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Redactioneel
Ambassadeurs van Gemeentebelang!
Een ieder die een binding heeft met Gemeentebelang is een
ambassadeur van de vereniging. Het nemen van verantwoordelijkheid, hetzij op bestuursniveau of op fractieniveau is een vereiste
voor de betrokkenen, maar dit neemt niet weg dat de leden
wel degelijk een belangrijke inbreng hebben. Een ieder is immers
verantwoordelijk voor het nastreven van de slogan die onze partij
sterk maakt: ‘Gemeentebelang, altijd en overal!’
Als lid bent u dus tegelijkertijd ambassadeur. Simpelweg omdat u
Gemeentebelang uitdraagt richting uw netwerk. Dat kost u niets
en het is voor de vereniging goud waard! Laat zien dat u een
Gemeentebelanger bent. Juist nu! In woord en gebaar. Een
onderstreping van het ambassadeurschap!
Samen geven we Gemeentebelang haar stem weer terug na een
roerige periode. Sterker nog: het wordt een uitdaging om nog groter
te worden. Regeren is vooruitzien is hierbij het credo!
Ook deze editie van Het Klaverblad geeft weer aan dat wij graag
samen een leefbare gemeente willen. De raadsleden zijn weer
in de pen gekropen om te schrijven over relevante thema’s die
behandeld zijn. Deze bijdragen zijn zeker de moeite waard en als u
vragen heeft, kunt u altijd terecht. Dat is het voordeel van onze
vereniging: De politiek dichtbij de mensen houden.
Namens de redactie,
Mark van de Bunte
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Bestuur
Voorzitter
Martin Mol
Klarenweg 10
8077 SN Hulshorst
0341 - 452397
martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Secretariaat
Jolanda van Tol - Van Geest
Albertlaan 21
8072 CH Nunspeet
0341 - 270070
jolanda.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Kandidaat bestuurslid
Esther Mouwer
Wegens werkzaamheden in de crisisdienst zijn de
adresgegevens en het telefoonnummer van mevrouw
Mouwer niet vermeld, graag contact via de email:
esther.mouwer@nunspeet-gemeentebelang.nl
Kandidaat penningmeester
Henk Junte
De Savornin Lohmanstraat 8
8072 AZ Nunspeet
06 - 4833 9943
henk.junte@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Wethouder
Wethouder
Edward van der Geest
Doornenkamp 22
8077 SL Hulshorst
0341 - 452678
edward.van.der.geest@nunspeet-gemeentebelang.nl



Ruimtelijke Ordening
Wonen
Grondbeleid
ICT
Beheer Openbare Ruimte
Sport
Project Digitale Dienstverlening

Collegevergadering:
Het college vergadert iedere dinsdagmorgen vanaf 09:30 uur in de
B&W-kamer (de vergadering is besloten).
Spreekuur wethouder:
U kunt een afspraak maken met de secretaresse van het college
telefoonnummer: 0341 - 259344

8

Fractie
Fractievoorzitter
Henry Stulen
Commissies Algemeen Bestuur, Maatschappij en
Middelen & Ruimte en Wonen
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
Julia Vriend
Commissie Maatschappij en Middelen
Schotweg 43
8077 SV Hulshorst
06 - 38742358
julia.vriend@nunspeet-gemeentebelang.nl

Steunfractie
Martin Mol
Klarenweg 10
8077 SN Hulshorst
0341 - 452397
martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Steunfractie (vervolg)
Marije Storteboom
George Breitnerstraat 3
8072 HM Nunspeet
06 - 29602691
marije.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl

Corrie Jansen - van de Brink
Prins Alexandererf 24
8071 NP Nunspeet
0341 - 261150
corrie.jansen@nunspeet-gemeentebelang.nl

Wijnand Kooijmans
Schubertstraat 44
8071 VB Nunspeet
06 - 30506931
wijnand.kooijmans@nunspeet-gemeentebelang.nl

Peter van Tol
Albertlaan 21
8072 CH Nunspeet
06 - 4620 2469
peter.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl

Aartje Franken
Anthony Duyckstraat 9
8022 AZ Zwolle
06 - 29584559
aartje.franken@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Steunfractie (vervolg)
Henk Junte
De Savornin Lohmanstraat 8
8072 AZ Nunspeet
06 - 4833 9943
henk.junte@nunspeet-gemeentebelang.nl

Jong Gemeentebelang
Voorzitter
Niels de Bolster
Albertlaan 19
8072 CH Nunspeet
06 - 30765411
niels.de.bolster@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Leonie Lankman
Berkenweg 7
8085 RT Doornspijk
0525 - 662524
leonielankman@hotmail.com
Bestuurslid
Melvin Bakker
Wildelandweg 8
8072 DM Nunspeet
06 - 2085 8745
melvin.bakker@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Dominique Biegnolé
Troelstrastraat 49
8072 AL Nunspeet
06 - 2199 3409
dominique.biegnole@nunspeet-gemeentebelang.nl
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van de Bestuurstafel
Door de voorzitter
Martin Mol

Toen in het vorige Klaverblad werd aangekondigd dat ik de
opengevallen plaats in het bestuur zou gaan innemen had ik niet
kunnen bevroeden dat ik nu dit stukje als voorzitter zou schrijven.
De afgelopen maanden zijn voor Gemeentebelang turbulent
geweest. Drie van onze raadsleden overgestapt en een aantal
bestuursleden heeft haar functie neergelegd. Namens het bestuur
wil ik Otto, Hermien en Marlies heel hartelijk bedanken voor al het
werk dat zij voor onze vereniging hebben verricht de afgelopen
jaren.
Onze partij heeft de nodige averij opgelopen! Ik zie het dan ook
als mijn primaire taak om de koers die onze partij de afgelopen 65
jaar heeft gevoerd onverkort vast te houden! Vast houden aan
onze vaste wil geen bepaalde religie of politieke kleur aan te
hangen en er zijn voor alle inwoners van onze gemeente! Bouwen
aan stabiliteit en zorg dragen voor een goede communicatie.
Gelukkig ook goed nieuws; nieuwe mensen hebben zich
aangemeld en willen hun steentje bij gaan dragen. Esther Mouwer
komt het bestuur versterken en haar man Albert Kooijmans zal bij
gaan dragen in promotionele activiteiten. Naast Esther komt ook
Henk Junte het bestuur versterken. Henk en zijn vrouw zijn al een
aantal jaren lid en Henk gaf op de laatst gehouden ledenvergadering al aan dat hij wel een bijdrage wil gaan leveren. Ook
aanmeldingen voor de steunfractie. Verderop in dit Klaverblad zullen zij zich aan u voorstellen.
Met de blik op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 zijn
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wij al weer begonnen met de voorbereidingen daarop. De selectiecommissie is samengesteld; beschikbaar hebben zich gesteld: Rieki
Vissenberg, Willeke Eskes, Jaap van der Sloot en Theo Kraandijk
als leden. Edward van der Geest en Henry Stulen zullen in deze
commissie een adviserende rol vervullen. De eerste bijeenkomst
heeft reeds plaatsgevonden en wij hopen u op de Algemene Ledenvergadering in november weer een goede groslijst te kunnen
presenteren.
Ook de promotiecommissie en verkiezingsprogrammacommissie
worden momenteel opgetuigd. Op onze website is een knop
aangebracht waarop iedereen input kan en mag geven voor ons
nieuwe programma. Heeft u als lid ook onderwerpen die u met de
commissie wilt delen kan dat via de website, of stuur mij een mailtje
of bel mij, zorg ik dat het op de juiste plek terecht komt.
Tot slot, de vakantieperiode nadert alweer. Namens het bestuur wil
ik u allen een fijne vakantie toewensen en veel leesplezier in dit
nieuwe Klaverblad.
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van de Wethouder

Door de wethouder
Edward van der Geest

Stil?
Nog minder dan een jaar! Nog minder dan een jaar en de
gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Woensdag
19 maart 2014 om precies te zijn.
Dat betekent weer “alle hands aan dek”! Er is namelijk ontzaglijk
veel (extra) werk te verzetten! Niet alleen moet de groslijst, maar
ook het verkiezingsprogramma en de promotie opgepakt worden.
En we moeten kijken naar wat we al bereikt hebben in de afgelopen
3 jaar, want wat we beloven willen we ook waar maken!
En net aan de vooravond van deze op te bouwen climax naar het
grootste goed in een (lokale) democratie, de verkiezingen, loopt de
grootste partij van Nunspeet averij op! Het zal toch niet zo zijn, dat,
wat we na jaren hard werken met z’n allen hebben bereikt, Gemeentebelang lijst 1!, om zeep wordt geholpen door interne onrust,
botsen van persoonlijkheden en politiek opportunisme! Daarvoor
hebben we het vertrouwen van de kiezer niet gekregen!
Maar nadat de effecten wat waren weggeëbd, zijn er nieuwe, maar
ook een aantal oude/vertrouwde mensen opgestaan om de handen
uit de mouwen te steken en Gemeentebelang te helpen! We
kunnen gerust nog meer hulp gebruiken, dus aarzel niet, meldt u/je!
We zullen er weer staan vanaf nu en groot en sterk de verkiezingen
uitkomen!
We zijn namelijk ook goed bezig. Ja, het (economisch) tij zit tegen,
de huizenmarkt stagneert en dus ook de bouw van nieuwe huizen,
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de gemeentelijke financiën staan onder druk, dus plannen
realiseren, daar is niet altijd geld voor, maar toch staat Nunspeet er
mede, of misschien wel vooral, door Gemeentebelang goed voor.
De start van 42 seniorenappartementen aan de Winckelweg is
onlangs gestart. Passende huisvesting op een goede plek.
Op dit moment worden alle sportzalen en –velden betrokken bij een
groot plan om in de komende jaren, naar de toekomst toe, te
kunnen blijven sporten en bewegen in Nunspeet. Dan kijken we niet
alleen naar de noodzakelijke opknapbeurt voor het zwembad, maar
ook naar revitalisering van de Wiltsangh, beter gebruik van
bestaande zaalruimte, in bijvoorbeeld de Veluvine, maar ook naar
het wel of niet in de benen houden van oude, beperkte zaaltjes,
zoals de Piersonstraat. Een groot project waar veel geld mee
gemoeid zal zijn! En ook hier weer, zullen we zorgvuldig moeten
wikken en wegen, want we willen dit wel heel graag, maar het moet
ook financieel behapbaar/uitvoerbaar blijven.
De markt! Eindelijk autovrij! De gemeente heeft haar deel van het
Gemeentebelangplan, een gezellig plein, waar activiteiten en
terrassen zijn, in plaats van het blik waargemaakt! Het is nu aan de
ondernemers in ons dorp, om die activiteiten dan ook te gaan
organiseren en terrassen te gaan exploiteren, dat kan de gemeente
natuurlijk niet! Ook de fontein is een groot succes! Nu al, als de zon
maar iets doorbreekt, wordt er al gebruik gemaakt van het plein om
een beetje te ballen, wat rond te slenteren en nat te worden, door
dwars door de fontein te rennen. Als het straks af is, is het nieuwe
marktplein het hart van ons centrum. Prachtig!
Kortom, er is veel gebeurd, maar er moet nog meer gebeuren. En
ook de bezuinigingen zijn nog niet achter de rug. Er zullen (pijnlijke/
zware) keuzes gemaakt moeten worden. Denkt u met ons mee?
Als dit Klaverblad uitkomt, is het zomerreces in zicht. Ik ben eerlijk
gezegd ook wel even toe aan een zonnige vakantie! Dat is dan ook
gelijk de spreekwoordelijke “stilte(tijd) voor de storm”.
Fijne vakantie allemaal! Tot een volgende keer.
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Berenbosweg 17
8071 DX Nunspeet
06—5118 8788

Wij maken het mooi !!
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Commissies Algemeen Bestuur,
Maatschappij en Middelen & Ruimte en
Wonen

Door de fractievoorzitter
Henry Stulen

De fractie
Er is veel gebeurd de laatste maanden. Een nare tijd wat mij
betreft. In onze ledenvergadering is hier veel over gemeld dus daar
wil ik het dan ook bij laten. Natuurlijk mag u mij altijd persoonlijk
benaderen als u vragen heeft. Ik beloof u eerlijk te antwoorden. Ik
wil wel mijn respect uitspreken voor Julia Vriend. Als nieuw raadslid
dit doorstaan en direct het Gemeentebelang geluid laten horen in
de raad is niet eenvoudig.
Het gaat nu gelukkig weer erg goed. Elders in het Klaverblad zult u
zien dat de steunfractie weer behoorlijk gevuld is. Helaas kon Niels
de Bolster het steunfractielidmaatschap niet meer combineren met
zijn werk. Hij gaf aan dat hij het juist zo leuk vond en zeker ook
terug komt als het even kan. Ik wil Niels bedanken voor zijn
waardevolle inbreng en collegialiteit!
We hebben maar liefst 5 nieuwe steunfractieleden! Geweldig.
Elders in het blad zullen Corrie Jansen, Wijnand Kooymans, Peter
van Tol, Henk Junte en een oude bekende, Aartje Franken, zich
aan u voorstellen. Bij het uitgaan van het vorige Klaverblad was
Marije Storteboom net toegetreden tot de steunfractie. Zij zal zich
ook aan u voorstellen. U zult begrijpen dat uw fractievoorzitter erg
blij is met al deze nieuwe mensen. Ik kan me niet herinneren dat we
7 steunfractieleden hadden en die hebben we nu wel. Zoals een
gesnoeide struik harder gaat groeien doen wij dat ook. Met uw hulp
heb ik er alle vertrouwen in dat we bij de verkiezingen in 2014 ook
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nog eens mooi gaan bloeien.
Tot slot nog dit. Ook Martin Mol is steunfractielid. Hij is daarnaast
nu ook onze nieuwe voorzitter. Ik wil hem een groot compliment
maken. Het is namelijk een behoorlijke prestatie om zo snel na het
vertrek van een aantal essentiële bestuursleden de vereniging
draaiende te houden. Dat lukt hem erg goed. Gelukkig heeft Martin
hierbij ook steun gekregen van nieuwe kandidaten bestuursleden
en is Jolanda van Tol er ook nog.
Commissie Algemeen Bestuur (AB)
Meerinzicht
De gemeente Nunspeet is al jaren op zoek naar samenwerking.
Gemeentebelang staat daar achter want wij denken dat juist
samenwerking onze autonomie kan waarborgen. Als het goed gaat
met onze gemeente en als wij onze taken naar behoren kunnen
uitvoeren dan heeft een hogere overheid geen enkele reden om
ons te dwingen tot een gemeentelijke herindeling. U zult begrijpen
dat autonomie een belangrijk punt is voor ons als lokale partij dus
wij zijn voor samenwerking. Enkele jaren geleden waren er plannen
om nog verder te gaan dan samenwerking. Er lag toen een voorstel
om het ambtenarenkorps van de gemeente Nunspeet samen te
voegen met die van de gemeente Elburg tot één organisatie. Wij
waren daar niet voor omdat het dan wel heel eenvoudig werd
om ook de gemeenten samen te voegen. Ook hadden we onze
bedenkingen over de invloed die wij dan nog hadden over het
beleid en de uitvoering daarvan. Gelukkig haalde dit voorstel het
niet. Dus werd de samenwerking gezocht en gevonden in
Meerinzicht. De gemeenten Ermelo, Harderwijk, Elburg, Putten,
Nunspeet en Zeewolde bereiden intensieve en niet-vrijblijvende
samenwerking op de bedrijfsvoeringstaken voor. Tijdens deze
voorbereiding haakten de gemeenten Putten en Elburg af. De
overige vier gingen door en kwamen tot een eindvoorstel. Er is
hard gewerkt door een groot aantal ambtenaren om tot een goed
plan te komen. Meerinzicht moest in principe op termijn de bedrijfsvoeringstaken van de vier gemeenten in de volle breedte uit gaan
voeren. Het bedrijfsplan beperkte zich in fase 1 tot de taken ICT,
P&O, Belastingen, Inkoop en Facilitaire zaken, waarna in fase 2
-2013/2014- ook voor de overige taakvelden (Financiën en
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Administratie, Juridische zaken, Communicatie en Gegevensmanagement) bottom-up individuele business cases zouden
worden ontwikkeld. Met deze samenwerking in de bedrijfsvoering
werd zelfs op termijn nog een behoorlijke bezuiniging geboekt ook.
Wij zagen dit plan helemaal zitten. Helaas dachten de SGP en de
CU daar op de eindstreep anders over. De SGP was eerlijk en zag
electoraal een punt van zorg. Stel dat het uiteindelijk tot een fusie
van de Meerinzicht gemeenten zou moeten komen dan zou het
percentage SGP stemmers beduidend lager zijn dan met een fusie
met bijvoorbeeld Elburg en Oldebroek. De CU was wat mij betreft
niet zo heel duidelijk. Zoals ik al schreef was het voor ons nou
een gemiste kans die juist autonomie garandeerde. Bij de laatste
commissie gaf ik namens Gemeentebelang aan dat bij het zoeken
van nieuwe samenwerkingsvormen zeker ook naar de gemeente
Epe gekeken moet worden. Heel logisch want Oldebroek, Heerde
en Hattem zijn al heel ver in hun samenwerking. Aan de andere
kant geldt hetzelfde voor Harderwijk, Ermelo en Zeewolde. Tussen
deze twee samenwerkingsgebieden liggen de gemeenten Elburg,
Epe en Nunspeet. Op z’n minst een onderzoek waard toch?
Commissie Maatschappij en Middelen (M&M)
Kaderstellende startnotitie kostendekkende tarieven
Onze gemeente kent parkachtige begraafplaatsen. Hieraan ligt de
volgende visie ten grondslag. “De functie van begraafplaatsen is
meer dan alleen het bieden van een laatste rustplaats. Een
begraafplaats moet een belangrijk identificatiepunt zijn voor hen die
een rouwproces doormaken, maar ook voor eenieder die leeft
vanuit een persoonlijke herinnering aan een overledene en daarin
steun vindt. De landschappelijke en parkachtige aanleg dragen
hiertoe bij”. U kunt zich voorstellen dat de wijze van inrichting van
een begraafplaats de kosten van het geheel beïnvloeden.
Gemeentebelang is altijd voor die parkachtige aanleg geweest en
is dat nog. Nu blijkt echter dat de reserves (potje geld) van begraafplaatsen op raken en dat de grafrechten die nabestaanden moeten
betalen de kosten niet meer dekken. En nu? We kunnen dekking
zoeken bij de algemene middelen. Concreet betekend dat dat we
dan minder lantaarnpalen kunnen kopen (symbolisch bedoeld
natuurlijk). Wij hebben daarom een prioritering aangegeven. Wij
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zijn van mening dat de grafrechten kostendekkend moeten zijn. Dat
betekent een behoorlijke verhoging van de kosten voor begraven in
onze gemeente. Wij vinden de tarieven een tweede prioriteit. Het
moeten wel bedragen zijn die betaalbaar en redelijk zijn. De
volgende prioriteit is wat ons betreft het parkachtige karakter. Als
het nodig is om begraven betaalbaar te houden dan mag het
parkachtige wel wat minder. Een ander item was de huur van een
graf. Je huurt een graf voor 30 jaar en daarna kun je per 10 jaar de
huur verlengen. In Nunspeet worden voor zover ik weet geen
graven geruimd omdat dit niet nodig was tot nu toe. Waarom zou je
dat dan doen? De CU vroeg echter om dit tot beleid te maken.
Gemeentebelang heeft in reactie hierop de opmerking gemaakt dat
er dan een rechtsongelijkheid ontstaat. Dan zijn er dus mensen die
betalen voor 10 jaar verlenging terwijl ook al die andere graven
gegarandeerd niet worden geruimd. Daar moeten we dus goed
over nadenken.
Commissie Ruimte en Wonen (R&W)
Functie van de Industrieweg en Kienschulpenweg
Een onderwerp waar we niet zomaar uit komen. Het gaat hier om
de verkeersveiligheid en de overlast die het verkeer veroorzaakt
voor bewoners. Het college vroeg ons naar onze mening en stelde
het volgende voor. Vanwege de duidelijkheid en uniformiteit en gezien het gebruik van de beide wegen denken wij dat:
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Deze wegen gecategoriseerd moeten worden als gebiedsontsluitend;
Op de Industrieweg een snelheid van 30 dan wel 50 km/uur
zou moeten worden ingesteld (eventueel door venstertijden
‘30’ met onderbord 07.00-19.00 uur); daarbij moet dan ook
rekening gehouden worden met de Wet geluidhinder;
Op de Kienschulpenweg een snelheid van 30 km/uur zou
moeten worden ingesteld;
De voorrang op de kruisingen Industrieweg-Energieweg en
Industrieweg-Voltweg geregeld zou moeten worden;
De huidige snelheidsremmende voorzieningen op details
aangepast kunnen worden.

Wat punt 1 betreft kunnen we in ieder geval duidelijk zijn over de
Kienschulpenweg. Aan die weg staan geen woningen maar hij loopt
wel langs een wijk. De industrieweg loopt over een industrieterrein
(Feithenhof). We hebben de Nijverheidsweg afgewaardeerd en
ingericht als een erftoegangsweg dus kunnen we er niet onderuit
dat voor de ontsluiting van Nunspeet - West en Hulshorst de
Industrieweg en Kienschulpenweg gebiedsontsluitend zijn. Feitelijk
zijn ze dat ook. De snelheid op beide wegen zou dan eigenlijk wat
ons betreft 50 km/u moeten zijn. Toch hebben we geadviseerd om
30 km/u in te stellen. Dit omdat het nu al zo is en omdat er veel
energie is gestoken in de dialoog met de buurt. Ook de Bedrijvenkring Nunspeet adviseerde dit. In het verlengde hiervan verzocht ik
namens Gemeentebelang (was een herhaling) om zo snel mogelijk
de rondweg West op te pakken. Dit is namelijk nog lang geen
gelopen race want het tracé zal nog heel wat voeten in aarde
hebben. Dit kunnen we namelijk onmogelijk voor iedereen goed
doen dus er zullen altijd bezwaren komen. Onze doelstelling zal zijn
dat het beter wordt dan dat het nu is. Hierbij gaat algemeen belang
natuurlijk boven individueel belang. De punten 4 en 5 adviseerden
wij positief.
Slotwoord
U hebt kunnen lezen dat ik schrijf over alle commissies. Na het
vertrek van drie raadsleden ben ik Julia en John gezelschap
gaan houden in hun commissies. In collegialiteit pakken we de
onderwerpen op en doen ons stinkende best om het goede te doen
voor onze inwoners en dat in lijn met het gedachtegoed van
Gemeentebelang. Mocht u vragen of suggesties hebben dan mag u
mij altijd benaderen. Wij hebben onze leden hard nodig richting de
verkiezingen in maart 2014. Mocht u ons willen helpen dan horen
we dat graag.
Natuurlijk was u al ambassadeur voor Gemeentebelang! Samen
zetten we Gemeentebelang op de kaart!
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Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Julia Vriend

Er is een hoop gebeurd de afgelopen tijd. Toch hoop ik dat de
neuzen nu weer dezelfde kant op staan en dat we er met zijn allen
voor gaan. Want we hebben elkaar nodig. Dat ik de politiek ben
ingegaan heeft alles te maken met idealisme. Ik wil er zijn voor de
mensen, meedenken met beleid en op zijn minst een goede
sparringspartner zijn om de sociale kant te laten horen. Ik neem
mijn raadswerk erg serieus en steek er veel tijd in.
In mijn portefeuille komen er veel grote onderwerpen aan de
orde door de decentralisering (van een overheidstaak wordt
het doorgeschoven naar een Gemeentelijke taak) Wet op de
jeugdzorg, participatiewet en AWBZ begeleiding/persoonlijke verzorging. De voorbereidingen zijn in volle gang en ik zou dan ook
iedereen willen oproepen zijn of haar bijdrage te leveren. Ik heb in
de commissie ingezet op de wet sociale werkvoorziening. Dat
verdwijnt mogelijk en ik vind dat daar een oplossing voor moet
worden gevonden. We mogen de "zwakkeren" niet aan hun lot over
laten.
Maar wat vind u van de decentralisering? Wordt er een goede
invulling aangegeven? U hoeft natuurlijk de oplossing niet te
bedenken maar wellicht kunt u een richtlijn met me bespreken. U
bent immers onze achterban. Gemeentebelang is er voor u! Wij
staan dan ook open voor elke vorm van input. Dus ik zou zeggen
tot ziens....
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Even Voorstellen: Aartje Franken
Jezelf voorstellen, wat vertel je dan? Ik ben Aartje Franken, 55 jaar
en geboren in Hulshorst. Veel jaren actief lid van Gemeentebelang
geweest en het verdere huisje-boompje-beestje verhaal. En zegt
dat iets over wie je bent en wat belangrijk voor je is? Waarschijnlijk
wel, maar ik ga me voorstellen door iets te zeggen over mijn
beweegredenen en waarom ik voor Gemeentebelang kies.
Levenservaringen vormen je en als ik in een oneliner samen moet
vatten wat belangrijk voor mij is: “Heb uw naaste lief als u zelf” of
“wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet”. Met
andere woorden: probeer samen te leven in een gemeente dat
mensen tot hun recht komen, ze hun verantwoordelijkheid mogen
en moeten nemen, respect mogen verwachten en moeten tonen.
Hoogdravend? Niet zo bedoeld. Idealistisch; dat wil iedereen? Ik
denk het, ieder vanuit zijn of haar levensovertuiging en mogelijkheden. Laten we ook zo kiezen en samenleven.
Waarom Gemeentebelang voor mij? Op gemeentelijk niveau
spreek je vooral de praktische zaken in een samenleving met
elkaar af: hoe richt je het dorp in, welke (kwetsbare) mensen
verdienen extra aandacht en ondersteuning, hoe gaan we om met
milieu, veiligheid, besteden we het geld zo evenwichtig mogelijk.
Idealen, uitingen van levensovertuigingen et cetera horen voor mij
meer thuis bij de landelijke politiek.
Gemeentebelang heeft nog steeds als uitgangspunt haar vaste wil
geen bepaalde partij te vormen. Als er al sprake is van een partij
dan is dat de hele gemeente in al haar schakeringen zo staat op de
website. Zo kun je samenleven in een kleine gemeenschap die een
gemeente uiteindelijk is. En daarom, voor mij Gemeentebelang!
Dit brengt wel met zich mee dat er veel verschillende mensen
politiek onderdak vinden” bij Gemeentebelang. Hierdoor ontstaan
eerder problemen zoals de partij de afgelopen maanden heeft
ervaren. Zelf ben ik groot voorstander van het zoeken naar de
overeenkomsten en daarmee de verbinding met elkaar want dat
maakt een partij sterk en een samenleving leefbaar. Daar wil ik me
als lid graag (mede) voor inzetten.
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Even Voorstellen: Melvin Bakker
Ik ben Melvin Bakker, 18 jaar oud en ik woon in
Nunspeet. Op dit moment volg ik de opleiding
medewerker DTP (grafisch ontwerper) bij Landstede
in Harderwijk. Daarnaast houd ik mijn persoonlijke
website bij: www.MelvinBakker.nl. Ook heb ik nog
een andere website: www.hulpverlenerbedankt.nl.
Daarop kunnen mensen een hulpverlener bedanken
voor het werk wat hij of zij hebben gedaan. Hiermee heb ik ook de
landelijke media gehaald.
Ook doe ik al ruim 4 jaar vrijwilligerswerk bij Radio & TV Nunspeet.
Daar ben ik onder andere fotograaf, redacteur en technicus bij
radioprogramma's en ik ga elke zaterdag mee op de reportagewagen.
Hoe ben ik bij Gemeentebelang betrokken geraakt?
Bij de uitmarkt in Veluvine ben ik benaderd door Henry Stulen met
de vraag of ik eens wilde nadenken om mee te gaan doen met
Jong Gemeentebelang. Hier heb ik een tijdje over nagedacht en
heb de beslissing genomen toen ik wat voorbij zag komen op de
Facebook pagina van Jong Gemeentebelang. Zij schreven dat ze
nog mensen nodig hadden en hier heb ik toen op gereageerd.
Ik hoop dat we met z'n allen een goed team gaan vormen!

Bewegen tijdens de 5e Nunspeetse Heideloop!
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.
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Even Voorstellen: Wijnand Kooijmans
Mag ik mij even voorstellen:
Ik ben Wijnand Kooijmans, inmiddels net 65 jaar
geworden. In het verleden ben ik al een tijdje
bestuurslid geweest en heb ook eenmaal op de
kandidatenlijst gestaan. Destijds onder andere
betrokken geweest bij het opstellen van verkiezingsprogramma's. De bijeenkomsten hiervoor waren vaak
in restaurant Drie van wijlen de heer G. Mulder en duurden vaak tot
diep in de nacht.
Daarna heb ik een tijdje gas terug moeten nemen omdat het
lidmaatschap van een politieke partij moeilijk viel te verenigen met
mijn werk als journalist voor de Stentor. Inmiddels bijna met
pensioen al blijf ik nog wel freelance werkzaamheden doen voor
De Stentor. Maar dat is niet in de gemeente Nunspeet en bijt
daarom ook niet langer met voornemens om (weer) politiek actief te
worden.
Als lid van de steunfractie hoop ik de ervaringen die ik met de
politiek heb opgedaan tijdens mijn schrijversperiode te kunnen
gebruiken voor het geven van adviezen. Daarnaast denk ik
behulpzaam te kunnen zijn bij het schrijven van de persberichten
voor Gemeentebelang en wellicht het verkiezingsprogramma.
Van groot belang vind ik dat Gemeentebelang zich inzet voor de
lokale belangen van de inwoners van alle vier de kernen, zonder
rekening te moeten houden met de uitgangspunten van landelijke
partijen.

Vergeet u niet de loopschoenen alvast uit de kast te halen, om
voorzichtig al weer te trainen voor de 5e Nunspeetse Heideloop?
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Nunspeetse Heideloop 2013
Gemeentebelang organiseert ook dit jaar weer de inmiddels bijna
traditionele Heideloop. Dit jaar voor de vijfde keer op rij. Een
jubileum dus!
De Heideloop zal op zaterdag 24 augustus 2013 plaatsvinden.
Er wordt een mooi wandel- en hardloopparcours uitgezet.
Uiteraard komt de route ook over de heide. De coördinatie van
het wandelen ligt in handen van Hermien Bos en het hardlopen
wordt gecoördineerd door Peter van Tol. Een deel van de
opbrengst gaat naar het goede doel. Het goede doel van dit jaar is:
Stichting Schaapskudde Elspeet en Vierhouten.
We willen met elkaar de schouders er onder zetten en een mooie
dag organiseren. Er hebben zich al diverse mensen opgegeven om
als vrijwilliger te helpen, maar meer handen zijn altijd welkom. Wilt
u hand- en spandiensten verrichten tijdens de Heideloop? U kunt
zich aanmelden bij Peter van Tol via onderstaande mail:
peter.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Daarbij kunt u ook aangeven waar uw voorkeur van taak naar uit
gaat. Bijvoorbeeld een plek op het parcours, achter een kraam met
drankjes, bij de inschrijvingen of heeft u liever een stopwatch in
de hand en zorgt u voor een goede tijdregistratie? Laat het ons
weten en we zorgen met elkaar voor wederom een fantastische
Heideloop.
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Even Voorstellen: Esther Mouwer
Dag Gemeentebelangers,
Sinds kort ben ik lid van Gemeentebelang en ik kreeg
de vraag mij aan jullie voor te stellen. Bij deze!
Mijn naam is Esther Mouwer, ik ben 32 jaar oud,
woon samen met mijn man in Nunspeet, waar ik nu
alweer ruim 30 jaar met veel plezier woon. Ik houd erg van de
Nunspeetse natuur, zoals de bossen en het water. Bijna dagelijks
ben ik in het bos te vinden met mijn honden hetzij hardlopend,
wandelend of op de fiets.
Ik werk in de GGZ bij de crisisdienst en poli ouderen. Daarnaast
heb ik ook nog mijn eigen praktijk. Hoewel dat alles de nodige tijd
en aandacht vraagt wil ik me ook voor Gemeentebelang in gaan
zetten en zal met jullie goedkeuring zitting nemen in het bestuur.
Wellicht tot ziens!
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Even Voorstellen: Dominique Biegnolé
Hallo! Graag wil ik mij aan jullie voorstellen! Ik ben
Dominique Biegnolé, geboren op 19 augustus 1993.
Geboren, getogen en nog steeds woonachtig in
Nunspeet. Ik woon bij mijn ouders thuis samen met
mijn broer van 22. We hebben allemaal een druk
leven, maar stiekem bof ik wel een beetje dat we nog
echt als een “compleet gezinnetje” thuis zijn.
Sinds een tijdje ben ik lid van Jong Gemeentebelang. De reden dat
ik een stukje schrijf voor in het Klaverblad is dat Melvin Bakker
en ik allebei het bericht van Jong Gemeentebelang zagen op
Facebook met daarin de vraag wie er bij Jong Gemeentebelang wil
komen. We zijn samen gaan informeren, hebben gesprekken
gehad en zijn met een positief gevoel bij Jong Gemeentebelang
terecht gekomen.
Waarom het mij leuk en interessant lijkt bij Jong Gemeentebelang
aan de slag te gaan heeft meerdere redenen voor mij: Ik ben van
mijzelf een sociaal, nieuwsgierig persoon. Daarnaast houd ik me
graag bezig met wat er om mij heen gebeurt: waarom gaat het op
het moment zo? Wat kan er beter en wat zou er mogelijk zijn? Door
creatief te denken en inspiratie op te doen hoop ik mijn bijdrage
aan Jong Gemeentebelang te kunnen leveren.
In het dagelijks leven werk ik als caissière bij de Plus op het
Binnenhof. Ik vind het fantastisch een gezellig praatje met de klant
te maken tijdens mijn kassa werkzaamheden. Ik geniet erg van het
contact met de klant en doe mijn best zo goed mogelijk te helpen.
Ik heb eerst mijn theoretische leerweg diploma gehaald op de Van
der Capellen in Elburg. Daarna ben ik aan de opleiding Sociaal
Cultureel Werk begonnen op het Deltion in Zwolle, na een jaar ben
ik daarmee gestopt, het beviel me toch wat minder dan gedacht.
Ik wil binnenkort graag met de opleiding Verkoopspecialist gaan
beginnen, om zo door te kunnen groeien.
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Even Voorstellen: Corrie Jansen
Je kunt je leven heel mooi plannen en van alles
willen maar soms loopt het allemaal heel anders. Dat
gebeurde mij.
Zo zette de opmerking van een van de raadsleden
dat politiek en Gemeentebelang ook wel iets voor mij
zou zijn mij aan het denken. Ik heb mijzelf hier verder
in verdiept en het trok mij meteen. Deze uitdaging
komt op een goed moment in mijn leven. Na een gesprek met de
bestuursvoorzitter en de fractievoorzitter ben ik aan de steunfractie
toegevoegd.
Mijn naam is Corrie Jansen en ik ben geboren en getogen in
Hulshorst. Tegenwoordig woon ik al bijna 25 jaar op 't Hul. Ik ben
getrouwd, wij hebben twee kinderen en ik ben ondertussen oma
van twee allerleukste kleinkinderen die ik gelukkig regelmatig zie.
Het intensiever bezig zijn in en met de politiek is voor mij een
logisch gevolg van al het werk en vrijwilligerswerk wat ik in de loop
der jaren gedaan heb.
Dit varieert van verschillende bestuursfuncties binnen verschillende
organisaties tot aan het OR lidmaatschap binnen het bedrijf waar ik
werkzaam was en bijvoorbeeld het meedraaien in de lokale en
regionale participatie raad van Philadelphia.
Voor mij is politiek het kritisch meedenken bij het tot stand komen
van plannen en het kritisch blijven volgen bij de uitvoering ervan.
Het is natuurlijk wel net wat anders dan dat ik vanuit het bedrijfsleven ken. Toch zal met wat extra inzet en natuurlijk de coaching
van de fractievoorzitter en de andere raadsleden het zeker geen
probleem zijn om snel een inhaalslag te maken qua kennis om zo
een volwaardige plek in de steunfractie te kunnen innemen.
Ik hoop u de komende tijd tegen te komen bij een van onze
Gemeentebelang activiteiten.
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Even Voorstellen: Albert Kooijmans
Mijn naam is Albert Kooijmans en ik ben 34 jaar oud.
Tegen de tijd van het verschijnen van het Klaverblad
hoop ik 35 jaar te zijn. Ik ben ruim 13 jaar getrouwd
en woon samen met mijn vrouw in Nunspeet. Hier
woon ik mijn hele leven al.
Door ziekte ben ik helaas al enige tijd uitgeschakeld
in het arbeidsproces, maar op de dagen dat ik me goed voel sport
ik graag en wandel ik veel met mijn honden in het bos. Ik doe
momenteel een studie op het gebied van sport namelijk sportpsychologie en ik houd me graag bezig met sportmassage en
gezonde voeding. Uiteindelijk wil ik, als zelfstandige, gaan werken
als personal trainer in de sport.
Ik ben lid geworden van Gemeentebelang, omdat de ideologie van
Gemeentebelang mij aanspreekt. Hoewel ik gelovig ben, ben ik van
mening dat kerk en staat gescheiden moeten zijn en ik zoek een
partij die ongeacht geloofsovertuiging, ras of ideologie zich in wil
zetten voor de gemeenschap. Dat is volgens mij de kracht van
Gemeentebelang. Er zijn voor de belangen van de gemeenschap
en niet voor het eigen belang. Ik wil me daarom ook graag inzetten
voor Gemeentebelang.
Juist nu!

Vrijwilligers gezocht voor de 5e Nunspeetse Heideloop!
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.
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Kramm’s Column
BURN OUT – BORE OUT
Burn-out is de term die gebruikt wordt als mensen uitgeblust zijn.
Kortom geen energie of motivatie meer vinden voor eventuele
bezigheden. Een bore-out is een in feite het tegenovergestelde.
Energie genoeg alleen het kan er niet op de juiste manier uit,
waardoor er verveling en een slecht arbeidsethos ontstaan. Twee
termen die de laatste tijd een enorme opmars hebben gemaakt in
de psychologie. Wij als mensen willen immers overal een verklaring
voor vinden. Dit is mens-eigen. Maar laten wij eens naar
het probleem kijken, in plaats van over de terminologie te
discussiëren.
Eigenlijk is een burn-out of een bore-out niets meer of minder dan
een signaal van het lichaam dat balans eist. Bij een burn-out is het
ontspanningsveld te laag en bij een bore-out is het ontspanningsveld te hoog. Jammer genoeg gunnen we onszelf de tijd niet om dit
te herstellen, want we willen zoveel; het motto van tegenwoordig is
YOLO: You Only Live Once. Opgevoerd door de sociale druk om
elk uur de Facebook-pagina te bekijken. Om te zien hoe goed de
ander het wel niet heeft op vakantie. Of de statusupdate van de
kleinkinderen bij de andere opa en oma die kwaad bloed (lees
jaloezie) zet. De afgunst regeert. We maken hiermee karikaturen
van onszelf.
Geruisloos, schaamteloos en ons ego verrijkend doen we er zelf
aan mee. Zonder blikken of blozen worden er foto’s geüpload op
het sociale netwerk waarin het leven ons toelacht. Echter bij het
aanklikken van de verzendknop blijkt hoe zielig ons leven is.
Verblekend bij de foto’s van de buren, kennissen en vrienden
voelen we ons ongelukkiger dan ooit. LOL: Laughing Out Loud
verandert in een immense sociale druk waaraan we ten onder
gaan. De ‘I like’ knop heeft meer waarde gekregen dan het fatsoen
om iemand even te bellen.
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Doorgeslagen in een surrealistische wereld veranderen dromen in
nachtmerries. De schijnwereld zorgt voor onzekerheid en achterdocht. Waarom kan ik niet zo leven als de Facebook-vriend die
volledig volgens YOLO leeft. Omdat de YOLO-generatie geen
toekomst heeft. De sporen van het YOLO-gedrag achtervolgen
deze generatie. Ze worden niet meer serieus genomen door het
hinderlijke: ‘kijk-mij-interessant-zijn-gedrag’.
Ik zou zo graag willen dat deze mensen eens voor het eerst gingen
nadenken voordat zij iets doen of iets ‘posten’. De psychologen
hebben straks hun handen vol aan deze mensen die de hoge
verwachtingspatronen, opgelegd door de (a)sociale YOLOgedachte, niet aankunnen.
Laten wij ze helpen door ze te laten beseffen dat echt geluk bestaat
uit momenten waarin je zelf geniet, hetzij met je partner of je
kinderen, maar zonder dit te hoeven delen met je Facebookvrienden. Echt geluk maak je zelf en houd je voor jezelf en je echte
dierbaren in levende lijve. Echt geluk beleef je en hangt niet af van
de hoeveelheid ‘likes’ op Facebook.

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze
advertentie GRATIS
onderhoudsmiddel bij aankoop
van een paar schoenen
t.w.v. € 3.90
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen

gemb

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

Nunspeetse Heideloop
Hardlopen, Nordic Walking, Wandelen
Zaterdag 24 augustus 2013
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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
John van Slooten

Een goede verkeersafwikkeling is essentieel
Die kop kan natuurlijk op veel zaken betrekking hebben in onze
mooie gemeente. Maar deze keer wil ik u meenemen naar de
Rondweg Oost, u weet wel de rondweg die het verkeer van het
nieuwe bedrijventerrein de Kolk moet gaan afwikkelen. En heel
belangrijk er voor moet gaan zorgen dat vooral de vrachtwagens uit
de wijk de Oenenburg gaan verdwijnen.
Zoals u wellicht de afgelopen jaren heeft kunnen lezen zijn wij al
heel lang bezig om de rondweg gerealiseerd te krijgen. Maar er is
goed nieuws, donderdag 30 mei 2013 heeft de gemeenteraad een
volgende stap in het proces kunnen zetten.
Enige tijd geleden heeft de gemeente helaas te horen gekregen dat
we het tracé van de rondweg moesten aanpassen en dat de
zo noodzakelijke tunnel niet gerealiseerd kon worden op de
plek die we wensten. Ja en daar staan we dan, maar met veel
enthousiasme en inzet is de gemeente aan de slag gegaan met de
aanpassingen zoals die noodzakelijk zijn.
Eerst rondweg, dan tunnel
Om nu te komen tot een rondweg hebben wij besloten om eerst
alleen de rondweg aan te leggen. Dan kunnen we eindelijk het
vrachtverkeer goed gaan afhandelen en kan gestart wordt met
bedrijventerrein de Kolk. Maar Gemeentebelang heeft de afgelopen
periodes continu erop gehamerd dat voor ons de enige echte
rondweg een tunnel bevat om verkeersproblemen bij de spoorwegovergang te voorkomen. Maar ook om het voor verkeer vanaf de
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A28 aantrekkelijk te maken de rondweg te nemen als zij richting
Molenbeek, ’t Hul, de Bunte en de Marsse willen gaan.
Wij als Gemeentebelang fractie hameren er dan ook op om en een
tunnel aan te leggen en deze op de juiste plek te gaan maken.
Hierin staan wij niet alleen, maar door onze vasthoudendheid hierin
hebben wij het college hier bijna maandelijks op gewezen.
Besluitvorming 30 mei 2013
In de raadsvergadering van 30 mei 2013 heeft de fractie van
Gemeentebelang ingestemd met de zogenaamde verklaring van
geen bedenkingen. Ik ga u niet vermoeien met een hele uitleg
hierover, maar in het kort komt het erop neer dat wij nu op
voorhand tegen het college zeggen dat wij geen bezwaren hebben
tegen een wijziging in het bestemmingsplan. Grote voordeel is dat
we met name tijdwinst behalen in de gehele procedure.
We zijn dus weer een stap verder in het proces…. Wellicht zelfs de
laatste procedurele stap. Maar dat is afhankelijk van een eventuele
beroepsprocedure.
Maar wanneer de tunnel dan?
In de vergadering van 30 mei 2013 heeft onze fractie niet alleen
akkoord gegeven op het voorstel, maar ook heel nadrukkelijk
nogmaals betoogd dat de tunnel een noodzakelijk element is in het
complete plaatje. Hierin werden wij gesteund door alle partijen die
hetzelfde standpunt hebben. Het college van B&W gaat dan ook
aan de slag om te komen met voorstellen voor een tunnel. Dit zal
niet van vandaag op morgen gerealiseerd kunnen worden, helaas.
Mede omdat in het oorspronkelijke tracé de tunnel een van de
knelpunten bleek te zijn. Maar onze fractie heeft de sterke wens om
juist te kijken hoe we toch de tunnel op de oorspronkelijk plaats
kunnen realiseren. Om u een beeld te geven van de oorspronkelijke
plaats van de tunnel: stel u staat voor de spoorwegovergang om
naar de snelweg te gaan en u kijkt naar links, dan een paar
honderd meter verder is de plaats voor de oorspronkelijke tunnel.
Tot slot is het mogelijk dat er wellicht nog dit jaar gestart gaat
worden met de aanleg van de rondweg, afhankelijk van een
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eventuele beroepsprocedure. Wij zijn daar als Gemeentebelang
trots op omdat we hiermee de vitaliteit en de leefbaarheid van onze
mooi gemeente weer een stap verder brengen.
Het marktplein is autovrij!
U heeft het vast al gemerkt het marktplein is autovrij! Op de laatste
Koninginnedag kon u voor het eerst genieten van het mooie marktplein dat in zeer korte tijd gerealiseerd is. Echt een compliment wat
ons betreft hoe snel de verandering heeft plaats gevonden.
Niet alleen het marktplein is veranderd, maar ook het voormalig
pand van de Rabobank ziet er geweldig uit na de verbouwing.
Maar nu.. is de grote vraag…
Velen van u vragen zich af waarom er nog geen horeca en
terrassen gevestigd zijn op de markt? Dat heeft tijd nodig. Het
plein is net een maand geleden opgeleverd, sterker nog de
aangrenzende wegen worden op dit moment aangepakt. En we
moeten niet vergeten dat we met een economische crisis te maken
hebben waardoor het ook voor de horeca erg lastig is.
Wij als fractie hadden uiteraard ook graag gezien dat op 30 april
2013 één of meerdere horeca gelegenheden haar deuren had
geopend aan het marktplein. Wij zijn positief dat dit gaat gebeuren
in de toekomst. Maar niet alles is op 1 dag te realiseren.
Is het marktplein dan een verbetering zonder auto’s
Ja, is wat ons en zeker wat mij betreft het antwoord. Gaat u op een
mooie dag eens op het marktplein kijken, een ijsje eten bij het IJscafé en zie wat er gebeurt. U zult zien dat mensen gebruik maken
van het plein, het is onderdeel geworden van het centrum. En dat
was voorheen echt niet zo, ook niet als er geen auto’s stonden.
Verder ziet u mensen bij de fontein staan en zitten, kinderen die
spelen, jongeren die met elkaar afspreken op het plein. Kortom het
plein leeft en dat is heel belangrijk voor ons centrum en de
inwoners. We moeten het succes van het plein niet laten afhangen
of afschuiven op horeca. Horeca is uiteindelijk slechts een middel
of invulling voor het plein.
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Ik zou u graag oproepen ga er eens kijken en ervaar wat er nu al
plaats vindt!
Maar ik kan nergens meer parkeren nu?
In eerste instantie zou ik het volledig eens zijn met de mensen die
dit zo ervaren. Maar in tweede instantie niet. Met het verdwijnen
van het parkeren op de markt zijn er goede alternatieven gekomen.
Ik noem er kort een paar:






Achter het gemeentehuis is nu een blauwe zone, waar u kort
kan parkeren. Voorheen kon men hier de hele dag parkeren,
maar nu is het echt parkeren voor winkelend publiek. Vanaf
de parkeerplaats loopt u zo binnen 1 minuut naar ons nieuwe
marktplein.
Nieuwe parkeerplaats tussen de Driestweg, Bergakkerweg en
Stationslaan. Bent u er al geweest? Bereikbaar vanaf de
Stationslaan en Driestweg. Veel parkeerruimte (nog niet
helemaal gereed), en ook hier geldt dat u binnen een minuut
zo in het hart van het centrum staat.
Mensen die graag langer willen parkeren kunnen terecht op
de nieuwe parkeerplaats op de Laan. En als bonus krijgt u
ook nog eens een leuke korte wandeling via de Laan naar het
centrum. Als u er toch loopt, let dan nog eens op de mooie
panden.

Dus zijn wij er in Nunspeet op achteruit gegaan met het parkeren,
wat ons betreft absoluut niet! Uit tellingen blijkt dat we uiteindelijk
zelfs meer parkeerplaatsen krijgen. En ook al lijkt het gevoelsmatig
alsof u ver van de winkels moet parkeren, maar als u er echt over
nadenkt merkt u vanzelf dat u nog steeds bijna voor de deur van de
winkelier kan parkeren.
En niet onbelangrijk het parkeren in Nunspeet is gratis en dat blijft
ook zo als het aan Gemeentebelang ligt. In diverse omliggende
gemeenten geldt betaald parkeren. Maar ook het gratis parkeren
middenin het centrum zien we in steeds minder plaatsen. Kijkt u
eens naar Elburg waar de grote parkeerplaats voor het centrum ligt.

42

43

Agenda vergaderingen
Juni 2013
Maandag

3

Fractieberaad voor Commissies

Woensdag

5

Bestuursvergadering

Donderdag

6

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

10

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

13

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

24

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

27

Openbare Raadsvergadering

Juli 2013

Zomerreces

Augustus 2013
Dinsdag

20

Raadsvergadering, optioneel

Zaterdag

24

5e Nunspeetse Heideloop
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KLEIN BINNENHOF
UITZENDSCHEMA 2013
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur
datum:
juni

6
13
20
27

juli

4
11
18

gelijktijdig:

partij:

MM
AB

SGP
CU
PvdA
Gemeenteraad
VVD
College
Gemeentebelang

Daarna zomerreces.
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Even Voorstellen: Marije Storteboom
Ik ben Marije Storteboom, 33 jaar en sinds een jaar
weer woonachtig in Nunspeet. Ik ben opgegroeid in
Nunspeet, maar tijdens mijn studie Bestuurskunde en
Overheidsmanagement verhuisd naar Den Haag en
later naar Apeldoorn. Na mijn studie ben ik gaan
werken bij de gemeente Amersfoort en vervolgens bij
de gemeente Deventer. Vooral op het gebied van
bereikbaarheid, ruimtelijke ordening en economie
heb ik projecten uitgevoerd.
Na acht jaar bij deze twee gemeenten heb ik de overstap gemaakt
naar het gebied van veiligheid en ben ik werkzaam bij de
Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (brandweer en geneeskundige hulpverlening). Met mijn team ondersteun ik de bestuurlijke
en strategische visie van de organisatie. Ook de communicatie van
de veiligheidsregio maakt daar onderdeel van uit.
Al van jongs af aan heb ik affiniteit met de politiek en het bestuur. Nu
ik weer in Nunspeet woon vind ik het een mooi moment om hier ook
actief invulling aan te geven. Sinds 1 maart 2013 ben ik onderdeel
geworden van de steunfractie. Het is leuk om in plaats van
ambtenaar, nu eens aan de andere kant van de tafel te zitten en
vanuit daar de burger van Nunspeet te vertegenwoordigen. Ik ben
van plan om de komende jaren actief te zijn voor Gemeentebelang.
Juist in de spannende tijden rondom de verkiezingen is het een
mooie uitdaging om het positieve geluid van Gemeentebelang te
laten horen.
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Even Voorstellen: Henk Junte
Beste leden,
Bij deze wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam
is Henk Junte, geboren op dinsdag 17 juli 1945 en
sinds 2001 getrouwd met Marianne.
Vanaf 20 december jongstleden ben ik officieel met
pensioen. Tot die tijd heb ik gewerkt als coördinator subcontracting
bij Struik Foods Europe te Voorthuizen en was daar voorzitter van
de ondernemingsraad (OR), waar dus ook privé veel tijd in ging
zitten.
Zoals gezegd, ben ik nu dus officieel met pensioen waardoor ik
weer meer vrije tijd heb om terug te keren in de politiek. In het
verleden ben ik lid, waarnemend- en voorzitter geweest van
Gemeentebelang. maar door verhuizing naar Hellevoetsluis,
vanwege werkzaamheden, was ik genoodzaakt mijn functie als
voorzitter neer te leggen.
Sinds enkele jaren zijn mijn vrouw en ik weer lid geworden van
Gemeentebelang.
Mijn hobby’s zijn voetballen (passief) en politiek met daarnaast de
zorg voor onze katten.
Het moge duidelijk zijn dat ik me voor de volle 100% in wil zetten
voor Gemeentebelang om in 2014 sterker uit de strijd te komen als
ooit te voren.
Mijn motto: “SAMEN STERK”!
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Wij feliciteren
Dhr.
Mw.
Dhr.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Mw.
Mw.

Dhr.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Mw.

(die jarig waren of worden)

Juni
G. Berends
P.M. Hamer - Baart
A.R.J. Kooijmans
B. Lankman
H.H. Makkink - Van Dijk
C. de Ridder
M. Tanis-Beverloo
A.J.E. Hoogers - Wismeijer
Juli
W.E. Blom
P.C. de Bolster
M. Bouw-Gerritsen
M.R. Fidder
A. Franken
H. Junte
J.C.W. van der Kraan
C.D. Lokhorst - Van der Sloot
G. Mulder
C.B. Muntz-Wennink
J.M.S. Schouten
J. Vriend

Mw.
Dhr.
Dhr.
Mw.
Mw
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Augustus
Dominique Biegnolé
B. Bijvank
G.G.M. Bischoff
D.J. Hijman
M. ten Hove-Bakker
A.W. Huitema
H. Jung
C.A.M. Looy
E.Th. Meloen
J. Moll
A. van Ruler
P.J.A. Smit
Mike Zevenbergen
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Mutaties
Verhuizingen:
Leden wordt verzocht om adreswijzigingen zo snel mogelijk
door te geven aan de ledenadministratie:
ledenadministratie
p/a Martin Mol
Klarenweg 10
8077 SN Hulshorst
0341 - 452397
ledenadministratie@nunspeet-gemeentebelang.nl

Afscheid
Uitgeschreven:
Dhr. B. Kamp
Mevr. J.F. Kamp - De Ridder
Mevr. J. Satink - Verbeek
Dhr. H.J. Smit
Mevr. C.H. Peters - Van Buuren
Dhr. G.C. Peters
Mevr. A.P. Bootsma
Dhr. K.W. Wessels
Mevr. M.S.P. Bootsma
Mevr. M. Sewüster
Dhr. mr. A. ten Hove jr.
Dhr. R.H.A. Slager
Mevr. Th. W. Slager
Mevr. L.M.A.F. Seveke
Mevr. E. van Dijk - Jansen
Dhr. A. ten Hove sr.
Mevr. P. ten Hove - Schuurkamp
Esmeralda ten Hove (jeugdlid)
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Welkom
Nieuwe leden
Mevr. C. Jansen - Van de Brink
Mevr. G. Smink
Mevr. A.J.E. Hoogers - Wismeijer
Mevr. A. Franken

Interview met...
Aan wie is de pen doorgegeven?
Mijn naam is Karima El Sayed, 21 jaar en geboren
en getogen in Nunspeet. Ik heb een Egyptische
vader en een Nunspeetse moeder. Mijn vader is
destijds naar Nederland gekomen omdat familie hier
reeds woonachtig was en heeft toen mijn moeder
leren kennen. Samen hebben zij drie kinderen
waarvan ik de oudste ben. Ik heb nog een zusje van
18 jaar en mijn broertje is 16 jaar.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben afgestudeerd aan het Cibap in Zwolle als grafisch vormgever en reeds werkzaam bij Creative Builders in Nunspeet. Daar
houden wij ons vooral bezig met visuele belevingscommunicatie.
Dit wil zeggen dat we een sfeer creëren die past bij de ruimte.
Bijvoorbeeld het aankleden van zorgcentra en bibliotheken. Ook in
de Veluvine hebben wij visuele belevingscommunicatie toegepast.
Door mijn achtergrond als grafisch vormgever ben ik ondernemend
en creatief bezig. Ik doe veel vrijwilligerswerk voor jongeren, zoals
het bouwen van websites en het ontwerpen van posters. Zo gaat
een vriend van mij op de fiets naar Spanje om geld op te halen
voor een goed doel. Hiervoor ontwikkel ik dan kosteloos een
website en maak ik posters.
Daarnaast schrijf ik columns, teken en schets ik veel en ben ik ook
nog sportief bezig. Ik doe aan fitness en ga graag hardlopen.
Kortom ik probeer altijd lekker (creatief) bezig te zijn.
Wat vindt je van de gemeente Nunspeet?
Het is prima leven in de gemeente Nunspeet, alleen het is niet heel
levendig. Naar mijn idee worden we in de gemeente beperkt.
Sommige dingen zijn gewoon niet mogelijk. Zoals fitnessen op
zondag bijvoorbeeld. Dit vind ik jammer. Ik vind dat we als
(multiculturele) samenleving elkaar niet moeten beperken, maar in
harmonie samen moeten leven.
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Daarentegen vind ik evenementen als Nunspeet Beweegt echt
super. Wat dat betreft is sport goed vertegenwoordigd. Het dorpse
karakter en de mooie natuur zijn ook grote pluspunten.
Is er voldoende perspectief voor de jongeren in de gemeente?
Nee, ik vind van niet. Ik zie veel jongeren, met name in de leeftijdscategorie 16 tot en met 22, vertrekken uit de gemeente. Er zijn hier
namelijk nauwelijks carrière mogelijkheden. Nunspeet is te terughoudend. Nunspeet heeft op creatief, muzikaal en ondernemend
vlak weinig te bieden.
Ook is het moeilijk om te starten in de gemeente Nunspeet. Een
bedrijfsruimte of een starterswoning is te duur en hierdoor is het
moeilijk om aan goede huisvesting te komen.
Wat zou je graag willen veranderen aan de gemeente?
In aansluiting op de vorige vraag zou ik graag zien dat er meer
wordt samengewerkt tussen scholen, bedrijven en gemeente.
Volgens mij is een samenwerkingsverband tussen deze drie
partijen de sleutel tot meer bedrijvigheid in Nunspeet. Dit betekent
dat jongeren meer uitdaging krijgen en wellicht gestimuleerd
kunnen worden om hun talenten in Nunspeet te etaleren.
Als ik kijk wat er voor talent op muzikaal gebied uit Nunspeet komt
dan kan er bijvoorbeeld een leuk evenement georganiseerd worden
op het vernieuwde marktplein. Hierdoor kunnen jongeren zien dat
ze hun dromen ook in Nunspeet waar kunnen maken.
Ben je bekend met de lokale politiek?
Toen ik op het Nuborgh College in Nunspeet zat deden we mee
met de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Ik heb me toen
verdiept in het politieke landschap van Nunspeet en toen sprong
Gemeentebelang er positief uit. Zij hadden standpunten die voor
iedereen belangrijk zijn en richten zich niet op een specifieke doelgroep.
Daarna heb ik de politiek een tijdje niet meer gevolgd totdat de
multifunctionele accommodatie Veluvine in beeld kwam en de
perikelen rond de vernieuwing van het marktplein. Dit vond ik
belangrijke onderwerpen en heb ik dan ook in de gaten gehouden.
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Je hebt altijd wel een keer dat je verbaast bent over de politiek…
De opkomst van Geert Wilders en de daarmee gepaard gaande
aversie tegen ‘buitenlanders’ kon ik heel erg merken in Nunspeet.
Met name het bekrompen denken dat alle buitenlanders terug
moeten naar hun eigen land. Ook ik als een geboren en getogen
Nederlandse werd gemaand terug te gaan naar mijn eigen land.
Gelukkig zijn er ook goede dingen te noemen en proberen mensen
van verschillende culturen elkaar te helpen. Met name de landelijke
Burendag kan ervoor zorgen dat mensen elkaar beter leren kennen
in plaats van enkel en alleen oordelen op basis van uiterlijk.
Waaraan moet de politiek extra aandacht besteden volgens jou?
Ik vind het jammer dat de politiek zo negatief beladen is. Wanneer
er iets in de krant voorbij komt of er wordt gesproken over politiek
dan is het vrijwel altijd negatief, terwijl er ook een heleboel dingen
goed gaan. Ik zou graag zien dat de politiek meer aandacht
besteed aan het positief communiceren, het anders benaderen van
bepaalde zaken.
Daarnaast vind ik het vreemd dat de sluitingstijden van de horeca
in Nunspeet anders zijn dan in de omliggende gemeenten. Dit is
eigenlijk waanzin. Zo help je de lokale ondernemer niet en draag je
zelfs zorg voor alcoholtoerisme naar andere gemeenten. Nunspeet
zou mee moeten denken met de jongeren. Ik ga zelf ook vaak in
omliggende gemeenten stappen omdat ik in Nunspeet niet meer
terecht kan.
Wie mogen we de volgende keer interviewen?
Het lijkt mij leuk als mijn baas, Eric Davidson, geïnterviewd wordt.
Het is een interessante man, met een mooie denkwijze, die eerder
ook betrokken is geweest bij Gemeentebelang. Ik weet zeker dat hij
mooie, motiverende en inspirerende verhalen te vertellen heeft.
Afsluiter
Ik vind het goed dat er een politieke partij als Gemeentebelang is.
Een partij die er is voor iedereen! In plaats van zich hard te maken
voor een bepaalde groep en daarmee zichzelf ook te isoleren is
Gemeentebelang een verrijking voor de Nunspeetse samenleving.
Mijn complimenten voor een ieder die hieraan bijdraagt.
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Wilt u Gemeentebelang helpen!
Wij streven naar: 250 leden

Inschrijfformulier
Contributie per jaar…O Lid € 15,50
O Gezinslid € 13,50
O Lid tot 27 jaar € 7,50
De Heer / Mevrouw
Achternaam…………………………Voorletters………………….
Adres……………………………….. Huisnummer………………..
Woonplaats………………………… Postcode……………………
Telefoon………………. …………... Mobiel……………………….
E-mailadres………………………... Bank/Giro…………………...
Geboortedatum……………………..
Datum inschrijving…………………..
Handtekening voor automatisch incasso………………………...
Opgeven via de website of het ingevulde formulier insturen naar:
www.gemeentebelang-nunspeet.nl
Martin Mol
Klarenweg 10
8077 SN Hulshorst
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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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