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Redactioneel
Mineur of majeur
Elk muziekstuk is geheel of afwisselend in mineur of majeur
geschreven. De meeste luisteraard vinden majeur vrolijker en
opener. Toch stond er bij ons persbericht bij het vertrek van
Edward van der Geest mineur. Dat klopt, want mineur betekent ook
somber. Want wij gaan zijn kennis en bevlogenheid als wethouder
zeker missen.
Desondanks hebben wij groot respect voor de beslissing en
kijken wij met goede moed vooruit. Aanzienlijk en gewichtig
(majeur) gaat Gemeentebelang op naar 2018. Tot die tijd is het
belangrijk het geluid van de Nunspeters zo goed mogelijk te blijven
vertegenwoordigen. Om ook na die tijd het verschil te kunnen
maken!
Gelukkig heeft Gemeentebelang goede raadsleden die weer in de
pen zijn gekropen om u te informeren over het wel en wee in de
Nunspeetse politiek. Daarnaast draait het bestuur op volle sterkte
om de vereniging in de juiste banen te leiden. Leest u maar eens
verder.
Ook Jong Gemeentebelang is actief en enthousiast aanwezig in de
Nunspeetse samenleving. Zo ziet u maar weer dat we samen sterk
staan. Bent u benieuwd wat Gemeentebelang voor u kan
betekenen? Of denkt u misschien na over wat u voor onze partij
kan doen? Neem vandaag nog contact op. Wij staan u graag te
woord.
Namens de redactie,
Mark van de Bunte
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Afscheid wethouder Van der Geest
Op vrijdag 18 december aanstaande zal tijdens een bijzondere
openbare raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis
afscheid worden genomen van wethouder Edward van der Geest.
De vergadering begint om 14.30 uur.
Aansluitend is er gelegenheid Edward van der Geest de hand te
drukken tijdens een afscheidsreceptie in Veluvine van 16.00 uur tot
18.00 uur.

Mededeling raadsvergadering 26 november
Voorzitter, geachte raad, dank dat ik in mag breken op de agenda
van deze raadsvergadering met een mededeling van persoonlijke
aard.
Voorzitter, een wethouder lijkt wel op een trekker bij “trekker trek, of
trekker slep” wedstrijden. U kent dat wel, grote sterkte trekkers, die
bij groen licht een parcours afleggen, waarbij tijdens de manche er
steeds meer gewicht op de ploeg komt, die zich dan vaster en
vaster trekt. Doel is om desondanks de overkant te halen.
Voorzitter, na drie “full pulls”, ben ik de trekker die in de vierde
manche heel veel meer weerstand ervaart, de snelheid is eruit.
Ik denk dan aan bijvoorbeeld aan de discussie over de nieuwe
schaapskooi, het voorbereidingskrediet westelijke rondweg en, voor
mij persoonlijk, harde bijdrage rondom ‘De Brake’ in de laatste
algemene beschouwingen.
Dit deed mij beseffen dat deze combinatie met een ruk tot stilstand
is gekomen. Dan vraag je je af, is er meer gewicht op de sleep? Is
de ondergrond zachter en zwaarder? Of zijn er in de voorgaande
heats wat mankementen/schade aan de trekker ontstaan?
Voorzitter, het heeft geen zin je tanden stuk te bijten op het
waarom, het gegeven is daar. Wat te doen? Net doen of er nog wat
gebeurd, door af en toe een rookpluim uit te stoten, of de motor te
laten brullen? Voorzitter, dan zou ik een wethouder zijn die als een
‘ja-knikker’, zonder ruggengraat of mening meebeweegt met alle
winden. Zo’n wethouder was ik niet, ben ik niet en wil ik ook niet
zijn.
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Moet ik dan met nog meer vermogen blijven gasgeven in de hoop
dat de boel weer in beweging komt? Voorzitter, de kans is dan
groot dat de motor opgeblazen wordt. Deze politieke constellatie wil
ik niet op mijn geweten hebben en wil het zo ver ook persoonlijk
niet laten komen.
Voorzitter, ik ervaar dat mijn energie de laatste tijd weggevloeid is
en dat dit mijn functioneren in de raad bemoeilijkt. Dit is niet in het
belang van de inwoners van onze gemeente. Ik ben niet meer in
staat gebleken de nodige ruimte en het nodige draagvlak te
creëren in de raad, die nodig is om als bestuurder te kunnen
werken in deze prachtige gemeente. Dat is slecht voor de
bestuurskracht van dit gemeentebestuur in het algemeen en voor
de in mijn ogen (en die van de vele kiezers) belangrijke rol die
Gemeentebelang heeft, die van balans, in het college en in deze
coalitie in het bijzonder. Omdat dit politieke en partij belang, groter
is dan mijn persoonlijke belang, heb ik, na uitvoerig overleg met
zowel de coalitie, de fractie van Gemeentebelang en last but not
least het thuisfront, besloten dat vandaag een eind komt aan bijna
19 jaar lokale politiek, waarvan 5 jaar als raadslid en bijna 14 jaar
als wethouder.
Met pijn in het hart, heb ik mijn portefeuille ter beschikking gesteld
aan uw voorzitter en hem verzocht de procedure te starten die tot
mijn ontslag als wethouder zal leiden. Zo maak ik plaats voor een
nieuwe “trekker”, die met frisse energie en nieuw elan namens
Gemeentebelang, onze rol in de coalitie kan voortzetten, te
beginnen met hopelijk een goed besluit rondom nieuwbouw
‘De Brake’. Ik heb vele jaren met veel plezier en voldoening mogen
samenwerken met de raad en binnen het college. Het spijt me
te moeten constateren dat de samenwerking met de raad de
laatste maanden minder constructief was dan dat ik had gewild. Ik
wil met plezier terugkijken op de mooie dingen waaraan ik heb
mogen bijdragen, zoals bijvoorbeeld Veluvine, de kunstgrasvelden,
revitalisering Wiltsangh, het autovrije marktplein, ouderenhuisvesting Binnenhof en Winckelweg.
Dank ook aan het college voor hun collegiale steun tot en met
dit moment en natuurlijk Gemeentebelang voor hun steun en
vertrouwen in mij in de afgelopen 26 jaar! Het ga u allen goed.
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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
Bestuurslid
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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Bestuur (vervolg)
Aspirant bestuurslid (penningmeester)
Mark van de Bunte
Molenweg 70
8071 TG Nunspeet
06 - 1698 0830
mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl

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

Mark van de Bunte
Molenweg 70
8071 TG Nunspeet
06 - 1698 0830
mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Steunfractie (vervolg)
Anne Timmerman - Zwikker
Kastanjelaan 9
8071 AM Nunspeet
0341 - 840345
anne.timmerman@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
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
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Jong Gemeentebelang (vervolg)
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

Ja, het is hem echt. De Gemeentebelangkerstman!
Mis hem niet op vrijdag 18 december en
zaterdag 19 december in het centrum van Nunspeet.
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Van de Bestuurstafel
Door de voorzitter
Martin Mol

Inmiddels zal u al wel bekend zijn dat onze wethouder en lijsttrekker Edward van der Geest zijn functie heeft neergelegd. Zoals
in de brief, die wij afgelopen 26 november aan u hebben gestuurd,
al verwoord betekent dit voor Gemeentebelang een flinke
aderlating. Een verlies voor de Nunspeetse politiek in het
algemeen en voor Gemeentebelang in het bijzonder. In de
afwegingen die Edward heeft gemaakt heeft hij, zoals hij dat altijd
heeft gedaan, het belang van Gemeentebelang voorop gesteld.
Dat verdient grote waardering en geeft eens temeer aan dat wij
vele jaren een politiek leider hebben gehad met een groot politiek
inzicht. De komende weken zal de met name fractie zich
inspannen om in opvolging te voorzien. Verderop in dit Klaverblad
zult u daar meer over lezen.
Jolanda van Tol heeft haar functie als penningmeester
neergelegd. Ze blijft wel aan als algemeen bestuurslid. De functie
wordt tijdelijk door ondergetekende waargenomen. We zijn blij dat
de voorzitter Jong Gemeentebelang, Mark van de Bunte, heeft
aangegeven als aspirant bestuurslid te willen aanschuiven en de
taak als penningmeester op zich wil nemen.
De kerstdagen naderen al weer met rasse schreden. Geheel
volgens Gemeentebelang traditie zult u ons de vrijdagavond 18
december 2015 en zaterdagmiddag 19 december 2015 weer in
het Nunspeetse centrum tegenkomen als wij onze inwoners weer
fijne feestdagen toewensen en kerstkransjes zullen uitdelen.
Namens het bestuur wens ik u allen prettige feestdagen en een
gezond en voorspoedig 2016 toe.
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De tijd van gaan is onverwachts gekomen

Door Edward van der Geest

Beste leden van Gemeentebelang,
het zal u niet ontgaan zijn, ik heb eind november mijn portefeuille
teruggegeven aan de coalitie. Het ging niet meer lekker!
Ik merkte de afgelopen tijd een toenemende weerstand, die
eerst leek op besluiteloosheid van de raad, maar al gauw ook te
maken had met mij, als portefeuillehouder. Steeds vaker werden
opmerkingen geplaatst als “de wethouder heeft ons niet overtuigd”,
of “de wethouder probeert z’n zin door te drukken…” Dat is ‘killing’
voor mijn functioneren in de raad (en binnen het gemeentehuis).
Hiermee worden immers goede ambtelijke stukken eigenlijk in één
zin gedevalueerd of zelfs gediskwalificeerd en zijn goede rationele
besluiten niet meer mogelijk. Da’s niet goed. Je moet/ik wil dingen
bereiken, dingen die passen in de filosofie van Gemeentebelang.
Op een manier die past met hoe ik ben als bestuurder maar ook als
mens.
Ik heb vaak gezegd, ik ben geen ‘ja-knikker’, ik neem mijn
verantwoordelijkheden serieus en ga er vol voor. Of dat nu een
autovrij marktplein is, nieuwbouw ‘De Brake’, of een westelijke
rondweg, ach ik kan er nog veel meer noemen.
Maar altijd met een Gemeentebelang-bril op, dus voor àlle inwoners
van Nunspeet, gelijke monniken gelijke kappen, open en eerlijk. Ja
dat botst wel eens met (een deel van) de raad. En met de oppositie,
ach dat hoort, daarvoor ben je oppositie, maar met de coalitie …
dan wordt het vervelender.
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En zeker als door informele contacten blijkt, dat er wel heel negatief
en erger nog, onterecht negatief, gekeken wordt naar mijn
functioneren.
Ernstig (politiek gezien) was de bijdrage van de SGP in de laatste
algemene beschouwingen, waarin in pers en in de schriftelijke
bijdrage gesteld werd, dat ik maar beter dossier ‘De Brake’ aan een
collega-wethouder kon geven. Voor mij een onacceptabele
uitspraak. Dat heb ik ook te kennen gegeven aan mijn collegawethouders.
“Nee wacht maar af, de fractie komt erop terug …” was het
antwoord. Ik verwachtte niet veel, maar wel iets van excuus. Nou …
niets dus! Alleen dat de bijdrage niet als motie van wantrouwen
gezien moest worden…. Eerst word je strijdvaardig! “Dit pik ik niet!”,
“kom maar op …”, “ik laat me niet wegpesten …”….
Maar dan komt de politicus weer boven. Wat wil ik dan? Wachten
dat er een stok gevonden wordt waar ik mee geslagen ga worden?
Dan heb ik een motie van wantrouwen aan m’n broek en dan?
Dan ben ik de regie kwijt over wat er dan als motivatie naar buiten
gaat, ik breng Gemeentebelang in en moeilijke positie, die moeten
dan kiezen tussen coalitie en wethouder …
Dan zou Gemeentebelang uit de coalitie stappen en dan?! Dan zijn
we voorlopig niet weer terug in de coalitie. En dat is nu juist
de sterkte van Gemeentebelang! De balans, het evenwicht in de
Nunspeetse politiek!
Dat wilde ik niet op mijn geweten hebben. Dus daarom besloten te
gaan voor een geregisseerde, gecontroleerde, gekozen vertrek. Dat
klinkt nu rationeel en logisch, maar heeft wel wat slapeloze nachten
gekost kan ik u verzekeren. Nu is het stof wat neergedaald en is het
tijd om de balans op te maken.
Voor mij persoonlijk, waren de steunbetuigingen, bedankjes en
waardering vanuit alle hoeken van de samenleving een warme
deken en een steun in de rug! Mooi om zo bijna veertien jaar
wethouderschap en vijf jaar raadslidmaatschap af te mogen sluiten.
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Ook voor Gemeentebelang is het goed, we hebben ons een
volwassen, volwaardige, politiek verstandige en flexibele partij
getoond die niet hangt aan één of twee personen!
Laat onverlet, dat we nieuwe mensen, “vers bloed” en actieve
Nunspeters hard kunnen gebruiken de komende jaren, richting de
volgende verkiezingen.
Naar onze leden toe, knaagt er nog wel een gevoel, dat ik u teleurgesteld heb, door de vierde termijn niet af te maken, en daarvoor
een welgemeend sorry.
Hopelijk heeft u na deze bijdrage begrip voor mijn en onze keuze.
Ik sluit af met u, Gemeentebelangers, hartelijk te danken voor 26
jaar steun en vertrouwen om me vol in te kunnen en mogen zetten,
voor ons Gemeentebelang!
Tot ziens!
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Berenbosweg 17
8071 DX Nunspeet
06—5118 8788

Wij maken het mooi !!
19

Commissie Algemeen Bestuur & Commissie
Ruimte en Wonen
Door de fractievoorzitter
Henry Stulen

De fractie
Politiek. Een wereld waar soms naast alle mooie dingen ook nare
momenten zijn. In zo’n moment zitten we op het moment dat ik dit
schrijf. Onze wethouder Edward van der Geest heeft aangegeven
dat hij stopt als wethouder. Met al zijn ervaring merkte hij dat de
dossiers die hij door de gemeenteraad moest loodsen steeds
moeizamer tot een positief einde kwamen. Omdat het steeds
stroever liep de laatste tijd komt dat naar zijn mening de bestuurskracht van de coalitie niet ten goede. Dit was volgens Edward niet
goed voor Nunspeet in het algemeen en voor Gemeentebelang in
het bijzonder. Om recht te doen aan de rol die de kiezer aan
Gemeentebelang heeft gegeven, namelijk die van belangrijke
partij nodig voor balans in de coalitie, stelde hij zijn portefeuille
beschikbaar. Hij gaf aan de bestuurlijke ruimte niet meer te kunnen
creëren om het tij te keren. Ik heb diep respect voor dit besluit. Hij
kiest niet voor zichzelf maar voor de inwoners van onze gemeente
en Gemeentebelang. Al lange tijd delen Edward en ik lief en leed
en we zijn verworden als een soort politieke tandem. Samen
sloegen we ons overal door. Edward werd een vriend en dat zal hij
als het aan mij ligt ook blijven. En nu?
Zit ik nu alleen op de tandem? Nee, nadrukkelijk niet. Met drie
geweldige dames in de fractie en Martin Mol als een soort alleskunner (voorzitter bestuur en tijdelijk raadslid) ben ik in functie niet
eenzaam. De geweldige steun van onze steunfractie helpt ons de
toekomst op grote waarde in te schatten. Het betrokken bestuur en
het zeer actieve Jong Gemeentebelang blijven Gemeentebelang
het cachet geven wat we nodig hebben. Helaas zijn we door alle
narigheid van de laatste jaren goed geworden in het herschikken.
20

Dat doen we dus nu ook. Met een positieve kijk naar de toekomst.
We gaan op zoek naar een waardige opvolger van Edward en
gaan bouwen aan een sterke club die in 2018, bij de verkiezingen,
de winst gaat pakken. En Edward blijft mijn held. In 1989 begon hij
als Jong Gemeentebelanger. Van 1991 – 1994 was hij bestuurslid
en van 1994 tot 1998 was hij raadslid voor Gemeentebelang.
Edward koos ervoor om laag op de lijst geplaatst te worden bij
de verkiezingen in 1998, vanwege een drukke baan en kwam
eerst niet terug in de raad. Hij bleef wel beschikbaar voor
Gemeentebelang en volgde in 2001 raadslid Agasi op en werd
opnieuw raadslid. Eind 2001 werd Edward fractievoorzitter en dat
bleef hij tot de verkiezingen in 2002. Bij de verkiezingen in 2002,
2006, 2010 en 2014 was hij lijsttrekker. Gemeentebelang bleef
onder zijn leiding een grote partij en won zelfs in 2010 de
verkiezingen. Ik ben dus best wel trots op het feit dat ik vanaf 2002
zo intens met hem heb mogen samenwerken.
Begroting 2016-2019
In de maand oktober mag je als fractievoorzitter beschouwingen
houden. Namens Gemeentebelang probeer ik het altijd vanuit
positiviteit te beschouwen. Dus geen klaagzang maar informerend
en constructief. Goed voor het algemeen belang van onze
inwoners. Wij streven naar een gezonde, vitale en veilige
samenleving waar sociale samenhang vanzelfsprekend is. Hiervoor
hebben we ook een florerend bedrijfsleven en een uitnodigende
toeristische sector nodig. Daar wil Gemeentebelang ook aan
werken. Gemeentebelang ziet het als nadrukkelijke uitdaging de
juiste, in deze tijd passende, samenlevingsopbouw qua leeftijdsopbouw te houden. Jong en oud versterken elkaar volgens onze
visie. Om sturing te geven aan de hier omschreven opdracht, die
wij meekregen vanuit ons verkiezingsprogramma, hadden wij in
onze beschouwingen aandacht voor de volgende zaken.
De drie transities in het sociale domein gaan voorspoedig in onze
gemeente. Een zorg is wat Gemeentebelang betreft het juiste te
doen voor de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor ons
blijft de Inclusief Groep als bedrijf de aangewezen partner bij de
uitvoering van de Participatiewet. Wij hebben zorgen over de
invoering van Passend onderwijs. Volgens Gemeentebelang is
21
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deze Rijksbezuiniging niet in het voordeel van de toch al kwetsbare
kinderen. Wij vinden dat na JOP’s in de andere kernen ook
Hulshorst deze voorziening voor jongeren moet krijgen. Het college
zal daarom in contact treden met het bestuur van dorpshuis De
Wieken en ook het jeugd- en jongerenwerk om na te gaan hoe en
op welke manier dit wordt opgepakt.
Verheugd zijn we over de nagestreefde verbetering in de
samenwerking, tussen Straathoekwerk, SPCJ en Landstede
Welzijn. Als lokale overheid moeten we advies van jongeren blijven
nastreven zoals de WMO adviesraad dit ook doet. De adviesrol
voor jongeren is intussen officieel gestart met Jongeren Aan Zet.
Wij hebben hier negen jaren voor gepleit en zijn blij met dit middel.
Zorg op maat voor hen die dat nodig hebben. Iedereen moet mee
kunnen doen. Hierbij moet eerst gekeken worden wat iemand zelf
kan of wat de omgeving kan betekenen. Gemeentebelang streeft
naar de bouw van de juiste woningen in het juiste tempo. Die
kansen komen weer op ons af. Goedkope bouwconcepten
behoeven grote aandacht naar de mening van Gemeentebelang.
Het beleid moet bij wonen rekening houden met de leeftijdsopbouw
van onze samenleving en met de groeiende groep senioren die
steeds langer thuis blijven wonen.
Aandacht in onze beschouwingen voor het zuinig zijn op onze
planeet. We moeten de duurzaamheidsdoelen voor 2020 en 2050
blijven nastreven. Wij willen de veiligheidsstaat van de wijken en
kernen in onze gemeente leren kennen via de wijkagenten. Wie
weet kunnen we iets betekenen om de situatie nog veiliger te
maken. Helaas krijgen we hiervoor de handen nog niet op elkaar.
De Boa’s moeten zichtbaarder zijn en we zijn blij met de blijvende
aandacht voor onze brandweer en de vrijwilligers daarvan in het
bijzonder. Met het gebiedsfonds vitale wijken/kernen bevorderen we
de sociale samenhang en de leefbaarheid. In het kader van
bereikbaarheid is er aandacht van ons voor de rondwegen Oost en
West. We vragen in dit kader opnieuw om inzet vanuit het college
en de regio voor een 6-baans A28. Gelukkig ziet het college en de
regio hiervan ook nut en noodzaak in.
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Het Marktplein moet wat Gemeentebelang betreft snel worden
voorzien van opsiering door het aanbrengen van bijvoorbeeld een
speelvoorziening. Gelukkig zijn er eindelijk concrete plannen
in aantocht. Hierbij denk het college aan een kunstobject,
een permanente terras-opstelling, een verplaatsbaar podium,
verplaatsbare kunststof objecten die dienst kunnen doen als bank,
catwalk, afscheiding, podium, speelobject et cetera.
Om samen gezond te blijven, in onze beschouwingen aandacht
voor sport. Revitalisatie Wiltsangh, ‘De Brake’, Tennisverenigingen
Hulshorst en Elspeet, vv Vierhouten wachten nog op besluiten.
Ook deze dossiers zullen waarschijnlijk de komende tijd tot een
goed einde worden gebracht dankzij het feit dat Gemeentebelang
zich hiervoor blijvend heeft ingezet. Sport en toerisme vragen om
sluitende wandelnetwerken, menroutes, ruiterroutes en natuurlijk
uitvoering van promotieplan Noord-Veluwe fietst.
Tot slot is Gemeentebelang blij dat het de goede kant opgaat
met de samenwerking met andere gemeenten. Gemeentebelang
wil graag een zelfstandige gemeente blijven en daarom is samenwerken een must. Goed voor onze inwoners. Hierover schreef ik in
het vorige Klaverblad.
Wilt u onze beschouwingen en reacties daarop lezen dan kunt u
deze vinden op onze website of op die van de gemeente. Mocht dit
een probleem zijn neem dan gerust contact met mij op en ik regel
het anders.
Slotwoord
Het jaar 2015 nadert het einde met rasse schreden. We gaan op
18 december 2015 en 19 december 2015 al weer de straat op met
de kerstman. Onze inwoners fijne kerstdagen toewensen en een
goede jaarwisseling. Wil je ons helpen wees dan van harte
welkom. We gaan 2016 tot een mooi Gemeentelang jaar maken.
Daarbij hebben we jullie, onze leden, nodig en het liefst willen we
ons ledental flink ophogen. Daar kunnen jullie ons bij helpen.
Sterker nog, daarbij hebben we jullie nodig. Ik mag hier als fractievoorzitter natuurlijk wel om vragen maar het is meer een rol voor
onze voorzitter. Ik doe het toch omdat je namelijk eerst lid moet zijn
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van Gemeentebelang om in de steunfractie te kunnen komen. En
voor de steunfractie kunnen we nog best wel mensen gebruiken.
Uw hulp is dus nodig.
In dit laatste Klaverblad van 2015 wil ik mijn waardering uitspreken
voor onze raadsleden. Julia, Corrie, Martin hebben dit jaar veel
goed gedaan voor Gemeentebelang en dus voor onze inwoners.
Daar ben ik niet alleen blij mee, maar ook trots op.
Ik hoop dat Marije in 2016 weer lekker haar rol gaat oppakken
zodat we in rust verder kunnen bouwen aan een sterk
Gemeentebelang. En Edward….. we zullen je missen maar je blijft
mijn sparringpartner of je nou wilt of niet. Daar zijn we vrienden
voor.
Prettige kerstdagen en een heel gezond, gelukkig en veilig 2016.
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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

Oktober.... Oktober dat is de maand waarvan je weet dat je als
gemeenteraadslid moet opletten. Want in oktober is de behandeling
van de programmabegroting. Oftewel hoe wordt het geld besteed.
Nu heeft de gemeente Nunspeet gelukkig de financiën op orde.
Samen met de fractie en steunfractie hebben we de begroting
kritisch bekeken en uitgewerkt.
Naast de programmabegroting hebben we het ook gehad over de
huishoudelijke hulp. De overheid wil die tak een boost geven en
daarom kan iedereen voor maximaal 5 euro per uur huishoudelijke
hulp krijgen. Daarmee hoopt de overheid dat meer mensen huishoudelijke hulp nemen (in plaats van ‘zwart werk’) en dat er dus
meer werkgelegenheid gecreëerd wordt. Voor de minima is dit
bedrag nog lager omdat deze hulp voor iedereen toegankelijk moet
zijn. Gemeentebelang vindt dit een goed initiatief. Zeker omdat nu
iedereen een voordeeltje heeft. Ook is er zo veel gekort op zorg dat
deze branche wel een boost kan gebruiken.
November is een rustige maand met 1 agendapunt. Wel een
belangrijk punt: het startpunt van het WMO (wet maatschappelijk
ondersteuning) beleid 2017-2020. WMO is een potje voor wanneer
iemand zorg nodig heeft. Het College heeft haar huiswerk goed
gedaan. Ze begint met een startpunt waar alleen hoofdlijnen
instaan. Dat werkt prettig voor de raad. Nu de raad akkoord heeft
gegeven gaan ze het verder uitwerken. En omdat er nog veel
uitgewerkt moet worden en omdat het om u gaat, nodigt het
College u uit om informatie avonden bij te wonen. Dus ik zou
zeggen hou de krant in de gaten voor de uitnodiging en wees
welkom.
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U denkt misschien: ik heb geen hulp nodig, maar stel u heeft
onverhoopt toch hulp nodig of iemand in uw omgeving, weet dan
hoe het zit.
En dan wordt het alweer bijna december, de laatste maand van het
jaar. Wat is het hard gegaan. En wat heeft Gemeentebelang ook
dit jaar weer goede dingen gedaan voor de samenleving. Zo
hebben we aangestuurd en toegezien op de collectieve zorgverzekering voor de minima. Een uitgebreidere verzekering voor
een aangepaste prijs waar de gemeente tien euro van betaald. En
hebben we samen met de andere partijen er op aangestuurd dat de
gemeente in ieder geval onderzocht heeft welke rol de Inclusief
Groep (IG) kan hebben ten aanzien van de participatiewet in plaats
van zo’n prachtig bedrijf te laten uitsterven.
IG biedt nu beschut werk aan mensen die minder goed mee
kunnen komen in een reguliere baan. Vanwege bezuinigingen mag
niemand meer instromen bij beschut werk en moet iedereen,
ondanks beperking, in een reguliere baan instromen. De mensen
die al onder beschut werk vallen mogen daar in blijven, maar
omdat er geen nieuwe instroom is ontstaat er een zogeheten
uitsterf constructie.
De participatiewet regelt onder andere dat mensen met een
bijstandsuitkering worden begeleid naar werk. Gemeentebelang
heeft al in haar verkiezingsprogramma gezet dat wij vinden dat de
Inclusief Groep hier een rol in moet spelen. IG is van 6 gemeenten
aanvankelijk en er werd aangestuurd op vervreemden oftewel het
bedrijf afstoten. Wij denken daar anders over en uit het door de
raad ingesteld onderzoek lijken er nieuwe mogelijkheden. Er is nog
niets zeker maar de IG doet nog mee! Alle opties staan open.
Mocht ik u niet meer spreken alvast fijne feestdagen en een
fantastisch nieuw jaar toegewenst.
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Kramm’s Column
Terreur
De (jongste) aanslagen in Parijs lieten een schokgolf van angst
door Europa gaan. Het toonde aan hoe kwetsbaar publieke
plaatsen zijn voor terreur. Brussel werd vervolgens een ‘no go
area’ en ging in ‘lockdown’. Allemaal termen die aangeven
dat enige zorgen gebaat zijn. Volgens een terreurdeskundige is er
zelfs een nieuw tijdperk aangebroken. Zo is het in een restaurant
niet verstandig bij de ramen te gaan zitten. Tevens is het belangrijk dat de toegangsdeur in het blikveld zit. Kortom we moeten in
ons verdere leven continu rekening houden met terreur.
Toch weiger ik pertinent om mijn leven te laten regeren door
angst. Volgens mij is de angstcultuur juist de aanjager van de
aanslagen en de diepe verdeeldheid die er heerst. Het roepen dat
alle vluchtelingen IS-strijders zijn geeft voeding aan die verdeeldheid. Met die angstcultuur tonen wij allemaal onze verschillen aan.
Iemand met een ander uiterlijk is meteen verdacht. Niet echt een
warm welkom of een vorm van acceptatie. En als we het eens
omdraaien?
Natuurlijk is het tegenovergestelde een droomscenario en gaat die
vlieger lang niet altijd op. Maar het vertegenwoordigen van alle
kleuren in de samenleving en het openhouden van de dialoog is
hét antwoord op terreur. Het is wellicht een open deur, maar
daardoor hoeven we niet te vrezen voor wat er achter die gesloten
deur zit. Daarmee houden we onze ogen open en laten we ons
niet remmen door aannames en insinuaties. Het kan namelijk niet
de bedoeling zijn dat we tegenover elkaar gaan staan door middel
van populistische uitspraken. Elkaar ontmoeten en elkaar spreken
is samen de schouders eronder zetten.
Stephen Hawking waarschuwt al jaren dat het een grote
vergissing is om geweld met geweld te beantwoorden. Empathie is
het geheime wapen. ‘Indien we toelaten dat vooroordelen onze
geest bezoedelen, spelen we terreur eenvoudigweg in de kaart.’
Net zoals bij Gemeentebelang moeten we verbinden in plaats van
te polariseren.
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Psy Go
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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
Corrie Jansen

Allereerst wil ik met u delen dat ik het ontzettend jammer vind dat
Edward het besluit genomen heeft dat hij zijn wethouderschap
beëindigd. Hij zal zeker gemist worden als persoon maar ook om
zijn schat aan kennis en ervaring. Edward vanaf deze plek bedankt
voor alles wat jij voor Gemeentebelang gedaan hebt!
Ook een aankomende verandering is dat onze burgemeester gaat
stoppen en heerlijk van zijn pensioen wil gaan genieten. U leest in
een ander gedeelte van het Klaverblad vast meer over deze
veranderingen al hoop ik dat wij net zo'n "grote" burgemeester
terug gaan krijgen.
Na de eerste reacties op bovenstaande gaat alles verder want voor
ons als fractie draait het vergaderschema gewoon door. Voor mij is
dat vooral "wat speelt er op het gebied van ruimte en wonen"?
Ontzettend veel, maar dat is niet allemaal even zichtbaar. Zoals
in de vorige edities van Het Klaverblad te lezen was zijn er de
nodige wettelijke veranderingen doorgevoerd en daar zijn onze
ambtenaren en wij als raadsleden nog behoorlijk druk mee.
Wat wel goed zichtbaar is, is de volgende fase in Elspeet NW. Het
terrein wordt bouwrijp gemaakt. Er worden inmetingen verricht, er
vinden grondwerkzaamheden plaats, nutsvoorzieningen worden
aangelegd en van dat alles ziet u straks niets meer terug. De
planning is dat dit in januari 2016 klaar zal zijn en dat betekent dat
er daarna huizen gebouwd kunnen worden. Gemeentebelang is blij
met de CPO projecten die daar nu opgestart zijn.
CPO( Collectief particulier opdrachtgeverschap) is een mogelijkheid
om vanuit particulier initiatieven in overleg met de gemeente en of
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grondeigenaar onder volledige eigen zeggenschap je huis te
bouwen. Daar word een vereniging voor opgericht en een subsidie
voor gegeven. In het verleden heeft Gemeentebelang zich daar
sterk voor gemaakt en we zien bij elk plan weer dat bewoners daar
graag gebruik van willen maken.
Wat ook zichtbaar gaat worden is dat er aan de Haverweg in
Elspeet seniorenappartementen gebouwd gaan worden. Het is
goed dat bewoners die kleiner willen gaan wonen daar de mogelijkheid voor krijgen zodat er wat doorstroming ontstaat op de huizenmarkt. De huizenmarkt zat behoorlijk op slot en gelukkig komt daar
sinds dit jaar wat beweging in. Er worden wel wat meer huizen
verkocht, maar waar wij helaas niets aan kunnen veranderen zijn
de zware regels rondom het verkrijgen van een hypotheek. Dit
maakt het extra moeilijk om een huis te kunnen gaan kopen.
Zo komen we al meer richting de zaken die zich meer achter de
schermen afspelen, maar zeker niet minder belangrijk zijn. Zoals ik
de vorige keer al schreef is de gemeente van een passief grondbeleid over gegaan op een actief grondbeleid voor Molenbeek. Dit
geeft een fors bedrag dat wij weg moeten boeken als kosten maar
daarmee is het nu wel mogelijk om ook in Nunspeet een stap
verder te komen voor wat betreft de bestaande bouwplannen.
Door verschillende redenen is er een soort opeenstapeling
gekomen van bouwplannen die allemaal in het bestemmingsplan
stonden maar waar nog geen bouwvergunning voor was
afgegeven. Veel daarvan zijn nog steeds niet uitgevoerd maar
liggen te wachten tot de eigenaar initiatief onderneemt. Nu er
regionaal weer afgesproken is welke gemeente welke aantallen
huizen mag bouwen tot 01-01-2025 bleek dat wij er meer op papier
hadden staan om te bouwen dan dat in aantal mocht.
In de raadsvergadering van oktober zijn verschillende stukken uit
de commissie verwerkt tot een plan om de te bouwen woningaantallen terug te schroeven of anders in de tijd te verdelen. Ook
zijn er afspraken gemaakt dat er niet langer dan een bepaalde tijd
een bestemming bouwen op een perceel mag blijven. Dit betekent
dat we weer een stap verder zijn gekomen om te kunnen gaan
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bouwen in Molenbeek maar ook dat particulieren met bouwplannen
verder kunnen. De locatie Molenbeek is belangrijk voor onze
gemeente omdat dit een plek is waar gebouwd kan gaan worden
voor starters en jongeren en die hebben wij afgelopen jaar juist in
onze woonvisie benoemd als een groep die speciale aandacht
nodig heeft om het vertrekoverschot tegen te gaan.
Het vorige punt loopt samen met een regionaal plan om de
vakantie parken op de Veluwe te verbeteren en zo de Veluwe weer
op 1 te krijgen als vakantiebestemming. Een belangrijke inkomsten
bron voor onze gemeenten op de Noord Veluwe is toch het
toerisme.
Er zijn de nodige bezoeken geweest bij ondernemers in de
recreatiebranche en daaruit bleek dat een aantal ondernemers
graag naar een hoger niveau willen, maar dit alleen niet helemaal
lukt. Er zal nu de mogelijkheid komen om gebruik van elkaars
kennis te kunnen maken zodat er een verbetering richting het
recreatieve product gaat.
Het betekent ook dat er wat parken zijn die dit niet kunnen of willen
en daarvoor zal ook naar oplossingen gezocht worden. Een paar
voorbeelden van ideeën zijn bijvoorbeeld; doorstroomparken,
moestuinparken en waar dit allemaal niet mogelijk is zal er gekeken
worden naar de mogelijkheden om te saneren. Zo kunnen er ook
weer mogelijkheden komen voor bedrijven die graag wat willen
uitbreiden.
Gemeentebelang is altijd voorstander geweest van het handhaven
van illegale bewoning op vakantie parken en wij hopen nu met
bovenstaande middelen ook daar wat beweging in te krijgen zodat
de bewoners van parken die nog geen geschikte woning konden
vinden nu ook verder kunnen.
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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:
december 10
17
24
28
31

gelijktijdig:

partij:
College
Gemeenteraad
Avond voor kerst
Oudejaarsuitzending
Alle fractievoorzitters
(19:00 uur tot 21:00 uur)
Oudejaarsavond

Het uitzendschema voor 2016 is nog niet bekend bij de redactie.
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Agenda vergaderingen
December 2015
Maandag

14

Bestuur Jong Gemeentebelang

Maandag

14

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

17

Raadsvergadering

Januari 2016
Dinsdag

5

Fractieberaad voor de Commissies

Donderdag

7

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

11

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

14

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

20

Bestuursvergadering

Maandag

25

Bestuur Jong Gemeentebelang

Maandag

25

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

28

Raadsvergadering

Februari 2016
Maandag

1

Fractieberaad voor de Commissies

Donderdag

4

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

8

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

9

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

17

Bestuursvergadering

Maandag

15

Bestuur Jong Gemeentebelang

Maandag

15

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

18

Raadsvergadering
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Agenda vergaderingen (vervolg)
Maart 2016
Maandag

7

Fractieberaad voor de Commissies

Donderdag

10

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

14

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

17

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

23

Bestuursvergadering

Dinsdag

29

Bestuur Jong Gemeentebelang

Dinsdag

29

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

31

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

Dhr. A.W. Huitema
Dhr. G. Berends
Mw. H. Berends - Van de Waterweg
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Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

December 2015
Mw. M. de Bolster - Van der Kris
Dhr. Mark van de Bunte

Dhr. M.A. Mol
Dhr. A.R.G.J. Wieberdink

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

Dhr. E.N. Mayers
Mw. L.L. Muis - Ye

Januari 2016
Dhr. J. Keijl

Dhr. H.J. van Son

Dhr. A.J. van Leeuwen

Dhr. G. Storteboom

Dhr. J. W. van Leeuwen

Mw. Stefanie Stulen

Februari 2016
Dhr. J. Bronsveld

Dhr. H.J. Stulen

Mw. A.G. Lankman - Van Pijkeren

Mw. H.S. Vissenberg - Bloemsma

Dhr. H.W. Rutgers

Dhr. J. Muis

Mw. W. Schouten - Oldenhof

Dhr. M. Juffer

Maart 2016
Dhr. F. Alfrink

Dhr. W. Kleine Deters

Dhr. Melvin Bakker
Mw. E.L.L.E. Bischoff - Butselaar

Dhr. D.Th. Kraandijk
Mw. Leonie Lankman

Dhr. W. Bonte

Mw. C. Mol - Schaftenaar

Mw F. Borsboom - Esselink

Mw. E.M. Mouwer

Mw. J. ten Brink

Dhr. A.J. Timmerman

Dhr. A.A.E.F. van Eijck

Mw. H. Vijsma - Van de Bunte

Dhr. E.H. van der Geest
Dhr. P.P.G. Gommers

Mw H. v.d. Vlis - Jung
Dhr. A.G. van der Weide

Dhr. J.A. Hamer

Dhr. M.L.J Gouswaart
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Dhr. A.J. Joosse

Dhr. A. de Zwaan

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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