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Redactioneel                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                       
 
 
                                
 
                                              
 
                                    

Samen 
Met veel enthousiasme hebben onze auteurs weer bijgedragen aan 
deze eerste prachteditie van de 33e jaargang. Speciale aandacht is 
er voor de Algemene Ledenvergadering, waar onze lijsttrekker 
wordt gekozen. 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. 
 
Het Klaverblad zorgt niet alleen voor informatie, maar het is         
tegelijkertijd een visitekaartje. Laat u Het Klaverblad eens lezen 
aan iemand die geen lid is van Gemeentebelang bijvoorbeeld. We 
willen graag dat zoveel mogelijk mensen met het Gemeentebelang-
gedachtegoed in aanraking komen. Hoe groter de vereniging hoe 
meer we kunnen bewerkstelligen!  
 
Gelukkig geven we met Gemeentebelang een duidelijk signaal af 
voor een leefbare gemeente. Samen zijn wij sterk en hopen we ook 
in de voorbereidingen voor de verkiezingen in 2014 weer een 
krachtig geluid te kunnen laten horen. 
 
Leest u snel verder en kijk hoe u een steentje kan bijdragen!   
 
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 

Aspirant bestuurslid 
Martin Mol 
Klarenweg 10 
8077 SN Hulshorst 
0341-452397 
martin.mol@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 
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Fractie 

Fractievoorzitter 
Henry Stulen 
Commissie Algemeen Bestuur 
Laan 81 
8071 JJ Nunspeet 
0341-253719 
henry.stulen@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Raadslid 
John van Slooten 
Commissie Ruimte en Wonen 
Sebeliusstraat 17 
8071 VD Nunspeet 
0341-270731 
john.van.slooten@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Raadslid 
René Slager 
Commissie Ruimte en Wonen 
Oosterlaan 84 
8072 BZ Nunspeet 
0341-251944 
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 
Julia Vriend 
Commissie Maatschappij en Middelen 
Schotweg 43 
8077 SV Hulshorst 
06-38742358 
julia.vriend@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 

Martin Mol 
Klarenweg 10 
8077 SN Hulshorst 
0341-452397 
martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Niels de Bolster 
Albertlaan 19 
8072 CH Nunspeet 
06-30765411 
niels.de.bolster@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) 

Marije Storteboom 
George Breitnerstraat 3 
8072 HM Nunspeet 
06-29602691 
marije.storteboom@nunspeet-gemeentebelan.nl 
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Door de voorzitter 
Otto Huitema 

van de Bestuurstafel 

Woensdag 24 april 2013 is er weer de jaarlijkse algemene leden-
vergadering, dit keer in Hulshorst. Bij dit Klaverblad ontvangt u de 
uitnodiging hiervoor. 
 
De ledenvergadering staat in het teken van de gemeenteraads-
verkiezingen op woensdag 19 maart 2014. Deze verkiezingen   
vinden 2 weken later plaats dan normaal in verband met            
Aswoensdag op 5 maart 2014.  
 
Voor Gemeentebelang is de algemene ledenvergadering de       
officiële start van de gemeenteraadsverkiezingen. De lijsttrekker 
wordt dan gekozen door u als leden. Daarnaast vindt een        
brainstorm plaats om evenals 4 jaar geleden van gedachten te 
wisselen en ideeën te verzamelen als input voor het verkiezings-
programma 2014-2018. Op 13 november is er opnieuw een leden-
vergadering. Dan wordt de kandidatenlijst door u vastgesteld.     
 
Heeft u al ideeën waar we met gemeente Nunspeet naar toe    
moeten, wat wilt u veranderen of wat vindt u belangrijk om te     
behouden? Schrijf dat al vast op en neem die ideeën mee naar de 
ledenvergadering.  
 
Het wordt vast en zeker een nuttige maar ook een gezellige 
avond.  
 
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 

http://www.nunspeet-gemeentebelang.nl/
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van de Wethouder 

Door de wethouder 
Edward van der Geest 

Niet alleen maar leuk! 
 
De bouw ligt op zijn gat! Plannen komen niet tot uitvoering!         
Procedures zetten bouw op slot! 
 
Zomaar een paar kreten die zo uit de koppen van krantenartikelen 
geknipt zouden kunnen zijn. En helaas, niet uit de lucht gegrepen! 
 
Molenbeek wacht (nog steeds) op een uitspraak van de Raad van 
State. Plannen op het Wheme-plein en het Stationsplein, kleine   
particuliere initiatieven, steeds moet “nee” verkocht worden!  
En zelfs het lang in voorbereiding zijnde plan Elspeet-Noord geeft 
problemen in het zicht van de haven. Hoe kan dat nu? 
 
Daar heb ik met de commissie over gesproken, want het lijkt wel of 
de gemeente (nodeloos) moeilijk doet, maar dat is niet zo! We    
zitten wel als gemeente, als regio, maar ook als provincie vast aan 
afspraken met als doel, het goede aantal  woningen van het type 
waar vraag naar is/komt op de goede plek te bouwen. Dus niet te 
veel woningen of van het verkeerde soort (te duur, te veel            
appartement, te …) De behoefte is vastgelegd in een Kwalitatief 
WoonProgramma (kwp3). Daarin is bepaald, dat Nunspeet tot 2019 
nog zo’n 700 woningen mag bouwen, naar de berekende behoefte. 
En zelfs dat vind ik wel spannend, want er staan in Nunspeet zo’n 
450 woningen te koop… dus moeten we wel bouwen? 
  
Door de veranderde plannen van het kabinet worden woning-
corporaties “kopschuw” en stoppen ze nieuwbouwplannen in      
afwachting van de (financiële) consequenties van het gewijzigde 
beleid. 
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Huurwoningen bouwen was echter wel een belangrijke motor in de 
woningbouw. De bouwbedrijven hebben het zeer moeilijk!  
 
Ontwikkelaars durven ook niet goed nieuw te bouwen, omdat 80% 
wel verkocht moet zijn voordat er met de bouw begonnen kan     
worden. Dat is niet gemakkelijk in deze tijd. Ook kopers worden   
geconfronteerd met strengere richtlijnen voor financiering 
(hypotheken). Al met al, moeilijke tijden! 
 
We moeten als gemeente hier ook onze plannen op gaan          
aanpassen en dat zal niet meevallen! We moeten nadenken over 
andere planningen, andere manier van bouwen, faseringen         
bekijken en… accepteren dat we ook verliezen zullen moeten      
afboeken op onze grondpositie. 
 
In het jaar voor de verkiezingen zijn dat lastige keuzes en lastige 
discussies! We zullen het ook aan onze kiezers uit moeten 
(kunnen) leggen. Is het allemaal kommer en kwel? 
 
Nee! In maart gaat er begonnen worden met een complex van 42 
appartementen voor ouderen aan de Winckelweg, in het betaalbare 
huursegment. Ook lijkt het complexje aan de Stationslaan (van    
Espelo) er te komen en daar zijn 12 betaalbare jongeren-
appartementen gepland. 
 
De renovatie en uitbreiding van de Binnenhof verloopt voorspoedig, 
ook belangrijk! 
 
Dus toch blijven werken aan de vitaliteit van ons Nunspeet! 
 
Ik sluit af, met een Gemeentebelang-stokpaardje. Een levendig en 
gezellig marktplein! Het is nu een bende, maar de plannen hangen 
op mijn kamer en ik kijk uit naar het eindresultaat! Het wordt mooi! 
 
Tot een volgende keer! 
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5e Nunspeetse Heideloop 

Vergeet u niet de loopschoenen alvast uit de kast te halen, om 

voorzichtig al weer te trainen voor de 5e Nunspeetse Heideloop?  

 
U begrijpt, dat we alweer met de voorbereidingen bezig zijn. De 
wandelroutes worden voorzichtig uitgestippeld. Minder wegen, nog 
meer zand- en bospaden, zoals het hoort op een heidewandeling. 
Het hardlopen blijft pittig, maar er moet natuurlijk 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 
ons op de voet volgen 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  
telefonisch op 0577-492267. 
 
We rekenen op u. Samen maken we er weer een mooi evenement 
van. 
 
Tot zaterdag 24 augustus 2013 op de Speelweide Stakenberg in 
Elspeet. 

http://www.nunspeetseheideloop.nl
mailto:info@nunspeetseheideloop.nl
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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 jaar 2013 is begonnen. Natuurlijk wens ik u een gezond en   
gelukkig 2013 toe! Het laatste volle jaar voor de gemeenteraads-
verkiezingenverkiezingen in 2014. Voor de fractie betekent dit dat 
we moeten beseffen dat we “over ons graf heen regeren”. Natuurlijk 
zullen we verstandig met de toekomst van onze gemeente omgaan. 
In december 2012 hebben Martin Mol en Julia Vriend gewisseld. 
Martin is nu steunfractielid en Julia raadslid. In één klap het aantal 
vrouwen in de raad verdubbeld. Beiden hebben hun plek weer    
gevonden en spelen hun rol zoals echte Gemeentebelangers dat 
horen te doen. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van ons 
steunfractielid Herman van Roekel. Dit spijt mij zeer. Ik dank hem 
voor alle steun die hij mij gaf in de tijd dat hij steunfractielid was. 
Positief is dat we een nieuw steunfractielid welkom mogen heten. 
Het is Marije Storteboom. Ze zal zichzelf voorstellen aan u.         
Persoonlijk kende ik haar al een beetje en schat ik in dat we er een 
kei bij hebben.   
 
Commissie Algemeen Bestuur (AB) 
 

Marktverordening 
In de commissie AB werd de nieuwe marktverordening besproken. 
Zeg maar de spelregels of afspraken tussen gemeente en markt-
lieden. Het was nodig om deze verordening opnieuw vast te stellen 
omdat er iets gaat veranderen op het marktplein in Nunspeet zoals 
u ongetwijfeld weet. Een grote Gemeentebelangwens gaat in      
vervulling want het blik (auto’s) gaat er af. Het plein moet een    
sfeervol plein worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat 

Door de fractievoorzitter 
Henry Stulen 
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kan dan gewoon op een bankje maar ook op een terrasje.        
Daarnaast moet het natuurlijk geen kale boel zijn. Er moeten       
bijvoorbeeld evenementen mogelijk zijn op het marktplein. Dat kan 
prima natuurlijk, maar er is een beperking. Die beperking is onze 
weekmarkt op donderdagmorgen. Dus het evenement moet dan na 
de weekmarkt worden opgebouwd en voor de weekmarkt worden 
afgebroken. Een ander punt is de inrichting van het marktplein. Je 
kunt namelijk niet zomaar een beeld of een speeltuintje plaatsen 
omdat precies op die plek op de donderdagmorgen bijvoorbeeld de 
groenteman met zijn kraam moet staan. 
 
De verordening is nu zo gemaakt dat het college van B&W voor 
maximaal vijf dagen per jaar de weekmarkt mag verplaatsen naar 
een andere locatie. In eerste instantie was dat overigens zeven   
dagen maar het college is de marktlieden tegemoet gekomen door 
er vijf dagen van te maken. Overigens gaat het dan om vier       
aaneengesloten donderdagen in de winter (het laat zich raden dat 
het dan om een ijsbaan gaat) en nog een losse dag. 
 
Een andere belanghebbende is de Ondernemersvereniging       
Nunspeet (OVN). Zeg maar de vereniging waarin de winkeliers in 
het centrum zich hebben verenigd. De OVN wil gelukkig dat het 
gezellig is in Nunspeet en dat mensen graag naar het centrum    
komen. Het gaat dan om beleving natuurlijk. Op die manier kunnen 
de winkels hun waar aan de man brengen en kunnen deze         
ondernemers hun boterham blijven verdienen. Voor onze inwoners 
is het ook prettig natuurlijk. De OVN is daarom voornemens om op 
het marktplein evenementen te organiseren. Er is daarom overleg 
geweest tussen de marktcommissie, de OVN en de gemeente. Het 
resultaat was het eerste voorstel van zeven verplaatsingen van de 
markt maar uiteindelijk heeft het college toch nog het aantal dagen 
terug geschroefd naar vijf. 
 
Wat Gemeentebelang betreft mag de weekmarkt niet leidend zijn 
voor de inrichting van het marktplein. Wel moet er goed rekening 
worden gehouden met de weekmarkt. Dat betekent dus dat dat 
speeltuintje of dat beeld er gewoon mag komen. Kom op zeg, een 
beetje flexibiliteit mag toch wel verwacht worden van marktlieden. 
Gemeentebelang is van mening dat het aantal dagen wat in de  
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verordening genoemd wordt niet relevant is. Het mogen er wel 52 
zijn wat ons betreft. Waar het om gaat is dat het college van B&W 
een goede afweging maakt. En wij vertrouwen er op dat het college 
dat doet. De belangen van de weekmarkt en die van de OVN en 
zeker die van onze inwoners moeten dan tegen elkaar worden    
afgewogen. Dan zult u zien dat het aantal verplaatsingen mee zal 
vallen. De marktlieden spraken in, bij de commissie AB en meldden 
dat hun branche-organisatie had berekend dat het verplaatsen van 
de weekmarkt of van een kraam een daling van 30% van de omzet 
tot gevolg zal hebben. Volgens mij een slager die zijn eigen vlees 
keurt! Ik geloof het ook niet. Laat duidelijk zijn dat Gemeentebelang 
blij is met de weekmarkt. Het is een evenement op zich en elke 
week weer goed bezocht. Dat moet zo blijven. Gemeentebelang    
is echter van mening dat de marktlieden en de winkeliers in          
het centrum elkaar moeten versterken. Samenwerken om het          
aantrekkelijk te maken om de weekmarkt en de winkels te           
bezoeken. Daarbij past een houding “met de hakken in het zand” 
niet echt. Dus als het doel gehaald kan worden met tien             
evenementen dan moeten we dat doen en mag de verordening niet 
beperkend werken. Het belangrijkste is dat het marktplein voor ons 
allemaal is en dat het prettig moet zijn om er te verblijven. Hierdoor 
verhogen we ook de sociale samenhang weer en is het nog        
prettiger om in onze gemeente te wonen of te recreëren.   
 
Teamplan 2013 politieteam Veluwe Noord, gemeente Nunspeet  
Met het oog op de nieuwe teamindeling van de politie (gevolg     
Nationale Politie) hebben de gemeenten Nunspeet, Elburg,        
Oldebroek, Heerde, Hattem en Epe een gezamenlijk Integraal    
Veiligheidsplan opgesteld. De gezamenlijke hoofdprioriteiten zijn: 
lnbraken, Alcohol & Drugs, Verkeersveiligheid, Jeugd & Veiligheid 
en de Revitalisatie van Vakantieparken. Dat laatste heeft vooral te 
maken met mensen uit het voormalige Oostblok die daar wonen 
om hier te kunnen werken. In die prioriteiten kunnen wij ons prima 
vinden. Wat ook gaat veranderen is dat we in onze gemeente van 
drie naar vijf wijkagenten gaan. Daar zijn we natuurlijk blij mee 
maar ik had al niet de illusie dat we in ons politieteam meer       
mensen krijgen. Het gaat dus gewoon van de reguliere sterkte van 
het politieteam af, zo bevestigde de teamchef mij desgevraagd. 
Een sigaar uit eigen doos dus. Deze vijf politiemensen moeten 
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straks 80% van hun tijd besteden aan wijkgericht werken. Ik vroeg 
de teamchef of hij al wist hoe de wijken zouden worden ingedeeld. 
Het is de bedoeling dat één wijkagent op 5000 inwoners wordt        
ingezet. Het is echter nog niet bekend hoe het gaat worden. Het 
kan zelfs zo zijn dat er een speciale ‘wijkagent jeugd’ komt. We 
wachten in vertrouwen af.    
 
Slotwoord 
Zoals ik al zei beginnen we langzaam weer aan de voorbereiding 
van de verkiezingen in 2014. De fractie moet nog meer electoraal 
denken dan voorheen. Dit natuurlijk in lijn met het zo belangrijke 
Gemeentebelang-gedachtegoed. Wij hebben voor een nieuw      
succes u/jou ook nodig natuurlijk. Meer leden geeft een grotere 
olievlek. Dus leden werven is belangrijk. Ook heeft de fractie u    
nodig. Zijn er ideeën waarmee de fractie Gemeentebelang op de 
kaart kan zetten dan horen we dat graag.  
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Commissie Maatschappij en Middelen  

Door raadslid 
Julia Vriend 

Ontwikkeling en kansen 
 
Zoals u misschien weet komt er een hoop op de gemeente af. 
Bijvoorbeeld zaken die voorheen in de Algemene Wet         
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geregeld werden, zoals hulp 
in de hulp in de huishouding, worden nu gedecentraliseerd.  
 
Maar wat is dat nu eigenlijk “decentraliseren”? Een vorm van 
bezuinigen? Of verantwoordelijkheden en daarmee de       
problemen "over de heg gooien"? Ik kan daar geen antwoord 
opgeven. Een feit blijft: die decentralisatie komt en er wordt 
bezuinigd. Je kan je er dan als gemeente het beste maar zo 
goed mogelijk op voorbereiden. Nu wonen wij gelukkig in een 
prachtige en sociale gemeente, dus ik heb er alle vertrouwen 
in dat het goed komt.  
 
Net zoals jeugdzorg: ik ben blij dat dat naar de gemeente 
komt. Als gemeente sta je toch dichter bij de inwoners. En 
wat hier speelt onder jongeren kan in Amsterdam wel heel 
anders zijn. Ik zie de decentralisatie van jeugdzorg als een 
kans om het effectief en efficiënt te maken. Dan krijgen we 
(bij de gemeente) te maken met de kanteling, weer zo'n 
woord wat je regelmatig tegenkomt. Wat is dat, de 
“kanteling”? Ieder voor zich? Naar mijn inzien niet. Alleen is 
het nu niet meer vanzelf sprekend dat de gemeente helpt. 
Maak gebruik van je netwerk. Ik denk dat dat goed is voor de 
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saamhorigheid, iets voor elkaar doen. Hoewel we vaak     
denken dat we daar geen tijd voor hebben of dat je een 
"ander" daar niet mee wil belasten: ik spreek uit eigen         
ervaring als ik zeg dat het ook voldoening geeft om een ander 
te helpen. Je bent niet alleen. Daarbij zal ik in mijn rol als 
raadslid me goed inlezen en verdiepen in mijn portefeuille om 
het college goed bij te staan. We doen het immers samen! 
 

 



24 

100e raadslid 

Tijdens de raadsvergadering van december 2012 wisselden Martin 
Mol en Julia Vriend van stoel. Julia werd beëdigd als raadslid voor 
Gemeentebelang en Martin Mol trad af als raadslid maar blijft wel 
lid van de steunfractie. 

 

 

 

 

 

 

Bijzonder was dat journalist en historicus Dick Baas had uitgezocht 
dat Julia het 100e raadslid voor de gemeente Nunspeet is. Voor   
deze gelegenheid heeft hij een mooi boekwerk geschreven over 
vrouwen in de raad van Nunspeet. Het eerste exemplaar werd aan 
Julia overhandigd. 
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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. 
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 OP SCHOENEN VAN VEDDER LOOPT U VERDER  

NUNSPEET - Stationslaan 11 - Tel.0341-252013 

ERMELO  - de Enk 3  - Tel.0341-559543  

Tegen inlevering van deze 

advertentie GRATIS 

onderhoudsmiddel bij aankoop 

van een paar schoenen 

 t.w.v. € 3.90   
  

Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen 

                       WAARDEBON  

gemb 
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Onlangs heeft Herman van Roekel besloten zijn functie als          
bestuurslid neer te leggen. Wij danken hem zeer voor zijn inzet en 
bijdrage aan Gemeentebelang. 
 
Gelukkig heeft Martin Mol, die in december gestopt is als raadslid, 
aangeven de opengevallen plaats te willen innemen. Martin was 
voordat hij raadslid werd ook bestuurslid. 
 
Het bestuur heet hem dan ook zeer welkom. 
 
Voorzitter 
Otto Huitema 

Bestuurswisseling 
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Commissie Maatschappij en Middelen  

Door raadslid 
Bert Kamp 

Overheveling jaarbudgetten 2012 in Nunspeet voor een 
bedrag van €.1.237.950,00 
 
Het budgetrecht ligt in gemeenten bij de raad. Dit is             
verankerd in artikel 189 van de Gemeentewet: 'Voor alle     
taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting 
de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, als mede de 
financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden'. 
In hetzelfde wetsartikel is bepaald dat slechts uitgaven      
mogen worden gedaan tot de bedragen die op de begroting 
zijn gebracht. De essentie van het budgetrecht is dat de raad 
door middel van de vaststelling van de begroting het college 
machtigt tot uitvoering conform de begroting. Een budget is 
een hoeveelheid middelen (geld) met daaraan gekoppeld een 
taakstelling. Bij een budget hoort een budgethouder, die     
verantwoordelijk is voor zowel de besteding van de middelen 
als het realiseren van de taakstelling. Budgethouders kunnen 
het feitelijk beheer van budgetten doormandateren, maar  dat 
verandert niets aan hun verantwoordelijkheid. De budget-
houder is en blijft verantwoordelijk. In gemeente zijn alle     
budgetten per definitie afgeleid van de begroting. Het college 
krijgt na vaststelling van de begroting de beschikkings-
bevoegdheid over de bedragen die door de raad zijn          
vastgesteld en geeft deze door aan de ambtelijke organisatie, 
onverlet zijn eigen verantwoordelijkheid. Bij het opstellen van 
de jaarrekening wordt onder andere aandacht besteed aan 
de nog te betalen posten. Er is sprake van een aantal restant-
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budgetten waarvan bij het opstellen van de jaarrekening      
duidelijk is dat de lasten door omstandigheden pas in het     
volgende boekjaar volgen. Dergelijke lasten worden overeen-
komstig het ‘Besluit begroting en verantwoording’ niet in het 
lopende boekjaar geboekt. Om te voorkomen dat hierdoor 
een onderuitputting in het lopende boekjaar ontstaat, wordt 
de raad voorgesteld de desbetreffende restantbudgetten af te 
zonderen uit het rekeningresultaat. Dit moet expliciet door 
tussenkomst van de raad via onttrekking aan de algemene 
reserve geschieden. Overheveling van budgetten naar        
een volgend jaar kan alleen maar door middel van een               
begrotingswijziging. Omdat bij budgetoverheveling wordt      
afgeweken van het beginsel van integrale afweging geldt als 
uitgangspunt dat de overheveling in omvang beperkt blijft en 
alleen betrekking heeft op eenmalige lasten.  
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Kramm’s Column  

TABOE 
 
Verjaardagen (lees feestjes) van familie of vrienden zorgen door-
gaans voor een flinke vete, alvorens ze überhaupt al begonnen zijn. 
Mensen voelen zich te verplicht en zitten vast aan de gewoonte om 
alles gezamenlijk te vieren en kunnen daar naar hun idee niet     
onder uit. Hierdoor draaft menig familielid of vriend weer op, zin of 
geen zin. Bang voor conflicten of scheve gezichten. In polonaise 
arriveren en vertrekken de feestgangers, met een wassen neus in 
plaats van een feestneus. 
 
Het begint allemaal met de uitnodiging. Er wordt lang over           
nagedacht en veel over gediscussieerd: wie wel en wie niet? Uit het 
oog, uit het hart is vaak doorslaggevend voor de stoelendans. Hoe 
meer genodigden, hoe verder de hartverwarmende afstand toe lijkt 
te slaan. Fungerend als opvulling van de ruimte, lijken de ‘vrienden’ 
soms net slingers aan de wand. Sterker nog, de aanwezigheid is 
immers altijd nog beter dan de melancholie op ieder feestje: balen 
dat een verre vriend geen kaartje heeft gestuurd en klagen over 
degene die niets heeft laten horen. Een verjaardagsfeestje is een 
verplicht nummertje geworden waar een taboe op rust. 
 
Het is alles behalve spontaan en het doet de definitie van bezoek 
vervagen: vrijwillig langskomen om enthousiast met elkaar te     
oreren in plaats van het uitzitten van de tijd. De traditie dat men 
verplicht aanwezig wordt geacht op feestjes zijn we gepasseerd. 
Creëer een eigen feest  dat is afgestemd op uw wensen in plaats 
van het ‘gemaskerde bal van schone schijn en saaie gesprekken’. 
 
Iedereen kan mee komen in het oeverloze gewauwel aan het begin 
van de avond, omdat niemand ook maar iets zinnigs heeft te      
melden. Langzaam maar zeker gaat het gezwam gaandeweg de 
avond over in lallen nadat men zich vol heeft laten lopen met de 
nodige alcoholische versnaperingen. Dit is meteen de enige geldige 
reden dat mensen naar  verjaardagsfeestjes gaan: het eten en   
drinken is gratis. 
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Kwel uzelf niet langer met de gedachte dat een traditioneel          

verjaardagsfeestje een sociale aangelegenheid is. Elke dag die u 

zelf leeft is tenslotte een eigen feestje waard. De keuze is aan u.  

Doorbreek het taboe! 

 

Psy Go 
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Commissie Maatschappij en Middelen 

Door raadslid 
mr. Bram ten Hove 

De tijd vliegt! 
 
Bij het schrijven van deze bijdrage voor Het Klaverblad dwaalden 
mijn gedachten even af. Opeens kwam het besef dat over één jaar 
exact de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan! Wat is de 
tijd toch voorbij gevlogen, alweer 3 jaar in de gemeenteraad met 
volle inzet en veel plezier. Ik hoop nog een lange tijd veel te mogen 
betekenen voor Gemeentebelang en de samenleving van de      
gemeente Nunspeet. Nu weer terug naar de orde van de dag. In de 
maand januari is een belangrijk punt aan de orde geweest. In de 
raadscommissie Maatschappij en Middelen is de startnotitie over de 
toekomstvisie voor sport- en recreatiecentrum De Brake aan de  
orde geweest. De fractie van Gemeentebelang heeft zich hier      
uitvoerig over uitgelaten en het Gemeentebelanggeluid laten      
doorklinken. Aan de hand van een aantal vragen hebben wij kaders 
kunnen stellen en een bepaalde richting aan het college van B&W 
kunnen meegegeven. In het onderstaande verhaal zal ik deze     
vragen aan de orde laten komen en de beantwoording herhalen 
zoals deze in de commissie van Maatschappij en Middelen ook aan 
de orde is gekomen. 
 
Sport- en recreatiecentrum De Brake bestaat uit een zwembad, 
sporthal, bowlingbanen, een feestzaal en een horecavoorziening. 
Zwembad De Brake trekt jaarlijks rond de 200.000 bezoekers. De 
Brake is een duidelijke ‘slechtweervoorziening’ in de regio. Het   
centrum is (gedeeltelijk) veertig jaar oud en ingrijpende bouw-
kundige en installatietechnische investeringen worden op korte    
termijn verwacht. De startnotitie gaat nu alleen over de zwembad-
functies. De sporthal wordt betrokken bij de discussie over           
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binnensportaccommodaties. Het hebben van een zwembad is geen 
wettelijke verplichting. De eerste vraag die wij hebben beantwoord 
is: “Ziet u het zwembad als een basisvoorziening in onze gemeente 
vanuit aspecten zoals veiligheid en gezondheid?” Hier heeft de 
fractie van Gemeentebelang volmondig ‘ja’ op gezegd. 
 
Er zijn vier zwemactiviteiten: recreatief zwemmen, doelgroep-
activiteiten, instructiezwemmen en verenigingszwemmen. De      
tweede vraag was dan ook welke van deze vier functies nood-
zakelijk of wenselijk zijn. Ik heb aangegeven dat wij alle activiteiten 
van belang vinden. Uiteraard is het recreatieve zwemmen van groot 
belang. Hier komt het grootste gedeelte van de inkomsten uit.     
Zonder een recreatieve functie geen Brake! De vier activiteiten zijn 
wel als het ware verweven met elkaar. Hierbij kwam vraag drie aan 
de orde: of een geringe buitenbadvoorziening met een ligweide en 
peuterbad een passend alternatief is als aanvullende voorziening 
bij een binnenbad. Wij hebben aangegeven dat dit gerust             
onderzocht mag worden maar in eerste instantie zijn wij afwachtend 
om dit mogelijk te maken. De toegevoegde waarde en het            
behoorlijk hoge kostenplaatje doen ons geen ‘ja’ of ‘nee’ zeggen. 
Een onderzoek kan nooit kwaad? Een vierde vraag was de          
volgende: hoe kijken wij aan tegen het onderbrengen van andere 
functies in het gebouw als bowlingbanen, een feestzaal en een    
horecavoorziening. Volgens ons is dit een prima aanvulling op de 
bestaande voorzieningen en activiteiten in het complex. Alleen 
wordt een financiële onderbouwing hiervan niet gegeven. Wij       
kunnen niet toetsen wat de baten en de lasten zijn van het           
vorenstaande. Een winst/verliesrekening van sport- en recreatie-
centrum De Brake is een welkome aanvulling voor ons. Ik heb 
meerdere malen in de commissie hierom gevraagd. Hopelijk komen 
binnenkort (anders in vertrouwen) deze stukken onze kant op.  
 
In het commissievoorstel wordt een drietal ‘zwembadconfiguraties’ 
gemaakt van een instructie/doelgroepenbad via een functioneel    
instructie- en wedstrijdbad tot een uitgebreid recreatiebad. Wij    
hebben aangegeven (zoals ook het college heeft voorgesteld) om 
te gaan voor een zo breed mogelijke configuratie. Onderzoek      
vervolgens wat mogelijk is. Neem tegelijkertijd de kosten en baten 
van recreatief zwemmen en een ligweide en peuterbassin als      
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beperkte buitenbadvoorziening mee in het vervolgonderzoek. Als er 
een gedegen en gedragen plan komt te liggen met een juiste      
financiële onderbouwing kunnen we dan beslissen wat mogelijk kan 
worden gemaakt. 
 
Dit plan komt in mei/juni 2013 naar de commissieleden toe en de 
uiteindelijke besluitvorming zal in september 2013 gaan plaats-
vinden. Aan de bak, zeg ik dan! Want sport- en recreatiecentrum 
De Brake is niet weg te denken uit Nunspeet. 
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Commissie Ruimte en Wonen 

Door raadslid 
John van Slooten 

Winkelen: online, of gaat u naar de winkel? Of doet u beide? 
 
Wellicht denkt u wat een vreemde titel voor iemand die Ruimte & 
Wonen als portefeuille heeft. Op het eerste gezicht klopt dat ook 
volledig. Echter er is wel degelijk een raakvlak. 
 
Steeds meer kopen wij als consumenten producten via internet. 
Denkt u hierbij aan kleding, maar ook tv’s, computers, vliegtickets 
en veel kleinere en goedkopere artikelen. Maar een bedrijf dat zich 
bezig houdt met de verkoop van producten via internet moet zich 
ergens vestigen. 
 
En dan heeft u de link met Ruimte & Wonen direct te pakken. Waar 
mag een dergelijk bedrijf zich vestigen? Mag dat vanuit huis, op 
een bedrijventerrein, of moet deze ondernemer zich vestigen in een 
pand waar bestemming detailhandel van toepassing is. Een lastig 
vraagstuk, te meer daar er nu nog geen duidelijke regels zijn op dit 
gebied.  
 
Vanuit de winkeliers gezien is het natuurlijk wenselijk dat internet-
winkels zich niet zo maar overal kunnen en mogen vestigen. Maar 
zijn deze bedrijven wel te vergelijken? Een winkelier heeft aanloop 
van het winkelend publiek. Voor een internetwinkel zit het           
winkelend publiek online op internet. Daar hebben we al het eerste 
grote verschil. En zo zijn er veel meer verschillen. 
 
Wij hebben de afgelopen tijd een aantal maal bij het college        
aangegeven dat het tijd wordt dat wij er als gemeente over gaan 
nadenken hoe wij dit vorm moeten geven. Juist voor internetwinkels 
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maar zeer zeker ook voor onze detailhandel. 
 
Niet alleen vanuit het bestemmingsplan gezien heeft dit mijn       
aandacht maar zeker ook vanwege het feit dat mijn eigen bedrijf 
zich dagelijks bezig houdt met websites ontwikkelen en internet-
vraagstukken, die mede ontstaan door internetwinkels. Omdat er 
meer zaken zijn dan alleen het bestemmingsplan hebben wij het 
college uitgedaagd om op (korte) termijn de detailhandelsvisie nog 
eens nadrukkelijk onder de loep te nemen. Deze visie is opgesteld 
voordat het kopen van producten via internet gemeengoed werd en 
is dan wellicht ook aan herziening toe. 
 
Kansen in plaats van bedreigingen 
Wij begrijpen dat het voor de detailhandel heel erg lastig is          
tegenwoordig. Wel gelijkblijvende kosten en minder omzet. En ja, 
dat wordt mede veroorzaakt door de crisis en de opkomst van de 
internetwinkels. Maar in plaats van negatief te denken hoe slecht 
het gaat is het juist nu tijd om creatief te worden. Heeft de             
ondernemer al nagedacht over het meer toepassen van internet-
mogelijkheden. En dan niet alleen denken aan een webwinkel maar 
ook door in de fysieke winkel schermen te plaatsen die mensen 
kunnen aanraken.  
 
Service: geen toverwoord maar een vereiste. Hiermee kan de      
winkelier zich zeker onderscheiden van de webwinkel die op        
afstand zit. Of denk aan een bezorgservice. Bijna elke pizza kan 
binnen 30 minuten bezorgd worden, veelal gratis binnen de     
dorpsgrenzen. Maar probeer eens een tas kleding te laten           
bezorgen? Dat gaat u niet lukken.  
 
We zien in Engeland al dat winkels een bepaald assortiment in de 
winkel verkopen. En in de winkels beleving toe te voegen, mensen 
vinden het leuk om in de winkel te komen. Tevens staan in de       
winkels schermen waarop mensen ook het nog uitgebreidere      
aanbod kunnen zien wat men via internet verkoopt. Kortom er is 
veel mogelijk. 
 
Een laatste voorbeeld van een merk dat bijna iedereen kent: Apple, 
u weet wel van de iPhone en iPad. Het succes van deze producten 
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is zoals Apple zelf heeft aangegeven gelegen in de Apple-stores, 
oftewel de winkels die Apple heeft geopend. Mensen komen daar 
massaal het product testen omdat het leuk is. Een groot deel koopt 
ook in de winkel en een deel zoekt op internet naar de beste deal. 
 
Hoe raakt de gemeente dit? 
Wij moeten als gemeente faciliterend zijn voor de detailhandel en 
de webwinkeliers. Samen moeten zij een breed en divers aanbod 
bieden zodat winkelen in Nunspeet leuk is om te doen.  
 
Tot slot een rectificatie 
In het vorige Klaverblad schreef ik dat de terugverdientijd op     

zonnecollectoren minder dan 3 jaar bedraagt. Terecht wees Her-

mien Bos mij erop dat ik hierbij een aantal zaken vergeten was. 

Kosten die u blijft hebben ook al heeft u zonnecollectoren. De     

terugverdientijd is dan ook helaas langer dan 3 jaar en is mede    

afhankelijk van het type en uw huis. Kijkt u eens op internet wat 

voor u de mogelijkheden zijn. 

 

 

 

 

GEMEENTEBELANG VOOR EEN LEEFBAAR NUNSPEET! 
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Voorjaar 
 
Het voorjaar staat voor de deur. De werkzaamheden van de 
herinrichting van de Markt zijn reeds begonnen. De bomen en de 
oude straatstenen zijn al weg. Ik twijfel er niet aan dat het op tijd 
gereed is en dat het mooi wordt. 
 
Het Stationsplein is weer eens aan de orde geweest in de 
commissie Ruimte en Wonen. Het initiatief kwam naar aanleiding 
van de vragen die door collega-raadslid Bram ten Hove waren 
gesteld. 
 
Hij kwam naar aanleiding van een aanrijding op het Stationsplein, 
met de vraag of er een schijnveiligheid gecreëerd was. De 
wethouder zegde toe, een onderzoek te laten doen. Onlangs is dit 
in de commissie Ruimte en Wonen aan de orde geweest. De 
experts hebben niet zo veel misstanden gevonden en hebben wat 
kleine aanbevelingen gedaan. De SGP drong aan op een de meest 
ideale oplossing en wel een tunnel. Helaas zijn daar de financiële 
middelen niet voor. Als Gemeentebelang haakten wij erop in, door 
uit te spreken dat wij ook voor het meest ideale model zouden 
willen gaan, maar dat de realiteit anders is. Het is (nog) niet aan de 
orde. Ik heb er bij de commissie op gewezen dat de overheid niet 
alles kan voorkomen en dat  weggebruikers ook hun eigen 
verantwoordelijkheden  hebben. Wel is er een positieve uitkomst 
aan verbonden, namelijk dat het college de procedure voor de 
Rondweg West  in gang gaat zetten. 
 
 

Commissie Ruimte en Wonen 

Door raadslid 
René Slager 
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In het ITV-2030 wordt ook al gesproken over rondwegen, hoewel 
dat op zich geen nieuws is. Gemeentebelang heeft zich er in de 
verkiezingen van 2010 er al sterk voor gemaakt. In datzelfde ITV-
2030 spreekt men ook over een Rondweg Noord, eveneens een 
bekend thema. Als je een visie wilt ontwikkelen dan moet/mag je 
niet in beperkingen denken, maar in mogelijkheden. Ik zou  met een 
visie naar 2030, er graag een ambitie bij willen doen, door uit te 
spreken dat er in 2030 geen spoorwegovergangen (Eperweg, 
Elspeterweg/stationsomgeving en Rondweg West) meer zijn in 
onze gemeente.  
 
Over het spoor gesproken, onlangs zag ik dat op maandag 5 maart 

2013 de eerste werkzaamheden gaan beginnen inzake het 

geluidsscherm langs de spoorlijn ter hoogte van de Molijnlaan. U 

leest dat wij nog steeds bezig zijn met het verbeteren van de 

mobiliteit en dat zullen we ook blijven doen.  
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Agenda vergaderingen 

Maart 2013   

Maandag 4 Fractieberaad voor Commissies 

Donderdag 7 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 11 Commissie Ruimte en Wonen 

Maandag 18 Bestuursvergadering 

Dinsdag 19 Commissie Algemeen Bestuur 

Maandag 25 Fractieberaad voor Raad 

Donderdag 28 Openbare Raadsvergadering 

   

April 2013   

Maandag 8 Fractieberaad voor Commissies 

Dinsdag `9 Bestuursvergadering 

Donderdag 11 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 15 Commissie Ruimte en Wonen 

Dinsdag 16 Commissie Algemeen Bestuur 

Maandag 22 Fractieberaad voor Raad 

Woensdag 24 Algemene Ledenvergadering 

Donderdag 25 Openbare Raadsvergadering 
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Mei 2013   

Maandag 6 Fractieberaad voor Commissies 

Dinsdag 7 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 13 Commissie Ruimte en Wonen 

Donderdag 16 Commissie Algemeen Bestuur 

Dinsdag 21 Bestuursvergadering 

Maandag 27 Fractieberaad voor Raad 

Donderdag 30 Openbare Raadsvergadering 

Vrijdag 31 Inleveren kopij Klaverblad 
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KLEIN BINNENHOF 

 
UITZENDSCHEMA 2013  

donderdagavond 19.00 – 20.00 uur 
 
 datum:  gelijktijdig:  partij: 
 
maart  7  MM   Gemeentebelang 
  14     CDA    
  21     PvdA  
  28     Gemeenteraad 
 
april  4     CU 
  11  MM   SGP 
  18     College 
  25     Gemeenteraad 
 
mei  2     VVD 
  9  -   Hemelvaartsdag 
  16  AB   Gemeentebelang   
  23     CDA 
  30     Gemeenteraad 
  
juni  6  MM   SGP     
  13  AB   CU 
  20     PvdA 
  27     Gemeenteraad 
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Wij feliciteren (die jarig waren of worden)  

 Maart 2013   

Dhr. F. Alfrink Dhr. H. ten Hove 

Dhr. Melvin Bakker Dhr. A.J. Joosse 

Dhr. J.L. Berends Mw. M.I. Junte - Sagius 

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. E.M. Mouwer 

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 2013   

Dhr. D.A. Bosma Mw. M.H. van Leeuwen - Van Hensbergen 

Mw. B. Houtman - Van Egteren Dhr. G.C. Peters 

Dhr. E. Klein Mw. A. Pos-Pars 

Mw.  W.J.C. van der Kraan - Brummel  Dhr. J. van der Sloot 

Mw. S.M. Kraandijk - Bakker Dhr. H.A. van de Waterweg Berends 

    

 Mei 2013   

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. A. Smit - van 't Hul 

Mw. M. Gerrits - Meulendijks Mw. J. H. Stulen - Reinders 

Dhr. E. Houtman   
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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     

Onze adverteerder Arnold Vedder is overleden. Wij wensen zijn   
familie veel sterkte toe. 
 
Uitgeschreven:  
Mevr. E.R. Steur-Vink 
Mevr. J. van Ruler-van Egteren 
De heer G. van Ruler 
Mevr. N. Blansjaar-Knook 
Mevr. G.J. Hooghordel 
De heer H.J.B. Meijer 
 
Nieuwe leden: 
Dominique Biegnolé 
Melvin Bakker 
Mw. M.W. Storteboom 
Mw. E.M. Mouwer 
De heer A.R.J. Kooijmans 

Mutaties 
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Wie bent u? 
“Mijn naam is Felix Agasi, al meer dan 40 jaar gehuwd met Elly 
Agasi – Hoppe. Als beroepsmilitair was ik officier bij de landmacht 
en zwierf ik tussen Duitsland en Nederland. Zo zijn onze zoon en 
dochter in Nunspeet (toen gemeente Ermelo) geboren. In 1977 
kwamen we weer terug in gemeente Nunspeet. Destijds was er ook 
sprake van een crisis op de woningmarkt en betaalden we een  
rente van maar liefst 9 procent.”  
 
Wat doet u in het dagelijks leven? 
Op de vraag wordt geantwoord met “gepensioneerd zijn”. Na een 
actieve carrière bij de landmacht kwam de plaatselijke politiek in 
beeld. Inmiddels is de heer Agasi niet meer actief voor Gemeente-
belang, maar volgt hij alles nog op de voet. 
 
Hoelang bent u al lid van Gemeentebelang? 
“De heren Zondag en Vissenberg hebben mij eind jaren 80 gepolst 
voor Gemeentebelang. De heer Zondag vroeg of ik al had           
nagedacht over wat ik ging doen als ik uit dienst kwam. Zodoende 

ben ik lid geworden en tijdens de algemene ledenvergadering 
van Gemeentebelang in november 1991 werd ik tot voorzitter 
gekozen. In de daaropvolgende verkiezingen in 1994 kreeg       
Gemeentebelang maar liefst 6 zetels waarop ik voor het eerst in de 
raad kwam. Toen heb ik me onder andere ingezet voor de         
verkeersproblematiek in de gemeente.” 

 
 

Interview met... 

Wist u dat de heer Agasi de grondlegger is van de ‘vierkante       
rotonde’ voor het Stationsplein. Getuige zijn visie moet dit geen 
kruispunt zijn maar een rotonde die ruimer moet worden                 
geïnterpreteerd. Tot op de dag van vandaag is dit nog een             
onderwerp in de gemeenteraad. Raadslid mr. Bram ten Hove heeft 
onlangs de tekeningen en ontwerpen bij de heer Agasi opgehaald 
om dit (alsnog) te bewerkstelligen.” 
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Is er een verband tussen uw idealen en Gemeentebelang? 
“Van huis uit was ik een VVD’er, maar op gemeentelijk niveau vind 
ik dat het niet gaat om socialist of liberaal zijn. De gemeentelijke 
politiek gaat over het leefklimaat en moet een afspiegeling zijn van 
de samenleving van de kernen. In mijn tijd bij Gemeentebelang 
probeerden we altijd  overal te zijn. Door bij verenigingen, bedrijven 
en instellingen op bezoek te gaan bijvoorbeeld. Zodoende kregen 
we een goed beeld van hetgeen dat er leefde onder onze burgers. 
Ook intern binnen de vereniging gingen we na de fractievergade-
ring even nog een kop koffie of een biertje drinken om nader tot 
elkaar te komen. Ik heb het ervaren als een echte ‘vriendenclub’ 
zonder dat je echt goede vrienden hoeft te zijn, het gaat erom dat 
je opereert als een team.” 
 
Wie zijn uw grote voorbeelden en waarom? 
“Ik wist niet eens wat Gemeentebelang was, totdat de heren      
Zondag en Vissenberg mij hiermee in contact brachten. Daarna is 
het balletje gaan rollen en heb ik onder andere de heer Kraandijk 
binnen de vereniging gehaald.” 
 
Wat was uw meest bijzondere ervaring met Gemeentebelang? 
“De polarisatie tussen de SGP, CU en GB destijds binnen de      
gemeente Nunspeet is mij altijd bijgebleven. Wij werden gezien als 
een soort van ‘heidenen’ vanuit de christelijke hoek. Doordat wij 
open het gesprek aangingen met de SGP en de CU bleek dat er 
toch samenwerking mogelijk was. Dit heeft ons vooruit geholpen en 
tot een serieuze lokale, geaccepteerde en herkenbare politieke   
partij gemaakt.” 

Ook veel ontwerpen en tekeningen van de logo’s voor Gemeente-
belang komen uit de koker van de heer Agasi. Dit met het doel het  
Nunspeetse Gemeentebelang herkenbaar te presenteren aan de 
bewoners van de gemeente. Het Klaverblad wat de vier kernen ver-
tegenwoordigt was en is nog steeds een goed en herkenbaar logo 
maar was van slechte kwaliteit, in ieder geval niet goed bruik-baar 
voor de moderne communicatie middelen, zo ook was dat het geval 
met het gemeentewapen. “Men heeft het altijd over het praatje met 
het plaatje, het plaatje wordt onthouden het praatje meestal niet of 
doet het praatje weer boven komen”, aldus de heer Agasi.  
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Kunt u deze zin aanvullen: ‘Als ik binnen Gemeentebelang iets kan 
veranderen dan… 
“Het is belangrijk om te opereren als een team. Daar moet zeker 
meer aan gedaan worden. Het gaat erom dat de vereniging op de 
rails staat en dan trekt Gemeentebelang vanzelf andere mensen 
aan, zoals familie, vrienden en kennissen. Door enthousiast het 
Gemeentebelang- gedachtegoed uit te dragen worden andere 
mensen ook enthousiast over Gemeentebelang.” 
 
Wie mogen we van u de volgende keer interviewen? 
 “Niet al die oude knarren ten tonele voeren, maar probeer         
jongeren te vinden die geïnteresseerd zijn in de lokale bezigheden 
van de gemeente Nunspeet en de politiek in het bijzonder. Het is 
een uitdaging om die persoon dan binnen de vereniging te praten, 
bijvoorbeeld door middel van een interview.” 
 
Afsluiter 
“De verbondenheid en betrokkenheid van Gemeentebelang is een 
aanvulling op mijn leven geweest. Alhoewel ik geen lid meer ben, 
stem ik uiteraard nog steeds op Gemeentebelang!” 
 

De heren Meijer (RPF), Van Ruler en 
Kraandijk kijken naar het ontwerp van de 

‘vierkante rotonde’ van de heer Agasi. 
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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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