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Redactioneel
Gele koorts!
Nee, niet de infectieziekte maar een metafoor voor saamhorigheid
binnen de vereniging Gemeentebelang. Gele koorts, als synoniem
van de huidige oranjekoorts dat door het Wereldkampioenschap
voetbal bij mensen de kop op steekt. Supporters van allerlei
voetbalclubs staan nu gebroederlijk te juichen voor een speler die
ze dikwijls vervloekt hebben. ‘Hand in hand’ (Feyenoord),
‘Eendracht maakt machtig’ (PSV) en ‘Wij zijn Ajax’ smelten samen.
Hoe is dat toch mogelijk?
Het antwoord is simpel. Samen een groter doel nastreven. Niet
het eigenbelang, maar landsbelang. Al maakt de grootste vijand
op clubniveau het winnende doelpunt, iedereen zal juichen.
Hier zit ook de parallel met onze lokale vereniging. Samen
sterk voor iedereen in onze gemeente. Ongeacht huidskleur,
overtuiging of politieke kleur. Wij verdedigen geen specifieke club,
Gemeentebelang zet zich niet in voor één bepaalde doelgroep.
Gemeentebelang is hij, zij, jij, u en ik. Iedereen dus!
Gemeentebelang is dus meer dan een lokale politieke vereniging,
het is een gele koorts in positieve zin. Het werkt aanstekelijk om
samen aan een groter doel te werken: een leefbare samenleving
voor iedereen!
Als redactie zijn we dan ook blij dat Manita de Jongh ons komt
versterken. Zij zal de plaats van Martin Mol innemen.
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
Jolanda van Tol - Van Geest
Albertlaan 21
8072 CH Nunspeet
0341 - 270070
jolanda.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Manita de Jongh
Kuyperstraat 57
8072 BG Nunspeet
06 - 20426120
manita.dejongh@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Gerrit Storteboom
Vitringaweg 4
8071 KA Nunspeet
0341 - 257153
gerrit.storteboom@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

-

Arbeidsparticipatie & Werkgelegenheid
Verkeer & Vervoer
Beheer Openbare Ruimte
Recreatie & Toerisme
Water
Sport

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
Commissie Algemeen Bestuur
Laan 81
8071 JJ Nunspeet
0341 - 253719
henry.stulen@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
Marije Storteboom
Commissie Maatschappij en Middelen
George Breitnerstraat 3
8072 HM Nunspeet
06 - 29602691
marije.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
Julia Vriend
Commissie Maatschappij en Middelen
Schotweg 43
8077 SV Hulshorst
06 - 38742358
julia.vriend@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
Henk Junte
Commissie Ruimte en Wonen
De Savornin Lohmanstraat 8
8072 AZ Nunspeet
06 - 4833 9943
henk.junte@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
Corrie Jansen - van de Brink
Commissie Ruimte en Wonen
Prins Alexandererf 24
8071 NP Nunspeet
0341 - 261150
corrie.jansen@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Steunfractie
Martin Mol
Stationslaan 71a
8071 CL Nunspeet
0341 - 452397
martin.mol@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
Secretaris
Chester van Olst
Harderwijkerweg 265
8077 RE Hulshorst
06 - 5212 9846
chester.vanolst@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Jong Gemeentebelang (vervolg)
Penningmeester
Floortje Poorter
Stationslaan 23a
8071 CJ Nunspeet
06-51983062
floortje.poorter@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
Bestuurslid
Kiki Poorter
Stationslaan 23a
8071 CJ Nunspeet
06-53676809
kiki.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
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van de Bestuurstafel
Door de voorzitter
Martin Mol

Tevreden!
Zo vlak voor de vakantieperiode kunnen wij met een tevreden
gevoel terug kijken op de verkiezingscampagne en het behaalde
resultaat. Onze vereniging met vijf zetels in de Nunspeetse
gemeenteraad en vertegenwoordiging in het college. Gepaste
trots is er ook omdat Gemeentebelang met drie dames in de raad
is vertegenwoordigd. Het bestuur wenst wethouder en fractie heel
veel succes de komende raadsperiode.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben Esther Mouwer
en Henk Junte afscheid genomen van het bestuur. Beiden heel
hartelijk dank voor jullie inzet. Aan de bestuurstafel zijn
nieuw aangeschoven Manita de Jongh en Gerrit Storteboom zodat
we weer over een voltallig bestuur beschikken. Manita gaat de
redactie van het Klaverblad van mij overnemen en Gerrit zal
vanuit het bestuur onder andere de Nunspeetse Heideloop
ondersteunen.
Afscheid van ons raadslid John van Slooten. Hij heeft het stokje
overgedragen aan Henk Junte. Verderop zult u er meer over
lezen. John: heel hartelijk bedankt voor de vele jaren trouwe inzet
en waardevolle inbreng voor Gemeentebelang!
Het afgelopen half jaar hebben we Jong Gemeentebelang flink
zien groeien. Daar zijn we heel blij mee. Ook na de verkiezingen
zijn zij zeer actief! Hun eerste “Speakers’ Corner” gaat in juli reeds
een vervolg krijgen. Complimenten!
Op zaterdag 23 augustus hopen we de 6e Nunspeetse Heideloop
te houden. Verderop leest u meer hierover. Bent u in de
12

gelegenheid een steentje bij te dragen? Uw hulp is van harte
welkom!
Tot slot, Als u dit leest is inmiddels het zomerreces aangebroken.
Namens het bestuur wil ik u allen een fijne vakantie toewensen en
veel leesplezier in dit nieuwe Klaverblad.
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van de Wethouder

Door de wethouder
Edward van der Geest

Zomerreces!
Het politieke jaar kent een climax in de raad van juni en een
weldadig rustig zomerreces de weken daarna! En zeker in het jaar
van de verkiezingen ben ik daar wel even aan toe!
Een pittig jaar altijd, in aanloop naar de verkiezingen, de debatten
en extra activiteiten rond de verkiezingen, de spanning van de
verkiezingen (zeker dit jaar!) en de coalitie- en collegevorming
(gelukkig!) na de verkiezingen. Dan heb ik wel even behoefte aan
niets. Vooral 's avonds vrij, wat een luxe!
Ik moet zeggen dat de eerste weken in nieuwe samenstelling en
met een (deels) andere portefeuille, goed zijn bevallen. Er is een
goede sfeer in het college, en gelukkig is er geen sprake van het
vormen van een "machtsblok" door de twee SGP-collega's. Er
heerst een goed klimaat, waar overleg en belangenafweging, maar
ook discussie mogelijk is en dat moet ook kunnen, wil je als coalitie
optimaal kunnen functioneren.
En hoewel ik het jammer vind, dat ik de ruimtelijke ontwikkeling en
volkshuisvesting niet meer in portefeuille heb, is de participatie wel
een pittige uitdaging!
Participatie is de derde decentralisatie vanuit Rijk naar gemeentes.
Dat betekent 100% van de taken voor 75% van het geld. Dat
noemen we dan efficiëntiekorting. Want gemeentes staan dichter bij
de bevolking en dus kunnen ze het beter ...... en goedkoper!
De participatiewet geeft per 1/1/2015 de verantwoordelijkheid voor
14

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de
gemeente. Dus iedereen die minimaal 30% "loonwaarde" heeft,
moet aan werk geholpen worden!
Als het enigszins kan bij reguliere werkgevers (het rijk noemt dat de
quotum regeling) en niet, zoals nu vaak gebeurt, bij een sociaal
werkbedrijf, zoals bij ons de Inclusief Groep. De Inclusief Groep
blijft wel verantwoordelijk voor de "bestaande" medewerkers, maar
nieuwe instroom moet eigenlijk niet naar het bestaande sociaal
werkbedrijf.
Wat betekent dat voor de Inclusief-groep? Wat betekent dat voor
mensen die na 1/1/2015 niet bij een reguliere werkgever terecht
kunnen en wat betekent dat voor de gemeente, die veel minder
geld krijgt om deze mensen te helpen. U leest het al. De wet gaat
uit van als het enigszins kan, dan moeten mensen aan het werk!
Ik ben het ten principale eens met dit beleidsuitgangspunt! Werk
is ontzettend belangrijk! Voor de persoonlijke ontwikkeling en
eigenwaarde, voor de samenleving, voor iedereen.
Maar het is, voor specifieke gevallen, makkelijker gezegd dan
gedaan. Ondanks een herstel van de economie, liggen de banen
(nog) niet voor het oprapen en "beschut werk" of goede
extra begeleiding van mensen die dat nodig hebben, is niet 1,2,3
georganiseerd door de werkgever, voor zover de bereidheid er al
is!
En wie zorgt voor eventuele specifieke begeleiding, wie loopt het
risico als de werknemer toch niet voldoet/het niet vol kan houden?
Vragen die nog niet duidelijk zijn!
Één ding is wel duidelijk! De wet zal vastgesteld gaan worden, er
zullen forse bezuinigingen opgevangen moeten worden en de
Inclusief Groep moet hervormen.
Kortom, veel werk aan de winkel!
Tot een volgende keer!
15

Berenbosweg 17
8071 DX Nunspeet
06—5118 8788

Wij maken het mooi !!
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Commissie Algemeen Bestuur

Door de fractievoorzitter
Henry Stulen

De fractie
Wat is er veel gebeurd na de laatste uitgave van ons Klaverblad! Te
beginnen met de verkiezingen op 19 maart 2014. Op voorhand was
ik onzekerder over de goede afloop dan bij de verkiezingen in 2002,
2006 en 2010. Hiervoor had ik drie redenen. De eerste is de
portefeuille die onze lijsttrekker als wethouder de afgelopen vier
jaar had gehad. Edward heeft het erg goed gedaan op die
portefeuille en heeft veel zaken die niet op orde waren op orde
gebracht. Ondanks de crisis heeft onze gemeente geen abnormale
problemen in de grondexploitatie in vergelijking met andere
gemeenten. Ja, abnormaal in de positieve zin zijn ze wel. Er is nog
wel gebouwd al was het minder dan we hadden verwacht voor de
crisis. Dus inhoudelijk kunnen we trots zijn op Edward. Het is echter
een portefeuille waar je het nooit goed kunt doen voor iedereen.
Vooral bij inbreiding zijn er altijd voor en tegenstanders die recht
tegenover elkaar staan. Concreet betekent dit dat je altijd vijanden
maakt. Ik had een politiek historicus in onze gemeente de vraag
gesteld of hij zich kon herinneren dat een partij verkiezingswinst
had geboekt na 4 jaar de portefeuille Ruimte en Wonen, maar hij
bevestigde mijn angst voor een verlies. Het tweede was natuurlijk
de negatieve publiciteit welke werd veroorzaakt door de drie
weggelopen raadsleden. Beschadiging van binnenuit zou ik het
willen noemen. Tijdens de campagne bleek echter steeds meer dat
de publiciteit rond de weggelopen raadsleden niet echt negatief
was voor ons. Hoewel de aantijgingen niet van de lucht waren
prikten veel mensen daar doorheen en gaven aan juist nu op ons te
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gaan stemmen. De derde reden was het team. Omdat we met heel
veel nieuwe mensen de verkiezingen moesten organiseren was dat
best wel spannend. Die spanning uitte zich door het opstappen van
een paar mensen zoals aangegeven bij de ledenvergadering. Deze
mensen bleven echter wel in functie tot na de verkiezingen omdat
ze stuk voor stuk een goede verkiezingsuitslag wensten voor
Gemeentebelang. Die laatste instelling maakte dat deze zorg ook
geminimaliseerd kon worden. Ja, ik geef eerlijk toe dat het me wel
teveel energie heeft gekost die ik in de campagne (soms) tekort
kwam.
We gingen de verkiezingen in met een sterk verkiezingsprogramma
wat in de debatten werd gepromoot door een goede lijsttrekker. Bij
de activiteiten in het kader van de campagne wisten we ook weer
veel mensen op de been te krijgen die onze bedoelingen voor de
komende vier jaar goed wisten te verkopen.
Dan de verkiezingsuitslag zelf. Gewoon vijf zetels! U kunt zich
voorstellen dat we daar blij mee waren. Al snel werd duidelijk dat
we uitgenodigd werden om coalitieonderhandelingen te starten met
de SGP en CU. Samen met Edward heb ik vervolgens de coalitie
onderhandelingen gedaan. In recordtempo, maar daarvoor
kwamen we wel vaak bij elkaar. Inclusief een aantal zaterdagen.
Het gevolg was een coalitieakkoord waar we ons in herkennen.
Natuurlijk is het niet ons verkiezingsprogramma maar veel punten
daaruit hebben we toch over kunnen hevelen. Vervolgens werd
Edward weer wethouder en gaat de fractie naast mij door met John
en maar liefst drie dames. Naast de al zittende Julia traden ook
Marije en Corrie toe tot de fractie. We gingen weer aan het werk en
wat prettig is het dan dat we dat weer met een grote fractie deden.
Dan is het weer rustig tot ik op een avond een telefoontje krijg van
John. Mijn steun en toeverlaat geeft aan het raadswerk en zijn
werkzaamheden voor zijn eigen bedrijf niet meer te kunnen
combineren. Nee, hij kon dit niet eerder weten want de plotseling
stijgende ordeportefeuille van zijn eigenbedrijf was niet te voorzien.
Daar zit je dan als fractievoorzitter. De volgende op de lijst
was Henk Junte. Henk had juist tijdens de ledenvergadering
aangegeven zijn activiteiten voor Gemeentebelang te staken
wegens persoonlijke twisten binnen onze club. Ik wist echter dat
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dit moment in de vier jaren tot de verkiezingen in 2018 zou komen
en had daar al tijdig met Henk over gesproken. Het was de
bedoeling dat ik persoonlijk Henk zo nu en dan zou bijpraten over
het reilen en zeilen in de fractie en Henk zou de commissie en
raadsvergaderingen blijven bezoeken. Kortom er was een plan. Dat
plan kon echter al gelijk de prullenbak in want Henk was aan de
beurt als raadslid. Toen ik Henk vertelde dat John stopte als
raadslid gaf hij gelijk aan de plek van John te zullen innemen. En
die persoonlijke twisten dan? Dat is geen probleem maar een
uitdaging voor mij. Ik weet zeker dat we dit gaan oplossen. En hoe
gaat het nu met de fractie zult u zich afvragen? Goed natuurlijk.
Een onervaren, maar frisse club. Een leergierige club die in algemene zin graag wil werken. Eindconclusie van dit verhaal is dat ik u
schrijf als een tevreden fractievoorzitter. Natuurlijk met dank aan
Edward en Martin die mij, maar ook de fractie, altijd willen helpen.
Commissie Algemeen Bestuur (AB)
Over de commissie Algemeen bestuur kan ik kort zijn. Er stonden
wel belangrijke zaken op de agenda zoals het Jaarverslag 2013
Commissie Bezwaarschriften, het Jaarwerkplan 2014 Politiebasisteam Veluwe-Noord en de Jaarrapportage 2013 en toekomstige
werkwijze van de brandweer. Eigenlijk allemaal stukken die jaarlijks
terug komen.
Politie
Bij het jaarwerkplan politie hebben we natuurlijk ingezet op het
inzetten van wijkagenten op gebied/in de wijk en niet op thema. We
krijgen namelijk vijf wijkagenten in plaats van de drie agenten nu.
Je zou dan ook wijkagenten kunnen inzetten op bijvoorbeeld jeugd
of drugs maar wij zien ze liever als kenner van de wijk. Natuurlijk
moeten ze ook door de buurt gekend worden. Kent u nu uw
wijkagent? Meestal niet en dat moet volgens ons veranderen.
Intussen zijn er indicaties dat vier wijkagenten zullen worden
ingezet op een gebied/wijk en dat de 5e de leidinggevende gaat
worden van de vier wijkagenten en tegelijk complexe en langdurige
zaken op gaat pakken.
Brandweer
De brandweer heeft een project genaamd MOED. Dit staat voor
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Masterplan voor een Effectieve Doelmatige Brandweer. Natuurlijk
moet de brandweer zich ook steeds aanpassen aan de tijd waarin
we leven. Zowel de samenleving als de gebouwen veranderen. Ook
de techniek om branden te bestrijden wordt steeds beter. Dan is er
natuurlijk nog werk wat de brandweer doet om brand te voorkomen.
Dan moet u vooral aan voorlichting en advies denken maar ook aan
het controleren van bouwvergunningen. Om dit alles doelmatig en
effectief te kunnen doen heeft de brandweer een plan geschreven.
Een goed plan wat ons betreft, hoewel de hoeveelheid tekst
eigenlijk wel iets minder had gekund. Wij hebben ons ingezet voor
veiligheid van mensen in onze gemeente, personeel en daaronder
vooral de vrijwilligers van de brandweer en we gaven de
burgemeester mee dat de brandweer ingevolge het coalitieakkoord
moet gaan bezuinigen op overhead en management. En ja, dan
mogen die dikke documenten wel dunner natuurlijk.
Slotwoord
De verkiezingen op 19 maart 2014 zijn voor ons goed verlopen. In
2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Daar denken we nu
al aan natuurlijk. Niet in ons politieke werk want dat doen we
standaard altijd zoals u van ons gewend bent. Wel werken we nu al
aan een team voor 2018. Tegen die tijd moeten er weer goed
ingewerkte Gemeentebelangers staan. Mijn eerste verantwoording
is dat de mensen die dan hoog op de lijst zouden kunnen komen er
ook klaar voor zijn. Dat kan door nu al toe te treden tot de
steunfractie. Mocht u nog iemand weten of zelf hierover met ons
zou willen praten dan houd ik me aanbevolen. Samen met u, onze
leden, zijn we sterk en gaan we bouwen aan het team voor de
toekomst!
Prettige vakantie en wie weet zien we elkaar bij de Nunspeetse
Heideloop op 23 augustus aanstaande. Ik ben daar in ieder geval
vrijwilliger. U toch ook?

20

21

Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Julia Vriend

Beste lezer,
Ik zit nog maar kort in de raad en ik heb al heel veel veranderingen
meegemaakt. Eerst traden er 3 mensen af, toen de verkiezingen
wat leidde tot een hoop nieuwe mensen en toen het aftreden van
John van Slooten. Met het aftreden van John zijn we een "groot"
man verloren. John had veel kennis en ervaring en persoonlijk zie
ik zijn aftreden dan ook als een verlies. Gelukkig hebben we een
waardige opvolger voor John: Henk Junte. Henk is er altijd en
overal en ik zie dat hij veel tijd stopt in zijn werk als raadslid. Ik zie
dan ook een goede samenwerking tegemoet.
Binnen mijn raadswerk zijn ook allerlei veranderingen onderhevig.
Ik heb er vaker over geschreven: we hebben te maken met de
transities. Of te wel: jeugdzorg, participatiewet en begeleiding/
kortdurend verblijf waar de gemeenten verantwoordelijk voor
worden. Er moet bezuinigd worden dus er moet anders gewerkt
worden ten aanzien van deze onderwerpen.
Dus nieuw beleid, wat allemaal door de raad behandeld moet
worden. En omdat er net verkiezingen zijn geweest komt alles
in een keer. De maand juni was dan ook pittig, met veel
onderwerpen. Juridische vormgeving jeugd, organisatiestructuur,
cliënt ondersteuning et cetera. Allemaal belangrijke onderwerpen
die voor veel mensen grote invloed hebben op hun dagelijks leven.
Klopt het juridisch allemaal? Worden onze inwoners straks wel
goed geholpen? Gaan we voor publiek of privaat. Persoonlijk ben ik
blij dat de transities naar de Gemeente komen, omdat vooral hier in
22

Nunspeet, wij onze inwoners kennen. Zoals het nu gaat, gaat het
niet. Te veel bureaucratie, veel logge organisaties die op hun eigen
eiland zitten in plaats van samenwerken, et cetera.
Alleen vind ik het jammer dat die transities met bezuinigingen
gepaard gaan. Waar je voorheen €100,- te besteden had heb je nu
€ 40,- te besteden. Dat is € 60,- verschil! Kan dat wel uit. Ik denk
dat je door efficiënter te werken echt wel kan besparen, maar zo
veel?
Het gaat dus ergens pijn doen. Welke keuzes gaan we maken?
Belangrijke vraagstukken waar kritisch naar gekeken moet worden.
Voor de raadsvergadering van juni is het onze fractie toch weer
gelukt om alle stukken te lezen, te bespreken en een waardevolle
bijdrage aan het College te leveren.
Nu is de zomerreces waarin we op adem kunnen komen om straks
met goede moed weer verder te gaan. Ik wens u in ieder geval al
een fijne vakantie!
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Even voorstellen
Even voorstellen: Ik ben Ger Storteboom, getrouwd
met Froukje, vader van drie volwassen kinderen, 2
dochters en 1 zoon, opa van 3 meiden en 1 jongen.
Dat is wel het mooiste wat je op deze leeftijd kan
overkomen. Froukje en ik wonen sinds 1980 in
Nunspeet. Vroeger kwam ik als kind al op vakantie in
deze prachtige gemeente en nu wonen we er.
Ik ben reeds vier jaar geleden verplicht gestopt met werken bij het
Ministerie van Defensie. Ik ben met het Gemeentebelang virus
besmet door mijn overleden vriend en vroegere buurman Cees
Vissenberg.
Froukje en ik zijn mantelzorger voor een oud tante die bij ons in
huis woont. Vervelen doe ik mij niet omdat ik graag tuinier, lees,
oppas opa ben en klusjes rond het huis doe. Natuurlijk de klusjes
bij de kinderen niet te vergeten. Daarnaast doe ik sinds dit voorjaar
bestuurswerk voor Gemeentebelang. Ook ben ik secretaris van de
Vereniging Oud Militairen Noord Veluwe en Oostelijk Flevoland
(VOM).
Zoals jullie lezen kan ik hier aardig druk mee zijn. Een van de
dingen waar ik mij bij Gemeentebelang voor inzet is onder andere
de Heideloop. Een mooi evenement waarmee Gemeentebelang
zicht ook sportief op de kaart zet. Voor de VOM, was ik de laatste 3
jaar mede organisator van de Lokale Veteranen dag.

Speakers’ Corner
Vrijdag 11 juli 2014
19:00 uur - 21:00 uur
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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
tweede Speakers' Corner van Jong Gemeentebelang! Wat is een
Speakers' Corner? De Speakers' Corner is een spontaan inloopevenement waar iedereen welkom is. Het is dé plek waar jij het
woord mag nemen en je kan richten tot de (politieke) toehoorders.
De Speakers' Corner is bij uitstek de gelegenheid om mee te
denken over starterswoningen, sportvoorzieningen en het
uitgaansbeleid in de gemeente. Het is een bijeenkomst zonder
drempels of verplichtingen waar iedereen onderwerpen kan
aansnijden of prangende vragen kan stellen. Het belangrijkste doel
is om te bewerkstelligen dat de mening van jongeren gehoord
wordt. Jongeren hebben namelijk wel degelijk een standpunt en
zijn ook in staat om mee te praten, te discussiëren en nieuwe
ideeën aan te brengen.
Het woord politiek klinkt vaak als een 'ver-van mijn-bed-show',
maar het is wel degelijk een zaak van en voor iedereen, dus ook
voor jongeren, aldus de voorzitter van Jong Gemeentebelang,
Mark van de Bunte. Die het belangrijk vindt om de mening van de
jongeren te blijven vertegenwoordigen. “Vaak hoor je van jongeren
in onze gemeente dat er te weinig activiteiten voor de jeugd zijn.
En het is jammer genoeg ook zo. In tegenstelling tot ouderen die
zich allemaal goed georganiseerd hebben in een ouderenvereniging, is er voor de jongeren eigenlijk geen aanspreekpunt.
Jong Gemeentebelang wil hier verandering in brengen en onder
het motto 'Laat je horen' kan iedereen zijn of haar mening geven".
Wees de verandering die je zelf wil zien en laat je dus horen op de
Speakers' Corner. Als ludieke actie is er dit keer voor gekozen om
met de jongeren in contact te komen op het Marktplein in
Nunspeet. Dus vind jij dat er te weinig activiteiten op het Marktplein
in Nunspeet zijn? Laat je dan horen op de Speakers' Corner en
kom gezellig langs op vrijdagavond 11 juli 2014 van 19:00 uur tot
21:00 uur!
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Laatste keer?
Beste Gemeentebelangers,
Een laatste bijdrage (voorlopig) aan het Klaverblad. En terwijl ik dit
stukje typ besef ik me dat ik ontzettend leuke leerzame jaren heb
gehad bij de mooiste politieke club van Nunspeet:
GEMEENTEBELANG!
Velen van u weten wellicht dat ik jaren terug als Jong
Gemeentebelanger bij de club betrokken raakte. Wat een leuke tijd
was dat. Als jonge honden onze mening formuleren en die
uitdragen binnen Gemeentebelang maar ook binnen de lokale
politiek. Het werd het begin van een lange politieke loopbaan.
Helaas heb ik in mei als raadslid afscheid genomen van de
gemeenteraad in Nunspeet. Een besluit wat niet makkelijk was om
te nemen. Zeker niet als je namens Gemeentebelang in de
gemeenteraad mag zitten.
Maar het was zo druk geworden de combinatie van privé, werk en
Gemeentebelang dat ik een keuze moest gaan maken. Ons bedrijf
groeit erg snel en dat is natuurlijk heel positief, maar dit vergt dan
ook zeer veel aandacht om de juiste stappen te gaan nemen. Dit
alles had zo zijn invloed op mijzelf. Ik moest een knoop door gaan
hakken om er voor te zorgen dat het goed blijft gaan met mij. Nu
een aantal weken verder kan ik u melden dat ik mij zeker beter en
ook rustiger voel. Meer balans tussen privé en werk.
Vele jaren heb ik met heel veel plezier onze standpunten van
Gemeentebelang mogen uiten op het gebied van Ruimte & Wonen.
Maar ook als bestuurslid werken aan de verkiezingscampagnes en
later als lid van het verkiezingsprogramma commissie mijn visie op
Nunspeet mogen geven. Allemaal zaken die ik niet had willen
missen.
Het is geweldig om te zien dat de inzet van Gemeentebelang en
mijzelf leidt tot concrete oplossingen. Denkt u hierbij aan het
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Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Maar ook de markt waar
wij als Gemeentebelang de initiatiefnemers voor zijn geweest.
En nu ongeveer een maand na mijn laatste raadsvergadering zit ik
achter mijn laptop en schrijf ik de (voorlopig) laatste woorden in het
Klaverblad. Maar mijn werk in de lokale politiek zit er nog niet op. In
de toekomst zou ik graag weer als raadslid aan de slag gaan.
Wanneer? De tijd zal dat moeten uitwijzen. Het raadswerk is
intensief, spannend en niet altijd even gemakkelijk. Maar het is
vooral erg zinvol en leuk ook om te mogen doen. En voor de
jongere lezers onder ons het is vooral ook leerzaam. Zo leerzaam
dat je in het dagelijks leven en in je werk profijt kan hebben van je
ervaring als raadslid.
Tot slot wil ik het bestuur en de fractie ontzetten veel succes
wensen de komende jaren in het behalen van de doelen. In het
bijzonder wil ik Henry Stulen bedanken voor de jarenlange steun
die hij mij gaf. Henry is wat mij betreft een voorbeeld voor elke
Gemeentebelanger.
Last but not least wil ik mijn vrouw Marielle bedanken voor de steun
in het werk die ze mij gegeven heeft. Zij was degene die vaak
avonden alleen thuis was als ik weer eens ‘op vergadering was’.

Henk Junte neemt het ’stokje’ over van John van Slooten.
28

29

Kramm’s Column
FANTASIE
Wat is fantasie? Is fantasie bedacht of moeten we er gewoon in
geloven? Fantasie is onzin, daarom heet het ook zo, hoor ik u
denken. Maar waarom laten we onze kinderen dan nog steeds
opgroeien met pratende kabouters en onbestaande sprookjesfiguren? Kijken we zelf massaal naar science fiction en dromen we
ervan om onsterfelijk te zijn. Want wie wil er nou niet over een
superkracht beschikken? Alles om ons maar te onttrekken uit de
werkelijkheid, want de alledaagse sleur kan wel wat toverdrank
gebruiken of beter gezegd: u wilt wegvluchten, onzichtbaar zijn en
uiteindelijk terugkomen als in elk sprookje, als held(in). Eind goed
al goed toch?
Helaas, het is nu toch echt tijd om te stoppen met dagdromen. Het
is het moment om te ontwaken uit uw fata morgana. U bent
volwassen? Dan weet u toch dat fantasie een pure verbeelding is.
En nochtans zijn er met u nog een heleboel aardwezens die er prat
op gaan. Een fantasiewereld is dus niet enkel en alleen weggelegd
voor kinderen. Er bestaat namelijk ook fantasten in de grote
mensen wereld. Zo zijn er zelfs mensen die beweren over extra
zintuigen te beschikken.
Mag je dan niet dromen? Jawel, graag zelfs. Dromen is goed. Door
een stipje aan de horizon te zetten weet u waar u heen wilt en heeft
u altijd een doel voor ogen. Alleen fantasie gaat u daarbij niet
helpen. Dat is de realiteit. En daar zit nu net ook het probleem.
Mensen staan niet meer met beide benen op de grond, maar
zweven er net iets boven. Hierdoor vallen ze ook harder en vaker.
Laat iemand eens vertellen over zichzelf en let goed op de woorden
die eruit komen. Ze zijn zweverig. Goed in dit, goed in dat. Het
realiteitsbesef vervliegt met elk zelfingenomen compliment.
Met zelf gecreëerde competenties en gebouwde luchtkastelen
steken we elkaar naar de kroon. Gewoon is niet meer genoeg,
enthousiast moeten we zijn. Een op hol geslagen maatschappij die
de benen onder het lijf vandaan loopt. U moet door, maar de
realiteit bent u uit het oog verloren. U doet het niet eens voor uzelf.
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Maar voor wat anderen van u denken. Voor de buitenwereld leidt u
een sprookjesbestaan. Maar zelf weet u wel beter, het is complete
waanzin.
Stap daarom uit uw eigen luchtbel voor het te laat is. De werkelijkheid is dat u niet meer bent dan een mens van vlees en bloed en
dat u niet meer kan doen dan uw beste beentje voorzetten. Dat is
ook meer dan genoeg zolang u daar zelf ook tevreden mee bent,
dan bent u al verder dan onze fantastische voorbeelden. Laat de
kinderen zich maar verkleden en de held spelen. En u dan? Wees
gewoon uzelf!

Psy Go
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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
Corrie Jansen

Beste lezer,
28 april 2014. Een avond om niet snel te vergeten. De avond dat ik
beëdigd werd als raadslid omdat toen duidelijk was dat Edward
weer wethouder voor Gemeentebelang mocht zijn en de avond
dat Nunspeet blank stond. Op het moment dat we toch echt
moesten gaan om op tijd in het gemeentehuis te zijn kwam de
regen met bakken uit de lucht. Dat op tijd komen lukte bijna
niemand, de vergadering begon dan ook rommelig en later dan
gepland.
Ik zal dit als begin van mijn raadsperiode niet snel vergeten. Ik
draai nu twee maanden mee in de fractie en ook dat is een roerige
tijd geweest. Het bericht dat John moest gaan stoppen omdat
zijn bedrijf zoveel drukker was dan voor de verkiezingen kwam
hard binnen. Gelukkig heeft Gemeentebelang een grote lijst en
betekende dit dat Henk Junte die plaats in mocht gaan nemen.
Henk en ik zitten nu in de commissie Ruimte en Wonen. Hoe de
taakverdeling precies gaat worden zullen we in de komende tijd
gaan ontdekken. Het betekent voor Henry wel dat hij het druk heeft.
Drie nieuwe fractieleden begeleiden kost natuurlijk het een en
ander aan tijd.
Woonvisie
Voor wat betreft het raadswerk is het een mooie tijd om in
te stappen. Dit omdat bijvoorbeeld de woonvisie vastgesteld
gaat worden en wij nu het proces vanaf het begin meemaken. De
woonvisie wordt vastgesteld in opdracht van het dagelijks bestuur
van de Regio Noord-Veluwe. Het doel is duidelijk krijgen hoe
vraag en aanbod op de woningmarkt bij elkaar aan kunnen of
moeten sluiten. Zo zal er een regionale woonvisie komen en in het
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verlengde daarvan een lokale woonvisie. Dit zal betekenen dat er
per gemeente mogelijkheden zijn om toe te spitsen op de woningen
die in die gemeente nodig zijn. De verdeling van het aantal
woningen wat in de regio gebouwd mag worden gebeurd in
regionaal overleg. De provincie bepaald namelijk hoeveel er
gebouwd mag gaan worden in de regio de komende jaren. Dit
proces heet de Kwantitatieve Opgave Woningen (KOW). In het
kader van de veranderingen in het sociale domein betekent dit
onder andere dat er meer rekening gehouden gaat worden met het
feit dat inwoners langer zelfstandig in hun eigen woning kunnen
blijven wonen. Ook duurzaamheid zal in dit proces een belangrijke
rol spelen. Tijdens de laatste commissievergadering voor de
vakantie is hier verder over gesproken.
Duurzaamheidslening
In die vergadering stond ook de duurzaamheidslening op de
agenda. Een lening die bedoeld is om de doelstelling te helpen
bereiken om in 2020 als gemeente de duurzaamheid van energiehuishoudens te bevorderen. Van deze lening kan door inwoners
gebruik gemaakt worden als zij besluiten zonnepanelen te gaan
plaatsen. Een goedkopere lening dan die de bank aanbiedt om te
gebruiken bij de investering van zonnepanelen. We zijn benieuwd
hoe dit zal aanslaan en of dit een instrument is wat gebruikt kan
worden om deze doelen als gemeente te bereiken. Wij zullen dan
ook zeker over ongeveer een jaar om een evaluatie vragen.
Afgelopen donderdag 26 juni is de laatste raadsvergadering van
deze periode geweest die is afgesloten met een raadsuitje. Het
is goed voor de raad om elkaar te ontmoeten zonder dat er een
agenda vol punten te wachten staat. Goed om elkaar wat beter te
leren kennen vooral nu er zo'n grote wisseling heeft plaatsgevonden. Daarna volgt de vakantie periode, maar uit ervaring
weet ik dat ook al zijn er geen vergaderingen het raadswerk altijd
doorgaat. Tot slot wil ik u bedanken voor uw stem op Gemeentebelang. Die stem heeft er voor gezorgd dat ik nu raadslid ben. Wat
mij betreft kunt u mij altijd aanspreken als u mij ziet of kunt u op een
andere manier contact zoeken met mij. Verder wil ik u alvast een
hele fijne vakantie wensen en hoop ik dat wij allemaal uitgerust
weer aan ons werk kunnen beginnen na de vakantieperiode.
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Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Marije Storteboom

Nieuwe uitdaging!
De eerste maanden van het gemeenteraadslidmaatschap zitten
erop. Het is anders dan als steunfractielid, nu dus echt aan de tafel.
De aan mij toebedeelde portefeuilles zijn in ieder geval: financiën,
sport, cultuur en toerisme. Ook ben ik voorzitter geworden van de
commissie Ruimte en Wonen.
Programmarekening 2013
Op het gebied van financiën is het voorjaar altijd een drukke
periode, op de agenda staan dan zaken zoals de begroting,
de Programmarekening 2013 en de nota reserve en voorzieningen.
Gelukkig heb ik op mijn werk veel te maken met dit soort
documenten, waardoor het redelijk makkelijk is om deze
onderwerpen op te pakken. Maar het vraagt wel veel inleeswerk.
Opvalt in deze onderwerpen dat de gemeente Nunspeet er
financieel positief voorstaat, met een positief eindresultaat in de
jaarrekening. Gemeentebelang heeft daarom ingestemd met dit
voorstel. Wel zijn er in de ontwikkeling in het weerstandsvermogen
risico's, daarmee bedoeld wordt de reserves die de gemeente heeft
om mogelijke problemen, zoals met grondexploitaties, af te dekken.
We hebben daarvoor net als andere partijen aandacht voor
gevraagd.
Nota reserves en voorzieningen
Bij de behandeling van de nota reserve en voorzieningen is door de
Christen Unie aandacht gevraagd voor de scheiding van hemelwater en afvalwater, hiervoor werd er door de CU een amendement
voorbereid. Wij dienden dit amendement mede in omdat
Gemeentebelang het belangrijk vindt dat overstromingen zoals een
paar maanden geleden in Nunspeet tot de verleden tijd moeten
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behoren. Hiervoor volgt in het najaar een visie op dit onderwerp,
waarin staat hoe de gemeente Nunspeet hier mee om moet
gaan. Met het amendement is alvast geld gereserveerd voor een
toekomstige oplossing.
Wet Markt en Overheid
Andere onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn
onderwerpen als de Wet Markt en Overheid, waarbij de gemeente
sport als algemeen belang aanmerkt om op deze manier sport
toegankelijk te houden. Belangrijk punt voor Gemeentebelang,
omdat sport voor iedereen betaalbaar moet blijven.
Preventie- en handhavingsplan Drank- en horecawet
Het Alcohol preventie en handhavingsbeleid, waarin vooral de rol
van jongeren, het belang van preventie en goede communicatie
naar voren kwam. Wij konden dit voorstel dan ook van harte
ondersteunen. Vooral ook omdat uiteindelijk bewustwording van
jongeren begint bij goede preventie.
Verordening leerlingenvervoer 2014
Bij de verordening leerlingenvervoer ontstond veel discussie over
het behouden van de huidige grens voor kilometer vergoeding. In
het voorstel stond dat de gemeente Nunspeet de VNG (Vereniging
Nederlandse Gemeenten) norm wilde volgen. Hier waren een
aantal partijen het niet mee eens. Zij wilden de oude ruimere
norm in acht houden. Gemeentebelang was hier tegen, omdat we
vinden dat het meer samenleving moet zijn en minder overheid,
en deze norm passen de meeste gemeenten toe. Helaas waren
voorstanders van het aanpassen van de VNG norm in de
meerderheid. Het college gaat nu bekijken of er dan wel een
gewijzigde verordening moet worden vastgesteld of dat de
bestaande nog voldoet. Mocht er een nieuwe moeten worden
vastgesteld dan zal dat in de raad van september gebeuren.
VVV
In de laatste raad van juni heb ik nog vragen gesteld in het
vragenhalfuurtje over de toekomstige ontwikkelingen van de VVV,
die onder druk staat. Dit zijn voor het lokale gastheerschap van
Nunspeet belangrijke ontwikkelingen. Het Veluws Bureau voor
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Toerisme (VBT) wil namelijk per 1 januari 2015 stoppen met de
uitvoering van VVV werkzaamheden. De wethouder heeft daarop
aangegeven hier al aandacht voor te hebben en hij zal ons hiervan
op de hoogte te houden.
Voorzitterschap commissie R&W
In de eerste commissievergadering Ruimte en Wonen, heb ik als
voorzitter aangegeven dat ik het toch best heel spannend vond
om voorzitter te zijn. De eerste vrouwelijke voorzitter van een
commissie. Best wel een druk die dan op je schouders ligt. Ik
heb de commissie ook uitgedaagd om scherp en dynamisch te
vergaderen. Ik vind het super leuk om te doen, het voegt voor mij
naast het raadslidmaatschap nog een hele nieuwe dimensie toe.
Wat ik ook heel leuk vond waren de bedrijfsbezoeken die we
hebben afgelegd op een middag georganiseerd door de bedrijvenkring Nunspeet. Op die manier zie je bedrijven op een andere
manier, zoals Aarding en Kattenberg. Al met al een mooie start van
deze raadsperiode.

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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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
Henk Junte

Raadslid!
Op 22 mei jongstleden ben ik beëdigd als raadslid voor
Gemeentebelang nadat John van Slooten, door drukke
werkzaamheden in zijn bedrijf, het raadslidmaatschap had
neergelegd. Samen met Corry Jansen doe ik Ruimte & Wonen en
tevens ben ik benoemd als plaatsvervangend voorzitter van
de commissie Algemeen Bestuur. De politiek heeft altijd mijn
belangstelling gehad en ik zal me dan ook voor de volle 100%
inzetten voor Gemeentebelang!
Gemeentelijke gebouwen
In de commissievergadering van 10 juni j.l. is het Beleids- en beheerplan gemeentelijke gebouwen behandeld. Goed dat dit nu is
vastgelegd in een ambtelijk stuk. Hulde aan de desbetreffende
ambtenaren.
Berkenlaantje 11/13 Nunspeet
Ook het principeverzoek wijziging bestemmingsplan Berkenlaantje
11/13 kwam aan de orde. Hiermee kunnen wij akkoord gaan. De
heer Van Olst kan instemmen met het “wegbestemmen” van de
bouw mogelijkheid van een vrijstaande woning op perceel 13. Dit in
ruil voor de legalisering van een, zonder vergunning, gebouwd
bijgebouw en enige uitbreiding van de woning Berkenlaantje 11.
Een win, win situatie voor zowel de gemeente als de eigenaar.
Haverweg 18 in Elspeet
Deze avond kwam ook aan de orde, beschikbaarstelling budget
voor ontwikkeling, Haverweg 18 in Elspeet. Voor Elspeet een
goede zaak. Hier kunnen nu zes sociale huurwoningen gebouwd
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gaan worden wat weer helemaal in lijn is met wat Elspeet nodig
heeft. Wat wèl een aanpassing vraagt voor het geraamde tekort
van €25.119,50. Dit bedrag is ten laste gebracht van de reserve
grondexploitatie. Gemeentebelang kan hiermee akkoord gaan!
Inventarisatie onderwerpen woonvisie 2014
Een goede gemeentelijke woonvisie is enorm van belang. Naast
de financiële consequenties die een woonvisie heeft is de invloed
op de samenleving ook van groot belang. Zijn er voldoende huizen
en zijn er de juiste huizen om een sterke samenleving mogelijk
te maken? Daar gaat het voor ons om. Door de in het stuk
aangegeven onderwerpen op te nemen in de nieuwe woonvisie
denken wij dat de woonvisie voldoet aan de zojuist door ons
genoemde doelstelling. Wel moet het onderwerp “Wonen en Zorg”,
wat concreter worden omdat dit een in de nabije toekomst al een
hot item zal zijn. Misschien moeten mogelijke en wenselijke concepten concreet benoemd worden zoals een kangoeroe woning en
dergelijke.
Dit was een kort overzicht van mijn vuurdoop in de commissie
Ruimte en Wonen. Het werken in de fractie is prettig, er wordt goed
samen gewerkt, dit alles onder leiding van onze fractievoorzitter
Henry Stulen.

6e Nunspeetse Heideloop
Zaterdag 23 augustus 2014
Hardlopen en wandelen, diverse afstanden
Schrijf u nu alvast in:
www.nunspeetseheideloop.nl

Of word vrijwilliger!
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GEZOCHT
Enthousiaste steunfractieleden








Taken:
Adviseren van het raadslid waaraan zij zijn
gekoppeld.
Aanwezig bij en deelnemen aan de fractie
vergaderingen.
Eisen:
Wonen in de gemeente Nunspeet
Lid zijn of worden van Gemeentebelang.
Enthousiasme en interesse in gemeentepolitiek.

Om te zorgen dat in de toekomst uw belangen zo
goed mogelijk behartigd worden in de gemeente
heeft Gemeentebelang de zogenaamde steunfractie.
Steunfractieleden worden opgeleid tot volwaardige
fractieleden, zodat zij in de toekomst zittende
fractieleden kunnen opvolgen.’

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de
fractievoorzitter van Gemeentebelang Nunspeet.
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Agenda vergaderingen
Juli 2014
Vrijdag

11

Speakers’ Corner (Marktplein)

23

Heideloop (Stakenberg)

Maandag

1

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

4

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

8

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

11

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

17

Bestuursvergadering Gemeentebelang

Maandag

22

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

25

Openbare Raadsvergadering

Maandag

6

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

9

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

13

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

16

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

22

Bestuursvergadering Gemeentebelang

Maandag

27

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

30

Openbare Raadsvergadering

Augustus 2014
Zaterdag
September 2014

Oktober 2014
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Nunspeetse Heideloop 2014
Vrijwilligers gevraagd!
Zaterdag 23 augustus 2014 is het weer zover, dan gaat onze
Nunspeetse Heideloop weer van start. Het zal de zesde keer
zijn dat dit door Gemeentebelang georganiseerd wordt en we
hopen dat dit evenement elk jaar verder zal doorgroeien. Al vroeg
in het jaar zijn we begonnen met het coördineren van alle
voorbereidingen en het plannen van alle zaken die geregeld
moeten worden. Ons doel is om er wederom een fijne gezellige
dag van te maken en elkaar zo op een andere wijze nog weer
beter te leren kennen. Achterliggend doel is om met dit jaarlijkse
evenement de verkiezingskas voor 2018 weer op sterkte te
brengen! Tevens zal er een deel van de opbrengst ten goede
komen aan een goed doel. Dit jaar is er gekozen voor Scouting
Nunspeet. Nu zijn we zover dat we bezig zijn om de vrijwilligers in
kaart te brengen. Bent u in de gelegenheid, uw hulp is van harte
welkom! Graag even opgeven door een mailtje te sturen of te
bellen met een van de coördinatoren.
We willen met elkaar de schouders er onder zetten en een mooie
dag organiseren. Er hebben zich al diverse mensen opgegeven om
als vrijwilliger te helpen, maar meer handen zijn altijd welkom. Wilt
u hand- en spandiensten verrichten tijdens de Heideloop? U kunt
zich aanmelden bij Corrie Jansen of Gerrit Storteboom:
(corrie.jansen@nunspeet-gemeentebelang.nl of
gerrit.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl).
Daarbij kunt u ook aangeven waar uw voorkeur van taak naar uit
gaat. Bijvoorbeeld een plek op het parcours, achter een kraam met
drankjes, bij de inschrijvingen of heeft u liever een stopwatch in
de hand en zorgt u voor een goede tijdregistratie? Laat het ons
weten en we zorgen met elkaar voor wederom een fantastische
Heideloop.

6e Nunspeetse Heideloop
Bent u al aan het trainen?
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KLEIN BINNENHOF
UITZENDSCHEMA 2013
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur
datum:
juli

gelijktijdig:

partij:

3
10
17
24
31

-

VVD
CDA
Gemeentebelang
vakantie
vakantie

augustus 7
14
21
28

-

vakantie
vakantie
vakantie
vakantie

september 4
11
18
25

MM
AB

SGP
CU
VVD
Gemeenteraad

oktober
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2
9
16
23
30

MM
AB

PvdA
Gemeentebelang
College
CDA
Gemeenteraad

Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

Juli 2014
Dhr. W.E. Blom

Dhr. J.C.W. van der Kraan

Dhr. P.C. de Bolster
Mw. M. Bouw - Gerritsen

Mw. C.D. Lokhorst - Van der Sloot
Dhr. G. Mulder

Dhr. M.R. Fidder
Mw. A. Franken

Mw. C.B. Muntz - Wennink
Dhr. J.M.S. Schouten

Dhr. H. Junte

Mw. J. Vriend

Augustus 2014
Mw. Dominique Biegnolé

Dhr. E.Th. Meloen

Dhr. B. Bijvank
Dhr. G.G.M. Bischoff

Dhr. J. Moll
Dhr. A. van Ruler

Dhr. A.W. Huitema
Dhr. H. Jung
Dhr. C.A.M. Looy

Dhr. Mike Zevenbergen
Mw. D. de Zwaan - Pluim
Dhr. L.C. van Olst

September 2014
Dhr. Niels de Bolster

Dhr. K. Kolstee

Mw. A. Borsboom

Mw. W. Mulder - Klaassen

Dhr. M. Bosman

Dhr. J. van Slooten

Mw. H.M. Bos - Tummers
Mw. J. Bronsveld - Aling

Mw. M.L. van Slooten - Keijzer
Mw. Heleen van Tol

Mw. W. Eskes
Mw. A.C. Hamer - van den Ham

Dhr. H. de Weerd
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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

Welkom

De heer J.G.E. van der Sloot en de heer F.C. Delvoix
overleden. Wij wensen familie en vrienden veel sterkte.
Uitgeschreven:
Dhr. W. Kooijmans
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zijn

Interview met...
Wie ben ik?
Ik ben Floortje Poorter 17 jaar en ik kom
uit Delft, wij zijn 9 jaar geleden hier in
Nunspeet komen wonen. Sinds twee jaar
werk ik bij de Bakker Bart in Nunspeet , dit
vind ik een leuke baan en ik heb het er
erg naar mijn zin. ook volg ik daarbij een
opleiding fastservice niveau 2 , deze heb
ik bijna afgerond . Wat ik hierna wil gaan
doen weet ik eigenlijk nog niet zo goed.
Eén van mijn grootste hobby's is paardrijden, dit doe ik bijna elke dag.
Een medewerker fastservice werkt in bedrijven waar gasten op een
snelle en doordachte manier een maaltijd kunnen gebruiken. In
fastservice-bedrijven werkt de medewerker vaak met voorbewerkte
producten die snel te bereiden zijn. Vanwege het direct contact met
de gasten is het belangrijk om gastgericht te zijn.
Hey! ik ben Kiki Poorter en ik ben 16 jaar, ik ben net als Floortje
geboren in Delft en verhuisd naar Nunspeet in 2006. ik zit op de
Groene Welle in Zwolle en ik doe daar de opleiding Paraveterinair
niveau 4, ik heb al sinds dat ik klein was iets met dieren gehad,
vandaar dat ik voor deze opleiding heb gekozen. Ik ben dus veel
bezig met dieren. Ook vind ik het fijn om buiten te zijn en te
sporten, daar ben ik dan ook erg fanatiek in!
Wist u dat Kiki stage loopt bij Faunaland Berben? Ze is in opleiding
als Paravetenair dierenassistent en daardoor bekwaam om
handelingen aan dieren uit te voeren en te assisteren bij operaties.
Wat vind je van de gemeente Nunspeet?
Floortje: Ik ben heel erg blij dat wij in Nunspeet zijn komen wonen,
het is hier heerlijk rustig en de natuur is echt prachtig je kunt hier
uren wandelen met de honden (en het paard natuurlijk). Ook vind ik
het fijn dat er geen verkeerslichten te vinden zijn in Nunspeet! Ik
zou hier dan ook graag blijven wonen. Af en toe mis is de grote
stad wel een beetje, in vergelijking met Delft is Nunspeet natuurlijk
erg klein!
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Kiki: Ik vind Nunspeet een heel gezellig en knus dorp, (bijna)
iedereen kent elkaar (met de voor en nadelen daarvan) en er hangt
een hele fijn sfeer.
Nunspeet is natuurlijk niet te vergelijken met Delft, maar wat ik wel
mis in Nunspeet is een beetje het 'vrije' wat je in Delft wel had, daar
kun je doen wat je wilt en niemand trekt zich daar wat van aan. Wat
ik wel heerlijk vind aan de gemeente Nunspeet is de natuur waar ik
me uren kan vermaken.
Wat zou je graag willen veranderen aan de gemeente?
Floortje: eigenlijk heb ik niet zo veel verbeter punten, ik ben
natuurlijk nog maar zeventien en woon dus nog thuis. wel zou het
leuk zijn als er (nog) meer activiteiten zouden komen, er is
natuurlijk een sportmiddag voor kinderen maar het zou ook leuk
zijn als er zo iets zou komen voor de jongeren en de ouderen
mensen uit Nunspeet.
Kiki: Ik vind dat de verkeersdrukte in het centrum wel omlaag mag,
in sommige straten is het erg druk en chaotisch. Dat mag van mij
wel minder. Ook is de parkeergelegenheid soms een probleem in
het centrum.
Bent je bekend met de lokale politiek?
Floortje: Eigenlijk niet, wel vind ik het erg interessant om er meer
over te leren. Daarom ben ik ook lid geworden bij de vorige
Speakers’ Corner van Jong Gemeentebelang.
Kiki: Ik probeer het (sinds ik bij Jong Gemeentebelang zit) zo veel
mogelijk te volgen al komen er soms dingen voorbij waarvan ik
(nog niet weet wat ik ervan moet vinden, maar wat scheelt is dat ik
pas zestien jaar ben en dus nog alle tijd heb om alles over de
politiek te leren.
Waaraan zou de politiek extra aandacht moeten besteden?
Floortje: Ik vind niet dat de politiek ergens specifiek meer aandacht
aan zou moeten besteden wel vind ik het leuk om bij de
vergaderingen van Jong Gemeentebelang aanwezig te zijn.
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Tijdens deze vergaderingen kan ik al mijn ideeën delen en zo
(hopelijk) bijdragen aan meer activiteiten voor jongeren. Ook zijn
we nog steeds op zoek naar extra leden. Misschien krijgen we die
tijdens onze tweede Speakers’ Corner, we laten ons daarmee in
ieder geval weer zien!
Kiki: Ik denk niet dat de politiek te veel op één ding moet focussen,
maar voornamelijk naar het algemeen belang moet kijken.
Daarnaast vind ik het leuk om via Jong Gemeentebelang
mijn ideeën in te brengen. Ook als boodschap aan de rest van de
jongeren om zich meer te laten horen.
Wie mogen we de volgende keer interviewen?
Kiki: Misschien wel een van onze nieuwe JGB'ers! 
Afsluiter
Floortje: Ik hoop dat Kiki en ik nog vele leuke en goede ideeën met
jullie kan delen, zodat we samen een nog mooier en gezelliger
Nunspeet kunnen maken!
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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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