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Redactioneel
Warme oproep
Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving. Zoals de
organisatie van de Heideloop die tot stand komt door de hulp van
vele mensen. De Vereniging Gemeentebelang kan ook niet zonder
vrijwilligers draaien. Het bestuur, Jong Gemeentebelang en de
verschillende commissies draaien op mensen die het beste met
onze gemeente voor hebben.
Wij zijn dan ook trots en blij dat wij als grote lokale partij altijd
kunnen terugvallen op een solide basis. Gemeentebelang kan
slechts bestaan bij de gratie van zijn vrijwilligers. En gezien ons
motto: ’altijd en overal’ zijn extra handjes te allen tijde welkom.
Zodoende lanceren we graag nog eens een oproep naar
vrijwilligers. Wie plezier beleeft aan onze werking, zich kan vinden
in ons gedachtegoed en graag wel eens mee wil denken of helpen,
kan zich opgeven bij onze voorzitter of fractievoorzitter.
Samen werken we aan een leefbare toekomst voor iedereen in
onze gemeente. Hoe doen we dat? Door naar elkaar te luisteren en
elkaar te accepteren. Lees bijvoorbeeld de onderwerpen waar de
raadsleden over schrijven. Zij ’vertalen’ het Gemeentebelang
geluid, waar u voor staat, terug in de politieke besluitvorming. En
uw enthousiasme kan hierin het verschil maken!
Namens de redactie,
Mark van de Bunte
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Bestuur
Voorzitter
Martin Mol
Stationslaan 71a
8071 CL Nunspeet
0341 - 452397
martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Secretaris
Anne Timmerman - Zwikker
Kastanjelaan 9
8071 AM Nunspeet
0341 - 840345
anne.timmerman@nunspeet-gemeentebelang.nl
Penningmeester
Jolanda van Tol - Van Geest
Albertlaan 21
8072 CH Nunspeet
0341 - 270070
jolanda.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Manita de Jongh
Kuyperstraat 57
8072 BG Nunspeet
06 - 20426120
manita.dejongh@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Gerrit Storteboom
Vitringaweg 4
8071 KA Nunspeet
0341 - 257153
gerrit.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Wethouder
Wethouder
Edward van der Geest
Paolalaan 4
8072 CP Nunspeet
0341 - 452678
edward.van.der.geest@nunspeet-gemeentebelang.nl








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

Collegevergadering:
Het college vergadert iedere dinsdagmorgen vanaf 09:30 uur in de
B&W-kamer (de vergadering is besloten).
Spreekuur wethouder:
U kunt een afspraak maken met de secretaresse van het college
telefoonnummer: 0341 - 259344
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Fractie
Fractievoorzitter
Henry Stulen
Commissie Algemeen Bestuur/Commissie Ruimte
en Wonen
Laan 81
8071 JJ Nunspeet
0341 - 253719
henry.stulen@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
Marije Storteboom
Commissie Maatschappij en Middelen
George Breitnerstraat 3
8072 HM Nunspeet
06 - 29602691
marije.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
Julia Vriend
Commissie Maatschappij en Middelen
Schotweg 43
8077 SV Hulshorst
06 - 38742358
julia.vriend@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
Corrie Jansen - van de Brink
Commissie Ruimte en Wonen
Prins Alexandererf 24
8071 NP Nunspeet
0341 - 261150
corrie.jansen@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Steunfractie
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
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

Jong Gemeentebelang
Voorzitter
Mark van de Bunte
Molenweg 70
8071 TG Nunspeet
06 - 1698 0830
mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Jong Gemeentebelang (vervolg)
Secretaris
Chester van Olst
Harderwijkerweg 265
8077 RE Hulshorst
06 - 5212 9846
chester.vanolst@nunspeet-gemeentebelang.nl
Penningmeester
Floortje Poorter
Stationslaan 23a
8071 CJ Nunspeet
06-51983062
floortje.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
Sociale media specialist
Eva Bronkhorst
Koningin Beatrixstraat 28
8071 LB Nunspeet
06 - 1006 8111
eva.bronkhorst@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Kiki Poorter
Stationslaan 23a
8071 CJ Nunspeet
06-53676809
kiki.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Melvin Bakker
Wildelandweg 8
8072 DM Nunspeet
06 - 2085 8745
melvin.bakker@nunspeet-gemeentebelang.nl
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van de Bestuurstafel
Door de voorzitter
Martin Mol

De vakanties zijn weer achter de rug en met frisse moed is
Gemeentebelang weer aan een nieuw politiek seizoen begonnen.
Alle afdelingen zijn alweer druk aan het werk. De jongerenafdeling
van Gemeentebelang heeft het eerste werkbezoek afgelegd, de
diverse commissies en de raadsvergadering zijn weer geweest.
Waar u verderop uiteraard meer over kunt lezen.
Ook het bestuur is fris aan het nieuwe seizoen begonnen. Er
wordt hard gewerkt aan plannen om Gemeentebelang beter op de
kaart te zetten. Daar komen we in het volgende nummer op terug.
Wat we alvast kunnen zeggen is dat we het 70-jarig lustrum in
2016 niet onopgemerkt voorbij zullen laten gaan. Samen met u
willen wij uitstralen dat Gemeentebelang er voor iedereen is en
handelt in het belang van onze gemeente!
Op 22 augustus jongstleden was de 7e editie van de jaarlijkse
Nunspeetse Heideloop. Ondanks de warmte was het een groot
succes. Complimenten voor de organisatie en vooral voor alle
Gemeentebelangers die hebben meegeholpen. De sfeer was
gemoedelijk en zowel de vrijwilligers als de deelnemers waren
enthousiast. Verderop leest u een uitgebreider verslag van
coördinator Corrie Jansen.
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van de Wethouder

Door de wethouder
Edward van der Geest

‘T is weer voorbij, die mooie zomer …
Wie zong dat ook al weer? Maar het is wel waar en ook het goede
gevoel bij die mooie zomer. Deze zomer was voor mij meer dan
alleen maar reces. Even gas terug op het werk, maar wel maximaal
aandacht voor mijn trouwdag, de huwelijksreis en samenwonen in
ons nieuwe huis aan de Paolalaan in Nunspeet. Veel veranderd in
een paar maanden dus! Maar wel hele fijne veranderingen.
Nu weer vol aan de bak met een aantal (politiek) ingewikkelde
onderwerpen. De Brake natuurlijk, maar ook het gemeentelijk
verkeer en vervoersplan, de Oenenburgweg en het Stationsplein.
Om met het laatste te beginnen, veel discussie en niet voor de
eerste keer ook weer veel gedoe rond het Stationsplein. Natuurlijk
zou een tunnel en/of een rondweg de echte oplossing zijn en dan
nog… Het blijft het drukste punt van Nunspeet.
Bij de laatste discussie over dit plein bleek ook nog dat de gekozen
oplossing (fietsers voorrang) volgens de politie juridisch niet correct
was. Er zou sprake zijn van afslaand verkeer op dezelfde weg (als
de fietsers vanaf het spoor het Stationsplein oversteken) en dus
moeten de fietsers de auto’s voorrang verlenen … wie weet nog
hoe het moet?
Daarom, na veel discussie, besloten om de voorrang er helemaal
uit te halen. Dan is elke gebruiker verantwoordelijk voor z’n eigen
veiligheid en daarmee is de verkeersveiligheid maximaal, binnen de
beperkingen van de huidige situatie.
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Oenenburgweg.
Omdat de Oostelijke rondweg nog even op zich laat wachten, willen
we (beperkte) maatregelen nemen om het gevoel van veiligheid te
verhogen en de overlast maximaal te beperken. En weer blijkt dat
communiceren het moeilijkste is wat er is!
Dachten we goede plannen te hebben, liep de hele buurt uit. Wel of
toch niet 30 km, wel/geen voorrang, wel of toch niet strepen en
fietssuggestiestroken… wat een commotie. En als klap op de
vuurpijl, een nieuwe actiegroep die niets wilde veranderen aan de
Oenenbergweg en Oosteinderweg, maar nù de rondweg, desnoods
illegaal aangelegd!
Dat laatste kan natuurlijk niet. En na een serieuze behandeling van
alle bezwaren en ideeën, en het feit dat de actiegroep besloot niet
mee te doen in de klankbordgroep Oenenburg, gaf de afgelopen
maand gehouden vergadering een gedragen invulling en een
uitvoerbaar plan. Een mooi resultaat met maximale inbreng van de
betrokken inwoners. Mooi!
Het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) is herzien.
Door allerlei maatregelen en veranderingen was het plan uit 2009
niet meer up-to-date. Gemeentebelang heeft wederom aangegeven
dat we geen drempels meer willen, geen knippen of afsluitingen,
meer aandacht voor handhaving en de toegangswegen naar Uddel
en Epe blijven wat ons betreft, 80 km/uur. Een duidelijke
boodschap waar rekening mee gehouden wordt bij de uitvoeringsplannen.
Vreemd dat de SGP (en in haar kielzog de andere partijen) van een
(theoretisch) technisch ding in het ambtelijk stuk (waar vanuit
verkeerskundig perspectief een afwaardering van de doorgaande
weg door Hulshorst naar 30 km/uur wenselijk geacht werd) een
amendement maakte. En ondanks dat ik nogmaals aangaf dat er
helemaal geen plannen zijn, is het amendement aangenomen en
wordt er gesuggereerd, dat de SGP de “snelheidsverlaging in
Hulshorst” voorkomen heeft …. De verkiezingen lijken vroeg dit
jaar, maar goed het hoort erbij denk ik dan maar.
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De Brake
Wat mij betreft het spannendste en belangrijkste is de besluitvorming rondom de Brake. In oktober ligt er een gemotiveerd en
doorgerekend stuk voor, waarin, binnen de bandbreedte van de
kosten voor renovatie, er toch nieuwbouw plaats kan vinden van
een nieuw zwembad: op Molenbeek, wat centraal in het dorp of een
sporthal op de Wiltsangh, om de koppeling te maken tussen
buiten- en binnensport. Zowel qua gebruik als ook qua nieuwbouwplannen is de Wiltsangh en het gezamenlijk gebruiken van voorzieningen (combineren van kleedaccommodatie en parkeerplaatsen
bijvoorbeeld) een ideaalscenario.
Ja. En dat daarbij concessies gedaan worden aan de invulling van
recreatief zwemmen is, ten tijde van het schrijven van dit stukje,
nog onderwerp van discussie evenals het dekkingsvoorstel.
Recreatief zwemmen is aantrekkelijk, maar duur. Dat kost de
samenleving, jaarlijks, ongeveer € 200.000,- extra (!), ondanks de
extra bezoekers!
In heel het land zijn gemeentes terughoudender met het bouwen
van “recreatief water”. In Amersfoort, bijvoorbeeld, is geen
recreatief water, ook niet in het op handen zijnde grote nieuwbouw,
waar 2 zwembaden en een sporthal samengaan. Dat geeft toch te
denken.
Ook de dekking vraagt uitleg. Ongeveer 20% van de bezoekers is
toe te rekenen aan onze toeristen. Daarom wordt voorgesteld de
toeristenbelasting in 2018 iets te verhogen (ongeveer € 0,05), de
nog in te stellen precariorechten voor € 100.000,- in te zetten en in
2016, 2017 en 2018 de OZB met 2% te verhogen. Dit past in onze
politieke lijn dat alleen als er gewenst nieuw beleid/nieuwe
voorzieningen gerealiseerd wordt er (terughoudend) een lastenverzwaring in de vorm van OZB tegenover mag staan.
Dus wat Gemeentebelang betreft een goed voorstel, nu eindelijk
AAN DE SLAG!
Spannende besluitvorming in oktober dus. Ik houd u op de hoogte!
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Commissie Algemeen Bestuur & Commissie
Ruimte en Wonen
Door de fractievoorzitter
Henry Stulen

De fractie
De zomervakantie is weer voorbij de vergadercyclus is weer in volle
gang. In de vakantie is de fractie natuurlijk actief geweest bij de
Heideloop. Een evenement wat niet meer weg te denken is in onze
gemeente. Na een “hiccup” in 2014, doordat de Heideloop ineens
door nieuwe mensen georganiseerd moest worden, was de
kwaliteit dit jaar in mijn ogen beter dan hij ooit is geweest.
Complimenten aan iedere betrokkene hierbij.
De fractie heeft ook een teambuilding gehad om elkaar beter te
leren kennen en om nog beter samen te werken. Met z’n achten
gingen we naar Lelystad waar we de V.O.C. Handels Challenge
speelden. Het was een bijzondere dag met de nodige openbaringen. Goed voor het team.
Ook heeft de fractie, samen met het bestuur van de vereniging en
Jong Gemeentebelang, genoten van een heerlijke barbecue. Een
jaarlijks terugkerende happening om de contacten tussen de
verschillende geledingen optimaal te houden.
Natuurlijk hebben we ons ook kunnen verdiepen in een aantal
zaken in onze samenleving. Het gaat dan vaak over wonen,
uitkeringen of verkeer. Begin juli trad Martin Mol automatisch af als
raadslid en werd Marije weer raadslid. Zoals gezegd vergaderen we
alweer volop en u zult het ongetwijfeld hebben vernomen dat Marije
Storteboom het stokje opnieuw voor 16 weken heeft overgedragen
aan Martin Mol. Martin Mol is dus weer voor 16 weken raadslid en
zal de taken van Marije in de fractie overnemen. Marije kan
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hierdoor haar aandacht richten op haar gezin. De gezondheid van
haar dochtertje Kathie eist veel tijd en aandacht van Marije en dat
is natuurlijk logisch. De fractie heeft ook nu weer respect voor de
beslissing van Marije om even “pauze” te nemen en steunen haar
natuurlijk.
De voorzitter van Jong Gemeentebelang, Mark van de Bunte, loopt
momenteel mee in de steunfractie. Na een aantal jaren studie aan
de Katholieke Universiteit Leuven heeft hij zijn Master gehaald en
is hij weer fulltime in Nunspeet. Als het hem bevalt dan zal hij
plaatsnemen in de steunfractie. Ook onze secretaris Anne
Timmerman oriënteert zich op de steunfractie en loopt de komende
tijd mee om uit te vinden of het wat voor haar is. Goed nieuws dus
maar we zijn er nog niet.
Hemelwaterbeleidsplan
Het is u ongetwijfeld opgevallen dat we steeds vaker natte voeten
krijgen. Op straat is dat niet zo erg natuurlijk maar thuis of in een
bedrijfspand willen we dat niet. Steeds meer hevige regenbuien
teisteren ook onze gemeente. Vooral in Elspeet maar ook in
Nunspeet loopt het water bij hevige buien bij panden naar binnen.
Gelukkig is er in Vierhouten en Hulshorst weinig tot geen overlast.
In Elspeet heeft de gemeente enkele jaren geleden al behoorlijk
geïnvesteerd in de afvoer van overvloedig hemelwater. Naar nu
blijkt, heeft dat de situatie verbeterd maar blijven er problemen, zei
het op soms andere plekken.
In eerste instantie wordt het regenwater van de daken en straten
afgevoerd via het riool. U kunt zich voorstellen dat die rioolbuizen
wel eens vollopen bij hevige regen. Op dat moment wordt veel
water opgevangen in de bergbezinkbassins rond de wijk ’t Hul en
bij Molenbeek. Als de Bergbezinkbassins het niet meer aankunnen
lopen die over naar beken en sloten en gaat het water naar het
Veluwemeer. Natuurlijk is er dan zoveel regenwater in het systeem
dat er geen sprake meer is van smerig rioolwater. Ook blijft het
water soms tussen de trottoirbanden in de straten staan waardoor
er weer een behoorlijke waterberging ontstaat. Rijdt er echter een
auto door een volgelopen straat dan ontstaat er golfslag en klotst
het water alsnog tegen panden aan.
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Oplossingen zijn lastig en kosten zeker heel veel geld. Grotere riool
buizen voor meer afvoer en berging is een mogelijkheid die in de
toekomst mogelijk zal worden toegepast. Dat helpt echter alleen als
de afvoerbuis tussen Nunspeet en Elburg het ook aankan als het
gaat om afvoer.
Woonwijk De Bunte is afgekoppeld. Dat betekent dat er geen
hemelwater in het riool komt. Het hemelwater komt in wadi’s in het
openbaar groen, in de vijver die overloopt op het slotenstelsel
richting Veluwemeer en in infiltratiesystemen bij de gebouwen. Dat
is de toekomst wat Gemeentebelang betreft. Dat kan als je een
nieuwe wijk bouwt. In de commissie heb ik gezegd dat we Elspeet
niet op dezelfde plek zouden bouwen als we dat nu moeten doen.
Elspeet ligt namelijk voor een groot deel in een dal.
De wethouder (Edward) hoorde van Elspeters dat het water zelfs
vanuit het bos het dorp in loopt. Zaak is het dan om het water in het
bos te laten infiltreren. Mensen die regelmatig last hebben van
wateroverlast nemen hun maatregelen. Mensen die er geen last
van hebben voelen zich daartoe niet genoodzaakt. Juist die
mensen zouden iets kunnen doen. De wateroverlast ontstaat doordat water vanaf verschillende plekken naar het laagste punt
stroomt. Dus als het lukt om het water op hogere plekken vast te
houden en te infiltreren, dan heeft dat een positief effect op de overlast op een lager punt. Daarom stelt de gemeente subsidie
beschikbaar voor mensen die willen afkoppelen. Op mijn vraag aan
de wethouder hoeveel er gebruik werd gemaakt van de subsidie
antwoordde hij dat er nog helemaal geen gebruik is gemaakt van de
subsidie. Dus mensen zijn niet gemotiveerd en waarschijnlijk niet
op de hoogte van de regeling en mogelijkheden. Een ander
belangrijk punt is de verstening van het bewoonde gebied. Steeds
meer groen maakt plaats voor straatwerk in de tuinen van
particulieren. Hierdoor zakt het hemelwater niet in de grond maar
loopt het regelrecht het riool in. Dat is veel, heel veel water als je al
die
tuintjes optelt.
Gemeentebelang ziet de plannen die het college beschreef in het
voorliggende beleidsplan als positief, maar het is geen plan over
knelpunten of specifieke locaties. Het gaat in onze ogen om de
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samenhang tussen een groot aantal zaken. Wat ons betreft, moet
er een goede balans zijn tussen investeringen en het maatschappelijk belang. Het stuk werd behandeld als een peiling. Deze
wees uit dat een meerderheid (wij dus niet) vond dat het stuk terug
moest naar de tekentafel. Wordt vervolgd.
Actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan
(GVVP) Nunspeet
Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan Nunspeet stamt uit
2009 en is na 6 jaar aan actualisatie toe. In 2009 is het plan tot
stand gekomen na consultatie van verschillende organisaties,
inwoners en raadsleden. Nu is het geactualiseerde plan ter inzage
gelegd en konden inwoners reageren. Dat is gebeurd. Die
inspraakreacties die het billijkten om het plan te wijzigen zijn
verwerkt en de overige reacties zijn voorzien van een gemotiveerd
antwoord. De verkeerssituatie in de gemeente Nunspeet is over de
grote lijn niet slecht. Wel zijn er zorgplekken. Het betreft dan onder
andere de verkeersdrukte in de stationsomgeving van de kern
Nunspeet en het drukker worden van de lokale hoofdwegen.
Voor het centrum van Nunspeet speelt de bereikbaarheid,
circulatie, parkeren (van zowel fietsen, auto’s als vrachtwagens)
een rol. In Elspeet blijft het onderwerp van gesprek de doorstroming versus het verblijven op de route van de N310 door de kern.
Het plan gaat over hoofdlijnen en we hoefden geen beslissing te
nemen over een bepaalde herinrichting. Het is een plan waar we
op hoofdlijnen mee gaan werken in de toekomst. Wat opviel is dat
er toch een sterke nijging was om op specifieke situaties in te
gaan. Zo werd er veel gesproken over de Kienschulpenweg en de
Nijverheidsweg. Dat kwam vooral doordat één van de insprekers
dit onderwerp onder de aandacht bracht. Namens de fractie van
Gemeentebelang heb ik een aantal algemene kaders meegeven.
Volgens ons moet je een verkeersprobleem niet oplossen door
verkeersdeelnemers te “pesten” maar door motivatie. Dus maak
een veiligere oplossing prettiger en los daarmee het probleem op.
In het kader hiervan hebben we aangegeven dat we tegen afsluiten
of knippen van wegen zijn. Verder willen we de huidige 80 km/u
wegen binnen onze gemeente ook zo houden en het liefst de naar
21

Berenbosweg 17
8071 DX Nunspeet
06—5118 8788

Wij maken het mooi !!
22

60 km/u afgewaardeerde wegen terug brengen naar 80 km/u. Tot
slot dienden we samen met alle andere partijen in de raad een
amendement in om te voorkomen dat de Harderwijkerweg in
Hulshorst zou worden afgewaardeerd naar 30 km/u. Dit was ook
een wens van de buurtvereniging Hulshorst.
Samenwerking Nunspeet, Elburg en Oldebroek (NEO)
Gemeentebelang hecht aan een goede dienstverlening voor de
inwoners van onze gemeente. Om dit te bereiken steunen we op
twee pijlers. Ten eerste vinden we het van groot belang dat we
zelfstandig (autonoom) blijven. We willen dus niet fuseren met een
andere gemeente. De tweede pijler is dat we de noodzaak inzien
van samenwerking met andere gemeenten. Noodzakelijk om ook
n de toekomst de dienstverlening voor onze inwoners optimaal
te houden. Voor ons blijft de Regio Noord Veluwe het belangrijkste
podium voor samenwerking. Aan het begin van dit jaar verzocht de
gemeenteraad van Nunspeet (wij dus ook) het college van B&W de
samenwerking te zoeken met Elburg, Oldebroek, Hattem en
Heerde. Wat Gemeentebelang betrof zou Epe ook prima in dat rijtje
passen maar daar dachten andere fracties en Epe zelf anders over.
Nu was er in de commissie AB een peiling over het huidige
resultaat om tot samenwerking te komen. Hattem en Heerde doen
op dit moment nog niet mee maar kunnen eventueel wel aanhaken.
De colleges van Nunspeet, Elburg en Oldebroek peilden onze
mening of ze met de volgende twee bouwstenen aan de slag
kunnen.
Bouwsteen 1 – Een aantal zaken concreet oppakken:
a) Personeelsuitwisseling;
b) Openbare Orde en Veiligheid (OO&V);
c) Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s);
d) Inkoop;
e) Communicatie.
Bouwsteen 2 – Een aantal zaken concreet onderzoeken:
a) Informatie en Communicatie Technologie (ICT);
b) Personeel en Organisatie (P&O);
c) Telefonisch Informatiepunt (TIP);
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d) Samenwerking beleidsvoorbereiding.
Namens onze fractie heb ik aangegeven dat wij ons kunnen vinden
in deze wijze van samenwerken en dat we verwachten dat onze
inwoners hier in de toekomst van zullen profiteren door een betere
dienstverlening.
Slotwoord
Het is al bijna weer anderhalf jaar geleden dat we vijf zetels
haalden bij de verkiezingen. Het is al weer een jaar geleden dat
Henk Junte een zetel van ons roofde. Vooruit kijkend zijn we
over twee jaar al weer volop bezig met het organiseren van de
verkiezingen in 2018. Dan moet er wel een deskundige fractie
staan als we weer willen meedoen in de coalitie en een wethouder
willen leveren. Natuurlijk weten we nu nog niet of de zittende
raadsleden en wethouder door willen en kunnen gaan. Toch is het
zaak dat we onze steunfractie zoveel mogelijk uitbreiden. Hoe meer
keuze u, als leden, straks heeft bij het vaststellen van de lijst, hoe
beter het is voor Gemeentebelang. We kunnen nadrukkelijk nog
mensen gebruiken uit Hulshorst, Vierhouten en Elspeet maar
mensen uit Nunspeet zijn ook meer dan welkom. Mocht u belangstelling hebben of iemand weten dan stel ik het zeer op prijs als u
contact met me opneemt.

Maak het verschil en
versterk ons team!
Kom bij de steunfractie
en praat en beslis met
ons mee.
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Wilt u Gemeentebelang helpen?
Wij streven naar: 200 leden

Inschrijfformulier
Contributie per jaar…

O Lid € 17,50
O Lid tot 27 jaar €

O Gezinslid € 15,00
10,00

De Heer / Mevrouw
Achternaam…………………………Voorletters………………….
Adres……………………………….. Huisnummer………………..
Woonplaats………………………… Postcode……………………
Telefoon………………. …………... Mobiel……………………….
E-mailadres………………………... Bank/Giro…………………...
Geboortedatum……………………..
Datum inschrijving…………………..
Handtekening voor automatisch incasso………………………...
Opgeven via de website of het ingevulde formulier insturen naar:
www.gemeentebelang-nunspeet.nl
Anne Timmerman - Zwikker
Kastanjelaan 9
8071 AM Nunspeet
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Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Julia Vriend

Het zomerreces is weer voorbij. Hopelijk heeft u een fijne vakantie
gehad!
Dit jaar verliep de zomer rustig en waren er voor de gemeenteraad
geen spoed bijeenkomsten georganiseerd. Dat is een goed teken.
Voor de zomer hebben we het over de cultuurnota gehad. Het doel
was een cultuurnota te realiseren die aansluit bij de ontwikkelingen
in de samenleving. Een krachtige alles omvattende zin die gelijk
de toon zet. De juiste toon als je het aan de fractie van
Gemeentebelang vraagt. Wel hebben we nog een paar kritische
vragen gesteld om zeker te zijn of het College en wij op een lijn
zitten. Dat bleek zo te zijn dus gingen we akkoord. In september is
de Commissie M & M afgelast omdat er geen punten op de agenda
waren. U zult dus ook begrijpen dat ik voor nu niet veel te schrijven
heb. Wel leg ik bezoeken af en denk ik mee over andere
onderwerpen. Al is het niet mijn commissie, je doet het samen als
fractie. Wat inhoudt dat we ons samen daar in verdiepen en dat ik
wanneer ik over informatie beschik dit deel tijdens onze fractievergadering. We bespreken alle punten en delen daar onze mening
om zo tot een gezamenlijk Gemeentebelang standpunt te komen.
Kortom er is altijd wat te doen als raadslid. Wij zijn er dan ook voor
u!
In oktober is weer de begrotingsbehandeling. Dit is een belangrijke
vergadering, dan wordt immers de verdeling van het geld
besproken en vooral wat we willen bereiken met onze gemeente.
Zaak is dan ook om het dikke boekwerk goed door te nemen om
gedegen standpunten in te kunnen nemen. Op die manier blijven
we een gezonde gemeente!
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WAARDEBON
Tegen inlevering van deze
advertentie GRATIS
onderhoudsmiddel bij aankoop
van een paar schoenen
t.w.v. € 3.90
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen

gemb

NUNSPEET - Stationslaan 11 - Tel.0341-252013
ERMELO - de Enk 3 - Tel.0341-559543
OP SCHOENEN VAN VEDDER LOOPT U VERDER
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Kramm’s Column
Nunspeet kunstenaarsdorp
Kunst is een abstract begrip en daarmee kan het voor iedereen
iets anders betekenen. Vroeger onderscheidde de elite zich van
het ‘gepeupel’ door theaters te bezoeken of door zichzelf te laten
portretteren. Tegenwoordig moet kunst toegankelijk zijn voor
iedereen, want het verrijkt ons leven. Of beter gezegd de cultuur.
En daarbij is het van groot belang het op een laagdrempelige
manier te tonen, door kunst naar mensen toe te brengen het te
subsidiëren of zelfs te faciliteren. Zo ook in Nunspeet met het
prachtige Noord Veluwe Museum. Toch blijft de vraag of iedereen
in de gemeente Nunspeet zich herkent in de kunstige sferen die
ons op de kaart moeten zetten.
Desalniettemin staat het als een paal boven water dat de
gemeente Nunspeet kan leunen op een aantal goede kunstenaars
die in het verleden en heden hier vertoefd hebben. Daarmee is de
term van kunstenaarsdorp dan ook meer dan gerechtvaardigd.
Echter we moeten niet uit het oog verliezen dat kunst voor de een
van veel waarde is en voor de ander van geen waarde. Het
uitdragen van de ‘eigen waarde’ van de kunst is zodoende
belangrijker. De Nunspeetse maatschappij bestaat niet alleen uit
een groep intellectuelen die uren naar een werk van Jos
Lussenburg of Chris ten Brugge Kate kunnen kijken. Het bestaat
ook uit mensen die liever praktisch vormen van kunst overwegen.
Daar moet voor Nunspeet kunstenaarsdorp dan ook de balans in
worden gezocht.
Wat is er mooier dan kunst dat elkaar verbindt? Kunst dat als een
hechtpleister op de samenleving werkt. Niet een duur visitekaartje
naar buiten toe, maar enthousiasme en beleving onder de eigen
mensen. Daardoor trekt Nunspeet geen 15.000 bezoekers naar
het museum, maar heeft het meer dan 25.000 ambassadeurs die
vol lof vertellen over hoe mooi het in onze gemeente is en hoe dat
ook kunstig is weergegeven.
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Laat kunst opvallend en onopvallend in het straatmeubilair
terugkomen, schrijf mensen aan om mee te denken en maak van
kunst een volksfeest waarin iedereen zich herkent. Leg de
kunstvorm niet vanaf de tekentafel op. Dat doet het begrip kunst
namelijk vervagen en vervreemden. En wat is er erger als men
zichzelf niet herkent in de eigen woonomgeving?

Psy Go
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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
Corrie Jansen
Zomer 2015
Ik hoop dat u een goede zomer heeft gehad. Misschien bent u thuis
gebleven of misschien ook op pad geweest zoals ik zelf. Voor mij is
het heerlijk geweest om alles een tijdje achter me te kunnen laten
om zo bij te tanken voor een nieuwe periode raadswerk.
Wat speelde er vlak voor de zomer nog op het gebied van wonen?
Wat ik een interessant proces vind is het verloop van het bouwplan
Elspeet NoordWest. In maart was de eerste informatieavond om te
inventariseren. In mei was de tweede avond om de woonwensen
scherper te krijgen voor de belangstellende die serieus van plan
zijn om een woning te gaan huren of kopen of bouwen in dit
bouwplan zoals u in het vorige Klaverblad ook heeft kunnen lezen.
We zijn nu op het punt dat het college het besluit gaat nemen over
de verdeling van de kavels. Als alles verder volgens plan gaat
betekent dit dat het bouwrijp maken van het gebied in oktober zal
starten. Er is een website waar u verdere informatie over dit
bouwplan kunt vinden mocht u geïnteresseerd zijn:
www.elspeetnoordwest.nl
Huurwoningen
Zoals u in de vorige editie kon lezen is de woonvisie aangepast en
de woningwet op 1 juli jongstleden ingegaan. Dit betekent dat er
ook het een en ander gaat veranderen voor de woningcorporaties
binnen onze gemeente. Daarom ben ik half september naar een
regio bijeenkomst geweest waar het nodige uitgelegd en toegelicht
werd door het ministerie van binnenlandse zaken over de komende
veranderingen. Een belangrijk onderdeel in de veranderingen is de
samenwerking tussen gemeente, corporatie én huurders. De
samenwerking tussen deze drie begint met het vaststellen van de
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woonvisie. In de woonvisie formuleert een gemeente haar beleid en
stelt zij vast wat zij de komende jaren op het gebied van wonen wil
gaan bereiken. Hiermee worden vanaf nu de jaarlijkse prestatieafspraken over de lokale woonopgave gemaakt.
Belangrijk is dat de wooncorporatie zich vooral met hun kerntaak
moeten bezig houden, het bouwen, verhuren en beheren van
sociale huurwoningen zodat mensen met een laag inkomen
betaalbaar kunnen wonen.
Ook heeft Gemeentebelang samen met de andere coalitiepartijen
SGP en CU een lijst met vragen aan wethouder Groothuis
aangeboden. De vragen op deze lijst gaan met name over het
toewijzen van huurwoningen aan de woningzoekende die op de
wachtlijst bij Omnia staan. Wij horen nog altijd dat iemand tot wel
acht jaar ingeschreven staat en nog geen woning heeft. Om dit
transparant te krijgen willen wij graag antwoord op vragen zoals:
Hoe lang staat iemand als woningzoekende geregistreerd voordat
diegene een huurwoning krijgt toegewezen? Hoe lang moet iemand
gemiddeld actief reageren op woningen voordat diegene voor een
woning in aanmerking komt?
U mag nog altijd voorbeelden van woningzoekende die al lang
ingeschreven staan, actief reageren op woningen en nog steeds
geen huis toegewezen gekregen hebben bij ons aangeven om als
voorbeeld te dienen richting Omnia.
Molenbeek
Zo kan het maar zo zijn dat er de komende jaren de nodige
veranderingen op de woningmarkt in Nunspeet tot stand gaan
komen want er is ook weer reuring met betrekking tot het plan
Molenbeek. Na de juridische procedures was de exploitatie terug
getrokken en stond de verdere ontwikkeling stil.
In de vorige raadsperiode was er voor passieve grondpolitiek
gekozen. Dit betekent dat de gemeente niet zelf grond gaat
aankopen om huizen te bouwen. Belangrijk hierbij is dat er bij
passieve grondpolitiek weinig financieel risico is voor de gemeente.
Nu is dit veranderd en is er voor actieve grondpolitiek gekozen. De
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gemeente gaat zelf weer grond kopen op Molenbeek. Dit leidt tot
positieve onderhandelingsvoorwaarden en in combinatie met een
economie die wat aantrekt en zo vertrouwen geeft en de duidelijkheid dat er in de gemeente Nunspeet meer huizen gebouwd mogen
worden kan er een exploitatie opgezet worden voor Molenbeek.
Het verschil met de eerdere exploitatie is dat er nu een negatieve
uitkomst is van 4.4 miljoen euro. Dit bedrag zal niet hoger gaan
worden door nog bij te schrijven rente. Deze rente zal vanaf nu per
jaar op de jaarrekening verrekend gaan worden. Een nadeel
hiervan is dat de mogelijkheid om dit geld voor andere doelen te
gebruiken niet meer mogelijk is en dat er nu niet transparant
vergeleken kan worden ten opzichte van andere bouwplannen.
Toch is Gemeentebelang blij dat de wethouder snel en actief bezig
is gegaan om zo weer een stap verder te komen met Molenbeek
want wij willen graag dat er eindelijk gebouwd kan gaan worden
zodat met name onze jongeren en starters die nu ons dorp verlaten
een plek in Nunspeet vinden om te wonen en hun leven verder op
te bouwen. Nu nog afwachten wanneer de schop de grond in kan.
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Nunspeetse Heideloop 2015
Wat hebben alle vrijwilligers van Gemeentebelang een fantastische
dag gehad tijdens onze zevende Heideloop op zaterdag 22
augustus jongstleden.
Vorig jaar was het eerste jaar dat ik de coördinatie van onze
Heideloop op mij had genomen. Dat was een pittige vuurdoop. Na
die dag hebben wij een heel lijstje met verbeter- en aandachtspunten verzameld. Gelukkig kwamen er meer Gemeentebelangers
in de commissie zodat er wat taken verdeeld konden worden en de
voorbereiding een stuk soepeler verliep .
Dat was dit jaar goed te merken. Allereerst was de stress of alles
wel goed zou verlopen duidelijk minder. We wisten wat er ging
komen en waren goed voorbereid. Natuurlijk verloopt niet alles
volgens plan maar er was genoeg ruimte om dit op te vangen. Dit
was met name goed te merken in de verwerking van gegevens
waar we vorig jaar wel wat foutjes hebben moet corrigeren verliep
dit nu prima.
Ook is er dit jaar een calamiteitenplan in elkaar getimmerd. Het is
belangrijk om mogelijke risico's goed door te spreken en te
ondervangen. Dit plan is door de gemeente goed gekeurd en ligt nu
klaar om zo weer opgepakt te kunnen worden.
Een van de dingen daaruit is bijvoorbeeld het weer. We hebben ons
gerealiseerd dat we een half uur voor de start de buienradar goed
bekijken of de start door kan gaan of eventueel uitgesteld moet
worden mocht er een onweersbui overtrekken. Nu was het erg heet
om te wandelen en hard te lopen en daar hebben wij goed
aandacht aan besteed bijvoorbeeld of er voldoende water aanwezig
was. Er zit tenslotte geen kraan op het veld dus moest alles vooraf
bijgevuld en meegenomen worden.
Dat de temperatuur (verwachtingen tot ongeveer 30 graden) van
invloed was merkten wij aan het feit dat een redelijk aantal lopers
niet op kwam dagen terwijl zij zich ingeschreven hadden. Toch
35

hebben er zo'n 200 lopers meegedaan. Het aantal bij de
wandelaars was beduidend minder en dat konden wij ook
begrijpen. Gelukkig heeft dit geen grote gevolgen voor de financiële
resultaten gehad. De definitieve uitwerking hiervan volgt bij het jaarverslag, maar de resultaten zien er goed uit. Hier ben ik blij mee
want niet al dit geld verdwijnt in onze verkiezingskas. Er wordt binnenkort een afspraak gemaakt met de Oranje Vereniging om een
bijdrage aan hen te overhandigen.
Persoonlijk en vanuit de commissie en het bestuur wil ik iedereen,
ook de vrijwilligers van de Oranje Vereniging en onze sponsoren,
heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage op welke manier dit ook
geweest is. BEDANKT ALLEMAAL!
Ik zou zeggen reserveer de datum 20 augustus 2016 alvast in je
agenda want we doen dan graag weer een beroep op je.
Namens de organisatie,
Corrie Jansen (coördinator)
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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 verkiezingsprogramma 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:
oktober

1
8
15
22
29

gelijktijdig:
MM
AB

partij:
College
SGP
Gemeentebelang
CDA
Gemeenteraad
(begroting)

november 5
12
19
26

MM
AB

CU
VVD
CDA
Gemeenteraad

december 3
10
17
24
31

MM

SGP
College
Gemeenteraad
Avond voor kerst
Oudejaarsavond

-
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Agenda vergaderingen
Oktober 2015
Maandag

5

Fractieberaad voor de Commissies

Donderdag

8

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

12

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

15

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

21

Bestuursvergadering

Maandag

26

Bestuur Jong Gemeentebelang

Maandag

26

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

29

Raadsvergadering

November 2015
Maandag

2

Fractieberaad voor de Commissies

Donderdag

5

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

9

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

12

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

18

Bestuursvergadering

Maandag

23

Bestuur Jong Gemeentebelang

Maandag

23

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

26

Raadsvergadering

Maandag

30

Fractieberaad voor de Commissies
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Agenda vergaderingen (vervolg)
December 2015
Donderdag

3

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

7

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

8

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

9

Bestuursvergadering

Maandag

14

Bestuur Jong Gemeentebelang

Maandag

14

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

17

Raadsvergadering

Mutaties
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

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in het afgelopen
kwartaal.
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Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

Oktober 2015
Mw. H. Berends - Van de Waterweg

Mw. M.S. Ponsteen - Vissenberg

Mw. G. Dijkhuizen

Mw. J.G. van der Sloot - Hulsman

Dhr. R.P.W. Groeneveld
Mw. E. Haandrikman - Reyenga
Mw. C.J. Haklander - Van Rhee

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

Dhr. L.H. Hulsman

Mw. G. Pluim - Mouw

Dhr. M.J. Koot

Dhr. Carlos Fernandez

Dhr. G. Lokhorst
Dhr. H. Makkink

Dhr. P.J.V. van Rossen
Dhr. R. de Bruijn

November 2015
Dhr. D.P. Berghuis

Mw. M.W. Storteboom

Dhr. A. Pluim
Dhr. G. Schouten

Dhr. P. van Tol
Mw. Floortje Poorter

December 2015
Mw. M. de Bolster - Van der Kris

Dhr. M.A. Mol

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

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

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

Mw. L.L. Muis - Ye
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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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