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Redactioneel
Terugblikken of vooruit kijken?
De laatste maand van het jaar is voor bijna iedereen altijd hét
moment voor een kritische terugblik op de afgelopen periode om
vervolgens met goede voornemens en frisse moed vooruit te kijken.
Zo ook bij Gemeentebelang, waar uw mening over het verleden of
het heden altijd welkom is.
Gemeentebelang is een afspiegeling van de maatschappij met u, jij
en ik. En natuurlijk zijn er eens wat onenigheden en moet er soms
water bij de wijn worden gedaan. Dat ik ook goed. Het toont aan
dat er ruimte is voor ieders mening, ongeacht overtuiging of
achtergrond. Dat maakt Gemeentebelang zo sterk. Het is de
ideologie die diep geworteld zit. En dat mag ook uitgestraald
worden. Bent u een trotse Gemeentebelanger? Ik wel!
Leest u eens over de activiteiten van onze raadsleden, zij zijn altijd
en overal. Of ontdek in het ‘Interview met…’ de groei van Jong
Gemeentebelang. En wat te denken van de gift aan de scouting?
Kortom Gemeentebelang is er voor u, jou en mij. En hoe leuk is het
dat een ieder het mag weten, dat een Gemeentebelanger zich inzet
voor het algemeen belang! Dat maakt toch iedereen enthousiast?
Namens de redactie,
Mark van de Bunte
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Bestuur
Voorzitter /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/Commissie Ruimte
en Wonen
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
Nadere bereikbaarheidsgegevens via de
fractievoorzitter.
julia.vriend@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 - 5198 3062
floortje.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
Sociale media specialist
Eva Bronkhorst
Koningin Beatrixstraat 28
8071 LB Nunspeet
06 - 1006 8111
eva.bronkhorst@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Kiki Poorter
Stationslaan 23a
8071 CJ Nunspeet
06 - 5367 6809
kiki.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
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van de Bestuurstafel
Door de voorzitter
Martin Mol

Koud nadat we het vorige Klaverblad bij de drukker hadden liggen
werden wij onaangenaam verrast door het plotselinge vertrek door
de heer Junte. Met onze zetel! Hij was degene die vorig jaar
vanuit het bestuur de initiatiefnemer en opsteller was van de
intentieverklaring die door de eerste tien kandidaten werd
ondertekend, dus ook door hem. Vervolgens legt hij dit naast zich
neer met een beroep op de kieswet!
Als voorzitter van de kiescommissie vorig jaar heb ik hier een naar
gevoel aan over gehouden dat ik mij zo heb vergist in de persoon
Junte. In de door ons belegde extra ledenbijeenkomst van
15 oktober jongsleden heeft fractie en bestuur met de aanwezige
leden de kwestie besproken. Er werd unaniem afkeur
uitgesproken over het meenemen van de zetel en steun en
vertrouwen uitgesproken richting fractie en bestuur hetgeen ons
allen extra motiveert er met elkaar een succesvolle periode van te
maken!
Samen met ons raadslid Corrie Jansen heb ik namens de
Vereniging Gemeentebelang een gift van € 300,- mogen
overhandigen aan Scouting Nunspeet. Een enthousiaste club met
vele vrijwilligers die een mooi maatschappelijk doel in onze
gemeente vervult. Deze gift komt voort uit de opbrengsten van de
Nunspeetse Heideloop. De netto opbrengst dit jaar bedraagt
€ 1.680,- hetgeen een prachtig resultaat is en een mooi begin voor
de verkiezingskas voor de verkiezingen van 2018.
Een compliment aan Jong Gemeentebelang! Zij mochten vorige
maand hun zevende lid verwelkomen in de persoon van Eva
12

Bronkhorst. Eva, van harte welkom en succes bij deze enthousiaste
club Jonge Gemeentebelangers!
De feestdagen naderen al weer met rasse schreden. Het weekend
voor de kerst hopen wij weer traditioneel onze kerstkransjes met
Gemeentebelang groet uit te delen in het centrum van Nunspeet.
Tot slot wil ik u allen namens het bestuur prettige kerstdagen toewensen en een gelukkig,
voorspoedig en bovenal gezond 2015.
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van de Wethouder

Door de wethouder
Edward van der Geest

Kerstreces. Als u dit leest, is het waarschijnlijk “kerstreces”. Een
deftig woord in de politiek, maar eigenlijk is het gewoon kerstvakantie. En dan kijken we terug op 2014.
Verkiezingen, nieuwe plannen, nieuw coalitieakkoord, nieuwe
raadsleden en een nieuwe politieke verhouding.
In de novembervergadering van de raad werd maar weer eens
duidelijk hoe goed het is, dat Gemeentebelang weer in het college
zit! We hebben direct (en indirect) invloed op besluiten, op
processen zoals een second opinion, maar ook moties die
ingediend werden, waarbij het meer ging om politiek scoren, dan
dat het nodig was het beleid bij te stellen. Het college heeft met het
collegeprogramma op zak, het “huiswerk” voor de komende jaren
meegekregen door de coalitie. Gemeentebelang wil dat het college
ook kans krijgt, daaraan te werken, zonder tussentijdse bemoeienis
van de raad.
Een mooi voorbeeld, of eigenlijk niet, was de beruchte second
opinion. Op verzoek van de raad, kwam ik, als wethouder sport,
met een uitgewerkt plan om niet te investeren in de hele oude
Brake, die niet goed meer voldoet, maar een versoberde nieuwbouw te doen. Versoberd, omdat het recreatieve zwemgedeelte
eigenlijk verlieslatend is!
De raad vond het niets en wilde zelf een onderzoek doen!
We zijn nu een jaar verder en het advies is …… nieuwbouw de
Brake!
Het idee werd dus omarmd, maar waar en hoe te betalen is niet
14

uitgewerkt.
Dan is het ook niet heel moeilijk om te stellen dat toch ook het
recreatieve zwemwater in de nieuwbouw meegenomen moet
worden. Ook al kost dat 2 miljoen extra investering en ongeveer
€ 200.000,- aan jaarlijkse extra kosten. Dat wordt nog een puzzel!
Toch is het mooi te constateren, dat de gemeente Nunspeet, met
Gemeentebelang in het college, niet op z’in handen gaat zitten,
maar ondanks economisch moeilijk tijden werkt aan een vitale
gemeente waar het goed wonen en werken is.
Prettige feestdagen!
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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 rook is weer opgetrokken. Laat ik beginnen te melden dat de
fractie een plezierig team is geworden na het vertrek van Henk
Junte. We kunnen weer gewoon zaken bespreken zonder ons te
moeten inhouden om te voorkomen dat Henk Junte weer eens
boos werd.
Tijdens het drukken van ons vorige Klaverblad pleegde Henk Junte
zetelroof door er vandoor te gaan met een Gemeentebelangzetel
om zijn eigen fractie te beginnen. Dezelfde avond heb ik het
bestuur en de fractie uitgenodigd om zelf verantwoording af te
leggen. Ja, als fractievoorzitter voel ik me verantwoordelijk
namelijk. Vervolgens heeft het bestuur op zeer korte termijn de
leden uitgenodigd om tekst en uitleg te kunnen geven. Zowel leden,
als bestuur, als fractie waren unaniem van mening dat de zetelroof
niet voorkomen had kunnen worden en dat alleen Henk Junte
verantwoordelijk is voor dit moreel verwerpelijke gedrag. Dat dit zo
is bewijst het feit dat de landelijke politiek in beweging is om de
kieswet te wijzigen om zetelroof te voorkomen. Zowel de minister
van Binnenlands zaken als politieke partijen roeren zich.
Vooruit kijken nu! Samen met de drie dames in de fractie gaan we
de komende jaren het oeroude Gemeentebelang geluid telkens
weer laten horen. De fractie ontwikkeld zich gesteund door de
steunfractie in rap tempo. Dat kan vanwege de goede sfeer en
harmonie. Mocht u mee willen doen of iemand weten die mee wil
17

doen dan neem gerust contact met mij op.
Commissie Algemeen Bestuur (AB)
Jaarwisseling 2014-2015
Zoals ieder jaar stond dit onderwerp ook nu weer op de agenda.
Het voorstel is om het beleid van eerdere jaren voort te zetten:
- per kern maximaal één vreugdevuur;
- carbid schieten niet in de bebouwde kom;
- in de horeca geen glijdende sluitingstijden, mits ontheffing is
aangevraagd;
- geen vuurwerk in omgeving kerken tijdens eindejaar diensten;
- tijdens de jaarwisseling is het openbaar orde motief leidend;
- bijdrage gemeente met name in faciliterende zin; gemeente
organiseert zelf geen feest;
- bij ‘georganiseerde’ vreugdevuren alleen gebruik maken van
pallets;
- inzetten op schadeverhaal.
Een uitzondering is in Elspeet altijd gemaakt voor het carbid
schieten in het centrum (Brink). Die uitzondering zal mogelijk ook
tot het verleden gaan behoren. Dat is op zich goed maar voorop
staat een veilige en schadevrije jaarwisseling. Dit blijkt ieder jaar
weer een utopie. Het lijkt moeilijk om als volwassenen altijd het
goede voorbeeld te geven en om onze kinderen goed op te
voeden. Namens Gemeentebelang bracht ik in dat we de inwoners
moeten motiveren. Het idee is dan om een geldbedrag beschikbaar
te stellen waar de jongeren over kunnen beschikken om
bijvoorbeeld een ontmoetingsplek in te richten of iets anders in
algemeen belang. Dit geld komt beschikbaar als het schadebedrag
lager is dan een nader te bepalen bedrag. De intentie is dan om
het bedrag wat normaal moet worden uitgegeven aan schade nu
ten goede komt aan de samenleving. Het idee werd door de
andere partijen goed ontvangen en de burgemeester zal
onderzoeken of het een goede optie is.
18

Begroting 2015-2018
De jaarlijkse algemene beschouwingen zijn weer achter de rug. Wij
gaven aan opnieuw prioriteit te willen geven aan de samenleving.
Aan onze inwoners. Aan mensen en niet aan stenen. Wij zijn van
mening dat een gezonde samenleving met een goede sociale
samenhang de basis vormt van een vitale gemeente. Hierbij
hebben we aandacht voor alle leeftijdscategorieën. Wij zoeken naar
de overeenkomsten van mensen en streven naar bruggen bij
verschillen. Dit was de rode lijn in onze beschouwingen welke
gepubliceerd staan op de websites van de gemeente en
Gemeentebelang. Uiteindelijk werd de begroting vastgesteld maar
het heeft nog wel een staartje. Het college stelde voor om de
budgetsubsidies niet te indexeren, maar daar voelden wij (en met
ons een raadsmeerderheid) niets voor. Juist nu welzijnsinstellingen,
culturele instellingen en ander subsidieontvangers het komende
jaar hard moeten werken aan hun veranderde rol in het sociale
domein moeten ze volgens ons voldoende armslag hebben. Deze
index gaat dus nog wel toegepast worden. Voor ons was dus weer
de samenleving leidend.
Commissie Ruimte en Wonen
Na het vertrek van Henk Junte ben ik Corrie gaan vergezellen in de
commissie Ruimte en Wonen. Samen pakken we de zaken op die
op de agenda staan waarbij Corrie zich vooral richt op wonen en
ruimtelijke ordening.
Parkeernota
De parkeernota heb ik namens Gemeentebelang mogen
behandelen. Parkeren is vaak een lastig probleem. Vroeger werden
wijken en winkelcentra ingericht volgens de toen geldende normen.
Zo had lang elk huishouden geen auto en ging men winkelen op de
fiets of met het openbaar vervoer. Dat is anno 2014 even iets
anders. Met die erfenis moeten we nu dealen.
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Daar waar mogelijk werden in centra en wijken extra parkeerplaatsen aangelegd. Mensen (ik ook) hebben de eigenschap het
liefst voor de deur te willen parkeren. Dat is vaak lastig. Het streven
van de gemeente is om in iedere geval in de nabije omgeving
gelegenheid tot parkeren te geven. De nota gaat echter vooral over
de verplichting die een bedrijf, ontwikkelaar of particulier heeft als
het om parkeren gaat. Kort door de bocht gezegd moet iedereen in
eigen parkeergelegenheid voorzien.
Er zijn normen waaraan dan voldaan moet worden. Bij een woning
moet u dan denken aan bijvoorbeeld 1,7 parkeerplaats plus 0,4
parkeerplaats openbaar (niet eigen oprit). Het is maar een
voorbeeldje. Bij bedrijven worden er ook normen gehanteerd. Dit is
dan vaak per m2 vloeroppervlak. Er waren nogal wat zienswijzen
op de parkeernota wat mij toch wel iets bevreemde. Stel je hebt
een restaurant en er zijn net voldoende parkeerplaatsen in de
buurt. Vervolgens gaat een collega het restaurant uitbreiden of iemand begint een nieuw restaurant. Dan zijn er meer parkeerplaatsen nodig. Komen die er niet dan zullen ook jouw gasten
minder komen omdat het parkeren lastig is. Dus de collega moet
dan in mijn ogen zorgdragen voor de parkeerplaatsen die nodig zijn
voor de uitbreiding, zijnde het vloeroppervlak van de restaurant.
Wat nu goed is dat is het feit dat een toiletruimte of garderobe niet
meetelt. Dat maatwerk is vanaf nu mogelijk terwijl voorheen het
zogenaamde bruto vloeroppervlak telde.
Mocht iemand niet kunnen voldoen aan de parkeerbehoefte dan
kan er geld in een parkeerfonds van de gemeente gestort worden
en wordt alsnog de nodige vergunning verstrekt. De gemeente
heeft dan de plicht om binnen een bepaalde afstand en termijn een
parkeerplaats aan te leggen. Met die financiële bijdrage waren
sommige insprekers het ook niet eens maar het kan toch niet zo
zijn dat iemand een bedrijf vergroot of start en dat het parkeren dan
uit gemeenschapsgeld betaald moet worden? Wij stemden in met
20

de parkeernota en we zijn blij dat er nu ook maatwerk mogelijk is.
Voorop staat gelijke monniken gelijke kappen.
Slotwoord
Mocht u meer van ons willen volgen dan adviseer ik u onze website
te bezoeken. Deze is actueel en vol informatie. Natuurlijk kunt u via
de website van de gemeente Nunspeet ook onze vergaderingen
live volgen of later terug kijken of luisteren. En last but not least, op
RTV Nunspeet worden de raadsvergaderingen live uitgezonden. Ik
wens u allen fijne kerstdagen en een veilige en gezellige jaarwisseling.

KLEIN BINNENHOF
UITZENDSCHEMA 2014
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur
December 4
11
18
25
30

MM
AB
-

Gemeentebelang
CU
Gemeenteraad
1e Kerstdag
Alle fractievoorzitters
Oudejaarsuitzending

Het uitzendschema voor 2015 is nog niet bekend bij de redactie.
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Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Julia Vriend

Drukke tijden: het is bijna zover per 1 januari 2015 is de Gemeente
verantwoordelijk voor de participatie, jeugdhulp en krijgt de Gemeente
meer taken voor de wet maatschappelijke ondersteuning.
Nu is Gemeente Nunspeet goed bij. Toch moeten de puntjes nog op de i
gezet worden. Dus de uitwerkingen moeten voor het einde van het jaar
op papier gezet worden. Is er een klachtenregeling, valt niemand buiten
de boot, hoe ga je om met fraude, et cetera. Veel leeswerk dus voor de
raadsleden en pittige discussies binnen de raad.
Sommige partijen hadden op voorhand veel vragen of alles wel goed gaat
komen. Er werd zelfs een motie ingediend (later teruggetrokken) over de
mate van communiceren van het College. Buiten dat Gemeentebelang dit
veel te gedetailleerd vind, vinden wij ook dat de toekomst het zal gaan
leren. We moeten afwachten. Dat zegt niet dat we alles goedvinden, we
hebben wel vertrouwen in het college, maar volgen het College en
houden een vinger aan de pols. Gemeente Nunspeet is een hele sociale
gemeente. Maar ze heeft haar huiswerk ook goed gedaan!
Onlangs is er een informatieavond georganiseerd voor de inwoners van
Nunspeet over de bovengenoemde taken. Zo werd er veel informatie
gegeven en kreeg een ieder de mogelijkheid om vragen te stellen. Het
was een goede avond en ik denk dat veel vragen zijn beantwoord. Ook
komt er een transitiekrant. En staat het op de site en in de krant. Dus het
College is proactief bezig.
Deze periode zijn we bezig met VVE ofwel voor,- vroegschoolse educatie,
23

ofwel peuterspeelzaal. VVE is vooral bedoeld voor peuters met een taal
en/of ontwikkelingsachterstand. Gemeentebelang vind erg belangrijk dat
er VVE is, want hoe eerder je "erbij" bent hoe sneller de achterstand weg
is. Maar ouders moeten ook meewerken en hun kinderen niet thuis
houden. Daar waar het peuterspeelzaalwerk vroeger echt los stond van
de basisschool zien we nu dat er een nauwe samenwerking is.
Dat juichen we toe omdat er dan goede aansluiting is met de basisschool.
Ook is de gezamenlijke huisvesting positief want dan hebben de peuterspeelzaalkinderen, kinderen van alle leeftijden om zich heen.
Elke december worden nog snel een hoop onderwerpen aan de agenda
toegevoegd omdat dat nog "afgehandeld" moet worden. Dus zo aan het
einde van het jaar moeten wij als raadsleden nog flink aan de bak!
Desalniettemin wens ik u alvast fijne feestdagen!
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Kramm’s Column
Waan van de dag
In hoeverre laat u zich leiden door de waan van de dag? Soms lijkt
het de dagelijkse praktijk voor veel mensen. Maar wat is die waan
van de dag eigenlijk? Waan van de dag staat synoniem voor
actuele gekte. En met name het woordje waan is van essentieel
belang, het betekent: een overtuiging die gebaseerd is op een
onjuiste waarneming of interpretatie van de werkelijkheid. Oftewel
tenenkrommende oogkleppenjournalistiek en opjuttende massahysterie. Daarbovenop is er ook nog eens een duidelijke voorbeeld
die dit subtiel illustreert: ebola.
De hapklare nieuwsbrokken over ebola gaan er bij ons in als zoete
koek, tenminste zolang de ziekte op het toch al arme continent
blijft. Zodra de windrichting ook maar iets deze kant op draait
doemt er een enorme stofwolk op. Onze welvaart mag koste wat
het kost niet aangetast worden, dus het liefst bouwen we een groot
hek om ons fort Europa of sterker nog rondom villa ‘Zonnehuisje’ in
Vierhouten.
Schandalig, dat ebola pas een reactie op gang brengt als het ons
kan raken. Het is complete waanzin. Er is voor ons niet of
nauwelijks een gevaar voor de volksgezondheid terwijl in Afrika inmiddels bijna 6000 mensen zijn overleden. Bovendien dreigt daar
nu ook een andere humanitaire ramp. Plaats ebola in een ander
perspectief en dan treft het niet alleen de besmette mensen, maar
ook andere aspecten van de samenleving. De ‘gewone’, toch al
ondermaatse, gezondheidszorg is verlamd: vaccinatieprogramma’s
liggen stil, wat zorgt voor een hogere kindersterfte, meer malariadoden en een hoger aantal aidsgevallen. Het mes van de dood
snijdt hier dus aan twee kanten.
Kortom doneer snel, nu het nog kan en u nog niet besmet bent met
ebola, aan ‘Band Aid 30’. De supersterren die zogenaamd hun
steentje bijdragen, maar puur vanuit marketing en reputatiemanagement de bühne opkruipen. Of zoals het spreekwoord zegt
de ‘één zijn dood is de ander zijn brood’. Bono is pas een held als
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hij zich in Afrika vrijwillig laat hijsen in een ebolapak en daar
mensen gaat helpen. Maar gek genoeg gebruiken wij de ebolapakken alleen maar met Halloween om mensen schrik aan te jagen.

Psy Go
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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
Corrie Jansen
In deze periode is het voor mij anders om met mijn raadswerk bezig
te zijn. Helaas is kortgeleden geheel onverwachts mijn één jaar
oudere zus overleden. Dit gemis heeft nog geen plek kunnen
vinden en houdt mij erg bezig. Gelukkig lukt het mij wel om redelijk
te functioneren en geeft het raadswerk mij ook de nodige afleiding.
Het is fijn dat Henry klaar staat om taken over te nemen mocht dat
nodig zijn.
Het is weer tijd voor een stukje in het klaverblad. Ik zie dit gelukkig
niet als een moeten maar als een goede manier om u, onze
achterban, te kunnen informeren wat het raadslid zijn voor mij
inhoud en welke belangrijke zaken zoal aan bod gekomen zijn in de
commissie Ruimte en Wonen. Na het uitkomen van het vorige
Klaverblad is er in die commissie het een en ander veranderd.
Helaas bleek mijn mede raadslid Henk toch niet echt Gemeentebelang geel. Ik ben er blij mee dat en de fractie en het bestuur als een
blok achter Henry staan en ik ben zelf bij een gesprek geweest met
Henk. Hij zou wat zaken die verduidelijkt waren overdenken en wij
zouden elkaar twee dagen later weer spreken. Toch besloot hij de
dag erna weg te gaan. Op een andere plek in het Klaverblad heeft
u hier vast al meer over gelezen en ik durf te zeggen dat Henry totaal niets te verwijten valt over dit gebeuren. Nu bestaat deze
commissie niet meer uit Henk en mij maar uit Henry en mij. Verder
betekend dit besluit van Henk ook dat ik nu de reserve voorzitter
van de commissie Algemeen Bestuur ben geworden
Ontgroening
In mijn vorige stukje van oktober kon u lezen dat wij als coalitie
bijeen gekomen waren om onze zorgen uit te spreken over
de ontgroening van onze gemeente. Binnen de fractie van
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Gemeentebelang, de SGP en de CU leeft sterk het gevoel dat dit
mede te maken heeft met het geschikte woning aanbod en ook
wel de wensen van onze jongeren en jonge gezinnen. Na de
bijeenkomst is er een verslag naar het college gegaan. Wethouder
Groothuis heeft ons toegezegd dat er verder onderzoek zal
komen over waar en welke problemen er zijn op dit gebied. Dit
onderzoek zal nog plaats vinden en kan niet nu al in de woonvisie
meegenomen worden maar de uitkomst ervan zal wel mee
genomen worden bij de woonvisie.
Woonvisie
De woonvisie die in november op de agenda stond is door elke
fractie aangenomen. Wat is deze woonvisie precies vraagt u zich
misschien af. In de woonvisie staat waar wij als gemeente welk
soort woningen willen gaan bouwen. In de loop der tijd waren er
meer plannen ontwikkeld dan wij in het totaal aan aantal huizen
mochten bouwen. Dit was niet te voorkomen omdat een aantal
plannen uitgesteld waren vanwege de economische slechte tijd.
Sinds enige tijd is er weer iets ruimte in de aantallen gekomen
omdat wij regionaal er wat meer mogen bouwen en deze over een
langere periode uitgesmeerd worden. Dit betekend dat nu ook
naar de woonvisie gekeken gaat worden, welke woningen er
gebouwd gaan worden. In deze visie is geen strak lijstje
opgenomen hoe dit gaat gebeuren. Per plan wordt er gekeken of
dat de huizen zijn die Nunspeet nodig heeft. Zo proberen wij te
voorkomen dat er huizen gebouwd worden die leeg komen te
staan omdat er geen vraag naar blijkt te zijn. Gemeentebelang gaat
voor betaalbare woningen die levensloop bestendig zijn. Ook staat
in de woonvisie dat er afspraken gemaakt worden met Omnia om
ook genoeg woningen op voorraad te hebben om te kunnen
verhuren.
De commissievergadering van november was goed gevuld. Er stonden een aantal bestemmingsplannen op de agenda waarvan er een
paar doorgaan naar de komende raadsvergadering. Dat waren oa
de bestemmingsplannen spoorzone, de Bloemenkampen, Vierhouterweg 22a en Kroonlaan Zeeweg. Nadat er verschillende vragen in
de commissie gesteld waren zijn er nog gesprekken geweest tussen de wethouder en betrokken partijen. De gesprekken hebben de
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benodigde informatie opgeleverd en alle vier de plannen zijn nu
positief bestemd.
Verder vind ik het erg belangrijk om tijd vrij te maken voor contact
met de achterban en om andere initiatieven te ontplooien. Een
belangrijk iets daarvan is vrijwilligerswerk. Nu doe ik dat onder
anderen voor een kerk en voor de dagbesteding op halfweg. Zo zijn
er niet altijd officiële gesprekken nodig om te weten wat er op een
aantal gebieden speelt in ons dorp en onze samenleving.
Daarbij zoek ik steeds weer uitdaging in het mij actief inzetten voor
andere, soms landelijke, initiatieven. Afgelopen periode was dat
onder andere het voorlezen in combinatie met een gesprekje over
duurzaamheid met kinderen uit groep vier op een lagere school. Dit
na aanleiding van de dag van de duurzaamheid.
Samen met onze voorzitter Martin ben ik op afgelopen zaterdag 15
november naar de scouting geweest. Daar hebben wij aan
de leiding een cheque mogen overhandigen met een bedrag van
€ 300,--. Dit bedrag is afkomstig uit de opbrengsten van de
Nunspeetse Heideloop. Een mooi bedrag waar zij heel blij mee
waren en wij vanuit Gemeentebelang het prettig vonden om deze
goede maatschappelijke organisatie te ondersteunen. Ik vond
het fijn dat ik door de leiding gevraagd werd om weer een
zwerfvuilopruimactie te coördineren en dit samen met de scouts te
gaan uitvoeren. Dit is een landelijk initiatief waar wij bij aanhaken
namelijk: supporter van schoon.
Het was ook leuk om allemaal enthousiaste mensen te zien en te
ontmoeten bij de opening eind oktober van ons Veluws museum.
Wat een prachtige aanwinst! Bent u er al geweest? Ik kan het van
harte aanbevelen. Op 9 november jongstleden was het poppyday
of ook wel rememberance day genoemd. Ik krijg altijd kippenvel als
daar door de doedelzakspelers ‘amazing Grace’ wordt gespeeld.
Belangrijk om stil te staan bij alle gevallenen die bij conflicten ter
wereld omgekomen zijn.
Wat ik ook een bijzondere bijeenkomst vond en waar ik veel
aan heb gehad was de bijeenkomst georganiseerd door het
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Stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVn). Op deze dag kon er
gekozen worden uit acht ‘fringe meetings’. De rode lijn die dag was
Wmo, in-en doorstroming op de woningmarkt en duurzaamheid.
Vorige week was de week van de mantelzorg. Zelf ben ik ook voor
een aantal mensen mantelzorger en mede daarom was ik daar ook
bij aanwezig. Het is fijn om te horen hoe belangrijk mantelzorg
gevonden wordt maar ook hoe het gewaardeerd wordt door allerlei
instanties en organisaties. Afgelopen 18 november was er een
grote, door de gemeente georganiseerde, informatieavond over de
drie transities. Als mantelzorger maar ook vanuit mijn raadslidmaatschap heb ik daar duidelijk te horen gekregen hoever de
gemeente Nunspeet is met de uitvoering van deze transities. Het
was goed om bij de WMO groep te horen dat er veel complimenten
waren voor de gemeente.
Op 19 november jongstleden heb ik een middag meegedraaid met
Marjan, zij is werkzaam bij de inclusief groep. De nootjes waren
lekker en het was best wel aanpoten om de machines bij te
houden. Dit is een kleine greep uit allerlei contacten die tot stand
komen.
Net als elk jaar gaan wij ook de komende maand weer het dorp in
om lekkere koekjes uit te delen aan de bewoners in Nunspeet. Dit
doen wij altijd in het weekend voor de kerst. December is een
drukke maand die ons te wachten staat. Alle vergaderingen worden
wat dichter op elkaar geschoven zodat de week van Kerst vrij is
maar voor onze koekjestraditie maken we zeker tijd! Tot ziens in
het dorp.
Ik wil u allemaal hele fijne kerstdagen wensen en alvast een hele
goed jaarwisseling.
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Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Marije Storteboom

In de herfstperiode is het altijd de tijd om de begroting te
behandelen. Aangezien ik de portefeuille financiën heb, betekent
dat je hierbij volop aan het werk kan. Het is namelijk een behoorlijk
dik rapport, waarin staat beschreven wat de gemeenten Nunspeet
in 2015-2018 van plan is.
Hierin stond dus nu voor het eerst het collegeprogramma in
verwerkt. In de commissie van oktober lag er dus voor mij voor de
technische behandeling, hierin is er vooral mogelijkheid tot het
stellen van vragen aan de wethouder. Vooral bedoeld om de
begroting verder te verduidelijken. Gelukkig hadden de andere
fractieleden mij van input voorzien. In de raad is dit verder vorm
gegeven door Henry in de algemene beschouwingen, die jullie vast
allemaal in de krant hebben gelezen.
In de maand oktober stonden er vooral heel veel sociale thema’s op
de agenda van de raad, er was zelfs een tweede avond naast de
begrotingsbehandeling nodig om deze onderwerpen op tijd te
agenderen.
In de afgelopen periode werd ook het nieuwe Noord-Veluws
museum geopend, ik ben naar de opening geweest, samen met
Rosalie mijn dochter van acht. We kregen een interessante
rondleiding door het prachtige museum, Rosalie en ik vonden het
prachtig. Rosalie zag heel veel bekende gezichten, zoals de molen
in Nunspeet. Het was heel grappig om te zien dat Rosalie er super
enthousiast van raakte, toen we het museum uitliepen zei ze tegen
de vrijwilliger aan de deur: “ meneer, dit museum is echt heel leuk
voor toeristen”. Waarop deze meneer tegen haar zei, vond jij het
als inwoner niet mooi dan… Tuurlijk, ze vond het prachtig. Ze heeft
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zelfs op school vertelt dat je vooral hier naartoe moest omdat je
zoveel moois kon zien.
De eerste resultaten van de second opinion van de Brake werden
in november bekend. Deze presentatie vond tijdens een informele
avondvergadering plaats. Het rapport biedt voor het college genoeg
aanknopingspunten om binnenkort met een voorstel te komen voor
de nieuwe Brake. Ik kan niet wachten, want al met al heeft het hele
traject van de second opinion lang geduurd en wordt de Brake
steeds ouder. Een belangrijk onderwerp dus om snel over te
besluiten, zodat er duidelijkheid komt over of het verbouw of
nieuwbouw wordt. Mijn verwachting is dat een nieuwe Brake weer
heel veel meer mensen gaat aantrekken, nu is het toch verouderd,
waardoor je terugziet dat mensen wegblijven. Ook voor onze
toeristen is snelle besluitvorming goed. Het is tenslotte een prachtige slechtweer locatie.
Ook ben ik nog betrokken geweest bij een financiële werkgroep die
de opdracht heeft om prestatie indicatoren vast te stellen, dit heeft
een link met de eerder genoemde begroting. Nu kan je vaak niet
meten wat de effecten zijn van geld ergens in steken. Als
voorbeeld, je geeft de bibliotheek een subsidie, waarmee de bieb
het analfabetisme moet aanpakken. Hoe weet je of dit dan ook
daadwerkelijk effect heeft, dit kan je doen door een prestatie
indicator eraan vast te hangen. Op die manier ga je van te voren
afspreken wat voor effect je wil bereiken en hoe je dat gaat meten.
En vervolgens ga je dit dan ook meten, dit geeft dan weer inzicht in
of het zinvol is om hier geld aan te besteden of niet. Misschien
moet er wel meer geld bij, of heeft het juist helemaal geen effect.
Zo kan je voor heel veel zaken indicatoren op stellen, dat betekent
dat je als Raad meer kan sturen op wat je wil bereiken. En kan
je beter terug zien of het geld wat geïnvesteerd wordt ook
daadwerkelijk zin heeft. Deze avond was een eerste aanzet om
hiertoe te komen, dit zal een proces zijn van meerdere jaren. En
het zal vooral van ons als Raad vragen dat we steeds heel goed
kijken naar welke effecten willen we bereiken.
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Afgelopen week nog gesproken met Ronald Cleijsen voorzitter van
de Bedrijven Kring Nunspeet over het voorstel wat hij samen met
een groep ondernemers doet over het behouden van de VVV en de
marketing van de Veluwe. Het is mooi om te zien dat ondernemers
de handschoen hebben opgepakt om iets rondom Nunspeet
Kunstenaarsdorp, het gastheerschap en marketing te gaan
organiseren.
Hiervoor komt binnenkort een voorstel, want zij willen graag van de
gemeente een financiële bijdrage. In het gesprek heb ik samen met
Henry aangegeven dat het daarbij belangrijk is dat ook de
ondernemers van Nunspeet hieraan hun bijdragen leveren, het is
tenslotte een samenwerking tussen gemeente en ondernemers,
met als doel Nunspeet op de kaart te zetten. En dit vraagt dan dus
niet alleen van de gemeente in bijdrage, maar van veel meer
mensen. Ook de Nunspeetse bevolking zal hierin zijn steentje
kunnen bijdragen. Het zou een mooi voorbeeld kunnen zijn van
burgerparticipatie. In Elburg hebben we daar mooie voorbeelden
van gezien rondom Kerst in de Vesting, welke gedragen werd
door de inwoners van Elburg. Hopelijk zal ook Nunspeet als
kunstenaarsdorp door de inwoner worden omhelst.
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Agenda vergaderingen
Januari 2015
Maandag

5

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

8

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

12

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

15

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

21

Bestuursvergadering Gemeentebelang

Maandag

26

Fractieberaad voor de raad

Donderdag

29

Openbare Raadsvergadering

Maandag

2

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

5

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

9

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

12

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

16

Fractieberaad voor de Raad

Woensdag

18

Bestuursvergadering Gemeentebelang

Donderdag

19

Openbare Raadsvergadering

Maandag

2

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

5

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

9

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

12

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

18

Bestuursvergadering Gemeentebelang

Maandag

23

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

26

Openbare Raadsvergadering

Februari 2015

Maart 2015
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Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

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

Dhr. M.A. Mol

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

Dhr. A.R.G.J. Wieberdink
Dhr. E.N. Mayers

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

Mw. L.L. Muis - Ye

Januari 2015
Dhr. J. Keijl
Dhr. A.J. van Leeuwen

Dhr. H.J. van Son
Dhr. G. Storteboom

Dhr. J. W. van Leeuwen

Mw. Stefanie Stulen

Februari 2015
Dhr. J. Bronsveld
Mw. A.G. Lankman - Van Pijkeren

Dhr. H.J. Stulen
Mw. H.S. Vissenberg - Bloemsma

Dhr. H.W. Rutgers

Dhr. J. Muis

Mw. W. Schouten - Oldenhof

Dhr. M. Juffer
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Mutaties
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

Uitgeschreven:
De heer A.A.E.F. van Eijck
De heer A. de Zwaan
Mevrouw D. de Zwaan - Pluim
De heer G. Pluim
Mevrouw G. Pluim - Mouw

Nieuw lid
Eva Bronkhorst

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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Interview met...
Wie ben ik?
Ik ben Eva Bronkhorst, 23 jaar en woon mijn hele
leven al in Nunspeet. Sinds september ben ik
werkzaam als docent Nederlands op RSG
Slingerbos in Harderwijk. Ik hoop dat ik mag
blijven aan het einde van het schooljaar, want ik
heb het enorm naar mijn zin. Het liefst zou ik
naast Nederlands ook economie gaan geven.
Voor beide vakken heb ik een opleiding gevolgd
in Zwolle.
In mijn vrije tijd lees ik graag en vanzelfsprekend volg ik de
nodige series op televisie. Verder houd ik van fietsen, maar dan
moet het wel mooi weer zijn. In de zomermaanden maak ik graag
wat langere fietstochten. In de gemeente Nunspeet kun je
natuurlijk heerlijk fietsen (bossen, heide, Veluwemeer), maar het
is nog leuker om de omgeving te verkennen en op plekken te
komen waar je nooit eerder bent geweest. Zo kwam ik deze zomer bijvoorbeeld door de plaatsjes Wilsum, Mastenbroek, Marle,
Veessen. Ik had er nog nooit van gehoord. Bizar eigenlijk, want
het is nog geen 30 km van huis!
Ik ben benieuwd wat ik op de volgende fietstocht tegenkom. Als je
een keer mee wilt volgend jaar, laat het maar weten. Tot nu toe
heb ik, afgezien van mijn vader, niemand gevonden die het leuk
vindt om 80 tot 100 kilometer op een dag te fietsen. 
Waarom bij (Jong) Gemeentebelang?
Er is een nieuwe periode aangebroken in mijn jonge leven.
Afgestudeerd, mijn eerste baan en al een beetje aan het
rondkijken voor een eigen stekje. De afgelopen jaren heb ik
meerdere malen op het punt gestaan om me aan te sluiten bij
Jong Gemeentebelang. Het is er nooit van gekomen; altijd druk
met andere dingen. Sinds dit jaar ben ik gestopt met voetbal en
ik was op zoek naar iets anders om te gaan doen. Jong
Gemeentebelang kwam weer in beeld en een toevallige
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ontmoeting met Henry Stulen zorgde ervoor dat ik het laatste ‘zetje’
kreeg.
Naarmate ik ouder word, ben ik Nunspeet meer gaan waarderen.
Als puber riep ik altijd heel hard dat ik weg zou gaan uit dat saaie
dorp. Het ontbreken van een mooie discotheek en een knus
bioscoopje lijkt nu opeens geen issue meer te zijn. Nunspeet ligt
heel centraal, als je dat wilt ben je zo in Harderwijk of Zwolle. Mijn
leven lang wonen in Nunspeet zou niet eens zo verkeerd zijn. De
omgeving is prachtig en ik heb het hier altijd goed gehad. Waarom
zou je een dorp waar je zoveel mooie momenten hebt beleefd en
herinneringen hebt opgebouwd willen verlaten?
Bovendien ben ik bovengemiddeld geïnteresseerd in politiek, zowel
landelijk als lokaal. Als kind wilde ik graag burgemeester worden.
Ook moesten we een keer op de basisschool een politieke
partij oprichten en daar beleefde ik veel plezier aan. Ik wist de
meerderheid van mijn klasgenoten voor me te winnen, maar
misschien had dat wel wat te maken met het royaal uitgedeelde
snoepgoed…
Wat zou je graag anders zien in de gemeente Nunspeet?
Hoewel ik geneigd ben iets te zeggen over activiteiten voor
jongeren, ga ik daar toch niet verder op in. Sinds mijn oma (91 jaar)
in het Kodal zit, zie ik veel ouderen. Het valt me op dat ze veel
behoefte hebben aan een praatje. We zullen met z’n allen wat meer
oog moeten hebben voor deze kwetsbare en vaak eenzame groep
mensen.
Dan denk ik vooral aan de ouderen die nog zelfstandig wonen. Wat
kunnen wij voor hen betekenen op het gebied van contacten leggen
en activiteiten? Meer dan nu het geval is, denk ik.
Verder zou ik graag zien dat het gebruik van de fiets wat meer
wordt gestimuleerd. In het dorp is er heel weinig plek om je fiets te
stallen. Dat moedigt mensen niet aan om op de fiets te komen. Dat
is jammer, want fietsen is gezond. Bovendien kan het ervoor
zorgen dat het qua verkeer en parkeren wat minder druk wordt in
het centrum, met name in het hoogseizoen.
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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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