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Redactioneel
Volle kracht vooruit!
Een verdiend compliment voor een ieder en met volle kracht
vooruit! Immers, als er een partij voor vooruitgang in de gemeente
Nunspeet heeft gezorgd, dan is dat toch echt Gemeentebelang.
Ook in de afgelopen raadsperiode met een vernieuwd Marktplein,
de oostelijke rondweg en de revitalisering van de Wiltsangh. En
voor de komende vier jaar biedt Gemeentebelang weer een
gebalanceerd en goed verkiezingsprogramma waar u zelfs aan
mee heeft kunnen schrijven.
Kortom: een unieke lokale partij die middenin de samenleving staat.
Het is dus geen moeilijke keuze op 19 maart, het maakt niet uit op
wie u stemt, zolang het maar een Gemeentebelanger is. Bovendien
staat dit Klaverblad weer vol met argumenten om niet alleen uzelf
te overtuigen, maar ook anderen. Leest u de stukken van onze
raadsleden, voorzitter en wethouder er maar op na. Daarnaast is er
ruimte voor nieuwe aanwas bij Jong Gemeentebelang en staan er
belangrijke data vermeld bij de agenda.
Dus een boordevolle editie met uiteraard ook de vaste rubrieken
die u van ons gewend bent. Veel leesplezier toegewenst en tot na
de verkiezingen als onze vereniging wederom dé nummer 1 is!
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
Secretaris
Ewoud Mayers
Kuyperstraat 59
8072 BG Nunspeet
06 - 4272 8887
ewoud.mayers@nunspeet-gemeentebelang.nl
Penningmeester
Henk Junte
De Savornin Lohmanstraat 8
8072 AZ Nunspeet
06 - 4833 9943
henk.junte@nunspeet-gemeentebelang.nl
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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Jong Gemeentebelang (vervolg)
Bestuurslid
Chester van Olst
Harderwijkerweg 265
8077 RE Hulshorst
06 - 5212 9846
chester.vanolst@nunspeet-gemeentebelang.nl
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van de Bestuurstafel
Door de voorzitter
Martin Mol

Bij het verschijnen van het eerste Klaverblad van 2014 is de
verkiezingscampagne in volle gang. Op 31 januari jongstleden
hebben wij een nieuwe promotiefilm opgenomen die inmiddels op
de kabelkrant van RTV Nunspeet is te zien en op het YouTube
kanaal. Uiteraard is de film ook te zien via onze website. Op 20
januari 2014 is ons verkiezingsprogramma aangeboden aan de
leden, twee dagen is ons programma aan de pers gepresenteerd
en is het uitgebracht als drukwerk en op USB. Meer dan
vijfduizend folders zijn er gedrukt en die worden nu volop
uitgedeeld. De promotiematerialen zijn binnen en worden
natuurlijk volop ingezet. Tevens worden ruimschoots bezoeken
afgelegd waarbij wij weer als vanouds duidelijk herkenbaar zijn in
onze gele jassen. Nieuw is de Gemeentebelang app. Steeds meer
mensen zijn in bezit van een zogenaamde smartphone of
tablet. De Gemeentebelang app is gratis te downloaden en geeft
beknopt alle standpunten van Gemeentebelang weer. Ook onze
kandidatenlijst, koppelingen naar social media (Facebook) en
een actuele agenda. Deze app zal ook na de verkiezingen
onderhouden worden en wellicht nog worden uitgebreid met
meerdere functies.
Wij zullen de laatste weken in de aanloop naar 19 maart volop
campagne voeren met een groot Gemeentebelang team en overal
onze gezichten laten zien. Wellicht komen wij elkaar tegen tijdens
een van deze momenten. Zoals u leest wordt er door het gehele
Gemeentebelang team ontzettend veel werk verzet om ook deze
verkiezingen weer te doen slagen. Namens het bestuur wil ik dan
ook iedereen die hieraan meewerkt en iedereen die mee heeft
geholpen, heel hartelijk bedanken!
13

UW BELANG ONS BELANG MAAK HET VERSCHIL!
Dat is de slogan die Gemeentebelang hanteert en op alle posters
en flyers staan. Bij dit Klaverblad hebben wij een flyer en een poster bijgevoegd. Wij hopen dat u allemaal de poster een mooi zichtbaar plekje achter het raam zult geven. Mocht u belangstelstelling
hebben voor meer flyers en posters: Neem gerust even contact met
mij op.
Tot slot. Onze leden zijn onze ambassadeurs. Wij hopen dat u UW
BELANG ONS BELANG van harte zult uitdragen om zodoende
mede bij te dragen aan een hele mooie uitslag op 19 maart
aanstaande! Ik heb er in ieder geval vertrouwen in!
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van de Wethouder

Door de wethouder
Edward van der Geest

Beste lezer,
Het kan in dit Klaverblad natuurlijk niet anders dan stil staan bij het
feit dat deze (regeer)periode erop zit en dat we vol bezig zijn met
de aanstormende verkiezingen!
Het was, ondanks dat we de grootste waren deze periode, bij tijd en
wijle niet makkelijk! Niet alleen zagen we onze coalitiegenoten,
SGP en CU, steeds meer naar elkaar toetrekken (nu zijn ze zelfs
een lijstenbinding aangegaan om te proberen met z'n tweeën een
meerderheid te houden in de volgende periode), ook het tij (en de
tijd) zat flink tegen. En ondanks dat hebben we toch wel goed werk
gedaan voor ons mooie Nunspeet!
Beleidsmatig, maar ook zichtbaar! Ik noem het marktplein, op de
valreep de Wiltsangh, senioren- en jongerenhuisvesting, en zo kan
ik nog wel even doorgaan (zie ons verkiezingsprogramma of de
app).
Daarom toch maar eens een bedankje naar de vele vrijwilligers
binnen onze vereniging (bestuur, steunfractie, "klusjesmensen",
maar ook de leden, die met trots Gemeentebelang uitdragen en
iedereen die ik vergeet), maar ook de fractie! Want ook in de
roerige tijden die gelukkig achter ons liggen, heb ik me altijd door
mijn eigen fractie gesteund geweten! En dat is, zeker gezien de
laatste raadsvergaderingen, waar met name Jaap Coster veel te
verduren kreeg, ook van eigen fractie!, geen vanzelfsprekendheid.
Julia, John en Henry, bedankt voor jullie tomeloze inzet, tijd en
bovenal voor jullie support!
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Nu de blik naar voren!
Er is nog zoveel te doen en maar zo weinig tijd! Het is sneller 19
maart dan ik dacht!
Hoe zorgen we, dat er zoveel mogelijk mensen gaan stemmen?
Hoe krijgen we onze betrouwbare, stabiele en goede beleid goed
voor het voetlicht, hoe zorgen we ervoor dat niet anderen
(onterecht) met de eer gaan strijken?
U begrijpt, daar zijn lijsttrekker, fractie, steunfractie, bestuur en
Jong Gemeentebelang uiteraard ontzettend druk mee, maar U/JIJ
kan ons ook helpen!
Door in ieder geval het raambiljet te plakken, door Gemeentebelang
positief uit te dragen in uw sociale netwerk, door mensen op te
roepen vooral te gaan stemmen, door de schouders er samen
onder te zetten! We moeten het echt met elkaar doen!
Het heeft veel voordelen om weer als grootste uit de (stem)bus te
komen! Dat maakt onze positie in een volgend college alleen maar
sterker! Maar hiervoor is eerst de kiezer aan zet!
U ziet het, we bruisen van de energie en de pit. We gaan weer
overal zijn, zoals u natuurlijk van ons gewend bent. Ik heb er in
ieder geval een goed gevoel bij!
Met elkaar maken wij Gemeentebelang weer de grootste en de
beste! Gemeentebelang! Wie anders?
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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
Als u dit leest dan zit de laatste raadsvergadering voor de
verkiezingen er op. De laatste raadsvergadering waar Julia, John
en ik de fractie vormden. Een voor mij plezierig team. Als ik
optimistisch ben en vertrouw op een goede verkiezingsuitslag dan
gaan we met z’n drieën na 19 maart 2014 door met de nodige
aanvulling. Of dat zo is hangt natuurlijk af van de kiezer. Ik heb het
vertrouwen dat we het weer goed gaan doen. U, onze leden, spelen
daarin een zeer belangrijke rol. Elk lid is een schakel in het geheel.
Denk aan het steentje dat in het water wordt gegooid, daaromheen
ontstaan allerlei kringen en die kringen worden steeds groter.
Kringen die op 19 maar op lijst 1 Gemeentebelang gaan stemmen.
We hebben uw hulp echt nodig! Mogen we op u of jou rekenen?
Commissie Algemeen Bestuur (AB)
Evaluatie jaarwisseling 2013-2014
Er ging bij de jaarwisseling weer veel mis. Teveel! In de commissie
werd gesproken over dit onderwerp. Namens Gemeentebelang heb
ik aangegeven dat wij geen voorstander van een vuurwerkverbod
zijn maar dat we dit niet volhouden als de trend zich doorzet die we
nu doormaken. Rioolkolken die opgeblazen zijn met vuurwerk. Of
moet ik bommen zeggen? In Elspeet werd een leegstaande
boerderij in brand gestoken. Dat het pand op de nominatie stond
om gesloopt te worden doet niet ter zake. Er was gevaar voor mens
en dier in de omgeving en natuurlijk was grote materiële schade
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ook het gevolg. Voor de familie waarvan de boerderij was, is
logischerwijs ook emotionele schade ontstaan. Hoe halen mensen
het in hun hoofd om zoiets te doen!
Al jaren worden er afspraken gemaakt tussen gemeente, politie,
jeugd- en jongerenwerk en de jongeren zelf. Dat resulteert dan in
de zogenaamde “spelregels”. Nu is het positief dat men zich juist
aan deze spelregels goed heeft gehouden. Een grote pluim! We
hebben het hier dus over excessen. Het zijn ook niet alleen
jongeren die zich misdragen trouwens, want ook hun ouders doen
soms mee weten we. Ook volwassenen vinden het soms gaaf om
een gat in een verkeersbord te blazen met een lawinepijl. Dat is
onze samenleving. We moeten samen zorgen dat die samenleving
verandert. Door mensen die zich misdragen aan te spreken op hun
gedrag. Er was in de commissie een inspreker die dat had gedaan.
Vanzelf gaf ik hem hiervoor een groot compliment. Wij hebben
vervolgens het college opgeroepen voor de volgende jaarwisseling
weer spelregels op te stellen maar dan tegelijk sancties op te
nemen als van die spelregels wordt afgeweken. Het mag niet meer
vrijblijvend zijn. Ook vroeg ik om meer blauw op straat in de vorm
van onze eigen BOA’s. Veel maatregelen die we als overheid
kunnen nemen maar de samenleving zal het ook zelf moeten doen.
Commissie Maatschappij en Middelen (M&M)
Toekomst van sportaccommodaties in gemeente Nunspeet
Intussen is dit onderwerp opgesplitst. Laat ik beginnen met sport
en recreatiecentrum de Brake. Het gaat dan vooral om het
zwembad. Gemeentebelang is hier altijd duidelijk in geweest. Wij
willen nieuwbouw. Dat willen we al een tijdje samen met de PvdA
en CDA. Uiteindelijk heeft de VVD (onder verkiezingsdruk?) ook
een draai gemaakt. SGP en CU (de helft +1) hebben geen
standpunt ingenomen. Die lijken het over de verkiezingen heen te
willen tillen en dat beloofd niet veel goeds vrees ik. Op voordracht
van de CU gingen SGP, CDA en VVD akkoord met een 2e
onderzoek naar de mogelijke toekomstscenario’s voor de Brake.
Onbegrijpelijk dat CDA en VVD dit ook willen. De PvdA en wij zien
dat helemaal niet zitten. Op aandringen van mij is duidelijk
geworden dat zo’n onderzoek ook nog eens tussen de vijfendertig19

en vijfenveertigduizend euro gaat kosten. Dat ook nog eens naast
al die tijd dat het proces tijdens het onderzoek stil staat. Er is al een
onderzoek geweest en ook nog eens door één van de betere
bureaus op zwembadgebied in Nederland. Dat onderzoek is voor
ons voldoende. Wij willen gaan voor een zwembad waar de
Nunspeetse zwem- en poloclub mee uit de voeten kan qua
maatvoering en als het even kan willen we ook een recreatief
gedeelte behouden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat recreatief
zwemmen steeds meer op grote parken gebeurd en dat steeds
meer recreatieondernemers hun eigen zwembad exploiteren.
Daarom moet er een redelijk bedrag aan gemeenschapsgeld bij het
recreatieve gedeelte. De huidige stand van zaken is dus de door
de genoemde partijen gevraagde second opinion afwachten.
Dan sportpark de Wiltsangh. Wij willen dat het college van B&W
begint met revitalisering. Concreet betekent dit dat er nieuwe
kleedkamers komen voor een aantal verenigingen die dan weer
aan hen worden verhuurd door de gemeente. Ook willen we een
tweede kunstgrasveld voor de hockey waarvan de vv Nunspeet
ook gebruik kan maken om te trainen. De toegangswegen voor
fietsers worden sociaal veiliger en de auto’s moeten dan straks via
de nog aan te leggen rondweg. Auto’s parkeren mag dan op een
nog aan te leggen nieuwe parkeerplaats centraal gelegen op het
complex. En ook heel mooi aan het plan is de uiteindelijke
vestiging van het huis van de wielersport. Zeg maar een locatie
waar je terecht kunt voor verschillende fietssporten en recreatief
fietsen. Wat Gemeentebelang
betreft echt iets wat bij onze
gemeente past. Dit krijgt dan
een regionale functie en de
provincie draagt waarschijnlijk
bij in de kosten. Een echte
kans dus. Tijdens de raadsvergadering stemde de SGP niet
in met de plannen. Hier lagen
voornamelijk financiële redenen
aan te grondslag gaf de SGP
aan. Hoewel de CU in de
commissie ook bedenkingen van
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vooral financiële aard had stemde deze partij toch in. Ook al omdat
het in het coalitieakkoord stond. In de commissie wenste de SGP
niet mee te werken aan een tweede hockeyveld omdat de hockey
ook op zondag speelt. Alsof hun achterban niet bankiert bij de
hoofdsponsor van de landelijke hockeybond, de Rabobank. Dit
argument werd in de raad niet meer genoemd. Op de valreep,
tijdens de laatste raadsvergadering, werd dus nog een speerpunt
van ons oude verkiezingsprogramma binnengesleept.
Dan blijft nog staan dat we ook voor vernieuwing van de
tennisbanen in Hulshorst zijn en voor een kunstgrasveld voor vv
Vierhouten. Ook moet bezien worden hoe de tennisvereniging in
Elspeet toekomst geboden kan worden. Die laatste punten
moeten wat ons betreft snel in de komende raadsperiode aan
de orde komen. Bij de behandeling van het agendapunt over
de Wiltsangh diende de CU een motie in om deze drie punten
te betrekken bij de plannen rond de Wiltsangh. In de ogen van
alle andere partijen, dus ook van Gemeentebelang, zou dat
revitalisering van de Wiltsangh vertragen of verslechteren. Dat
willen we niet en volgens ons zijn er in onze gemeente nog veel
meer sportverenigingen die dan integraal meegewogen zouden
moeten worden. Het was dus een ad hoc motie voorzien van de
nodige verkiezingsretoriek. Niet voor niets door niemand gesteund.
Slotwoord
Verkiezingen op 19 maart 2014. Tot die tijd campagnetijd. We
hopen veel mensen te overtuigen van onze goede bedoelingen met
onze gemeente. We hopen dat we mensen kunnen overtuigen van
wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. We hopen de mensen te
kunnen overtuigen van de kwaliteit van onze lijst. U bent natuurlijk
van harte welkom om ons te helpen. We zullen ons gezicht op
verschillende dagen op verschillende plekken laten zien. Wilt u
helpen neem dan gerust contact op met Martin Mol. Natuurlijk mag
u mij ook benaderen. We betrekken u er graag bij!
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Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Julia Vriend

Beste lezer,
Ik zit alweer meer dan een jaar in de raad. Ik heb het afgelopen jaar
veel geleerd maar ik denk dat je pas na een hele raadsperiode echt
alle processen begrijpt en zelfs dan leer je nog. Gelukkig heeft
Gemeentebelang een fantastische fractievoorzitter die goed
meedenkt en meehelpt. Ik waardeer die steun enorm en zonder
Henry was ik nooit zo ver gekomen. Hij weet de geschiedenis, de
coalitie afspraken en eerdere standpunten. Bij deze wil ik dan ook
mijn dank aan Henry uitspreken. En hoewel ik bewust heb gekozen
voor plek vijf op de lijst, omdat ik in een grote fractie wil, hoop ik
toch weer in de raad te komen. Ik wil namelijk verder leren en nog
steeds mijn steentje bijdragen aan het besturen van de gemeente.
In december 2012 ben ik de raad ingekomen op het moment dat
de beleidsnota's van de drie decentralisaties begonnen. Dat zijn
de drie onderwerpen, te weten: jeugdwet, participatiewet en
begeleiding en als laatste kortdurend verblijf die onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente gaan vallen. Inmiddels zijn
er al vele beleidsstukken voorbij gekomen. Zo komt in 2015
bijvoorbeeld de jeugdwet naar de gemeente en we zijn nu al
begonnen met een experiment. Achter experiment zou ik zetten:
Samen met de provincie doen we al alsof de jeugdzorg al bij de
gemeente ligt. In een soort proeftuin kunnen we dan leren zonder
dat de zorg voor de jeugd daar onder lijdt. Ik vind dat een
compliment waard. Ik heb de decentralisaties vanaf het begin
meegemaakt en zou het graag tot een goed einde willen brengen.
Daar ik een Sociaal Juridische achtergrond heb, heb je soms toch
23

net een andere denkwijze. Ik heb als
Sociaal Raadsvrouw de andere kant
gezien. Mensen in armoede, mensen
met een beperking. En ja er moet
bezuinigd worden en ja het moet
anders maar daar moet je creatief
mee omgaan. Een voorbeeld is, en
wellicht heeft u het in de krant
gelezen,
zorgverzekeraar
mee
laten betalen. Zij hebben immers ook
belang bij een goede gezondheid
van mensen. Ik heb daar ook vragen over gesteld aan de
wethouder in het vragenhalfuurtje tijdens de raadsvergadering. Ook
ben ik steeds kritisch geweest bij beleidsnota's.
Tot slot wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u in mij heeft
gehad gedurende de afgelopen raadsperiode. En ik hoop u de
komende raadsperiode weer van dienst te kunnen zijn!
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Speakers’ Corner
Heb je een geweldig idee of zit je met een ergernis? Woon je in
Vierhouten, Elspeet, Hulshorst of Nunspeet? Kom dan naar de
Speakers’ Corner van Jong Gemeentebelang! Speakers’ Corner is
dé plek waar iedereen het woord mag nemen en zich kan richten
tot de toehoorders. Jong Gemeentebelang gaat open het gesprek
aan met iedereen over de toekomst van de gemeente Nunspeet.
Politiek is immers een zaak van iedereen en het is hierbij vooral
belangrijk dat de jongeren erbij worden betrokken. Daarom trekt
Jong Gemeentebelang eropuit en geeft het jongeren de kans zelf
het heft in handen te nemen en een debat aan te gaan.
Speakers’ Corner is een bijeenkomst zonder drempels waar
iedereen onderwerpen kan aansnijden of prangende vragen
kan stellen. Het is de bedoeling de politiek letterlijk bij de jongeren
te brengen. Vandaar dat Jong Gemeentebelang in het hol van
de leeuw op zoek gaat naar jongeren. Om ze de kans te geven
actief mee te denken over onderwerpen als starterswoningen,
sportvoorzieningen en het uitgaansbeleid. Het is van belang om te
weten hoe de jongeren de toekomst van de gemeente Nunspeet
zien. Welke gevoelens er leven in de samenleving en wat Jong
Gemeentebelang hierin kan betekenen.
Jong Gemeentebelang benadrukt hierbij dat de plaatselijke politiek
interessant en serieus is. Dat jongeren een belangrijke stem
hebben en hierover mee kunnen praten, dat discussie van belang
is en dat het politieke speelveld een afspiegeling moet zijn van de
samenleving. Met het houden van een
Speakers’ Corner hopen we hieraan bij
te dragen. Jong Gemeentebelangs
Speakers’ Corner is op woensdag 12
maart van 19.30 uur tot 21:00 uur.
Iedereen is van harte uitgenodigd om te
komen kijken, luisteren of mee te
discussiëren in pool en snookercafé
Shooters aan de Stationslaan 3a in
Nunspeet.
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De gele brigade is overal!
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Kramm’s Column
ALCOHOL
Dat alcohol op jonge leeftijd schadelijk is voor de ontwikkeling
van het brein en het lichamelijk welzijn is vrij bekend. Toch
drinkt - ondanks deze kennis - een groot aantal jongeren graag
een alcoholische versnapering (of beter gezegd: meerdere
versnaperingen). Wat is de oorzaak van dit gedrag? Kunnen tieners
de gevolgen van hun gedrag overzien, of moeten volwassenen hen
tegen zichzelf beschermen?
Helaas blijken anti-alcohol campagnes en leeftijdgrenzen niet
voldoende, het vormt slechts een spreekwoordelijke druppel op een
gloeiende plaat. Alcohol blijft een groot probleem onder jongeren
die alsmaar grotere vormen aanneemt. Hierdoor blijft het vaak
dweilen met de kraan open en komt de hulp voor veel jongeren te
laat. Met alle desastreuze gevolgen van dien.
Coma-drinken, neknominate en talloze andere drankspellen doen
jongerenharten sneller kloppen. In een competitie van leven of
dood gaat de jeugd volmondig de strijd aan. Pas na afloop blijkt dat
er geen enkele winnaar is. Iedereen verliest van de drank. Met als
gevolg dat de paar overgebleven hersencellen doelloos ronddrijven
in een met alcohol doordrenkt en aangetast brein. Af en toe maakt
een hersencel contact en volgt een plotselinge stuiptrekking. Maar
het is te laat en het verval gaat verder dan menigeen tot nu toe
beseft. Slechte cijfers op school leiden een kansloos bestaan in.
Dat is dan ook het teken om nog meer te drinken om uiteindelijk
volledig onder zeil te gaan. Een uiterst zorgelijke ontwikkeling.
Zelfs ouderen zijn niet in staat om het goede voorbeeld te geven.
Sterker nog: vaak is het drinkgedrag thuis of elders volkomen
geaccepteerd. Met dit gegeven in het achterhoofd is overmatig
drankgebruik schadelijker dan ooit tevoren. Per slot van rekening
gaat het om de normen en waarden die wij aan de jongeren mee
proberen te geven. In een cultuur waarin veel alcohol drinken
geassocieerd is met flink, manmoedig en stoer gedrag. Kijken wij
lijdzaam toe hoe onze toekomst zichzelf letterlijk verdrinkt. Het is
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daarom tijd voor een ommekeer.
Onder het mom: voorkomen is beter dan genezen is het tijd voor
een algeheel alcohollimiet. Dit in tegenstelling tot alleen een
limiet in het verkeer. Immers als alcohol vandaag de dag werd
uitgevonden zou dit meteen tot de dodelijkste drug behoren en
illegaal zijn. Dit in tegenstelling tot het verheerlijkte cultuurproduct
dat wij ervan gemaakt hebben. Doorbreek het taboe, de sluimer van
trots en redt uzelf en uw toekomst voor het te laat is!

Psy Go
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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
John van Slooten

Nog even snel wat regelen voor de verkiezingen
Dat is wat er in de laatste vergadering voor de verkiezingen
gebeurd is, naar mijn mening door alle partijen in de gemeenteraad
met uitzondering van Gemeentebelang. Jaren zijn wij bezig
geweest om het bestemmingsplan buitengebied vast te stellen en
op het laatste moment wordt door een meerderheid van de raad
ineens een besluit genomen om een aantal zaken in dat plan te
gaan legaliseren. Nou u begrijpt dat ons dat een stap te snel was.
Door de Raad van state was bepaald dat wij voor drie situaties een
passende regeling moesten gaan maken om tot een oplossing te
komen. Nu is legaliseren een van deze mogelijkheden, maar direct
ook de meest verstrekkende.
Het college was bezig een passende regeling te maken maar niet
naar de zin van een meerderheid van de raad en daarom is in de
laatste vergadering een voorstel door deze partijen ingediend om in
een keer alles maar te regelen. En dat is wat ons betreft een hele
slechte situatie. Want wat zijn de gevolgen van dit besluit?
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Gebruikelijk is dat bij een wijziging in een bestemmingsplan
inwoners de kans krijgen hier wat van te vinden middels
een zienswijze. Met de actie die nu gedaan is wordt dat
in een keer van tafel geveegd. Hoezo wij zijn er voor al onze
inwoners?
Wat zijn de gevolgen qua precedentwerking: met andere
woorden moeten we nu door dit besluit ineens veel meer zo
maar gaan legaliseren…?



Elke verandering in een bestemmingsplan is gebaseerd op
een goede ruimtelijke onderbouwing. Als u voor uw perceel
de bestemming wilt wijzigen moet u een hele goede
onderbouwing maken of laten maken. Heeft u die niet dan
wordt uw voorstel absoluut niet gehonoreerd. En nu in deze
kwestie? In deze kwestie worden zomaar 3 percelen bestemd
zonder enige vorm van ruimtelijke onderbouwing. Iedereen
behalve Gemeentebelang heeft in deze dus gewoon het
beleid en de spelregels die we hebben afgesproken met
elkaar zo maar van tafel geveegd.

En zo kan ik nog wel even doorgaan met voorbeelden en
argumenten waarom wij vinden dat het een heel slechte situatie is
om op deze wijze besluiten te nemen als gemeenteraad. Het is
zeker goed scoren nu in verkiezingstijd, echter ben ik van mening
dat besluiten die we nu nemen ook na de verkiezingen uitgelegd
moete kunnen worden.
Verkiezingstijd maken van keuzes komt eraan
Iedere partij roept in haar verkiezingsprogramma dat we meer
moeten bouwen. Oneliners als: bouwen naar behoefte, goedkoper
bouwen en ga zo maar door. Een enkele partij belooft zelfs plannen
van initiatiefnemers te verkopen min of meer. Maar kunnen we wel
al die beloften nakomen? Jazeker wel als het aan Gemeentebelang
ligt.
In de laatste vergadering hebben wij als raad een besluit genomen
dat we de komende twaalf maanden gaan werken om meer
mogelijkheden te krijgen in ons woningbouwprogramma. Eigenaren
van gronden wordt gemeld dat ze twaalf maanden de tijd hebben
om hun plannen te realiseren. Doen zij dit niet dan bestaat de
kans dat de bestemming op hun gronden gewijzigd gaat worden.
Zo gaan we als gemeente ruimte krijgen in ons woningbouwprogramma.
Helaas hebben we dit besluit pas op 27 februari genomen. Waarom
toen pas? De overige partijen wilden in december dit punt van de
agenda hebben. Waarom? Het is mij nog steeds niet duidelijk. We
hebben dus al weer drie kostbare maanden verloren dankzij al onze
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collega’s in de raad. Drie maanden die we hard nodig hebben
om ervoor te zorgen dat we de juiste woningen kunnen gaan
bouwen voor onze inwoners. En ja het is mogelijk dat we de juiste
woningen gaan bouwen voor onze inwoners. Maar nu zitten we
helaas helemaal klem door alle veranderingen die we hebben
meegemaakt onder meer door de crisis.
Tot slot vergeet u vooral niet te stemmen en roep al uw kennissen
op om te gaan stemmen. Op naar 19 maart op naar een geweldige
verkiezingsuitslag!

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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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.
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Agenda vergaderingen
Maart 2014
Donderdag

6

Campagne op de weekmarkt

Zaterdag

8

Campagne Binnenhof + kernen

Woensdag

12

Speakers’ Corner Jong Gemeentebelang

Donderdag

13

Campagne op de weekmarkt

Zaterdag

15

Campagne centrum Nunspeet

Woensdag

19

Verkiezingen Gemeenteraad

Donderdag

20

Dag-Na-De-Verkiezingen avond

Dinsdag

25

Raadsvergadering (afscheid oude raad)

Donderdag

27

Raadsvergadering (instelling nieuwe raad)

Maandag

7

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

10

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

14

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

15

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

16

Bestuursvergadering

Dinsdag

22

Fractieberaad voor Raad

Woensdag

23

Algemene Ledenvergadering

Donderdag

24

Openbare Raadsvergadering

April 2014
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Mei 2014
Dinsdag

6

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

8

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

12

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

13

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

14

Bestuursvergadering

Maandag

19

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

22

Openbare Raadsvergadering

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

6
13
20
27

april

3
10
17
24

gelijktijdig:

partij:
GB
SGP
CU
Gemeenteraad

MM

CDA
College
VVD
Gemeenteraad

Het verdere uitzendschema voor 2014 is nog niet bekend bij de
redactie
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Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

April 2014
Dhr. D.A. Bosma

Mw. A. Pos - Pars

Dhr. E. Klein
Mw. W.J.C. van der Kraan -Brummel

Dhr. J. van der Sloot
Dhr. H.A. van de Waterweg Berends

Mw. S.M. Kraandijk - Bakker
Mw M. de Jongh
Mw. M.H. van Leeuwen - Van Hensbergen Dhr. I. Vasilica
Mei 2014
Mw. H. Batenburg
Mw. R. Berends - Bruins

Dhr. J. Norg
Mw. G. van Slooten - Beelen

Dhr. P. de Boer
Mw. C. Jansen - van de Brink

Mw. J. H. Stulen - Reinders
Dhr. G. Pluim

Dhr. W. Kooijmans
Juni 2014
Dhr. G. Berends
Mw. P.M. Hamer - Baart

Mw. M. Tanis - Beverloo
Mw. A.J.E. Hoogers - Wismeijer

Dhr. A.R.J. Kooijmans

Dhr. J. Egbers

Dhr. B. Lankman

Dhr. J. Gringhuis

Mw. H.H. Makkink - Van Dijk
Dhr. C. de Ridder

Mw. A. Timmerman - Zwikker
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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. H. ten Hove
Mw. M. ten Hove - Bakker
Mw. M. Gerrits - Meulendijks
Mw. D.J. Hijman
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Welkom
Nieuwe leden
Dhr. A. de Zwaan
Dhr. M. Juffer
Mw. A. Timmerman - Zwikker
Dhr. I. Vasilica
Chester van Olst (jeugdlid)

Interview met...
Wie ben ik?
Mijn naam is Chester van Olst, 23 jaar
en geboren en getogen in Hulshorst. Sinds
een jaar ben ik bedrijfsleider bij Kade 18 in
Elburg en daarvoor was ik werkzaam bij
Hotel Dennenhoeve in Nunspeet. De horeca
heeft eigenlijk altijd mijn interesse gehad.
Daarom heb ik de opleiding middelbare
hotelschool gedaan en ben ik al sinds mijn
veertiende werkzaam in de horeca.
Daarnaast doe ik ook graag vrijwilligerswerk. Zo ben ik nauw
betrokken bij de stichting ‘Kinderen van Bali’ waar we jaarlijks op
kerstavond een benefietavond met live muziek voor organiseren.
Dit jaar al weer voor de vijfde keer. Ik houd me voornamelijk bezig
met de sponsorwerving en ik ga hiervoor langs bij de lokale
ondernemers in Nunspeet en omstreken. Gelukkig weten al veel
mensen wie ik ben en waarvoor ik kom. Dat is dus een goed teken!
‘Kinderen van Bali’ is een initiatief om kansarme (Chester spreekt
niet eens over kansarme, maar over kansloze) kinderen op Bali
een eerlijke kans op een betere kwaliteit van leven te bieden.
Wat vind je van de gemeente Nunspeet?
De gemeente Nunspeet is een mooie gemeente. De natuur is hier
prachtig. Als ik achter bij ons huis een stukje het bos in loop sta ik
zo op de zandverstuiving bijvoorbeeld. De gemeente Nunspeet
(lees: Hulshorst) is de plek waar ik hoor en de plek waar ik graag
wil blijven. Mijn familie woont hier en ik ben graag dichtbij mijn
familie. Al moet ik zeggen dat ik het niet erg vind om een keer een
dag naar Utrecht of Amsterdam te gaan hoor, maar ik ben altijd
weer blij om ‘thuis’ te komen. De rust en de omgeving van de
gemeente Nunspeet vind ik echt heerlijk.
Toch vind ik het jammer dat het vaak zo bekrompen is in
onze gemeente, daar kan ik me wel aan ergeren. Dit heeft dan
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voornamelijk te maken met de zondagsrust en de wijze waarop
mensen die willen beleven. Ik heb dan het gevoel belemmerd te
worden in mijn vrijheid doordat ik niet de dingen kan doen op
zondag die ik graag zou willen doen.
Wat zou je graag willen veranderen aan de gemeente?
Het eeuwig op de lijst staan bij Omnia Wonen, dat is echt een
drama voor jongeren. Starters krijgen zogezegd punten door
inschrijving als woningzoekende, maar komen bij het toekennen
van ‘starterswoningen’ niet aan bod doordat ‘oudere’ mensen meer
punten hebben. Echt waardeloos. Hierdoor gaan de jongeren
(duur) huren of trekken ze weg uit de gemeente Nunspeet. Ik vind
dat echt een verkeerde ontwikkeling. Het probleem van de juiste
woningen voor de juiste mensen speelt volgens mij al jaren en het
blijft voor mij ook een hoofdpijnpunt.
Bent je bekend met de lokale politiek?
Ja, maar ik moet eerlijk toegeven dat ik meer met de landelijke
politiek bezig ben. Dat volg ik namelijk op de voet. Maar door
de ‘crisis’ bij Gemeentebelang en de drie dissidenten die zijn
overgestapt ben ik Gemeentebelang gaan volgen. Immers, vanuit
de horeca is Gemeentebelang altijd een belangrijke speler geweest
tegen het blok van SGP en CU. Gemeentebelang heeft veel
voor de horeca betekend en gaat dat zeker in de toekomst
ook doen. Maar doordat er drie raadsleden met de stemmen van
Gemeentebelang gingen lopen kreeg ik er een verkeerd gevoel bij.
Ik kreeg zelfs een VVD-allergie en toen dacht ik: ‘Het is tijd om nu
iets te gaan doen’. Ik heb toen besloten om mezelf aan te sluiten bij
Gemeentebelang, want dat is de enige manier om lokaal iets te
kunnen betekenen. Dit voel dan ook als de juiste weg die ik moet
bewandelen.
Waaraan zou de politiek extra aandacht moeten besteden?
Ik wil me graag in gaan zetten voor de jongeren vandaar dat ik ook
vind dat er een probleem is met de jongeren die op straat ‘hangen’.
Ik heb dit zelf ook gedaan toen ik wat jonger was en ik wil die groep
graag bereiken. Door jongerenontmoetingsplekken te bezoeken en
te analyseren of dit werkt tegen de overlast bijvoorbeeld. Ook stel
ik mezelf de vraag hoe we jongeren beter kunnen bereiken. In de
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gemeente Elburg zijn ze namelijk heel bewust bezig met jeugd en
overlast. Ze voeren een strikt beleid dat in samenspraak met de
jongeren is opgesteld. Ik ben van mening dat dit werkt, duidelijkheid is hierin volgens mij het sleutelwoord.
Wie mogen we de volgende keer interviewen?
Daar kom ik nog op terug!
Afsluiter
Ik spreek de wens uit dat Gemeentebelang het werk voort kan zetten wat het allemaal begonnen is. Het is namelijk leuk om te zaaien, maar het is nu ook tijd om (op 19 maart) te oogsten!
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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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