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Redactioneel                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                       
 
 
                                
 
                                              
 
                                    

Met frisse moed! 
Gemeentebelang draait op volle toeren. Een nieuw verkiezings-
programma staat in de verf en geeft daarmee het startschot voor de 
campagne. Met frisse moed gaan we ertegen aan om ook in 2014 
weer als grootste partij uit de verkiezingen te komen. Waarom? 
Omdat Gemeentebelang een partij is voor iedereen! Kortom een 
afspiegeling van de maatschappij in al haar schakeringen, daar 
wordt u toch ook enthousiast van! 
 
Dankzij uw inzet, hetzij actief of achter de schermen, is Gemeente-
belang altijd en overal. Onze raadsleden, wethouder en voorzitter 
zijn weer in de pen gekropen om de boodschap van onze club door 
te geven. Ook het ‘interview met’ geeft aan dat uw mening telt.    
Vertel het ons als u vragen of opmerkingen heeft én vertel het     
anderen als u onze club een warm hart toe draagt, 
 
Zoals de Kerstman op de voorkant van het Klaverblad met zijn bel 
de aandacht trekt, zo is het Gemeentebelang geluid altijd en overal 
te horen. Geen landelijke invloed, maar lokale politiek, gericht op u! 
 
Namens de redactie, 
Mark van de Bunte 
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Bestuur 

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  

Voorzitter 
Martin Mol 
Stationslaan 71a 
8071 CL Nunspeet 
0341 - 452397 
martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl  

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

Penningmeester 
Henk Junte 
De Savornin Lohmanstraat 8 
8072 AZ Nunspeet 
06 - 4833 9943 
henk.junte@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Secretaris 
Ewoud Mayers 
Kuyperstraat 59 
8072 BG Nunspeet 
06 - 4272 8887 
ewoud.mayers@nunspeet-gemeentebelang.nl 
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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 

 
 Ruimtelijke Ordening 

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

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

Wethouder 



9 

Fractie 

Fractievoorzitter 
Henry Stulen 
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) 

 
Aartje Franken 
Anthony Duyckstraat 9 
8022 AZ Zwolle 
06 - 29584559 
aartje.franken@nunspeet-gemeentebelang.nl 

 
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  
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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 

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 
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Door de voorzitter 
Martin Mol 

van de Bestuurstafel 

De afgelopen maanden is er weer keihard gewerkt door de vele 
enthousiaste vrijwilligers die samen de kernploeg van Gemeente-
belang vormen. Het verkiezingsprogramma is zo goed als           
afgerond, alle artikelen voor de promotie zijn reeds besteld, en de 
planning voor de campagne staat op de rol.  
 
In het weekend voor de kerst kunt u ons op vrijdagavond en        
zaterdagmiddag weer verwachten in het centrum van Nunspeet 
met de inmiddels traditionele Gemeentebelang kerstkransjes die 
we weer gaan uitdelen waarbij we iedereen prettige feestdagen 
zullen wensen. Dit uiteraard in onze bekende gele jassen en met 
onze Kerstman Henry Stulen (in afwijkende kledij uiteraard). 
 
Tijdens de extra algemene ledenvergadering op 13 november 
jongstleden is de kandidatenlijst voor de verkiezingen op 19 maart 
2014 vastgesteld. Terugkijkend op deze positieve en constructieve 
vergadering kunnen we concluderen dat de selectiecommissie 
goed werk heeft geleverd. De voorgestelde lijst is ongewijzigd 
overgenomen door de leden.  
 
Echter, één belangrijk element heeft het bestuur die avond echter 
verzuimd en daarvoor trekken wij het boetekleed aan: namelijk het 
afscheid nemen van Leonie Lankman en Niels de Bolster als     
jarenlange voortrekkers in het bestuur van Jong Gemeentebelang. 
Leonie en Niels: Heel hartelijk bedankt voor al datgene wat jullie 
vele jaren voor (Jong) Gemeentebelang hebben gedaan en       
betekend! 
 
Op maandagavond 20 januari staat de presentatie van het         
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verkiezingsprogramma 2014-2018 aan onze leden gepland. Wij     
nodigen u van harte uit voor deze avond in Landgoedhotel Villa 
Vennendal, aanvang 20:00 uur. 
 
Tot slot, de Sint is weer vertrokken en de feestdagen staan voor de 
deur. Namens het bestuur wil ik u allen prettige kerstdagen         
toewensen en een gelukkig, voorspoedig en bovenal gezond 2014. 
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van de Wethouder 

Door de wethouder 
Edward van der Geest 

Rare tijd! 
Als u dit leest, zitten we al half december en dus 3 maanden voor 
de verkiezingen! 
 
Een rare tijd! Zeker als de wethouder ook lijsttrekker is en samen 
met een grote groep Gemeentebelangers de komende tijd druk zal 
zijn met het uitdragen van onze boodschap.  
 
Aan de ene kant bestuurlijke verantwoordelijkheid en onderdeel van 
een college dat ook door moet gaan met haar werk, aan de andere 
kant uitleggen dat Gemeentebelang soms wat anders wil dan het 
college! 
 
Laat mij een voorbeeld geven: Molenbeek! Na de vorige verkiezin-
gen is dat mijn directe verantwoordelijkheid. We hebben toen als 
Gemeentebelang aangedrongen op een verruiming van het plan, 
dus met minder woningen, passend voor Nunspeet, maar wel      
eindelijk een groot aantal betaalbare woningen voor starters. Nu 
heeft de Raad van State een streep gezet door het plan, omdat er 
wellicht een paar bomen misschien beschadigd zouden kunnen 
worden. 
 
Als (verantwoordelijk) bestuurder, baal je dan als een stekker! Al 
dat werk "voor niets", hele procedure opnieuw!  
 
Als lijsttrekker krijg ik het dan ook lastig. Immers andere politieke 
partijen zullen enerzijds roepen dat ze altijd al vonden dat het      
anders moest, anderzijds zullen ze naar mij wijzen dat ik het fout 
heb gedaan!  
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Maar misschien geeft het ook een mogelijkheden voor ons. Wij      
waren ook niet met alles in het oorspronkelijke plan blij, maar zaten 
voor een deel vast aan een eerder vastgesteld bestemmingsplan. 
Binnen die mogelijkheden hebben we toen naar een optimum      
gezocht. Nu kunnen we wellicht verder gaan en andere keuzes   
maken, die passen bij de situatie van 2013. Voelt u de spagaat?  
 
Zo zijn er ook dossiers denkbaar op het gebied van de collega-
wethouders. Zaken waar je, aan de ene kant bestuurlijk mee bezig 
bent/was en ook compromissen moet sluiten, en aan de andere 
kant politiek mee wilt bedrijven! 
 
Het is wel prettig te constateren, dat het overgrote deel van wat de 
wethouder heeft gedaan goed past "in het straatje" van (de lijsttrek-
ker van) gemeentebelang! 
 
In het collegeprogramma was duidelijk het verkiezingsprogramma 
van Gemeentebelang terug te vinden! Ik zie dan ook met              
vertrouwen de komende verkiezingstijd tegemoet! We hebben      
samen goede dingen bereikt en gaan weer goede dingen doen de 
komende vier jaar! 
 
Onze trouwe leden en stemmers zullen immers altijd het              
Gemeentebelang-geluid horen en herkennen!  
 
De wethouder zal proberen nog een aantal zaken af te ronden voor 
eind maart!  
 
Dat is goed voor Nunspeet, maar is ook wat je als bestuurder wil, 
dingen voor elkaar krijgen en het zal positief uitstralen op Gemeen-
tebelang. De lijsttrekker kan het stokje dan naadloos overnemen. 
 
Een rare, mooie maar drukke tijd dus!  
 
Rest mij u een heel prettige kerst en een gezond en gelukkig 2014 
toe te wensen. 
 
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 

De fractie 
Vertrouwen is het eerste woord wat ik wil tikken. Onze kieslijst, met   
mogelijk toekomstige raadsleden, geeft dat vertrouwen. Ook ons 
bestuur en Jong Gemeentebelang gevem vertrouwen. Bovendien 
hebben de eerste tien kandidaten die op de lijst staan een intentie- 
verklaring getekend ten overstaan van de aanwezigen op de leden-
vergadering. Juridisch niet van waarde maar beloofd is beloofd! In 
de verklaring stond onder ander vermeld dat een voor Gemeente-
belang gekozen raadslid bij het besluit om terug te treden als 
raadslid uit de fractie van Gemeentebelang, de raadszetel weer   
beschikbaar stelt en dus in dat geval een vacature achterlaat in de 
fractie van Gemeentebelang Nunspeet. We staan dus als een blok 
voor Gemeentebelang en haar gedachtengoed. Op 19 maart 2014 
weet de kiezer dus zeker dat een stem op Gemeentebelang zeker 
tot de volgende verkiezingen bij Gemeentebelang blijft. Zoals het 
hoort!  
 
Commissie Algemeen Bestuur (AB) 
 
Conceptdraaiboek jaarwisseling 2013-2014 
In de commissie kwam het draaiboek wat de oud en nieuw viering 
dit jaar in goede banen moet leiden (niet lijden dus) aan de orde. In 
het draaiboek staat opgenomen wanneer en waar er vuurwerk of 
carbid mag worden afgeschoten en waar en wanneer vreugdevuren 
mogen worden gestookt. Het draaiboek is tot stand gekomen na 
evaluatie samen met politie, jeugd en jongerenwerk. Een doel is om 

Door de fractievoorzitter 
Henry Stulen 
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de hoge schadebedragen aan verkeersborden, prullenbakken en 
andere zaken in de openbare ruimte terug te dringen.  
 
Verder gaat het er om dat overlast teruggedrongen moet worden 
tot een aanvaardbaar niveau. Er moet sprake zijn van een         
aanvaardbaar openbare orde niveau. Helaas missen we in het 
draaiboek en in de verordeningen van de gemeente iets over      
dierenwelzijn. Een inspreker sprak over het afsteken van carbid 
naast een paardenstal. 
  
Ik heb aangegeven dat het een prima document is maar volgens 
mij is het document iets om tijden en plaatsen te regelen maar het 
gedrag kunnen we niet regelen. Én het gedrag is nu juist het      
probleem! Ik stak in op de samenleving en het zelfcorrigerend      
vermogen van de mens. Volgens mij is een vernieler of overlast-
veroorzaker zelden alleen. Dus is er altijd iemand die corrigerend 
kan optreden.  
 
Ook weet ik zeker dat het niet per definitie jeugd is die vernielingen 
en/of overlast veroorzaken. Deze vernielingen gebeuren ook niet 
op de in het document genoemde plaatsen of op de genoemde   
tijden. Als we dat willen terugdringen moeten we ons richten op    
bewustwording en motivatie. We (ja ook u en ik) moeten elkaar 
aanspreken op onaanvaardbaar gedrag. We moeten niet lachen 
om de sterke verhalen over verkeerd gedrag, maar de betrokkene     
vertellen dat het niet stoer is dat hij/zij de gemeenschap schade 
heeft berokkend. Schade die door u en ik moet worden betaald!  
 
Neem dan de dieren. Het is toch ronduit belachelijk dat in het      
buitengebied carbid of ander vuurwerk word afgeschoten in de    
nabijheid van dieren? Deze dieren staan altijd weerloos in een stal 
of in een weiland en lijden werkelijk door het “plezier” van enkele 
mensen. Daarom vroeg ik vorig jaar al namens Gemeentebelang 
om regels, met betrekking tot dit onderwerp, te stellen in de         
gemeenteverordening. Blijkbaar was de tijd er toen niet rijp voor 
want ik kreeg het toen niet voorelkaar. Nu was ik als laatste aan de 
beurt met woordvoering in de commissie en hoorde ik dat alle      
partijen het veroorzaken van dierenleed veroordeelden en dat er 
zelfs al over opnemen in de verordeningen werd gesproken door 
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een enkeling. Voor mij dus “bingo”. Ik vroeg de burgemeester met 
een aanpassing van de verordening te komen omdat blijkbaar de 
hele gemeenteraad dit wenste. De burgemeester gaf aan de we dit 
jaar nog een nieuwe verordening vast zullen stellen en dat dit      
onderwerp zal worden opgenomen. 
  
Gemeentebelang is natuurlijk erg voorstander van een mooi feest 
tijdens de jaarwisseling. Een feest voor iedereen waarbij het geven 
en nemen is. Dus elkaar ook iets gunnen. Geen betutteling. Wij zijn 
trots zijn op de wijze waarop in Hulshorst een feest georganiseerd 
wordt. Daar staat aan de rand van het dorp een grote feesttent    
geplaatst waar alle Hulshorsters welkom zijn. Zelfs collectief vuur-
werk heb ik daar al eens gezien. Een mooi feest dus en ook nog 
eens supergoed voor de sociale samenhang.  
 
Commissie Maatschappij en Middelen (M&M) 
 
De begroting 2014-2017 
De gemeente Nunspeet doet het financieel goed als je kijkt naar 
andere gemeenten. Dat wil niet zeggen dat er geld genoeg is. Dat 
is absoluut niet zo. Bij de begroting staken we vooral in op de      
samenleving en minder in stenen en asfalt. We zijn natuurlijk wel 
enorm voorstander van rondwegen maar wat ons betreft mag het 
onderhoud wel zoals we dat in nagenoeg alle andere gemeenten 
zien. Iets minder dus. Alle partijen in de Nunspeetse raad deden er 
juist een schepje bovenop. En wat het helemaal zuur maakt is dat 
dit ging ten koste van de digitale informatievoorziening en dat is in 
deze tijd juist van enorm belang.  
 
Wij dienden moties in die Stichting De Metgezel (maatjesproject) 
en Schaapskudde Gemeente Nunspeet de kans geven om het 
hoofd boven water te houden zodat ze meer kans hebben om          
onafhankelijk van gemeentelijke subsidies te functioneren. Dat    
deden we in belang van de samenleving. Het was heel bijzonder 
dat de CU slechts 10.000 euro wilde reserveren voor realisatie van 
zaken uit het dorpsplan Vierhouten. Symboolpolitiek noem ik dat 
want je wilt toch eerst weten wat je wilt doen voor welk geld?  
 
Wij vroegen naar aanleiding van opmerkingen in Vierhouten om 
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meer rustpunten/bankjes langs wandelroutes in Vierhouten. Dat is 
concreet! We willen ook een kunstgrasveld in Vierhouten. Ook      
concreet! We willen eindelijk bouwen in Vierhouten. Nog een keer 
concreet. We willen het parkeren in Vierhouten beter regelen. Wij 
vroegen om een bestemmingsplan voor Vierhouten in plaats van 
een combinatieplan voor Vierhouten en Hulshorst. Allemaal       
concreet! Dat kost soms geld maar dat volgt dan. Al met al was het 
een positieve vergadering waar we toch weer echt ouderwets     
Gemeentebelang waren met een blik op de toekomst.  
 
Toekomst van sportaccommodaties in gemeente Nunspeet 
Het vervolg op het vorige Klaverblad. Toch is het nog niet klaar op 
het moment als ik dit schrijf. De commissie vroeg het college om 
met een nota te komen waarin de samenhang tussen binnensport, 
buitensport, De Brake en De Wiltsangh duidelijk werd. Onze wet-
houder Edward van der Geest deed zijn best hiervoor en de nota 
kwam er. Daar las u de vorige keer over. Het bizarre is dat de CU 
en de SGP juist om deze laatste nota vroegen en nu weer de hele 
samenhang uit de nota haalden door er onderdelen uit te plukken. 
 
Gemeentebelang pleit voor een nieuw zwembad en een multi-
functionele sporthal op De Wiltsangh. Verder vroegen wij kunstgras 
in Vierhouten voor de voetbal, maar ook voor de dorpsvereniging. 
Natuurlijk staan we achter een nieuwe tennisbaan voor Hulshorst 
en we vroegen om te kijken naar verleden en toekomst voor de    
tennisvereniging Elspeet. Wij staan achter het beleid dat alles wat 
nodig is om te kunnen sporten een basisvoorziening is en dus     
onder beheer van de gemeente moet zijn.  
 
Concreet hebben we het dan over velden, zalen, kleedkamers,      
enzovoort. Niet over de kantine dus. Het lijkt er zelfsop dat we naar    
renovatie van De Brake gaan. Jammer en zelfs schadelijk. De 
zwem- en poloclub krijgt dus geen geschikt wedstrijdbad en moet 
het blijven doen met het huidige. Het zwembad gaat een tijdje dicht. 
Klanten gaan dus “lopen”. Zwemlessen worden nog meer dan      
voorheen elders gestart. De zwem- en poloclub moet tijdelijk een       
andere wedstrijd- en trainingslocatie zoeken wat een schier          
onmogelijke opgave is. Kortom, uitdagingen te over. Positief is dat 
revitalisering van De Wiltsangh wel doorgaat. Een speerpunt van 

http://nunspeet.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=679031/type=pdf/8b._CV_Toekomst_van_sportaccommodaties_in_Nunpeet.pdf
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Gemeentebelang! Het onderwerp komt dus nog weer op de      
agenda.  
 
Commissie Ruimte en Wonen (R&W) 
 
Dagrecreatie Stakenbergweg/Oude Zwolseweg 
Ook dit is een vervolg op mijn vorige bijdrage. De Stakenberg(weg) 
en het gebied krijgen een update wat deels door de provincie      
betaald wordt. Heel positief allemaal. Een mooie kans. Wij maakten 
ons zorgen over het feit dat het fietspad verwijderd zou worden en 
dat de fietsers dan over de weg moesten. Ik ben daar gaan kijken 
op een mooie zaterdag en zag dat de fietsers nu ook al veel       
gebruik maakten van de weg. Auto’s hielden daar keurig rekening 
mee. Ik bedacht me dat herinrichting van de weg het gecombineerd 
gebruik van fiets en auto nog veiliger zou maken. Ik begreep    
waarom het college dit voorstel had gedaan.  
 
Toch kwam het college met de mededeling dat het fietspad         
gehandhaafd zal worden. Nog veiliger natuurlijk! Wel gaf ik aan dat 
het dan wel goed onderhouden moest worden. Het CDA hield een 
vurig pleidooi voor een openbaar toilet op de Stakenberg. Ik heb 
me op dit punt aangesloten bij de PvdA die voorstelde een extra 
boom te planten voor dit doel. Namens Gemeentebelang hield ik 
een pleidooi voor een wilduitkijkpost. Bewoners van Elspeet waren 
daar tegen volgens wethouder Gert van den Berg. Tegen omdat ze 
bang waren voor afsluiting van andere plekken. Dat afsluiten kan 
natuurlijk helemaal niet als het aan ons ligt. De wildobservatiepost 
moet dan van ons natuurlijk wel gratis zijn!  
 
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 voor-
al met onze leden. Ik wens u prettige kerstdagen en een gezond en 
gelukkig 2014! 
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Commissie Maatschappij en Middelen  

Door raadslid 
Julia Vriend 

Begroting 
De begroting 2014-2017 is geweest. De begroting is heel             
belangrijk. Dat wordt het leidraad. We hebben er dan ook veel en 
vaak over vergaderd. Er moest bezuinigd worden en onder andere 
leed daar de subsidiëring van organisaties onder. Stichting           
De Metgezel wordt bijvoorbeeld enorm gekort. Zij gingen van een     
stimuleringssubsidie van € 15.000,- naar een maximale subsidie 
van € 3000,-. En hoewel wij het College snappen, zagen wij ook dat 
Stichting De Metgezel geen bestaanszekerheid meer had. Daarom 
heeft Gemeentebelang een amendement ingediend. Daarmee zeg 
je kort en simpel gezegd: College hier gaan we niet mee akkoord 
dit moet anders. Gelukkig kregen we alle steun van de andere     
partijen, behalve van de VVD. Het amendement werd dan ook      
aangenomen. Dit zorgde ervoor dat Stichting De Metgezel voor een 
jaar toch de subsidie kreeg van € 10.000,-. Daardoor hebben ze de 
tijd om zich te hervormen.  
  
Verder werd er een aanzet gemaakt met de transitie Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hier valt bijvoorbeeld persoonlijke 
verzorging, begeleiding en kortdurend verblijf onder. Een aantal 
taken komen naar de Gemeente. Een behoorlijke klus omdat de 
Gemeente er heel veel taken bij krijgt op gebied van jeugdzorg en 
participatiewet (dit bij elkaar noemen ze de 3 transities). Het is dus 
erg belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. En het              
veranderd ook steeds vanuit het rijk dus moet je scherp en actueel 
blijven.  
 
U leest het: raadswerk is uitdagend werk! 
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Presentatie verkiezingsprogramma 

Het is begonnen! De strijd om de kiezer. Met het bestuur, de      
(steun)fractie, Jong Gemeentebelang én een promotiecommissie 
die op volle toeren draait. Met z’n allen, ook u, hebben we input 
gegeven aan het verkiezingsprogramma. Dit is belangrijk, want dit 
programma moet een afspiegeling zijn van de wensen en mogelijk-
heden van u als burger in de gemeente.  
 
Daarom wordt er hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De schrijvers leggen de 
laatste hand aan een beknopt, prikkelend programma dat zich   
concentreert op datgene wat naar Gemeentebelang overtuiging 
nodig is voor een goed functionerende gemeente vóór iedereen.  
 
Gemeentebelang staat midden in de samenleving en is de enige 
lokale partij in Nunspeet. Dat betekent dat niet naar de regels van 
de landelijke politiek moet worden gehandeld maar dat puur kan 
worden gekeken naar de belangen van de inwoners van onze       
gemeente. Daarop is ook het verkiezingsprogramma gebaseerd. 
Concreet, haalbaar en uitvoerbaar. 
 
Bent u benieuwd naar de speerpunten en het complete programma 
van Gemeentebelang voor de raadsperiode 2014-2018? Wij       
nodigen u van harte de  presentatie van het verkiezingsprogramma 
bij te wonen in Landgoedhotel Villa Vennendal, aanvang om 20:00 
uur. 
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Kerstkransjes 

De kerstdagen en oud en nieuw naderen. Daarmee is het weer tijd 
voor onze traditionele kerstkransjes actie. Elk jaar deelt Gemeente-
belang kerstkransjes uit op de markt. Dat zullen we dit jaar doen op 
vrijdagavond 20 december en zaterdagmiddag 21 december.  
 
De bestuursleden, raadsleden, steunfractie, onze wethouder en de 
Jong Gemeentebelangers doen allemaal mee. Zoals ieder jaar is 
er weer een echte Gemeentebelangkerstman. Gestoken in een 
fraai pak en voorzien van een luide bel. U kunt hem dit jaar niet 
missen! Midden in het winkelend hart van Nunspeet klinkt het     
imposante geluid van de bel en natuurlijk: Oh, oh, oh! Prettig    
kerstfeest 
 
Wie lust er nou geen kerstkransje van de kerstman? De           
kerstkransjes gaan zoals elk jaar van hand tot hand en leveren    
bijzondere gesprekken op. Met deze actie wil Gemeentebelang 
iedereen prettige feestdagen en een gelukkig en bovenal gezond 
nieuwjaar toewensen.  
 
Wilt u meehelpen met het knopen van de kerstkransjes? Of eet u 
ze liever op? U kunt zich altijd opgeven bij onze voorzitter en      
anders zien wij u graag op de markt, want Gemeentebelang is altijd 
en overal. 

 
 

Ja, het is hem echt. De         
Gemeentebelangkerstman!  
Mis hem niet op vrijdag 20    
december en zaterdag 21     
december. 
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van de Penningmeester 

Nogmaals wil ik u de actie TIEN voor DIEN 
onder de aandacht brengen. We hebben dit 
geld hard nodig voor de aankomende      
verkiezingen. Zéker wanneer we de grootste 
partij willen blijven. Politiek gezien zitten wij 
wel goed met een goede fractie en een    
uitstekende lijsttrekker! 
 
Gemeentebelang hoopt op u te mogen    
rekenen! 
 
Verder wens ik u alvast fijne Kerstdagen, 
een goede jaarwisseling en een gezond 
2014 toe. 
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Kramm’s Column  

DOPING 
 
Prestatiebevorderende middelen zijn niet weg te denken uit ons 
dagelijks leven. Het omhelst niet alleen de Tour de France waar 
jarenlang stelselmatig junks op een stalen ros acteerden. Ook een 
bakje koffie staat in een beperkte mate op de dopinglijst en is      
hiermee waarschijnlijk het meest gebruikte stimulerende middel ter 
wereld. Onze maatschappij vraagt om doping. Het vraagt om      
supermensen, het moet altijd beter, meer en sneller. Niet alleen 
door voeding, maar ook door geavanceerde technologie.  
 
Vraag in een elektronicawinkel eens naar een televisie, de verkoper 
zal meteen van wal steken door u te overtuigen van de nieuwste 
gadgets op dit gebied. Een beeldbuis, dat is alsof u in een stenen 
tijdperk leeft. Een LCD, plasma of LED? Nee, u heeft duidelijk       
de ontwikkelingen niet gevolgd. Een 3D televisie of een                  
‘smart-televisie’ is tegenwoordig het credo. Gesteund door FOMO, 
‘Fear Of Missing Out’, gaat u mee met de trend van beter, meer en 
sneller. Stelt u zich eens voor dat u achterblijft?  
 
Gesteund door deze technologische vooruitgang wordt uw         
adrenalinespiegel verhoogd. Tegen beter weten in verplicht u     
hiermee uzelf om daadwerkelijk gebruik te maken van alle functies. 
Immers dit geeft ons endorfine, het gelukmakende stofje in ons 
brein, die voor een blij en genoegzaam gevoel zorgt. Met de      
nieuwe televisie bent u koploper ten opzichte van de buren, familie 
en kennissen. Zij komen de Tour de France bij u kijken, want u kan 
dit op pauze zetten en live ‘meepraten’ op het tweede scherm. 
 
Door deze snelle technologische ontwikkelingen moet ons brein 
meegroeien. Helaas is dit niet een vanzelfsprekend proces. Het 
brein is geen spons dat alles meteen opzuigt. Het heeft meer weg 
van een vergiet. U vergeet de relevantie en laat het denken over 
aan de vaak zelfbenoemde ‘experts’. Beïnvloeding is hierdoor de 
belangrijkste drijfveer van de marketing geworden. Vandaar dat u 
stimulerende middelen nodig heeft om in de huidige maatschappij 
op de been te blijven. Van pijnstillers tot slaappillen en van alcohol 
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Psy Go 

tot drugs. We leven in een dolgedraaide consumptiemaatschappij in 
plaats van dé voorgestelde participatiemaatschappij. 
 
Zegt u nou eens eerlijk: Had u niet beter een boek kunnen lezen in 
plaats van zogenaamd meediscussiëren met The Voice en hebben 
die uren op uw Ipad bijgedragen aan uw intelligentie? We          
amuseren ons tegenwoordig kapot door niets te willen missen. Dit 
gaat helaas wel ten koste van ons realiteitsbesef, de vooruitgang 
heeft een geestdodende werking. Gelukkig is er doping om dit te 
camoufleren.  
 
En wat houdt u tegenwoordig op de been? 
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Commissie Ruimte en Wonen 

Door raadslid 
John van Slooten 

Vitale parken Noord Veluwe 
Hoe gaat de toekomst eruit zien van de vakantieparken op de 
Noord Veluwe? Eén van de vraagstukken in het project Vitale     
parken Noord Veluwe. 
 
De Regio Noord Veluwe (RNV) is begonnen een plan van aanpak 
voor te bereiden waarmee de 6 RNV gemeenten, waaronder     
Nunspeet, de komende jaren vraagstukken die spelen op het      
gebied van de verblijfsrecreatie spelen gaan aanpakken. Maar 
waarom is dit project in gang gezet? Er zijn toch al diverse           
initiateven om de verblijfsrecreatie een positieve impuls te geven? 
 
Het antwoord is ja én nee. Ja, op promotioneel gebied is het        
Veluws Buro voor Toerisme bijvoorbeeld druk bezig om meer      
vakantiegasten naar de Veluwe te trekken. Maar er spelen ook    
andere kwesties. Niet alle vakantieparken doen het even goed. Er 
zijn diverse parken in de regio welke de afgelopen jaren sterke      
teruggang hebben gezien in de aantallen gasten. En als we niets 
gaan doen bestaat de kans op verpaupering zelfs. 
 
Maar wat gaan we dan allemaal doen? Daar is het plan van de 
RNV voor. Waar zitten de grote problemen en hoe kunnen we     
onder meer op ruimtelijk gebied daar oplossingen voor bedenken. 
Eén van de suggesties die al in de wandelgangen genoemd wordt 
is het toestaan van (semi)permanente bewoning van bijvoorbeeld 
vakantiehuisjes. Dit om zodoende de parken de mogelijkheid te   
geven alsnog geld te verdienen omdat anders de parken wellicht 
failliet gaan. 
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Gemeentebelang is daar absoluut geen voorstander van!           
Permanente bewoning op vakantieparken is onwenselijk. En al he-
lemaal als we bepaalde parken wel en bepaalde parken dit niet toe 
zouden staan. 
 
Natuurlijk hebben wij als gemeenten een uitdaging liggen om de 
vakantieparken te helpen daar waar mogelijk. Echter wat ons      
betreft moeten we niet op de stoel van de ondernemer plaats      
gaan nemen om de problemen op te lossen. 
 
De afgelopen jaren is er een tendens geweest dat het aantal        
vakantiegasten terugloopt. En we zien dat er onderscheidt komt 
tussen bedrijven die het goed doen en nog steeds meer gasten 
aantrekken en bedrijven die een terugloop zien. Dat heeft oorzaken 
natuurlijk.. en die oorzaken hadden aangepakt moeten worden. 
Door wie? door de ondernemer! 
 
Wij blijven de plannen hieromtrent nauwlettend volgen. 
 
Gemeentebelang maakt zich sterk voor het toerisme 
Niet alleen in regionaal verband zijn er veel ontwikkelingen. Ook 
lokaal wordt er hard gewerkt aan ons toeristisch product.       
Droomparken, u kent ze vast van televisie, heeft een voorstel      
ingediend voor een grote ontwikkeling op Bad Hoophuizen. Een 
groot plan, maar ook een mooi plan wat een waardevolle             
verbetering zal opleveren aan de rand van het Veluwemeer.  
 
Maar hoe gaan we dit in een bestemmingsplan gieten. Het voorstel 
van het college is besproken in de commissie van de maand       
oktober. En het college was strikt, strikt in hoe zij bepaalde zaken 
willen afbakenen. Een belangrijk punt is het permanent bewonen 
voorkomen. Het college wenst dit te bereiken door alle eigenaren 
van de vakantiehuisjes te verplichten deze ook te gaan verhuren 
via Droomparken. 
 
Wat onze fractie betreft gaat dit te ver! U koopt een mooi vakantie-
huisje maar moet verplicht andere mensen middels verhuur         
toelaten. Dat willen mensen niet. Wij zien, omdat ik en mijn vrouw 
veel actief zijn in de recreatiebranche, dat steeds meer mensen wel 
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hun chalet of bungalow verhuren. Eén van de redenen is gewoon-
weg de crisis. Men kan de extra euro’s goed gebruiken. 
 
Wat ons betreft worden in de contracten die de koper afsluit met 
Droomparken opgenomen dat permanente bewoning verboden is. 
En als het misgaat dan moet de gemeente Droomparken daarop 
kunnen aanspreken. Dan hebben wij als gemeente ook met één 
partij te maken die wellicht aangeschreven met worden. 
 
In de komende maand komt dit onderwerp in een herzien vorm op 
de agenda. Wij zijn dan ook erg benieuwd wat het college ons als 
commissie en raad gaat voorstellen. 
 
Een erg toeristische bijdrage dit keer. Weer eens wat anders dan 
ruimtelijke plannen voor bijvoorbeeld woningen. Het toerisme is   
belangrijk voor Nunspeet en moet dat vooral ook blijven! 

 

 OP SCHOENEN VAN VEDDER LOOPT U VERDER  

NUNSPEET - Stationslaan 11 - Tel.0341-252013 

ERMELO  - de Enk 3  - Tel.0341-559543  

Tegen inlevering van deze 

advertentie GRATIS 

onderhoudsmiddel bij aankoop 

van een paar schoenen 

 t.w.v. € 3.90   
  

Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen 

                       WAARDEBON  

gemb 
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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 gemeente-

politiek (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. 
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Agenda vergaderingen 

Januari 2014   

Maandag 6 Fractieberaad voor Commissies 

Donderdag 9 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 13 Commissie Ruimte en Wonen 

Donderdag 16 Commissie Algemeen Bestuur 

Maandag 20 Presentatie verkiezingsprogramma 

Woensdag 22 Bestuursvergadering 

Maandag 27 Fractieberaad voor Raad 

Donderdag 30 Openbare Raadsvergadering 

   

Februari 2014   

Maandag 3 Fractieberaad voor Commissies 

Donderdag 6 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 10 Commissie Ruimte en Wonen 

Woensdag 12 Verkiezingsdebat BKN (Veluvine) 

Donderdag 13 Commissie Algemeen Bestuur 

Woensdag 19 Bestuursvergadering 

Maandag 24 Fractieberaad voor Raad 

Donderdag 27 Openbare Raadsvergadering 
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KLEIN BINNENHOF 
 

 

UITZENDSCHEMA 2013  
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur 

 
 

 datum:  gelijktijdig:  partij: 
 
december 5     SGP 
  12     CU 
  19     Gemeenteraad 
  26  Kerst   - 
  30    Alle fractievoorzitters   
      Oudejaarsuitzending (2 uur) 
 
Het uitzendschema voor 2014 is nog niet bekend bij de redactie 
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Wij feliciteren (die jarig waren of worden)  

 Januari 2014   

Dhr. J. Keijl Dhr. H.J. van Son 

Dhr. A.J. van Leeuwen Dhr. G. Storteboom 

Dhr. J.W. van Leeuwen Mw. Stefanie Stulen 

Dhr. P. Pos   

    

 Februari 2014   

Dhr. E.P. van Boven Mw. W. Schouten - Oldenhof 

Dhr. J. Bronsveld Dhr. H.J. Stulen 

Dhr. G.G. Foppen Mw. H.S. Vissenberg - Bloemsma 

Mw. A.G. Lankman - Van Pijkeren Dhr. J. Muis 

Dhr. H.W. Rutgers   

    

 Maart 2014   

Dhr. F. Alfrink Mw. M.I. Junte - Sagius 

Dhr. Melvin Bakker Dhr. W. Kleine Deters 

Mw. E.L.L.E. Bischoff - Butselaar Dhr. D.Th. Kraandijk 

Dhr. W. Bonte Mw. Leonie Lankman 

Mw F. Borsboom - Esselink Mw. C. Mol - Schaftenaar 

Mw. J. ten Brink Mw.. E.M. Mouwer 

Dhr. A.A.E.F. van Eijck Mw. G. Smink 

Dhr. E.H. van der Geest Mw. H. Vijsma - Van de Bunte 

Dhr. P.P.G. Gommers Mw H. v.d. Vlis-Jung 

Dhr. J.A. Hamer Dhr. A.G. van der Weide 

Dhr. H. ten Hove Dhr.  M.L.J Gouswaart 

Dhr. A.J. Joosse   
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                               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              Welkom     

Uitgeschreven:                                 
Dhr. K. Kolstee 
Dhr. J. Engel 
Mw. J. Lokhorst - Bronkhorst 
Mw. A.C. Hamer- Van de Ham 
Dhr. P.J.A. Smit 
Mw. A. Smit - Van ‘t Hul 
Dhr. H. van de Brug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leden 
Dhr. J. Egbers  
Dhr. R. Jansen  
Mw. M. de Jongh 
Mw. D. de Zwaan - Pluim   
Dhr. G. Pluim                   
Mw. G. Pluim - Mouw     

Mutaties 
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Aan wie is de pen doorgegeven?  
De pen is in handen van Chris van 
Beem, 47 jaar en geboren in Velsen, 
maar na amper drie maanden al 
meeverhuisd met het gezin naar 
Nunspeet. “Doordat mijn vader     
destijds werd gelegerd in Nunspeet 
zijn wij zodoende hier komen        
wonen. Dus eigenlijk ben ik hier       
getogen en opgegroeid. Ik woon    
samen met Jolanda en drie kinderen. Eigenlijk met twee kinderen, 
want de oudste woont al op zichzelf, maar komt nog regelmatig 
eten. 

 

Op mijn 23ste ben ik door puur toeval in Amsterdam gaan wonen. Ik 
kreeg er werk aangeboden als vertegenwoordiger en kon er goed 
wonen. Daarna ben ik in Alkmaar gaan wonen, maar sinds  dertien 
jaar weer terug in mijn dorp. Ik ben actief als leider van de E8 bij    
de voetbalvereniging Nunspeet en daarnaast een fanatieke           
mountainbiker bij  toerclub De Volharding.” 
  
Wat doet u in het dagelijks leven? 
Ik heb een eigen bedrijf, Winkel Totaal, en samen met een        
compagnon run ik A tot Z Winkels, gevestigd in Nijkerk. Binnenkort 
maken wij onze naamsverandering bekend, maar het Klaverblad 
heeft de primeur: ATZO retail. Door samenwerking met vooral      
lokale partners zijn wij in staat om volledige winkel bouw en       
verbouwingen te realiseren, van onderhoud, casco bouw tot Turn 
Key. Omdat we werken met eigen en ingehuurde mensen en      

Interview met... 

Leuk om te vermelden is dat Léon, de oudste van de drie, een     
begenadigd muziek producer is. Samen met Kenneth Kroes vormt 
hij het duo Audiotricz, dat internationaal begint door te breken in de 
Hardstyle scene. Allebei de jongens zijn talentvolle Nunspeters en 
mogen gerekend worden tot Bekende Nunspeters, op termijn      
wellicht tot Bekende Wereldburgers. 
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disciplines zijn we uiterst flexibel in onze inzet, zowel lokaal als    
landelijk. Dit heeft ertoe geleid dat we onder andere landelijk voor 
The Phonehouse werken. Daarnaast ben ik er trots op dat we     
recent zijn gestart met onze eerste opdracht in Nunspeet, alwaar 
we een bestaand pand casco brengen om vervolgens compleet te 
verbouwen en te restylen.  
 
Wat vindt u van de gemeente Nunspeet? 

Het is wel een beetje mijn dorp. Ik houd er van. Dat ik ben         
weggegaan naar Amsterdam en Alkmaar was puur toeval. Mijn    
familie woont hier en dat trekt. Ook de natuur is hier prachtig. Als 
jongere geef je daar niet veel om, maar nu weet ik dat het nooit 
verveelt. In de lente, zomer, herfst of in de winter: de natuur        
verbaast keer op keer. Met name het MTB’en door de bossen heeft 
mij dit doen inzien. Daarnaast heeft Nunspeet een prachtige,      
centrale ligging. Er moeten echt dringende redenen zijn om       
Nunspeet ooit te verlaten. 
 
Wat zou u graag willen veranderen aan de gemeente? 

Ik volg de lokale politiek een beetje en dan met name de             
onderwerpen woonvoorzieningen en verkeer. Ik vind dat de        
gemeente Nunspeet op het gebied van betaalbare (starters)
woningen zich niet alleen moet focussen op plan Molenbeek maar 
ook naar alternatieven moet kijken. Zoals bijvoorbeeld leegstaande 
locaties opnieuw een bestemming geven met betrekking tot wonen. 
Daarnaast heb ik me ook verbaast over de communicatie met     
betrekking tot de oostelijke rondweg. Voor mijn gevoel weten de 
inwoners niet of onvoldoende wat er gaat gebeuren, terwijl er     
achter de schermen ongetwijfeld heel veel gebeurd. Alleen de   
communicatie hierover vind ik niet helder en duidelijk. Dit kan echt 
beter.  
 
Bent u bekend met de lokale politiek? 
Ik volg het niet op de voet, maar lees zo nu en dan wat in de     
kranten. Zoals ik al aangaf is mijn persoonlijke interesse met name 
de woonproblematiek en de verkeersproblematiek in Nunspeet. 
Niet dat ik daar zelf veel hinder van ondervind, maar ik vind het 
vooral een gemeenschappelijk probleem. ‘De jeugd heeft de       
toekomst’ is natuurlijk een gevleugelde uitspraak, maar zij kunnen 
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in Nunspeet jammer genoeg amper een huis kopen. Dit vind ik een 
serieus probleem en de lokale politiek zal hier echt alle zeilen    
moeten bijzetten. Ook de kwestie van het Stationsplein noopt tot 
actie. Wanneer komt de politiek met een echte oplossing hiervoor? 
 
Waaraan zou de politiek extra aandacht moeten besteden? 
Om dicht bij het Stationsplein te blijven, de situatie rond het VVV-
kantoor en de strijd om het te behouden heeft niet de juiste        
aandacht gekregen. De ‘geruchtenstroom’ rondom de VVV was 
namelijk enorm. Behouden deze mensen hun baan en wat gaat er 
nu gebeuren? Dit vond ik een kwalijke zaak. De politiek moet te 
allen tijde helder en duidelijk communiceren over maatschappelijke 
kwesties. Of beter gezegd: de politiek moet een stem van het volk, 
van de gemeenschap, zijn. 
 
Ook een multifunctioneel sportcentrum is van cruciaal belang voor 
de verbroedering en toekomst van Nunspeet, vandaar dat er ook 
gekeken moet worden naar een lange termijn oplossing. Sport en 
spel is een groot goed voor nu én voor volgende generaties.       
Samenwerking tussen verschillende verenigingen levert naast     
economische voordelen ook sociale voordelen op, dus een win-win 
situatie naar mijn idee. Hier moet de politiek zich sterk voor maken. 
  

Wie mogen we de volgende keer interviewen? 
Dat is nog een verrassing! 
  

Afsluiter 
Ik kan het enorm waarderen dat een partij als Gemeentebelang 
een heel aantal belangrijke lokale zaken voor elkaar heeft           
gekregen met een moderne zienswijze. De wens van mij is dan ook 
dat Gemeentebelang dit de komende jaren kan continueren,       
uiteraard in samenspel met anderen partijen. Dit komt de lokale 
maatschappij en daarmee de burger alleen maar ten goede! 
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Wij streven naar: 250 leden 

Wilt u Gemeentebelang helpen! 

Opgeven via de website of het ingevulde formulier insturen naar:  
 

www.gemeentebelang-nunspeet.nl  
 

Ewoud Mayers 
Kuyperstraat 59 

8072 BG Nunspeet 

Inschrijfformulier 
                                 

Contributie per jaar…O Lid € 15,50            O Gezinslid € 13,50   

                           O Lid tot 27 jaar €  7,50 

 
De Heer / Mevrouw 
 
Achternaam………………………… Voorletters…………………. 
 
Adres……………………………….. Huisnummer……………….. 
 
Woonplaats………………………… Postcode…………………… 
 
Telefoon………………. …………... Mobiel………………………. 
 
E-mailadres………………………... Bank/Giro…………………... 
 
Geboortedatum……………………..   
 
Datum inschrijving…………………..   
 
Handtekening voor automatisch incasso………………………... 
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Andries Beelen Auto´s 
Galvaniweg 18 Tel. 0341-254488 
Postbus 442, 8070 AK Nunspeet 
E-mailadres info@andriesbeelen.nl 
 

 Een keuze uit meer dan 80 occasions in iedere prijsklasse 

 Verkoop nieuw en gebruikt 

 Vakkundige reparatie alle merken 

 APK Keuringsstation 

 Lid Bovag 

 Drie maanden garantie bij aankoop boven de € 3.400,= 

 Bezoek onze website: www.andriesbeelen.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Andries Beelen Auto´s biedt u service en zekerheid. 

 
Kom gerust eens langs. 
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