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Redactioneel
Nieuwe media versus oude media
Met trots presenteren wij u weer een nieuwe editie van Het
Klaverblad! De vraag is echter hoelang de ‘papieren’ versie van Het
Klaverblad nog blijft bestaan. De opkomst van de digitale sociale
media zorgt voor onrust bij de oude media. Hyves, Twitter,
Facebook en ‘smart phones’ zorgen ervoor dat het internet overal
om ons heen is. Nieuws is meteen beschikbaar, waar en wanneer u
wilt. Met de digitale sociale netwerken kan u meteen contact leggen
met uw ‘vrienden’ en vertellen wat u op dit moment aan het doen
bent.
Wij als redactie zijn hier niet bang voor. Wij zien de toekomst van
Het Klaverblad met vertrouwen tegemoet. Het Klaverblad zorgt niet
alleen voor informatie aan onze trouwe leden over het wel en wee
van de vereniging, maar is ook publiciteit. Laat u Het Klaverblad
eens lezen aan iemand die geen lid is van Gemeentebelang
bijvoorbeeld. Daarnaast is Het Klaverblad ook beschikbaar op onze
website www.gemeentebelang-nunspeet.nl.
Zo ziet u, Gemeentebelang is altijd en overal!
Namens de redactie,
Mark van de Bunte
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Bestuur
Voorzitter
Otto Huiteman
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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Bestuur (vervolg)
Kandidaat bestuurslid
Jolanda van Tol - Van Geest
Albertlaan 21
8072 CH Nunspeet
0341-270070
jolanda.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl

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).
Spreekuur wethouder:
U kunt een afspraak maken met de secretaresse van het college
tel. 0341-259344
8

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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Fractie (vervolg)
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
Schotweg 43
8077 SV Hulshorst
julia.vriend@nunspeet-gemeentebelang.nl

Herman van Roekel
Secretaris Mulderweg 48
8071 HM Nunspeet
herman.van.roekel@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Steunfractie (vervolg)
Niels de Bolster
Albertlaan 19
8072 CH Nunspeet
ndebolster@gmail.com

Jong Gemeentebelang
Voorzitter
Niels de Bolster
Albertlaan 19
8072 CH Nunspeet
06-30765411
ndebolster@gmail.com
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
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van de Bestuurstafel
Door de voorzitter
Otto Huitema

De kerstdagen en oud en nieuw naderen. In december delen wij
altijd kerstkransjes uit. Dat zullen we dit jaar doen op vrijdagavond
23 december en zaterdagmiddag 24 december. De bestuursleden,
raadsleden, onze wethouder en de Jong Gemeentebelangers
doen allemaal mee. Onze fractievoorzitter Henry Stulen is zoals
ieder jaar de kerstman. Gestoken in een fraai pak dat ooit
gemaakt is door ons lid Jeannette Kamp.
De ledenvergadering voor 2012 is vastgesteld en vindt plaats op
woensdagavond 18 april. Graag zien we dat zoveel mogelijk van
onze leden aanwezig zijn. Hebt u ideeën om de ledenvergadering
voor u aantrekkelijk te maken dan verneem ik dat graag. We
zullen er absoluut rekening mee houden.
De vereniging Gemeentebelang Nunspeet bestaat op 24
september 2012 50 jaar. We willen dit niet zomaar voorbij laten
gaan. Onder andere is het idee om op vrijdagavond 28 september
een avond te organiseren voor onze leden. In het volgende
Klaverblad zullen we u over het jubileum verder informeren.
Veel leesplezier van deze editie van ons Klaverblad en we houden
u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van uw vereniging.
Zie ook onze website www.gemeentebelang-nunspeet.nl
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van de Wethouder
Door de wethouder
Edward van der Geest

Een stabiele factor: Gemeentebelang!
Als je dagelijks druk bent met lokale politiek, als raadslid of als
wethouder, dan lijkt het wel of alles draait om politiek. Je denkt altijd
in politieke kansen en problemen. En als je dan spreekt met
anderen, dan blijkt dat er een hele wereld zit tussen de jouwe en
onze (gemiddelde) burger!
Dat is een enorme vuilkuil! Want we doen het toch voor onze
inwoners?! We moeten ons dus steeds de vraag stellen, of de
inwoners in het algemeen en onze leden in het bijzonder begrijpen
wat we doen en waarom! Wij willen en moeten dus de politiek
dichter bij de burger brengen. Laat ik dat nu eens doen met wat
“achtergrondinformatie”.
Misschien heeft u geluisterd naar de raadsvergadering van de
laatste donderdag van oktober. Het grootste gedeelte van de raad
ging over de begroting 2012-2015. Naast goede algemene
beschouwingen van Gemeentebelang en de andere partijen,
ontstond een discussie over wat amendementen en moties. Het is
normaal dat het voorstel van het college, liefst op kleine puntjes
natuurlijk, aangepast wordt door de raad.
Het is dan ook handig om daar als coalitie over te praten om te
voorkomen dat de coalitie door de oppositie uit elkaar wordt
gedreven. Ik noem dat altijd het politieke handwerk. Alleen bereik je
niets, behalve misschien een quote in de krant, maar resultaten
boek je alleen als je minstens één van de andere partijen van de
coalitie achter je ideeën krijgt.
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Dat betekent soms concessies doen, soms wat geven, maar ook
wel binnenhalen.
Met name het voor 2012 terugdraaien van de bezuiniging op de
SWON en nog wat extra geld voor de schaapkudde werden door
Gemeentebelang met behulp van de CU binnengehaald doordat
vooraf de standpunten met elkaar gedeeld werden. Ook met de
SGP is natuurlijk gesproken, maar daar hebben we elkaar alleen
gevonden voor de Schaapskudde.
Dat werd ook gevoeld in de raad, waarbij de SGP nogal fel was
richting Gemeentebelang en CU.
Daar werd wel duidelijk dat de verhouding tussen CU en de SGP
stroef is. Niet alleen op inhoud, maar ook de manier waarop op
elkaar gereageerd werd was veelzeggend. Dat zette zich voort in
een publieke discussie in de kranten over de kerstpakketten,
waarbij Arie van de Pol (SGP) de wethouder Gert van de Berg (CU)
(te) stevig aanpakte. Los van de inhoud en het feit dat de
uitspraken van de wethouder in de krant niet handig waren, de
reactie was (ook) buitenproportioneel.
In dat geweld speelt Gemeentebelang een sleutelrol. Zowel in de
coalitie als in het college! Henry blijkt steeds meer de rol van
verbinder en intermediair te hebben. Door zijn constructieve
houding komt Gemeentebelang steeds weer als bemiddelaar en als
stabiele factor naar voren. Daarmee groeit onze invloed nog
steeds. Da’s mooi, want dat is goed voor Nunspeet!
Ik wil afsluiten met een voor mij belangrijk dossier woningbouw in
de nieuwe wijk Molenbeek. Ik schreef al eerder, dat na de
verkiezingen er een ander plan moest komen voor Molenbeek.
Minder huizen, minder op elkaar, meer dorps. Ook de
ontwikkelingen op de woningmarkt en de economische situatie
maakten een herbezinning nodig.
Dat is gelukt en er wordt nu een goed plan ter visie gelegd. Er
komen veel betaalbare woningen (ongeveer 150) in een wat
traditionele wijkstructuur, maar wel met mooie laanstructuren en
15

bomen en zo min mogelijk “blik” in de straat. Ook komt er een wijk
met luxere en architectonisch fraaie woningen, een wijkje met
huizen speciaal met ruimte voor werkruimte/praktijk aan huis.
Ook wordt geregeld dat er delen gebouwd worden in Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (toekomstige eigenaren gaan
samen een rijtje woningen bouwen, maximale inbreng en
goedkoper) (alweer zo’n goed Gemeentebelang-idee), zodat er
echt een wijk ontstaat met “voor elk wat wils”.
En hoewel ik wel trots ben dat het project nu zo voortvarend loopt,
we zijn er nog niet!
We moeten wel zoeken naar een methode om te zorgen dat als er
gebouwd kan worden (in maart 2012) er ook gebouwd zal worden!
En dan moet er ook verkocht/gekocht worden.
Wordt vervolgd P
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Wij maken het mooi !!
17

Commissie Algemeen Bestuur
Door de fractievoorzitter
Henry Stulen

De fractie
Met de kerstdagen en de jaarwisseling voor de deur krijgt u nog
een Klaverblad in de bus. Aan mij om weer iets te schrijven over de
fractie en onderwerpen die in de commissie Algemeen Bestuur
voorbij kwamen. Laat ik beginnen te zeggen dat we nog steeds een
sterke fractie hebben die goed samenwerkt en iets voor elkaar en
zeker voor Gemeentebelang over heeft. Ik ben nog steeds trots en
blij dat ik als fractievoorzitter deel uit mag maken van dit team.
Intussen is ons nieuwe steunfractielid Herman van Roekel al met
ongekende snelheid in gedribbeld. Zo nu en dan voorziet Julia
Vriend ons, zij het op afstand, ook nog van waardevolle informatie.
Ondanks dat het goed gaat blijft mijn zorg groot als het gaat om de
vulling van de steunfractie. Om ook in de toekomst zo sterk te
blijven moeten we opleiden en inwerken. Dus weet u nog iemand,
schroom dan niet om mij te tippen.
Commissie Algemeen Bestuur (AB)
Regionaal beleidsplan Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)
Dit plan is in mijn ogen vooral gericht op de samenwerking van
gemeenten, brandweer, politie, GHOR (Geneeskundige Hulp bij
Ongevallen en Rampen) en andere diensten. U zult begrijpen dat
bij een crisis of ramp het langs elkaar heen werken voor een nog
grotere ramp kan zorgen. Namens Gemeentebelang heb ik vooral
aandacht gevraagd voor de training in communicatie tussen de
verschillende diensten. Het is natuurlijk zaak dat ze elkaar
begrijpen en dat er een bepaalde drill ontstaat. Ook heb ik
gevraagd de communicatie richting bevolking goed georganiseerd
18

te houden. Tot slot vroeg ik aandacht voor de communicatie tussen
de naburige veiligheidsregio’s. Bij de brand in Moerdijk bij Chemie
Pack bleek namelijk dat dit laatste beter had gekund.
Leegstandsverordening
Op grond van de zogenaamde antikraakwet (Wet kraken en
leegstand) kan een gemeente een leegstandsverordening
vaststellen. Weinig gemeenten kiezen daarvoor. In Gelderland
schijnt Nunspeet de enige te zijn. De fractie van Gemeentebelang
is daar trots op en blij mee. Deze verordening geeft de gemeente
namelijk iets meer gereedschap om iets te doen aan leegstaande
gebouwen (niet zijnde woningen). U kunt vast wel een paar
leegstaande gebouwen in onze gemeente noemen die het aanzien
niet waard zijn en waar door vandalisme gevaarlijke situaties
ontstaan. De verordening voorziet in plichten voor eigenaren om
actief te zijn in het opnieuw te (laten) gebruiken van het pand tot en
met sancties bij het niet nakomen door de eigenaren. Omdat dit
instrument vrij nieuw is weten we nog weinig over de juridische
houdbaarheid. Daarom gaf ik de burgemeester mee om eens te
rade te gaan bij gemeenten die de verordening al hebben gebruikt.
Hij vond dat een goede suggestie en gaat er mee aan het werk.
Procedure begrotingsvergadering
Over de inhoud zal ik het hier niet hebben. Sommige fractieleden
zullen dat in dit blad doen en ons persbericht is te vinden op
www.gemeentebelang-nunspeet.nl. Mocht u het persbericht toch
willen zien dan is een seintje naar mij voldoende. Ik zorg dan dat u
het krijgt. Dit keer moesten we de beschouwingen ruim voor de
begrotingsvergadering inleveren. (Hebben we natuurlijk zelf
afgesproken met alle fractievoorzitters.) Het college van B&W
voorzag ons schriftelijk van antwoorden. Dit deel werd breed
uitgemeten in de pers en op verschillende websites. De
begrotingsvergadering begon met een mondelinge reactie van het
college op de beschouwingen. Persoonlijk vond ik dat niets
toevoegen. Natuurlijk had ik onze tweede termijn (Het ingeleverde
stuk was de eerste termijn) al geschreven omdat ik de antwoorden
van het college al kende en ook de beschouwingen van de andere
fracties. Op die tweede termijn reageerde het college weer en tot
slot mochten wij alleen nog een stemverklaring afleggen over de
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verschillende moties die waren ingediend. Ook dat laatste viel me
tegen. Ik was in de veronderstelling dat er een derde termijn kwam.
Omdat ik in deze veronderstelling was interrumpeerde ik niet teveel
bij betogen van anderen die ons raakten. Ik kon daar namelijk op
reageren in onze derde termijn, veronderstelde ik. Dit proces zal
worden geëvalueerd in de commissie AB. Natuurlijk horen we ook
graag uw mening!
Slotwoord
Ik wens u allen prettige kerstdagen en een heel gelukkig en gezond
2012. Op naar 2012 waar we het mogen vieren dat we als
vereniging 50 jaar bestaan. Feitelijk bestaat Gemeentebelang
natuurlijk al vanaf 1945 (67 jaar) maar niet officieel als vereniging.
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Psy Go
Sociale of asociale media...
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Commissie Maatschappij en Middelen
Door raadslid
Martin Mol

Bezuinigingen budgetsubsidies
In Het Klaverblad van de maand juni heb ik een en ander verteld
over de systematiek van bezuinigen op de budgetsubsidies. Het
inzichtelijk maken van de effecten en de wijze van prioritering. In
Het Klaverblad van oktober heb ik over dit onderwerp geschreven
dat dit wel eens “bezuinigen met moeite” zou kunnen worden. Dat
de wijze van prioritering nog niet geheel vlekkeloos verloopt, was
voor onze fractie aanleiding om in de Commissievergadering van 6
oktober (het stond toen op de agenda) een stevig betoog te
houden, met name over de grote verschillen in toekenning van
gelden aan het ouderenwerk. In gesprekken die wij met SWON
(Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet) hebben gevoerd kwam
duidelijk naar voren dat er in de werkwijze van de gemeente als het
gaat om het vaststellen van die prioritering wel het een en ander
aan te merken viel. Door veel taken die SWON uitvoert niet de
hoogste prioriteit te geven kwam dat voor hen op een korting van
€40.000,- te staan, hetgeen een grotere bezuiniging was dan waar
andere subsidieontvangers mee te maken kregen. Voor ons
aanleiding voor de SWON in de bres te springen en in het betoog
aan te geven dat veel van hun activiteiten grote zorgcomponent
hebben zoals het voorkomen van eenzaamheid, het bevorderen
van de geestelijke gezondheid en ook het bevorderen van de
lichamelijke gezondheid. Wij vinden dat deze punten een hogere
prioritering verdienen. Voorkomen is beter (en goedkoper) dan
genezenPtoch? De wethouder gaf in zijn antwoord aan dat de
onderhandelingen zoals die waren gegaan met SWON “niet de
schoonheidsprijs verdienden”. Met dit in het achterhoofd en een
licht ondersteunende reactie van de ChristenUnie hierop, zijn wij
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richting de begrotingsvergadering aan de slag gegaan en hebben
een motie voorbereid die mede namens de CU werd ingediend
waarin we vroegen de subsidie aan SWON over 2012 -analoog aan
de systematiek van het Venster- op het zelfde niveau te laten als
de budgetsubsidie in 2011. Het college zal in het eerste kwartaal
komen met een herijkte visie op welzijnswerk inclusief de daarvoor
vereiste budget- en projectsubsidies.
Startnotitiebeleidsnota WMO 2012-2015
Op 3 november hebben we in de commissie gesproken over de
startnotitie met de uitgangspunten voor het nieuwe beleid. Wij
vinden dat het in de afgelopen jaren door onze gemeente goed is
gedaan en dat het een grote uitdaging wordt de komende jaren met
de nieuwe taken die er vanuit Den Haag op de gemeenten afkomen
(uitvoering AWBZ, jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen).
Allemaal zaken waarbij de landelijke overheid een grote inspanning
van onze gemeente vraagt. Hier ligt dan ook een grote uitdaging
voor de komende jaren.
Bezoek Stichting de Metgezel
Op vrijdagmiddag 28 oktober hebben Bert Kamp (zijn vrouw
Jeannette is daar vrijwilliger) en ik een bezoek gebracht aan
Stichting “De Metgezel”. Mevrouw Betsie Hoogers is daar met het
bestuur en vele vrijwilligers actief om mensen bij elkaar te brengen
op basis van min of meer gedeelde interesse(s), hobby’s of het
onderzoeken daarvan. In principe kan iedereen, van welke leeftijd
dan ook, zich aanmelden het maatje / de metgezel te worden van
een aanvrager/deelnemer. Dit is iemand met een verstandelijke,
psychische en/of lichamelijke beperking, die daarnaast ook
professionele hulp krijgt. Dus als vrijwilliger samen een fietstocht
maken of koffiedrinken in het dorp of wat dan ook. Het deed ons
deugd daar vele Gemeentebelangers te zien als vrijwilliger! Het
was goed om te constateren dat de subsidie die onze gemeente
aan deze stichting heeft gegeven zo goed wordt besteed!
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Terugblik
Door erelid
Cees Vissenberg

1986
Voor de laatste uitgave van Het Klaverblad dit jaar krijgt u het
laatste stukje terugblik van 1986.
College verdeeld over Welzijnsraad. Deze raad is een
adviesorgaan voor het College van B&W, maar er gingen stemmen
op om deze raad op te heffen. De fracties van de SGP en RPF
vonden het maar een politiek stokpaardje dat blijkbaar koste wat
kost moest blijven bestaan. De vertegenwoordiger van de SGP,
Eppie Klein, steunde met heel zijn hart de wethouder Leusink, die
deze raad als een doublure beschouwde. “Wij hebben het platform
Nunspeetse Sport Federatie (N.S.F.) en we hebben geen behoefte
aan een doublure. Bovendien is er een goede mogelijkheid voor
inspraak in de commissie en vormt de Raad ook de afspiegeling
van de bevolking. Geen Welzijnsraad omwille van een
Welzijnsraad.” Ook raadslid J. Westerink (RPF) meende dat zo’n
raad vertragend zou werken maar daar was wethouder Baas het
zeer mee oneens. De welzijnsraad had zeer korte lijnen met alle
verenigingen en instellingen, waardoor de informatie heel snel bij
het ambtelijke apparaat zou binnenstromen en er daardoor nog
sneller besluiten zouden genomen kunnen worden. Jan van der
Steen pleitte duidelijk voor het in stand houden van die raad met
soortgelijke argumenten. De fractie van Gemeentebelang steunde
uiteraard de wethouder: Sport nam zowel actief als passief een
belangrijke plaats in bij veel inwoners. “Een gezonde geest in een
gezond lichaam!” was een zeer toepasselijke spreuk. PvdA wilde
zelfs zo ver gaan om in de toekomst subsidies te koppelen aan de
sportiviteiten van de aanvragers. Het spreekt voor zich dat de
fracties van de SGP en RPF tegen dit voorstel waren, evenals
raadslid van Gelder van het CDA.
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VVV – Veluws VloekVerbod. Een heel andere uitleg van deze 3
letters. Enkele Veluwse gemeenten hadden zo’n verbod
opgenomen in hun Algemene PolitieVerordening (APV). Wat bleek
uiteindelijk: Gemeenten mogen deze maatregel niet opnemen in
hun APV. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken floot op deze
manier de gemeenten Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Ermelo,
Harderwijk en Putten terug. De Kroon baseerde deze uitspraak op
het artikel in de Grondwet omtrent de vrijheid van meningsuiting.
Gemeenten zijn niet bevoegd om uitingen van de vrije mening in te
dammen. De enige die die bevoegdheid heeft, is De Kroon. De
gemeenten die het hadden aangevraagd gingen zich bezinnen op
alternatieven, zoals het vloekverbod op te nemen in de Algemene
Plaatselijke Verordening. Raadslid W. Bömer had een lichte
aanvaring hierover binnen het Intergemeentelijk SamenwerkingsVerband (ISV). “De Kroon had uitspraak gedaan en dan moet je
niet blijven doordrammen,” aldus Bömer.
Zo’n 25 jaar geleden hadden we in Nunspeet een kritische
inwoner, die het wel en wee in Nunspeet volgde en daarover een
column schreef in de Nunspeter Courant. Onder het pseudoniem
‘Alex.v.d. Laan’ volgde hij de Nunspeetse politiek en gaf die op
speelse wijze door aan de lezers. Zo schreef hij een keer over zeer
slimme jongens, die stilletjes hun eigen weg zoeken door een
jungle van –meestal ongeschreven- wetjes en reglementen. Daarbij
laat zich een aantal leiden door het zogenaamde Elfde Gebod,
namelijk: “Gij zult niet betrapt worden!” een ander deel denkt niet
meteen aan dat gebod, maar weet door wat bokkensprongen die
de ware meester kenmerken - en voor buitenstaanders dus
onbegrijpelijk zijn - toch vaak prima resultaten te boeken. Neem
nou de gemeentepolitiek. Heeft u zich bijvoorbeeld nooit
afgevraagd wat wethouder Dick Baas van het CDA nou opeens op
de post Welzijn deed, terwijl de wethouder P.P.G. Gommers van
Gemeentebelang op Ruimtelijke Ordening is gekomen? Op zich
een wat vreemde zaak, niet waar? Baas heeft al een aantal jaren
ruimtelijke ordening onder zijn hoede gehad, terwijl Gommers in
een eerdere raadsperiode Welzijn beheerde. Slimme jongens, daar
bij het CDA. Ondanks een verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen weten ze toch de meest publiciteitswaardevolle
collegepost te bemachtigen, terwijl winnaar Gemeentebelang zijn
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welzijnskandidaat naar ruimtelijke ordening doorverwezen ziet.
Publiciteit speelt namelijk een forse rol in de gemeentepolitiek, want
als de partijen in Nunspeet het van hun eigen leden moeten
hebben, kunnen ze het wel vergeten. En met welzijn heeft het CDA
op de lange termijn een behoorlijk voordeel weten te verkrijgen.
Want de wethouder op die post doet de aftrap van een voetbaltoernooi, kruipt in een zijspancombinatie of duikt als eerste in het
water bij een zwemvierdaagse. Het ontbreekt er nog maar aan of
hij gaat kleine kinderen op de arm nemen, maar dat gebeurt alleen
nog maar in Amerika, waar wat dat betreft nóg slimmere jongens
rondlopen.

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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De huisfotograaf van Gemeentebelang!
Vanaf heden zal Mariëlle van Slooten de
studiofotografie van Gemeentebelang verzorgen.
Mariëlle van Slooten is Creative Photostudio.
Creative Photostudio is dé fotostudio in
Nunspeet die zich volledig richt op fotoshoots en
bedrijfsfotografie. Dankzij Mariëlle hebben wij in
ons Klaverblad nieuwe professionele foto’s.
Wie is Mariëlle?
Mariëlle van Slooten is 31 jaar en getrouwd met raadslid John van
Slooten. 7½ jaar geleden heeft ze John leren kennen en ze is voor
hem zelfs naar Nunspeet gekomen. Haar hobby is fotografie,
ondanks de opleidingen Hotelschool en Accountancy in Groningen.
Ze maakt privé veel foto’s en besluit in april van dit jaar om van
fotografie haar werk te maken.
Durf jezelf te zijn!
Mariëlle: “Fotografie is een uitdaging. Als fotograaf is het mijn doel
om de mensen zichzelf te laten zijn. Geen stijve portretfoto’s maar
leuke foto’s die meer vertellen dan alleen een momentopname. Ik
houd ervan om gekke foto’s te maken die uitdagend zijn. In de
studio hebben we hiervoor alle mogelijkheden.”
Van familieportret tot bedrijfsreportage
Het is belangrijk momenten in het leven vast te leggen door
fotografie. De schoonheid van het ouder worden bijvoorbeeld. Dit is
met de juiste fotoshoot een onvergetelijke ervaring en dankzij de
foto’s kan u er lang van genieten. Van familieportret met
kleinkinderen tot bedrijfsreportage. De juiste foto’s vertellen het
verhaal achter de mensen en de bedrijven. Informeert u eens naar
de mogelijkheden, u zult versteld staan!
Dromen over de toekomst
Dankzij een voorliefde voor Azië is het de droom van Mariëlle een
paar maanden per jaar in Azië te werken als fotograaf. De cultuur,
de natuur en de mensen hebben een aantrekkingskracht op haar.
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Het is beeldschoon dit weer te geven door middel van fotografie.
Daarnaast ziet Mariëlle haar foto’s in de toekomst graag op de
cover van de Glamour en de Cosmopolitan.
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Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Bert Kamp

Gemeentelijke belastingen en lastendruk 2012
Over de invulling en de berekening van de tarieven voor 2012
wordt de raad, zoals gebruikelijk, door het college een voorstel
voorgelegd en dit moet door de raad vastgesteld worden. Waarom
zijn de belastinginkomsten voor de gemeente zo belangrijk?
Door op lokaal niveau de afweging te maken welke voorzieningen
tot stand worden gebracht en welke belastingheffing daarvoor
nodig is, wordt een optimale democratische afweging gemaakt.
Daarnaast zijn eigen belastinginkomsten noodzakelijk om de
onvolkomenheden in de verdeling van de gelden uit het
gemeentefonds te kunnen opvangen. In toenemende mate worden
ook taken van de rijksoverheid overgedragen aan gemeenten.
Bij de overdracht van de bijbehorende financiën gaat het rijk er in
veel gevallen van uit dat gemeenten de overgedragen taken
efficiënter kunnen uitvoeren dan het rijk, zodat men op voorhand
een zogenaamde efficiencykorting toepast op de bij de taak
behorende geldstroom. Ook de kosten van het opzetten van de
uitvoering van nieuwe taken worden veelal niet, of slechts gedeeltelijk, door het rijk gedragen.
Eigen belastingmiddelen van gemeenten zijn voor een deel
noodzakelijk taken te bekostigen die door het rijk worden
overgedragen. De gemeentelijke belastingen bieden maar beperkte
mogelijkheden om inkomsten te genereren die gebruikt kunnen
worden voor het realiseren van eigen specifieke lokale wensen. In
de gemeentewet is bepaald welke belastingen een gemeente mag
en kan heffen.
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De gemeenteraad besluit tot invoering, wijzigingen of afschaffing
van belasting door het vaststellen van een belastingverordening. Bij
het vaststellen van de verordening komen eventuele vrijstellingen
aan de orde. Het is raadzaam terughoudend te zijn met
vrijstellingen voor bepaalde groepen belanghebbenden in verband
met het gelijkheidsbeginsel. Een alternatief kan zijn het verstreken
van subsidies.
Bij de eigen belastinginkomsten van gemeenten kan onderscheid
worden gemaakt tussen:
•
belastingen die dienen om kosten te verhalen op degenen die
deze kosten veroorzaken.
•
belastingen die dienen om inkomsten te genereren die vrij
besteedbaar zijn en waarbij geen relatie wordt gelegd met
gemaakte of te maken kosten.

KLEIN BINNENHOF
UITZENDSCHEMA 2011 (december)
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur
Datum:
december 1
8
15
22
29

Gelijktijdig:

MM/AB

Partij:
VVD
SGP
GB
Gemeenteraad
Fractie(voorzitters)
terugblik afgelopen jaar

Het schema voor 2012 is nog niet bekend. Onze excuses.
Redactie Het Klaverblad.
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Kramm’s Column
STRAATHOND
De Nederlandse journalistiek is aan veranderingen onderhevig.
Mede door de bezuinigingen op de publieke omroepen is ook de
functie van journalist veranderd. Waar de pers zich vroeger
kenmerkte als een schoothond is het nu in toenemende mate een
straathond geworden. Helaas, want de journalistiek hoort een
waakhond te zijn.
De Nederlandse journalistiek stond vroeger altijd bekend als
gezagsgetrouw en toegeeflijk. Kranten en omroepen waren
verenigingsorganen van partijen en van zuilen. In de jaren vijftig
was de pers een schoothondje. Men was beleefd en durfde niet
door te vragen. Vaak werd de politieke boodschap verkondigd
zonder hier kanttekeningen bij te plaatsen. Door de welvaart en de
opkomst van nieuwe communicatietechnieken veranderde dit
echter.
In de jaren zeventig kwam er een nieuwe generatie journalisten op,
minder gezagsgetrouw en meer gericht op het onthullen van
misstanden. Men durfde ook kritisch en objectief te zijn. De pers
kreeg de functie van een waakhond. Men stelde misstanden aan de
kaak die schadelijk waren voor het algemeen belang. Zodoende
diende men met de pers rekening te houden. De journalisten
opereerden nog wel in het zelfde medialandschap, met
krantenabonnees en omroepleden. Aan het eind van de jaren
negentig veranderde ook die band met de opkomst van
commerciële radio en televisie.
Kijkcijfers en advertenties zijn nu bepalend, er is een andere
rationaliteit gekomen van wat interessant nieuws is. Het is nu
vooral seks, slachtofferschap en tragiek. Oftewel leedvermaak. Het
is een speelveld geworden van de straathond. Containers en
prullenbakken worden overhoop gehaald om te zoeken naar
‘nieuwswaarde’. Het einde van de relatie tussen Jan Smit en
Yolanthe kwam zelfs in het acht uur journaal! Gordon en Joling
bellen de showredacties om te vertellen dat ze hun knie hebben
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bezeerd. René Froger liet op de begrafenis van zijn moeder
camera’s van RTL Boulevard toe om de uitvaart vast te leggen. Ik
noem dat een ziekelijke roep om aandacht.
De commerciële zenders brengen een hoop rotzooi op de televisie,
van aangemoedigde drinkende puberjeugd (‘Oh Oh Cherso’) tot de
zoveelste
‘talentenshow’.
Allemaal
vooraf
geregisseerde
showtelevisie. Nep dus. Miljoenen Nederlanders nemen zichzelf
niet meer serieus door hier naar te kijken.
Wij hadden thuis vroeger alleen maar Nederland één, twee en drie.
Nieuws, actualiteiten en goede documentaires. Maar tegenwoordig
zet ik de televisie gewoon uit. Dan pak ik een goed boek. Want de
televisie is er met de digitale revolutie niet beter op geworden.
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Commissie Ruimte en Wonen
Door raadslid
mr. Bram ten Hove

Kritische noot bij het principeverzoek uitbreiding ‘De Pineta’
In Het Klaverblad van september heb ik aandacht besteed aan een
eventuele verplaatsing van de supermarkt in Elspeet. Dit onderwerp
is in de commissie Ruimte & Wonen besproken en daar heeft de
fractie van Gemeentebelang een duidelijk standpunt ingenomen.
Wanneer er iets over deze verplaatsing bekend wordt dan laat ik u
dat in de opvolgende bladen weten. In deze editie wil ik graag wat
vertellen over een verzoek tot uitbreiding van ‘De Pineta’ te
Nunspeet. ‘De Pineta’ biedt 5 zalen onder 1 dak voor 10 tot 300
personen en is gevestigd aan de Elspeterweg. Ook wel leuk om te
weten is hoe deze naam tot stand is gekomen? Een pinetum is een
naaldbomentuin. Men spreekt "pinetum" uit als: pieneetum. Het
meervoud van pinetum is: pineta. Gezien de ligging van ‘De Pineta’
is verdere uitleg overbodig.
Uit het commissievoorstel is gebleken dat een verzoek is ingediend,
waarin wordt gevraagd medewerking te verlenen aan een
uitbreiding van het bestaande zalencentrum. De uitbreiding is
gevraagd omdat sprake is van structureel ruimtegebrek. Het
perceel ligt in het bestemmingsplan Buitengebied 1996 en heeft
hierin de bestemming Verblijfsrecreatie. Gronden met deze
bestemming zijn bestemd voor recreatie in zomerhuizen,
kamphuizen en de daarbij behorende voorzieningen. Het
zalencentrum heeft geen relatie met de op het naastgelegen
perceel aanwezige zomerhuizen, waardoor het niet past binnen de
gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan. Daarnaast is het
plan in strijd met de bouwvoorschriften. Ter plaatse geldt een
maximaal bebouwingspercentage van 5%, wat inhoudt dat
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maximaal 250 m2 mag worden bebouwd. Het bestaande
zalencentrum heeft een oppervlakte van 420 m2 en dit wil men
uitbreiden tot 575 m2. Fronsen bij u ook al de wenkbrauwen? Toen
ik dit commissievoorstel een tijdje geleden doornam had ik dat wel.
Ik zal u het vervolg schetsen:
Zalencentrum ‘De Pineta’ heeft de bestemming Verblijfsrecreatie,
maar vanaf de opening van het gebouw wordt daar een
zalencentrum gedreven. Dus eigenlijk is dit in strijd met de
bestemming en wordt dit jarenlang gedoogd! Maar het is de intentie
bij de eerstvolgende bestemmingsplanherziening dit zalencentrum
positief te bestemmen. Ik heb onder andere in de commissie de
bovenstaande zinsnede exact zo verwoord. Waarom vindt op dit
moment een gedoogsituatie plaats en waarom wordt er niet op dit
moment een herziening aangevraagd?
Het college heeft het initiatief kansrijk geacht. Volgens het college
kan in principe medewerking worden verleend aan de uitbreiding
van ‘De Pineta’. De fractie van Gemeentebelang was het niet eens
met het commissievoorstel en heeft ook tegen dit voorstel gestemd.
Allereerst is sprake van een bestaand bebouwingsoppervlakte die
in strijd is met de bouwvoorschriften. U ziet dat hierboven daar
volledig overheen wordt gestapt en dat alleen wordt gekeken naar
de uitbreiding die in strijd zou zijn met de bouwvoorschriften. Ten
tweede zijn de accommodatie en het huidige gebruik daarvan in
strijd met het bestemmingsplan. Ik gebruik nog maar eens de
volgende zinsnede: ‘Dit commissievoorstel rammelt aan alle
kanten’. U kunt dan begrijpen dat de fractie van Gemeentebelang
hier niet mee heeft kunnen instemmen. Misschien streng maar in
mijn ogen wel rechtvaardig.
Tot slot wens ik u fijne feestdagen toe en
al het beste voor het jaar 2012 in goede
gezondheid!
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Pineta

Commissie Ruimte en Wonen
Door raadslid
John van Slooten

Komt het goed of niet.. of misschien wel to be or not to be
U vraagt zich wellicht af waarom bovenstaande titel is gebruikt voor
deze bijdrage in Het Klaverblad. Dit alles had te maken met de
langlopende kwesties ‘Molen De Hoop’ en ‘Laan 44’. Ik heb u al
een aantal maal geïnformeerd over deze plannen en ook dat het
nog maar de vraag zou zijn of alles goed af zou lopen.
U heeft het allemaal in de krant kunnen lezen, helaas zou ik
zeggen. De plannen zijn goedgekeurd, maar de manier waarop is
niet even fraai. Wij als Gemeentebelang hebben met betrekking tot
molen De Hoop altijd een helder uitgangspunt gehad. Restauratie
van de molen is prioriteit en als dat inhoudt dat we een aantal
woningen moeten toestaan, dan moet dat in deze situatie maar! De
eindoplossing om meerdere partijen over de streep te trekken was
dat er geen 5 maar 4 woningen gebouwd zullen worden. Wat ons
betreft een prima voorstel als iedereen daar mee uit de voeten kan.
En dan Laan 44: hier ging de discussie vooral over de hoogte van
het gebouw en de massaliteit. Ons standpunt is geweest dat we
lang geleden afspraken hebben gemaakt over hoe deze locatie in
te vullen. Wel hebben wij altijd kritisch het college verzocht te kijken
waar ruimte voor verbetering zou zijn. Het college heeft wat ons
betreft het maximaal haalbare nu voorgesteld. Voor ons dan ook
reden om groen licht te geven voor dit plan.
Zoals u leest waren wij helder en duidelijk voorstander van beide
plannen. Het tegenovergestelde heeft u elders kunnen lezen.
Uiteindelijk kunnen we concluderen dat het goed gekomen is!
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Een ander onderwerp dat onze fractie veelvuldig bezig houdt zijn
goedkope bouwconcepten. Onlangs heeft het college ons een
rapport doen toekomen waarin een 8-tal mogelijke concepten zijn
onderzocht. Dit onderzoek heeft in regionaal verband plaats
gevonden. Conclusie: 7 van de 8 concepten zouden ingezet
kunnen worden voor goedkopere woningbouw.
Nu heeft onze fractie onlangs een negende concept nader
bekeken! Hierover zal ik u in de volgende editie verder informeren.
Om een tip van de sluier op te lichten, kan opgemerkt worden dat
het gaat om een concept waarmee voor lagere prijzen gebouwd
kan worden in een heel kort tijdsbestek. Kortom, het mes snijdt hier
ook nog eens aan 2 kanten.
Maar nu de volgende stapP Concepten zijn er dus genoeg, nu nog
de realisering van deze woningen. En daar ligt nou de uitdaging.
Wij zitten er bovenop met de plannen waar de gemeente zelf
regisseur is, om er zorg voor te dragen dat er meer betaalbaarheid
komt in Nunspeet. Met de CPO woningen hebben we ook het juiste
middel geïntroduceerd. Nu het volgende dan maar, in te koppen
door het college.
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GEZOCHT
Steunfractieleden m/v

•
•

•
•
•

Taken:
Adviseren van het raadslid waaraan zij zijn
gekoppeld.
Aanwezig bij en deelnemen aan de fractie
vergaderingen.
Eisen:
Wonen in de gemeente Nunspeet
Lid zijn of worden van Gemeentebelang.
Interesse in gemeentepolitiek.

Om te zorgen dat in de toekomst uw belangen zo
goed mogelijk behartigd worden in de gemeente
heeft Gemeentebelang de steunfractie in het leven
geroepen. Steunfractieleden worden opgeleid tot
volwaardige fractieleden, zodat zij in de toekomst
zittende fractieleden kunnen opvolgen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de
fractievoorzitter Gemeentebelang Nunspeet.
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Commissie Ruimte en Wonen
Door raadslid
René Slager

Is de Gemeentelijke subsidie een grote meelzak?
Het is helaas een tijd van de broekriem aanhalen en bezuinigen.
Dat geldt niet alleen voor huisgezinnen, maar ook voor
verenigingen, instanties, stichtingen enzovoort. De hele overheid,
landelijk, provinciaal en lokaal moet bezuinigen. De gemeente
Nunspeet moet dat dus ook. Er wordt flink bezuinigd onder andere
op het ambtenarenapparaat en op externe bureaus. Maar ook de
subsidie ontvangende instanties moeten het met minder doen.
Ik zeg altijd: “Krapte noopt je tot creativiteit.” Je zult op één of
andere manier de balans moeten vinden tussen inkomsten en
uitgaven. Als politiek moet je keuzes maken en P. waar mogelijk
met de subsidie-ontvanger meedenken.
Een mooi voorbeeld is de schaapskudde Elspeet. De Stichting
Schaapskudde Gemeente Nunspeet sprak in op het informele
gezamenlijke fractieberaad. De begroting kon, omdat de gemeente
Nunspeet en de provincie niet volledig zouden bijspringen, niet
sluitend worden gemaakt. Later is dat onder andere door de
provincie Gelderland en onze fractie in de raad met steun van de
coalitiegenoten teruggedraaid. Het belang voor het toerisme in de
gemeente Nunspeet is groot en zelfs beeldbepalend.
Ik heb het bestuur van de Stichting gevraagd of zij al eens goed
naar de toeristische sector hadden gekeken. Hun antwoord was:
“ja”, want een paar hotels in de omgeving brachten wat gasten aan,
die tegen betaling (een fooi) een middagje mee konden.
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Ik heb de voorzitter Hans Kok uitgenodigd om eens samen van
gedachten te wisselen, om wat zaken van de commerciële kant te
bekijken. U moet zich voorstellen dat vakantiegasten en met name
mensen uit de Randstad, het verschil niet (meer) weten tussen een
haas en een konijn of een eikenboom en een beukenboom. Melk
komt uit de fabriek!
Vakantie is een beleving! Wat is nu mooier om eens een dagje met
de schaapskudde mee te kunnen onder de slogan “Schapen
hoeden doe je niet elke dag!” De gemeente Nunspeet heeft + 1,2
miljoen overnachtingen per jaar, dat zijn gemiddeld 160.000 gasten.
Laat eens 4 dagen per week 10 personen per keer mee lopen, á €
15,- p.p. en doe dat eens in het seizoen 10 weken (0,25% van de
vakantiegasten), dan heb je een bruto opbrengst van € 6000,extra. Het plan heeft natuurlijk een aanlooptijd nodig, maar het
heeft zeker een kans van slagen! Het initiatief van De Stichting
Schaapskudde Gemeente Nunspeet verdient een pluim. Er is lef
voor nodig om dit uit te voeren en daardoor minder aangewezen te
zijn op die grote subsidie (meel)zak.
Rondweg Oost, eindelijk komt er schot in!
De presentatie van de rondweg Oost is een feit. Hij gaat lopen
vanaf de Elburgerweg waar een rotonde gemaakt wordt vlak bij de
kruising
met de Bovenweg. De Bovenweg blijft dus zijn
landschappelijke karakter behouden. De nieuwe weg gaat dan in
zuidelijke richting naar de Oosteinderweg waar de tweede en derde
rotonde komen. Daarna gaat de weg langs de GPS en de
sportvelden. Bij de vierde rotonde komt de aansluiting van de
Sportlaan, wat ook de definitieve toegang tot de Wiltsangh gaat
worden. Dus de toegang voor auto’s vanaf de Kempenlaan behoort
straks tot het verleden. Dan gaat de weg om het terrein van de
Witte Wieven langs en loopt het laatste stuk met de spoorlijn
Amersfoort- Zwolle mee tot aan de Eperweg. Daar komt de laatste
rotonde, die zo gelegd wordt, dat er voor een toekomstige tunnel
voldoende ruimte is. De rotonde wordt zo ingericht dat er een
aparte baan komt voor het verkeer vanaf de A28 dat rechtsaf wil
slaan. Het eerste stuk weg vanaf de Eperweg tot aan de rotonde
wordt 70 km en daarna 50 km p/u.
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Langs de hele rondweg komt een fietspad, van de Eperweg tot de
Elburgerweg.
Dan komen de maatregelen die genomen moeten worden vanwege
de natuur. Er komen in dat gebied diverse diersoorten voor waar
rekening mee gehouden moet worden. Er komen onder andere
vleermuizen, boommarters, overige kleine diersoorten en zelfs een
wespendief voor. Voor de eerste twee soorten worden over de weg
op behoorlijke hoogte touwen gespannen, als geleiding voor de
vleermuis en zelfs een soort touwbrug om de boommarter te helpen
oversteken. Iedereen mag daar zijn mening over hebben, maar laat
ik duidelijk zijn dat zonder dit soort voorzieningen er geen
vergunning door de provincie verstrekt wordt.
De reden dat de procedure voor deze weg apart is genomen, is om
tijdwinst te boeken. Er is door het college gekozen voor een
“omgevingsvergunning”. Een positieve ontwikkeling. Het ziet er
naar uit dat er begonnen wordt (hopelijk) eind 2012, maar in ieder
geval in 2013.
Het zal uiteindelijk een behoorlijke ontlasting van de wijk “de
Oenenburg” worden, want het verkeer uit de richting Elburg en
bedrijven op de Kolk, denk maar even aan het vrachtverkeer van en
naar de GPS komt, krijgen een prachtige ontsluiting.
Gemeentebelang heeft ook al de rondweg West op haar
wensenlijstje staan. Gemeentebelang praat zelfs ook al voorzichtig
over de Noordelijke rondweg. Regeren is vooruitzien!
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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

Nunspeterweg 3
8076 PC Vierhouten
Tel. 0577-411204

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag:
07.30 – 19.30 uur
zaterdag: 08.00 – 19.00 uur
zondag: 11.00 – 18.00 uur
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Vergaderingen
AGENDA
December 2011
Donderdag

1

Commissie Maatschappij en Middelen

Dinsdag

6

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

8

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

12

Bestuursvergadering

Maandag

19

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

22

Openbare Raadsvergadering

Maandag

9

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

12

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

16

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

17

Commissie Algemeen Bestuur

Donderdag

19

Bestuursvergadering

Maandag

23

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

26

Openbare Raadsvergadering

Maandag

30

Fractieberaad voor Commissies

Januari 2012
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Februari 2012
Donderdag

2

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

6

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

7

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

13

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

16

Openbare Raadsvergadering

Maandag

20

Bestuursvergadering

Vrijdag

24

Inleveren kopij Klaverblad

De bestuursvergaderingen beginnen om 20:00 uur, de overige
vergaderingen beginnen om 19:30 uur
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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 liefhebbers van een zonnige strandvakantie aan het water, maar is ook
een eldorado voor de actieve zeiler, surfer, visser, fietser en wandelaar!
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
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Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

December 2011
Mw. M. de Bolster - Van der
Kris

Mw. J.C.M. Gommers - Bothe

Mw. H. Bouw

Dhr. C.H.M. Limmen

Dhr. Mark van de Bunte

Mw. J. Lokhorst - Bronkhorst

Dhr. A.C.A. Davidson

Dhr. M.A. Mol

Dhr. J. Dekker

Dhr. G. van Ruler

Dhr. F.C. Delvoix

Dhr. A.R.G.J. Wieberdink

Januari 2012
Mw. S. Boelens - Kolk

Dhr. H.K. Persant Snoep

Dhr. H. van de Brug

Dhr. P. Pos

Dhr. J. Keijl

Dhr. H.J. van Son

Dhr. A.J. van Leeuwen

Dhr. G. Storteboom

Dhr. J.W. van Leeuwen

Mw. Stefanie Stulen

Februari 2012
Mw. N. Blansjaar - Knook

Mw. W. Schouten - Oldenhof

Dhr. E.P. van Boven

Mw. M. Sewüster

Dhr. J. Bronsveld

Dhr. R.H.A. Slager

Dhr. J. Engel

Dhr. H.J. Stulen

Mw. A.G. Lankman - Van
Pijkeren

Mw. H.S. Vissenberg Bloemsma

Dhr. H.W. Rutgers
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Interview met...
Wie bent u?
Mijn naam is Peter Pos, geboren op 3 januari 1937
in Utrecht. Vader van twee kinderen en trotse opa
van 2 kleinkinderen. Na de schoolopleiding ben ik
vanuit Utrecht naar de Veluwe getrokken. Allereerst
ben ik in Ermelo gaan werken in het psychiatrisch
ziekenhuis Veldwijk. Vervolgens voor specialisatie
in het Academisch ziekenhuis Utrecht. Tussendoor heb ik nog 1
jaar op de ambulancedienst GG en GD in Utrecht gewerkt, alvorens in 1964 in het Woudhuis in Hulshorst aan de slag te gaan. In
1985 werd ik gevraagd om het Ittmanshof op te zetten in Nunspeet.
Daar heb ik tot mijn pensioen in 1995 gewerkt.
Wat doet u in het dagelijks leven?
Ik ben gepensioneerd en geniet 6 maanden van het jaar in de
Pyreneeën van Frankrijk. Daarnaast bekleed ik diverse bestuursfuncties. Zo ben ik voorzitter van de ANBO (Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen), afdeling Nunspeet en
bestuurslid van de SWON (Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet).
Ook ben ik lid van het overlegorgaan van de ouderenbonden in
Nunspeet en van de cliëntenraad van Het Baken, locatie
Seewende. Mijn specifieke taak is met name huisvesting voor
ouderen. De zorg heeft mij tot dusver nooit kunnen loslaten.
Hoelang bent u al lid van Gemeentebelang?
Eind jaren 60 ben ik lid geworden van Gemeentebelang. Destijds
was het nog gemeente Ermelo-Nunspeet.
Waarom bent u lid geworden van Gemeentebelang?
Ik was van mening dat er genoeg christelijke raadsleden en
stemmers vertegenwoordigd waren in de gemeenteraad. Maar ik
wilde als christen de niet christenen steunen met mijn stem omdat
er onvoldoende aandacht was voor niet protestants christelijke
organisaties zoals in het jeugdwerk en maatschappelijk werk.
Gemeentebelang is hier bij uitstek voor geschikt en heeft
baanbrekend werk verricht met PvdA, VVD en het CDA.
Onafhankelijke politiek voor een ieder.
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Is er een verband tussen uw idealen en Gemeentebelang?
Gemeentebelang is per definitie niet vanuit een christelijke
levensvisie. Principiële kwesties worden naar mijn mening namelijk
in Den Haag geregeld (zorg, onderwijs en inkomenspolitiek).
Gemeentelijke politiek moet daarom een afspiegeling zijn van de
maatschappij. De maatschappij in Nunspeet bestaat niet alleen uit
christenen. Gemeentebelang is er voor iedereen maar houdt wel
degelijk rekening met bijvoorbeeld de zondagsrust en geen
evenementen op zondag.
Wie zijn uw grote voorbeelden (binnen Gemeentebelang)?
Gert Mulder heeft veel indruk op mij gemaakt. Het was een
bijzondere man die Gemeentebelang echt op de kaart heeft gezet.
Een echte man van de Veluwe met zijn humor en kwinkslagen. Hij
kon Gemeentebelang als geen ander verkopen en wist zo nu en
dan de voltallige raad achter zich te scharen.
Wat was uw meest bijzondere ervaring met Gemeentebelang?
De scheuring van VVD en Gemeentebelang is mij altijd
bijgebleven. De VVD wilde per se op nummer 2 van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing met andere woorden een
verkiesbare plaats. Ik vond deze eis onaanvaardbaar. Het was een
moeilijke periode voor mij om de boel bij elkaar te houden. Jammer
genoeg is het mij uiteindelijk niet gelukt.
‘Als ik binnen Gemeentebelang iets kan veranderen dan
Ik wil graag meer contact zien met de kiezer. Actief kiezers
benaderen in een referendumsfeer bijvoorbeeld, omdat de kiezer
maar eens in de vier een stem kan uitbrengen terwijl er soms
tussentijds heftige zaken aan de orde komen. Gemeentebelang is
naar mijn mening niet altijd en overal duidelijk zichtbaar. Vaak is
Gemeentebelang alleen aan de vooravond van de verkiezingen
actief aanwezig om kiezers te werven. Het actief onderhouden van
contact met de kiezer is belangrijk en moet daarom meer aandacht
krijgen. Ook is het in deze tijd goed mogelijk naast het bestaan van
de WMO-raad langs virtuele weg via (online platformen) de kiezer,
meer dan voorheen, te betrekken bij belangrijke agendapunten.
Wie mogen we van u de volgende keer interviewen?
Dat is nog een verassing!
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MANROY NUNSPEET
UW BEVEILIGING & TELECOM
BEDRIJF

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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Post uit het Verenigd Koninkrijk
Hallo Gemeentebelangers,
Even een klein berichtje vanuit Penarth, Wales.
In de afgelopen zomer ben ik geslaagd voor de opleiding HBO
Bouwkunde. Mijn plan was om in Delft verder te gaan met een
master in Architectuur. Deze opleiding is Engelstalig. Hierdoor is
het noodzakelijk toelatingstoetsen te maken. Een toelatingstoets
voor Engels en een toelatingstoets voor wiskunde. Helaas heb ik
mijn Engelse toets te laat gehaald.
Daarnaast vind ik mijn Engels (nog) niet toereikend, vandaar dat ik
graag in de United Kingdom wilde werken voor een paar maanden.
Dit is gelukt en nu werk ik hier in Wales als au pair. Ik heb het goed
naar mijn zin en hoop nog een leuke tijd tegemoet te gaan.
Wanneer ik terug kom naar Nederland hoop ik als nog met mijn
master te starten in Delft. Door mijn plannen voor de master en het
vertrek naar de United Kingdom ben ik uit het bestuur van Jong
Gemeentebelang gegaan.
Natuurlijk blijf ik wel lid van Gemeentebelang en zal ik, wanneer dit
mogelijk is, me inzetten voor verschillende activiteiten.
Met vriendelijke groet,
Stefanie Stulen

Penarth Pier
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Wilt u Gemeentebelang helpen!
Wij streven naar: 250 leden

Inschrijfformulier
Contributie per jaarPO Lid € 15,50
O Gezinslid € 13,50
O Lid tot 27 jaar € 7,50
De Heer / Mevrouw
AchternaamPPPPPPPPPPVoorlettersPPPPPPP.
AdresPPPPPPPPPPPP.. HuisnummerPPPPPP..
WoonplaatsPPPPPPPPPP PostcodePPPPPPPP
TelefoonPPPPPP. PPPP... MobielPPPPPPPPP.
E-mailadresPPPPPPPPP... Bank/GiroPPPPPPP...
GeboortedatumPPPPPPPP..
Datum inschrijvingPPPPPPP..
Handtekening voor automatisch incassoPPPPPPPPP...
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
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.
55

56

