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Redactioneel
Gedrag is bepalend!
Symbolen, uitstraling en interne en externe communicatie daarvan
denken we dat ze bepalend zijn voor de beeldvorming. Neem
bijvoorbeeld de vereniging Gemeentebelang, wij hebben de kleur
geel toegeëigend. We hebben een mooi logo en zelfs een slogan:
’Wie anders!’. Daarnaast communiceert de vereniging op meerdere
manieren, zoals Het Klaverblad. Maar eigenlijk is Gemeentebelang
altijd en overal, leest u de verhalen van onze raadsleden er maar
eens op na. Of wat te denken van de Heideloop?
Toch is de bovenstaande uitstraling niet bepalend in het uitdragen
van het gedachtegoed van Gemeentebelang: er zijn voor iedereen.
Geen eigen belang (voor een specifieke doelgroep), maar in het
algemeen belang handelen. Dat is het gedrag dat we willen
nastreven en waarin wij geloven dat de samenleving optimaal tot
zijn recht komt. En dat is nu juist het belangrijkste, want het gedrag
bepaalt voor 90% wie wij zijn. Dus een Gemeentebelanger ben je
niet met een gele jas, een Gemeentebelanger ben je in je doen en
laten!
Als lid bent u dus tegelijkertijd ambassadeur. En ambassadeurs zijn
onmisbaar voor onze vereniging. Als redactie zijn wij namelijk ook
trotse ambassadeurs van wederom een boordevolle editie van Het
Klaverblad en wij hopen dat de bijdragen u ook enthousiasmeren.
Namens de redactie,
Mark van de Bunte
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Bestuur
Voorzitter en secretaris
Martin Mol
Stationslaan 71a
8071 CL Nunspeet
0341 - 452397
martin.mol@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
Aspirant bestuurslid
Anne Timmerman - Zwikker
Kastanjelaan 9
8071 AM Nunspeet
0341 - 840345
anne.timmerman@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
Pieter Jan van Rossen
Piersonstraat 44-12
8072 XC Nunspeet
06 - 4281 2372

pieter.jan.van.rossen@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

Na een welverdiende vakantie is nieuwe vergaderseizoen weer
van start gegaan. De fractie heeft al weer een volle agenda.
Werkbezoeken worden afgelegd en de voorbereidingen voor de
begrotingsvergadering van oktober zijn in volle gang.
Op zondag 3 augustus jongstleden is ons gewaardeerde lid Peter
Pos na een kort ziekbed overleden. Peter heeft van oktober 1969
tot december 1978 de voorzittershamer gehanteerd en is
daarnaast ook nog eens vijf jaar “gewoon” bestuurslid geweest.
Peter was een bijzonder aimabel mens en heeft ook na zijn lange
en actieve periode bij Gemeentebelang een grote betrokkenheid
getoond.
Onze secretaris Ewoud Maijers is het afgelopen maanden gelukt
een carrière switch te maken. Zijn talent voor musical, toneel
en film is niet onopgemerkt gebleven en hij wordt momenteel
veel gevraagd voor zowel film als musical. Het een en ander
ging zo snel dat het voor hem niet langer mogelijk was de
werkzaamheden voor het secretariaat van Gemeentebelang te
combineren met zijn werk. Deze taak wordt daarom tijdelijk door
mij waargenomen.
Het bestuur verwelkomt Anne Timmerman - Zwikker. Anne is
begin dit jaar lid geworden van Gemeentebelang en gaf in de
ledenvergadering van april aan wel iets voor ons te willen gaan
doen. Anne komt het bestuur versterken om vanaf die plek nader
kennis te maken met alle facetten van de lokale politiek. Verderop
in dit Klaverblad zal Anne zich aan u voorstellen.
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Ook zijn we verheugd met de uitbreiding van de steunfractie:
welkom Pieter Jan van Rossen. Ook hij zal zich verderop aan u
voorstellen.
Tot slot: complimenten aan de organisatie en alle vrijwilligers van
de Heideloop 2014! Heel veel Gemeentebelangers waren weer op
de been om er gezamenlijk weer een daverend succes van te
maken. Allen heel hartelijk dank! En graag tot volgende keer!
Reactie van een deelnemer aan de Heideloop:

...de Nunspeetse Heideloop is echt de mooiste nog
niet door het grote publiek ontdekte heideloop van
Nederland! En wat mij betreft mag dat zo blijven, zo'n
rustige loop over een bloeiende 'grote, stille heide'.
Dus niet doorvertellen s’il vous plaît…
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van de Wethouder

Door de wethouder
Edward van der Geest

Na mijn vakantie werd ik direct met de neus op de feiten gedrukt en
had ik twee urgente dossiers op mijn bureau! Eerste was natuurlijk
het faillissement van Veluws Bureau voor Toerisme (VBT) en sluiting VVV midden in het toeristenseizoen!
Het VBT was 1/1/2010 opgericht door 18 Veluwse gemeente. De
bedoeling was, om kwetsbaarheid voor bijvoorbeeld winkelbezetting
af te laten nemen, efficiëntie op inkoop en overhead door schaalvergroting, een “Veluwe-brede” aanpak van promotie en verder
krachtenbundeling van digitale dienstverlening. Denk daarbij aan
elektronische (fiets)routes, digitale info-panelen, en zo verder.
Gemeentebelang geloofde en gelooft in deze regionale aanpak. De
Veluwe is een sterke naam waar mensen op af komen en natuurlijk
verblijven ze dan in Nunspeet!
Ook het gastheerschap, voor als men dan in Nunspeet is, vinden
wij zeer belangrijk, hoewel er wel vernieuwing, verandering en
terugverdiencapaciteit moet worden gevonden. De personele
bezetting van kantoren "oude stijl" zijn relatief hoog. Het kan niet zo
zijn, dat het VVV blijft bestaan door enkel gemeentelijke subsidie.
Dat is geen toekomstbestendige situatie!
Helaas bleek, tegen alle afspraken in, de door sommige
gemeentes doorgevoerde bezuinigingen en het achterblijven van
bijdrages uit het bedrijfsleven, teveel voor deze nieuw opgerichte
organisatie. Hierdoor was het faillissement onhoudbaar, maar
werden toezeggingen, om de dienstverlening voorlopig nog voort te
zetten, ook niet nagekomen. Toen is alles op alles gezet om een
week voor 1 augustus, een "noodverband" aan te leggen met
behulp van (oud)medewerkers en ondernemers van Nunspeet.
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Door wat strubbelingen met de curator lukte het niet om tijdelijke
sluiting te voorkomen, maar is zo snel als mogelijk, weer gestart
met het gastheerschap, onder de naam TIN (Toeristisch Informatiepunt Nunspeet). Mooi voor nu, maar we zijn er nog niet. We zullen
voor 1/1/2015 met elkaar een plan op tafel moeten hebben, hoe
hier eigentijds en betaalbaar handen en voeten aan te geven.
Tweede dossier, is de uitvoering van de derde transitie/
decentralisatie, die van de arbeidsparticipatie. De sociale werkvoorziening gaat op de schop (lees: moet goedkoper) en de werkgevers
hebben (nationaal) afgesproken mee te helpen door 125.000 extra
werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld WAJONG-ers maar ook mensen
die beschut werk moeten hebben (die we vroeger SW-ers
noemden). Het blijkt, dat dat in de praktijk veel onrust geeft en (te?)
veel haken en ogen heeft!
Hoe gaan we dit organiseren? Hoe vangen we de bezuiniging op?
Maar vooral, hoe helpen we deze kwetsbare doelgroep, aan zinvolle dagbesteding, aan een bijdrage voor de samenleving? Dus werk!
Een heel ingewikkeld vraagstuk, waarbij de tijd ook nog eens
behoorlijk dringt! Per 1/1/2015 moet de nieuwe manier van werken
een feit zijn!
Gemeentebelang vindt, dat we (helaas weer) de consequenties van
Haagse regelgeving moeten opvangen (en betalen), maar willen dit
wel goed doen! Liever goed dan op tijd, we hebben het over een
kwetsbare doelgroep. Dus we accepteren dat we per 1/1/2015 nog
niet klaar zijn met het nieuwe model, omdat wij zorgvuldigheid
belangrijker vinden. We hebben daarom aangedrongen om niet de
oude schoenen weg te gooien voor er nieuwe gekocht zijn.
Rekening houdend met de wens van de zes gemeentes, proberen
wij te zoeken naar mogelijkheden ondanks veranderde wetgeving,
de Inclusiefgroep maximaal in te zetten bij de uitvoer van de
participatiewet. De regie/aansturing blijft bij de gemeente(raad). Er
is veel geld mee gemoeid en keuzes kunnen verstrekkende
(financiële) gevolgen hebben. Een spannend dossier, dus wordt
vervolgd...
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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
De vakantie is weer voorbij en we zijn weer hard aan het werk. Ik
sloot mijn vorige stukje in het Klaverblad af als een tevreden fractievoorzitter. Dat is nog steeds zo! Natuurlijk waren er wel ontwikkelingen maar die waren positief. We hebben een nieuw steunfractielid.
In de maand september zal Pieter Jan van Rossen mee gaan
draaien als steunfractielid. Hij is jong, enthousiast en een zeer
welkome aanvulling voor de fractie. Hij zal zich elders in dit blad
aan u voorstellen. Ewoud Mayers is een carrière begonnen in de
film- en musicalwereld en heeft aangegeven minder tijd te hebben
voor Gemeentebelang. Hij heeft zijn bestuursfunctie daarom
neergelegd maar zal op afstand steunfractielid blijven. Zowel
Ewoud als ik zien er het belang van in om hem op “vlieghoogte” te
houden. In het vorige Klaverblad schreef ik dat ik nog een uitdaging
had betreffende persoonlijke twisten. Ik kan u melden dat deze
dankzij de inzet en bereidwilligheid van betrokkenen uitgesproken
zijn. De weg is dus vrij om verder te gaan met het raadswerk. Daar
gaan we voor met de hele fractie. Tot slot wil ik u laten weten
dat we weer een stagiaire hebben. Voor het tweede jaar op rij
hebben we een MBO stagiaire van het Aventus te Deventer. Het
is Koos Schrijver en hij studeert voor Juridisch Medewerker
Openbaar Bestuur. Koos mag een aantal taken uitvoeren binnen
het gemeentehuis en loopt mee met de fractie. Een ideale mix voor
zijn opleiding lijkt me. In het verleden hebben wel al regelmatig
stagiaires gehad in de fractie. Tot nu toe was het grootste aantal
afkomstig van de HBO opleiding journalistiek. Het was slechts één
maal een stagiaire uit onze gemeente. Electoraal is het dus
helemaal niet van belang. Toch hechten we eraan om tijd en
energie in stagiaires te steken. Onze bijdrage aan een goede
startkwalificatie voor de jongeren. Het is trouwens nog leuk ook.
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Commissie Algemeen Bestuur (AB)
Na het vorige Klaverblad was er slechts één commissievergadering
dus heel veel kan ik nu niet schrijven. Er staan nog geen hele grote
onderwerpen op de agenda. Gesproken werd over het rekenkamer
rapport “beleid, beheer en onderhoud kapitaalgoederen”, waarin
het college en de raad de aanbevelingen willen opvolgen.
Aanbevelingen die overigens voornamelijk procedureel of van
boekhoudkundige aard zijn. U merkt er dus niets van.
Strategische alliantie Veluwe Noord
Dit onderwerp was ook aan de orde in de commissie AB. De
colleges van de gemeenten Ermelo, Elburg, Harderwijk, Hattem,
Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten onderkennen dat de
positie van de regio versterkt kan worden door intensivering van
de gezamenlijke strategische samenwerking. Het gaat dan om
het onderkennen en benutten van kansen voor de regio, via
bijvoorbeeld benadering van provincie, Rijk en Europa. Het zal dan
in eerste instantie gaan om strategisch samenwerken op gebied
van recreatie en toerisme, infrastructuur, verkeer en vervoer en de
verbinding met andere regio’s. Namens onze fractie gaf ik aan dat
het zinvol is om dit proces in gang te zetten. Toch staat de wijze
waarop dit gaat ons niet aan. Het is weer een nieuwe samenwerkingsvorm (bestuursconvenant) terwijl we de Regio Noord
Veluwe (RNV) al hebben die dit ook prima zou kunnen oppakken.
Qua kosten (€ 1062,50 exclusief BTW per jaar) zal het niet
uitmaken want het zal hoe dan ook ambtelijke inzet vergen. Het
besluit om dit buiten de RNV te doen bevalt ons niet omdat we
denken dat we die organisatie maximaal moeten benutten om de
RNV ook krachtig te kunnen laten blijven. Gemeentebelang ziet wel
dat het doel van de strategische alliantie erg zinvol is en dat voor
het onderbrengen van dit doel bij de RNV nog zeven gemeenten
nodig zijn. Ondanks het feit dat ons college van B&W wel haar best
deed om deze taak onder te brengen bij de RNV is het niet gelukt
om hier alle andere gemeenten in mee te krijgen. Het is voor ons
dus een keuze om wel of niet strategisch samen te werken in een
bestuursconvenant. Wij kozen in het belang van onze gemeente
maar voor deze samenwerking, want we staan wel achter het doel.
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Slotwoord
Voor de vakantie riep ik u op om ons te helpen met onze zoektocht
naar aspirant steunfractieleden. Die oproep staat nog steeds
nadrukkelijk. Samen met u, onze leden, willen we bouwen aan een
mooie toekomst voor Gemeentebelang. U mag me altijd benaderen
met vragen of tips!

GEZOCHT
Enthousiaste steunfractieleden
Taken:
- Adviseren van het raadslid waaraan zij zijn
gekoppeld.
- Aanwezig bij en deelnemen aan de fractievergaderingen.
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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Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Julia Vriend

Het zomerreces is weer voorbij. Twee maanden waren er geen
vergaderingen maar dat betekent niet dat het binnen de muren van
het gemeentehuis niet door gaat. De jeugdwet, participatiewet
staan immers al te dringen. Nog maar vier maanden en dan is het
zover, dan moet ook de gemeente Nunspeet deze wetten
uitvoeren. Op 2 september jongstleden kwam de commissie
maatschappij en middelen weer voor het eerst bij elkaar voor een
extra vergadering over de participatiewet. De sociale werkvoorzieningen gaan verdwijnen. Wie kan werken moet zo veel
mogelijk naar een reguliere baan. In de regio betekent dit dat de
Inclusief Groep (sociale werkplaats) bedreigt wordt in haar voortbestaan. Maar is dat wenselijk? Is het wenselijk om zo'n zorgvuldig
opgebouwd bedrijf dat altijd zwarte cijfers heeft gehad kapot te
laten gaan? Gemeentebelang denkt van niet. Dat sociale werkplekken verdwijnen, betekent niet dat niemand het nodig heeft. Het
is gewoon een bezuinigingsmaatregel. Maar de Inclusief Groep is
een sterke organisatie met veel kennis en ervaring. Volgens mij kan
de Inclusief Groep door een kleine transformatie een rol spelen in
de participatiewet. Let wel, in samenwerking met andere partijen.
Het College gaat nu onderzoeken hoe. Dus dat is in ieder geval een
stap!
De jeugdwet gaan we in oktober bespreken dus dat betekent dat
we het die maand ook erg druk krijgen als raad (eigenlijk is het altijd
druk). Als raad moet je immers controleren of procedures juist
verlopen maar ook of beleid wenselijk is. Jeugd is de basis.
Kinderen kun je veel goede dingen aanleren die ze rest van hun
leven meedragen. Het is dus heel belangrijk dat dit onderwerp goed
gedaan wordt.
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Als gemeenteraadslid ga ik vaak met mensen of organisaties in
gesprek. Ook volg ik zaken die van belang zijn in onze gemeente.
Helaas heb ik vernomen dat de Stichting Metgezel per 1 januari
2015 ermee stopt omdat ze geen financiële middelen meer krijgen.
De projectsubsidie van de gemeente stopt namelijk en een
reguliere subsidie is niet voor mensen die in een instelling
(intramuraal) wonen. In dat geval moet financiering door de
instelling plaatsvinden. Gemeentebelang draagt Stichting Metgezel
een warm hart toe. Wij vinden het dan ook erg jammer. En dan
druk ik me nog zacht uit. Het maatjesproject zoals deze is het
ultieme participeren. Door middel van een maatjesproject kun je op
een laagdrempelig manier iets voor elkaar betekenen. De fractie
hoopt dat er toch nog een oplossing komt. Als ik daar een rol in kan
spelen zal ik dat zeker doen.
Ik houd u graag op de hoogte en tot een volgende keer!
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Even voorstellen
Mijn naam is Anne Timmerman, 47 jaar en getrouwd
met André. Drie jaar geleden woonde en werkte ik
nog in Den Haag. De Veluwe kende ik alleen van
vakantie.
Maar het kan verkeren! Door een reorganisatie raakte
ik mijn baan kwijt, maar kwam er wel ruimte voor een
nieuwe stap. In 2012 verliet ik mijn geboortestad en begon aan een
nieuw hoofdstuk van mijn leven in de rust en natuur van de Veluwe.
Op de welkomstbijeenkomst die vanuit de gemeente Nunspeet
wordt georganiseerd, had ik een gesprek met Henry Stulen. Hij
vertelde mij over Gemeentebelang en het zaadje was geplant. Het
idee dat er een partij is die er voor iedereen is, sprak mij meteen
aan. Er zijn veel meer overeenkomsten dan verschillen tussen
mensen.
Begin dit jaar heb ik de daad bij het woord gevoegd en ben ik lid
geworden en sinds kort actief in het bestuur van de vereniging.
Op dit moment ben ik bezig om mijn HBO-rechtenstudie af te
ronden. Hiervoor heb ik tien jaar als juridisch adviseur bij een
belangenorganisatie gewerkt en daarvoor als documentalist en
secretaresse. Deze werkervaring zal ik in het bestuur goed kunnen
gebruiken.
Ik kijk ernaar uit persoonlijk met u kennis te maken.

Speakers’ Corner
Vrijdag 7 november 2014
De Stoof Nunspeet
23
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Speakers’ Corner
De tweede Speakers’ Corner van Jong Gemeentebelang viel
letterlijk in het water door het slechte weer. De vele regendruppels
die de hele avond bleven vallen mochten desondanks de pret niet
drukken. Met vereende krachten bleef Jong Gemeentebelang
opzoek naar de dialoog met jongeren. Echter het winkelend publiek
én de jongeren bleken op deze vrijdagavond de 11e juli van 2014
liever een beschut onderdak te zoeken en een leeg Marktplein en
lege winkelstraten waren het gevolg. Desondanks werden er toch
zo’n vijftig jongeren aangesproken en gevraagd naar ideeën of
meningen over de gemeente Nunspeet. Hieruit volgde een dertigtal
suggesties die werden ingevuld op gele briefjes en vervolgens een
weg vonden naar het ideeënbusje. Uit de reacties bleek onder
andere dat jongeren voornamelijk evenementen op het marktplein
missen. Jong Gemeentebelang kan dit alleen maar beamen en dat
was ook de reden dat wij bewust op het Marktplein stonden. Het
aanvragen van een vergunning of het doen van een melding bij de
gemeente voor een evenement blijkt immers een kleine moeite.
Zodoende hoopt Jong Gemeentebelang jongeren te stimuleren om
zelf ook iets te ondernemen. En waar nodig is JGB altijd bereid om
me te helpen of mee te denken.
Was de tweede Speakers’ Corner dan een mislukt avontuur? Nee,
zeker niet. De zichtbaarheid en het enthousiasme geeft aan dat
JGB zich blijft inzetten om jongeren actief te betrekken bij de lokale
politiek. Hoe dan? Door steeds naar jongeren op zoek te gaan en
open het gesprek aan te gaan. Vandaar dat wij bezig zijn met een
derde Speaker’s Corner. Deze staat gepland op vrijdagavond 7
november 2014 in café De Stoof in Nunspeet. De precieze
invulling van deze avond blijft nog een verassing daar we met een
‘mystery guest’ bezig zijn.
Ben je benieuwd hoe Jong Gemeentebelang werkt of wil je ook
mee denken over onderwerpen als starterswoningen, sportvoorzieningen en het uitgaansbeleid in de gemeente Nunspeet? Neem
gewoon eens contact op of bezoek zonder verplichting eens onze
vergadering of Speakers’ Corner!
@jongerenspreken

/JongGemeentebelangNunspeet
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Heideloop 2014 in beeld
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Kramm’s Column
Monoloog
Praat u veel met andere mensen of voert u eigenlijk een
monoloog? Bent u oprecht geïnteresseerd in het doen en laten van
de wederpartij? Luistert u naar het verhaal van de persoon in
kwestie of houdt u stiekem een betoog over uzelf? Bent u opzoek
naar luisteraars of luistert u graag zelf. Het maakt in principe niet uit
of u een toehoorder of een spreekbuis bent. De essentie van het
gesproken woord is dat er altijd hoor en wederhoor plaatsvindt. Een
monoloog voeren is dus bij voorbaat zinloos. Vandaar dat men
graag overal loopt te roeptoeteren dat in dialoog gaan het beste is.
Maar is dat ook zo?
Heeft u invloed op het 8-uur journaal? Onbewust percipieert de
nieuwslezer, uw buurman, collega of de mening van een bekende
Nederlander uw perceptie. Vandaar dat de ‘journalist’ zich graag
objectief laat noemen en te allen tijde hoor en wederhoor toepast.
Zodoende krijgt u een tafereel voorgeschoteld dat volledig vrij is
van beïnvloeding. De keuze is reuze en u mag zelf bepalen wat uw
mening is. Kortom: wat is het toch heerlijk leven in een vrij land.
Toch is het de schijn die bedriegt. Want wat weet u nou werkelijk
van de strijd om de Gazastrook in Israël of is het toch Palestina?
En u bent waarschijnlijk ook voor de aanvallen op de Islamitische
Staat (IS), net zoals u voor het afzetten van ‘premier’ Assad van
Syrië bent. Beide gebruiken chemische wapens en gruwelijkheden
als schrikbewind tegen de mensheid. Toch zal Assad waarschijnlijk
kroongetuige worden van de ‘Veiligheidsraad’ in de strijd op de
grond tegen het kalifaat. Ook hebben de Koerden militaire
ondersteuning gekregen, terwijl iedereen bang is dat ze die gaan
gebruiken om een zelfstandig Koerdistan op te richten.
Kan het nog gekker en wat heeft dit met monoloog of dialoog te
maken? Het is een spel van de langste adem, waarin het achterste
van de tong niet getoond mag worden. We suggereren objectiviteit,
maar op de achtergrond duwen we alles in onze eigen richting. Ook
u, zij het in het klein, verteld de juiste informatie op de voor u
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belangrijke momenten of juist niet. Van monoloog naar dialoog, op
de achtergrond weet u precies welke informatie u vrijgeeft. Toch?
Het hart op de tong hebben, heerlijk als u niets te verliezen heeft...

Psy Go
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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
Corrie Jansen
Eerlijk gezegd stond mijn hoofd nog niet ingesteld op het ritme van
vergaderingen begin september. Ik was net terug van een
vakantie en de Heideloop zat nog fris in het geheugen, waar ik veel
tijd en energie in gestoken had. Maar ja, voor een ieder begint na
de vakantie de wereld weer te draaien en ook ik draai ondertussen
weer volop mee. Gelukkig werd het weer in september beter en gaf
de nazomer nog wat vakantiegevoel. Ik hoop dat u dat ook zo
beleefd heeft.
De commissievergadering Ruimte en Wonen begon voor mij met
het onderwerp startersleningen. De vraag van het college, na de
evaluatie, aan ons was; hoe nu verder? Uit de drie opties hebben
wij aangegeven dat wij graag zien dat deze regeling nog wat verder
uitgebreid wordt. Zonder al te technisch te worden vallen de kosten
van deze regeling mee en wordt de mogelijkheid voor starters om
iets makkelijker aan het bedrag voor een starterswoning te komen
vergroot. Dit ondanks het feit dat vanuit de landelijke wetgeving
deze regeling vanaf 2017 gaat stoppen. Natuurlijk vindt Gemeentebelang het belangrijk dat jongeren in Nunspeet een woning kunnen
vinden om hier te kunnen blijven wonen en gelukkig zagen de
andere partijen dit ook zo in. De optie die Gemeentebelang ook
voorstond is aangenomen. Dit sluit meteen aan bij een ander
punt. Na aanleiding van een gesprek met andere raadsleden is er
maandag 22 september een brainstormavond geweest met als
hoofdvraag; hoe kunnen wij onze jongeren binnen de gemeente
Nunspeet houden. Is het zo, wat uit de statistieken zou blijken, dat
er veel jongeren wegtrekken omdat zij hier niet zouden willen
wonen of omdat zij hier niet kunnen wonen? De raad wil hier graag
een duidelijker beeld van hebben.
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Voor de evenwichtige bevolkingsopbouw binnen onze gemeente
hebben wij ook jongeren nodig. Belangrijk hierin is natuurlijk niet
alleen het wonen maar ook de scholingsmogelijkheden, het (sport)
verenigingsleven en werkgelegenheid. Nu kan Gemeentebelang of
een andere politieke partijen dit niet direct regelen maar wij kunnen
dit wel faciliteren als gemeente. Zorgen voor goede scholen en de
mogelijkheid om hier bedrijven op te starten bijvoorbeeld. Natuurlijk
blijven we een goed verenigingsleven ook faciliteren. Wonen, weten
en werken zijn hierin belangrijk. Ik hoop u in het volgende Klaverblad iets meer hierover te kunnen vertellen. De eerste uitdaging is
om deze groep te bereiken.
Een ander punt wat verder op de agenda stond was "locatie
Stroopstok". Ik ben mijn betoog begonnen met de opmerking dat
het een heel gepuzzel was om uit de verschillende bijlages de juiste
informatie te halen. Het college kwam namelijk met een principebesluit of het plan van de grondeigenaar, wat ingediend was, in
principe door kon gaan. Dit plan is nog niet definitief. Er stonden
nogal wat verschillende opties in. Wij als Gemeentebelang konden
hier nog geen volmondig “ja” op zeggen. Niet zozeer vanwege alle
nog niet geheel duidelijke risico's want die worden onderzocht. Wat
voor ons belangrijker is, is dat wij nu nog in de knoei zitten met
onze aantallen geplande te bouwen woningen. U heeft in de
krant kunnen lezen dat er 18 appartementen bovenop een locatie
voor een supermarkt zouden kunnen komen. Er staan door
verschillende omstandigheden al te veel huizen gepland in
bestaande bestemmingsplannen. De vraag die dan opkomt is; waar
zouden woningen weggehaald kunnen worden om op deze locatie
te kunnen gaan bouwen en vooral ook welke gevolgen heeft dit
onder andere financieel. Waarom staan we uitbreiding van het
aantal ongeplande woningen nu wel toe en een andere keer niet?
Hier komt nog bij dat onze coalitiepartijen de hoogte van het
gebouw ook bezwaarlijk vinden. In het verleden is al besloten
dat om het stationsplein heen wat hogere gebouwen komen om zo
een mooie toegang tot ons dorp te krijgen. Hier hebben zich
stedenbouwkundigen over gebogen en daar gaan wij maar niet aan
twijfelen. Wij zijn positief dat dit nu als particulier initiatief opgepakt
wordt en dat er een plan is. We wachten voor een volmondig “ja”
eerst de visie op onze woningbouw af, maar blijven optimistisch.
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Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Marije Storteboom

Na een periode van zomerreces in het vergaderschema konden we
in het najaar weer volop aan de bak met een aantal hele volle
commissies. Maar eerst was nog aan het einde van de zomer de
Heideloop, de weken voorafgaande aan de Heideloop ging het aan
tafel bij mijn ouders vaak daarover. Corrie Jansen was samen met
mijn vader (Gerrit Storteboom) de organisatie van de Heideloop,
dus het ging aan tafel over zaken als routes uitzetten (jeetje daar
had ik niet bij stilgestaan, maar wat een hoeveelheid werk is dat),
routes nalopen/nafietsen, generatoren die op het laatst niet
doorgingen, ga zo maar door. Mijn vader was die laatste weken
elke dag hiervoor op pad. Bij het aanleveren van één van de
generatoren leek het eerst even niet goed te gaan, want na een
positieve eerste bevestiging van het lenen van een generator,
kwam twee dagen voor de Heideloop het nieuws dat het toch niet
ging lukken. Gelukkig kon ik hierin nog een positieve rol spelen
zodat het op het laatst nog net even geregeld werd. Het was zeker
voor een eerste keer in deze samenstelling een super knappe
prestatie wat daar stond op de dag van de Heideloop stond aan
organisatie en vrijwilligers. Ik zelf werd ingezet als hoofd broodjes
smeren en aan koffietafel. Het was hard doorwerken die mooie dag
van de Heideloop, maar ik heb er van genoten. Tuurlijk zijn er een
aantal verbeterpunten, maar de onderlinge sfeer was top en ik weet
zeker dat het een opmaat gaat zijn naar een nog betere en mooiere
editie in 2015.
In september startten we dus met volle agenda’s van commissies.
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Allereerst was daar de Commissie Maatschappij en Middelen, waar
een behoorlijk groot aantal onderwerpen uit mijn portefeuilles op de
agenda stonden. Bijna al deze onderwerpen stonden eind
september ook op de raadsvergadering.
De VBT welke in de zomer failliet was gegaan stond onder andere
op de agenda, hierover had ik in de juni raadsvergadering ook al
vragen gesteld, het was toen nog niet duidelijk hoe het precies zou
gaan, in het zomerreces bleek dat ze failliet waren gegaan en dat
het VVV kantoor werd gesloten. In het hoogseizoen, op de top van
de markt voor een VVV kantoor, is dit natuurlijk niet mooi. Gelukkig
heeft Edward als betrokken wethouder hier hard op geïnvesteerd
en waren er partijen in Nunspeet die zich verantwoordelijk voelden
om deze handschoen op te pakken. Waarmee in ieder geval tot 1
november dit jaar het gastheerschap is geborgd. Hopelijk pakken
ondernemers deze handschoen blijvend op.
Voor Gemeentebelang is dit een belangrijk onderwerp, juist om de
toerist in ons dorp de weg te wijzen. Naast het gastheerschap zal
ook de marketing van de Veluwe en daarbij Nunspeet weer een rol
moeten krijgen. Een ander onderwerp was het jaarverslag van
Stichting Proo, verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in
Nunspeet. Na een aantal financieel zeer slechte jaren, gaat het iets
beter, maar het verdient nog behoorlijk de aandacht. Belangrijk
voor Gemeentebelang en Nunspeet dat er openbaar onderwijs is
en blijft. Ook stond het opstellen van een cultuurvisie op de
agenda, een mooi moment voor Gemeentebelang om nog eens
extra aandacht te vragen voor het Kunstenaarsdorp Nunspeet. Ik
ben heel benieuwd wat er straks uit de visie gaat komen, dit wordt
een interactief proces tussen partners en gemeenten. Hopelijk
levert het weer mooie particuliere initiatieven op. Mooi voorbeeld
van een particulier initiatief is het Museum, welke dit najaar wordt
geopend. Een ontwikkeling waar we trots op zijn.
Het muziekonderwijs stond ook op de agenda, dit onderwerp ligt mij
als moeder van een van muziekliefhebbende dochter natuurlijk aan
het hart. Het is voor Nunspeet belangrijk dat muziekonderwijs
toegankelijk blijft voor iedereen. Dit was met het verdwijnen van de
Muziekschool even de vraag. Cultuurkust heeft gelukkig deze
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handschoen opgepakt en er wordt in de Veluvine weer volop les
gegeven in alles wat met muziek/dans en musical te maken heeft.
Ik ben er zelf voor de pianoles van Rosalie (mijn dochter) elke
week, en dan is het leuk verschillende groepen naast elkaar bezig
te zien.
Er stonden ook financiële stukken op de agenda zoals het
geactualiseerde normenkader en de nota weerstandsvermogen
en risicobeheersing. Deze laatste nota legt het beleid vast met
betrekking tot deze onderwerpen en is dus voor de Raad en voor
Gemeentebelang belangrijk omdat met het goed regelen van dit
beleid dit kan worden doorvertaald in de begroting en de jaarrekening. Daarmee kunnen we dan goed op de hoogte gehouden
worden en onze controlerende taak uitvoeren. Deze stukken
vormen een mooie opmaat straks naar oktober waarin de
programmabegroting op de rol staat.
In de derde week van september was er ook nog een ingelaste
Commissie Maatschappij en Middelen vergadering over
de jeugdzorg, ook een ingewikkeld dossier. Deze behoort tot
Julia’s portefeuille. Het is wel fijn om steeds met zijn tweeën in
de commissies te zitten, want zo kan je elkaar waar nodig
ondersteunen.
In de commissie Ruimte en Wonen waar collega fractieleden Henk
Junte en Corrie Jansen zitting hebben, had ik als voorzitter ook een
behoorlijke klus. Het was weliswaar geen hele grote agenda, maar
wel ingewikkelde vraagstukken, waar vast in de stukjes van de
collega’s op wordt ingegaan. Er waren een aantal insprekers en dat
geeft direct een behoorlijke dynamiek aan de vergadering. Het is
dan best lastig om met de discussies die worden gevoerd aan het
einde van het besluitpunt dit goed samen te vatten. Het was dus af
en toe best even zweten, je moet goed luisteren wat er wordt
gezegd en tevens ook meeschrijven als dit moet worden gebruikt in
de samenvatting.
Tot zover voor deze keer en tot een volgende keer.
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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
Henk Junte

Na een, voor Marianne en mij, goed verlopen zomerreces en
waarin veel genoten van onze prachtige omgeving en terrasjes, zijn
we in september weer gestart met ons raadswerk. In de commissie
Ruimte en Wonen zijn voor mij aan de orde geweest:
Beleids- en beheerplanwegen 2014 - 2018
De laatste jaren werd niet meer gewerkt met een actueel beleidsen beheerplan, omdat eerst de actuele situatie van de staat van
onderhoud van de verhardingen in kaart gebracht moesten worden
met behulp van periodieke visuele inspecties. Dit is inmiddels
afgerond.
In de coalitieonderhandelingen zijn enkele van belang zijnde zaken
vastgelegd en in het bijzonder de structurele ophoging van het
budget voor wegenonderhoud voor de jaren 2015 tot en met 2018.
Gemeentebelang is verheugd dat dit nu ook is vastgelegd in een
beleids- en beheerplan, maar waarschuwt wel voor eventuele
financiële risico’s voor wat betreft het vernieuwen en afvoeren van
asbesthoudend asfalt.
Parkeernota:
Deze nota is inmiddels door het College van B&W van de komende
raadsagenda afgehaald. Een meerderheid van de partijen had toch
moeite met de vastgestelde CROW-normen. Ze willen maatwerk.
Verder heb ik aangekaart of het College al stappen ondernomen
heeft om het parkeerprobleem in Vierhouten op te lossen. De
verantwoordelijk wethouder geeft aan dat hij hiermee bezig is.
36

Op donderdag 11 september heb ik een bezoek gebracht aan de
familie Vermij, Stakenbergweg te Elspeet. De familie Vermij heeft
het College van B&W en de raad een mail gestuurd over de
onveilige situatie op de Stakenbergweg in Elspeet. In het kader
hiervan is Gemeentebelang op bezoek geweest bij de familie
Vermij. Zij waren erg blij met het bezoek en het feit dat wij de
moeite hebben genomen om de situatie ter plekke te bekijken. We
praten hier over een 60 kilometer zone waarbij het snelheidsremmende plateau Stakenbergweg - Hooiweg weinig voorstelt. Bij
een snelheid van 60 kilometer per uur voel je praktisch niets van
de drempel in de weg. Het verkeer viel nu erg mee omdat de
Stakenberg op dit moment voor al het verkeer is afgesloten wegens
werkzaamheden. In de volgende fractievergadering zal ik hier
uitvoerig op ingaan. Wordt vervolgd dus.
Overlijden van ons lid de heer P. Pos:
Op vrijdag 8 augustus jongstleden heb ik namens de fractie van
Gemeentebelang de condoleances overgebracht aan de familie
Pos.

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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Agenda vergaderingen
Oktober 2014
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

Maandag

3

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

6

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

10

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

13

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

19

Bestuursvergadering Gemeentebelang

Maandag

24

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

27

Openbare Raadsvergadering

Maandag

1

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

4

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

8

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

9

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

10

Bestuursvergadering Gemeentebelang

Maandag

15

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

18

Openbare Raadsvergadering

November 2014

December 2014
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Verslag Nunspeetse Heideloop 2014
Zaterdag 23 augustus 2014. Kunt u zich die dag nog herinneren?
Ik wel! Ik reed al vroeg richting de Stakenbergweg waar we de
speelweide gingen inrichten voor alweer de zesde Nunspeetse
Heideloop.
Op het viaduct over de A28 kwam de zon schitterend door wat
mistflarden heen en het beloofde een mooie dag te worden
ondanks de slechte weersvoorspellingen van de afgelopen week.
Met een enthousiast team werd in korte tijd alles in gereedheid
gebracht voor ons loopevent. En dan kan het gebeuren dat de
tafels later komen dan gedacht of dat iemand zich verslaapt
bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk werd met wat kunst en vliegwerk
alles in goede banen geleid.
Links en rechts werden dixies, tenten, borden, kramen, jerrycans
water, koffiezetapparaten en lunchpakketten klaargezet. Stroomkabels werden uitgerold, papieren uitgedeeld en start en finishvlaggen werden in positie gebracht. Zo werd het veld op de Stakenberg langzamerheand omgetoverd tot een (geel)kleurig loopfestijn
De eerste groep wandelaars was al een half uur voor de starttijd
aanwezig, trappelend van ongeduld. Daarna kwamen er gestaagd
mensen die zich aanmelden om al wandelend van onze prachtige
heide te gaan genieten. Gewapend met regenjas gingen de
meesten op pad want de voorspellingen waren niet echt goed.
Kans op fikse buien waren voorspeld en dat zal ook de reden zijn
geweest dat het wandel aantal van vorig jaar niet helemaal
gehaald werd. Toch viel het gelukkig mee en waren de deelnemers
aan het eind van hun tocht vol enthousiasme over de gelopen
route en de mooie bloeiende heide.
Zo aan het eind van de vakantie blijkt dat je de kinderen niet kunt
bereiken om hen te herinneren aan de kidsrun, wat inmiddels een
vast onderdeel bij dit evenement is. Het berichtje van voor de grote
vakantie is bij de kinderen en de ouders ondertussen weg gezakt.
Toch hebben nog drie kinderen de 1200 meter gelopen.
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Daarna was het de beurt aan de 5 kilometer. Een mooie groep
lopers ging van start en ondertussen kwamen de daginschrijvingen
ook goed op gang voor respectievelijk de 10 kilometer en de 15 kilometer. Het parcours lag er goed bij, de route was gecontroleerd
en alles liep voorspoedig.
De 10 en 15 km startte gezamenlijk én wat een donkere lucht kwam
daar in ene opzetten. Buienradar gaf erg slecht weer aan. Wat nu?
Die vraag is ook na de loop al vaak naar boven gekomen en we
gaan ons bezinnen wat het verstandigste is mocht zich weer zo'n
situatie voordoen. Waarschijnlijk zullen we dan de start uitstellen en
later beginnen om een bui met onweer zoals nu mis te lopen.
Gelukkig is alles prima verlopen op een puntje na…
Wat doe je als het hard gaat waaien en regenen? Men grijpt alles
wat men ziet op en zoekt een goed heenkomen en zo kon het
gebeuren dat er het een en ander mis ging met de inschrijvingen.
Dit zorgde voor wat gepuzzel met de uitslaglijsten en de correcte
namen. En zo word ook dit leermoment weer meegenomen om een
zo volledig mogelijk draaiboek te maken met een tijdlijn.
De lopers zelfs evalueerden de loop heel wisselend. Sommige
paden liepen vol water en dat maakte het lopen er niet altijd
gemakkelijker op. Het gros van de lopers kwam nat en koud maar
vol vuur terug ondanks het weer. Dit gaf dan wel weer een hele
andere dimensie aan de loop vonden zij.
We kunnen terugkijken op een geslaagde loop en een gezellige
dag als vrijwilligers onder elkaar. Ook belangrijk om eens op een
andere manier samen te werken als fractie, bestuur, jongeren en
overige leden. Nogmaals heel hartelijk bedankt voor jullie hulp.
Denkt u nu na het lezen van bovenstaande stuk: "dat wil ik ook
meemaken". Volgend jaar op 22 augustus wordt de Nunspeetse
Heideloop weer georganiseerd en wij willen u er graag bij hebben.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd tenslotte. U mag mij dan een
mailtje sturen en dan zal ik volgend jaar contact met u opnemen.
Namens de Coördinatie Nunspeetse Heideloop,
Corrie Jansen
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KLEIN BINNENHOF
UITZENDSCHEMA 2014
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur
datum:
Oktober

2
9
16
23
30

gelijktijdig:
MM
AB

partij:
PvdA
Gemeentebelang
College
CDA
Gemeenteraad

November 6
13
20
27

MM
AB

CU
SGP
PvdA
Gemeenteraad

December 4
11
18
25

MM
AB

Gemeentebelang
CU
Gemeenteraad
1e Kerstdag
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Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

Oktober 2014
Mw. H. Berends - Van de Waterweg Mw. M.S. Ponsteen - Vissenberg
Mw. G. Dijkhuizen
Dhr. C.J.I. Eijkelenboom

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

Dhr. R.P.W. Groeneveld
Mw. E. Haandrikman - Reyenga

Dhr. P. Stekelenburg
Mw. J.A. van Tol - Van Geest

Mw. C.J. Haklander - Van Rhee
Dhr. L.H. Hulsman

Dhr. O. Vijsma
Mw. G. Pluim - Mouw

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

Dhr. Carlos Fernandez Caballero
Dhr. P.J.V. van Rossen

Dhr. H. Makkink
November 2014
Dhr. D.P. Berghuis
Dhr. A. Pluim
Dhr. G. Schouten

Dhr. P. van Tol
Dhr. J.G.E. Koerhuis
Mw. Floortje Poorter

Mw. M.W. Storteboom
December 2014
Mw. M. de Bolster - Van der Kris

Dhr. E.N. Mayers

Dhr. Mark van de Bunte
Dhr. A.C.A. Davidson

Dhr. M.A. Mol
Mw. L.L. Muis - Ye

Dhr. J. Dekker
Mw. J.C.M. Gommers - Bothe

Dhr. A.R.G.J. Wieberdink
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Mutaties
Verhuizingen:
Leden wordt verzocht om adreswijzigingen zo snel mogelijk
door te geven aan de ledenadministratie:
ledenadministratie
p/a Martin Mol
Stationslaan 71a
8071 CL Nunspeet
0341 - 452397
ledenadministratie@nunspeet-gemeentebelang.nl

Afscheid

Welkom

De heer P. Pos is overleden. Wij wensen familie en vrienden veel
sterkte.
Nieuw lid
Dhr. P.J.V. van Rossen
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Even voorstellen
Mijn naam is Pieter-Jan van Rossen, 29 jaar en sinds
2009 woon ik in het mooie Nunspeet. Samen met
mijn vrouw Judith en hond Simon bewonen we een
prachtig appartement aan de
Piersonstraat,
waar ik ook werk als ZZP’er in reclame en
communicatie. Sinds kort mag ik de gelederen van
de steunfractie van Gemeentebelang versterken, iets
waar ik verschrikkelijk veel zin in heb!
Waar in Den Haag grote beslissingen worden genomen die
iedereen binnen en zelf soms buiten Nederland aangaan, lijkt de
lokale politiek soms wat minder ‘sexy’. Geen pittige oneliners in het
8-uur journaal, geen grote mediacampagnes en al mag de raad
dan nu wel live te volgen zijn op lokale televisie, de kijkcijfers zijn
toch van een andere orde. Dat is gek, want het is toch de lokale
politiek die een flinke, misschien wel de grootste, invloed heeft op
je directe leefomgeving. De wijk waarin je woont, het verenigingsleven, veiligheid, onderwijs, zorg, werk en inkomen. Het zijn
allemaal zaken die in grote mate je levensgeluk bepalen én in grote
mate lokaal en bovenlokaal geregeld worden. En tóch wordt er ook
op deze beleidsterreinen vaker naar het Binnenhof gekeken dan
naar het gemeentehuis.
Dit is precies de reden waarom ik er van overtuigd ben dat lokale
politiek vooral lokaal moet zijn en dus Gemeentebelang dé partij is
waarbinnen ik me graag hard wil maken voor een (nog) mooier
Nunspeet. Zonder het ‘juk’ van landelijke kopstukken en landelijke
visie (en dus ook een landelijk toegespitst geluid), maar met een
pragmatische blik op onze gemeente. Dichtbij en voor álle
inwoners. Alleen zo krijg je ook de lokale politiek de huiskamers in.
Ik kijk er naar uit om, meegenomen door de fractie en het bestuur,
het raadswerk van alle kanten te leren kennen en eigen te maken
en zo mijn eigen, bescheiden, steentje aan onze mooie gemeente
te kunnen bijdragen.
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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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