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Redactioneel                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                       
 
 
                                
 
                               
 
                
                          

Bouwen aan een mooie toekomst! 
Langzaam kruipt de economie uit het dal, fluiten de vogels de lente 
tegemoet en blikt iedereen vooruit. Zo ook bij Gemeentebelang. We 
willen samen bouwen aan een mooie toekomst. Letterlijk, zoals bij 
de besluitvorming rond De Brake en figuurlijk met een gezonde, 
enthousiaste vereniging.  
 
En de vereniging dat bent u. Doe daarom mee met activiteiten     
zoals de Heideloop en de Speakers’ Corner of laat u horen op de 
Algemene Ledenvergadering. Als enige, unieke en gekozen lokale 
partij in onze gemeente maken wij het verschil. Door samen te    
werken en open te staan voor iedereen, ongeacht ras, (politieke) 
overtuiging of geaardheid.  
 
Heeft u een idee of zit u met een ergernis? Laat het ons dan weten, 
wij horen het graag. Ook op redactioneel vlak proberen wij steeds 
te verbeteren. Zo schrijven de raadsleden over de behandelde    
zaken, de wethouder over het wel en wee in de politiek en de      
voorzitter over het reilen en zeilen van de vereniging.  
 
Wij hopen dat het u aanspoort om net als ons proactief het          
Gemeentebelang-geluid te laten horen. Een geluid dat geen enkele 
andere politieke organisatie heeft: politiek van en voor alle        
inwoners!   
 
Namens de redactie, 
Mark van de Bunte  
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Bestuur 

Bestuurslid 
Gerrit Storteboom 
Vitringaweg 4 
8071 KA Nunspeet 
0341 - 257153 
gerrit.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl  

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 

Aspirant bestuurslid 
Anne Timmerman - Zwikker 
Kastanjelaan 9 
8071 AM Nunspeet 
0341 - 840345 
anne.timmerman@nunspeet-gemeentebelang.nl  
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 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 

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

Wethouder 
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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 
Julia Vriend 
Commissie Maatschappij en Middelen 
Schotweg 43 
8077 SV Hulshorst 
06 - 38742358 
julia.vriend@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Raadslid 
Marije Storteboom 
Commissie Maatschappij en Middelen 
George Breitnerstraat 3 
8072 HM Nunspeet 
06 - 29602691 
marije.storteboom@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 

 
Pieter-Jan van Rossen 
Piersonstraat 44-12 
8072 XC Nunspeet 
06 - 4281 2372 

pieter.jan.van.rossen@nunspeet-gemeentebelang.nl 
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Bestuurslid 
Melvin Bakker 
Wildelandweg 8 
8072 DM Nunspeet 
06 - 2085 8745 
melvin.bakker@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Penningmeester 

Floortje Poorter 
Stationslaan 23a 
8071 CJ Nunspeet 
06-51983062 
floortje.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Jong Gemeentebelang (vervolg) 

Bestuurslid 

Kiki Poorter 
Stationslaan 23a 
8071 CJ Nunspeet 
06-53676809 
kiki.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Sociale media specialist 

Eva Bronkhorst 
Koningin Beatrixstraat 28 
8071 LB Nunspeet 
06 - 1006 8111 
eva.bronkhorst@nunspeet-gemeentebelang.nl  

mailto:floortje.poorter@nunspeet@gemeentebelang.nl
mailto:floortje.poorter@nunspeet@gemeentebelang.nl
mailto:floortje.poorter@nunspeet@gemeentebelang.nl
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Door de voorzitter 
Martin Mol 

van de Bestuurstafel 

Het eerste Klaverblad van 2015. De verkiezingen liggen al weer 
een jaar achter ons. Onze fractie is goed op dreef en er wordt veel 
werk verzet. U zult dat lezen in de bijdragen van onze raadsleden. 
 
Op 11 januari is ons raadslid Marije Storteboom bevallen van een 
prachtige dochter. Al snel werd duidelijk dat er wat de gezondheid 
betreft van dochter Kathie wel zorgen zijn. Wij willen Marije en    
Allard van harte feliciteren en leven met hen mee. 
 
Op vrijdagavond 10 april gaat Jong Gemeentebelang voor de 3e 
keer een Speakers’ Corner organiseren. Dit alles zal plaats gaan 
vinden in de Stoof. Complimenten aan het bestuur van JGB hoe 
dit wordt aangepakt en uitgewerkt! 
 
Bijgesloten in dit Klaverblad de uitnodiging met de agenda voor de 
Algemene Ledenvergadering. Deze staat gepland op woensdag-
avond 15 april in Landgoedhotel Villa Vennendal. Aanvang 20.00 
uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
 
Na het officiële gedeelte van de vergadering komt er een         
gastspreker, Ruud Slangen uit Harderwijk. De komende weken 
zullen in het teken zullen staan van 70 jaar vrijheid. Ruud weet 
ontzettend veel over de 2e Wereldoorlog en zal ons een en ander 
gaan vertellen over de bevrijding van de Veluwe. Wij hopen u    
allen op deze avond te mogen begroeten! 
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van de Wethouder 

Door de wethouder 
Edward van der Geest 

Sturen zonder mandaat .... 
 
Geachte lezer van ons periodiek, misschien staat u mij toe eens 
wat voor mij uit te mijmeren over sturen, gestuurd worden en      
stuurloos zijn als (be)stuurder van de gemeente. Maar, ik begin met 
het goede nieuws, want dit geldt niet voor mij!  
 
Binnen Gemeentebelang is er sprake van een goede afstemming 
tussen wethouder en  fractie, fractievoorzitter en soms bestuurs-
voorzitter. Ook is onze (bestuurlijk) politieke lijn consequent en    
consistent. Dat wil niet zeggen statisch of dictatoriaal, juist zeker 
niet! 
 
Helaas vonden sommige partijen het nodig deze flauwekul toch 
steeds te moeten rondbazuinen, zoals in ingezonden stukjes in de 
krant, maar het slaat werkelijk nergens op. Het doet onze raads-
leden en fractievoorzitter ook geen enkel recht. Wel is het zo, dat 
na overleg en discussie, wij een lijn benoemen, waarmee het        
college aan het werk kan. Van sommige andere fracties zou je 
soms tureluurs worden! Zal ik eens wat voorbeelden noemen? 
 
Het begon met “de Brake”. Ja, na 40 jaar moet er wat! Dat was     
ook duidelijk, alleen kwamen de uitkomsten van een totaal-aanpak 
net voor de laatste verkiezingen. Daarom werd besluitvorming     
opgehouden en zou er, volgens het coalitieakkoord, gehandeld    
worden naar de uitkomsten van de “second opinion”, een vervolg-
onderzoek, door de raad uitgevoerd.  
 
Gemeentebelang vond het stuk zoals het voorlag prima. Natuurlijk 
vielen de kosten tegen, natuurlijk kost het geld, maar dat vraagt om 
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politieke moed in de raad, niet om extra onderzoeken. Maar       
goed, om niet buiten spel te staan, wel meegedaan met het      
tweede onderzoek. Alle signalen wezen op nieuwbouw als gewenst 
scenario voor de toekomst. Wat zeggen dan SGP en CU? Toch 
maar renovatie, want nieuwbouw is wel erg duur.  
 
Ik heb bij de behandeling in de commissie van maart nog nooit    
zoveel mensen op de tribune gezien. Met name het jaar moeten 
sluiten tijdens de renovatie, was een probleempunt. Door Henry, 
werd genuanceerd aangegeven dat het niet verstandig is, nu, op 
basis van een globale kostenopzet, voor renovatie te kiezen. Dus, 
terug naar de tekentafel. 
 
Ander mooi voorbeeld, de schaapskooi. Al jaren is de stichting 
schaapskudde Elspeet/Vierhouten bezig om een nieuwe kooi       
gerealiseerd te krijgen. Dit is nodig, om een aantal redenen. Ten 
eerste, de kudde moet groeien van 160 naar 250 stuks. Daarmee 
ontstaat meer robuustheid en een betere uitgangspositie voor het 
kunnen uitvoeren van het begrazing plan van de gemeente 
(inkomen voor de stichting). De oude kooi, in het centrum, is te 
klein voor deze aantallen en milieutechnisch is uitbreiding daar niet 
mogelijk. Bovendien wil de stichting ook Vierhouten kunnen 
“bedienen”. Dat vraagt om een slimmere plek. 
 
Inmiddels is er veel geld ingezameld en wil de provincie ook drie 
ton meebetalen, maar dan moeten we wel dit jaar begonnen zijn. 
Daarom stond er een “verklaring van geen bedenking” op de raads-
agenda, zodat de bouwvergunning meteen ook een bestemmings-
planwijziging is. Wat denkt u? Geen hamerstuk, maar een heuse 
discussie, of er wel genoeg parkeerplaatsen zijn.  
 
‘Ja’, antwoordde ik als verantwoordelijk wethouder, de plannen die 
door de initiatiefnemer zijn ingediend zijn daaraan getoetst. Maar 
nee, dat was voor SGP en CU niet voldoende, ze wilden meer als 
dat wat de initiatiefnemers vroegen en dus geen verklaring van 
geen bedenking. Maar eind dit jaar moet de kooi wel staan, anders 
verspelen we de subsidie. En wat doe je dan? 
 
Nou zei de SGP, of de mogelijkheid om ook bussen te ontvangen/



16 

parkeren of anders maar geen schaapskooi! Huh? Bij the Novice in 
Vierhouten moest het college niet zo moeilijk doen over een of    
twee parkeerplaatsen te weinig, “maak het de ondernemer niet zo 
moeilijk!”, nu een plan laten sneuvelen op theoretisch bedachte   
extra parkeerplaatsen? 
 
Zo kan ik nog even door gaan, bijna maandelijks worden college-
stukken niet in behandeling benoemen of teruggestuurd voor extra 
informatie. Lastig om zo snel te kunnen schakelen, als wethouder, 
als je niet zeker kunt zijn van je fractiebijdrage! 
 
Nou vooruit, een laatste voorbeeld. 
Al in 2012 is door het college besloten om, als uitwerking van        
de raadsuitgangspunten bij het visiedocument :”te komen tot een-
richtingverkeer tussen de Driestweg en “de Wedo”. Vooral om het 
verblijven van winkelend publiek te verbeteren en ook om de door-
stroming beter te maken. Maar nu het puntje bij het paaltje komt en 
de ondernemers hier niet zo voor zijn, komen de uitgangspunten 
meteen ter discussie in commissie/raad. Kortom, het is wel wat 
minder voorspelbaar geworden voor het college voor wat betreft de 
koersvastheid van gemaakte keuzes ingezet beleid. 
 
Conclusie: ‘never a dull moment’ voor een wethouder!  
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Berenbosweg 17 
8071 DX Nunspeet 

 
06—5118 8788 

Wij maken het mooi !!
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De fractie. 
Op het moment dat ik dit schrijf is het buiten volop lente. Eigenlijk 
niet het moment om achter de computer te kruipen. Toch doe ik     
dit met plezier. Niets is zo belangrijk dan het informeren van        
onze    leden. In de fractie is het ook lente. Het gaat goed en wat 
we doen, dat doet er toe in de Nunspeetse politiek. We zijn er trots 
op dat we professioneel en integer zijn. We gaan uit van onze eigen       
kwaliteit en doen alleen gefundeerde uitspraken. Onlangs lazen     
we in een bericht van het CDA de zin: “Gemeentebelang, waar         
kritische raadsleden het doorgaans niet lang volhouden”. 
 
Ongefundeerd en beledigend voor onze raadsleden. Natuurlijk zijn 
onze raadsleden wel kritisch. Ook in de fractievergaderingen. Dat    
is goed want we moeten elkaar scherp houden. En trouwens       
zegt de aantijging dan iets over de raadsleden die het niet            
volhouden of over Gemeentebelang? Gemeentebelangraadsleden 
gaan de confrontatie namelijk niet uit de weg. U zult zich mogelijk              
afgevraagd hebben waarom wij op dit soort aantijgingen niet        
reageren. We zijn van mening dat de lezer de zurigheid van dit 
soort teksten wel doorziet dus is het niet nodig om te reageren. Ik 
doe dit intern wel omdat onze leden wel moeten weten waarom we 
niet reageren. 
 
Momenteel is ons raadslid Marije er even tussenuit. Op 11 januari 
2015 is ze namelijk bevallen van een mooie dochter Kathie. Helaas 
bleek na enkele weken dat Kathie problemen heeft met haar        
gezondheid. Dat is natuurlijk heel naar voor Marije en haar gezin. 
Gemeentebelang wil hen dan ook graag steunen daar waar         
mogelijk en we leven mee. Gelukkig is er wel alle kans dat Kathie 
gewoon uit kan groeien tot een mooie, slimme vrouw. Dit is een    

Door de fractievoorzitter 
Henry Stulen 

Commissie Algemeen Bestuur 
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reden dat u mogelijk de komende tijd ook nog even iets minder van 
Marije zult zien of horen. Haar portefeuille neem ik voorlopig waar 
met steun van Julia, Corrie en natuurlijk de steunfractieleden Pieter 
Jan en Martin. 
   
Verwerking motie indexering budgetsubsidies 
Ik mocht dit bijzondere onderwerp behandelen in de raads-
vergadering van december 2014. Tijdens de begrotingsvergadering 
in oktober 2014 werd er mede door ons een motie aangenomen die 
het college opdroeg om indexering toe te passen op de budget-
subsidies. U moet dan denken aan subsidie voor het welzijnswerk 
ouderen en jongeren of aan de bibliotheek. Het college stelde      
namelijk in de begrotingsvergadering voor om geen indexering toe 
te passen. Wat we als indieners van de motie nalieten is een      
dekking aan te geven, dus kwam het college in de raad van         
december met een dekkingsvoorstel. Dat dekkingsvoorstel was 
voor een deel gegeven in het percentage OZB. Daarmee bleven 
we nog steeds onder de indexering van de OZB en ging de totale            
belastingdruk voor onze inwoners nog steeds omlaag. Er ontstond 
een bijzondere situatie. De SGP met 7 zetels en de VVD met 2    
zetels, waren geen indieners van de motie geweest en zouden 
geen enkele dekking steunen. Blijven dus 12 zetels over om een 
eventuele meerderheid te vormen. Voor ons was de indexering 
vanzelfsprekend structureel. Dus voor 2015 en alle jaren daarna. 
De CU met 4 zetels en het CDA met 2 zetels wensten een           
incidentele dekking voor 2015 te benutten omdat ze vonden dat   
de motie alleen voor 2015 was bedoeld in hun ogen. Daar konden 
wij ons met 4 zetels samen met de PvdA met 1 zetel en de ene    
zetel van Junte niet in vinden. Dus er ontstond een patstelling. De 
situatie was als volgt: 9 zetels tegen het collegevoorstel en 6 voor 
(structureel dus) en 6 wilden een gewijzigd voortel voor een          
incidentele dekking en dus ook incidentele indexering. Als het      
collegevoorstel niet zou worden aangenomen dan zou de motie 
niet worden uitgevoerd en zouden de instellingen geen indexering 
van de subsidie krijgen. Hoewel het spannend werd bleven wij bij 
ons standpunt omdat we een betrouwbare overheid moeten zijn en 
de instellingen al rekenden op indexering die structureel is. CU en 
CDA gingen voor een incidentele dekking en er werd ook bevestigd 
dat de indexering alleen voor 2015 gold. Er werd een schorsing 
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aangevraagd door het CDA en daarna werd er gestemd. CU en 
CDA kozen eieren voor hun geld en gingen toch achter het college-
voorstel staan. Heel wonderlijk vergat het CDA in te stemmen terwijl 
ze dat wel hadden willen doen. Hierdoor werd het voorstel van het 
college verworpen en vroeg het college om een schorsing. Tijdens 
deze schorsing bleek dat het CDA was vergeten in te stemmen. 
Vervolgens hervatte de voorzitter de vergadering en concludeerde 
opnieuw. Nu dat het collegevoorstel was aangenomen. Hiertegen 
maakte de SGP weer bezwaar omdat er al gestemd was en de 
voorzitter al een conclusie had getrokken. De VVD vond dat er wel 
een foutje gemaakt mocht worden door het CDA en maakte er geen 
punt van. Uiteindelijk waren de instellingen de grote winnaar en dat 
is precies wat Gemeentebelang graag wilde. Het was spannend 
maar het resultaat was mooi. 
 
Sport en recreatiecentrum De Brake 
U weet dat we al tijden lopen te soebatten in de raad over de       
toekomst van De Brake. Een voorstel van het college in het najaar 
van 2013 om nieuw te bouwen met een zeer beperkt recreatief 
zwembad en een volwaardig wedstrijdbad haalde het niet. Kort voor 
de gemeenteraadsverkiezingen durfden veel partijen niet te kiezen 
en starten een second opinion. Alleen PvdA en Gemeentebelang 
gaven aan voor nieuwbouw te willen gaan met een volwaardig      
recreatief deel. Door een raadswerkgroep werd de second opinion 
uitgevoerd en alweer was de conclusie dat nieuwbouw de beste 
optie was. Zelf ben ik namens Gemeentebelang in de werkgroep 
gaan zitten omdat wij wilden voorkomen dat we een kennis-
achterstand opliepen en ook niet langs de zijlijn wilden staan. De 
conclusie was voor ons dan ook niet anders dan de mening die we 
al hadden. Er werden nu ook 4 opties voorgelegd aan de raad. De 
eerste en goedkoopste is instandhouding. Dus alles laten wat het is 
en onderhoud plegen. De tweede is renovatie van De Brake.       
Hiervoor gaat het complex ongeveer een jaar dicht en dat is         
volgens de Nunspeetse Zwem- en Poloclub de doodsteek voor     
hun vereniging van 350 leden. Waar moeten ze dan trainen en 
wedstrijden spelen dat jaar? De zwembaden in de omgeving zitten 
namelijk vol. Ook de mensen van De Brake denken dat zwemles-
sen, doelgroepen en de vele verenigingen die de sporthal gebrui-
ken hun heil elders gaan zoeken of ook schade oplopen. Het derde 



21 

scenario is het oorspronkelijke voorstel van het college voor nieuw-
bouw met beperkt recreatief deel. Het vierde scenario is volledige 
nieuwbouw met vergelijkbare voorziening zoals ze nu zijn. Omdat 
de raad hecht aan de recreatieve voorzieningen en omdat het    
betaalbaar moet zijn kwam het college met het voorstel om dan 
toch maar renovatie te doen. Gemeentebelang is en blijft echter 
voor scenario vier. We kunnen dan 40 jaar vooruit terwijl renovatie 
voor 20 jaar is. Ook kunnen duurzaamheidsmaatregelen optimaal 
worden toegepast en ook heel belangrijk is dat er geen sluiting van 
een jaar is. In de commissie gaf ik aan dat het niet gaat om een 
bak met water met een paar zalen maar om een voorziening die de 
samenleving dient. Mensen komen er samen om plezier te hebben, 
om te sporten of werken, voor de gezelligheid enzovoort. Mijn      
politieke antenne gaf aan dat we er rekening mee moesten gaan 
houden dat SGP en CU achter het voorstel van renovatie zouden 
gaan staan vanwege de ongedekte structurele last van € 562.705,- 
bij scenario vier. Omdat deze partijen een raadsmeerderheid      
hebben zou de renovatie een feit zijn. Tijdens de behandeling in de 
commissie bleek dit ook de neiging te zijn van beide partijen, maar 
gelukkig lukte het ons om ze mee te krijgen in een ander voorstel. 
We hebben keuzemogelijkheden voor de infra (gebouw) maar niet 
in de financiën. Ook zijn er nog veel financiële zaken die op dit    
moment nog niet helder zijn. Wat is bijvoorbeeld de financiële     
consequentie als we op een andere plek gaan bouwen? Wat      
doen we dan met de vrijkomende locaties? De gymzaal aan de 
Piersonstraat zou overbodig worden bij scenario vier. Het tekort 
dekken kan door 16% OZB verhoging. Willen we dat? Kunnen we 
iets met de toeristenbelasting? Is er een andere manier van        
begroten mogelijk? Volgens ons is over 40 jaar gezien nieuwbouw 
goedkoper, maar klopt dat ook? Ik stelde daarom voor om deze 
zaken helder te krijgen en zo ook financiële scenario’s in beeld te 
krijgen, een werkgroep te starten. Dit was voor meerdere partijen 
een goede reden om de zaak terug te geven aan het college (onze 
wethouder Edward) en met deze antwoorden en financiële scena-
rio’s te komen. Die werkgroep kwam er niet maar het slechte      
besluit tot renovatie werd ook nog niet genomen. We zijn blij dat    
we als coalitiepartijen deze stap hebben gemaakt maar beseffen 
tegelijk dat onze wethouder en het hele college een behoorlijke    
uitdaging heeft. Duidelijk is dat onze invloed resultaat heeft gehad. 
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 OP SCHOENEN VAN VEDDER LOOPT U VERDER  

NUNSPEET - Stationslaan 11 - Tel.0341-252013 

ERMELO  - de Enk 3  - Tel.0341-559543  

Tegen inlevering van deze 

advertentie GRATIS 

onderhoudsmiddel bij aankoop 

van een paar schoenen 

 t.w.v. € 3.90   
  

Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen 

                       WAARDEBON  

gemb 

Slotwoord 
Onder het kopje “De fractie” leest u hoe goed het gaat met de     
fractie. Dat is nu zo, maar we willen ook graag bouwen aan een 
mooie toekomst. Daarvoor hebben we steunfractieleden nodig die 
nu al mee gaan draaien om bij de verkiezingen van 2018 klaar te 
zijn voor het raadswerk. Kijkt u eens goed in uw omgeving rond en 
tip  ons bij interesse. Mocht u zelf actief willen worden binnen onze 
club neem dan gerust contact op met mij of Martin Mol. We kunnen 
zeker nog mensen gebruiken die hart voor Gemeentebelang      
hebben. 
 
Ook kan ik het u aanbevelen om live of achteraf te kijken/luisteren 
naar de commissie- en raadsvergaderingen. Dat kan altijd via de 
website van de gemeente en bij de raadsvergaderingen ook via 
RTV Nunspeet (kabelkrant kanaal op tv). Oordeel zelf eens hoe we 
het doen! 
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Commissie Maatschappij en Middelen  

Door raadslid 
Julia Vriend 

Weer een jaar voorbij. Het is nu het jaar van de waarheid: er moet 
uitvoering worden gegeven aan jeugdhulp, extra WMO taken en     
de participatiewet. Theoretisch heeft onze gemeente het goed     
voor elkaar maar werkt het in de praktijk? Kunnen we met zo'n    
bezuiniging zo'n omslag maken. Hoe ervaren onze inwoners het? 
En nog belangrijker, valt er niemand buiten de boot!  
 
Er mag niemand verwaarloosd worden. Vooral kwetsbare groepen 
hebben te maken met de decentralisaties. Ik wil dan ook een ieder 
oproepen om om te zien naar elkaar! We leven in een tijd waarin 
iedereen druk is dus ik zou willen meegeven om bewust te zijn dat 
niet iedereen kan meekomen zonder hulp. Tot op heden hoeven we 
als raad niet in te grijpen en lijkt de overgang soepel te verlopen. 
Daar ben ik blij om! 
 
Met de komst van de decentralisaties ontstaan er ook nieuwe       
initiatieven voor een  adviesraad. Zo was er een initiatief die voor-
stelde om een regionaal adviesraad in het leven te roepen.          
Gemeentebelang ziet daar niets in om die reden dat we afgespro-
ken hebben met het College en de raad en dat ondersteunden we 
altijd: lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet. We     
hebben in Nunspeet een prima adviesraad en goede ander soortige 
adviseurs en dat is prima. 
 
Verder zijn we bezig met het actualisering van de regelgeving  om 
deze aan te passen aan eveneens veranderde wetgeving. Dit is 
een hamerstuk want ook dit heeft onze gemeente goed op orde. 
Ook heeft de GGD haar uitgangspunten uiteen gezet. Ik las het    
volgende:  
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Wil je meedoen moet je gezond zijn. Gezondheid is het vermogen 
zich aan te passen en zelf eigen regie te voeren. In het licht         
van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.     
Mooi   omschreven maar is het realistisch? Ik ga in ieder geval de 
wethouder flink aan de tand voelen!  
 
Want ook dit jaar kunnen jullie weer volledig op me rekenen. 

Nunspeetse Heideloop 

Zaterdag 22 augustus  

Doe mee of word vrijwilliger! 
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Speakers’ Corner 

Nog een paar weekjes en dan is het alweer zover; de derde 
Speakers’ Corner van Jong Gemeentebelang staat dan op het 
punt van beginnen. De terugkerende Speakers’ Corner is een 
plek geworden waar iedereen het woord mag nemen en zich kan     
richten tot de toehoorders. Jong Gemeentebelang gaat zodoende 
open het gesprek aan met iedereen over de toekomst van         
de gemeente Nunspeet. Politiek is immers een zaak van iedereen 
en het is hierbij belangrijk dat de jongeren erbij worden betrokken. 
Daarom trekt Jong Gemeentebelang eropuit en geeft een ieder 
de kans zelf het heft in handen te nemen en een discussie aan te 
gaan, vragen te stellen of gewoon te luisteren. 
 
Op de Speakers’ Corner gaan wij graag met jou in gesprek over 
de gemeente Nunspeet. En deze keer in het bijzonder over het  
thema ‘wonen’. Op het affiche staan prikkelende stellingen, een 
verrassende DJ, maar ook een aantal sprekers. Zo is de opening 
van de avond in handen van de burgemeester met een welkomst-
woord over wonen, werken en leven in de gemeente Nunspeet.         
Daarnaast komen er twee belangrijke gastsprekers: makelaar De 
Boer en Omnia Wonen. Want ook een makelaar en een woning-
corporatie hebben belangen en ideeën over (starters)woningen in 
de gemeente Nunspeet. 
 
Ga in discussie en laat weten wat jij belangrijk vindt omtrent      
wonen. Stellingen als: ‘Een huurprijs van 650 euro per maand is 
veel te hoog voor starters’ / ‘In de gemeente Nunspeet kunnen 
jongeren niet betaalbaar wonen’ / ‘Laat jongeren en ouderen 
naast elkaar wonen zodat jongeren de ouderen ook kunnen      
helpen met dagelijkse dingen’, komen aan bod.  
 
De Speakers’ Corner is op vrijdag 10 april van 20.30 uur       
tot 22:30 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen 
kijken, luisteren of mee te discussiëren in café De Stoof, aan de 
Harderwijkerweg 10 in Nunspeet.  
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Kramm’s Column  

 

 

 

 

TATOEAGE 
 
Tatoeages sieren steeds meer het straatbeeld. Van klein tot groot, 
opvallend of onopvallend en tegenwoordig in alle kleuren. Een   
tattoo is niets meer of minder dan een markering op het lichaam 
door middel van inkt. Zo werden gevangen in Auschwitz met een 
getatoeëerd nummer op de arm uit elkaar gehouden. Namen     
waren immers niet belangrijk, evenals het leven van die mensen. 
Ook de oude Grieken kenden al tatoeages en daarmee is het niet 
per se iets van de laatste tijd.  
 
Waar vroeger de tatoeages stonden voor belangrijke levensfases 
of voor de trieste gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog    
bijvoorbeeld, is het nu een vrije keuze. Vaak willen mensen met 
een tatoeage laten zien waar ze voor staan of is het een (extra) 
versiering van hun lichaam. Mooie herinneringen of de namen van 
(klein)kinderen worden in het lichaam gegrafeerd. Met sierlijke    
letters of mooie plaatjes. Waar de een niet genoeg krijgt van het 
kleurrijke tafereel, is de ander duidelijk een andere mening        
toegedaan. De maatschappij lijkt daarin nog te verdeeld voor een 
algemene acceptatie. 
 
Het is niet voor niets dat bij sommige sollicitaties tatoeages vaak 
verbloemd worden, omdat ze onder andere meer zeggen over het 
privéleven dan de motivatiebrief en de curriculum vitea. En       
vandaar dat er een soort taboe heerst op huidversieringen. Het 
zou asociaal zijn en de smaken (lees: tattoos) verschillen enorm 
van niveau. Toch kunnen tatoeages ook uitkomst bieden,           
bijvoorbeeld in de medische wereld. De functionaliteit van een    
tattoo is daarmee bewezen, maar is het dan ook een vrijbrief voor 
kunstmatig gebruik? En zoals wel vaker bij kunst, de een       
waardeert sommige kunst wel en de ander niet.  
 
En de maatschappij? Heeft u een (voor)oordeel over mensen met 
een tatoeage?  
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Psy Go 
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Commissie Ruimte en Wonen 

Door raadslid 
Corrie Jansen 

Supporter van schoon 
Sinds afgelopen weekend is het lente en overal zie je de plantjes 
weer voorzichtig uit de grond komen. Een mooi tijdstip om als     
Gemeentebelang weer bezig te gaan voor de actie "supporter van 
schoon". Dit hebben wij vorig jaar ook gedaan en in samenwerking 
met de scouting staat er ook nu weer een datum gepland. Wij    
hebben gepland dat op dat moment 75 kinderen samen zwerfvuil 
gaan opruimen. Stel u eens voor hoeveel zwerfafval dat scheelt. 
Gemeentebelang werkt graag mee aan een mooie en schone      
gemeente Nunspeet. Wilt u helpen? Kijk maar eens om u heen en 
misschien wilt u ook elke dag een stuk zwerfvuil opruimen? 
 
Onze Nunspeetse Heideloop 
Verder zijn de voorbereidingen voor de Nunspeetse Heideloop    
begonnen. Vorig jaar was het een activiteit die ik pas laat op        
kon pakken omdat de organisatie veranderde. Voor dit jaar is        
er een lijstje verbeterpunten doorgevoerd. Zo worden wel elk jaar 
professioneler. Het gaat zeker weer net zo'n fijne dag worden als 
vorig jaar. 
 
En dan zeker nu ook mijn inbreng over het raadswerk. Dat is het 
grootste deel waar ik mijn tijd aan besteed. Vanaf december zijn er 
een aantal interessante onderwerpen in de vergaderingen geweest. 
 
Stroopstok en de directe omgeving 
Als eerste wil ik de locatie Stroopstok noemen. Er kwam in januari 
2015 een voorstel met de stedenbouwkundige kaders voor deze 
locatie. Gemeentebelang heeft daar onder andere de vraag gesteld 
of dit plan, een platte doos, hèt visitekaartje van Nunspeet zou 
moeten worden. Eind vorig jaar konden wij nog geen ‘ja’ geven 



31 

voor een principe verzoek wat toen in de vergadering kwam. Dat 
voorstel betrof mogelijkheden voor detailhandel met daarop nog 
drie of vier bouwlagen bestaande uit appartementen. Dit omdat er 
toen nog niet bekend was hoeveel huizen onze gemeente mag 
gaan bouwen. De eigenaar van de grond heeft ons gezegd dat het 
een mooie entree zal gaan worden. We wachten af wanneer de    
volgende stappen genomen gaan worden. 
 
Dorpskerk 
In dezelfde vergadering werd er ook een lijvig document mee-
gestuurd met het stuk over de verbouwing van de Hervormde Kerk 
aan de Dorpsstraat. Er werd, in de raadsvergadering waar dit        
onderwerp uiteindelijk definitief op de agenda kwam, positief        
ingestemd met de omgevingsvergunning die afwijkt van het        
bestemmingsplan die de verbouw mogelijk gaat maken. We hebben 
de toezegging gehad dat er met grote zorg om de lindes van het 
trouwlaantje heen gewerkt zal gaan worden nu er ook al een aantal 
bomen moeten wijken. 
 
De Brink in Elspeet 
Op de agenda van februari stond onder andere de Brink in Elspeet. 
Er wordt al jaren gesproken over de Brink en het opknappen ervan 
maar nu is er ook daadwerkelijk geld voor vrijgemaakt. Aansluitend 
is er een informatieavond geweest in het Kulturhus in Elspeet. Dit is 
gedaan zonder plan van de gemeente waar men iets van kon en of 
hoefde te vinden. Om de avond wat gestructureerd te laten          
verlopen was er gekozen voor drie opzetjes van mogelijkheden, 
ontwikkeld door twee landschapsarchitecten. Deze drie concept 
plannen waren de opzet om als praatstuk te gaan dienen voor de 
aanwezigen. In de pauze en na afloop werd er grif gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om geeltjes met positieve of minder positieve 
opmerkingen op de concept plannen te plakken. Wij hebben het als 
een hele positieve avond ervaren met een goede toelichting aan 
het begin door de projectambtenaar en veel mogelijkheden tot     
inspraak. Alle opmerkingen en ideeën worden meegenomen en zo 
komt er een definitief plan uiteindelijk richting de gemeenteraad. 
 
Woonwijk Elspeet NW 
Bovenstaande vorm van burger participatie vind Gemeentebelang 



32 

erg belangrijk. Een tweede avond die ook met burgerparticipatie te 
maken heeft is de informatie avond met betrekking tot de start van 
het aanleggen van de wijk Elspeet NW. Het bestemmingsplan ligt al 
jaren klaar en nu is het tijd voor fase twee. Het beeldkwaliteitsplan 
staat op de agenda voor de vergadering van maart. Hopelijk komt 
dit zonder oponthoud door de raad. 
 
Natuurbegraafplaats en een eventuele nieuwe  schaapskooi 
Wat hebben die twee met elkaar te maken zou je zeggen. In princi-
pe niets als het niet zo geweest zou zijn dat deze twee onderwer-
pen op de commissieagenda van februari stonden en misschien bij 
elkaar in de buurt komen te liggen. Het ene was een principever-
zoek over een natuurbegraafplaats in het Elspeetse  bos. De eige-
naren willen daar graag een natuurbegraafplaats aanleggen om 
een gedeelte van de kosten van het onderhoud te kunnen dekken. 
Het andere onderwerp in die vergadering was een verklaring van 
geen bedenking met betrekking tot de bouw van een nieuwe 
schaapskooi in Elspeet. Een aantal van de andere fracties zagen 
graag de parkeer behoefte van beiden gecombineerd worden. Zij 
verwachtte een grotere toeloop van mensen die bij de kooi zouden 
willen parkeren . Gemeentebelang ziet daar de noodzaak niet zo 
van. Het parkeren bij de kooi zou alleen nodig zijn voor diegene die 
er moet zijn of om mensen te brengen of te halen die daar overdag 
werkzaamheden zouden gaan doen. De schapen zijn alleen 's 
nachts in de kooi aanwezig tenslotte. De oude kooi blijft bestaan en 
daar zullen ook de bijzondere activiteiten met de kudde plaats vin-
den. Praktisch is zo'n koppeling van parkeerplaatsen helaas niet 
mogelijk want het college is nog niet zover met de natuurbegraaf-
plaats. Dit leidde er toe dat het voorstel van de nieuwe schaapskooi 
terug naar het college ging. Wij vinden dit erg jammer omdat er nu 
nog gebruik gemaakt kan worden van een forse bijdrage door de 
provincie. Gemeentebelang heeft het belang van de schaapskudde 
voor het onderhoud van de heide maar ook het grote toeristische 
belang duidelijk benoemd. Overigens willen we ook graag dat de 
toerist in de kern Elspeet naar de oude schaapskooi gaat zodat er 
ook een spin-off naar de horeca en detailhandel is. Hopelijk lukt het 
nu nog om voor 1 januari 2016 het plan rond te hebben zodat de 
provinciale bijdrage niet verloren gaat want dan is de kans op een 
nieuwe kooi erg klein schatten wij in.  



33 

 De nieuwe Huisvestingwet per 1 januari 2015 
Sinds 1 januari van dit jaar is de nieuwe huisvestingswet inwerking 
getreden en dat betekend onder andere dat er uiterlijk in juni een 
nieuwe huisvestingsverordening moet worden vastgesteld. Vanuit 
de fractie hebben wij een aantal vragen gesteld en opmerkingen 
gemaakt die meegenomen worden bij het schrijven van het voorstel 
wat uiteindelijk regionaal besproken word en door de raden vast-
gesteld gaat worden. Een belangrijke verandering zal zijn dat er 
geen bindingseisen meer gesteld mogen worden zoals nu in de wet 
en dus ook in het voorstel staat. Hoe er dan omgegaan moet gaan 
worden met de toewijzingen en of een gedeelte door loting gedaan 
kan worden zal verder uitgezocht worden. U kunt zich bij een loting 
in dit verband voorstellen dat er een gedeelte van de beschikbare 
woningen aangewezen worden voor dit doel. Dit zal een nog nader 
vast te stellen percentage worden. Een ieder die op die woning     
reageert gaat in een pot waaruit de toekomstige bewoner           
getrokken wordt. Zo maakt iedereen die reageert evenveel kans op 
die woning. 
 
Verder wordt het puntensysteem gewijzigd. Hiervoor gaat een    
overgangsregeling gelden. Dit houdt in dat doorstromers die bij de 
woningbouwcorporatie al bekend zijn, omdat zij in het verleden al 
eens op een woning gereageerd hebben en doorstromers die zich 
binnen een jaar na inwerkingtreding van de nieuwe regels melden 
bij de corporatie, met terugwerkende kracht ingeschreven worden 
met de huidige bewoningsdatum als inschrijfdatum. Zij hoeven dan 
niet met nul punten te beginnen. De exacte details van de over-
gangsregeling moeten nog ingevuld worden. 
  
2015 
Na het vorige Klaverblad hebben we de nodige nieuwjaarsrecepties 
gehad. Het is alweer even geleden maar ik wens iedereen een heel 
gezond en fijn 2015 toe. Deze recepties zijn goede en belangrijke 
momenten om onze achterban te spreken. 
 
Vitale vakantieparken 
In februari heb ik een bijeenkomst bezocht over vitale vakantie-
parken op de Veluwe. U heeft hier ook het nodige over in de kran-
ten kunnen lezen. Wat moeten we op de noord west Veluwe met 
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de illegale permanente bewoning en hoe krijgen we de parken weer 
op een niveau waar de vakantieganger een fijne vakantie kan      
houden. Dit zal nog wel de nodige tijd kosten om de benodigde    
oplossingen te vinden en te kunnen uitvoeren. 
 
Komende week is er een interessante bijeenkomst in de Veluvine 
over een klimaatneutrale regio. Een doel wat vanuit de provincie 
aan de regio gesteld wordt. Ik ben benieuwd welke punten aan de 
regio meegegeven gaan worden om klimaatneutraal te worden. 
Waarschijnlijk leest u hier ook al wel iets over in de plaatselijke     
media. 
 
Bedankt voor het lezen en tot schrijfs. 
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Commissie Maatschappij en Middelen 

Door raadslid 
Marije Storteboom 
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Het is nog maar twee uitgaven geleden dat u het verslag van de 
Nunspeetse Heideloop 2014 heeft kunnen lezen. De tijd gaat snel 
en we zitten niet stil: er wordt op dit moment alweer druk gewerkt 
aan de voorbereidingen voor 2015. Want, ook dit jaar gaat de    
Nunspeetse Heideloop er weer komen en wel op zaterdag 22      
augustus.   
 
De Nunspeetse Heideloop is een belangrijke dag en activiteit voor 
Gemeentebelang geworden. Wij zetten onze vereniging hiermee 
goed op de kaart. Ten eerste door een gezonde activiteit te           
organiseren, die door veel wandelaars en hardlopers gewaardeerd 
wordt. Ten tweede dragen wij  financieel een steentje bij aan een 
maatschappelijk goed doel in onze gemeente. Zo hebben wij de 
afgelopen jaren de schaapskudde en Scouting Nunspeet een       
financiële bijdrage kunnen leveren. En ten derde een reden die  
voor Vereniging Gemeentebelang heel  belangrijk is;  De bijdrage 
aan onze verkiezingskas.  U weet dat onze vereniging zelf de       
gelden voor de campagne bij elkaar moet sprokkelen. Daarom heb 
ik de volgende vraag aan u:  

Wat kost het u?  Eén vrije dag. Wat levert het u op? Voldoening en 
samenwerken met een gezellig team Gemeentebelangers.  
 
In het volgende Klaverblad kom ik hier graag op terug. 
 
Vriendelijke groet en hopelijk tot dan! 
Corrie Jansen 
 
Coördinatie Nunspeetse Heideloop 
 
 
 

Nunspeetse Heideloop 2015 

Wilt u zaterdag 22 augustus in uw agenda voor                        
Gemeentebelang reserveren en ons die dag komen helpen? 
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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 gemeentepoli-

tiek. 
 

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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KLEIN BINNENHOF 

 
 

UITZENDSCHEMA 2015  
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur 

 

 
 datum:  gelijktijdig:  partij: 
 
maart  5  MM    SGP 
  12  AB    Gemeentebelang  
  19      Algemeen Belang 
  26      Gemeenteraad  
 
Het verdere uitzendschema voor 2015 is nog niet bekend bij de 
redactie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van 
Nunspeet zijn live te volgen. Naast het live volgen van de           
vergadering bestaat straks ook de mogelijkheid om vergaderingen 
terug te luisteren, via onderstaande link: 
 

http://nunspeet.raadsinformatie.nl/   
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Agenda vergaderingen 

Maart 2015   

Woensdag 18 Bestuursvergadering Gemeentebelang 

Maandag 23 Vergadering Jong Gemeentebelang 

Maandag 23 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 26 Openbare Raadsvergadering 

Maandag 30 Vergadering Speakers’ Corner 

 

April 2015   

Dinsdag 7 Fractieberaad voor de Commissies 

Donderdag 9 Commissie Maatschappij en Middelen 

Vrijdag 10 Speakers’ Corner Jong Gemeentebelang 

Maandag 13 Commissie Ruimte en Wonen 

Woensdag 15 Algemene Ledenvergadering 

Donderdag 16 Commissie Algemeen Bestuur 

Woensdag 22 Bestuursvergadering 

Dinsdag 28 Vergadering Jong Gemeentebelang 

Dinsdag 28 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 30 Raadsvergadering 

 

Mei 2015   

Maandag 11 Fractieberaad voor de Commissies 

Dinsdag 12 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 18 Commissie Ruimte en Wonen 

Dinsdag 19 Commissie Algemeen Bestuur 

Woensdag 20 Bestuursvergadering 

Dinsdag 26 Vergadering Jong Gemeentebelang 

Dinsdag 26 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 28 Raadsvergadering 
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Agenda vergaderingen (vervolg)  

 Maart 2015   

Dhr. F. Alfrink Dhr. D.Th. Kraandijk 

Dhr. Melvin Bakker Mw. Leonie Lankman 

Mw. E.L.L.E. Bischoff - Butselaar Mw. C. Mol - Schaftenaar 

Dhr. W. Bonte Mw. E.M. Mouwer 

Mw F. Borsboom - Esselink Mw. G. Smink 

Mw. J. ten Brink Dhr. A. Timmerman 

Dhr. A.A.E.F. van Eijck Mw. H. Vijsma - van de Bunte 

Dhr. E.H. van der Geest Mw H. van der Vlis - Jung 

Dhr. P.P.G. Gommers Dhr. A.G. van der Weide 

Dhr. J.A. Hamer Dhr. M.L.J. Gouswaart 

Dhr. A.J. Joosse Dhr. A. de Zwaan 

Dhr. W. Kleine Deters   

Wij feliciteren (die jarig waren of worden)  

Juni 2015   

Maandag 1 Fractieberaad voor de Commissies 

Donderdag 4 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 8 Commissie Ruimte en Wonen 

Donderdag 11 Commissie Algemeen Bestuur 

Woensdag 17 Bestuursvergadering 

Maandag 22 Vergadering Jong Gemeentebelang 

Maandag 22 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 25 Raadsvergadering 
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Wij feliciteren (die jarig waren of worden)  

 April 2015   

Dhr. D.A. Bosma Mw. A. Pos - Pars 

Dhr. E. Klein Dhr. H.A. van de Waterweg Berends 

Mw. W.J.C. van der Kraan - Brummel Mw M. de Jongh 

Mw. M.H. van Leeuwen - van Hensbergen Dhr. I. Vasilica 

Mw. A. Pos - Pars Mw. Kiki Poorter 

    

 Mei 2015   

Mw. H. Batenburg Mw. G. van Slooten - Beelen 

Mw. R. Berends - Bruins Mw. J. H. Stulen - Reinders 

Dhr. P. de Boer Dhr. G. Pluim 

Mw. C. Jansen - van de Brink   

    

 Juni 2015   

Dhr. G. Berends Mw. A.J.E. Hoogers-Wismeijer 

Mw. P.M. Hamer - Baart Dhr. J. Egbers 

Dhr. A.R.J. Kooijmans Mw J. Gringhuis 

Dhr. B. Lankman Dhr. A. Timmerman-Zwikker 

Mw. H.H. Makkink - van Dijk Mw. Eva Bronkhorst 

Mw. M. Tanis - Beverloo   
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                               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     

Mutaties 

Uitgeschreven:    Nieuw lid: 
dhr. J. Koerhuis    dhr. A. Timmerman 
dhr. E.P. van Boven 
dhr. H. van Roekel 
mw. H. Bos - Tummers 
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Wij streven naar: 200 leden 

Wilt u Gemeentebelang helpen? 

Opgeven via de website of het ingevulde formulier insturen naar:  
 

www.gemeentebelang-nunspeet.nl  
 

Martin Mol 
Stationslaan 71a 

8071 CL Nunspeet 

Inschrijfformulier 
                                 

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

                           O Lid tot 27 jaar €  7,50 

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

 Een keuze uit meer dan 80 occasions in iedere prijsklasse 

 Verkoop nieuw en gebruikt 

 Vakkundige reparatie alle merken 

 APK Keuringsstation 

 Lid Bovag 

 Drie maanden garantie bij aankoop boven de € 3.400,= 

 Bezoek onze website: www.andriesbeelen.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Andries Beelen Auto´s biedt u service en zekerheid. 

 
Kom gerust eens langs. 
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