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Redactioneel
Nieuwe energie!
Ondanks de vragen over de marktwerking van het energieakkoord
bij de landelijke politiek bruist de Vereniging Gemeentebelang
Nunspeet van de nieuwe energie. Met een aantal wisselingen en
nieuwe gezichten in ons team lopen we warm voor de verkiezingen.
Sterker nog: de voortekenen van de 5e editie van de Nunspeetse
Heideloop beloven veel goeds.
Wat een succes was dat! Dankzij de inzet van deelnemers, goede
sponsoren en enthousiaste vrijwilligers. Lees er gauw meer over
verderop in Het Klaverblad.
De Vereniging Gemeentebelang Nunspeet is altijd en overal, op
werkbezoeken, evenementen en ook bij u. Het belangrijkste is
namelijk dat ú Gemeentebelang bent. U kunt op visite bij vrienden
met trots vertellen dat u onze club een warm hart toe draagt, dat u
iemand bent die opkomt voor de Nunspeetse samenleving in al
haar schakeringen.
Maak ons ook in 2014 weer de grootste partij van de gemeente,
laat ons geluid overal klinken. Leest u de verslagen maar van onze
raadsleden, het Gemeentebelang geluid is altijd en overal! Dankzij
u!
Namens de redactie,
Mark van de Bunte
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Bestuur
Voorzitter
Martin Mol
Stationslaan 71a
8071 CL Nunspeet
0341 - 452397
martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Kandidaat secretaris
Ewoud Mayers
Kuyperstraat 59
8072 BG Nunspeet
06 - 4272 8887
ewoud.mayers@nunspeet-gemeentebelang.nl
Kandidaat penningmeester
Henk Junte
De Savornin Lohmanstraat 8
8072 AZ Nunspeet
06 - 4833 9943
henk.junte@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
Bestuurslid
Jolanda van Tol - Van Geest
Albertlaan 21
8072 CH Nunspeet
0341 - 270070
jolanda.van.tol@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
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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
Stationslaan 71a
8071 CL Nunspeet
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
Ewoud Mayers
Kuyperstraat 59
8072 BG Nunspeet
06 - 4272 8887
ewoud.mayers@nunspeet-gemeentebelang.nl

Jong Gemeentebelang
Voorzitter
Mark van de Bunte
Molenweg 70
8071 TG Nunspeet
06 - 1698 0830
mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl
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

Volop in de weer
Zo enkele weken na het politieke reces zijn alle betrokkenen van
Gemeentebelang al weer volop bezig met het politieke werk maar
ook al met de voorbereidingen voor de verkiezingen in maart
2014.
De verkiezingsprogramma commissie heeft inmiddels veel input
ontvangen en is volop aan het schrijven. Vele bezoeken zijn
inmiddels gebracht en gesprekken gevoerd om zodoende de
laatste stand van zaken te kennen van datgene wat leeft bij de
diverse instanties en verenigingen. De promotie commissie is ook
al enkele malen bij elkaar geweest en volop bezig met de voorbereidingen voor een campagne. De selectiecommissie legt na
zorgvuldige afwegingen de laatste hand aan de groslijst. Op 13
november hopen wij op de extra ledenvergadering de nieuwe
groslijst samen met u vast te stellen.
Goed nieuws vanaf de bestuurstafel, het bestuur bestaat
inmiddels weer uit vijf personen. We zijn blij met de komst van
Ewoud Mayers bij Gemeentebelang. Ewoud heeft het secretariaat
binnen het bestuur op zich genomen en loopt tevens mee in de
steunfractie.
Tot slot wil ik graag alle vrijwilligers die meegeholpen hebben om
de 5e Nunspeetse Heideloop tot een groot succes te maken heel
hartelijk bedanken!
Veel leesplezier in dit nieuwe Klaverblad en ik hoop u allen de 13e
november weer te mogen begroeten.
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van de Wethouder

Door de wethouder
Edward van der Geest

Een duivels dilemma!
Laat ik in dit nummer van ons Klaverblad, zo net voor de
aanstormende verkiezingen met bijbehorende retoriek en “politieke
spelletjes”, u eens deelgenoot maken van de keuzes waar de
politiek in tweede, maar ik, als collegelid, als eerste instantie mee te
maken heb.
We willen/wilden allemaal woningbouw. Veel en goedkoop.
Uitgaande van een goede mix, want de wachtlijsten zijn enorm en
Nunspeet moet groeien, want stilstand is immers achteruitgang.
IRTV sprak van 30.000 inwoners en nog veel meer ronkende
teksten die uit gingen van groei en meer!
Dus hebben we met z’n allen gewerkt aan een planmatige
ontwikkeling van woningbouw. Enerzijds om aan de grote lijn (het
toekomstbeeld) te werken en anderzijds omdat daarmee
duidelijkheid naar de burger ontstaat. En dan ontstaat meteen
het probleem! Die procedures om planmatig te ontwikkelen,
om (potentiële) uitbreidingslocaties vroegtijdig aan te wijzen, de
verlammende werking van (oeverloze) procedures kosten zoveel
tijd, dat de wereld al lang veranderd is, de werkelijkheid niet meer
is, waar we bij het formuleren van beleid vanuit gingen. Nee geen
groei, maar krimp van de bevolking, geen meer sentimenten, maar
sparen en bezuinigen, niet meer alvast nieuw kopen, ook al is het
vorige nog niet verkocht! Zo kan ik nog wel even door gaan.
En zo kan het dat er veel, eigenlijk tè veel, plannetjes “klaar” liggen,
maar wel op de plank. Dat de gronden (nu) te duur zijn, dat kleine,
makkelijk(er) uitvoerbare plannen afgewezen moeten worden,
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vanwege de (al) geplande ontwikkelingen.
Ondertussen wachten we al zo’n vier jaar op Molenbeek, maar zijn
nog niet alle bezwaarprocedures afgerond. Tegen de tijd dat dat
klaar is, zijn we al ver in oktober! Wat moet je dan bestuurlijk? Kant
en klare plannetjes laten wachten op ingeplande maar moeilijk
lopende projecten (denk aan Weversweg Hulshorst, Kroonlaan
Nunspeet, Elspeterbosweg 9 Vierhouten)? Dat lijkt niet oké en je wil
zo graag meedenken en laten bouwen.
Maar bestuurlijk moet ik natuurlijk eerst de vraag stellen, wat
betekent dat voor al aangekochte (dure) gronden van de gemeente,
wat betekent het voor de “terugverdien”-mogelijkheden voor de
gemeente van nieuwbouwlocaties, wat betekent het voor de
(ingecalculeerde) exploitatiebijdrage bij nieuwe ontwikkelingen?!
Vragen die eerst beantwoord moeten zijn, voordat er met initiatiefnemers gesproken gaat worden. De (financiële) impact van het
veranderen van oorspronkelijke plannen moet eerst in kaart
gebracht worden, anders is het verlies voor de gemeente mogelijk
aanzienlijk en ontstaat er toch iets van willekeur.
Want, als particulieren mogen bouwen, is dat dan om aan de
sociale woningbehoefte te voldoen? Of is het om winst te maken op
verkoop/ontwikkeling van grond? Daar is op zich niets mis mee,
maar wel als er dan andere (gemeentelijke) grond, nìet ontwikkeld
kan worden en de gemeente (lees: samenleving, de burger van
Nunspeet) voor het verlies op draait.
Dus wat is dan juist, gaan voor nu op het oog, snel te realiseren
plannetjes, onder het mom van, dan gebeurt er tenminste wat, of
kiezen voor de lange(re) termijnoplossing en houden we rekening
met een veranderende, stabiliserende en uiteindelijk krimpende
markt? Wat moet een eenvoudig wethouder met dit soort vraagstukken?
En dat is nog niet alles, want als er dan een goed plan ontstaat,
betaalbare starterskoopappartementen in het centrum (rond €
150.000,-) dan dreigt door inspraak en door de gevoeligheid van
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een aantal fracties, om toch vooral mee te buigen met bezwaarmakers, bijna te stranden.
Gelukkig is door veel praten en uitleggen van de wethouder en de
stevig uitgesproken steun van Gemeentebelang dit plan toch verder
de procedure ingebracht, gelukkig! Misschien kunnen we er dit jaar
al gaan beginnen (Stationslaan, oude benzinepomplocatie). Ook de
Winckelweg (Omnia Wonen) vordert rap, een project waar ik trots
op ben. Seniorenhuisvesting in het centrum! Ook de ouderenbonden zijn enthousiast!
Door de trage procedures ontstaat er een volgend dilemma.
Op dit moment is er behoefte aan betaalbare, grondgebondenwoningen. Hoe verhoudt zich dat met de toekomst, waar de
signalen (groei) op donkerrood staan? Moeten we wel inzetten op
snel meer woningen bouwen in het goedkope segment? Of moeten
we opteren voor een duurzame, toekomstbestendige bouwprogrammering? Bestuurlijke dilemma’s!
Vandaag is complex, de toekomst ongewis en toch moet er
bestuurd worden. Pittig, anno 2013!
En verder hebben we allemaal kunnen genieten van een
fantastische zomer, met fantastische terrassen, op ons fantastische
plein! Hebben we de feestweek gehad en zullen komende weken
de laatste werkzaamheden (met name toevoer naar de markt) ter
hand worden genomen en is het weer ons plein. Vordert de
Binnenhof gestaag! Een aanwinst voor Nunspeet(-Oost)! Komt er,
mede op aandringen van Gemeentebelang, een nieuwe brandweerkazerne in Elspeet en is het museum Noord-Veluwe in de maak.
Hopelijk een besluit over hoe nu verder te gaan met onze
sportaccommodaties! De raad is aan zet. De pech is, dat veel van
de gebruikte sportzalen en het zwembad zwaar verouderd zijn!
Veertig jaar of ouder. Zie ook de bijdrage van Henry.
Toch nog bouwactiviteiten in een moeilijke tijd. Ik zeg: Gemeente
Nunspeet “Goed bezig!”
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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
De vakantie is weer voorbij en op het moment dat ik dit schrijf
hebben we de eerste serie commissievergaderingen al weer gehad.
De fractie draait dus op volle toeren. Intussen is er weer een steunfractielid bijgekomen. Het betreft Ewoud Mayers. Vanzelfsprekend
zijn we blij met deze nieuwe steun. Ewoud zal zich elders in dit blad
aan u voorstellen. Het raadswerk van onze fractie gaat naar mijn
mening, ondanks de halvering van 6 naar 3 zetels, nog wel erg
goed. Natuurlijk missen we de power van 6 zetels maar het lukt ons
goed om het Gemeentebelang geluid te laten horen. Uiteraard
hebben we ook meer werk per raadslid maar dat is te overzien tot
maart 2014 als er verkiezingen zijn. Met de steun van onze leden
zullen we daarna, naar mijn inschatting, weer met meer raadsleden
het werk doen.
Commissie Algemeen Bestuur (AB)
Brandweerkazerne Elspeet
De eerste aanzet om tot een nieuwe brandweerkazerne in Elspeet
te komen werd door Gemeentebelang gegeven. Daar zijn we trots
op! De omstandigheden in de huidige kazerne laten ernstig te
wensen over en voldoen niet aan de ARBO eisen. De aanzet gaven
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we al in 2007 en nu lijkt het nieuwe gebouw niet klaar te zijn voor
2014. Dat is een probleem want dan kan de gemeente de BTW niet
terug ontvangen omdat het gebouw dan gelijk overgaat naar de
veiligheidsregio. Een bittere pil omdat het gaat om de BTW over
zo’n 8,5 ton. In de commissie vroeg het college om extra credit
vanwege die BTW en aan aantal andere zaken. Het gaat dan over
extra kosten voor de architect, inrichting/inventaris en aankoop
extra grond. Namens Gemeentebelang heb ik hier behoorlijk kritiek
op geleverd. De architect moest de tekening aanpassen en dat
kost de gemeente 69 duizend euro. Een veel te hoog bedrag leek
ons en met ons de hele commissie trouwens. Hoe kan het nou dat
het college nu pas op de proppen komt met een bedrag van 40
duizend euro voor de inrichting? Dat weet je toch al voordat je een
nieuwe kazerne bouwt? Dat bekende de burgemeester ook en gaf
deze fout toe. Dan nog een stuk grond kopen voor 11 duizend euro
en een voetpad verleggen voor 20 duizend euro. Volgens ons
allemaal zaken die te voorzien waren. Voor Gemeentebelang extra
gevoelig omdat we het college opdracht gaven om maximaal 1
miljoen euro te besteden. Daar gaan we nu dus royaal overheen.
En nu? Tja, alle genoemde zaken kunnen we niet omheen dus
moeten we maar akkoord gaan. Natuurlijk vinden we nadrukkelijk
dat de brandweer in Elspeet een goede kazerne moet hebben en
zijn we blij dat dit dankzij onze aanzet gaat lukken.
Commissie Maatschappij en Middelen (M&M)
Toekomst van sportaccommodaties in gemeente Nunspeet
Dit is voor Gemeentebelang een belangrijk onderwerp. Het is niet
onwaarschijnlijk dat u hier elders in het blad ook over leest dus ik
houd het compact. Het gaat hier over binnen-, buitensport en over
De Brake. Er werden ons door het college een aantal opties
voorgeschoteld. In grove lijnen de volgende opties:
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Voortzetting huidige situatie;
Renoveren;




Nieuwbouw sporthal en zwembad de Brake, sluiting gymzaal
Piersonstraat;
Nieuwbouw zwembad en de sporthal op de Wiltsangh nieuwbouwen.

Bij alle opties komen er nieuwe kleedaccommodaties op de
Wiltsangh voor de verschillende verenigingen en zal de gymzaal
aan de Vierhouterweg in Elspeet worden vernieuwbouwd (is een
stapje verder dan renoveren). Ook zullen de tennisbanen in
Hulshorst worden gerenoveerd. Natuurlijk zijn er nog veel meer
details. Ik noem er nog één die bij alle scenario’s meedoet. Het
huis van de wielersport. Zeg maar een accommodatie waar
de verschillende wielersportclubs uit onze gemeente maar ook
regionaal gaan samenwerken. Dat ook nog eens met cofinanciering van 50% door de provincie. Een geweldige kans wat Gemeentebelang betreft.
Het college van B&W koos voor het zogenaamde groene scenario.
Dat is het onder 4 genoemde. Dat deden wij ook. Onze fractie heeft
de verschillende scenario’s uitvoerig onder de loep genomen. Ik
gaf aan de stap van somber naar sober te willen maken. Edward
sprak in een informatieve bijeenkomst over investeren in een oude
auto of een nieuwe kopen. Die vernieuwde of gerenoveerde auto
gaat dan vervolgens maar weer beperkt mee. Niet echt duurzaam
dus en we zijn nog niet van die sombere accommodatie af. Nee, wij
willen het nu goed doen voor de komende 40 jaar en mogelijk nog
lang daarna. Wij kiezen voor een duurzame gezonde en vitale
sportinfrastructuur. Duurzame accommodaties schelen mogelijk
een ton of zelfs meerder tonnen in de exploitatie en minstens zo
belangrijk is dat het goed is voor het milieu. Renoveren van de
sombere oude gebouwen kan nooit zo duurzaam als bij nieuwbouw. Ook blijven het de oude sombere gebouwen. Voor dat
scenario koos de VVD. Hier lag vooral een financiële reden aan ten
grondslag. Het CDA en de PvdA kozen hetzelfde scenario als ons
en het college. Het gaat om heel veel geld! Als de plannen
maximaal worden uitgevoerd dan zou dat na 2018 een OZB
verhoging betekenen van 20%. Dat is voor Gemeentebelang
onacceptabel. Dus vinden we dat we een stip aan de horizon
moeten zetten met deze keuze. Dus een richting aangeven.
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Onderweg kunnen we dan nog bijsturen en temporiseren. Zo is de
nieuwbouw van het zwembad bijvoorbeeld begroot op 10 miljoen
euro. Daar kunnen we echter nog keuzes in maken. Een kleiner
recreatiedeel maakt het bijvoorbeeld al veel goedkoper. Dat zijn
echter keuzes die later gemaakt moeten worden. De SGP en de
CU kozen helemaal geen scenario omdat ze eerst de bedragen in
een soort begroting van 2018 en verder willen zien om te kunnen
prioriteren. Volgens mij een onmogelijke opgave voor het college.
Zover in de toekomst begroten kan volgens ons helemaal niet.
Omdat de SGP en CU samen een meerderheid in de raad hebben
ligt de bal even bij het college. Ik ben benieuwd hoe het college dit
oplost en waar onze sportwethouder Edward mee komt.
Commissie Ruimte en Wonen (R&W)
Dagrecreatie Stakenbergweg/Oude Zwolseweg
Het is de bedoeling dat de Stakenbergweg een update krijgt.
U moet dan denken aan een inrichting zoals de Holterberg of
de Posbank. Een inrichting voor recreatie en toerisme. De speelweide krijgt een betere parkeerplaats en de weg wordt behoorlijk
heringericht. Kunt u dan straks niet meer met de auto reizen tussen
Elspeet en Nunspeet en vice versa? Jazeker. Maar dan wel met
een lagere snelheid. Namens onze club heb ik dit project een kans
genoemd. Het zal een grote stimulans zijn voor het toerisme en onze eigen inwoners kunnen er ook van genieten. Het kost € 716.000,
- en de provincie betaald de helft via het regiocontract. Ik heb wel
onze zorg uitgesproken over het laten vervallen van het fietspad
langs de Stakenbergweg. Dat betekend dus dat de fietsers op de
rijbaan komen. Het college zal hier naar kijken. Ook gaf ik aan
tegen het afsluiten van de Oude Zwolseweg tijdens de hertenbronst
te zijn. Dat maakt ook deel uit van het plan. Alle fracties waren
overigens die mening toegedaan. Omdat deze weg op grondgebied
van de gemeente Ermelo ligt gaan wij daar niet over maar de
wethouder zal het standpunt van onze raad aan de gemeente
Ermelo kenbaar maken. Tot slot heb ik aangegeven dat wij het
onwenselijk vinden om mensen te laten betalen voor het bezoeken
van een wildobservatiepost. Ook een wildobservatiepost behoord
tot de mogelijkheden namelijk. Tot slot nog de opmerking dat de
20

Stakenbergweg straks verboden gebied is voor vrachtverkeer. We
hebben daar wel een beetje moeite mee maar ten eerste rijden er
nu heel weinig vrachtwagens en ten tweede zijn er veel betere
alternatieve routes die niet echt langer zijn. U zult zien dat het een
mooi gebied gaat worden. Een mooi decor voor de Nunspeetse
Heideloop!
Slotwoord
Zoals u weet zijn we binnen bestuur, Jong Gemeentebelang en
fractie hard aan het werk voor de verkiezingen op 19 maart 2014.
Ook zijn er een aantal andere leden aangeschoven. We kunnen
iedereen gebruiken dus wilt u iets doen schroom dan niet om
contact op te nemen met Martin Mol. We willen natuurlijk weer met
een grote fractie verder na 19 maart 2014 en dat bereiken we
vooral met onze leden.
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Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Julia Vriend

Aan de slag!
Het zomerreces is voorbij en we gaan weer vol aan de slag. Ook
tijdens de zomer reces gaat Gemeentebelang door, zij het niet in
het tempo als normaal. De subsidieregelingen zijn veranderd voor
welzijnsorganisaties in Nunspeet. Dit houdt voornamelijk in dat niet
iedere welzijnsorganisatie nog subsidie krijgt of minder subsidie
krijgt. Er moet immers bezuinigd worden. Organisaties zullen
op een andere manier fondsen moeten werven. Dat is een
omschakeling en wij zetten ons in door in contact te blijven met
deze organisaties. Als het nodig is bemiddelen wij. Of stellen we
kritische vragen aan het college. Want buiten de stukken die
geadviseerd moeten worden is het contact met de burgers ook een
belangrijke taak als raadslid.
Verder wordt er nu in de commissie behandeld de organisatie
structuur van stichting Proo. Proo is de overkoepelende organisatie
van het openbaar onderwijs hier in Nunspeet. Zij hebben het heel
moeilijk gehad. Omdat je als Gemeente zorgplicht hebt ten aanzien
van openbaar onderwijs heeft iedereen er baat bij dat het in de
toekomst wel goed blijft gaan. Gemeentebelang hecht veel waarde
aan openbaar onderwijs omdat het voor iedereen is ongeacht
afkomst of geloofsovertuiging. Net als Gemeentebelang: die is er
voor iedereen!

De Heideloop van dichtbij beleven? Doe mee of
word vrijwilliger! Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 13 november 2013 zullen
wij u hiervoor enthousiast maken.
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Beste Gemeentebelangers
Naast dat ik er van huis uit al meer dan bekend mee ben, omdat
mijn moeder tijdens de vorige verkiezingen ook actief was bij
Gemeentebelang, werd ik in 2011 enthousiast gemaakt voor Jong
Gemeentebelang. Voor mij een reden om ook actief lid te worden
van Gemeentebelang.
Toen ik mij ging verdiepen in Gemeentebelang werd ik steeds
meer door de politiek gegrepen. Zodoende ging ik naast Jong
Gemeentebelang ook in de steunfractie, om nog meer te leren van
de plaatselijke politiek. Ik kwam bij Jong Gemeentebelang in een
leuk en gezellig bestuur terecht. Toch bleek het onder de aandacht
brengen van de lokale politiek onder de jongeren in eerste instantie
lastiger dan verwacht, maar het is en blijft een uitdaging om het de
jongeren in de gemeente Nunspeet allemaal naar de zin te maken.
Doordat er twee bestuursleden verder gingen studeren werd het
bestuur van Jong Gemeentebelang kleiner. Het was moeilijk om
actieve jongeren terug te vinden om Jong Gemeentebelang te
versterken. Desalniettemin bleef Jong Gemeentebelang actief op
Facebook, waar het op dit moment een behoorlijk aantal volgers
heeft. Dit is en blijft een mooi middel om veel jongeren te benaderen. Via Facebook kregen we ook versterking van Melvin Bakker en
Dominique Biegnolé.
Zelf ben ik in maart afgestudeerd als fysiotherapeut en momenteel
werkzaam bij Therapeutisch Centrum De Berekuyl in Hierden. Nu
ik het druk heb gekregen met mijn werk en hobby’s is het een
mooie gelegenheid om het over te dragen aan de nieuwe actieve
jongeren. Als er vragen zijn vanuit Jong Gemeentebelang wil ik hier
zeker bij helpen, de jongeren betrekken bij de politiek is altijd
belangrijk.
Iedereen bedankt voor de leuke en ook leerzame tijd bij Jong
Gemeentebelang en succes met de komende verkiezingen!
Groeten,
Niels de Bolster
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Beste allemaal
Het Gemeentebelang verhaal begon bij mijn vader, Bert Lankman.
Hij was altijd betrokken bij de partij en natuurlijk mag je dan
wel eens mee en zo begon later voor mij het verhaal bij Jong
Gemeentebelang.
Jong Gemeentebelang heb ik altijd ervaren als een leuke en
leerzame tijd, vooral in de tijd van de vorige verkiezingen! We
hadden een leuke groep bij elkaar en we gingen natuurlijk voor de
overwinning. Wat ook gelukt is, maar naar mate de tijd vorderde
werd de aanwas voor Jong Gemeentebelang steeds minder en
ging ieder zijn eigen weg. Van studeren in een andere stad of door
persoonlijke motieven: Jong Gemeentebelang kon er niet meer
naast en verdween naar de achtergrond. Toch ben ik van mening
dat de kar getrokken moet worden dus zijn wij op zoek gegaan
naar nieuwe (politieke) talenten. Dit bleek niet mee te vallen. De
jeugd heeft enerzijds geen interesse in de politiek en anderzijds
andere verplichtingen. Toch bleef Jong Gemeentebelang op de
been.
Voor mij is het nu tijd om het stokje over te dragen naar de
volgende groep jongeren. Ik hoop dat zij er wat moois van gaan
maken. Ik stop er niet mee vanwege een studie maar omdat ik mij
volledig wil gaan storten op mijn werk en andere hobby’s.
Dit betekent natuurlijk niet dat ik helemaal naar de achtergrond
verdwijn. Mochten er vragen zijn vanuit Jong Gemeentebelang, dan
help ik graag. Ook met eventuele hulp voor de aankomende
verkiezingen. Ik wil mij nog altijd inzetten voor Gemeentebelang.
Ik wens iedereen heel veel succes de komende periode voor de
verkiezingen!
Lieve groet,
Leonie Lankman
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van de Penningmeester
Tot op dit moment (half september) moeten ongeveer 25 leden hun
contributie over 2013 nog betalen. Dit geld hebben we hard nodig
voor de inmiddels gestarte voorbereidingen voor de verkiezingen
van 2014.
In oktober komen we met de bekende actie “TIEN VOOR DIEN”.
Deze opbrengst is ook voor de verkiezingen van 2014. Uw bijdrage
wordt zeer op prijs gesteld, zodat we een goede campagne kunnen
voeren om toch minimaal weer zes zetels te behalen.
De vijfde Nunspeetse Heideloop, jaarlijks georganiseerd door
Gemeentebelang en dit jaar in samenwerking met de Stichting
Vrienden van de Schaapskudde gemeente Nunspeet, is een
groot succes geworden. Hierover leest u verderop meer in Het
Klaverblad.
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De Nunspeetse Heideloop uitgelicht
Naam: de heer M.W. van Veen
Leeftijd: 70 jaar
Afstand: 15 kilometer hardlopen
Even voorstellen…
Mijn naam is Martien van Veen, getrouwd met
Annemieke en samen hebben wij twee dochters.
Ik ben woonachtig in Krimpen aan de Lek, onder
de rook van Rotterdam. Hoewel ik inmiddels met
pensioen ben, zit ik niet stil. Ik ben nog actief als
vrijwilliger bij de Kringloop en bij het ZuidHollands Landschap. Met betrekking tot mijn
sportieve achtergrond heb ik eerst gevoetbald,
toen getennist en daarna ben ik gaan hardlopen.
Ik ben begonnen met stukjes van 5 kilometer met
de buurman en daarna heb ik het uitgebreid tot
onder andere marathons. De laatste marathon
heb ik in 2010 gelopen, uiteraard in Rotterdam.
Ook heb ik diverse keren de Asselronde (27,5
kilometer) in Apeldoorn gelopen. Nu vind ik de
afstanden van 15 kilometer en de halve marathon
ver genoeg.
Zomers sta ik op de camping met een stacaravan en vandaar uit
zoek ik de wedstrijdjes. Mijn vrouw gaat als vaste begeleidster mee
en rijdt me dan naar de diverse locaties.
Hoe bent u in contact gekomen met de Nunspeetse Heideloop?
Ik zoek de hardloopwedstrijden altijd op de site dutchrunners.nl. Na
afloop van een geselecteerde loop, pak ik altijd de flyers mee van
de nog te lopen wedstrijdjes. Zo ook destijds van de Heideloop en
als een geheugensteuntje ben ik altijd blij een artikeltje hierover in
de lokale krant te lezen.
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Hoe vaak heeft u deelgenomen aan de Nunspeetse Heideloop?
Zover ik kan nagaan heb ik voor de vierde keer meegedaan aan de
Nunspeetse Heideloop. De eerste keer was slecht gevallen, daar
het parcours mij onbekend was en ik na de eerste ronde totaal niet
wist waar ik heen moest. Ik ben toen een stuk te ver gelopen, heb
daarna gewandeld en ben door andere lopers weer op het goede
spoor gezet. Ik was eigenlijk uit nijd al op weg naar de finish, maar
ben toen toch maar weer door gegaan. Tweede keer geen
probleem. Wist nu de bedoeling van het parcours. Of het nu
verleden jaar was of het jaar daarvoor maar toen ben ik na het
rondje van 10 kilometer uitgestapt vanwege de hitte. Dit was
me ook al een keer tijdens de marathon in Rotterdam overkomen,
maar zoals u wellicht nog weet is de koers in Rotterdam destijds
stilgelegd. Alleen de lopers die al voorbij een bepaald punt waren
mochten door.
Heeft u genoten van het parcours?
Ik was zeer tevreden met het voor
mij nieuwe parcours, namelijk één
grote ronde. Ik heb diverse boslopen gedaan en een ieder heeft
zijn charme. Alleen deze loop heeft
op mij de extra aantrekkingskracht
van de bloeiende heide. Normaal
kijk ik maar 2 tot 3 meter voor me
uit, maar nu toch regelmatig rondgekeken naar al dat fraais.
Bent u enthousiast geworden van de Nunspeetse Heideloop?
Als mijn gezondheid het toelaat (ben dan 71) kunt u mij nu alvast
inschrijven. Heb het op de vereniging vaak over mijn loopjes en
probeer ze ook voor de Nunspeetse Heideloop gek te maken. Het
probleem is dat zij op 1 dag heen en weer moeten en dat is voor
velen een struikelblok.
Heeft u nog tips voor de organisatie?
Allereerst wil ik de organisatie met alle vrijwilligers hartelijk danken
voor elk jaar weer die inspanning te doen en beschikbaar te zijn. Bij
mijn eigen vereniging help ik ook mee, maar het valt niet mee elke
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keer voldoende mensen op de been te krijgen.
Er was nu de categorie tot 55 jaar. Een leeftijdsuitbreiding zou ik op
prijs stellen. Omdat ik het onder andere moet opnemen tegen deze
“jonkies”. Ook het aanvangsuur zou mijn inzien best naar 12 uur of
2 uur mogen. Het met een chip gaan werken, lijkt me voor deze
organisatie geen haalbare kaart maar is haast niet meer weg te
denken voor een goede tijdsregistratie.
Afsluiter…
De Nunspeetse Heideloop is voor mij…
Het evenement waar ik koste wat het kost aan wil deelnemen.
Gebeurt niet vaak dat je tijdens het lopen zo mooi uitzicht hebt op
de bloeiende heidevelden.
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5e Nunspeetse Heideloop daverend succes!
Amper 05:00 uur op de wekker, even komt het in me op om
gewoon me roes uit te slapen. Nee, het blijft bij een hersenspinsel,
want vandaag gaat het toch écht gebeuren. De jubileumeditie van
de Nunspeetse Heideloop. Nog even de ogen uitwrijven, een stevig
ontbijt en bovenal sterke koffie. Na vele, vele uren voorbereiding is
vandaag het ‘moment suprême’. Een blik buiten de deur doet
schimmig en klam aan, maar het is nog vroeg, te vroeg. Ik kijk
omhoog, een schitterend blauw laken tekent zich af in de
schemering. Het weer zit in ieder geval al mee. Nog één bak koffie
en dan moet het met mijn humeur ook wel goed zitten.
Uiteraard zit dat goed! Na aankomst op
de Stakenberg blijken veel enthousiaste
vrijwilligers allang in de weer om de
wandelende en hardlopende mensen
vandaag zo goed mogelijk te faciliteren.
Het epicentrum van de festiviteiten begint
langzaamaan vorm te krijgen. Er stopt
nog een auto, nog meer vrijwilligers?
Nee, het blijken vroege vogels voor het
wandelen die al om 7 uur aanwezig
zijn en de organisatie nauwlettend in de
gaten houden. Enthousiasme kun je deze
deelnemers niet ontzeggen en daar doen
we het met z’n allen toch voor.
Een lichte spanning breekt uit als de start en finish bogen door wat
vertraging later arriveren dan gepland, maar niet getreurd, vele
handen maken licht werk en de Kidsrun gaat van start onder een
strak gespannen doek. De 7 kinderen die precies om 9 uur starten
kunnen de hoeveelheid aan wandelaars niet verbloemen. Het is
een komen en gaan van liefhebbers te voet die verdwijnen en weer
opkomen aan de horizon.
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Het mooie zonnetje komt tevoorschijn en er steek een zacht
briesje op: ideale omstandigheden voor een groot deelnemersveld.
Dat blijkt nadat het storm loopt bij de inschrijftafels voor de 5
kilometer. Onze wethouder schiet deze enthousiastelingen dan ook
professioneel de hei op. Hij heeft tenslotte niet voor niets Sport in
zijn portefeuille en zijn aanwezigheid is onontbeerlijk. De mooie
omstandigheden op de hei staan in schril contrast met de storm bij
de inschrijvingen, sterker nog door de gezamenlijke start van de
10 kilometer en de 15 kilometer waaien de inschrijfformulieren
letterlijk over de tafels, gelukkig komen ze allemaal op de juiste plek
terecht. Ook bij de wandelaars is het een drukte van jewelste, daar
de laatste starter voor de 25 kilometer pas tegen elven wordt
weggeschoten. Tegelijk met de start van de laatste 2 afstanden van
het hardlopen.
Met een groot deelnemersveld was het
dringen bij de start. Iedereen wil natuurlijk als
eerste de bloeiende heide tegemoet en de
frisse lucht op de Veluwe ervaren. Dat de
frisse lucht op de Veluwe iedereen goed doet
blijkt wel uit de vrijwilligers die met water langs
de kant staan. Of wat te denken van
onze voorfietsers en verkeersbegeleiders op
cruciale punten. Ook de route doet menig
deelnemer stoppen om de omgeving in zich op
te nemen. Bij binnenkomst regenen de
complimenten dan ook binnen. “Wat is het hier
mooi lopen”, aldus een stelletje uit Delft. Van
heinde en ver zijn de deelnemers gekomen,
want na 5 jaar is de Nunspeetse Heideloop
toch langzaam een begrip aan het worden.
Wat resteert is een van de 300 lekkere appels (gesponsord door
Plus Supermarkt Wilmink), maar bovenal een geslaagde dag. Alle
vrijwilligers bedankt voor hun inzet, de sponsors voor het mede mogelijk maken van dit festijn en uiteraard de deelnemers voor de
deelname! Op naar volgend jaar, u doet dan toch ook (weer) mee?
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De opbrengst
Daags na het bijzonder succesvolle evenement zijn we bij elkaar
gekomen voor een evaluatie. Er was nog geen zicht op de
opbrengst, maar voor ons gevoel rinkelde de kassa behoorlijk
tijdens de Nunspeetse Heideloop. Dankzij de vele vrijwilligers
hebben we de kosten kunnen drukken en de animo qua deelname
was overweldigend. De penningmeester gaf, na de laatste facturen
ontvangen te hebben, het sein brand meester en de teller eindigde
op een netto-opbrengst van maar liefst € 1700,00. U leest het
goed: € 1700,00. Een dubbel feest. Naast veel enthousiaste
deelnemers, heeft het ook een behoorlijk bedrag opgeleverd voor
de kas van Gemeentebelang. Uiteraard gaan we dit bedrag delen
met de Schaapskudde Elspeet & Vierhouten, die hebben ons
fantastisch geholpen!
Met nog meer vrijwilligers gaan we volgend jaar proberen dit mooie
bedrag te verbeteren. Lijkt het u leuk om enthousiaste deelnemers
in te schrijven of staat u liever te keuvelen bij een waterpost? Geef
u dan op bij de organisatie van de Nunspeetse Heideloop!

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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Kramm’s Column
OPEN RELATIE
Twijfelt u weleens over uw relatie? Is dit nou alles waar u van
gedroomd heeft? Bent u nog steeds van plan om samen oud te
worden? Of vraagt u zich in stilte af hoe ‘het’ met een ander zou
zijn? De spanning, de lust en de sensatie. Hoe zou het zijn om een
ander te veroveren? Gezonde hersenspinsels die ieder mens
ontwikkelt. We hebben immers allemaal onze fantasieën. Dit is per
definitie niet fout, maar juist bijzonder dat je die fantasieën met
iemand kan delen. In het kader van een goede relatie is eerlijkheid
namelijk het allerbelangrijkste.
Vanuit de maatschappij wordt tegenwoordig gerept over een open
relatie. Dit is een relatievorm van vrijheid die toestaat om met
een ander iets aan te gaan. Gek gemaakt door de media, mooie
topmodellen die wulpse bewegingen maken op de televisie.
Televisie programma’s die vreemdgaan, bedrog en samenzwering
stimuleren in ruil voor geld en macht. We kijken er massaal naar.
Sterker nog we gaan het als kaderscheppend voorbeeld stellen.
‘Greed’ de Engelse benaming voor hebzucht. Altijd op zoek naar
meer. U weet immers zelf ook wel dat u en uw partner na verloop
van tijd niet de meest briljante minnaars aller tijden zijn. Nog extra
opgezweept door datingsites voor een geheime tweede ‘lover’. Het
blijft het verhaal van het gras is groener bij de buren en daarmee
verliest het hele idee van een open relatie in een klap zijn glans.
Achteraf blijkt bij thuiskomst dat hoe oost of hoe west u ook bent
gegaan, thuis is het nog altijd het best.
Waarom niet hardop fantaseren, maar bovenal communiceren,
met uw eigen partner? Wedden dat uw relatie dan nog vol met
verrassingen zit. Of zit u echt op een dood spoor? Dan wordt
het tijd om de relatie open te breken. Het aangename van een
slippertje, de spanning van het niet mogen, waarom niet uw eigen
relatie uitdagend maken door met uw diepste zielenroerselen op de
proppen te komen. U heeft nog veel te ontdekken en tegenwoordig
hoeft u zich nergens meer voor te schamen.
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Psy Go
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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
John van Slooten

Zomermaanden: wat was het druk!
De zomermaanden zijn de maanden van het zomerreces en
normaliter is het dan ook wat rustiger, maar dit jaar liep het
allemaal anders. De zomermaanden waren drukker dan ooit.
Laan 60 het zeer lange en complexe dossier
U heeft vast gelezen dat de Raad van State enige tijd geleden ons
als gemeenteraad helaas heeft laten weten dat wij de bestemming
op het voormalig pension niet mochten wijzigen. Onze wens maar
ook die van veel anderen is de bestemming toch te wijzigen, omdat
wij daar een pension niet wenselijk vinden.
Daarbij komt dat er veel overlast is geweest in het verleden. Op
dit moment wordt het pand gebruikt om arbeidsmigranten te
huisvesten.
Voor het zomerreces heeft het college van B&W een voorstel
gedaan om alsnog de juiste bestemming, die van pension op het
perceel te leggen. Echter een meerderheid van de commissie heeft
toen aangegeven uit te willen zoeken hoe we dit zoveel mogelijk
kunnen inperken. En daar zijn tijdens de zomermaanden diverse
afspraken over geweest.
Wij als fractie zijn van mening dat indien het alsnog mogelijk is
om de bestemming wonen op het perceel te leggen wij dat van
harte willen steunen! Het is geen locatie voor huisvesting van
meerdere personen. In de komende maanden zal blijken wat de
mogelijkheden zijn op dit vlak.
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Nunspeetse Heideloop
Bent u erbij geweest? Ik kan het u van harte aanbevelen om
volgend jaar mee te doen als deelnemer, toeschouwer of wellicht
als vrijwilliger. Het was veel heel veel werk om het met zijn allen
voor elkaar te krijgen, maar het is een topdag geworden! Heel veel
deelnemers, mooi weer en een super sfeer. Kortom de 5e editie
was een zeer groot succes!
Op de website van de Nunspeetse Heideloop vindt u alle foto’s die
gemaakt zijn van de dag: www.nunspeetseheideloop.nl.
En we zijn weer begonnen…
Inmiddels zijn de eerste vergaderingen er ook al weer geweest en
het begon direct goed. Voor het oude terrein van benzinepomp van
Espelo aan de Stationslaan is een plan ontwikkeld voor woningbouw, waaronder 14 appartementen voor starters. Al een paar jaar
praten we over dit plan en telkens kreeg het college van ons het
groene signaal. Onze fractie is direct enthousiast geworden, te
meer daar we nu eindelijk weer een aantal starterswoningen kunnen realiseren.
Maar toch was er 1 probleem, de privacy. Aan de achterkant van
het gebouw zitten slaapkamerramen die uitkijken op de tuin van de
buren. Nu is dat niet prettig dat snappen wij heel goed, maar:





In eerdere plannen zou de galerij uitkijken op de tuinen, door
het gebouw te verplaatsen is er dus een hele verbetering gekomen;
De tuinen van de mensen zijn behoorlijk diep dus er is nog
steeds veel privacy;
In het plan wordt aangegeven dat er groen gaat komen, dus
daar zijn mogelijkheden.

En de wetgeving maakt verdere aanpassingen ook niet mogelijk zo
bleek tijdens de raadsvergadering. Dit heeft de meeste overige
partijen doen besluiten toch voor te stemmen. Het college kan dan
ook vol aan de slag om wat ons betreft spoedig de schop in de
grond te steken.
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De Nunspeetse Heideloop in beeld
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GEZOCHT
Jonge en enthousiaste
Gemeentebelangers!









Taken:
Gemeentebelang een stem geven ten
aanzien van onderwerpen die jongeren
aangaan.
Aanwezig bij en deelnemen aan de
vergaderingen van Jong Gemeentebelang.
Eisen:
Wonen in de gemeente Nunspeet
Lid zijn of worden van Gemeentebelang.
Enthousiasme en interesse in gemeentepolitiek (vooral gericht op jongeren).

Om te zorgen dat nu en in de toekomst de
belangen van jongeren zo goed mogelijk behartigd
worden in de gemeente heeft Gemeentebelang
een jongerenafdeling, Jong Gemeentebelang.
Aanstormend politiek talent vormt zo een
adviserende rol met de mogelijkheid om door te
groeien.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de
voorzitter van Jong Gemeentebelang Nunspeet.
41

42

Agenda vergaderingen
Oktober 2013
Maandag

7

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

10

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

14

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

17

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

23

Bestuursvergadering

Maandag

28

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

31

Openbare Raadsvergadering

Maandag

4

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

7

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

11

Commissie Ruimte en Wonen

Woensdag

13

Algemene Ledenvergadering

Donderdag

14

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

20

Bestuursvergadering

Maandag

25

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

28

Openbare Raadsvergadering

November 2013
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December 2013
Maandag

2

Fractieberaad voor Commissies

Dinsdag

3

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

9

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

10

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

11

Bestuursvergadering

Maandag

16

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

19

Openbare Raadsvergadering

44

KLEIN BINNENHOF
UITZENDSCHEMA 2013
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur
datum:
oktober

3
10
17
24
31

november 7
14
21
28
december 5
12
19
26

gelijktijdig:

MM

MM

Kerst

partij:
VVD
CU
SGP
CDA
Gemeenteraad
Gemeentebelang
PvdA
VVD
Gemeenteraad
SGP
CU
Gemeenteraad
-
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Even voorstellen: Ewoud Mayers
Als nieuwste lid van de steunfractie en kandidaat
secretaris van de Vereniging Gemeentebelang
Nunspeet wil ik mij graag aan jullie voorstellen.
Ik ben Ewoud Mayers, 38 jaar, geboren en getogen
in Rotterdam en sinds 4 jaar woonachtig in het mooie
Nunspeet. Sinds twee jaar getrouwd met Marc
Gouswaart. Wij trouwden in Nunspeet en wij hebben hier totaal
geen last gehad van weigerambtenaren. Het was gewoon prima
geregeld. Hoewel de overgang in het begin van de verhuizing
nogal groot was heb ik hier mijn draai kunnen vinden. Mogelijk
vraag u nu zich af waarom iemand vanuit Rotterdam naar een
plaatsje op de Veluwe wil verhuizen. Na het overlijden van mijn
schoonouders heeft het huis in Nunspeet 1 jaar te koop gestaan en
dit was in de tijd dat de economische crisis begon. Ook mijn ouders
waren al overleden dus voor mij had ik geen binding meer met
Rotterdam. De beslissing was toen al snel gemaakt en tot op de
dag van vandaag heb ik geen spijt van deze beslissing.
Na een gesprek bij mij thuis met Henry Stulen en Henk Junte ben ik
in juli in de steunfractie gekomen. Dit was in het begin van de
zomerreces dus de zomer maanden heb ik mij kunnen verdiepen in
de lopende zaken en de werkwijze van de lokale politiek. Wat ik in
de afgelopen 4 jaar heb opgemerkt is dat de lokale politiek hier veel
meer leeft dat in een grote stad. Inmiddels heb ik een heel cyclus
van vergaderingen achter de rug en het politieke proces begint nu
bij mij vorm te krijgen. Recent ben ik benaderd om ook bestuurlijk
actief te worden voor Gemeentebelang, daarbij ben ik meteen
als kandidaat secretaris benoemd, de definitieve benoeming zal
plaatsvinden tijdens de algemene ledenvergadering in november.
Voordat ik lid was van Gemeentebelang Nunspeet heb ik al vele
verhalen gehoord van onze voormalige wethouder Paul Gommers.
Hierdoor ben ik mij verder gaan interesseren in de lokale politiek en
met name Gemeentebelang. Al snel kwam ik er achter dat
46

Gemeentebelang kiest voor het belang van onze gemeente in
tegenstelling van de overige partijen die allen een politieke kleur
uitdragen. Dat was voor mij een reden om actief te willen worden
voor onze partij. Mijn ultieme doel is uiteindelijk ook om actief te
willen worden in de gemeenteraad omdat ik mezelf wil inzetten
voor het gemeenschappelijk belang van onze gemeente.
In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam in de zorg op
een afdeling voor psychogeriatrische zorg. Voorheen een
gecombineerde functie als eindverantwoordelijke en planner bij een
zorginstelling. Nu ruim een jaar geleden heb ik besloten om een
stap terug te nemen in verband met lichamelijke klachten en ben
daardoor minder gaan werken.
Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan onze club en hoop u
snel te ontmoeten.
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Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

Oktober 2013
Mw. G. Dijkhuizen

Dhr. H. Makkink

Dhr. C.J.I. Eijkelenboom

Mw. M.S. Ponsteen - Vissenberg

Dhr. R.P.W. Groeneveld
Mw. E. Haandrikman - Reyenga
Mw. C.J. Haklander - Van Rhee

Dhr. H. van Roekel
Mw. J.G. van der Sloot - Hulsman
Dhr. P. Stekelenburg

Dhr. L.H. Hulsman

Mw. J.A. van Tol-van Geest

Dhr. M.J. Koot
Dhr. G. Lokhorst

Dhr. O. Vijsma

November 2013
Dhr. D.P. Berghuis

Dhr. G. Schouten

Dhr. J.G.E. Koerhuis
Dhr. A. Pluim

Mw. M.W. Storteboom
Dhr. P. van Tol

December 2013
Mw. M. de Bolster - Van der Kris Mw. J. Lokhorst - Bronkhorst
Dhr. Mark van de Bunte
Dhr. A.C.A. Davidson

Dhr. E.N. Mayers
Dhr. M.A. Mol

Dhr. J. Dekker
Dhr. F.C. Delvoix

Mw. L.L. Muis - Ye
Dhr. A.R.G.J. Wieberdink

Mw. J.C.M. Gommers - Bothe
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Mutaties
Verhuizingen:
Leden wordt verzocht om adreswijzigingen zo snel mogelijk
door te geven aan de ledenadministratie:
ledenadministratie
p/a Ewoud Mayers
Kuyperstraat 59
8072 BG Nunspeet
06 - 4272 8887
ledenadministratie@nunspeet-gemeentebelang.nl

Afscheid
Uitgeschreven:
Dhr. C. de Ridder
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Welkom
Nieuwe leden
Dhr. E.N. Mayers
Dhr. M.L.J. Gouswaart
Dhr. J. Muis
Mevr. L.L. Muis - Ye

Interview met...
Wie bent u?
Mijn naam is Eric Davidson, een geboren
en getogen Nunspeter. Ik ben een zoon
van juffrouw Tonny, de echte Nunspeters
zullen me dan wel herkennen. Destijds
heette ik Eric Hop, maar sinds mijn
huwelijk met Mariëlle heb ik de naam van
mijn vrouw aangenomen. Samen hebben
we drie kinderen. Hoe ik mezelf het beste
kan beschrijven? Als een creatieveling,
een praatjesmaker, een sociaal beest en
bovenal beelddenker en ondernemer. Ik
vind het belangrijk om te ontmoeten,
verbinden, aan te moedigen en wat voor de gemeenschap om mij
heen te betekenen. Tennis is mijn hobby, maar eigenlijk ben ik bij
alles in mijn leven bijzonder betrokken. Ik ben een echte doener
met een speciale binding in gevoel en emotie.
Wat doet u in het dagelijks leven?
Ik ben sinds 2007 oprichter en eigenaar van Creative Builders in
Nunspeet. Daar creëren wij een beleving voor elke omgeving.
Hierdoor proberen wij een communicatieproces vorm te geven. Dit
wil zeggen dat we een sfeer creëren die past bij de ruimte. Ik was
eerst werkzaam als projectmanager bij Joykids, nadat ik het zelf
had opgezet. Ik verdiende daar een goede boterham en dacht dat
het geluk mij toelachte, maar gelukkig was ik allerminst. Toen onze
jongste zoon met een open ruggetje geboren werd, leerde ik de
andere kant van de medaille kennen. Van Ronald McDonald huis
en mensen die dagelijks zorg nodig hebben was de kloof te groot
naar mijn baan als projectmanager. Daar draaide alles om
verkopen, juist over de rug van mensen die de zorg nodig hebben.
Ik zag toen het licht en besloot op te komen voor de medemens. Ik
ging mijn creativiteit achterna en besloot om ontslag te nemen. Een
goede keus, want mijn enthousiasme is terug en wij werken
inmiddels met 4 personen aan geweldige projecten bij Creative
Builders.
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Wat vindt u van de gemeente Nunspeet?
Ik leef met plezier in de gemeente Nunspeet. De omgeving straalt
rust uit door de natuur. Ook de sociale binding is groot. Ik wil graag
bij juffrouw Tonny in de buurt blijven, zij is mijn grote voorbeeld en
drijfveer. Ontzettend creatief en door haar werk met kinderen,
heeft zij mij geleerd om begrijpend na te denken. Zodoende kan
ik mij bijzonder goed inleven in de belevingscommunicatie.
Daarnaast heb ik het commerciële van mijn vader, waardoor ik als
ondernemer goed uit de voeten kan. De gemeente Nunspeet biedt
mij voldoende faciliteiten hiervoor. Ik kan niet bedenken dat ik iets
mis. Wel ben ik van mening dat Nunspeet zichzelf beter op de
kaart kan zetten. Kijk eens voorbij het wildrooster zeg ik dan
altijd. Gemeentebelang leent zich hier goed voor als lokale partij.
We kunnen Nunspeet heel goed vermarkten en hierdoor
werkgelegenheid creëren.
Wat zou u graag willen veranderen aan de gemeente?
Het uitgaansleven in Nunspeet, dat wordt nooit wat. Dit vind ik
persoonlijk wel jammer. Graag zou ik een evenement zien die voor
een mix zorgt tussen jong en oud. Een soort verbroedering. Laten
we ‘Burendag’ groter uitwerken en elkaar ontmoeten in plaats van
elkaar in hokjes plaatsen en vooroordelen uit te spreken. De gemoedelijkheid en ‘open minded’ gedachte streef ik erg na. Vroeger
hadden we een soort van zeskamp in Nunspeet waar mensen
elkaar ontmoeten en spontane gesprekken ontstonden. Geweldig.
Dat is voor mij samen leven.
Wist u dat? Eric Davidson één van de oprichters van Jong
Gemeentebelang (JGB) was in 1986. Samen hadden zij tot doel
om onder andere een jongerengemeenteraad op te zetten en de
sluitingstijden van de horeca te verruimen. De heer Davidson was
de eerste jongere op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen
destijds en kwam 4 stemmen tekort om in de raad te komen. Door
tegen de politieke gevestigde orde (lees SGP & RPF) aan te
schoppen heeft JGB ervoor gezorgd dat de sluitingstijden van de
horeca werden verruimd.
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Bent u bekend met de lokale politiek?
Jazeker! Ik ben een slapende bom. Ik volg het op de voet. Met
name het multifunctionele sportcentrum vind ik van cruciaal belang.
Gemeentebelang zal hier echt een hard punt van moeten maken.
Sport verbindt en dat is wat we nodig hebben in Nunspeet.
Waaraan zou de politiek extra aandacht moeten besteden?
Zoals ik al zei is het belangrijk om een multifunctioneel sportcentrum te creëren. Dit zorgt voor sociale verbinding en zou een
breekpunt voor Gemeentebelang moeten zijn. Het kan niet zo zijn
dat de sportbelangen straks via de coulissen naar de politieke
achtergrond worden verdreven. Ook zouden de wijken in Nunspeet
gepromoot moeten worden. Vroeger waren er echte wijkbijeenkomsten en zelfs heuse rivaliteit. Bijvoorbeeld tussen de
wijken Oenenburg en ‘Korea’. Laten de buurtverenigingen hun
handen in één slaan met de gemeente en aan wijkenverbroeding
werken. Laten we samen zorgdragen voor een leefbare
maatschappij. De gemeente kan hiervoor een platform zijn, door bij
te dragen aan saamhorigheid.
Zo heeft Creative Builders het Verscholen Dorp maatschappelijk
geadopteerd. In de receptie van hotel De Vossenberg in Vierhouten
is een uniek inrichtingsconcept tot stand gekomen over het
Verscholen Dorp. Met de creatieve inbreng wordt de ‘beleving’ van
het Verscholen Dorp overgebracht op bezoekers. Gaat u er eens
een kijkje te nemen en laat u verrassen.
Wie mogen we de volgende keer interviewen?
Dat houden we nog even geheim!
Afsluiter
Mensen zeggen vaak ‘als je kijkt naar het verleden sta je met de
rug tegen de muur’. Ik zeg altijd. “Als je eens luistert en meedenkt
met het verleden dan staan we samen allemaal open in de
toekomst”. Hiermee bedoel ik dat we zelf verantwoordelijk zijn voor
onze omgeving. Draag daarom ook zorg voor uw medemens, dit
verrijkt uw leven. Een motto dat aansluit bij Gemeentebelang: een
partij die er is voor iedereen!
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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
Ewoud Mayers
Kuyperstraat 59
8072 BG Nunspeet
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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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