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Redactioneel                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                       
 
 
                                
 
                                              
 
                                    

Daar zijn we weer!  
Een goed gevulde editie van Het Klaverblad. Wederom een pracht-
exemplaar met de nadruk op het jubileum. Gemeentebelang is een 
pragmatische en ondernemende vereniging en bestaat niet voor 
niets al bijna vijftig jaar! 
 
Ook de vooraankondiging van de Heideloop vraagt om uw          
aandacht. Dit jaar voor de vierde keer georganiseerd door          
Gemeentebelang! Het evenement groeit elk jaar en daar zijn wij 
trots op. Wellicht dat over vijftig jaar het evenement landelijke     
bekendheid geniet. 
 
Daarnaast zijn de vertrouwde bijdragen van onze raadsleden de 
moeite waard. Zij houden de politiek dichtbij en dragen samen met 
het bestuur zorg voor onze slogan: Gemeentebelang wie anders? 
Altijd en overal! 
 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van ons erelid Cees 
Vissenberg, in de rubriek Terugblik kijken wij terug op zijn leven.  
Tot onze spijt de laatste keer dat de rubriek Terugblik verschijnt. 
 
Het zal moeilijk worden een passende invulling te vinden voor deze 
helaas vrijkomende plek. Heeft u hier nog ideeën en/of suggesties 
voor? Wij horen het graag. 
 
Namens de redactie, 
Mark van de Bunte 
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Bestuur 

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

Secretariaat 
Jolanda van Tol - Van Geest 
Albertlaan 21 
8072 CH Nunspeet 
0341-270070 
jolanda.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl 
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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 

 
 Ruimtelijke Ordening 

-  Wonen 
-  Grondbeleid 
-  ICT 
-  Beheer Openbare Ruimte 
-  Sport 
-  Project Digitale Dienstverlening  

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

Wethouder 

9 

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 
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Steunfractie 

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 

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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Jong Gemeentebelang 

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

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

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

Steunfractie (vervolg) 

Niels de Bolster 
Albertlaan 19 
8072 CH Nunspeet 
ndebolster@gmail.com 
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Door de voorzitter 
Otto Huitema 

van de Bestuurstafel 

Ons erelid Cees Vissenberg is op 30 april 2012 overleden. Cees is 
9 jaar bestuurslid en 16 jaar raadslid geweest. Wij zijn hem     
dankbaar voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in 
het belang van onze vereniging heeft gedaan.  
 
Op 18 april 2012 is de jaarlijkse ledenvergadering geweest.       
Jolanda van Tol is toegetreden als bestuurslid. Ronald Wieberdink 
heeft in maart aangegeven te moeten stoppen als bestuurslid   
wegens te drukke werkzaamheden.  
 
De 4e Heideloop wordt dit jaar gehouden op 18 augustus. U bent 
van harte welkom mee te wandelen, Nordic Walking of hardlopen. 
Ook kunt u voor de gezelligheid natuurlijk langskomen. Wilt u als 
vrijwilliger mee doen dan kan dat ook. U kunt zich bij mij opgeven.    
 
De Vereniging Gemeentebelang Nunspeet bestaat op 24       
september 2012 50 jaar. Zoals vermeld in het Klaverblad van 
maart willen we dit niet voorbij laten gaan. Op vrijdagavond 28 
september houden we een gezellige bijeenkomst voor de leden 
met de uitreiking van het jubileumboek. Voor het jubileumboek 
zijn wij op zoek naar sponsoren. De namen van degenen die 
een financiële bijdrage hebben geleverd worden vermeld in het 
boek. Het zou fantastisch zijn als onze leden, tegen een kleine 
bijdrage, staan vermeld in ons jubileumboek. In het Klaverblad 
staat hoe u hieraan deel kunt nemen.     
 
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 

Vorige maand werd ik, in de raadsvergadering van april, verrast 
door de voorzitter van de raad (de burgemeester) met een bos 
bloemen. Ik was precies 10 jaar en 1 dag wethouder! 
 
Zo lang al! Ja zo lang al, wat vliegen de jaren toch voorbij!  
In mijn herinnering ben ik ineens terug in de tijd! Een persoonlijk 
gesprek met Paul Gommers, hoe het nu is ”om wethouder te zijn”. 
Volgens mij was zijn antwoord:”het is de mooiste hondenbaan die 
er is”! Natuurlijk als geintje, maar “elk geintje is een seintje” en ik 
denk dat ik nu begrijp welk seintje dat was.  
 
Het is, als raadslid, maar zeker ook als wethouder, fantastisch, de 
publieke zaak te dienen! Om je in te (mogen) zetten voor de        
samenleving, de wereld direct om je heen! Bouwen vanuit het     
Gemeentebelang-gedachtengoed aan een gemeente waar het 
goed wonen, werken en recreëren is! Dat is het mooie van          
wethouder zijn!  
 
Er is ook een keerzijde en dan heb ik het natuurlijk niet over (soms) 
lange vergaderdagen, vele avond- en weekendverplichtingen en de 
talloze gesprekken in de Albert Heijn, op het sportveld of zelfs op 
zondag bij het koffie drinken over “die gemeente”. 
 
Nee ik bedoel de kritiek die je te verduren krijgt! Of, beter gezegd, 
kritiek die op de persoon gespeeld wordt! Raadsleden en            
wethouders nemen beslissingen, werken hard aan doelen,          
proberen veel tot stand te brengen. Allemaal met het doel dat het er 
beter van wordt!  
 
Natuurlijk lukt niet alles, natuurlijk moeten er concessies gedaan 
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worden, natuurlijk kan het voorkomen dat een besluit gunstig is 
voor het algemeen, maar dat individuen daar “last” of nadeel van 
hebben. En ja, we maken ook wel eens fouten.  
 
Dat er naar aanleiding daarvan kritiek komt, prima! Als je daar niet 
tegen kunt, vooral niet politiek actief worden! Je krijgt/moet hebben 
een brede rug en een dikke huid. Tot zover, geen probleem! 
  
Het wordt pas echt vervelend als mensen je er persoonlijk op gaan 
aanvallen! Je als mens in diskrediet brengen. Je (persoonlijk) im-
moreel noemen, je integriteit (ongefundeerd) in twijfel trekken, je 
betichten van oneerlijkheid! Boos zijn, als je naar ze zwaait, omdat 
er ooit een (zakelijk) “akkefietje” speelde. Meestal ontstaat deze 
“onderstroom”, wanneer individuen hun zin niet krijgen, hoopten 
“gematst” te worden, omdat ze je toch kennen?! Zeker op het      
gebied van ruimte en wonen, volkshuisvesting (onderdeel van mijn 
portefeuille) speelt dat. 
 
Dat soort kritiek, dat raakt je als mens!  Dat maakt dat je soms wel 
eens denkt, “waarom vond ik het ook al weer leuk om wethouder te 
worden?!”  
 
Gelukkig blijft het maar bij incidentele gevallen en wegen de         
positieve dingen, de enthousiaste reacties hier ruim tegen op! Ik wil 
nog wel even door met deze mooiste hondenbaan, er is nog veel te 
veel te doen! 

Tot de volgende keer. 
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4e Nunspeetse Heideloop 

Vergeet u niet de loopschoenen alvast uit de kast te halen?  

De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas 
Met stralend oog en blijde zin 

En goed gevulde tas 
De Zonne lacht ons vrolijk toe 

Ons groet der vooglenzang 
En wij worden vast niet moe 

Al wand'len w'uren lang 
Tra-ta-ta-ta bom, bom, tra-ta-ta-ta bom, bom 

Al wand'len w'uren lang 
 

Marcheren is gezond voor 't bloed 
Verruimd wordt d'enge borst 

't Versterkt de spier van been en voet 
't Wket eetlust op en dorst 

Daarom vooruit en inde maat 
Zo netjes als 't maar kan 

Nu 't eensgezind en ordlijk gaat 
Heeft elk plezier er van 

Tra-ta-ta-ta bom, bom, tra-ta-ta-ta bom, bom 
Heeft elk plezier er van 
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Berenbosweg 17 
8071 DX Nunspeet 

 
06—5118 8788 

Wij maken het mooi !!
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Commissie Algemeen Bestuur  

De fractie 
Het gaat goed in de fractie. We redden het goed als team. Zoals in 
de vorige uitgave van ons Klaverblad al aangegeven, worden de 
zorgen om het niet gevuld zijn van de steunfractie wel steeds     
nijpender. In 2014 zijn er weer verkiezingen. Dat lijkt ver weg maar 
eind 2013 hebben we de kieslijst al weer klaar en dat is nog maar 
een jaartje. Om goed opgeleid te worden binnen de fractie is het  
van belang dat nieuwe kandidaat - raadsleden snel mee gaan    
draaien als steunfractielid. Mocht u zelf oriënterend willen          
meekijken of een geschikte andere kandidaat weten, neem contact 
met mij op. Graag! 
 
Commissie Algemeen Bestuur (AB). 
 
Samenwerking andere gemeenten 
Zoals ik hier al eerder schreef heeft Gemeentebelang aangestuurd 
op samenwerking met meerdere gemeenten in plaats van een 
ambtelijke fusie met Elburg. Die fusie brengt namelijk onze          
autonomie in gevaar en dat willen wij als lokale partij natuurlijk niet. 
Door nu samen te gaan werken met Zeewolde, Putten, Harderwijk, 
Ermelo en Elburg lopen we minder kans op gemeentelijke           
herindeling volgens mij. De samenwerking zal alleen voor           
bedrijfsvoeringstaken gelden. De huisvesting van de in een      
openbaar lichaam (WGR) werkende ambtenaren is gewoon op de 
verschillende gemeentehuizen. De eerste stap is al gezet want op 

Door de fractievoorzitter 
Henry Stulen 
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ICT gebied wordt al volop samengewerkt. Dat is goed om bij       
verdere samenwerking de systemen op elkaar aan te laten sluiten. 
De naam van het openbaar lichaam is “Meerinzicht”. Namens de 
fractie heb ik ingestemd met het visiedocument. Dit zonder           
terughoudendheid. De SGP wilde een constructie waar we weer 
gemakkelijk vanaf konden voor het geval we toch een nauwere   
samenwerking met Elburg wensten. Wij gaan echter voor een    
constructieve en langdurige samenwerking en bouwen niet bij   
voorbaat al een “scheidingsclausule” in. Zo start je geen huwelijk 
toch?   
 
Woninginbraken 
In het vorige Klaverblad vertelde ik u dat ik voor Gemeentebelang 
het college had bevraagd over het feit dat het aantal inbraken in de 
gemeente Nunspeet ernstig toenam. De burgemeester zegde toe 
in april 2012 met een voorstel te komen over de gemeentelijke   
aanpak die het aantal woninginbraken moet terugdringen. In april 
kwam er inderdaad een voorstel. Een voorstel waar niets in stond 
over de gemeente en waar het inbrekersgilde zich de vingers bij af 
likt. Intussen werd door een verontruste inwoner Buurtpreventie 
Nunspeet opgericht. Een in de ogen van Gemeentebelang goed 
initiatief. Deze initiatiefnemer sprak in bij de commissie AB. De   
burgemeester deelde bij mijn vragen mee dat hij twee maanden 
nodig had om met een reactie te komen. Wij hadden dan ook      
redelijke verwachtingen en hoop. In het voorstel stond dat de politie  
veel doet. Wat de gemeente echter doet was ambitieloos. Er wordt 
wat met de sociale media gedaan, een advertentie geplaatst en 
daar houdt het mee op. De burgemeester sprak op TV Gelderland 
over ‘schouder aan schouder met de burger’. Dat strookt niet met 
de schouderduw die de initiatiefnemer van Buurtpreventie        
Nunspeet heeft gekregen in het gemeentehuis. Men vond het     
prima wat hij deed, maar hij kreeg geen medewerking van de     
gemeente. Het gaat hier om vrijwillige inzet van een burger die    
samen met de gemeente iets wil ondernemen. Het is niet meer dan 
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logisch dat de gemeente dit actief met de burgers oppakt.           
Veiligheid is een belangrijke taak van de gemeente. Onze           
gemeente neemt die taak niet zo nauw. De wettelijke taken worden 
uitgevoerd maar een stapje verder verloopt het altijd moeizaam. 
Kijk maar eens hoeveel strijd wij vanuit Gemeentebelang hebben 
moeten leveren om een extra BOA te krijgen om de veiligheid te 
verbeteren door handhaving. Ook nu lijkt het op “trekken aan een 
dood paard”. In de commissie kreeg ik bijval van CDA en VVD. De 
PvdA werd plotseling bureaucratisch en wilde cijfers en               
onderzoeken. De CU leek het allemaal niet zo serieus te nemen en 
gaf blijk van onkunde als het gaat om criminaliteitspreventie. Onze 
andere coalitiepartner, de SGP, waagde zich zelfs aan een         
compliment voor de ambtenaren die werkten aan dit in onze ogen 
ambitieloze gebeuren. Vervolgens sloot de SGP zich aan op het 
ambitieloze pad van de PvdA. De burgemeester was in zijn reactie 
ontwijkend en zegde natuurlijk, gesteund door een meerderheid in 
de commissie, geen wijziging van beleid toe. Wel maakte hij       
duidelijk dat er meer gedaan wordt dan is aangegeven in het stukje 
aangeboden tekst. Positief was dat de initiatiefnemer van       
Buurtpreventie Nunspeet een nieuwe kans kreeg op het             
gemeentehuis. Daar was helaas een actie van mijn kant voor     
nodig. Mooi is het ook dat het aantal inbraken aanzienlijk is        
gedaald maar dat is nadrukkelijk geen reden om in slaap te vallen.  
 
Prioriteiten begroting 2013-2016 
Bij behandeling van dit agendapunt in de raad hebben we vanuit de 
fractie prioriteiten aangegeven. Natuurlijk is er meer dan dit         
beperkte lijstje maar deze punten behoefden wat ons betreft op dit 
moment aandacht. Het gaat dan om de volgende zaken: 
 

Plannen rond Transferium 
Rondweg West 
Handhaving 
Dorpsplan Vierhouten 
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Renovatie Dorpshuis de Wieken Hulshorst 
Gebruik Kulturhûs Elspeet voor info avonden gemeente 
Invoeren jongerenparticipatie 
Ontwikkeling “Nunspeet aan zee” 
Wildpark 
Tunnel rondweg Oost 
Veiligheid (zie tekst hierboven) 
Evenemententerrein 
Parkeren vrachtwagens 
Revitalisatie sportpark Wiltsangh (inclusief multifunctioneel  
gebouw) 
Skeeler/ijsbaan in kern Nunspeet 
 

Allemaal realistische prioriteiten. Als u hier meer over wenst te    
lezen dan verwijs ik u naar de website van de gemeente waar u de 
besluitenlijst van de raadsvergadering april 2012 kunt vinden.  
 
Slotwoord 
Niet vergeten: Steunfractieleden aanmelden, bezoek onze actuele 
website met onder andere de weblog fractievoorzitter, trainen voor 
Heideloop op 18 augustus. 
 
Prettige vakantie! Natuurlijk mag u mij altijd benaderen voor vragen 
of toelichting. Daar telt de vakantie niet. 
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Commissie Maatschappij en Middelen  

Door raadslid 
Martin Mol 

Renovatie voormalige openbare basisschool Tweeluik 
In de commissievergadering van april heeft de fractie van            
Gemeentebelang haar bedenkingen geuit aangaande dit agenda-
punt. Bedenkingen omdat in het commissiestuk werd aangegeven 
dat de enige aanleiding was dat basisschool De Ontdekking 
(Montessori) van stichting Monton graag wilde verhuizen.             
Bedenkingen omdat er geen geld in het integraal huisvestingsplan 
staat gereserveerd. En bedenkingen omdat uit het stuk niet kon 
worden opgemaakt of het voorstel wel past in de komende          
herschikking schoolgebouwen. De wethouder heeft in zijn            
beantwoording echter veel van onze twijfels  kunnen wegnemen. 
Daarbij gaf hij aan dat er, met betrekking tot de herschikking 
schoolgebouwen, vooruit gelopen wordt op de Integrale Toekomst 
Visie. Ook bleek dat de aanleiding tot de verhuizing meer omvatte 
dan alleen het feit dat De Ontdekking graag wil verhuizen zoals in 
het stuk stond. Wij gaan ervan uit dat deze operatie volledig past in 
de komende herschikking van de schoolgebouwen en hebben het 
college gevraagd het integrale aspect bij toekomstige soortgelijke 
onderwerpen zoveel mogelijk vast te houden.  
 
Peuterspeelzaal Bambino binnenkort ook naar Tweeluik? 
Enkele weken geleden ontving de fractie een mail van verontruste 
ouders uit de wijk ‘t Hul omdat zij van het bestuur van Bambino 
(SPCP = Stichting Protestants Christelijk Peuterspeelzaalwerk,   
onder de vlag van SPCJ, het jeugdwerk) te horen hebben gekregen 
dat vanaf het nieuwe schooljaar Bambino gebruik gaat maken van 
de dan gerenoveerde locatie Tweeluik. Daarop heb ik wethouder 
Van den Berg gevraagd dit ons uit de doeken te doen en heeft    
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onze fractievoorzitter in de wandelgangen van het gemeentehuis 
zijn licht opgestoken om zo een compleet plaatje te krijgen. Even 
de feiten op een rij: 
 Begin vorig jaar met de gemeenteraad afgesproken dat het 

aantal peuterspeelzalen terug gaat van 3 naar 2. (met een 
extra uitstel jaar om dit te realiseren) 

 De voorganger van vd Berg, dhr. Schipper, is naar aanleiding 
daarvan in gesprek gegaan met het bestuur van SPCP. 

 Door sluiting obs Tweeluik kwam deze locatie vrij en op dat 
moment beschikbaar voor onder ander peuterspeelzaalwerk. 
Op dat moment was de Bron niet in beeld.  

 Door de toenmalige wethouder is deze locatie aangeboden 
en in dank aanvaard door het bestuur van SPCP.  

 Het bestuur heeft in vervolggesprekken wel aangegeven niet 
blij te zijn met deze  oplossing maar heeft  wel constructief 
meegewerkt aan deze oplossing. 

 De huidige locaties zijn beiden afgekeurd door GGD en      
blijken ook niet eenvoudig of helemaal niet aangepast te    
kunnen worden. Er moest dus iets gebeuren. 

 De verplichting voor de gemeente is dat de opvang per 1    
augustus moet voldoen aan de wettelijke normen. 

 Door de samenvoeging van twee peuterspeelzalen kan het 
niet anders dan dat er een groep ouders verder moet gaan 
reizen om de kinderen te brengen. 

 De SPCP is vrij om alsnog de locatie Bron te gebruiken maar 
dan ongesubsidieerd. Dat is een reële optie want bij de Fran-
ciscusschool werkt dat ook erg goed.  

 
Gemeentebelang heeft alle begrip voor de reactie van de ouders en 
betreurt het dat zij van het kastje naar de muur werden gestuurd. 
Dat de gemeente en de SPCP elkaar de schuld geven is een trieste 
vertoning. Wij hebben ook van wethouder Gert vd Berg begrepen 
dat er mogelijk nog een informatieavond komt waar ouders, bestuur 
en gemeente aanwezig zijn. Wij wilden echter geen valse hoop  
geven en hebben aangegeven dat wij ons conformeren aan de   
ingezette weg. Natuurlijk is Gemeentebelang bereid om dit       
standpunt te herzien als ouders (ook die in de wijk Oenenburg), 
SPCP en gemeentebestuur een andere kant op willen. Dat mag 
dan echter niet ten koste van gemeenschapsgeld gaan.            
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Budgetneutraal dus. 
 
Tot slot 
Dit stukje voor ons Klaverblad weer schrijvend heb ik regelmatig 
even terug moeten denken aan die vele mooie momenten met mijn 
voorganger, Cees Vissenberg. Een innemende, integere en        
humorvolle man van wie ik in de jaren dat ik bij Gemeentebelang 
actief ben, veel heb mogen opsteken. Regelmatig kwam Cees op 
zijn fiets even aangewaaid bij mij in de winkel om op mijn kantoortje 
een bakkie te doen en even bij te praten over wat er speelde in de 
Nunspeetse samenleving. Het belangrijkste wat Cees mij heeft 
meegegeven en wat mijns inziens tot de basis van het                
gedachtegoed van Gemeentebelang behoort: SAMEN-leving! 

25 

 

Terugblik  

Terugblik op het leven van erelid 
Cees Vissenberg 

Als een van de redacteuren van Het Klaverblad, realiseerde ik me 
ineens, dat er met het overlijden van Cees een eind zou komen 
aan de rubriek “Terugblik”. 
 
Toen ik Cees begin april vertelde dat ik voor hem een Grande    
Finale wilde schrijven, was hij even stil. Daarna heeft hij honderd-
uit zitten praten. 
 
Cees Vissenberg is geboren op 21 april 1945 in Wouw, Noord - 
Brabant. Als één van de negen kinderen in het katholieke gezin  
stak hij als jongen al flink de handen uit de mouwen. ’s Morgens 
voor de school begon werkte hij al op het land bij boeren in de   
omgeving. Je hoefde hem niets te vertellen over aardbeien en   
bonen. Het geld dat hij verdiende droeg hij af aan zijn ouders die 
dat best konden gebruiken. Zijn eerste belangrijke werkgever na 
de mulo was de Red Band-fabriek in Roosendaal, die hem na een 
inwerkperiode zou opleiden tot offsetdrukker. Toen dat na verloop 
van tijd niet door bleek te gaan, nam hij ontslag en hij meldde zich 
in 1963 bij het leger nog voor hij een oproep voor zijn dienstplicht 
had gekregen. Zo kon hij intern een opleiding krijgen en beroeps 
worden. Niet als drukker ging hij aan de slag, maar als instructeur 
bij de artillerie in Havelte. In die functie kreeg hij regelmatig     
dienstplichtigen in training en was hij geregeld in Duitsland. Tij-
dens de Koude Oorlog werden daar het hele jaar door oefeningen      
gehouden. Recent heeft Cees nog een onderscheiding gekregen 
van de Vereniging voor Koude Oorlog Veteranen en Oud-
militairen. 
 
Om eens wat anders te doen, solliciteerde Cees naar een         
plaatsing in Suriname, waarop hij nog werd aangenomen ook. 
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Voorzichtig moest hij Rieki, zijn grote liefde met wie hij in 1967   
getrouwd was, de boodschap brengen dat ze Miranda en Sascha 
op moest pakken voor een plaatsing van 3 jaar overzee. Hij ging in 
korte broek in de kamer zitten met een potje bier onder de parasol.  
“Om te wennen”, zei hij, toen Rieki thuis kwam. Voor Rieki was het 
geen probleem. 
 
Toen Suriname in 1975 onafhankelijk werd, betekende dat het    
einde van een prachtige tijd. Defensie had al een nieuw plan voor 
hem bedacht, waar Cees helemaal niet blij van werd: een       
plaatsing in ’t Harde en een woonhuis in Nunspeet. Niet dat Cees 
en Rieki iets tegen Nunspeet hadden, maar ze hadden graag    
terug gewild naar Steenwijk. Het leger was echter onverbiddelijk.  
 
Rieki burgerde snel in met de kinderen op de lagere school en op 
sport, voor Cees duurde dat iets langer. Voor hem betekende het 
bezoekje van Herman Leemkuil pas de ommekeer: In die tijd      
werden de plannen ontwikkeld voor de nieuwbouw van het         
gemeentehuis aan de Markt. Gemeentebelang vond de plannen te 
ambitieus en te duur. Huis aan huis werden de inwoners van de 
gemeente daarover ingelicht en iedereen was welkom op een      
informatieavond. Daar ging Cees heen en van het een kwam het 
ander. Een belangrijke rol daarin speelden Paul Gommers, met 
wie hij in de militaire vakbond Sint Martinus zat, en Jaap       
Straatsma, met wie hij ook al beroepsmatig te maken had. 
 
Cees werd in 1981 lid van Gemeentebelang en van 1985-1994 
was hij secretaris van het bestuur. Hij vond het heel belangrijk om 
aan alle uitnodigingen die binnenkwamen gehoor te geven .”Je 
moet je kiezers opzoeken“, meende hij. “Als men vraagt of je    
komen wilt, moet je ook komen.” Cees was vaak op pad voor    
anderen, maar genoot van alle contacten die hij op die manier 
kreeg. Lange tijd zat Cees in de redactiecommissie van Het      
Klaverblad. Onder zijn bezielende leiding is een mooie jubileum-
editie uitgegeven. Toen Paul Gommers 25 jaar raadslid was, was 
Cees de initiatiefnemer voor een mooi fotoboek dat door de       
burgemeester aan Paul werd overhandigd. Cees was ook één van 
de samenstellers van het jubileumboek ter gelegenheid van het 40

27 

-jarig bestaan van Gemeentebelang en hij had zich wederom            
aangemeld voor de redactie van het nieuwe boek dat dit jaar uit 
zal komen.  
 
Omdat hij door ziekte langdurig niet volledig inzetbaar was in het 
leger, heeft Cees in 1995 de actieve dienst verlaten, dat beteken-
de niet dat hij stilletjes thuis ging zitten. Hij was immers al in 1994 
raadslid geworden en dat is hij gebleven tot 2010. Hij vond zijn 
weg in de commissie Maatschappij en Middelen en zette zich met 
name in voor welzijn en sport. Omdat hij altijd geïnteresseerd in 
mensen was, sportief en praktisch aangelegd, paste dat het beste 
bij hem. Een van zijn grote projecten was de invoering van de Wet        
Maatschappelijke Ondersteuning. 
 
Cees ging discussies niet uit de weg, maar na afloop kon hij altijd 
iedereen de hand schudden. Respect voor de medemens en 
diens standpunten waren belangrijk voor hem. Hij vond het ook 
belangrijk om geluk te delen met anderen en zijn waardering voor 
de mensen uit te spreken. Voor menigeen was hij een luisterend 
oor, steun en toeverlaat.  
 
Voor de hele gemeente en voor Gemeentebelang in het bijzonder 
is Cees van enorme waarde geweest. De koningin heeft hem   
daarom in 2010 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, 
terwijl hij in 2011 erelid van Gemeentebelang werd. Met gepaste 
trots droeg hij zijn speld. 
 
Naast gezin, werk en politiek had Cees nog tijd voor hobby’s.        
Enkele jaren geleden werd hij vrijwilliger bij molen De Duif in     
Nunspeet, een beltmolen net als De Arend die in zijn geboorte-
dorp beeldbepalend was. Ook was hij fan van de harmonie. Door 
een gebrek aan muzikaliteit was hij tot zijn grote spijt slechts               
toehoorder, maar wel een heel  enthousiaste. Verder zat hij onder 
meer bij de postzegelclub, het waterschap, Staatsbosbeheer en 
de CNV. Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 
voltrok hij de huwelijken van zijn beide dochters. Tenslotte schreef 
hij tot het laatst artikelen voor Het Klaverblad onder de titel 
“Terugblik”. 
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Cees sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid, toen in november 
2011 slokdarmkanker werd vastgesteld. Als een mokerslag kwam 
het bericht dat de artsen niet heel veel voor hem konden doen. De 
bestralingen die in december en januari plaats vonden, hadden 
maar heel tijdelijk effect.  
 
Gedurende zijn ziekte ontving Cees veel kaarten en bezoek. Hij 
heeft dat enorm gewaardeerd. Toen ik hem tijdens mijn laatste   
bezoek vroeg of hij nog een boodschap mee wilde geven            
antwoordde Cees: ”Ik wil niemand sturen. Laat iedereen zijn eigen 
weg maar zoeken.” 
 
Op 30 april 2012 overleed Cees thuis te midden van zijn familie. 
 
We zijn blij dat we Cees Vissenberg hebben leren kennen. Een    
lieve man, een voorbeeld voor velen, integer als geen ander en 
toch zo bescheiden. 
 
We wensen Rieki, Miranda, Dick, Sascha en de kleinkinderen heel 
veel sterkte.  
 
door Hermien Bos 
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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 van Gemeentebelang Nunspeet. 



30 

 OP SCHOENEN VAN VEDDER LOOPT U VERDER 

NUNSPEET - Stationslaan 11 - Tel.0341-252013 
ERMELO  - de Enk 3  - Tel.0341-559543  

Tegen inlevering van deze 
advertentie GRATIS 
onderhoudsmiddel bij aankoop 
van een paar schoenen 
 t.w.v. € 3.90   

Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen 

                       WAARDEBON  

gemb
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4e Nunspeetse Heideloop (2) 

Trek je wandelschoenen aan, we gaan naar buiten…  
 
De paden op, de lanen in…  
 
Op de grote stille heide… 
 
Zo maar een paar deuntjes die in me op komen, als ik aan de    
Nunspeetse Heideloop denk. Voorpret? Ik denk het haast. 
 
U begrijpt, dat we alweer met de voorbereidingen bezig zijn. De 
wandelroutes zijn helemaal herzien. Minder wegen, nog meer    
zand- en bospaden, zoals het hoort op een heidewandeling. Het 
hardlopen blijft pittig, maar er moet een beetje uitdaging in zitten. 
 
We hopen van harte, dat u met ons mee warm loopt en dat u         
familie, vrienden en collega’s mobiliseert om mee te lopen. U kunt 
zich aanmelden via de site: www.nunspeetseheideloop.nl. 
 
Mocht u er toch liever een rustige dag van maken, dan bent u van 
harte welkom om als controlepost alle wandelaars aan u voorbij te 
zien trekken.  
 
U kunt zich opgeven per mail: info@nunspeetseheideloop.nl of tele-
fonisch op 0577-492267. 
 
We rekenen op u. Samen maken we er weer een mooi evenement 
van. 
 
Tot 18 augustus op de Speelweide Stakenberg in Elspeet. 
 
Het Heideloopteam (Otto, René, Bert en Hermien) 
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Commissie Maatschappij en Middelen  

Door raadslid 
Bert Kamp 

Prijscompensatie OZB 2013 
Op grond van het bestaande beleid mag de onroerendezaak       
belasting (OZB) jaarlijks verhoogd worden met de prijs-
compensatie. Voor 2013 is de prijscompensatie 2,5%. Hoe wordt 
deze 2,5%  berekend ? 
 
Bij de ontwerpbegroting richtlijnen voor het samenstellen van de 
Programma- en productbegroting, in dit geval 2013-2016, wordt 
ook een percentage prijscompensatie vastgesteld. Dit percentage 
is de som van de mutaties in het prijsindexcijfer ‘lonen en overige 
overheid’, zoals dit door het Centraal Economische Plan (CEP-
publicatie jaarlijks in april) en in de Macro Economische              
Verkenning (MEV-publicatie jaarlijks in september) is gepubliceerd 
in de voorliggende periode van twaalf maanden. Deze som bestaat 
uit mutaties van het prijsindexcijfer die betrekking hebben op de 
nacalculatie van het voorgaande jaar, bijstelling van het lopende 
jaar en raming van  het volgende jaar. Het percentage van de prijs-
compensatie is daarmee niet een zo goed mogelijke raming voor 
de ontwikkelingen in het desbetreffende begrotingsjaar, maar wordt 
‘gefixeerd’ op de werkelijke ontwikkelingen in de voorafgaande  
periode van twaalf maanden. Daarmee wordt bereikt dat de       
budgetten (zij het met enige vertraging) steeds worden aangepast 
aan de werkelijke ontwikkelingen. In de berekening voor de prijs-
compensatie 2013 zijn de mutaties in het prijsindexcijfer ‘lonen en 
overig overheid ’verwerkt tot en met de MEV 2012-publicatie      
september 2011. De cijfers zijn gesplitst in twee prijscijfers, te    
weten: - Overheidsconsumptie lonen  en - Overheidsconsumptie 
overig. Door een gewogen gemiddelde tussen deze beide prijs-
cijfers per jaar te berekenen over de jaren 2010, 2011 en 2012 kan 
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de prijscompensatie voor 2013 worden berekend.  
 
Op grond van de vastgestelde systematiek wordt het percentage 
voor de ramingen (van baten en lasten) voor 2013 vastgesteld op 
2,5% (2012: 2,75%). De basis waarover het percentage berekend 
wordt, is het budget van 2012 inclusief de begrotingswijzigingen.  
 

 
Maak het jubileumboek mogelijk! 

 
Uw steun is goud waard 

Stort op 12.88.23.909 en draag bij 
 

Het jubileumboek is mogelijk gemaakt door ....... 
U? 

 
Hartelijk Dank! 

Gemeentebelang Nunspeet 
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Kramm’s Column  

CHEMISCH VROLIJK 
 
De menselijke geest is te beïnvloeden door chemische stoffen. Dat 
is al lang bekend: nicotine, alcohol, paddenstoelen, marihuana. 
Ook de farmaceutische industrie zoekt naar stoffen die psychische 
aandoeningen gunstig kunnen beïnvloeden: psychofarmaca.  
 
Ruim drie miljoen Nederlanders lopen op dit moment ‘chemisch 
vrolijk’ rond. Deze mensen zijn volgens de psychiatrie te gek om, 
zonder pillen, los te lopen. Nog niet eens de mensen met een     
alcohol- of drugsverslaving meegerekend.  
 
Eén miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Dit betekent dat 
deze mensen alleen nog maar op een chemische manier vrolijk 
kunnen zijn. Een trieste ontwikkeling. 
 
In ieder geval ben ik geen voorstander van onze farmaceutische 
industrie. Door de ontwikkelingen van de laatste tijd, de               
verzakelijking van de zorg, is de consument de dupe. De             
pillenmachine draait op volle toeren en het recept dat u krijgt     
voorgeschreven is lang niet altijd het beste. Meestal komt dit     
doordat de zorgverzekeraar bij wie u staat ingeschreven een      
contract heeft met een bepaalde leverancier. Deze levert de 
‘goedkoopste’ medicijnen, om zodoende meer winst te generen.  
 
Niet te min zal dit in de toekomst ophouden. Met genetische         
manipulatie kunnen we in de toekomst ‘supermensen’ creëren. Bij 
de geboorte kan het DNA worden aangepast zodat we allemaal 
een gezond en slim kind krijgen. Bij een afwijking of ter verbetering 
kunnen we nieuwe onderdelen (lees lichaamsdelen) klonen. De 
hersenen worden aangevuld met chips. Hierdoor is het mogelijk om 
in de lengte van jaren te blijven leven. Echt waar, in Groningen 
doen ze hier onderzoek naar. Het is geen ver van uw bed show 
meer. De wereld en dan voornamelijk de mens gaat er binnen 50 
jaar heel anders uitzien. De mens evolueert.  
 



38 

Is de ‘supermens’ een antwoord op onze problemen in de zorg? Ik 
durf het niet te zeggen. Hieraan kleven natuurlijk veel haken en 
spreekwoordelijke ogen. Het natuurlijk verloop van de samenleving 
wordt aangetast. Het moge duidelijk zijn dat de zorgkosten          
onbetaalbaar worden. Wellicht dat dit de ontwikkelingen versnelt. 
Houden we door de genetische evolutie van de mens onze zorg 
betaalbaar? 
 

Psy Go 
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Commissie Ruimte en Wonen 

Door raadslid 
mr. Bram ten Hove 

Laatste klap op het ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ 
Wethouder Coster kijkt met een goed gevoel terug op de     
afgelopen periode. De wethouder heeft aangegeven dat met 
de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied een 
groot en enerverend project is afgerond. Het plan biedt       
flexibiliteit voor de inwoners en leidt tot schaalvergroting      
binnen de agrarische sector. De ruimtelijke kwaliteit van het 
buitengebied en het op een juiste wijze omgaan met de     
landbouw, de waardevolle natuur en de mooie landschappen 
van Nunspeet zijn hierbij een rode draad geweest. Hier kan 
de fractie van Gemeentebelang zich uiteraard in vinden. De 
afgelopen maanden zijn wij druk geweest met de vaststelling 
van dit bestemmingsplan. Afgelopen raadsvergadering (31 
mei 2012) is het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 
door de gemeenteraad.  
 
Tijdens de commissievergaderingen heeft de fractie van      
Gemeentebelang zich uitvoerig uitgelaten over het ontwerp-
bestemmingsplan. De fractie van Gemeentebelang heeft de 
herziening van het bestemmingsplan grondig aangepakt. Alle 
zienswijzen zijn bekeken en besproken (totaal 150 stuks). Er 
zijn vragen gesteld over bijvoorbeeld: woningsplitsingen, over 
het legaliseren van noodwoningen wat zou kunnen drukken 
op het KPW3 en gevolgen voor het woningbouwprogramma. 
In de beantwoording van het college is duidelijk geworden dat  
geen druk op het KWP3 plaats zal vinden. Ook zijn vragen 
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gesteld over individuele gevallen. Van het veranderen van 
bouwblokken tot aan het wijzigen van noodwoningen naar  
recreatiewoningen. 
 
De onderwerpen zijn gekoppeld aan dit bestemmingsplan. 
Een thema dat centraal stond was het thema: noodwoningen. 
Noodwoningen die positief bestemd worden als burger-
woningen is volgens ons juist, maar deze dienen te voldoen 
aan de beleidsnotitie Noodwoningen. Het college gaf aan bij 
bepaalde verzoeken ‘coulance’ toe te gaan passen. Wat de 
fractie van Gemeentebelang betreft wordt het beleid uit de   
notitie Noodwoningen toegepast zoals we destijds besloten 
hebben. Coulance lijkt sympathiek maar kan leiden tot        
mogelijke willekeur en dat willen wij juist voorkomen. 
 
De fractie van Gemeentebelang heeft het functieverandering-
beleid benadrukt. Wij blijven een voorstander van de staffel 
omtrent dit beleid. Deze staffel staat voor een functie-
verandering met een maximum van twee terug te bouwen   
woningen. Hierop willen wij geen uitzonderingen qua           
aantallen en ook niet qua grootte van terug te bouwen        
woningen mogelijk maken. Van verstening in het buitengebied 
zijn wij nooit een voorstander geweest. De fractie heeft        
nadrukkelijk gevraagd om handhaving. 
 
Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Dit betekent dat 
iedereen, burgers én overheid, zich eraan moet houden. Het 
bestuur is bevoegd om op te treden tegen overtredingen van 
het bestemmingsplan. Wanneer het bestemmingsplan wordt 
vastgesteld dient er direct vanaf het moment van vaststelling 
‘HANDHAVEND’ te worden opgetreden tegen elke afwijking 
die plaatsvindt. Aan deze oproep is reeds gehoor gegeven en 
het college komt dan ook met een plan van aanpak om hand-
having aan te pakken. Het was een hele klus maar de fractie 
van Gemeentebelang is tevreden met hetgeen nu tot stand is 
gekomen. 
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Commissie Ruimte en Wonen 

Door raadslid 
John van Slooten 

Molenbeek een stap dichterbij! 
Een onderwerp waar ik de afgelopen jaren met regelmaat over    
geschreven hebt is Molenbeek. Al geruime tijd wordt er gewerkt 
aan de plannen om te komen tot realisatie van deze nieuwe, maar 
tevens ook laatste grote woningbouwlocatie in Nunspeet. En omdat 
dit de laatste mogelijkheid is, heeft de fractie ook zeer kritisch de 
plannen telkens beoordeeld. Sterker nog: ten tijde van de            
verkiezingen hebben wij gepleit om het toen voorliggende plan te 
herzien indien dit noodzakelijk bleek. 
 
Gelukkig is aan deze oproep gehoor gegeven en hebben wij de   
afgelopen tijden met collega-fracties en het college nagedacht over 
de invulling van Molenbeek. 
 
In maart tijdens de raadsvergadering is een besluit genomen over 
de invulling van Molenbeek. Dat wil zeggen over de eerste fase. 
Een van de uitkomsten van de overleggen was dat we het plan in 2 
opknippen om zodoende actueel in te kunnen spelen op de woning-
behoefte. Voor ons als Gemeentebelang het meest essentiële     
uitgangspunt. Bouw de woningen waar behoefte aan is. Daarbij 
komt nog de huidige crisis waardoor wij ook hebben aangegeven 
dat we beter gefaseerd aan de slag kunnen. 
 
In maart heeft de gemeenteraad een aantal besluiten genomen   
zowel op financieel als inhoudelijk vlak. Kijkt u eens op de website 
van de gemeente Nunspeet en zoekt u het beeldkwaliteitsplan    
Molenbeek eens op. Verassend, vindt u ook niet? Ja, Molenbeek 
gaat een gevarieerde woonwijk worden. Uiteraard kan er getwist 
worden over bepaalde zaken, maar voor ons is van groot belang 
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dat we een aansprekende, mooie woonwijk gaan realiseren die - 
nogmaals - aansluit op de behoefte. 
 
Voor nu is het wachten op de Raad van State die de zaken gaat 
beoordelen. Als die groen licht geeft  kunnen we aan de slag. Wat 
ons betreft mag dit jaar de schop in de grond voor de eerste        
woningen, maar of we dat helemaal gaan halen is nog even de 
vraag. Maar, we zijn weer een stap verder in dit lange proces. 
 
Volgende maand gaan we met een ander langlopend traject verder! 
Parkeren aan de Stationslaan op het nieuwe parkeerterrein. Voor 
dit gebied gaan we spreken over het bestemmingsplan. Naast het 
parkeerterrein zijn er diverse andere zaken die in dit plan gevat zijn 
om dit gebied in één keer te voorzien van de juiste bestemmingen. 
Ook dit plan is voor Gemeentebelang een belangrijk punt, want als 
de realisatie van dit parkeerterrein gereed is kunnen we verder met 
het autovrij maken van de markt. Een lang gekoesterde wens van 
ons. Kortom het wordt wederom een belangrijke maand met        
belangrijke onderwerpen. Over de uitkomst van het bestemmings-
plan zal ik u na het zomerreces informeren. 
 
Rest mij tot slot niets anders dan u allen een fijne zomerperiode toe 
te wensen. Als u kan genieten van het mooie weer dan hebben wij 
dat geluk hoogstwaarschijnlijk ook.  

 
Stort, Steun, Sta vermeld! 

 
Uw donatie maakt het jubileumboek mogelijk! 

 
Stort op 12.88.23.909 en draag bij 

 
Hartelijk Dank! 

Gemeentebelang Nunspeet 
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Het vijftigjarig bestaan van de vereniging Gemeentebelang gaan we 
vieren met een nieuw jubileumboek. Dit jubileumboek is een        
verslaglegging van de geschiedenis. Het beschrijft de periode na de 
Tweede Wereldoorlog toen Jos Lussenburg zitting nam in de    
noodraad. Het beschrijft onder andere de ontwikkelingen van de 
oprichting van de vereniging in 1962 tot het jaar 2012. Een           
geweldig naslagwerk, maar ook een belangrijk boek over de       
historie.   
 
De financiering van de drukkosten mag echter niet op onze          
verkiezingskas gaan drukken. Hierdoor hebben wij in overleg      
besloten om met innovatieve ideeën te komen om geld in te         
zamelen. Daar wij geen voorstanders zijn van advertenties in ons 
jubileumboek hebben wij bedacht om onze leden erbij te betrekken. 
Wij willen pagina’s beschikbaar stellen met bouwsteentjes. Deze 
bouwsteentjes krijgen de vermelding van uw naam wanneer u deze 
financiert. Zodoende krijgt de pagina “Dit jubileumboek is mede   
mogelijk gemaakt door onze leden” meer persoonlijke uitstraling 
dan met advertenties van bedrijven. U kan het vergelijken met een 
soort “Club van honderd”. U krijgt een vermelding in het boek tegen 
vergoeding van een financiële bijdrage. 
 
Door middel van een brief zal u verder geïnformeerd worden over 
de hoogte van de financiering en de uitwerking van de pagina “Dit 
jubileumboek is mede mogelijk gemaakt door”. 
 
Wij hopen op uw enthousiasme en medewerking. Heeft u zelf    nog 
ideeën en/of aanvullingen voor het nieuwe jubileumboek,            
inhoudelijk of een ludieke actie,  dan is dit natuurlijk van harte     
welkom! 

Jubileumboek Gemeentebelang 
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Bos en heide voor de toekomst 
Onlangs heeft de gemeente Nunspeet een lijvig rapport  laten 
maken over de toekomst van het heidegebied, binnen haar eigen 
grenzen. Er is de afgelopen jaren flink ingezet op het begrazen van 
de heide, door goed gebruik te maken van de schaapskudde. Ook 
is er gebruik gemaakt van het afsteken van plaggen.  
 
Nunspeet heeft diverse heidegebieden zoals de Elspeetsche Heide 
die met een oppervlakte van 768  ha. de grootste is; daarnaast de 
Westeindsche  Heide die ten noorden van de Stakenbergweg ligt, 
de Grote en Kleine Kolonie, de Kril, de Kuilhegge, Mosterdveen, 
enzovoort. 
 
Nunspeet staat bekend om zijn bossen (Veluwe) en heide. Onlangs 
tijdens de behandeling heb ik nog gezegd, dat  “de heide één van 
de marketing tools is om het toeristische karakter te versterken”. 
Kijk maar eens hoeveel mensen Nunspeet en omgeving bezoeken.  
 
Vergeet niet dat Gemeentebelang zelf de Heideloop in augustus 
voor het vierde jaar organiseert. De keuze om dat in het laatste 
deel van augustus te doen is, omdat dan de heide in bloei staat en 
het zeer uitnodigend is om mee te doen. 
 
Er is met dit plan ook een Uitvoering- en Beheersplan gemaakt 
voor de periode 2011 – 2021, om voor de toekomst deze 
heidegebieden te kunnen behouden. Daarvoor is er ook subsidie 
verstrekt aan de gemeente voor € 1.619.000,- op basis van de 
bovengenoemde plannen. Zonder u te vermoeien met de 
berekeningen en formules, komt het er in het kort op neer dat de 

Commissie Ruimte en Wonen 

Door raadslid 
René Slager 
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eigen bijdrage van de gemeente Nunspeet zeer beperkt zal blijven.  
Ook heb ik de vraag gesteld hoe deze plannen in samenhang met 
de omliggende gemeentes tot uitdrukking komen. Uiteraard 
beperken zich deze plannen niet alleen tot de gemeente Nunspeet, 
het gaat ook om Ermelo, Apeldoorn, Elburg/Oldebroek.  Al met al 
kunnen wij tevreden zijn met het onderhoud en de toekomstvisie 
van onze bos- en heidegebieden. 
 
Nog even dit: 
Onlangs is Villa Zonnestein aan de FA. Molijnlaan 131 – 133 aan 
de orde geweest. Hier heeft de fractie positief mee ingestemd. Het 
gaat hier om het behoud van voor Nunspeet zo karakteristieke 
panden.  Dat vraagt wel eens een verandering van functie van het 
gebouw. Zeg nou eerlijk, wie kan zo’n pand nog kopen, laat staan 
grondig laten restaureren? Die particulier moet je zoeken als een 
speld in de hooiberg. Onze fractie heeft gekozen voor het 
algemeen belang en heeft derhalve ingestemd met deze kantoor/
opleidingfunctie.  
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Op het laatste moment kwamen er ineens veel spullen binnen 
waardoor alsnog besloten is om met een kraam te gaan staan op 
de Koninginnedagrommelmarkt in Nunspeet.  
 
Er brak even lichte paniek uit, want iedereen had zijn plannen al 
getrokken en wie moesten nu achter de tafels staan? Het is          
allemaal goed gekomen. René en ondergetekende moesten vroeg 
uit de veren om op te bouwen. Stefanie, die inmiddels terug is uit 
Cardiff, kreeg vrij van haar sympathieke baas, zodat zij met Thea, 
Otto en Mark de verkoop op zich kon nemen. 
 
Zoals ook vorig jaar vond de meeste handel in de ochtend plaats en  
‘s middags kwamen er steeds meer lege plekjes op de tafels. Vanaf 
half 3 mocht iedereen bij aankoop van één artikel een gratis boek 
uitzoeken, want alles is beter dan spullen die blijven staan.          
Bovendien heeft iedereen recht op een feestje. Resultaat was dat 
er maar weinig dingen overbleven. Zelfs veel van het glaswerk dat 
een jaar in opslag heeft gestaan, is verkocht. 
 
De totale opbrengst van een heel gezellige dag met schitterend 
weer is € 204,65 en die komt ten gunste van de verkiezingskas. Als 
ik ook onze 29 jaar oude auto had verpatst, waren we in 1 x uit de 
problemen geweest, maar hoe was ik dan thuis gekomen? 
 
Namens de marktcommissie wil ik u danken voor uw inbreng en ik 
wil nu alvast een oproep doen, om het komend jaar met opruimen 
weer aan ons te denken. 

Hermien Bos 

 

Rommelmarkt Koninginnedag 2012 
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Agenda vergaderingen 

Juni 2012   

Maandag 4 Fractieberaad voor Commissies 

Donderdag 7 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 11 Commissie Ruimte en Wonen 

Donderdag 14 Commissie Algemeen Bestuur 

Maandag 18 Bestuursvergadering 

Maandag 25 Fractieberaad voor Raad 

Donderdag 28 Openbare Raadsvergadering 

Vrijdag 29 Raadsuitje 

   

Augustus2012   

Zaterdag 18 Vierde Nunspeetse Heideloop 
Dinsdag 21 Raadsvergadering, optioneel 

September 2012   

Maandag 3 Fractieberaad voor Commissies 

Donderdag 6 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 10 Commissie Ruimte en Wonen 

Donderdag 13 Commissie Algemeen Bestuur 

Maandag 17 Bestuursvergadering 

Maandag 24 Fractieberaad voor Raad 

Maandag 24 Uitreiken jubileumboek 

Donderdag 27 Openbare Raadsvergadering 

Vrijdag 28 Inleveren kopij Klaverblad 

Vrijdag 28 Jubileumavond 
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KLEIN BINNENHOF 

 
UITZENDSCHEMA 2012 

donderdagavond 19.00 – 20.00 uur 
 
 Datum:  Gelijktijdig:  Partij: 
 
Juni  7  MM   SGP     
  14  AB   CU 
  21     VVD 
  28     Gemeenteraad 
 
Juli  5     PvdA 
 
Daarna vakantie. 
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               DE HOOGHE BIJSSCHEL 
 

Seizoen- en kampeerplaatsen 
Tent verhuur (compleet ingericht) 

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

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

 Juni 2012   
Dhr. G. Berends Dhr. B. Lankman 
Mw. P.M. Hamer - Baart Mw. H.H. Makkink - Van Dijk 
Dhr. A. ten Hove sr. Dhr. C. de Ridder 
Mw. M.I. Junte - Sagius Mw. M. Tanis - Beverloo 
Mw J.F. Kamp - De Ridder Dhr. A.J. Verstraeten 
    
 Juli 2012   
Dhr. W.E. Blom Mw. C.D. Lokhorst - Van der Sloot 
Dhr. P.C. de Bolster Dhr. G. Mulder 
Mw. M. Bouw-Gerritsen Mw. C.B. Muntz-Wennink 
Dhr. M.R. Fidder Dhr. J.M.S. Schouten 
Dhr. H. Junte Mw. J. Vriend 
Dhr. J.C.W. van der Kraan Dhr. K.W. Wessels 
    
 Augustus 2012   
Dhr. B. Bijvank Dhr. J. Moll 
Dhr. G.G.M. Bischoff Mw C.H. Peters- van Buuren 
Mw. D.J. Hijman Dhr. A. van Ruler 
Mw M. ten Hove-Bakker Mw. J.S.A. Satink - Verbeek 
Dhr. A.W. Huitema Mw. L.M.A.F. Seveke 
Dhr. H. Jung Dhr. P.J.A. Smit 
Dhr. C.A.M. Looy Dhr. Maik Zevenbergen 
Dhr. E.Th. Meloen   
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                               Verhuizingen: 
Leden wordt verzocht om adreswijzigingen zo snel mogelijk 

door te geven aan de ledenadministratie: 
 

ledenadministratie 
p/a Hermien Bos 

Heetkamp 18 
8075 CL Elspeet 

0577-492267 
 

ledenadministratie@nunspeet-gemeentebelang.nl  

           Afscheid              Welkom     
Zoals u ongetwijfeld weet is de heer Cees Vissenberg overleden. In 
deze editie van Het Klaverblad vindt u bij Terugblik een In             
Memoriam. 
 
Uitgeschreven:  
 
Mevrouw J. Hooghordel - Van de Waterweg 
 
Welkom: 
 
De heer G.G. Foppen 
 
De heer René van den Berg (Jong Gemeentebelang) 

Mutaties 
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Wie bent u? 
Mijn naam is Cornelia Peters – Van Buuren,    
geboren op 24 augustus 1943 in Baarn. Ik ben 
getrouwd met Guus Peters en in 1967 zijn wij in 
Nunspeet komen wonen. Mijn man komt         
oorspronkelijk uit Arnhem. Topografisch gezien 
zijn wij tussen Baarn en Arnhem in gaan wonen. 
Daar wij ook houden van een bosrijke omgeving 
hebben wij voor Nunspeet gekozen. Samen   

hebben wij twee kinderen. Onze zoon woont in Nunspeet en onze 
dochter woont in Den Haag. 

Wat doet u in het dagelijks leven? 
In competitieverband ben ik actief met tennis. Ik mag graag         
tennissen en houd daarnaast ook van bridgen. Naast het tuinieren 
ben ik een maatje voor twee personen. Dit koppelt mij een-op-een 
aan iemand die op bepaalde punten een coach, mentor of maatje 
nodig heeft. Ook de honden Lotje en Happy houden mij bezig.   
Samen doen wij mee aan het hondenproject bij Seewende. Wij 
houden ook veel van reizen. Mijn man was stuurman op een     
olietanker van Shell. Hierdoor hebben wij veel in het buitenland  
gewoond. Onder andere in Oman, Saoedi Arabië en Nigeria. Na 
zijn pensioen in 1996 zijn wij weer neergestreken in Nederland. 

Hoelang bent u al lid van Gemeentebelang? 
Bij terugkomst in Nunspeet werd ik gevraagd om lid te worden van 
Gemeentebelang. In mei 1997 ben ik officieel lid geworden en ik 
meen dat Jaap van der Sloot mij heeft benaderd voor het bestuur. 
Het liep niet lekker in het huidige bestuur en ‘bij gebrek aan beter’ 
werd ik kort daarop tot voorzitter gekozen van Gemeentebelang. Ik 
was nog onervaren, maar ik ben ontegenzeggelijk goed gesteund 
door iedereen. 

Interview met... 
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Waarom bent u lid geworden van Gemeentebelang? 
Ik vind mijn lidmaatschap belangrijk voor het lokale gebeuren in de 
gemeente. Grip op de lokale situatie is mijn keuze geweest voor 
Gemeentebelang. De partij draait al zo lang mee, dit gaf mij       
vertrouwen. Gemeentebelang is immers geen eendagsvlieg. De 
partij gaf mij een stem tegen de ‘landelijke partijen’. Die partijen 
proberen een stempel te drukken op de lokale politiek. Ik wilde hier 
tegengewicht aan bieden. Onder andere de Veluvine is een goed 
voorbeeld van onze stem laten gelden. De Veluvine was er met 
alleen de stem van de christelijke partijen niet gekomen. 

 
 
Wie zijn uw grote voorbeelden (binnen Gemeentebelang)? 
Persoonlijk had ik met Jaap van der Sloot als secretaris goed     
contact. Ik kon mij geen betere secretaris wensen. Ook met Theo 
Kraandijk als fractievoorzitter hadden wij een goede band. Het 
teamverband vonden wij belangrijk, de fractie en het bestuur    
werkten goed samen. Een praktijkvoorbeeld dat mij bij is gebleven 
is de bouw van het Transferium. Dit was voor ons een overwinning.  

Wat was uw meest bijzondere ervaring met Gemeentebelang? 
De verkiezingen waren altijd bijzonder. De aanloop was altijd     
hectisch en spannend. Ook hebben we veel gelachen. Een keer 
hadden we de avond voor de verkiezingen langs de Molijnlaan      
’s nachts aanplakbiljetten van Gemeentebelang opgehangen. Het 
woon- werkverkeer zag  die ochtend niets anders dan posters van 
Gemeentebelang in de hoop dat zij op ons zouden stemmen. De 
volgende dag hing al vroeg het gemeentehuis aan de telefoon, 
hierop hebben wij de aanplakbiljetten  verwijderd. Terugkijkend blijft 
het een leuke stunt. 

 

Wist u dat mevrouw Peters ruim tien jaar lang voorzitter is       
geweest van de vereniging Gemeentebelang? 
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‘Als ik binnen Gemeentebelang iets kan veranderen dan… 
Het is belangrijk de jeugd bij de politiek te betrekken. Wij hebben 
verschillende keren geprobeerd Jong Gemeentebelang overeind te 
trekken, met wisselende resultaten. De jeugd is vaak niet           
geïnteresseerd in de politiek en druk met studeren en werken. Toch 
is het belangrijk om een gemêleerd gezelschap te hebben binnen 
de vereniging. In 2009 ben ik gestopt als voorzitter. Ik wilde er ook 
niet bij blijven lummelen en ik vond het tijd voor een frisse wind. 
Otto is een verjonging en dit juich ik toe. In mijn tijd waren er veelal 
oud militairen (actief) lid van Gemeentebelang. 

In het bijna 50 jarige bestaan van de vereniging vind ik het         
bijzonder dat ik nog steeds de enige vrouwelijke voorzitter ben    
geweest. Ik hoop dat er in de toekomst meer jeugd en vrouwen  
actief lid worden van Gemeentebelang. 

Wie mogen we van u de volgende keer interviewen? 
Graag geef ik de pen door aan de heer E.P. van Boven. 
 
Anekdote: Een warm welkom voor een Gemeentebelanger! 
 
Voor het interview nam ik nog even mijn papieren door. Is dit het 
juiste adres en heb ik pen en papier bij de hand? Ik stap uit de auto 
en loop naar het juiste huisnummer.  
 
Bij de entree van het huis staat een hek en tot mijn verwondering 
hangt hier een sleutelhanger aan. Hoe kan het ook anders dan dat 
de sleutelhanger een gele kleur heeft en is voorzien van het logo 
van Gemeentebelang.  
 
Ik voel me gelijk thuis. 
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Wij streven naar: 250 leden 
Wilt u Gemeentebelang helpen! 

Opgeven via de website of het ingevulde formulier insturen naar:  
 

www.gemeentebelang-nunspeet.nl 
 

Hermien Bos  
Heetkamp 18  

8075 CL  Elspeet  

Inschrijfformulier 
                                 
Contributie per jaar…O Lid € 15,50            O Gezinslid € 13,50   
                           O Lid tot 27 jaar €  7,50 
 
De Heer / Mevrouw 
 
Achternaam………………………… Voorletters…………………. 
 
Adres……………………………….. Huisnummer……………….. 
 
Woonplaats………………………… Postcode…………………… 
 
Telefoon………………. …………... Mobiel………………………. 
 
E-mailadres………………………... Bank/Giro…………………... 
 
Geboortedatum……………………..   
 
Datum inschrijving…………………..   
 
Handtekening voor automatisch incasso………………………... 
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Andries Beelen Auto´s 
Galvaniweg 18 Tel. 0341-254488 
Postbus 442, 8070 AK Nunspeet 
E-mailadres info@andriesbeelen.nl 
 
 Een keuze uit meer dan 80 occasions in iedere prijsklasse 

 Verkoop nieuw en gebruikt 

 Vakkundige reparatie alle merken 

 APK Keuringsstation 

 Lid Bovag 

 Drie maanden garantie bij aankoop boven de € 3.400,= 

 Bezoek onze website: www.andriesbeelen.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andries Beelen Auto´s biedt u service en zekerheid. 
 

Kom gerust eens langs. 
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