn van ICT. Als dus de
ICT in de deelnemende gemeenten hetzelfde is dan zal
samenwerking op andere gebieden eenvoudiger gaan omdat we
met dezelfde software werken. Namens onze fractie heb ik positief
gereageerd maar ik heb gelijk ook gewaarschuwd voor een
vergadercultuur. In de tekst die wij voorgelegd kregen werd
namelijk een erg groot aantal overlegvormen genoemd.
Rekenkamer onderzoek “Integrale handhaving”
De rekenkamer van de gemeenten Putten, Elburg, Oldebroek en
Nunspeet deed voor de gemeenteraden een onderzoek naar de
integrale handhaving in de afzonderlijke gemeenten. Als fractie van
Gemeentebelang is onze roep om strikte handhaving altijd erg
groot. We zagen dus uit naar het rapport. Samengevat bleek uit het
rapport dat we het in Nunspeet goed doen in vergelijking met de
andere gemeenten maar er waren wel aanbevelingen om het nog
beter te doen. Dat roept natuurlijk de vraag op wat dan goed
genoeg is. Wat ons betreft is strikte handhaving zonder verschil te
maken in personen het beste omdat dat eerlijk is en ons een
betrouwbare overheid maakt. We stellen regels waar een ieder zich
aan moet gaan houden en vervolgens zeggen we ook B en
handhaven die regels. Mensen die zich aan de regels houden zijn
niet in het nadeel ten opzichte van de overtreder van de regels.
Handhaving heeft natuurlijk ook een preventieve werking. We
kennen allemaal het verschijnsel van een straat waar een
parkeerverbod geldt waar slechts één auto onbestraft mag staan.
Binnen korte tijd staat de straat vol want men ziet het als gedogen
en dus zijn de regels niet meer van toepassing in die straat.
Hetzelfde kunnen we natuurlijk zeggen over permanente bewoning
van recreatiewoningen of bouwen in strijd met regelgeving. Een
onderzoek als dit gaat dan ook niet uit van strikte handhaving maar
geeft duidelijkheid of we handhaven wat we willen handhaven.
Voldoet het aan beleid enzovoort? Voor Gemeentebelang heb ik
gemeld dat we op de hoogte willen worden gehouden van
handhaving door het college van B&W. Wij willen weten wanneer
19

wel en nog meer waarom niet is gehandhaafd. Dit heb ik ook
aangegeven aan de onderzoekers die mij interviewden. Dat waren
ze blijkbaar met me eens want het was een aanbeveling. Deze
aanbeveling werd overgenomen door alle fracties en de
burgemeester heeft toegezegd er aan te voldoen. Natuurlijk klonk
door mijn verhaal in de commissie heen dat wij strikte handhaving
willen en daar ook geld voorover hebben. Verder gaf ik aan dat we
de regels die we toch niet handhaven moeten durven afschaffen.
Papierloos vergaderen
In de commissie AB werd ons gevraagd akkoord te gaan met een
experiment om papierloos te vergaderen. We krijgen dan een
tablet, iPads of notebook. De dikke pakken papier die nu door onze
brievenbussen worden gedrukt worden via de digitale snelweg in
deze apparaten gedrukt en wij kunnen er dan mee werken. Al
meerdere gemeenten gingen ons voor, dus we hoeven het wiel niet
opnieuw uit te vinden. Toch gaan we eerst een experiment doen
om te voorkomen dat onze werkzaamheden stagneren. Namens
Gemeentebelang heb ik aangegeven dat we achter dit experiment
staan. Het kan dus zijn dat u ons binnenkort niet meer met die
dikke map ziet sjouwen maar met een handzaam digitaal ding.

kiezer. Niets is dus minder waar. Verder waren er contacten met
ouderenorganisaties, jongerenorganisaties en verschillende
individuele mensen.
Als u het leuk vindt om meer over ons te lezen dan beveel ik u
onze website aan. Regelmatig plaatsen we nieuwsberichten en
wekelijks komt er een nieuwe weblog van mij op.
Natuurlijk sluit ik met de oproep waar ik mee begon. Help ons en
kijk eens om u heen of er iemand is die we kunnen benaderen
voor onze steunfractie. Tot de volgende keer!

Slotwoord
Zoals gezegd ging ondanks de vakantie toch nog veel raadswerk
door. Zo lazen we in een krant dat veel mensen in onze gemeente
klagen over overlast van jeugd. Dit terwijl hetzelfde rapport waar uit
werd geciteerd aangaf dat er weinig overlast is van onze jeugd.
Concreet zegt dat natuurlijk iets over het acceptatieniveau van een
deel van onze inwoners. We zagen echter in dezelfde krant een
stuk dat het omgekeerde liet zien: Iemand in Elspeet bood
jongeren een ontmoetingsplek in haar eigen tuin omdat ze elders
steeds moesten verkassen. Dat positieve gebaar hebben we
gewaardeerd met een bloemetje waarbij de betreffende jongeren
gelijk de kans aangrepen om met ons te praten. Wij hebben dat als
zeer prettig ervaren en Bram blijft ook in contact met deze
Elspeetse jongelui. Het hele verhaal werd dus ingegeven door het
positieve gebaar dat we wilden waarderen en dat was toevallig in
Elspeet. Ik schrijf dit omdat ons in de media al is verweten door
een andere partij dat we het deden om de gunst van de Elspeetse
20
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Commissie Maatschappij en Middelen
Door raadslid
Martin Mol

Algemene subsidieverordening Nunspeet 2011
In het vorige Klaverblad heb ik u een en ander verteld over de
systematiek voor de bezuiniging op de budgetsubsidies; voor de
maand september stond de Algemene subsidieverordening op
onze agenda. Deze algemene verordening is voor Nunspeet aan
de hand van een model van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) opgesteld. Het VNG model heeft de welluidende
titel meegekregen: “Subsidie zonder moeite”.
De uitgangspunten zijn: de wettelijke verplichtingen rondom
subsidieverstrekking, de effectiviteit van het subsidiebeleid, (de
systematiek van bezuinigen waar ik de vorige keer over schreef) de
wenselijkheid van een transparante overheid en de vermindering
van de regeldruk en administratieve lasten.
Een gemeentelijke verordening moet volgens de wet aan twee
eisen voldoen inzake doelmatigheid en rechtszekerheid: het moet
een omschrijving van activiteiten bevatten en een grondslag voor
de verplichtingen.
Onze gemeente heeft ervoor gekozen om activiteitengericht te
subsidiëren. Door hiervoor te kiezen kan voorkomen worden dat
een vorm van aanbesteding moet plaatsvinden als er van meerdere
partijen een subsidieverzoek wordt ontvangen. Op die manier kan
gekozen worden voor de meest geschikte partij. Door deze
werkwijze wordt het ontvangen van subsidie niet langer een
vanzelfsprekendheid maar een verdienste.
In de vergadering heeft onze fractie aangegeven de
uitgangspunten te onderschrijven en te verwachten dat met name
22

de vermindering van regeldruk en administratieve lasten als zeer
welkom zal worden ervaren.
Ook hebben wij gevraagd naar het periodieke overzicht waarover
wordt gesproken. Dit zou theoretisch de jaarrekening kunnen zijn
die we uitpluizen…maar de wethouder heeft toegezegd een
halfjaarlijks separaat overzicht te verstrekken. Nog even
terugkomend op de VNG titel “Subsidie zonder moeite”: In de
maand oktober staan de bezuinigingen op budgetsubsidies op de
agenda en ik kan u al wel vertellen dat dit er voor diverse
subsidieontvangers zal betekenen: bezuinigen met moeite!
Kredietaanvraag vervanging plafondplaten in de Ambelt.
Vorig jaar zijn er door het bestuur van de dr. Verschoorschool en
de Ambelt de plafondplaten vervangen i.v.m. het teveel galmen van
de diverse lokalen. Dit was voor de leerlingen zeer afleidend en
leraren konden zich moeilijk verstaanbaar maken. Doordat de
communicatie tussen het gemeentebestuur en het bestuur van de
dr. Verschoorschool en de Ambelt moeizaam verliep heeft de
directie toen besloten op eigen risico de platen te vervangen. Op
basis van de verordening ‘Voorzieningen onderwijshuisvesting’
heeft de gemeente de aanvraag van een subsidie af moeten wijzen
omdat men niet voldeed aan een aantal gestelde criteria. Noodzaak
van vervanging was echter wel aangetoond. In de commissievergadering van april vorig jaar heeft Gemeentebelang er bij
toenmalig wethouder Schipper op aangedrongen om toch met het
bestuur van de school om tafel te gaan en naar een oplossing te
zoeken en eventueel een coulance regeling te treffen, omdat de
vele kinderen van deze school hiervan niet de dupe mochten
worden. In het voorstel van deze aanvraag heeft het college een
regeling voorgesteld waarbij de gemeente 60% van de kosten
( €26.000,-) voor haar rekening neemt, voor de daadwerkelijk in
gebruik zijnde lokalen en de school de kosten voor de overige
ruimtes (40%) op zich neemt. Dit voorstel kon rekenen op onze
steun. Nog wel even navraag bij de nieuwe wethouder Gert van
den Berg gedaan hoe het nu stond met de onderlinge
communicatie. Hij kon gelukkig aangeven dat deze aanmerkelijk
was verbeterd en dat er voor binnenkort weer een bijeenkomst met
bestuur en directie staat gepland.
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Terugblik
Door erelid
Cees Vissenberg

1986
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 vervolgd…)
In het vorige nummer sloot ik af met de toezegging dat Aart van
Ruler het zou gaan uitzoeken (u weet wel: de bomenkap in
Elspeet). Het bleek een Elspeets onderonsje te zijn, want er was
nergens een vergunning afgegeven voor die bomenkap. Verdere
gegevens kon ik niet meer vinden, maar een goed verstaander
heeft maar een half woord nodig.
Station Hulshorst moet open blijven, vinden de gemeenten
Nunspeet en Harderwijk, de Kamer van Koophandel, de VVV en
de ANWB. De directie van NS vindt dat dit onrendabele station
dicht moet m.i.v. 01 januari 1987. Het Provinciaal Bestuur van
Gelderland is eveneens de mening toegedaan dat het station open
moet blijven, maar is voor het Rijk geen partij. Economisch gezien
kon het ook niet uit, maar voor de scholieren en de toeristen was
de trein een optimaal vervoermiddel. Jammer, maar helaas. Als
alternatief opent NS een nieuw station tussen Nijkerk en
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Amersfoort. Wat dit voor Hulshorst betekent, weet niemand. Als
pleister op de wond heeft het stationsgebouw de monumentale
status gekregen, maar daar heeft de reiziger mooi lak aan. Ja, je
kunt er vaak gaan kijken, maar dat is ook beperkt. Voor de veiligheid zal er een hek omheen moeten en wordt het kijken op afstand.
Radio Nunspeet krijgt steeds vastere vormen. In de junicommissie
Algemeen Beleid van de gemeenteraad kwam Lokale Radio
Nunspeet (LRN) op de agenda. De initiatiefnemers voor de
radio-omroep wilden gebruik gaan maken van de Centrale Antenne
Inrichting (CAI). De commissie kon zich, m.u.v. de SGP, hier in
vinden. De heer Slootweg, SGP, vroeg zich af of het verschijnsel
LRN wel voldoende leefde in Nunspeet? Zijn fractie had daar grote
twijfels over. En niet te vergeten: de radio Nunspeet kwam voort uit
de illegaliteit. De SGP stond hierin helemaal alleen. De rest was
overtuigd van genoeg belangstelling en adviseerde de commissievoorzitter het punt op de agenda van de raad te plaatsen.
Eerder dit jaar las u al de plannen voor de Nunspeetse golfbaan.
Maar eind juni was er nog steeds geen groen licht. Dit keer lag het
College van Gedeputeerde Staten dwars. Zij vond het plan in strijd
met het Streekplan Veluwe. Maar GS liet toch wat licht schijnen op
een mogelijkheid tot realisatie van een baan. In het Streekplan was
ruimte voor ontwikkelingen die de hoofddoelstellingen van het plan
niet dwarsboomden. Met andere woorden, als er een aanvaardbaar
plan zou komen, dan kan het licht op groen.
Het Streekplan Veluwe gaf wel richtlijnen hoe om te gaan met een
dergelijke aanvraag, maar de pech was dat die golfbaan
geprojecteerd was binnen het Centraal Veluws Natuurmassief. En
daarin lag geen ruimte voor zo’n dergelijk project. Maar zoals vaak
gebeurt, er zit toch nog een konijn in de hoge hoed. Er werden 3
voorwaarden gesteld: 1) voldoende boscompensatie voor het
kappen van de bomen; 2) recreatief medegebruik en 3) het terrein
moet dezelfde landschappelijke waarde houden. Bij de eis van het
medegebruik had de provincie geadviseerd om het aantal holes
terug te brengen van 27 naar 18. Maar dit was niet aanvaardbaar
voor de initiatiefnemers Smit en Vermeij. Dan zou de baan te klein
worden en niet meer interessant zijn voor het publiek.
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Wethouder Dick Baas werd moedeloos van de bemoei- en regelzucht van Provinciale Staten. “Dat over en weer met elkaar gepraat
wordt, lijkt mij een uitstekende zaak, maar dat de provincie zich
gaat bemoeien met de inrichting van het terrein lijkt me wat
overdreven. Dat kan de gemeente Nunspeet naar mijn mening zelf
afhandelen”, aldus de wethouder. “Wij willen de vaart inhouden,
want elke maand uitstel, kost geld”, reageerden de initiatiefnemers.
Ook de aankoop van grond was nog niet rond. De stichting had nog
ruim 14 hectare nodig, maar raakte vast in de onderhandeling met
de gemeente over de prijs. Er waren twee taxatierapporten
gemaakt die allebei door de Commissie Openbare Werken van de
tafel waren geveegd. Er werd een 3e rapport geëist, maar daar was
het College geen voorstander van. “Op dit moment hebben we nog
geen besluit genomen, maar dat staat wel op stapel.”
(Wordt wederom vervolgd...)

WAARDEBON
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

gemb

NUNSPEET - Stationslaan 11 - Tel.0341-252013
ERMELO - de Enk 3 - Tel.0341-559543
OP SCHOENEN VAN VEDDER LOOPT U VERDER
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Psy Go
De zorgverzekering wordt weer duurder...

Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Bert Kamp

Decentralisatie overheidstaken
De Rijksoverheid geeft meer taken aan gemeenten, provincies en
waterschappen. Gemeenten en provincies krijgen zo meer te
zeggen over onderwerpen die dicht bij hun inwoners staan, zoals
jeugdzorg en openbaar vervoer. En de Rijksoverheid kan hierdoor
kleiner worden.
Minder taken voor het Rijk - Gemeenten, provincies en
waterschappen gaan meer taken van de Rijksoverheid uitvoeren.
Dit wordt
decentralisatie genoemd en is vastgelegd in het
bestuursakkoord. Hierdoor kunnen zij zo veel mogelijk taken
uitvoeren die dichtbij hen staan en waar ze goed in zijn.
Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen geld voor hun
nieuwe taken. Totaal 8,5 miljard euro. Het Rijk wil met het
overdragen van taken 2 miljard euro bezuinigen.
Meer taken voor provincies en gemeenten - In het bestuursakkoord
staat dat onder andere op de volgende gebieden taken van de ene
naar de andere overheid worden overgedragen: Wet Werken naar
vermogen De nieuwe Wet Werken naar vermogen (Wwnv) wordt
vanaf 2013 uitgevoerd door gemeenten. Dat betekent dat
gemeenten verantwoordelijk worden voor de hulp en ondersteuning
aan iedereen die onder deze nieuwe regeling valt.
Extramurale begeleiding AWBZ De extramurale begeleiding uit de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt
ondergebracht bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
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Jeugdzorg - De uitvoering van de jeugdzorg wordt overgedragen
van
provincies
naar
gemeenten.
Gemeenten
worden
verantwoordelijk voor het totaalplaatje: de zorg voor kinderen,
jongeren en hun opvoeders.

 Ruimte,

natuur en economie - Provincies worden
verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, de
bereikbaarheid van hun regio en het regionaal economisch beleid.
Zij kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen waar zij bedrijventerreinen
willen vestigen.

 Waterbeheer - Waterschappen krijgen meer taken op het
gebied van waterbeheer en waterveiligheid. Zij krijgen meer te
zeggen over de aanleg en het onderhoud van dijken. Ook gaan
gemeenten en waterschappen het beheer van de riolering en
waterzuivering beter op elkaar afstemmen.
Kleine en krachtige overheid
De inhoud van het bestuursakkoord komt voort uit afspraken die in
het huidige regeerakkoord gemaakt zijn. Het regeerakkoord gaat
uit van een kleine, krachtige en dienstverlenende overheid, die
alleen doet wat zij moet doen.
In het regeerakkoord staat dit als volgt omschreven:
 Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen beperken zich
tot hun kerntaken. De kerntaken van provincies liggen op de
gebieden ruimte, economie en natuur.

3e Nunspeetse Heideloop
Nunspeetse Heideloop met plezier gelopen
Op 20 augustus jongstleden werd voor de derde keer de
Nunspeetse Heideloop gehouden. Met zeer mooi weer hebben alle
deelnemers genoten van de prachtige paarse heide rondom de
Stakenberg te Elspeet in de gemeente Nunspeet. Voor iedereen
was er iets te doen. Hardlopen, Nordic walking en wandelen. In
totaal waren er 232 deelnemers. 20% meer dan in 2011.
Het wandelen en Nordic walking waren zeer geslaagd. De
voorzieningen waren goed en iedereen heeft genoten. Onderweg
kreeg men koffie, water en een appel. Men kon een tocht maken
van 10, 15 of 25 km.
Bij het hardlopen was er voor de jeugd t/m 12 jaar een loop van 1.2
km. Winnaar bij de meisjes was Dési van Emmerik uit Epe en bij de
jongens André Pul uit Elspeet.
Bij de 5 km waren de winnaars: 16 t/m 39 jaar: dames: Jojanneke
Berendsen uit ‘s Heerenberg en heren: Marco Scholten uit
Amersfoort. 40 t/m 54 jaar: dames: Carla Dubbelman uit Zwolle en
heren: Jan Willem Nieboer uit Amersfoort. 55 jaar en ouder:
dames: Aletta Evertse uit Nunspeet en heren: Dirk Wigmans uit
Vaassen.

dicht mogelijk bij de burger staat. Per terrein zijn ten hoogste twee
bestuurslagen betrokken bij hetzelfde onderwerp.

Bij de 10 km waren de winnaars: 16 t/m 39 jaar: dames: Inez
Schrijver uit Deventer en heren: André Plette uit Oosterwolde.
40 t/m 54 jaar: dames: Nadia Brand uit Nunspeet en heren: Wout
Mensink uit Nunspeet. 55 jaar en ouder: dames: Agnes van den
Bos uit Elburg en heren: Rob Pit uit Baarn.

De overheid wil graag dat de bestuurlijke drukte afneemt. Dat wil
zeggen dat de taken van verschillende overheden beter worden
afgebakend. En dat minder ambtenaren zich bezig houden met
hetzelfde onderwerp. Centraal staat het motto ‘Je gaat erover of
niet’.

Bij de 15 km waren de winnaars: 16 t/m 39 jaar: dames: Jacobin
Kanis uit Zwolle en heren: Jeroen Schmidt uit Apeldoorn. 40 t/m 54
jaar: dames: Hennie Benek uit Harderwijk en heren: Martin
Hendriks uit Elburg. 55 jaar en ouder: dames: Jannet VermeulenStulen uit De Meern en heren: Ruud de Boer uit Leusden.

 Taken van het bestuur worden op een niveau gelegd, dat zo
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Gemeentebelang Nunspeet heeft de organisatie van de Heideloop
weer met plezier gedaan waarbij wethouder Edward van der Geest
bij het hardlopen op uitstekende wijze de uitreiking van de
medailles voor de nummers 1, 2 en 3 heeft verzorgd.
Gemeentebelang wil hierbij ook graag alle vrijwilligers bedanken
voor hun deelname en inzet. Volgend jaar zal de Nunspeetse
Heideloop gehouden worden op zaterdag 18 augustus.
Organisatie Nunspeetse Heideloop
Hermien Bos
Otto Huitema
Bert Kamp
René Slager
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Kramm’s Column

Nieuw bij (Jong -)Gemeentebelang

EMOTIES
Een emotie wordt vaak omschreven als een innerlijke beleving of
gevoel. Vreugde, angst of boosheid kunnen door een bepaalde
situatie worden opgeroepen of spontaan optreden (neem
bijvoorbeeld de overgang). Emotionele reacties zijn voor een deel
aangeboren en voor een deel aangeleerd. Dit laatste betekent
echter dat een emotionele reactie ook weer kan worden ‘afgeleerd’.

Beste Gemeentebelangers,

In de wereld om mij heen wordt nogal veel geschreeuwd en
gevloekt. Waarom gaan mensen eigenlijk schreeuwen of vloeken?
Dit doen ze om hun gedragingen of uitspraken kracht bij te zetten.
In een discussie merk je vaak dat mensen hun stem verheffen; dit
doen ze omdat ze de discussie niet kunnen winnen. Het is een
teken van zwakte als iemand schreeuwt of vloekt. Deze persoon
probeert dan zijn zwakke argumenten of gedragingen kracht bij te
zetten, zodat deze sterk lijken. Een vloekende persoon probeert
indruk te maken of de aandacht naar zich toe te trekken. Kijk mij
eens dat ik dat durf, ik daag God gewoon uit en ik leef nog steeds.
Met korfbal schiet iemand de bal naast de korf en er volgt een
daverende vloek, pure frustratie? Of gaat het om de indruk die deze
persoon achter laat. Om de aandacht van zijn gemiste kans af te
houden.

Een klein stukje terug in de tijd startte ik na het Mierennest op de
St. Fransiscusschool mijn carrière. Hierna vervolgde ik mijn
loopbaan op Van Kinsbergen te Elburg om daar het VMBO te
volgen. Het 3e en 4e jaar heb ik het VMBO afgesloten in Zwolle op
Van Der Capellen Scholengemeenschap. Na mijn examen startte ik
op Landstede Zwolle met de opleiding Sport & Bewegen. Via deze
weg wilde ik verder gaan met de opleiding Fysiotherapie. Op dit
moment ben ik bezig met mijn laatste jaar van de opleiding
Fysiotherapie aan de Hoge School Utrecht. In september ben ik
begonnen met stage in Elburg bij Het Baken locatie De Voord, daar
blijf ik 5 maanden. Hierna volgt nog een stage van 5 maanden en
daarna mag ik afstuderen.

Nog een vorm van zwakte zijn boze mensen. Boze mensen lopen
weg, kijken chagrijnig en hebben de neiging om rood aan te lopen.
Er is ook altijd een persoon die het moet ontgelden en deze dient
het dan goed te maken. Ook wordt hier vaak gebruik gemaakt van
de verheffende stem.
Naar mijn mening is het veel effectiever om ‘teleurgesteld’ te zijn.
Iemand heeft zich niet aan de afspraak gehouden en hierop volg je
met de mededeling: “Ik ben teleurgesteld in je”. “Probeer de
volgende keer je aan de afspraak te houden”. Hierop volgt een
normale discussie op normaal niveau zonder stemverheffingen. Je
hoeft niet te schreeuwen, te schelden of boos te worden. ‘Wees de
verandering die je in de wereld wil zien’. (Ghandi)
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Omdat ik voor velen van u nieuw ben en mij in ga zetten voor JongGemeentebelang wil ik mij via deze weg voorstellen.
Mijn naam is Niels de Bolster, ik ben 24 jaar en woon mijn hele
leven in Nunspeet.

Naast de opleiding ben ik ook fanatiek op de
mountainbike of met hardlopen. Daarom is een
evenement als de Keiler ook zeker iets waar ik
aan mee doe.
Als bijbaantje sta ik in het weekend achter de
bar bij Dutch Pub De Zaak, of begeleid ik
groepen bij Outdoor Veluwe.
Ik hoop mij met dit stukje duidelijk te hebben
voorgesteld en heeft u vragen, dan hoor ik die
graag.
Met vriendelijke groet,
Niels de Bolster
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Commissie Ruimte en Wonen
Door raadslid
mr. Bram ten Hove

Principeverzoek
voor
herziening
bestemmingsplan
Uddelerweg 69 (Plus supermarkt)
In Het Klaverblad van mei heb ik aandacht besteed aan de motie
van de Regio Noord-Veluwe (RNV) omtrent de inkoop van
producten en diensten van de Inclusief Groep. In de afgelopen
commissievergadering van Maatschappij en Middelen is dit
onderwerp
opnieuw
besproken
op
initiatief
van
een
collega-raadslid. Tijdens deze vergadering werd duidelijk dat ons
standpunt niet is gewijzigd en dit was ook bij de overige partijen niet
het geval. Ik wil u dit maal wat vertellen over een eventuele
verplaatsing van de supermarkt in Elspeet. U krijgt daarbij te lezen
wat het advies van het college was en ook het standpunt dat de
fractie van Gemeentebelang heeft ingenomen afgelopen maand.
De eigenaar van de Plus Supermarkt, gevestigd aan de
Apeldoornseweg, heeft verzocht om een herziening van het
bestemmingsplan voor het perceel Uddelerweg 69 in Elspeet. De
bestaande locatie is te klein om een compleet assortiment te
voeren en er is te weinig parkeergelegenheid. Het plan omvat niet
alleen de realisatie van een supermarkt, maar ook van aanvullende
winkelruimtes. In het verzoek wordt uitgegaan van een oppervlakte
van 1250 m2 voor de supermarkt en 400 m2 voor andere
dagwinkels. Het bestemmingsplan dient te worden herzien omdat
de gronden aan de Uddelerweg 69 zijn bestemd tot ‘bedrijven’ met
de nadere aanduiding ‘agrarisch hulpbedrijf’’. Een nieuw
bestemmingsplan moet voorzien in een goede ruimtelijke ordening.
Om dit verzoek tot een goed einde te brengen dient er eerst overleg
plaats te vinden met de provincie Gelderland, om af te tasten hoe
de provincie tegen het plan aankijkt. Provincie Gelderland heeft de
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volgende kanttekeningen meegegeven. Allereerst betreft de
realisatie van een supermarkt een vorm van stedelijke
ontwikkeling. De locatie ligt in een zoekzone wonen en is geschikt
voor stedelijke ontwikkeling. Wel moet worden opgemerkt dat
slechts de helft van de zoekzones kan worden ingevuld, omdat de
omvang van de zoekzone tweemaal zo groot is als de behoefte.
Ten tweede moet er worden gekeken of de verplaatsing van deze
supermarkt geen nadelige gevolgen heeft voor het Natura
2000-gebied Veluwe. Ten derde is het een noodzaak dat nieuwe
detailhandellocaties niet ten koste gaan van de bestaande
detailhandelstructuur. Gevolgen hiervan dienen aan de hand van
een Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) te worden bekeken.
Het college van B&W heeft aangegeven dat het bestemmingsplan
geen mogelijkheden biedt om aan het plan medewerking te
verlenen. Tevens vindt het college het niet wenselijk aanvullende
dagwinkels mogelijk te maken naast de supermarkt omdat dit ten
koste zou gaan van de bestaande detailhandel-structuur. Het
college heeft voorgesteld medewerking te verlenen aan de
verplaatsing van de supermarkt zonder de aanvullende dagwinkels.
De fractie van Gemeentebelang staat positief tegenover het
verzoek van de eigenaar. De noodzaak de supermarkt te
verplaatsen is hoog en de beoogde locatie is geschikt voor deze
bestemming. Ook is de verplaatsing in onze ogen haalbaar gezien
de kanttekeningen die de provincie heeft meegegeven. Alleen sluit
het college op voorhand de 400m2 aan dagwinkels uit. De fractie
van Gemeentebelang heeft aangegeven dit niet te willen doen en
heeft aangestuurd ook deze optie open te houden en mee te
nemen in het DPO. Wanneer de resultaten van het DPO bekend
zijn dan is het aan ons te beslissen of wij akkoord gaan met de
realisatie van deze dagwinkels.
Natuurlijk moeten wij niet vergeten
dat een leegloop in de kern van
Elspeet kan ontstaan wanneer
dagwinkels aan de Uddelerweg
mogelijk worden gemaakt. Wij juichen
de verplaatsing van deze supermarkt
toe en sluiten op voorhand de
realisatie van dagwinkels niet uit.
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Commissie Ruimte en Wonen
Door raadslid
John van Slooten

Het zomerreces voorbij
En dan is het zomerreces weer voorbij. Iedereen weer terug van
vakantie en dan is het weer tijd om aan de slag te gaan. Betekent
dit dan dat we de afgelopen maanden niets hebben gedaan? Nee,
in tegendeel. Ja, er zijn geen vergaderingen, maar het werk ligt niet
stil.

In de eerste vergadering na de zomer hebben we de evaluatie van
de beide Collectief- Particulier- Opdrachtgeverschapprojecten
besproken. U weet wel het initiatief van Gemeentebelang om
woningen bereikbaarder te maken voor starters. Uit de evaluatie
bleek dat het instrument goed kan werken. Maar zoals met een
eerste pilot zijn er ook leerpunten op te merken. Zo is het van
belang dat er goede expertise aanwezig is als begeleiding. Dit
bevordert de mogelijkheden en het succes van de projecten.
Gemeentebelang heeft aangegeven dat wij graag meer CPOprojecten willen zien. Niet alleen voor starters, maar ook voor
andere doelgroepen. Deze suggestie werd door sommige collegapartijen ondersteund. Uiteraard zijn wij wel van mening dat indien
men voor duurdere categorieën dit instrument wil inzetten we dan
geen subsidies willen verstrekken. Deze zijn wat ons betreft puur
bedoeld voor starters.

In de zomervakantie zijn we onder meer bij de Bunterhoek
geweest. De reden hiervoor was dat de Bunterhoek nieuwbouw wil
plegen maar dat er vanuit het college van B&W problemen zijn
gesignaleerd, waardoor de plannen zoals deze nu voorliggen niet
uitgevoerd kunnen worden.

In de aankomende vergadering staan er weer een aantal
langlopende onderwerpen op de agenda. U kent ze wel:

Waar liggen dan de problemen? Op een tweetal vlakken. In de
besprekingen de afgelopen jaren is vanuit de gemeente als
voorwaarde gesteld dat er ondergronds geparkeerd dient te
worden. Echter in de plannen is nu opgenomen dat er half verdiept
(zoals bij de Veluvine) geparkeerd kan worden. Het veel besproken
Kwalitatief Woningbouw Programma laat de gewenste aantallen en
typen woningen niet toe, aldus het college.



Na het gesprek met de Bunterhoek, hebben wij hen geadviseerd
om weer in overleg te gaan met het college en samen met hen tot
een oplossing te komen. Niet omdat wij als Gemeentebelang
negatief staan tegenover de plannen, integendeel: Nieuwbouw is
hard nodig! Maar wij als raad zijn nog niet aan zet en het lijkt ons
niet gepast en gewenst dat wij als raad hier doorheen gaan
denderen.
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Locatie Laan 44 (voormalige bibliotheek). Wat ons betreft
gaan we nu dit dossier naar de volgende fase brengen zodat
hier ontwikkeling kan plaats vinden.
Molen de Hoop: Door het college is een aangepast plan
voorgelegd waar de commissie in oktober over van
gedachten zal wisselen. Ons standpunt kent u! Wij willen de
molen gerestaureerd hebben, een ondernemer steekt zijn nek
uit en wil in ruil hiervoor woningbouw plegen. Wat ons betreft
prima, zoals we u de vorige keer ook hebben laten weten!
Onze fractie hoopt dat de impasse die ontstaan is nu
verholpen is en dat we verder kunnen met dit initiatief.

Kortom, ons staan de komende maanden weer een aantal pittige
onderwerpen te wachten, waar we als fractie binnen de
gemeenteraad ons geluid zullen laten horen.
De commissie ‘Ruimte en Wonen’ is veelal de commissie waar veel
gebeurt, wellicht is het leuk als u eens een keer een kijkje komt
nemen!
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Nieuw bij Gemeentebelang
Even Voorstellen
Het is de gewoonte dat nieuwe leden van het bestuur zich in ons
lijfblad “Het Klaverblad” voorstellen. Hierin wil ik natuurlijk niet
achter blijven.
Als eerste: Ik ben Herman van Roekel en gehuwd met Ans. Wij
hebben twee kinderen en drie kleinkinderen. Ik ben geboren in
Bennekom. Mijn hobby’s zijn skiën, met vakantie gaan. Dat is nu wij
met pensioen zijn ook regelmatig van toepassing. Daarnaast golf ik
graag. Niet dat ik er goed in ben maar ik beleef er wel plezier aan
en dat is ook belangrijk. Wij wonen al weer ruim tien jaar met veel
plezier in Nunspeet.
Dan even iets over mijn opleiding en ervaringen. Ik zal u daarbij
niet vervelen met alle details. Mijn hoofdopleiding is bouwkunde
daarnaast heb ik de aanvullende opleidingen gevolgd voor
management en financieel- management. Na mijn opleiding heb ik
in verschillende sectoren gewerkt. Als chef Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening bij een grote gemeente in het westen van het
land. Daarna heb ik als project- en interim-manager een aantal
bedrijven mogen begeleiden om weer in het goede spoor te komen,
zowel in organisatorische als financiële zin. Mijn laatste job was
algemeen directeur bestuurder bij een woningcorporatie.

met de fractievoorzitter gesproken over de politiek in Nunspeet en
hoe Gemeentebelang daar in staat. En natuurlijk, wat ik daarin zou
kunnen betekenen. Aan deze gesprekken heb ik een positief
gevoel overgehouden. En blijkbaar jullie voorzitter en de
fractievoorzitter ook, zodat we afgesproken hebben om de eerste
paar maanden maar eens de bestuursvergaderingen bij te wonen
en als het gevoel goed blijft maar eens te kijken wat ik dan verder
zou kunnen doen.
Inmiddels ligt het zomerreces al weer achter ons en is alles al weer
volop in bedrijf. Uit het feit dat ik dit stukje schrijf mag blijken dat het
gevoel goed is en ik ga proberen mij nuttig te maken binnen
Gemeentebelang. We hebben inmiddels af gesproken dat ik deel
blijf uitmaken van het bestuur en daarnaast deel uitmaak van de
steunfractie. Hoe een en ander werkt ga ik de komende tijd
ervaren. Maar ik ga de uitdaging graag aan.
Met vriendelijke groet,
Herman van Roekel

Sinds
mijn 29e jaar (einde hoofdstudie) heb ik zitting in
verschillende verenigingsbesturen zoals: voorzitter van een
stichting voor jeugd en jongerenwerk, ijshockeyclub, schoolbestuur
en zangkoren. In Nunspeet heb ik vanaf 2001 een aantal functies
vervuld zoals het Voorzitterschap van de “Nunspeetse
Ondernemerskoepel” en adviseur voor de ” Fabrikantenvereniging
Nunspeet”. Het samen gaan van de Fabrikantenvereniging met de
OVO (Ondernemers Voor Ondernemers) in de “Bedrijvenkring
Nunspeet” was voor mij een prima gelegenheid om er als adviseur
mee te stoppen. Het is dan wel weer tijd voor iets nieuws. Maar
wat?
Op uitnodiging van de voorzitter van het bestuur hebben we samen
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Commissie Ruimte en Wonen
Door raadslid
René Slager

Parkeren in Nunspeet
Om het voor het winkelend publiek aantrekkelijker te maken en te
houden, doet de gemeente haar uiterste best om o.a. te zorgen
voor voldoende parkeerplaatsen. Het is voor Gemeentebelang
belangrijk dat er parkeerplaatsen in de nabijheid van het centrum
liggen en dat er ook in de wijken goed geparkeerd kan worden.
In de commissie Ruimte & Wonen van 14 juni is dit onderwerp ook
aan de orde geweest.
Het is de bedoeling dat de Markt autoluw wordt gemaakt, d.w.z. dat
de Markt voor het grootste gedeelte autovrij wordt. Slechts
parkeergelegenheid voor invaliden blijft over. De werkzaamheden
zullen waarschijnlijk eind 2012 van start gaan. Maar die capaciteit
moet elders opgevangen worden. En in het kader daarvan is er
een locatie gevonden in het gebied tussen de Stationslaan en de
Bergakkerweg, ofwel “Stationslaan Oost”.
Dit is een aantrekkelijk locatie omdat die in de nabijheid van de
Markt ligt. Het is voor de ondernemers/winkeliers van groot belang
dat hun klanten zo dichtbij mogelijk kunnen parkeren. U zult hier
meer over vinden in de krant onder de noemer “Stationslaan Oost”
en zo de berichtgeving kunnen volgen.

betaald moet worden. Maar je hebt dan in ieder geval nog een
keuze.
Er zijn zelfs in het gemeentehuis stemmen opgegaan om de duur
van de parkeertijd met 30 minuten te verlengen.
De laatste raadvergadering is een krediet beschikbaar gesteld door
de Raad, om op en bij de locatie Laan 44, de locatie van de oude
bibliotheek, parkeergelegenheid aan te leggen. Het nieuwe
“Bestemmingsplan Laan 44” voorziet in een commerciële ruimte
onder een appartementengebouw en in de aanleg van een
openbaar parkeerterrein.
De locatie Haverkamp (bij de Lidl) is inmiddels ook klaar en is
optimaal ingericht om ruim te kunnen parkeren. Het terrein heeft
diverse uitgangen naar het winkelgebied.
In de plannen van de revitalisering van winkelcentrum “de
Binnenhof” die waarschijnlijk in 2012 zal beginnen, wordt eveneens
voldoende (gratis) parkeergelegenheid gerealiseerd. Ook in de
wijken wordt gekeken naar de parkeermogelijkheden en de
knelpunten moeten zoveel mogelijk worden opgelost. Onlangs is bij
de Mauvekant, Jongkindhoek en Mesdaghout in samenwerking
met de buurtbewoners, een herindeling gemaakt ten behoeve van
het parkeren.
Gemeentebelang doet er alles aan om het parkeren in z’n
algemeenheid in Nunspeet zo optimaal mogelijk te houden. Wij
zien graag zoveel mogelijk parkeermogelijkheden verspreid in de
kern van het dorp en indien mogelijk kosteloos.
René Slager, raadslid voor uw Gemeentebelang –Nunspeet.

Ooit heb ik eens geroepen in de fractie “dat het parkeren betaald
zou moeten worden”, maar daar ben ik op teruggekomen en ik heb
mijn mening veranderd vanwege de aantrekkelijkheid van het
gratis parkeren en wat je op straat hoort, “dat het één van de
redenen is om in Nunspeet gezellig te komen winkelen”. Er zal in
de toekomst misschien een parkeerkelder komen waarvoor wel
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Autobedrijf
B. FOPPEN

KLEIN BINNENHOF

 autoverkoop, nieuw en gebruikt

UITZENDSCHEMA 2011 (oktober t/m december)
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur

 reparatie van alle merken auto´s
 APK-keuringsstation
 fietsverkoop en –verhuur
 fietsreparatie
 camping-gas

 navigatie-inbouw
 telefoon-inbouw

44

oktober

6
13
20
27

november 3
10
17
24

 tankstation

Nunspeterweg 3
8076 PC Vierhouten
Tel. 0577-411204

Datum:

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag:
07.30 – 19.30 uur
zaterdag: 08.00 – 19.00 uur
zondag: 11.00 – 18.00 uur

december 1
8
15
22
29

Gelijktijdig:

Partij:

MM
AB

SGP
College
CDA
Gemeenteraad

MM
AB

MM/AB

CU
GB
PvdA
Gemeenteraad
VVD
SGP
GB
Gemeenteraad
Fractie(voorzitters)
terugblik afgelopen jaar
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Vergaderingen
AGENDA

MANROY NUNSPEET
UW BEVEILIGING & TELECOM
BEDRIJF

Oktober
Maandag

3

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

6

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

10

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

13

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

17

Bestuursvergadering

Maandag

24

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

27

Openbare Raadsvergadering

Maandag

31

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

3

Commissie Maatschappij en Middelen

Vrijdag

4

Fractie-uitje

Maandag

7

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

10

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

14

Bestuursvergadering

Maandag

21

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

24

Openbare Raadsvergadering

Vrijdag

25

Inleveren kopij Klaverblad december

Maandag

28

Fractieberaad voor Commissies

November

De bestuursvergaderingen beginnen om 20:00 uur, de overige
vergaderingen beginnen om 19:30 uur
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Ook in de winter kunnen wij u een
goed beveiligingsadvies geven!
Bel voor een afspraak.
Heeft u de Bedrijfs hulpverlening of
ontruimingsplan nog niet in orde in uw
bedrijf?
Wij willen u daar graag mee
helpen
Ook verzorgen wij op het gebied
van telefonie mobiele aansluitingen &
verkopen wij mobiele en
vast aansluiting telefoons
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
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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 :
Mevr. F.C. Jansma - Van Dam.
Dhr. H.A. van Slooten
Gemeentebelang wenst de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Uitgeschreven zijn de volgende leden:
Mevr. T.G. Holm - Van de Sluis
Dhr. J.A. Boshuizen
We verwelkomen een nieuw lid:
Niels de Bolster (jeugdlid)
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DE HOOGHE BIJSSCHEL

Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

Oktober
Seizoen- en kampeerplaatsen
Tent verhuur (compleet ingericht)
Jachthaven
Verhuur zeilboten, catamaran, kano’s, waterfietsen en surfplanken
Restaurant, snackbar, winkeltje, zwembad

Mw. H. Berends - Van de
Waterweg

Dhr. M.J. Koot

Mw. A.P. Bootsma

Dhr. G. Lokhorst

Mw. G. Dijkhuizen

Dhr. H. Makkink

De Hooghe Bijsschel is een knusse gezinscamping voor liefhebbers van een zonnige strandvakantie aan het water, maar is ook
een eldorado voor de actieve zeiler, surfer, visser, fietser en wandelaar!

Dhr. C.J.I. Eijkelenboom

Mw. M.S. Ponsteen - Vissenberg

Dhr. R.P.W. Groeneveld

Dhr. H. van Roekel

Mw. E. Haandrikman Reyenga

Mw. J.G. van der Sloot Hulsman

Mw. C.J. Haklander - Van
Rhee

Dhr. P. Stekelenburg

Mw. J. Hooghordel - Van
de.Waterweg

Mw. J.A. van Tol - Van Geest

Dhr. L.H. Hulsman

Dhr. O. Vijsma

Onze camping heeft de mogelijkheden voor het huren van een seizoenplaats, kampeerplaats of ligplaats. Heeft u zelf geen kampeermogelijkheden, 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

November
Dhr. D.P. Berghuis

Dhr. A.W.A. Muntz

Dhr. mr. A. ten Hove

Dhr. A. Pluim

Dhr. B. Kamp

Dhr. G. Schouten

Dhr. J.G.E. Koerhuis

Dhr. P. van Tol

Dhr. H. van Leeuwen
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Interview met...
Wie bent u?
Mijn naam is Aart van Ruler, geboren op 30 augustus
1941 aan de Elspeterbosweg 74 in Vierhouten.
Gehuwd met Jannie van Egteren. Samen hebben
wij 2 kinderen en zijn wij de trotse opa en oma van 3
kleinkinderen. Daarnaast hebben wij onze eigen
camping, Beans Hill met 114 staanplaatsen.
Wat doet u in het dagelijks leven?
Ik ben gepensioneerd, maar samen met mijn vrouw helpen wij nog
iedere dag op de camping. Wij reizen graag en vanaf 1995 gaan wij
elk jaar naar Gambia in Afrika. Hier hebben wij een gezin dat wij
financieel ondersteunen. Dit doen wij door schoolgeld te geven en
onlangs hebben wij de vader van het gezin een taxibusje gegeven
om hier een inkomen mee te verdienen.
Hoelang bent u al lid van Gemeentebelang?
In de begin jaren 70 ben ik lid geworden van Gemeentebelang.
Destijds was het nog gemeente Ermelo.
Waarom bent u lid geworden van Gemeentebelang?
Ik werd benaderd door Gert Mulder om lid te worden van
Gemeentebelang. Ik zat al samen met Gert Mulder in de
dorpsgemeenschap van Vierhouten. Dat Gemeentebelang een
partij voor iedereen is sprak mij aan. Daarnaast is Gemeentebelang
ook opgericht in hotel De Vossenberg in Vierhouten.
Is er een verband tussen uw idealen en Gemeentebelang?
Gemeentebelang is een partij voor iedereen. Het zijn verschillende
mensen, met verschillende achtergronden die het beste
voorhebben met de gemeente Nunspeet. Gemeentebelang kan niet
terugvallen op een
Wist u dat de heer Van Ruler 21 jaar lang
landelijke partij, de
raadslid is geweest voor Gemeentebelang…
stemmers zijn de
achterban.
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Wie zijn uw grote voorbeelden (binnen Gemeentebelang) en
waarom?
De groei van Gemeentebelang in 1994. We werden één van de
grootste partijen in de gemeente. Tegenwoordig zijn wij zelfs de
grootste partij. Dit is een compliment aan de vereniging omdat de
kiezers ons blijkbaar waarderen en zelfs belonen. Met de jeugdige
raadsleden
en
Jong
Wist u dat de heer Van Ruler sinds
Gemeentebelang slaat de
2004 erelid van Gemeentebelang is...
vereniging
naar
mijn
mening de goede weg in.
Wat was uw meest bijzondere ervaring met Gemeentebelang?
De scheuring van VVD, Gemeentebelang en de KVP, later het
CDA, is mij altijd bijgebleven. Dit waren de 3 grote partijen die tot
dan toe samenwerkten. Het ging hard tegen hard met Gert Mulder
van Gemeentebelang tegen mevrouw Van der Kop van de VVD.
Deze twee konden totaal niet meer met elkaar samenwerken.
Daarnaast was het altijd een strijd om de plaatsen op de
kandidatenlijst voor de verkiezingen. Dit waren leuke uitdagingen.
Kunt u deze zin aanvullen: ‘Als ik binnen Gemeentebelang iets kan
veranderen dan…
De samenwerking binnen Gemeentebelang is goed. Graag zie ik
ook wat meer zakelijke mensen binnen Gemeentebelang. Zij
hebben een verhelderende blik en een goed netwerk.
Wie mogen we van u de volgende keer interviewen?
Ik geef de pen graag door aan Peter Pos, mijn eerste voorzitter bij
Gemeentebelang.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen?
Gemeentebelang is een partij voor iedereen, maar houdt het
realistisch. Geen beloftes maken die niet waargemaakt kunnen
worden. De politiek moet dicht bij de mensen blijven.
Afsluiter
Het voortbestaan van Gemeentebelang is belangrijk. Het gaat goed
en dit moeten wij samen vast houden!
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Wilt u Gemeentebelang helpen!
Wij streven naar: 250 leden

Inschrijfformulier
Contributie per jaar…O Lid € 15,50
O Gezinslid € 13,50
O Lid tot 27 jaar € 7,50

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

De Heer / Mevrouw

 Lid Bovag

Achternaam………………………… Voorletters………………….

 Drie maanden garantie bij aankoop boven de € 3.400,=

Adres……………………………….. Huisnummer………………..

 Bezoek onze website: www.andriesbeelen.nl

Woonplaats………………………… Postcode……………………
Telefoon………………. …………... Mobiel……………………….
E-mailadres………………………... Bank/Giro…………………...
Geboortedatum……………………..
Datum inschrijving…………………..
Handtekening voor automatisch incasso………………………...
Opgeven via de website of het ingevulde formulier insturen naar:
www.gemeentebelang-nunspeet.nl
Hermien Bos
Heetkamp 18
8075 CL Elspeet
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Andries Beelen Auto´s biedt u service en zekerheid.

Kom gerust eens langs.
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