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Redactioneel                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                       
 
 
                                
 
                               
 
                
                          

Opiniestukjes 
Een kakelvers Klaverblad is weer op uw deurmat gevallen. Het    
verenigingsblaadje is een van de vele manieren waarop Gemeente-
belang communiceert met haar leden. Zo kunt u onder andere     
lezen over de werkzaamheden van onze raadsleden. Zij zijn weer 
in de pen gekropen om te schrijven over relevante thema’s die in 
de gemeenteraad behandeld zijn.  
 
Zo wil Gemeentebelang, onder andere met het Klaverblad, graag  
de dialoog met u en de samenleving aangaan, want zo wordt het          
algemeen (lees lokaal) belang het beste gediend. Door actief altijd 
en overal aanwezig te zijn. Dit doen wij door ‘oude’ middelen, zoals 
het Klaverblad, maar ook door te communiceren via de digitale    
netwerken.  
 
Ook face-to-face contacten en het netwerk van ieder lid is            
belangrijk om de politiek dichtbij de mensen te houden. De       
doelstelling van Gemeentebelang luidt dan ook: Politiek van en 
voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet. Vandaar dat u het 
Klaverblad ook gerust aan iemand anders kan laten lezen. Uw    
netwerk kan ons verder helpen. We willen graag meer leden zodat 
we een nog betere afspiegeling van de maatschappij zijn. En u bent 
daarin een belangrijke schakel.  
 
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  
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 

Secretaris 
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 

Tijdelijk raadslid 
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 

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

pieter.jan.van.rossen@nunspeet-gemeentebelang.nl 

 

Martin Juffer 
Hoogwolde 8 
8072 PW Nunspeet 
06 - 2235 4903 

martin.juffer@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  

Secretaris 
Chester van Olst 
Harderwijkerweg 265 
8077 RE Hulshorst 
06 - 5212 9846 
chester.vanolst@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 

De vakanties staan weer voor de deur. Even terugblikken op      
het afgelopen seizoen. Om te beginnen met de belangrijkste      
bijeenkomst van het jaar; onze ledenvergadering. 
 
Hét moment voor u om uw stem te laten horen en voor ons om     
te vertellen waar we mee bezig zijn. Op 15 april was deze           
bijeenkomst. We hadden gehoopt op een wat grotere opkomst 
maar het was een informatieve avond. Anne Timmerman is nu    
officieel gekozen als secretaris en Jolanda van Tol is herkozen als 
bestuurslid. Verder heeft de ledenvergadering ingestemd met een 
contributieverhoging waarover later meer.  
 
Tijdens de vergadering was er een presentatie van Jong            
Gemeentebelang, een korte uiteenzetting van de Heideloop en 
politieke beschouwingen door de fractievoorzitter. Na de pauze 
heeft de heer Ruud Slangen beeldend verteld over de bevrijding 
van Nunspeet 70 jaar geleden. 
 
Hoewel er in de fractie vorig jaar wat onrust is geweest, kijkt het 
bestuur terug op een solide jaar. Zowel binnen het bestuur als de 
samenwerking tussen de verschillende afdelingen verloopt soepel 
en prettig. We zijn een hechte club en vanuit deze goede basis 
kunnen we weer verder gaan bouwen.  
 
Daarbij horen ook nieuwe leden! Kent u mensen waarvan u denkt 
dat Gemeentebelang bij hen past? Gezinsleden, familie, vrienden 
of buren? Geef het kaartje wat in dit Klaverblad zit en wie weet 
versterken zij binnenkort onze club. 
 
Het bestuur wenst u allen een goede zomer toe! 
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De contributie voor 2015 is: 
 

Lid    € 17,50 
Gezinslid  € 15,00 
Jeugdlid  € 10,00 
 

Bij deze editie van het Klaverblad ontvangt u tevens een factuur 
voor uw contributie. Degenen die ons gemachtigd hebben,          
ontvangen geen factuur. Het bedrag zal omstreeks 6 juli 2015     
aanstaande worden afgeschreven. 

Contributie 
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van de Wethouder 

Door de wethouder 
Edward van der Geest 

Last van (landelijk) politiek gekrakeel soms steekt het fenomeen 
last” van landelijke politiek de kop weer op. Dan is het soms lastig 
de goede dingen lokaal te doen. Waar heb ik het over? De sociale 
werkvoorziening (Inclusief Groep (IG), of Gresbo zo u wilt). 
 
Ook het sociale werkbedrijf ontkomt niet aan politieke fratsen, zoals 
de principiële grondhouding, iedereen die aan het werk kan, moet 
een baan. Maar ook verzelfstandigen: een terugtredende overheid. 
En de rechtse partijen hebben een heilig geloof of een rotsvast    
vertrouwen in het verzelfstandigden, dus ook in het sociale werk. 
 
Zo kan het gebeuren dat er in de zomer van 2014 er een gevoel, 
met name uit Harderwijk en Ermelo te horen was, dat het afbouwen 
van de wet sociale werkvoorziening (wsw), een goede maar te dure 
oplossing, en de inwerkingtreding van de participatiewet dus moest 
betekenen, meer regulier werk en bezuinigen op uitgave wsw 
(oude, bestaande mensen die bij het sw-bedrijf werken). Ja tot     
zover is de lijn goed te volgen. De oude sociale werkvoorziening is 
te duur, dus overheden en bedrijfsleven, jullie moeten 125.000    
banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Maar, dan moet er wel sprake zijn van feitelijke plekken binnen    
reguliere werkaanbieders. Nog voordat er feitelijk geconstateerde 
(beschutte) werkplekken zouden zijn, werd al voorgesteld om        
de winstgevende takken (post en groen) te verzelfstandigen (te    
verkopen aan een marktpartij). Hiermee leek na eerste studie door 
Iroko,  de financiële toekomst van IG (voor de gemeentelijke       
aandeelhouders) ook minder negatief te zijn, dan bij doorgaan op 
de huidige manier. Deze eerste bevindingen vielen niet in goede 
politieke aarde. Ook in Nunspeet leidde dat tot een door de raad 
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gevraagd debat, in september jongstleden. Daarin werd het college 
opgeroepen  zich maximaal in te zetten voor de IG. Nu hoef je         
doorgaans een Gemeentebelang-wethouder niet te vertellende hoe 
hij zijn werk moet doen, richting de regionale verschillen, maar ik 
moest het zien als steun in de rug... 
 
Dus daar stond ik dan binnen de regio te vertellen welke nuances 
er door de raad van Nunspeet gemaakt waren. En gelukkig stond 
de raad daar niet alleen in, ook andere raden, maar ook het college 
van Nunspeet was het eens met de conclusies. 
 
Toen is Berenschot haar onderzoek gestart. En wat blijkt: de       
vermeende financiële voordelen van vervreemding (= verkopen)   
blijken feitelijk tegen te vallen. Daar moet je het dus niet om doen. 
Ook wordt er nu binnen de regio getwijfeld, of het wel zo slim is,    
de winstgevende onderdelen nu te verkopen. De overnemende    
partijen staan niet te springen en willen allerlei aanvullende zeker-
heden en langdurige contracten, daar ging het juist om, dat wilden 
we niet meer en dat haalt de flexibiliteit uit onze oplossing om toch 
veel mensen aan het werk te krijgen. 
 
Bovendien ontstaat er veel onrust onder de doelgroep over          
vermeende verkoop van bedrijfsonderdelen en de consequenties 
voor het achterblijvende deel. Ook voor de gemeente betekent de-
ze keuze nogal wat. Nunspeet zou zijn “afzet kanalen” voor de 
doelgroep kwijt raken bij verkoop. Allerlei vragen over zekerheden 
voor personeel en gemeente, maar ook over werktijden en andere 
zaken zijn nog onvoldoende beantwoord. 
 
Toch blijven dan (landelijke) partijen roepen, klopt allemaal wel, 
maar we moeten “naar de letter van de wet” verzelfstandigen. Het 
is niet aan de overheid om winstgevende bedrijven te hebben, maar 
ook, het koste wat het kost, te zorgen voor regulier werk wordt tot 
doel verheven, ook al pakt dat voor de komende jaren heel slecht 
uit voor de kwetsbare doelgroep. Maar dat er wat veranderen moet 
is duidelijk. Voor bestaande sw-gevallen gaat het budget met           
5000 euro per jaar omlaag. Voor Nieuwe mensen die geholpen 
moeten worden vanuit de participatie-gedachten is er sowieso    
weinig budget. Allemaal problemen, nu de oplossing nog... 
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Als we er niet uitkomen in politiek Nederland, dan vragen we een 
deskundige. Dus heeft Berenschot onderzoek gedaan naar de     
beste vorm van organiseren, met oog voor de zwakke doelgroep, 
de kansen die de participatiewet met zich meebrengen en…  
 
De ideeën van Gemeentebelang, van de commissie M&M van de    
gemeente Nunspeet waren zo gek nog niet. Gebruik expertise en 
deskundigheid van de IG, vorm de manier van werken bij IG/
dienstverlening om, immers er moet wel bezuinigd worden, maar 
daag onze specialistische partners uit om na te denken over de    
toekomst. Dit betekent tijd voor de IG om te omvormen naar een 
dienstenaanbieder voor de participatiewet-doelgroep, rust voor de 
heel onrustig geworden personeelsleden, deskundigheid voor de 
arbeidsconsulenten en anderen van onze gemeente. 
 
Kortom, het pleidooi van Gemeentebelang om de Inclusief Groep in 
bescherming te nemen, gegeven de kwetsbare doelgroep waar we 
het over hebben, en wel te bezuinigen, krijgt nu navolging. 
Blij dat ik lokaal werk met een lokaal maatwerk!  
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De fractie 

Met de zomervakantie in het vooruitzicht nog even een stukje      

communicatie met jullie, onze leden. Nog een paar vergaderingen 

en de fractie heeft ook vakantie. Nou ja, raadslid ben je ook in de 

vakantie. De mailbox loopt gewoon door en bezoeken en             

activiteiten blijven er ook gewoon. Zelf mag ik wekelijks een weblog 

plaatsen op de website van Gemeentebelang. En natuurlijk helpen 

de fractieleden ook mee bij de Heideloop. Elders in dit blad stelt 

ons nieuwe steunfractielid Martin Juffer zich voor. We zijn blij met 

hem in de fractie en heten hem ook vanaf deze plek van harte     

welkom. Natuurlijk kunnen we nog wel een paar steunfractieleden 

gebruiken dus als u nog iemand weet dan horen we het graag. 

 

In mijn vorige bijdrage schreef ik over Marije Storteboom. Door de 

gezondheidstoestand van haar jonge dochter Kathie zou ze even 

wat minder aanwezig zijn. Nog voordat u het vorige Klaverblad op 

de mat kreeg heeft Marije gebruik gemaakt van een regeling om 

haar raadslidmaatschap tijdelijk over te dragen aan Martin Mol. Op 

dit moment is Martin Mol dus raadslid en kan Marije haar aandacht 

volledig richten op haar gezin. Ik heb veel respect voor dit besluit 

en we steunen dit vanuit de fractie volledig. En Martin Mol kent het 

klappen van de zweep omdat hij al raadslid was en dus is het een 

naadloze overgang.  

 

Gedurende 10 maanden heeft Koos Schrijver zijn MBO stage bij de 

Door de fractievoorzitter 
Henry Stulen 

Commissie Algemeen Bestuur & Commissie 

Ruimte en Wonen 
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gemeente Nunspeet gedaan en bij onze fractie. Koos woonde   

daartoe fractievergaderingen en raads- of commissievergaderingen 

bij. Ook vroeg Koos of we nog een (onderzoek) opdracht voor hem 

hadden. Omdat we de laatste tijd nogal last hebben gehad van    

zetelroof vroeg ik hem dit fenomeen te onderzoeken en               

met aanbevelingen te komen die zetelroof enigszins kunnen voor-

komen. Onlangs woonde ik de presentatie (tevens examen voor 

hem) van dat onderzoek bij en heb ik het gelezen. Zoals zijn do-

cent      concludeerde is het onderzoek zeker HBO en zelfs wel WO      

waardig. De aanbevelingen zijn zeker waardevol en bruikbaar.    

Deze richten zich vooral op hoe met elkaar om te gaan en conflict-

beheersing. We zijn Koos dankbaar voor dit waardevolle werk en 

gaan er mee aan de slag. Als u het onderzoek wilt lezen laat het 

dan gerust even weten. 

   

Stationsplein Nunspeet 

Het Stationsplein is nogal eens onderwerp van gesprek. Op de     

verjaardag, in de kroeg, op straat en in de raadszaal. Iedereen is 

het eens dat de verkeerssituatie beter moet Gemeentebelang vindt 

dat ook. De vraag is dan hoe. De ooit door Gemeentebelang       

bedachte vierkante rotonde blijft wat ons betreft een oplossing die 

veel beter is dan de huidige situatie. Op het plein komen een aantal 

zaken samen. Een drukke spoorwegovergang, een dubbel fietspad 

aan één kant van de Elspeterweg en de vele voetgangers die    

oversteken vanaf het station richting het VVV gebouwtje. Een      

tunnel onder de spoorwegovergang zou in de ogen van velen          

al veel leed voorkomen. Dan heb ik het over de “file” op de       

Elspeterweg om Nunspeet binnen te komen maar nog meer over 

het voorkomen van aanrijdingen met de trein. Het oversteken van 

fietsers tussen station en VVV gebouwtje kan ook met een tunnel 

worden opgelost. Hierbij speelt vervolgens sociale veiligheid weer 

een nadelige rol. We weten ook dat de cijfers niet uitwijzen dat er 

veel aanrijdingen zijn op het stationsplein. Tijdens een informele 

raadsbijeenkomst waar verkeersexperts bij aanwezig waren bleek 
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ook nog eens dat de voorrang voor de fietser regelen, in strijd is 

met de wet. Hierdoor kan de fietser problemen krijgen met zijn of 

haar verzekering bij een aanrijding.  

 

De gedachte tijdens die bijeenkomst was ook dat veel fietsers bij de 

geregelde voorrang deze, zonder uit te kijken, ook namen.        

Voorrang moet je namelijk krijgen en niet nemen. Een andere factor 

die een rol speelt is het onderzoek naar de rondweg West. Als deze 

weg er is, dan heeft dat natuurlijk invloed op het Stationsplein.     

Gemeentebelang heeft ingestemd met het voorstel van het college 

om geen ingrijpende maatregelen te nemen totdat duidelijk is wat 

de impact van de rondweg West is. We willen natuurlijk geen      

dubbel geld uitgeven. Toch moest er wel wat veranderen aan de 

onveilige en zoals nu blijkt onwettige oversteek tussen station en 

VVV. Wij hebben ingestemd om de geregelde voorrang voor de     

fietsers te verwijderen. Gevolg is een situatie die wettig is en de    

fietser wordt gedwongen om uit te kijken omdat deze dan niet meer 

de illusie heeft dat voorrang genomen kan worden. Dan blijft             

de voetgangersoversteekplaats (VOP of zebrapad) nog een             

aandachtspunt. Het blijkt dat veel voetgangers (en fietsers) op      

willekeurige plekken oversteken. Het is ook een ongewenste         

situatie dat de voetganger op de VOP in de voorrang blijft terwijl de 

fietser direct daarnaast moet wachten. Onduidelijk en gevaarlijk   

volgens de verkeerskundigen. Om ook dit op te lossen en de     

voetganger ook meer te dwingen om goed uit te kijken zal het VOP 

ook verdwijnen en vervalt dus ook de voorrang voor de voetganger. 

Bijkomend voordeel van de nieuwe situatie is dat het autoverkeer 

over het Stationsplein richting Molijnlaan door kan rijden waardoor 

er minder risico is op verkeer wat stil staat op de spoorweg-

overgang. Is het de ideale oplossing? Nee, dat zeker nog niet. Het 

is volgens ons voorlopig wel de beste oplossing. Het belangrijkste is 

dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt. Dat gedrag kun je 

niet afdwingen. Het lijkt soms heel elegant om iemand voor te laten 

gaan maar vaak vergeet men dan in de spiegel te kijken. In die 
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spiegel zou je dan zien dat er iemand stil komt te staan op de 

spoorlijn. Zomaar een voorbeeld.  

 

Prioriteiten begroting 

Zoals elk jaar konden we ook nu weer prioriteiten voor de begroting 

aangeven. Gemeentebelang is als coalitiepartij natuurlijk achter het 

coalitieakkoord gaan staan. We hebben zaken als de transities in 

het sociale domein, rondwegen, sportvoorzieningen (kunstgras vv 

Vierhouten, De Brake en de tennisverenigingen Hulshorst en      

Elspeet), toerisme (promotie), openbare ruimte (onder andere 

Marktplein) en nog een aantal zaken benoemd. We wachten af 

waar het college straks in oktober mee komt. Als u het hele         

document wilt lezen van ons dan kan dat natuurlijk. Als u mij even 

mailt dat stuur ik het u toe.  

 

Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2016-2019 

Dit is zeg maar de rode draad waarlangs de politie gaat werken. De 

volgende prioriteiten worden in het plan gesteld. 

 

 Leefbaarheid in de wijk onder andere (verkeersveiligheid 

in en rond scholen) 

 Aanpak van ernstige overlast door personen in de woon-

omgeving, waaronder jeugdoverlast 

 High Impact Crimes, met focus op woninginbraken 

 Maatschappelijke ondermijning, met focus op hennepteelt 

en afpakken, drugsdealen en Bibob 

 Radicalisering 

Voor Gemeentebelang was dit een prima document. Het is          

natuurlijk een aftreksel vanuit een groter geheel waardoor er zaken 

in staan die niet zozeer in onze dorpen leven maar meer in de stad. 

Dat is het gevolg van het feit dat de politie steeds verder van ons af 
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Berenbosweg 17 
8071 DX Nunspeet 

 
06—5118 8788 

Wij maken het mooi !!



23 

is komen te staan. Het IVP waar dit prioriteitenvoorstel betrekking 

op heeft, is het gezamenlijke IVP. Daarmee zijn de prioriteiten ook 

regionaal. Het is denkbaar dat gemeenten daarnaast ook een      

lokale paragraaf willen opnemen in het IVP. Daar heb ik namens 

Gemeentebelang om gevraagd in de commissie. De burgemeester 

gaf aan dat we dit ook mogen verwachten. 

 

In het verlengde hiervan is bekend geworden dat de vierde         

wijkagent binnen onze gemeente is aangesteld en dat de vijfde     

binnenkort ook zal worden aangesteld. Dan heeft onze gemeente 

de beloofde twee extra wijkagenten er eindelijk bij. We hopen dat u 

dan meer blauw op straat ziet dan nu het geval is. De meeste     

mensen beklagen zich er namelijk over dat ze nog nooit een wijk-

agent hebben gezien. Ook dit heeft Gemeentebelang in deze      

vergadering kenbaar gemaakt.  

 

Sport en recreatiecentrum De Brake 

U zult wel denken wat is die Henry toch aan het doen. Sport is niet 

zijn portefeuille en toch schrijft hij steeds over De Brake. Nou het 

lijkt of het onderwerp aan mij kleeft. Dit keer mocht ik Martin Mol 

vervangen in de commissievergadering waar het onderwerp aan de 

orde kwam. Sport hoort bij de portefeuille van Marije en nu dus 

even bij Martin Mol. De vorige keer schreef ik hoe we het tij hebben 

kunnen keren om voorlopig geen renovatie te krijgen. We hebben 

weer een stapje vooruit gemaakt. Het college kwam nu met een 

voorstel om nieuw te bouwen. Misschien wel op een andere plek of 

zelfs op verschillende plekken. De sporthallen hoeven natuurlijk niet 

per se aan het zwembad vast te zitten. Ook zal bekeken worden of 

de Nunspeetse gymvereniging een eigen turnhal kan krijgen met 

een vaste opstelling. Dit is nodig om op niveau te kunnen trainen en 

voorkomt veel gesleep met zware toestellen. De gymvereniging wil 

zelfs bijdragen in de exploitatie. Voor Gemeentebelang een kans 

die we nu mee moeten meenemen bij de plannen rond De Brake. 

De sporthal zal in de toekomst verdeeld moeten kunnen worden in 
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drie zalen. Dat is nu twee in verband met gebrek aan kleedkamers 

en toegang van het middelste deel. Dan het zwembad. In de       

commissie heb ik aangegeven dat Gemeentebelang de functies 

van het zwembad prioriteert als volgt. Veiligheid en dus instructie-

zwemmen is de belangrijkste, gevolgd door een gezamenlijke     

tweede: doelgroepzwemmen en verenigingszwemmen. Ook        

belangrijk, volgt dan voor ons recreatief zwemmen. Het voorstel 

van het college voldeed goed voor wat betreft de eerste drie          

prioriteiten. Ook zoals de zwem- en poloclub wenst en nodig heeft 

een bad met de maten 21-25. Alle partijen, wij dus ook, vonden het 

voorstel van het college om het recreatieve deel te versoberen nog 

geen goed idee. Gemeentebelang begrijpt het wel. De meeste tijd 

is de wildwaterbaan leeg en de glijbaan niet bezet. Dus duur. Het 

college stelde daarom voor in plaats van een vaste glijbaan en    

andere vaste elementen losse speelattributen en interactieve speel-

elementen te gebruiken in het toch al aanwezige bad. Dit is ook 

zeer uitdagend en kan ook wel aantrekkelijk zijn. Toch houden      

we liever de optie in de lucht om een recreatief deel te krijgen      

vergelijkbaar met de huidige De Brake. Er lijkt zich nu een raads-

meerderheid af te tekenen om de plannen door te zetten met een 

paar kanttekeningen. Natuurlijk de financiële haalbaarheid is er één 

maar ik denk dat we daarmee heel ver kunnen komen. Dan dus het 

recreatieve deel wat de raad unaniem volwaardig wil en tot slot de 

eventuele nieuwe locatie. Wordt vervolgd.   

 

Slotwoord 

Laat ik beginnen om u allen een prettige vakantie toe te wensen. 

Lekker genieten en energie opdoen. Zoals gezegd zal de fractie 

niet zoveel vergaderen in de vakantietijd maar we blijven in functie. 

U mag mij altijd contacten als u dat wenst. We zijn er voor            

alle inwoners en in het bijzonder voor u, onze leden. Wie weet     

ontmoeten we elkaar bij de Nunspeetse Heideloop op zaterdag 22 

augustus 2015. U komt toch ook helpen of meedoen? 
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Commissie Maatschappij en Middelen  

Door raadslid 
Julia Vriend 

Op dit moment is het redelijk rustig in de commissie Maatschappij & 
Middelen. Dat is goed teken want dat betekent dat de taken die de 
Gemeente heeft gekregen ten aanzien van participatie, extra taken 
wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugd soepel verloopt. 
Gemeentebelang heeft altijd vertrouwen gehad in het College en 
we zijn dankbaar en blij dat er een soepele overgang heeft        
plaatsgevonden. 
 
We naderen het zomerreces dus de jaarstukken stonden weer op 
het programma. Dikke boekwerken met cijfers en toelichting.      
Jammer dat niet elke politieke partij snapt hoe je met de jaar-
rekening omgaat. Als raad controleer je het College. Het is zeker 
niet de bedoeling om het werk van het College en haar ambtenaren 
over te nemen dan wel in detail te treden. Maar dat is de               
verantwoordelijkheid van iedere partij. Extra blij ben ik dan ook dat 
onze fractievoorzitter, Henry Stulen, ons als raadsleden wel          
begeleidt. Henry legt procedures uit waardoor je als raadslid beter 
snapt hoe het werkt. Je moet als raadslid je rol zuiver houden. Als 
nieuwkomer, en ook al doe ik het 2 jaar ik ben een nieuwkomer) 
heb je gewoonweg niet alles meegemaakt. Des te belangrijker is 
het om gebruik te maken van de kennis en kunde van de mensen 
die het en wel hebben meegemaakt en vooral de mensen die het 
snappen. En dat hangt samen met ervaring. 
 
GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst) is ook met haar jaar-
stukken gekomen. GGD moet, net als alle organisaties, bezuinigen. 
Vanaf het begin hebben zij zich hiertegen verzet. Begrijpelijk maar 
niet realistisch. GGD heeft in de jaarstukken laten zien dat het wel 
degelijk gelukt is om te bezuinigen. Ja beste lezer iedereen moet 
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bezuinigen dus ook de GGD. Door hervormingen valt er veel winst 
te behalen. Het is goed om als organisatie om de zo veel tijd eens 
doorgelicht te worden en de organisatie aan te passen aan de       
huidige tijd. 
 
Wat ik al eerder schreef: het zomerreces komt eraan dus ik wens u 
alvast een fijne vakantie. 

Nunspeetse Heideloop 

Zaterdag 22 augustus  

Doe mee of word vrijwilliger! 
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Kramm’s Column  

 

 

 

 

Sport 
 

Sport verbindt, sport verbroederd. Het schept een teamgevoel en 
draagt bij aan onderling respect. Bovendien is het volgens de    
mythe ook nog eens voor iedereen bereikbaar en kent het geen 
rangen of standen. Sport lijkt daarmee een ultiem wondermiddel 
voor alle problemen in de wereld. Echter, het blijkt dat menigeen 
het toch iets te rooskleurig ziet. Sport is inderdaad een goede en 
gezonde manier om tijd te verdrijven, maar het is daarmee geen 
ultiem walhalla. Het kent namelijk wel degelijk een keerzijde en 
zorgt bij een legio aan publiek tot frustraties of wanhoop. 
 
Denkt u alleen maar eens terug aan de basisschool, waarbij         
er gekozen werd voor het trefbal bij de gymles. Degenen die als 
laatsten overbleven hadden echt niet het gevoel dat sport het     
ultieme bindmiddel in de samenleving is, maar zakten liever door 
de grond van eenzaamheid. En dat is ook meteen de basis voor 
het verschil in beleving. Sport legt ook duidelijk verschillen bloot 
en is een machtsmiddel dat in een mooi jasje is gestoken. Alleen 
het woord FIFA is hierbij al synoniem voor corruptie en het        
misbruiken van de sport voor allerlei andere doeleinden.   
 
Maar laten we klein en bij de basis beginnen: sport is competitief 
en gericht op winnen. Op het eerste gezicht is daar niks mis mee. 
Met termen als passie, emotie en strijdlust dragen wij de winnaars 
op onze handen. Superlatieven schieten tekort en sommige       
momenten worden tot in de eeuwigheid bejubelt, zoals het          
Europees Kampioenschap voetbal van 1988. We gaan met z’n 
allen zo op in het spelletje dat de realiteit om ons heen vergeten 
wordt. Een gouden bal, een koninklijke status en eeuwige roem: 
we maken godenzonen van mensen. En ook de jongen die het 
beste kan voetballen op school is een statussymbool met een 
‘lichte’ voorkeursbehandeling.  
 
Daarmee verzieken wij de sport tot op een eenzame hoogte.      
Beschermde statussen en allerlei klassementen maken sport tot 
een activiteit van een andere planeet. Kinderen moeten presteren 
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Psy Go 

en voldoen aan een keurslijf en daarmee holt de sport zichzelf   
voorbij. Sport moet relativeren en terug naar de basis. Laten we bij 
de omgeving beginnen. Want misschien hebben niet de sporters, 
maar heeft juist het publiek toch iets te gretig van de doping         
gesnoept. Het moet alsmaar beter, meer en opzwepender. Totdat 
het onder de druk van buiten bezwijkt.  
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Commissie Ruimte en Wonen 

Door raadslid 
Corrie Jansen 

Elspeet Noord West 
Op de eerste informatieavond over de te bouwen woningen voor de 
locatie Elspeet NW waren enorm veel inwoners afgekomen. Er   
werden wat concepten getoond en de vraag aan de bezoekers van 
die avond was; In welk huis zou u willen wonen en wat zou u er 
graag aan toegevoegd zien of aan veranderd zien? Opmerkingen 
over de grootte van de percelen, wel of geen rookkanaal, ramen op 
andere plekken, mogelijkheden om optimaal duurzaam te kunnen 
wonen en een andere indeling werden met behulp van stickers op 
de voorbeelden geplakt. Eind mei werd de tweede informatieavond 
gehouden. De belangstellenden hadden ondertussen de financiële 
mogelijkheden wat verder uitgezocht en op deze avond kon men 
kiezen voor welke groep huizen men verdere interesse had.  
 
Sociale huur, goedkope koopwoningen tot 150.000 euro, woningen 
tot 180.000 euro ofwel had men belangstelling voor huizen boven 
de 2 ton of vrijstaand. Alle groepen inwoners waren goed            
vertegenwoordigd. Ook op deze avond werd de belangstellenden 
gevraagd wat zij graag in en op hun woning zouden willen zodat 
het hun droomhuis werd. Deze opmerkingen zijn weer mee terug 
genomen naar de gemeente en ik ben benieuwd naar de volgende 
stap.  
 
Dit is een mooi groeiproces en geheel anders dan in het verleden 
gebruikelijk was. Nu wordt de toekomstige bewoner betrokken bij 
het ontstaan en vooral ook de mogelijkheden die de te bouwen    
woning heeft. Het is niet meer een kant en klare brochure met 1 
mogelijkheid waarop men ja of nee kan zeggen. Mede door dit     
proces hopen wij dat jongeren en jonge gezinnen zich in onze     
gemeente blijven vestigen. 
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Woonvisie 
Dit onderwerp sluit naadloos aan bij het vorige. Waarom is het zo 
belangrijk dat wij ook de jongeren in onze gemeente houden zult u 
zich misschien afvragen. Voor een gemeente is het belangrijk dat 
er van alle leeftijdsgroepen wonen in een dorp of gemeente. Dit om 
te voorkomen dat het geen vergrijsde slaapdorp wordt en dat        
verenigingen, scholen en allerlei instantie goed in stand gehouden 
kunnen worden. Geen aanvulling van jongeren betekent tenslotte 
ook dat er minder mantelzorgers zullen zijn voor de toekomst. 
Daarom is er mede op verzoek van Gemeentebelang een wijziging 
in de woonverordening gekomen. De belangrijkste toevoeging is 
dat jongeren en jonge gezinnen prioriteit gaan krijgen voor nog 
nieuw te bouwen woningen binnen onze gemeente om hen zo     
binnen onze gemeente te kunnen houden. Betekend dit dat wij de 
andere leeftijdsgroepen vergeten? Nee zeker niet!  
 
Gemeentebelang ziet ook de noodzaak voor goede aanpassingen 
en of woningen voor onze ouderen en andere doelgroepen. Het 
mooie van deze aanpassing is dat er voldoende bouwideeën zijn 
waar jongeren en ouderen in kunnen wonen. Onder andere            
in Elspeet NW zijn hele mooie woningen getoond voor maximaal 
150.000 euro met twee slaapkamers en een goede indeling die 
voor een jongere, maar ook voor een oudere bewoner geschikt zal 
zijn. Ons inziens zal dit de marktwerking ten goede komen. 
 
Woonverordening 
Ook dit onderwerp sluit aan bij bovenstaande informatie. De woon-
verordening is aangepast omdat de woonwet is veranderd. Vanaf 1 
juli 2015 geldt de nieuwe woonverordening. Deze is regionaal     
vastgesteld met als voordeel dat het voorbereidende werk            
gezamenlijk gedaan kon worden en dat op de gehele NW Veluwe 
dezelfde regels gelden. De grote verandering is dat een ieder nu 
mag wonen waar hij of zij wil. Behalve op plekken waar tekorten 
zijn zal een bepaling opgenomen mogen worden dat er eerst voor 
eigen bewoners gekozen zal worden. (bijvoorbeeld met betrekking 
tot de  sociale  huurwoningen). Voor koopwoningen mogen geen 
bindingseisen meer gesteld worden. Dit is ook een grote             
verandering en wij wachten met belangstelling af welke gevolgen 
dit met betrekking tot onze gemeente in de toekomst heeft. Zullen 
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er veel mensen vanuit het westen hier heen verhuizen? We zullen 
dit echt eerst moeten afwachten voordat er andere regels komen 
die bijvoorbeeld eigen inwoners eerst een woning laten kiezen. 
 
Het laatste belangrijke punt voor wat betreft veranderingen in de 
woonwet die we terug zien in de woonverordening is het opbouwen 
van punten. Er zal ook in de toekomst nog gewerkt worden met   
opgebouwde woonpunten en op basis daarvan kom je in              
aanmerking voor een woning of zul je nog moeten wachten. Nu    
kregen starters meer punten en doorstromers wat minder. Allebei 
gebaseerd op de inschrijfduur. In de nieuwe wet is dit veranderd. Er 
geldt een overgangsregeling tot 1 juli 2016 en nu wordt de            
bewoningsduur van de te verlaten woning genomen als basis voor 
puntenopbouw. Hoe dat in zijn werk zal gaan wordt nog verder     
uitgewerkt. Wilt u er meer van weten dan kunt u altijd via de site 
van onze gemeente de stukken voor de commissie ruimte en       
wonen in de gaten houden: http://nunspeet.raadsinformatie.nl/. 
 
Schaapskooi 
Een ander punt wat de laatste weken de gemoederen bezighoud is 
onze schaapskudde. Wat Gemeentebelang betreft een dikke        
gemiste kans. Vanuit het regiocontract, lees geld van de provincie 
wat voor projecten gereserveerd is, was er een bijdrage van 
300.000 euro voor de bouw van een nieuwe schaapskooi. In de 
commissie Ruimte en Wonen werd dit plan gepresenteerd. Vreemd 
hierbij was dat veel andere partijen zich gingen bezig houden met 
de bedrijfsvoering van de kudde. Dit bleek namelijk uit de             
opmerkingen over de hoeveelheid parkeerplaatsen. Bij het plan hoe 
deze kudde als eerste bijdraagt aan het heideonderhoud en daar-
naast een toeristische functie heeft voldeed het plan aan de          
gestelde hoeveelheid parkeerplekken. Mede door de vertraging die 
hierdoor ontstond is, is de periode dat er gebruik gemaakt kon wor-
den van deze subsidie verlopen. 
 
Nu de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet dit plan ziet 
wegvloeien betekent dit ook dat het voortbestaan van de kudde   
gevaar loopt. In de maand juni zullen wij nog wat antwoorden terug 
krijgen van de wethouder en het college en hopelijk leidt dit tot een 
gezonde situatie met betrekking tot de schaapskudde zodat deze 
nog  lang over onze heide zal dwalen met hun herder.  
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Commissie Maatschappij en Middelen 

Door raadslid 
Martin Mol 

Tijdelijk raadslid 
Zoals u wellicht al uit de media heeft vernomen heb ik vanaf april 
tijdelijk het stokje van Marije overgenomen. Voor mij wat extra werk 
wat ik best wel weer kan combineren met mijn dagelijkse          
werkzaamheden en leuk om te doen. Voor Marije een stukje        
ontlasting om al haar aandacht en energie te kunnen wijden aan 
haar gezin. Wij (alle GB’ers) hopen dat de gezondheid van dochter 
Kathie zich positief zal blijven ontwikkelen. 
 
Onderzoek precariobelasting  
In de maand mei stond dit onderwerp op de agenda. Een agenda-
punt dat op initiatief van de CU tijdens de begrotingsbehandeling 
oktober 2014 unaniem door de raad is opgenomen. Precario-
belasting houdt in een heffing van de gemeente op kabels en       
leidingen in de ondergrond van onze gemeente (Liander, Vitens, 
Gasunie). Als voorwaarde is gesteld dat dit niet tot een lasten-
verzwaring voor de burger mocht leiden. De vraag van het college 
was onderzoek naar de mogelijkheden hiervan en mocht dit positief 
zijn, een bestemmingsreserve instellen hiervoor. Wat bijzonder was 
tijdens de commissievergadering is dat de meeste fracties blijkbaar 
vergeten waren dat zij allen hadden ingestemd met dit onderzoek…  
 
Men was nu bang voor een lastenverhoging en zag allerlei beren 
op de weg. Behalve de CU en Gemeentebelang dan. Hoewel het 
voor ons niet echt een must was vonden wij het zeker wel              
de moeite van het onderzoeken waard. Zo had de gemeente            
Oldebroek had vorig jaar een opbrengst van € 1.420.383,- en houdt    
vanaf dit jaar rekening in de begroting met een structurele           
opbrengst van ruim 8 ton. Dat was ons inziens toch minstens de 
moeite van het onderzoeken waard… 
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Jaarrekening 2014  
Onze gemeente staat er financieel goed voor. Ieder jaar zien wij het 
jaarverslag inzichtelijker worden met een duidelijk overzicht van de 
gestelde doelen en de resultaten ernaast weergegeven. Enkele    
zaken/zorgen waar Gemeentebelang (maar ook enkele andere   
partijen) de vinger bij heeft gelegd zijn de grondexploitaties. Braak-
liggende terreinen De Kolk, Molenbeek en plan Weversweg in    
Hulshorst waar jaarlijks op afgewaardeerd wordt zonder dat er nu al 
zicht is op bouwen. Ook zijn de zorgen rond samenwerkings-
verbanden binnen de regio genoemd. Met name het openbare     
onderwijs (Stichting Proo) en de onzekerheden rond de Inclusief 
Groep hebben onze aandacht hierbij. De Nota reserves en         
voorzieningen gaf een duidelijk beeld van de huidige staat van de 
financiën en gaf voor ons geen aanleiding tot vragen. Wij hebben 
onze complimenten aan college en ambtenaren uitgesproken. 
 
1e hoofdlijnenrapportage 2015  
Dit document geeft de resultaten van de eerste 4 maanden van 
2015 weer. Per programma net zoals de jaarrekening is               
opgebouwd. Het college geeft dan aan waar er overschrijdingen en 
waar er meevallers zijn. Dit is mooi met in beeld gebracht met    
kleurencodes: groen = volgens begroting; geel = onder druk; rood = 
realisatie niet in begrotingsjaar… oftewel.. er moet geld bij.  
 
Het punt waar Gemeentebelang de aandacht voor vroeg is het     
leerlingenvervoer. Daarvan is de verwachting dat er dit jaar nog      
€ 85.000,- bij moet. Wij hebben hier in het verleden ook al wel     
aandacht voor gevraagd. We zagen het tekort van 2013 (€ 45.000) 
vorig jaar al oplopen naar € 65.000,-. Het is echter een landelijke 
maatregel waaraan de gemeente uitvoering moet geven. De        
vrijheid van onderwijs is iets wat in Nederland gekoesterd wordt en 
waar we trots op mogen zijn. Vervoer voor leerlingen die door wat 
voor reden dan ook geen gebruik kunnen maken (bijvoorbeeld een 
beperking) van het onderwijsaanbod in Nunspeet is dan ook prima. 
Ons bekruipt echter het gevoel dat er om andere redenen een 
schoolkeuze (vaak buiten onze regio) wordt gemaakt waarbij       
gebruik wordt gemaakt van deze regeling. Iets wat niet goed        
inzichtelijk is en waar maar moeilijk een vinger achter te krijgen is. 
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Even voorstellen: Martin Juffer 

Ik ben geboren op 26-02-1962 te Nunspeet aan de 
Oost-einderweg in een oud boerderijtje waar een 
Nunspeetse, jong   getrouwde metselaar met zijn 
Rotterdamse geliefde is gaan       wonen. Er komen 
kinderen. 5 waarvan ik de 2e ben. Daarna komt De 
Brake. 
 

Een Turks gezegde luidt: daar waar een kind voor het eerst de 
ogen opent en kijkt, dat is thuis. Ik, Martin Juffer heb mijn ogen 
voor het eerst geopend op de plek waar het zwembad De Brake 
staat. Daar zou ik mij dus thuis moeten wanen. Maar mijn huis 
(De Brake) is mijn huis niet meer. Het volstaat en voldoet niet 
meer. Een verbouwing of een aanpassing volstaat niet. Mijn     
opvatting is dat mijn thuis, weer mijn thuis kan worden als we een 
nieuw huis (lees zwembad) gaan realiseren.  
 
Genoeg beeldspraak. Anderhalf jaar geleden lid geworden van 
Gemeentebelang. Omdat Gemeentebelang de partij was die 
moeite nam om, oprecht kennis te maken met de doelgroep     
waarmee ik werk (psychiatrie / verslavingszorg). Enige tijd        
geleden zat ik thuis op de bank te overdenken hoe ik nog wat    
lege uurtjes kon vullen. Net in de tijd dat debatten op televisie    
waren over de transitie AWBZ naar WMO. Toen wist ik het. Ik wil 
meedenken op gemeentelijk en bestuurlijk niveau. Ik wil (voor een 
klein deel) mijn stem laten gelden. Helaas ben ik eigenwijs        
genoeg om te denken dat ik over sommige zaken een mening 
heb. Dus moet ik niet op de bank blijven zitten en commentaar 
blijven geven op alles wat in mijn ogen niet deugt. Nee, dan moet 
ik actief zijn en in beweging komen. 
 
Dan is voor mij Gemeentebelang de partij die het meest bij mij 
past. Zonder oordeel en zonder onderscheid te maken, op een 
positieve en hoopvolle wijze meedenken en meepraten over     
zaken die alle Nunspeters aangaan. Alle? Ja, alle. Dus ook        
iedereen met een hoofddoek, dakloos, rijk en arm en zelfs met 
(zetel)rovers. Niet eenvoudig, maar ik wil het wel doen zo. 
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Zoals ik tot nu toe de club van Gemeentebelang (wethouder,       
fractie, steunfractie, bestuur en Jong Gemeentebelang) heb        
ervaren denk ik dat ik mijn draai prima zal gaan vinden binnen dit 
gezelschap. 
 
Ik hoop op een langdurige en zinvolle samenwerkingsrelatie.  
 
Met vriendelijke groet, 
Martin Juffer 
 
Geb. 26-02-1962 
Getrouwd met Gerrie 
Kinderen : 3 
Hond kippen vissen. 
Werk: psychiatrie. 
Hobby's: klassieke muziek, motoren, vissen en schurisme (zie: Man 
Bijt Hond) 

 

 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 
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GEZOCHT: 
 

 

 
 

 
 

Enthousiaste bestuursleden  
 
 

Taken: 
 Samen met de overige bestuursleden                  

verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de 
vereniging Gemeentebelang 

 Samen met de overige bestuursleden                  
verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid 
van de vereniging Gemeentebelang 

 Voorbereiding op, deelname aan en een actieve   
bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen 

 Deelname aan een van de subcommissies, zoals 
de PR-commissie 

 Actieve deelname aan promotionele activiteiten van 
Gemeentebelang 

 Ledenwerving 
 Actief meedenken en -werken aan het verkiezings-

programma van de vereniging Gemeentebelang 
 Stemrecht bij het opstellen van de kieslijst 

 
 

Eisen: 
 Wonen in de gemeente Nunspeet 
 Lid zijn of worden van de vereniging                     

Gemeentebelang 
 Betrokken bij de vereniging en haar standpunten 
 Teamspeler 
 Goede communicatieve vaardigheden 

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Martin 
Mol, voorzitter van het bestuur. 
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KLEIN BINNENHOF 

 
 

UITZENDSCHEMA 2015  
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur 

 

 
 datum:  gelijktijdig:  partij: 
 
Juni  4   MM   Gemeentebelang 
  11   AB   CU    
  18      SGP  
  25      Gemeenteraad  
 
Juli  2      Junte 
  9      CDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Augustus 2015   

Zaterdag 22 7e Nunspeetse Heideloop 

Donderdag 25 Raadsvergadering (facultatief) 

Maandag 31 Fractieberaad voor Commissies 

 

September 2015   

Donderdag 3 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 7 Commissie Ruimte en Wonen 

Donderdag 10 Commissie Algemeen Bestuur 

Woensdag 16 Bestuursvergadering 

Maandag 21 Vergadering Jong Gemeentebelang 

Maandag 21 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 24 Raadsvergadering 

Kom gezellig naar de Nunspeetse Heideloop! 
 

We hopen van harte, dat u met ons mee warm loopt en 
dat u  familie, vrienden en collega’s mobiliseert om mee 

te doen. U kunt ons op de voet volgen via de site: 
www.nunspeetseheideloop.nl. 

http://www.nunspeetseheideloop.nl
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Wij feliciteren (die jarig waren of worden)  

 Juli 2015   

Dhr. W.E. Blom Mw. C.D. Lokhorst - van der Sloot 

Dhr. P.C. de Bolster Dhr. G. Mulder 

Mw. M. Bouw - Gerritsen Mw. C.B. Muntz - Wennink 

Dhr. M.R. Fidder Dhr. J.M.S. Schouten 

Mw. A. Franken Mw. J. Vriend 

Dhr. J.C.W. van der Kraan   

    

 Augustus 2015   

Mw. Dominique Biegnolé Dhr. J. Moll 

Dhr. B. Bijvank Dhr. A. van Ruler 

Dhr. G.G.M. Bischoff Dhr. Mike Zevenbergen 

Dhr. A.W. Huitema Mw. D. de Zwaan - Pluim 

Dhr. H. Jung Dhr. Chester van Olst 

Dhr. C.A.M. Looy   

    

 September 2015   

Dhr. Niels de Bolster Dhr. K. Kolstee 

Mw A. Borsboom Mw. W. Mulder - Klaassen 

Dhr. M. Bosman Dhr. J. van Slooten 

Mw. J. Bronsveld - Aling Mw. M.L. van Slooten - Keijzer 

Mw. W. Eskes Mw.  Heleen van Tol 

Mw A.C. Hamer - van den Ham Dhr. H. de Weerd 
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                               Verhuizingen: 
Leden wordt verzocht om adreswijzigingen zo snel mogelijk 

door te geven aan de ledenadministratie: 
 

ledenadministratie 
p/a Anne Timmerman - Zwikker 

Kastanjelaan 9 
8071 AM Nunspeet 

0341 - 840345 
ledenadministratie@nunspeet-gemeentebelang.nl  

           Afscheid          Welkom     

Mutaties 

 
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in het afgelopen 

kwartaal. 
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Wellicht dat u mij nog kent uit een eerdere uitgave van het           
Klaverblad. Mijn naam is Koos Schrijver, 19 jaar en student          
Juridisch Medewerker Openbaar Bestuur in Deventer. In het kader 
van mijn opleiding heb ik een klein jaar stage mogen lopen bij de 
gemeente Nunspeet en bij de vereniging Gemeentebelang.  
 
Tien maanden lang heb ik in de ‘keuken’ van de gemeente mogen 
aanschouwen hoe de transities verliepen. Vanaf september ben ik 
in het team van de sociale dienst gerold. Te midden van alle         
hectiek rondom de WMO en de nieuwe Participtiewet. Dat er zaken   
ingrijpend zijn veranderd is niemand ontgaan. Menig artikel in het 
Klaverblad is al geweid aan de decentralisaties. Veranderingen met 
een omvang als deze raken immers de samenleving. 
 
Het kabinet heeft de grootste hervorming/ombuiging doorgevoerd 
sinds de (na) oorlogsperiode. Voor iedere gemeente geldt dat er 
gepast en gemeten moet worden. Geen gemakkelijke opgave om 
met minder middelen dezelfde kwaliteit te bieden. Nunspeet is op 
de goede weg. Gezonde overheidsfinanciën en een rechtvaardig 
beleid. Uitgaand van de zelfredzaamheid van mensen. En voor wie 
dat niet kan is er een sociaal vangnet. Met man en macht wordt er  
gewerkt om optimaal maatwerk te leveren.  
 
Aanvankelijk was Nunspeet mij onbekend, inmiddels is dat beeld 
behoorlijk bijgedraaid. Niet voor niets heet het “de parel van de     
Veluwe”, want dat is het namelijk ook. Ik heb Nunspeet leren      
kennen als een plaats waar men prima kan vertoeven.                 
Gemeentebelang spant zich vanuit de raad (en het college)        
intensief in om dat te behouden, en waar mogelijk te verbeteren. 
We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een      
verandering van tijdperk; aldus de wijze woorden van hoogleraar 
Jan Rotmans.  
 
Gemeentebelang neemt haar verantwoordelijkheid bij die             
veranderingen! Hierbij wil ik de mensen van de gemeente Nunspeet 
en Gemeentebelang hartelijk danken voor de prettige                   
samenwerking. Alle goeds voor de toekomst gewenst.  

Verandering van tijdperk: Koos Schrijver 
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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  
 

Anne Timmerman - Zwikker 
Kastanjelaan 9 

8071 AM Nunspeet 

Inschrijfformulier 
                                 

Contributie per jaar…O Lid € 17,50            O Gezinslid € 15,00   

                           O Lid tot 27 jaar €  10,00 

 
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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