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Redactioneel
Daar zijn we weer!
Een heerlijk lentezonnetje breekt door in maart en de 32e jaargang
van Het Klaverblad valt op uw deurmat! Een dubbel feest dus!
Met veel enthousiasme hebben onze auteurs weer bijgedragen aan
deze prachteditie. Speciale aandacht is er voor de Algemene
ledenvergadering op woensdag 18 april 2012 en natuurlijk de
Koninginnedagmarkt van 30 april 2012. Daarnaast hebben onze
raadsleden u een heleboel te vertellen over het wel en wee van
onze gemeente. Zij houden de politiek dichtbij door te schrijven
over de relevante thema’s die behandeld zijn.
Zoals voor het 'interview met' de pen rondgaat door de vereniging
kan u misschien Het Klaverblad ook 'uitlenen' aan vrienden en
kennissen. Wellicht kunt u (nog) niet leden enthousiast maken en
levert Het Klaverblad hier een bijdrage aan. Naast de informatieve
kant van Het Klaverblad zijn wij als redactie van mening dat Het
Klaverblad ook ons visitekaartje is. Graag horen wij eventuele
reacties en suggesties van uw kant.
Gaat u er maar goed voor zitten, laat u verblijden door de eerste
zonnestralen én de leuke bijdragen aan deze editie!
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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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).

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
0341-251944
rene.slager@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
Bert Kamp
Commissie Maatschappij en Middelen
Veldweg 32
8071 BG Nunspeet
0341-254801
bert.kamp@nunspeet-gemeentebelang.nl

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

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

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

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

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

Het eerste Klaverblad in het nieuwe jaar. De ledenvergadering
nadert weer. Woensdag 18 april aanstaande houden we opnieuw
de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Bijgaand bij deze uitgave van ons Klaverblad ontvangt u de
uitnodiging hiervoor. Tevens vindt u in de envelop ook de notulen
van de algemene ledenvergadering van vorig jaar en het
jaarverslag. Graag zien we dat er zoveel mogelijk van onze leden
aanwezig zijn. U bent dan ook van harte welkom op woensdag 18
april aanstaande.
De Vereniging Gemeentebelang Nunspeet bestaat op 24
september 2012 50 jaar. Gemeentebelang voert vanaf 1946
onafhankelijke lokale politiek. Jos Lussenburg nam in 1945 deel
aan de noodraad van na de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1946
nam onder andere de heer Lussenburg met Gemeentebelang deel
aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 1962 is Gemeentebelang
omgevormd tot de Vereniging Gemeentebelang Nunspeet. Op 24
september 1962 is de vereniging opgericht.
We willen dit niet zomaar voorbij laten gaan. Op 24 september
willen we een persmoment organiseren voor het uitreiken van het
jubileumboek en op vrijdagavond 28 september een avond voor
de leden. In het volgende Klaverblad zullen we u daar uitgebreid
over 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.nunspeet-gemeentebelang.nl.
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van de Wethouder
Door de wethouder
Edward van der Geest

Stil?
Mensen om mij heen vragen wel eens: “Ben jij nog wel wethouder?
Het is zo stil … .” Dat zet je toch aan het denken. Ben ik dan wel
druk met de goede dingen?
Gelukkig is het antwoord: Ja! Ik ben, net als de hele fractie van
Gemeentebelang, bezig ons verkiezingsprogramma te realiseren!
Dat is goed nieuws! Maar u had daar natuurlijk ook niet aan getwijfeld!
Waarom er dan toch met €250.000,- gemeenschapsgeld 30 (extra)
parkeerplaatsen, met name voor de zondag, worden aangelegd aan
de Zeelaan/Kroonweg, dat is politiek. En zolang 2 partijen samen
een meerderheid vormen, zijn politieke “dealtjes” natuurlijk snel
gemaakt!
Voor een wethouder is dat wel eens frustrerend. Zeker, omdat je in
dit specifieke geval alle tussenstappen zorgvuldig genomen hebt,
een raadscommissie vorig jaar nog enthousiast en complimenteus
was, “eindelijk een goed proces, wethouder”, en dat bij de
vaststelling van het bestemmingplan ineens een ander standpunt
wordt ingenomen! (Tenminste, door de CU).
En dat er dan letterlijk bij hamerslag afgeweken wordt van keuzes
waaraan ruim 2 jaar (!) gewerkt is en waar een zorgvuldige
planvorming en dito belangenafwegingen plaats hadden gevonden!
Een typisch voorbeeld van dat “gelijk hebben, niet altijd gelijk
krijgen” is! Gelukkig is dit maar “een incidentje”.
Er wordt keihard gewerkt aan een aangepast plan Molenbeek. Meer
14

groen en ruimte! Met de strubbelingen in de woningmarkt zal het
een beste kluif worden, hier voortgang in te houden en
(verkoopbare) woningen te bouwen! Het gevaar ligt op de loer, de
makkelijk verkoopbare delen snel te verkopen. Maar dat is eigenlijk
een gevalletje “krenten uit de pap pikken”, waarbij de realisatie van
de rest in het gedrang komt! Dat moet natuurlijk niet!
Daarnaast zijn er een aantal projectjes die mijn aandacht vragen,
maar die, als het allemaal lukt, een aanwinst voor Nunspeet zullen
zijn! Ik denk aan het project “langer wonen in Vierhouten”, speciaal
voor de wat “oudere” Vierhouters. Na veel getouwtrek en
“gedimdam” is afscheid genomen van de beoogde ontwikkelaar en
kijken we, of er met andere partijen wél een uitvoerbaar plan komt.
Ook aan de Winckelweg zal dit jaar gebouwd worden aan twee
appartementencomplexen met 40 betaalbare seniorenwoningen,
midden in het centrum!
Op de Laan (oude bibliotheekterrein) en de locatie Kroonlaan/
Zeeweg zijn voor deze doelgroep ook betaalbare huizen gepland.
En als het goed is wordt dit jaar ook begonnen met een 12-tal
betaalbare jongerenappartementen, eveneens in het centrum.
Er wordt ook een begin gemaakt met de parkeervoorziening op het
(oude) terrein van de Kringloop. Dit ter vervanging van de parkeerplaatsen op de markt (ons idee!). Dan kunnen we ook eindelijk de
markt goed en gezellig inrichten. Daar wordt nu intern over
nagedacht.
Tot slot wordt er met man en macht gewerkt aan een masterplan
revitalisering sportpark De Wiltsangh. Er zijn meerdere “problemen”
op en rond het sportpark, van parkeren tot slecht onderhoud, van
wat te weinig ruimte tot sociale (on)veiligheid.
We willen kijken of daar, ondanks het economisch tij, een impuls
gegeven kan worden aan het (buiten)sportpark, zodat we de groei
in sporten en bewegen kunnen faciliteren en er een visitekaartje
ontstaat voor de sport in Nunspeet. Gemeentebelang is niet voor
15

niets trots op al die (sport)verenigingen, met daaraan gekoppeld
vele vrijwilligers, die samen één van de sociale pijlers van de
gemeenschap van Nunspeet vormen. En die naast de sociaalmaatschappelijke rol ook een volksgezondheids-/welzijnsrol
vervullen.
U leest wel, genoeg te doen!

Berenbosweg 17
8071 DX Nunspeet
06—5118 8788

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

De fractie
Het eerste Klaverblad van 2012 is weer een feit. De fractie heeft er
al weer een aantal behoorlijke klusjes opzitten. Hoewel we niet
altijd bereiken wat we hadden gewenst, gaat het erg goed. We
hebben een sterke fractie en er heerst grote saamhorigheid. Dat
zien we wel anders om ons heen. Ik heb in januari functioneringsgesprekken gevoerd met alle raadsleden en samen konden we
concluderen dat we een stijgende lijn te pakken hebben. Het is dé
gelegenheid voor mij als fractievoorzitter om samen nog beter te
kunnen worden. Het enige zorgpuntje is de steunfractie. Nog
steeds hebben we nieuwe steunfractieleden nodig. Iedereen is
welkom natuurlijk maar vooral mensen uit Vierhouten of Elspeet
kunnen we goed gebruiken. Deze kernen zijn nu namelijk sterk
ondervertegenwoordigd.
Commissie Algemeen Bestuur (AB)
Lokaal horecaconvenant
Dit onderwerp stond onlangs weer op de agenda. Geheel volgens
traditie wil de SGP natuurlijk dat de horeca sluit voor de zondag.
Dat is te respecteren maar we zijn het er natuurlijk niet mee eens.
Het is jammer dat het argument alcoholmisbruik is. Alcoholmisbruik
komt het meest door drank uit de supermarkt. Daaraan moet
volgens Gemeentebelang worden gewerkt en niet uitsluitend
binnen de horeca. Het gaat juist om motivatie en opvoeding. Het
goede voorbeeld geven. Zelf drink ik geen druppel alcohol en
daarop word ik wel eens veroordeeld omdat het saai of ongezellig
zou zijn. Een onjuist etiket. Een imago dat aan alcoholconsumptie
kleeft. Daar moeten we aan werken.
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Het oude convenant heeft goed gewerkt dus was er voor een
meerderheid binnen de commissie geen reden om te veranderen.
Wel heb ik gevraagd de gemaakte afspraken ook te handhaven.
De horecaondernemers, politie en gemeente maken afspraken en
daar moet iedereen zich aan houden. Als een horecagelegenheid
zich niet aan de afgesproken sluitingstijden houd (tot 01.00 uur
naar binnen en om 04.00 uur sluiten) dan moet de politie/gemeente
handhaven. De politie moet ingevolge het convenant aanwezig zijn
tijdens de uitgaansavonden. Namens Gemeentebelang gaf ik aan
dat de politie zichtbaar aanwezig moet zijn. De “stappers” moeten
weten dat ze er zijn! De zichtbaarheid van de politie is in Nunspeet
minimaal, terwijl ze wel zeggen er te zijn. Ik vroeg mij af of het
zinvol is om van 22.00 uur tot 04.00 uur twee agenten te laten
rondlopen die dan niets anders doen. Wat mij betreft moeten ze
zich regelmatig laten zien en tussendoor ook andere klusjes
oppakken. Nunspeet is gewoon te klein om twee agenten permanent “op de voetjes” te hebben tijdens de uitgaansavonden. Op de
voetjes moeten ze volgens mij echter wel.
Gelukkig hebben we nog steeds goede horecavoorzieningen in de
kern Nunspeet. Het doet mij deugd dat de meeste jeugd uit
Nunspeet hier uitgaat en dat is het doel van het horecaconvenant:
het voorkomen van horecatoerisme en daarmee gepaard gaande
auto-ongelukken. U hebt natuurlijk in de krant gelezen dat Jong
Gemeentebelang ook een mening over het convenant had. Enkele
weken geleden is overigens de laatste uitgaansgelegenheid in
Elspeet gesloten. Dat is triest want nu moet de jeugd uit Elspeet
gaan reizen als ze willen stappen. Ik hoop dat er binnenkort een
ondernemer is die het aandurft om de Blokhut in Elspeet weer te
exploiteren.
Veilige gemeente
Dit onderwerp stond niet direct op de agenda maar is wel de rode
draad voor veel van onze inbreng. Veiligheid is een groot goed!
Veiligheid biedt mensen geborgenheid en zorgt dat we ons prettig
voelen in onze omgeving. Door een brand dichtbij of bij een ernstig
ongeval voelen ook mensen die niet betrokken zijn zich onveilig.
Een argument om telkens te pleiten voor een veilige gemeente in al
haar facetten. Natuurlijk willen we ook persoonlijk leed voorkomen.
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Al enkele jaren vraagt onze fractie aandacht voor de leegstaande
gebouwen in onze gemeente. Het is niet mooi zoals het CDA dit
onlangs te berde bracht. Dat is voor ons het minst belangrijke item.
De gebouwen worden gebruikt door jongeren. Dat is geen
probleem zolang het veilig is maar dat is het niet. Bouwkundig is
het niet veilig en daar komt bij dat er soms dingen gebeuren die het
etiket veilig niet mogen dragen. De laatste maal dat ik vroeg om
aandacht voor veiligheid in leegstaande gebouwen was tijdens de
behandeling van de Leegstandsverordening. Daar schreef ik over
in het vorige Klaverblad.

me voorstellen dat u eens een tip voor een onderwerp hebt. Ik
garandeer niets maar het is waarschijnlijk dat ik daar dan eens over
schrijf. Momenteel wordt de weblog goed gelezen en wat het nog
leuker en zinvoller maakt is het feit dat ik reacties krijg. Binnenkort
schrijf ik mijn 150e weblog en ik hoop er nog vele te schrijven.

Onlangs heb ik namens Gemeentebelang het college bevraagd
over het feit dat het aantal inbraken in de gemeente Nunspeet
ernstig toeneemt. Het is volgens Gemeentebelang de hoogste tijd
om als gemeente het voortouw te nemen om samen met politie en
inwoners een vuist te maken tegen deze ongenode gasten. Met het
aantal inbraken nemen gevoelens van onveiligheid bij mensen bij
wie is ingebroken en van andere inwoners toe. Meer aandacht
geven aan het politiekeurmerk Veilig Wonen is gewenst ter
bevordering van een veilige woonomgeving en zorgt ervoor dat
gelegenheidsinbrekers het verderop zoeken. De gemeente moet
regie voeren op het voorkomen van inbraak. Veiligheid is een
belangrijke taak van de gemeente. Ik vroeg de burgemeester op
drie sporen actief te blijven of te worden: communicatie over
voorkoming van inbraak intensiveren en ontsluiten via de
gemeentelijke communicatiemiddelen; de gemeente moet de regie
voeren en samen met politie en bewoners moet de criminaliteitspreventie worden uitgevoerd. Die regierol van de gemeente is een
noodzaak aanvullend op elkaar te kunnen zijn. Bij nieuwe plannen
moet de gemeente ook beleid maken in het kader van het politiekeurmerk Veilig Wonen, zoals voor de openbare ruimte en de
openbare verlichting, in aanvulling op wat in het Bouwbesluit aan
preventiemiddelen is opgenomen. We wachten de reactie van de
burgemeester af in de volgende commissievergadering. U ziet het,
uw veiligheid is onze zorg.

Emancipatiecrisis

Psy Go

Slotwoord
Ik wil u er op wijzen dat ik wekelijks een weblog plaats op onze
website. Qua onderwerpen probeer ik actueel te zijn maar ik kan
20
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Commissie Maatschappij en Middelen
Door raadslid
Martin Mol

Startnotitie Beleidsnota gezondheid 2012-2015
In Nederland kennen we sinds 2008 de Wet Publieke Gezondheid.
Die regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg. Elke
vier jaar dient de gemeente een nieuwe beleidsnota vast te stellen.
Daarin moeten een aantal wettelijke verplichtingen worden
opgenomen waaraan een gemeentelijke gezondheidsnota moet
voldoen. Het gaat om algemene taken, publieke gezondheidszorg,
de jeugdgezondheidszorg, de ouderengezondheidszorg en infectiebestrijding. Daarnaast heeft de gemeente een aantal landelijke
prioriteiten overgenomen die in de nota Gezondheidsbeleid 20122015 “Gezondheid dichtbij” zijn vermeld. Het gaat om overgewicht,
diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik die
aanknopingspunten bieden voor het lokale beleid.
Als het gaat om de uitvoering hiervan gebeurt dit in regionaal
verband. De GGD Gelre-IJssel bewaakt de gezondheid van 21
gemeenten in onze regio. Met de Regio Noord Veluwe gemeenten
wordt intensief samengewerkt als het gaat om de uitvoering op
lokaal niveau. Dit is ook de afgelopen jaren door de RNVgemeenten gedaan aan de hand van de beleidsnota 2008-2011
“kiezen voor een gezond leven op de Noord-Veluwe”. Uit de
evaluatie van de resultaten van deze nota kwam naar voren dat
veel zaken zijn ingezet maar dat het nog te vroeg is om te kunnen
oogsten. Advies was dan ook het ingezette beleid voort te zetten.
Gemeentebelang heeft er voor gepleit om deze nota als paraplu
nota te laten fungeren omdat de gemeente steeds meer taken krijgt
die de gezondheid aangaan. Denk vooral aan allerlei WMO
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uitvoeringstaken die er al zijn maar ook nog op ons afkomen. In de
gedachte dat een burger die straks bij de gemeente aanklopt niet
vier of vijf keer moet worden doorverwezen of verschillende keren
opnieuw een ‘indicatiestelling’ hoeft te ondergaan.
Bezoek bijeenkomst voor burgers WMO beleidsnota 2012-2015
Het bovengenoemde was een klacht van verschillende burgers die
ik op deze bijeenkomst heb gesproken. Deze avond werd belegd
door de WMO-raad. De WMO-raad bestaat uit afvaardigingen
(kamers) vanuit verschillende disciplines; ouderen, gehandicapten,
geestelijke gezondheidszorg, individuele verstrekkingen en ook de
jongeren. Vanuit hen de klacht (zeker die avond) dat zij zich weinig
tot niets kunnen voorstellen bij de discussies die gevoerd werden.
Sluit totaal niet aan bij hun belevingswereld. Naar mijn mening
moeten we de komende tijd nog maar eens tegen het licht houden
of de jongeren wel onder de WMO-raad paraplu moeten blijven
functioneren. Wat er die avond tijdens een aantal sessies ook naar
voren kwam is dat verschillende kamers zich te weinig gehoord/
vertegenwoordigd voelen door de WMO-raad. Waar het om gaat is
volgens mij dat datgene wat leeft bij de mensen terecht komt bij de
betreffende kamer. Dit wordt meegenomen naar de WMO-raad
waar het tijdens overleg met de gemeente ter sprake gebracht
moet worden. Input van onderaf dus. Ik ben benieuwd wat er met
de input van deze avond wordt gedaan bij het opstellen van de
nieuwe beleidsnota WMO…
Bezoek WMO bijeenkomst maatschappelijke organisaties
Samen met Henry Stulen ben ik een middag te gast geweest bij de
Inclusief Groep waar deze middag was georganiseerd. Een korte
presentatie van wethouder G. van den Berg over de veranderingen
die op ons af komen aangaande de WMO, een verandering in de
manier van denken, de kanteling genaamd. Als bijvoorbeeld een
(oplossingsgerichte) aanvraag bij de gemeente komt voor een
scootmobiel, zal de betrokken ambtenaar door gericht vragen te
stellen er achter moeten komen of er meer aan de hand is dan
alleen een stukje beperking in mobiliteit. Gaan er ook eenzaamheid
of andere zaken schuil waarvan weinigen weet hebben? De vraag
achter de vraag noemt men dat. Dit sluit naadloos aan op onze
inbreng in de raad toen we spraken over de gezondheidsnota. Wat
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mij opviel die middag is dat er organisaties aanwezig waren die niet
van elkaars bestaan wisten. Mooi om te zien vond ik dat Marit
Hofman van het Servicepunt Vrijwilligers hier gelijk op insprong en
hiervoor het een en ander wil gaan organiseren! Wat mij ook opviel
is dat er tijdens de slotdiscussie ook organisaties waren die
behoedzaam opmerkingen maakten waaruit bleek dat ze al snel
bang waren voor hun budgetten in plaats van meedenken op welke
wijze er zo goed en effectief mogelijk invulling gegeven kan worden
aan de nieuwe opzet van de WMO.
Al met al een leerzame middag dus.

Terugblik
Door erelid
Cees Vissenberg

TERUGBLIK 1987
In onze gemeente hebben wij een rijk bezit met 3 molens. Molen
De Duif, is in een goede conditie en hij wordt door de molenaar
goed aan het draaien gehouden. Bijna dagelijks wordt graan zoals
gerst en koren vermalen tot meel waarmee de plaatselijke bakkers
lekkere broden kunnen bakken. Ook wordt er gemalen voor
veevoeders. Kortom, de molenaar doet zijn uiterste best om van de
wind te kunnen leven. Nunspeet heeft echter nog twee molens.
Één in Hulshorst en een molen in Elspeet.
De molen in Elspeet is in slechte staat. Restauratie is mogelijk,
maar de eigenaar wil niet meewerken. (Intussen is de molen in
Elspeet bijna helemaal gerestaureerd door zijn nieuwe eigenaar!).
In Hulshorst is er ook werk genoeg te toen, maar hiervoor zijn
mogelijkheden. Eigenaar G. Timmer is bereid de molen te
verkopen en daarna gaat hij het bedrijf voortzetten op molen de
Duif. De leden van de Gemeenteraad hadden veel tijd nodig om
een besluit te nemen, maar de eindconclusie was: de molen De
Maagd in Hulshorst wordt aangekocht en gerestaureerd.
We blijven in Hulshorst voor een Herziening van het Bestemmingsplan. Dit ging niet vlekkeloos. Er gingen ernstige bedreigingen over
en weer richting de wethouder Gommers en voetbalvoorzitter D.
van Klompenburg. Dat gevoegd bij een 16-tal bezwaarschriften en
je krijgt een goed beeld van de sfeer. Het toekomstige voetbalveld
werd gepland aan de Brandsweg. Deze weg had een label met
‘coulisselandschap’. Reden dat er geen woningen op gebouwd
mochten worden. Maar wel een voetbalveld met kleedkamers.
Besluiten zijn niet altijd duidelijk voor de burger, of misschien niet
altijd acceptabel. Iemand krijgt zijn zin niet of accepteert niet dat
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het individuele belang moet wijken voor het algemene belang.
Gemeentelijke VVV! De handen ineen en samen werken. Kijken
wat je samen kunt doen en waar ook de gezamenlijke winst valt te
behalen. Er was hard gewerkt aan het samenstellen van een
gemeentelijke accommodatiegids, met het doel om met deze gids
de toerist in één oogopslag inzage te geven in wat de gemeente
Nunspeet de toerist te bieden had! Alle 4 de kernen hebben er aan
meegewerkt om met name alle accommodaties voor de toerist
helder en overzichtelijk te maken. En niet alleen de vakantieaccommodaties kregen een plekje, maar ook alle artsen, politie,
kerken, garages, postkantoren, brandweer, fietsverhuurders, en
noem verder maar op. Een prettige bijkomstigheid: de gids wordt
uitgegeven in een handzaam formaat zodat hij in de binnenzak van
de jas kan of in het damestasje past. Natuurlijk had men er ook een
slogan bij gemaakt: “’t Groene hart van de Veluwe wacht op U!”
De officiële introductie lag in handen van mevrouw H. van der Vlis,
voorzitster van het VVV, die het eerste exemplaar aanbood aan
burgemeester De Kovel. Deze benadrukte op zijn beurt dat de gids
vooral ook kritisch bekeken moest worden om er zo snel mogelijk
de foutjes uit te kunnen filteren. De Kovel gaf verder nog aan dat er
aan de gemeentegrenzen borden zouden komen met “Welkom in
Nunspeet” en “Tot ziens in Nunspeet” of iets van dien aard.
Woningbouw ‘87. Wethouder Dick Baas was voor Nunspeet de
vertegenwoordiger als het Openbare Ruimte betrof. Zo ook bij de
verdeling van de beschikbare woningen voor het jaar 1987.
Regionaal werden geluiden gehoord dat zich mensen vestigden die
daar feitelijk geen recht op hadden. Baas stelde vast dat dit zeker
niet voor Nunspeet gold. De schaars beschikbare woningen werden
nauwgezet verdeeld onder de rechthebbenden. Het was eenmaal
zo dat er geen bord met “Kom in Nunspeet wonen, plek genoeg”
aan de gemeentegrenzen stond. Wethouder Baas betreurde het
zeer dat de Noordwest-Veluwe zo dichtgespijkerd zat dat zelfs de
eigen inwoners vaak uit moesten wijken naar de buurgemeenten.
En zoiets vreet aan een bestuurder! Enerzijds kunnen we allemaal
dagelijks genieten van het Veluws Natuurmassief en anderzijds is
het ook een belemmering. Dick Baas wilde zich dan ook hard
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maken voor het plaatsen van de 6 ISV-gemeenten op de bijlage
van de C-lijst. Deze lijst gaf de gemeenten het recht bijvoorbeeld
gepensioneerden, gescheiden mannen en vrouwen en arbeidsongeschikten te weigeren als woningzoekenden.
Wat ook geen positief effect had, was de beslissing van de
overheid dat er in Nunspeet bijna niets gebouwd mocht worden.
Zelfs geen woningen voor de eigen bevolking. De bedoeling was
dat Harderwijk de opvang zou moeten realiseren. Deze gemeente
had weliswaar een ruime toewijzing, maar de Nunspeters wilden er
niet wonen. Erger nog: de Minister van Volkshuisvesting, Ed Nijpels
(VVD), wilde het hele Veluwse Massief stopzetten voor nieuwbouw.
Hierover maakte zelfs het College van Gedeputeerde Staten van
Gelderland zich ernstig ongerust! Het jarenlange beleid voor
evenwichtige kleine kernen kon in de vuilnisbak. Wat zou er
gebeuren met de Nunspeetse kernen? Een ramp! Wethouder
Gommers benadrukte dat de maatregelen ter bescherming van de
eigen mensen zijn bedacht en zeker niet ter discriminatie.
Golfbaan niet kansloos
Deze conclusie kon men voorzichtig trekken naar aanleiding van de
discussie in de Gelderse Staten. De baan is hoe dan ook gepland
binnen het Centraal Veluws Natuurmassief. Weliswaar op het
randje, maar toch “in” het massief. Provinciale Staten benadrukten
dit en wilden geen golfbaan toestaan in het Centraal Massief, tenzij
dringende maatschappelijke redenen voor zijn en compensatie
wordt geboden voor het bos dat verloren gaat. Door zowel SGP,
RPF als Links Gelderland werd getracht, de aanleg van de baan in
Nunspeet definitief onderuit te halen. Een amendement van Links
Gelderland waarin de aanleg van een baan in het Centraal Veluws
Natuurmassief wordt uitgesloten, werd verworpen met alleen de
steun van de zijde van PvdA en de SGP. Gedeputeerde Staten
hebben zich tot nu toe steeds op het standpunt gesteld eerst de
behandeling van het Streekplan af te willen wachten voor een
beslissing te nemen over de aanleg van de Nunspeetse Golfbaan.
Daarbij werd duidelijk gemaakt dat op zich geen bezwaren tegen
de aanleg bestaan wanneer aan een aantal voorwaarden wordt
voldaan. Onder andere heraanplant van het bosgebied dat verloren
gaat en het toegankelijk blijven van het gebied voor recreanten.
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Nauwelijks stille armoe in Nunspeet.
De wintermaanden zijn altijd al duurder dan de zomermaanden.
Meer elektra, elke dag flink stoken, winterkleding, vaker naar een
dokter en verdere kosten die er mee te maken hebben. Een groot
deel van de Nunspeters heeft dan ook te maken met die extra
kosten die ze nauwelijks op kunnen brengen. Maar toch moet de
nood al erg hoog zijn wil een Veluwenaar aan de bel trekken.
Trouwens, de hand ophouden dat ligt niemand. Het is nog altijd
beter te geven dan te ontvangen. Zo kan het dan ook gebeuren dat
er stille armoe wordt geleden. We vroegen een reactie aan de heer
Reezigt, waarnemend hoofd van de afdeling Welzijn. Reezigt: “Het
is moeilijk na te gaan of er stille armoede wordt geleden. Zolang
ons geen verzoeken in die richting bereiken kunnen we niets doen.
Overigens denk ik dat dit verschijnsel hier nauwelijks voorkomt. In
onze gemeente Nunspeet bestaat nog de burenhulp, de familiehulp
en indien men bij een kerk is aangesloten kan men een beroep
doen op de diaconie. Zo af en toe worden we eens geconfronteerd
met hulpaanvragen. Bijvoorbeeld wanneer de Bijstandswet geen
oplossing biedt. In schrijnende gevallen putten wij dan uit het
gemeentelijk Steunfonds. Dat is een financieringsfonds dat volledig
voor rekening van de gemeente komt. Vorig jaar voteerde de Raad
voor dit fonds ƒ 50.000,--. Er werd voor ƒ 30.000,00 uit geput. Voor
het jaar 1987 heeft de Gemeenteraad het fonds weer aangevuld tot
ƒ 50.000,-- “.

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 van Gemeentebelang Nunspeet.
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Contributie 2011
Mededeling voor de leden met automatische incasso:
De incasso inzake contributie 2011 is helaas mislukt, dit is opgelost
door het in 2012 opnieuw te doen. Zoals u op uw bankafschrift kunt
zien is de contributie 2011 in februari 2012 van uw rekening
afgeschreven. Excuses voor het ongemak.
Medio mei 2012 zal de contributie 2012 worden afgeschreven. Het
totale incassobedrag is wel in het financieel overzicht van 2011
opgenomen met een melding hiervan in de voetnoot.
Mocht u hier nog vragen over hebben, stel ze gerust.
Penningmeester
Marlies Bootsma

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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Kerstkransjesactie
De krokussen bloeien en de knoppen in de bomen
worden groter en groter. Het lijkt alweer een eeuwigheid
geleden, dat in de donkere dagen voor Kerstmis bestuur,
fractie en JGB bij elkaar kwamen voor de kerstkransjesactie.
Zo’n 2500 koekjes werden in de gezellige keuken van oudvoorzitter Cornelia Peters voorzien van een kerstwens. Het was
hard werken voor de 10 GB-ers, maar na 3 uur werd het laatste
pakje koekjes opengemaakt. De sfeer was als altijd prima en er
werd ook nog eens over iets anders gepraat dan alleen de politiek.
Op vrijdagavond en zaterdagmiddag voor Kerstmis deelde
een ruime delegatie van GB,
inclusief de wethouder, de
koekjes uit aan het winkelend
publiek. Zo bouwt GB weer
meer contact op met de mensen
in de gemeente. De spontane
actie van de heer Rovers die
met zijn suikerspinnenkraam
van de partij was, werd enorm
op prijs gesteld.
De actie loopt intussen alweer meer dan 10 jaar en gezien het
succes kunt u ook volgend jaar op onze aanwezigheid vlak voor de
kerst rekenen. Ook fijn voor de honden van Cornelia en de
vogeltjes in de tuin die zich altijd vol overgave op de kruimels
storten.
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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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Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Bert Kamp

het een keuze van de gemeente is gronden te verwerven
vooruitlopend op planvorming, doorgaans strategische aankopen
genoemd. Het risico daarbij is dat de marktwaarde lager zal zijn
dan de boekwaarde. Het ‘Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten’ schrijft voor dat de boekwaarde
maximaal de marktwaarde van die gronden mag zijn. Het verschil
moet als verlies worden genomen.

Grondexploitatie
Voor gronden waarvoor plannen zijn ontwikkeld en bestuurlijk
vastgesteld wordt een begroting gemaakt van de kosten en
opbrengsten in de tijd, de grondexploitatie. Het resultaat of het
saldo van de grondexploitatie bestaat deels uit gerealiseerde
kosten en (tussentijdse) opbrengsten en deels uit nog te maken
kosten en opbrengsten. Bij een geraamd positief eindsaldo
(toekomstige winst) wordt deze winst in principe pas ingeboekt na
realisatie. Voor een geraamd negatief plansaldo moet dekking
apart worden gezet (voorziening). Tijdens de uitvoering kan het
saldo van een grondexploitatie verbeteren of verslechteren. Dit kan
doordat de gerealiseerde kosten en/of opbrengsten mee- of
tegenvallen, de verwachtingen ten aanzien van de omvang van de
nog te maken kosten en/of opbrengsten veranderen of doordat de
planning wijzigt. De vraag of sprake is van een positief of negatief
plansaldo hangt af van de gehanteerde veronderstelling rondom
programma, kosten en fasering. Hierin maakt een gemeente haar
eigen keuzes, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat het
realistische en actuele ramingen betreft. Bijstelling van positieve
plansaldi als gevolg van de crisis heeft niet direct consequenties
voor de reserve zolang er sprake blijft van toekomstige winst, in
tegenstelling tot bijstelling van negatieve plansaldi. Als de gemeente gronden in bezit heeft waarvoor geen plannen zijn vastgesteld
maar die wel bedoeld zijn voor ontwikkeling, worden deze gronden
betiteld als ‘niet in exploitatie genomen gronden’. Hiervoor geldt dat
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KLEIN BINNENHOF
UITZENDSCHEMA 2012
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur
Datum:
Maart

April

Mei

1
8
15
22
29
5
12
22
28
3
10
17
24
31

Gelijktijdig:

MM
AB

MM

MM

Partij:
college
CU
GB
CDA
Gemeenteraad
PvdA
SGP
PvdA
Gemeenteraad
College
GB
Hemelvaartsdag
CDA
Gemeenteraad
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Kramm’s Column
FRAGIELE CRISIS
Zelfs ik ontkom niet aan de financiële crisis. Niet omdat ik er zelf
last van heb, maar puur door de ongekende mediahype die de
gemoederen blijft bestoken met onrust. In mijn omgeving hoor ik
steeds meer geluiden die roepen dat het de schuld van de
hebzucht is. Occupy is het woord van 2012 geworden.
Banken, overheden en woekerpolissen niets ontkomt aan de
beschuldigende vinger. “Het is de schuld van de Rabobank” zei een
man die zichzelf diep in de rode cijfers had gewerkt. Ondertussen
luisterde de compleet nieuw ingerichte woonkamer op afbetaling
mee. Het king-size LCD-scherm, mede mogelijk gemaakt door de
tweede hypotheek, maakte de achtergrond compleet. Het vingertje
ging tijdens het gesprek steeds meer wijzen richting de omgeving
van de man. Ze hadden hem alles afgepakt. “Dieven!” dat waren
het volgens deze man.
Ondertussen heeft deze man jarenlang genoten van een
overheerlijk leventje. Extra betaalzenders op zijn te grote
LCD-scherm. Kleding van te dure merken, een grotere en nieuwere
auto dan de buurman en een nieuw interieur. Alles om te
verbloemen dat hij maar ‘gewoontjes en sjofeltjes’ was.
Toen kwam de mededeling van zijn baas. Ontslag viel hem ten
deel. Ontslag omdat nog meer mensen zoals hij hadden geleefd.
Deze mensen konden hun te hoge levensstandaard niet meer
financieren. Een luchtbel die doorgeprikt werd.
Hoe moest hij nou verder? Gelukkig daar was de mediahype met
beurzen die diep in het rood gingen. Bedrijven moesten van de
media diep door het stof. De media speelden met de
gemoedstoestand van de mensen. Grote koppen met recessie,
crisis en wanbeleid. Het vertrouwen in alles en iedereen werd in
twijfel getrokken en maakte plaats voor wantrouwen. Kan het nog
debieler?
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Ik leef nog steeds hetzelfde als voor de crisis. Geen centje pijn. Ik
heb normaal gedaan, met af en toe een ingecalculeerde uitspatting.
Ik ben nog in het bezit van een beeldbuis. Een beeldbuis is
kwalitatief de beste televisie, waarom zou ik dan veranderen?
Doordat de reclameboodschap voorschrijft dat ik een plasma moet
hebben? Nee, dank u. Ik ben niet fragiel aangelegd.
Voor mij geen Occupy, geen Voice of Holland op mijn LCD-scherm,
geen vakantie op afbetaling en geen grotere auto dan de buurman.
Nee, geef mij maar een goed boek en een wandeling in de natuur.
Dat geeft rust en het doet mij beseffen hoe goed ik het heb. Het
kost bijna niets en het is tegelijk onbetaalbaar.

Commissie Maatschappij en Middelen
Door raadslid
mr. Bram ten Hove

‘Bewonersparticipatie bij ontwikkeling speelvoorziening
Boudewijnplantsoen’
In dit Klaverblad zal ik aandacht besteden aan de ontwikkeling van
een speelvoorziening aan het Boudewijnplantsoen. De raad heeft
een bedrag van 32.000 euro beschikbaar gesteld afgelopen maand
om de aanleg van dit speelveld mogelijk te maken. In 2009 heeft de
gemeenteraad de nota ‘Kom mee! Naar buiten allemaal’
vastgesteld. Deze nota heeft betrekking op de speelruimte in de
Gemeente Nunspeet. Ik heb deze nota al eerder in Het Klaverblad
besproken in verband met de realisatie van de jongeren
ontmoetingsplaats (JOP) te Elspeet.
Tegelijkertijd is ingestemd met de bijbehorende plannen van
aanpak voor speelruimte per wijk/kern.
In het plan van aanpak Oenenburg staat opgenomen dat aan het
Boudewijnplantsoen een (natuurlijke) speelvoorziening wordt
aangelegd. Voor het ontwikkelen van een plan is er in het najaar
van 2011 gestart met een bewonersparticipatie traject voor de
inrichting. Dit stukje maatwerk van participatie kan de fractie van
Gemeentebelang alleen maar toejuichen. Omwonenden hebben
zich kunnen uitspreken over een drietal plannen. Er zijn drie
gespecialiseerde bedrijven gevraagd een plan te ontwikkelen. Er is
daarbij verzocht om zoveel mogelijk rekening te houden met de
situatie ter plekke. Er is een beoordelingscommissie van de
gemeente Nunspeet en een beoordelingscommissie door de
buurtbewoners in het leven geroepen. Deze beide commissies
hebben ‘punten’ kunnen toekennen aan bijvoorbeeld het ontwerp,
toegankelijkheid, veiligheid en vele andere aspecten. Uit deze
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Commissie Ruimte en Wonen

puntentoekenning is een uitkomst verbonden. Op basis van deze
uitkomst heeft de gemeenteraad het meest geschikte en breed
gedragen plan van beide commissies ter beoordeling gekregen.
Uiteraard kunnen wij ons vinden in dit plan. Ik heb nogmaals
benadrukt in de commissie M&M dat met deze gang van zaken het
college van B&W en de betrokken ambtenaren een pluim verdienen
voor deze burgerparticipatie. Deze betrokkenheid mag bij meerdere
in de toekomst nog uit te werken plannen vaker plaatsvinden. Dit
dient uiteraard wel binnen bepaalde kaders te gebeuren.

Door raadslid
John van Slooten

Seniorenwoningen versus parkeerplaatsen
Wellicht een wat vreemde titel voor de bijdrage in Het Klaverblad.
Maar ook weer niet als u de afgelopen weken de politiek een beetje
gevolgd heeft.
Een aantal jaren geleden heeft onze fractie voorgesteld om aan de
Kroonlaan/Zeeweg woningbouw toe te gaan passen en extra
parkeren mogelijk te maken op de locatie Laan 44. Iedereen van de
collegafracties was enthousiast. In de afgelopen 2 jaar hebben we
diverse malen gesproken over dit onderwerp en telkens leek het
erop alsof het plan de eindstreep zou gaan halen.
In overleg met de omwonenden was het plan al zodanig aangepast
door het college dat wat ons betreft niets meer in de weg zou staan
om naast appartementen ook 9 seniorenwoningen te gaan bouwen.
Maar helaas dit is niet doorgegaan. Waarom niet?
Ten eerste wilde de fractie van de ChristenUnie dat de nokhoogte
vastgesteld zou worden op 7,5 meter waarbij de mogelijkheid om
10% extra hoogte te creëren zou komen te vervallen. Hier zijn wij
niet akkoord mee gegaan en wel om de volgende 2 redenen:
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Oorspronkelijk was het plan 8,5 meter plus 10%. Voorstel nu
was 7,5 meter plus 10%. Echter de CU wilde een statement
maken en zodoende de 10% ‘vrijstelling’ eraf halen. Zelfs nadat wethouder Van der Geest uitdrukkelijk had toegezegd dat
er in de praktijk hooguit 10 of 20 cm gebruikt zouden kunnen
worden was dit voor een meerderheid van de gemeenteraad
niet voldoende.
41



Een tweede reden is dat met het voorstel van de Christen
Unie afgeweken wordt van het beleid dat wij hebben in onze
gemeente. Wij willen graag zo veel mogelijk uniform onze
bestemmingsplannen vaststellen. Maar helaas daar is nu van
afgeweken. Voor ons een argument om tegen te stemmen.



De kosten voor 30 parkeerplaatsen die in principe niet nodig
zijn bedragen 260.000 euro. In deze tijden ons inziens veel,
veel te veel geld. Juist ook omdat het niet gaat bijdragen aan
een structurele oplossing omdat er geen probleem is.

Uitkomst van de lange discussie was:
Was dit het enige probleem? Nee, zeker niet. Door de fractie van
de SGP werd voorgesteld om van de 9 geplande seniorenwoningen
er 3 te schrappen en hiervoor in de plaats 30 parkeerplaatsen aan
te leggen; kosten van deze wijziging, houdt u vast € 260.000,-. Ook
hier is de fractie van Gemeentebelang niet mee akkoord gegaan.


30 extra parkeerplaatsen zou goed zijn voor de ondernemers
in Nunspeet. Lijkt logisch, echter de ondernemers zelf hebben
aangegeven dat er geen extra parkeerbehoefte is aan die
kant van het centrum.



Woningbouw voor senioren in het centrum is bijna niet
mogelijk, Gemeentebelang wenst dan ook niet ruim 33% van
de geplande woningen te schrappen in het plan.



Is er wel sprake van een hoge parkeerbehoefte op die locatie
Ons inziens niet, de gehele week inclusief de zaterdag wordt
er nauwelijks geparkeerd op het nu nog ‘braakliggende’ terrein aan de Kroonlaan. Alleen op zondag wordt het terrein
gebruikt. Gunnen wij de mensen die op zondag naar de kerk
gaan dan geen parkeerplaats? Uiteraard wel, maar niet ten
koste van alles. Er is geen sprake van parkeerdruk in de wijk.
Komt nog bij dat er aan de Laan en aan de Driestweg voldoende parkeerruimte komt. Men zou dus hooguit een stukje
verder moeten lopen.



Parkeeroverlast zou voorkomen kunnen worden, dan wel verminderd. Die last is er nu ook en gaan we niet oplossen met
30 parkeerplaatsen. Gemeentebelang gaat er vanuit dat inwoners fatsoenlijk parkeren langs de openbare weg en omwonenden niet tot last zijn. Mocht dit niet werken, dan kan er
altijd gehandhaafd worden.
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3 seniorenwoning minder in het centrum.
30 parkeerplaatsen die eigenlijk alleen op zondag gebruikt
zullen worden.
Terwijl deze parkeerplaatsen ook niet eens nodig zijn.
Kosten voor het schrappen van woningen en aanleg parkeerplaatsen 260.000 euro.

Ons inziens te gek voor woorden!
Helaas hebben wij niet de meerderheid kunnen overtuigen dat hun
argumenten niet heel sterk waren. Kijkend naar het algemeen
belang ben ik er van overtuigd dat wij sterke en de juiste
argumenten hadden om het plan niet aan te passen. Maar zoals
dat gaat in een democratie vonden de ChristenUnie en de SGP
elkaar zodat beide voorstellen gesteund door het CDA wel de
eindstreep hebben gehaald.
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Commissie Ruimte en Wonen
Door raadslid
René Slager

Help, de straten staan onder water!
De afgelopen jaren zijn er momenten in de zomer geweest van
ernstige wateroverlast veroorzaakt door zware regenbuien. Wie
herinnert zich niet ook de straten in Elspeet die vorig jaar blank
stonden. Vreemd dat het bijvoorbeeld in de bossen nooit echt blank
staat. Wel weer typisch dat er gelijk naar de overheid gekeken
wordt. Alsof die de enige is die het kan verhelpen.
Onlangs is dit onderwerp besproken in de commissie Ruimte en
Wonen. Gedacht wordt aan een aantal maatregelen. De meest
ideale oplossing is om alle hemelwaterafvoeren af te koppelen van
het rioolstelsel en via een apart afvoerstelsel het water te lozen in
het oppervlaktewater. Dat zou kunnen via sloten en beken naar het
Veluwemeer. Moet u zich eens voorstellen dat alle straten, paden,
enz. in dat geval opgebroken zouden moeten worden. Nee, dit is
een mooi streven, maar in de praktijk niet haalbaar. De nieuw te
ontwikkelen wijken en projecten kan je wel aanleggen volgens dit
ideaalbeeld.
De stankoverlast voor de bewoners van de wijken ’t Hul en de
Marse, wordt grotendeels opgelost door het bijplaatsen van een
bufferkelder van 6000 m3. In Elspeet wordt de wal van een
vloeiveld opgehoogd. In de bestaande afvoerkanalen, zoals sloten
en beken, worden de duikers (dat zijn de betonnen buizen, die
onder wegen en dammen liggen) vergroot, om een betere
doorstroming te bevorderen, zodat het water minder weerstand
ondervindt met het wegstromen. Dit is een maatregel die genomen
wordt in samenwerking met de Gemeente Elburg en het
Waterschap Veluwe. De kosten zijn 4,5 miljoen waarvan het
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waterschap het overgrote deel voor haar rekening neemt.
In het begin van mijn verhaal spreek ik over de extreme
regenbuien. Nu vraag ik me af hoe dat vroeger ging. Waren er toen
geen zware regenbuien? Kwam er geen extreem weer voor? Ik
denk eigenlijk van wel, dat kwam toen ook voor. U moet niet
vergeten dat het oppervlak dat wij met z’n allen bestraten en
asfalteren nog steeds verder groeit. Kijk naar de huizen die
gebouwd zijn en worden, de industrieterreinen, enzovoort Bedenkt
u zich eens wat voor dichte oppervlaktes dat zijn.
Iedereen wil wel een tegelpad naar de deur, een terras in de
achtertuin, trottoirs voor de deur en wegen om over te rijden. Het
regenwater dat daar op valt kan nergens ander heen dan naar het
riool. Je gaat eigenlijk schoon regenwater afvoeren om gezuiverd te
laten worden, om uiteindelijk terecht te laten komen in het
oppervlaktewater. Als je er over nadenkt is dat raar. Er wordt ook
altijd naar de overheid gekeken. Je kunt er als burger ook een
bijdrage - hoe klein dan ook - aan leveren. Denk eens aan minder
bestrating om je huis, regenwater opvangen in een regenton om je
tuin te besproeien, een bufferkeldertje maken, of een grindpuls,
enzovoort. Met deze maatregelen probeert de gemeente voor een
groot deel dit probleem op te lossen. Gemeentebelang stelt voor
om de inwoners van onze gemeente te motiveren ook eens in eigen
tuin te kijken. Een leuk detail is dat Gemeentebelang heeft
voorgesteld om op de aan te leggen bufferkelder een pannaveldje
of een aantrekkelijk trapveldje aan te leggen. Echter met de
kanttekening, dit wel in overleg met de buurtbewoners te doen.
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Oproep
Vorig jaar is op Koninginnedag in de kraam van Gemeentebelang
veel verkocht. Zoveel, dat we momenteel nog maar een klein beetje
hebben liggen. Daarop kunnen we niet een hele dag draaien.
Heeft u nog bruikbare spullen liggen voor de rommelmarkt? U kunt
ze brengen bij René Slager, Oosterlaan 84 in Nunspeet, of bij
Hermien Bos, Heetkamp 18 in Elspeet.

Autobedrijf
B. FOPPEN
 autoverkoop, nieuw en gebruikt

U kunt ze ook meebrengen naar de jaarvergadering op 18 april
aanstaande. In overleg kan er natuurlijk ook opgehaald worden. U
kunt bellen naar 0577-492267.
Als er voldoende aanvoer van nieuwe spullen is, zullen we onze
kraam weer opbouwen aan de Stationslaan.
De traditionele rommelmarkt zorgt niet alleen voor extra geld in het
laatje van de verkiezingskas, het staat ook bol van de gezelligheid.
Fanatieke Gemeentebelangers, die naast het promoten van de
vereniging ook uitstekende verkopers blijken te zijn.
Naast het brengen van verkoopbare spullen is het bezoeken van de
gele Gemeentebelang kraam zeker de moeite waard!

 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
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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
Maart 2012
Maandag

5

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

8

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

12

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

13

Vergadering Jong Gemeentebelang

Donderdag

15

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

19

Bestuursvergadering

Maandag

26

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

29

Openbare Raadsvergadering

Donderdag

5

Bestuursvergadering

Dinsdag

10

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

12

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

16

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

17

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

18

Algemene ledenvergadering

Maandag

23

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

26

Openbare Raadsvergadering

April 2012
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Mei 2012
Maandag

7

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

10

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

14

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

15

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

21

Bestuursvergadering

Maandag

29

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

31

Openbare Raadsvergadering

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

Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

Maart 2012
Dhr. F. Alfrink

Dhr. H. ten Hove

Dhr. J.L. Berends

Dhr. A.J. Joosse

Mw. E.L.L.E. Bischoff - Butselaar

Dhr. W. Kleine Deters

Dhr. W. Bonte

Dhr. D.Th. Kraandijk

Mw F. Borsboom - Esselink

Mw. Leonie Lankman

Mw. J. ten Brink

Mw. C. Mol - Schaftenaar

Mw. E. van Dijk - Jansen

Mw. A.A. Mulder - Berghuis

Dhr. A.A.E.F. van Eijck

Dhr. H.J. Smit

Dhr. E.H. van der Geest

Mw. H. Vijsma - Van de Bunte

Dhr. P.P.G. Gommers

Mw H. v.d. Vlis - Jung

Dhr. J.A. Hamer

Dhr. A.G. van der Weide

April 2012
Dhr. D.A. Bosma

Dhr. G.C. Peters

Mw. G.J. Hooghordel

Mw. A. Pos - Pars

Mw. B. Houtman - Van Egteren

Mw. J. van Ruler - Van Egteren

Dhr. E. Klein
Mw. W.J.C. van der Kraan - Brummel

Dhr. J. van der Sloot
Mw. E.R. Steur-Vink

Mw. S.M. Kraandijk-Bakker

Dhr. C.G. Vissenberg

Mw. M.H. van Leeuwen-Van Hensbergen Dhr. H.A. van de Waterweg - Berends
Dhr. H.J.B. Meijer
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Mei 2012
Mw. H. Batenburg

Dhr. W. Kooijmans

Mw. R. Berends - Bruins

Dhr. J. Norg

Dhr. P. de Boer

Mw. G. van Slooten - Beelen

Mw. M.S.P. Bootsma

Mw. Smit - Van 't Hul

Mw. M. Gerrits - Meulendijks

Mw. J. H. Stulen - Reinders

Dhr. E. Houtman

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
Uitgeschreven zijn de volgende leden:
Mevrouw G. Mijnheer - Noordegraaf
De heer G. Kruisselbrink
De heer C. Schenk

Welkom

Interview met...
Wie bent u?
Ik ben de heer A.W.A. (Aad) Muntz geboren in
Leiden op maandag 5 november in 1934. Getrouwd
in 1962 met mevrouw C.B. (Cock) Muntz –
Wennink. Samen hebben wij drie kinderen. Eén
daarvan woont in Nunspeet, één in Zwolle en één in
Zaandam. Opa en oma zijn wij van 8 kleinkinderen.
Wat doet u in het dagelijks leven?
In 1970 zijn wij samen in Nunspeet komen wonen nadat ik was
aangenomen door Centraal Beheer. Bij Centraal Beheer, later
Centraal Beheer Achmea, ben ik doorgegroeid tot Directeur
Communicatie. Met de reclame “Even Apeldoorn bellen” hebben
wij veel prijzen gewonnen. We zijn maar liefst 150 keer
genomineerd en hebben 50 keer de prijs mee naar huis genomen.
Onder andere prijzen in Cannes, Frankrijk, en New York, Amerika,
waren hoogtepunten. Nu, anno 2012, geniet ik van mijn
welverdiende rust.
Hoelang bent u al lid van Gemeentebelang?
Wij zijn in 1970 gelijk lid geworden van Gemeentebelang. Het viel
ons op dat er met Kerstmis geen kerstboom op de markt stond.
Nunspeet bleek een orthodox-christelijk dorp. Zo mocht er op
zondag niet gesport worden. Wij wilden hier een tegengewicht aan
bieden. Ik ben destijds mede bij de partij gekomen door Paul
Gommers. Ik ben bestuurslid geweest en heb veel gedaan voor de
promotie tijdens de verkiezingen. Na mijn bestuursperiode stond ik
incidenteel het bestuur bij. Zo hebben wij onder andere besloten
om onze vrienden en/of familie aan te schrijven om lid te worden
van Gemeentebelang.

De heer H. Bakker
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Waarom bent u lid geworden van Gemeentebelang?
Het dienen van de democratie stond bij mij voorop. Het ging bij mij
om het algemeen belang en niet om individualistische standpunten.
Vandaar dat ik me kon vinden bij Gemeentebelang. Onder andere
het enthousiasme van de partij sprak mij erg aan. Ook hadden wij
geen landelijke binding, in tegenstelling tot andere partijen, wat
voor mij in het voordeel sprak.
Wie zijn uw grote voorbeelden (binnen Gemeentebelang)?
Onder andere Jos Lussenburg was een voorbeeld voor mij. De
heer Lussenburg stond nummer 1 op de lijst en ik begon daar wat
werkzaamheden voor te doen. Ook Gert Mulder was een
voorbeeldfiguur.
Wat was uw meest bijzondere ervaring met Gemeentebelang?
Toen DS70 werd opgeheven, kwam de heer De Brauw, een
landelijke minister, op de kieslijst van Gemeentebelang. We
dachten hiermee hoge ogen te gooien, maar hij kreeg echter weinig
voorkeursstemmen. Daarnaast heb ik het altijd gezellig gevonden
om posters te plakken voor de verkiezingen. Gemeentebelang is
een pragmatische vereniging. Dat vind ik kenmerkend voor de
partij.

Krantenknipsels

(voor u gelezen)

IJSVRIJ HOUDEN VAN DE STOEP IS DWANGARBEID

De gemeente Dronten kan haar inwoners niet verplichten om hun
stoepjes ijs- en sneeuwvrij te houden.
Het opnemen van zo’n verplichting in de plaatselijke verordening
blijkt in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens. Dat heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten laten
weten. In het Europese verdrag is opgenomen dat niemand
gedwongen mag worden ‘dwangarbeid’ of ‘verplichte arbeid’ te
verrichten.
Dronten kan dus niet meer doen dan de burger ‘verleiden’ om
mee te doen aan de gladheidsbestrijding. Daarom krijgen
inwoners één euro, als ze 10 kilo strooizout afnemen.
Omroep Flevoland, 09-03-2012

‘Als ik binnen Gemeentebelang iets kan veranderen dan…
Ik kan zo niks bedenken. Ik ben zeer tevreden. Gemeentebelang is
in de afgelopen jaren toonaangevender geworden.
Wie mogen we van u de volgende keer interviewen?
Graag geef ik de pen door aan mevrouw C.H. Peters- van Buuren.
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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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