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Redactioneel
Groeiend enthousiasme
Het doet ons een genoegen dat wij kunnen melden dat onze club
een groeiend ledenaantal heeft en een enthousiaste vereniging is,
met veel plannen en initiatieven. Onder andere de aanwezigheid
op de nieuwjaarsrecepties en het behalen van een belangrijk
verkiezingspunt (nieuwbouw De Brake) hebben hier ongetwijfeld
aan bijgedragen.
Zoals u ook kunt lezen in de bijdragen van onze raadsleden is
politiek van en voor iedere inwoner in Nunspeet belangrijk voor de
balans in onze mooie gemeente. Het handelen in het algemeen
belang is al sinds 1946 ons handelsmerk. Jos Lussenburg kwam
in de noodraad na de Tweede Wereldoorlog en de toenmalige
burgemeester vroeg naar zijn ‘partijnaam’. Hierop antwoorde hij: “Ik
zit hier niet voor mijzelf, maar om te handelen in het belang van alle
inwoners van de gemeente”. Waarop de burgemeester vervolgens
de naam Gemeentebelang opschreef.
70 jaar later doen wij die naam nog steeds met trots eer aan. En
uiteraard zijn wij ook alweer bezig met de toekomst. En daarbij
kunnen wij het groeiend enthousiasme heel goed gebruiken. Want
ook in de (nabije) toekomst willen wij het algemeen belang als
zijnde ieders belang naar het beste vermogen dienen.
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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Bestuur (vervolg)
Aspirant bestuurslid (penningmeester)
Mark van de Bunte
Molenweg 70
8071 TG Nunspeet
06 - 1698 0830
mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl

Wethouder
Wethouder
Marije Storteboom
George Breitnerstraat 3
8072 HM Nunspeet
06 - 29602691
marije.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl









Sociaal participatie, werkgelegenheid en minimabeleid
Verkeer & Vervoer
Beheer en onderhoud
Recreatie en en toerisme
Water
Sport en bewegen
Nauur– en landschapsontwikkeling

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
Martin Mol
Commissie Maatschappij en Middelen
Stationslaan 71a
8071 CL Nunspeet
0341 - 452397
martin.mol@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
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
Ans Pluim
Tongerenseweg 7
8076 PV Vierhouten
06 - 3078 0431
ans.pluim@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
Eva Bronkhorst
Koningin Beatrixstraat 28
8071 LB Nunspeet
06 - 1006 8111
eva.bronkhorst@nunspeet-gemeentebelang.nl
Penningmeester
Floortje Poorter
Stationslaan 23a
8071 CJ Nunspeet
06-51983062
floortje.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Kiki Poorter
Stationslaan 23a
8071 CJ Nunspeet
06-53676809
kiki.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid (op afstand)
Chester van Olst
Harderwijkerweg 265
8077 RE Hulshorst
06 - 5212 9846
chester.vanolst@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

Algemene Ledenvergadering
13 april aanstaande staat onze Algemene Ledenvergadering
gepland. Komt allen! U bent hiervoor weer van harte uitgenodigd.
Naast een bestuursverkiezing en verantwoording van middelen
zullen de verschillende commissies u informeren waar wij als
Gemeentebelang mee bezig zijn. Het 2e deel van de avond zal
Patrick van de Bunte een zeer interessante presentatie geven
over “de Canon van Nunspeet”, de geschiedenis van ons mooie
dorp!
Het zal u niet ontgaan zijn…Marije Storteboom is inmiddels met
veel enthousiasme aan de slag als onze nieuwe wethouder. We
zijn blij dat Marije haar bestuurlijke ervaring in gaat brengen
in het college namens Gemeentebelang. Dat betekent dat
haar raadszetel beschikbaar kwam en door ondergetekende is
ingenomen. Dat betekent op dit moment ook dat ik een dubbelrol
vervul als voorzitter en als raadslid. Voor de langere termijn is dit
geen gewenste situatie. Het bestuur gaat dan ook op zoek naar
een geschikte nieuwe voorzitter die onze vereniging de komende
jaren verder kan leiden.
Begin dit jaar is gestart met het opstarten van de permanente
promotie commissie van Gemeentebelang. Deze kar wordt
getrokken door André Timmerman en vanuit het bestuur ondersteund door Mark van de Bunte. Elders in dit Klaverblad meer
informatie.
Na een aantal jaren dat ons ledenaantal afnam is het bestuur blij
met de aanmelding van een heel aantal nieuwe leden. Allen van
harte welkom bij onze Vereniging Gemeentebelang. De leden zijn
de basis van onze lokale politiek. Tijdens de ledenvergaderingen
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is er volop gelegenheid vragen te stellen aan fractieleden,
wethouder en bestuur (we zijn trouwens altijd voor u bereikbaar,
vandaar ook in elk Klaverblad van iedereen onze contactgegevens). De leden bepalen ook de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en hebben vooraf hun inbreng in het
verkiezingsprogramma. Al met al belangrijke zaken om (actief) lid te
zijn of te worden.
Omdat Gemeentebelang geen cent subsidie ontvangt is het van
groot belang dat ons ledenaantal verder doorgroeit. Het overgrote
deel van de jaarlijkse contributie wordt gereserveerd voor de
verkiezingskas. Daarom hebben wij behalve een uitnodiging en
agenda voor de ALV, een geel lidmaatschapskaartje bijgevoegd
en wij willen u vragen om uw familie, vrienden en kennissen te
enthousiasmeren lid te worden van onze club: de Vereniging
Gemeentebelang.
Graag citeer ik tenslotte nog even artikel 3 van de statuten dat we
ook voorop het kaartje hebben afgedrukt: “De vereniging heeft ten
doel, het bevorderen van een vooruitstrevend beleid door de
gemeente Nunspeet, afgestemd op de plaatselijke situatie en op
een zo breed mogelijke basis”.
Graag hoop ik u te zien op woensdagavond 13 april in Landgoed
Hotel Villa Vennendal.
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Van de Wethouder

Door de wethouder
Marije Storteboom

Beste lezers van het Klaverblad,
Dit is mijn eerste stuk in het Klaverblad als wethouder voor
Gemeentebelang in Nunspeet. Op 28 januari ben ik geïnstalleerd,
omdat het halverwege een collegeperiode is, moest ik direct volop
aan de bak. Op de 28ste werd een principe besluit genomen over de
Brake en de Wiltsangh. Dit moet dus met volle stoom vooruit verder
worden uitgewerkt. Omdat dit een interactief proces moet zijn met
de gebruikers en de verenigingen, zijn die benaderd om mee te
denken. Hiervoor zijn er tot nu toe twee avonden geweest, eentje
met de gebruikers van het zwembad. Waar brainstormend is
gesproken over zaken als: waar moet de horeca geplaatst worden?
Hoe worden de zwembaden gepositioneerd en hoe ziet de tribune
eruit? Allemaal vragen waar vooral de gebruikers, in dit geval waren dat de medewerkers van het zwembad en de zwem en polo
club Nunspeet, hun ervaringen konden delen met ons. Tevens is er
een avond belegd met de sportverenigingen van de Wiltsangh en
de toekomstige gebuikers van de sporthal (zoals de badminton- en
gymvereniging). Ook die avond was druk bezocht, alle verenigingen
waren aanwezig.
Een ander onderwerp waar ik me direct mee bezig moest houden
was de hemelwatervisie. De visie was tijdens de behandeling in de
commissie van september terug naar de tekentafel gestuurd, omdat
de commissie vond dat het ontbrak aan visie en ambitie. Samen
met de collega’s heb ik hiervoor een nieuw proces uitgelijnd,
het voorstel is aangepast en opgeknipt in een visie op hemelwater,
met daarin een ambitie en een viertal doelstellingen, en een maatregelenpakket. De doelstellingen zijn de volgende:
-waterschade uit wateroverlastsituaties behoort tot het verleden;
-uittredend rioolwater hoort tot het verleden:
-het riool in Nunspeet wordt klimaatbestendig;
-schoon hemelwater moet schoon blijven;
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Dit is verder uitgewerkt in een maatregelenpakket, waarin wordt
voorgesteld eerst in Elspeet een aantal maatregelen te realiseren.
Want vooral in Elspeet is de laatste jaren sprake van wateroverlast
met als gevolg daarvan schade in de huizen. Omdat er ook sprake
is van uittredend rioolwater kan je je wel voorstellen dat dit niet
echt heel prettig is.
Zo’n 39 huizen zijn in 2014 met een zeer extreme bui onder water
gelopen. Naast de geldschade heeft dit ook tot veel emotionele
schade geleid. De te nemen maatregelen zullen op 21 maart
besproken worden in Elspeet en op 22 maart in Nunspeet voor de
overige drie kernen (want ook hier is regelmatig sprake van wateroverlastsituaties). Door in gesprek te gaan met de inwoners hopen
we nog meer beeld te krijgen met de problemen en vooral ook de
inwoners te laten meedenken in de oplossingen. Als gemeente
hebben we natuurlijk zelf ook een hoop ideeën, maar de kennis
van hoe het water stroomt zit toch echt ook in de dorpen zelf. Na
deze gesprekken zal het voorstel worden aangepast en zal
worden geprioriteerd in de aanpak. In de Stentor stond afgelopen
week een grote kop met de Gemeente Nunspeet stelt acht miljoen
ter beschikking voor wateroverlast. Een en ander ligt uiteraard iets
genuanceerder (voor mij toch ook weer een leermoment, hoe de
pers dit soort dingen oppakt), in het maatregelenpakket wat nu
voorlag wordt een indicatie gegeven van de kosten, dit leidt tot een
totaal van acht miljoen (inclusief 20% onvoorzien et cetera).
Daarbij is dit maar een eerste indicatie, deze kosten zullen nog
verder doorgerekend moeten worden. Uiteindelijk zal in juni een
definitief voorstel aan de raad worden aangeboden, met daarin de
juiste kosten opgenomen en een financieringsvoorstel. Waarbij ik
me zo kan voorstellen dat we voor de aankomende 5-10 jaar een
aantal maatregelen oppakken, die het meeste effect hebben.
Daarnaast hebben jullie (en wij allemaal) ook een eigen
verantwoordelijkheid hierin, bijvoorbeeld de doelstelling schoon
hemelwater moet schoon blijven, daaraan kunnen we allemaal
bijdragen door het regenwater wat op het dak valt, en nu via de
regenpijp in het riool terecht komt, naar de tuin te leiden.
Bijvoorbeeld via een regenton, een grindkoffer etc. Hiervoor kan je
ook subsidie aanvragen (vijf euro per vierkante meter, voor een
rijtjes huis is dat 60 vierkante meter x vijf euro) . Een goede manier
om ook zelf bij te dragen. En zeg nou zelf het is toch zonde dat het
schone hemelwater zo de riolering in gaat.
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Wel veel leermomenten ook de afgelopen weken, het is leuk en
een uitdaging om aan de andere kant van de tafel te zitten. Ook is
het goed (vind ik) dat er in het college een vrouw zitting heeft. De
gesprekken worden hierdoor toch anders, een vrouw benadert
zaken nu eenmaal anders dan mannen. Wat wel opvalt is dat er
een fijne en collegiale sfeer heerst in het college. Het is leuk om
met elkaar te werken aan het collegeprogramma. Het is wel een
divers takenpakket wat ik onder mijn hoede heb, naast sport en
water (hierboven al benoemd) ook nog beheer openbare ruimte,
landschap en natuur, recreatie en toerisme, verkeer en vervoer en
participatie.
Participatie is een onderwerp waar ik extra aandacht aan heb
gegeven om me dat eigen te maken, het is een zeer complex
dossier. Gelukkig vind ik dat niet alleen, maar wordt dat landelijk
ook zo gezien. In dit dossier spelen ontzettend veel zaken, denk
daarbij aan hoe gaan we om met schoolverlaters, tot aan asielzoekers of hoe gaan we om met mensen die een afstand hebben
tot de arbeidsmarkt. Dit vraagt ook in het gemeentehuis een
andere manier van denken, meer samenwerking tussen de
werkvelden. De aankomende maanden is dit ook een dossier waar
we met volle stoom vooruit moeten.
Andere nieuwe dingen zijn natuurlijk openingen verrichten. Vorige
week de opening van nieuwe kleedkamers in Elspeet bij de
voetbal, mooi te zien hoeveel zelfwerkzaamheid daar is. Verder
een openingswoord gehouden bij de Broemrit, waar de gemeente
organisator is van verkeerseducatie voor 55+. Waarbij de theorie
wordt opgehaald en daarnaast er kon worden gereden met de
eigen auto samen met een instructeur. Dit alles om ook de 55+ ad
rem te houden in het verkeer.
Ook kreeg ik natuurlijk direct de vraag van de communicatiemedewerkers of ik een blog wilde schrijven. Even over nagedacht,
want als je dat doet moet je ook wel echt regelmatig doen. Toen
toch maar besloten het te doen ook met het idee in het achterhoofd
van de verkiezingen van 2018, het is een mooie manier om te laten
zien wat je bezighoudt. De afgelopen weken is er elke donderdag
een blog van mij verschenen, zie de site van de gemeente
Nunspeet of via twitter @MStorteboom. Tot zover, volgend Klaverblad vast weer meer geleerd en andere dossiers op tafel.
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Berenbosweg 17
8071 DX Nunspeet
06—5118 8788

Wij maken het mooi !!
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Commissie Algemeen Bestuur & Commissie
Ruimte en Wonen
Door de fractievoorzitter
Henry Stulen

De fractie
We gaan vooruit en leren van het verleden. Zo staan we ervoor.
In mijn ogen ligt er een mooie toekomst in het verschiet voor
Gemeentebelang. Marije maakt als nieuwe wethouder de hoge
verwachtingen meer dan waar. Dat is mijn eigen waarneming maar
ik krijg dat ook teruggekoppeld uit mijn netwerk. Martin Mol heeft de
plek van Marije nu definitief overgenomen als raadslid. Ook dat
gaat in mijn ogen erg goed. Samen met Julia en Corrie hebben we
een sterke fractie die het soms zware werk goed aankan. Hierbij is
de steun van de steunfractie, gevormd door Pieter-Jan, Martin Juffer en Mark, onontbeerlijk. Ook de ontwikkelingen (politiek) van de
steunfractie gaat in een razend tempo. Als u goed op de hoogte
bent dan mist u Ewoud Mayers. Hij heeft afscheid van ons
genomen. Vanaf deze plaats dank ik hem voor zijn inzet. Het goede
nieuws is dat we Ans Pluim uit Vierhouten welkom mogen heten in
de steunfractie. Vanzelfsprekend ben ik daar erg blij mee. Nog
steeds is er plek voor enkele steunfractieleden. Mocht u mensen
weten dan hoor ik het graag.
Burgermeester
Namens Gemeentebelang had ik het voorrecht zitting te nemen in
de vertrouwenscommissie, die moest dienen om een nieuwe
burgemeester te selecteren uit de vele sollicitanten. Alle fractievoorzitters zaten in die commissie. De naam zegt het al, het was in
vertrouwen dus ik mag niets over de inhoud zeggen. De komende
75 jaar niet, dus van mij zal nooit iemand iets horen.
Na het maken van procesafspraken gingen we aan de slag. Eerst
naar de CDK in Arnhem. Die deed daar uitgebreid verslag over alle
20

sollicitanten. Uiteindelijk gingen we naar huis met een lijstje van
mensen waar we een gesprek mee wensten. De voorbereiding was
gedegen. Een 2-daagse cursus om de gesprekken goed te voeren
en om alle kandidaten ongeveer dezelfde vragen te stellen. Zo
creëerden we gelijke kansen voor deze mensen. De gespreken zijn
gevoerd op een geheime locatie zodat we geen pottenkijkers
hadden. De uitkomst zult u allemaal al wel hebben vernomen.
Breunis van de Weerd zal onze nieuwe burgermeester worden.
Aan hem de zware taak om het vertrouwen van onze inwoners te
winnen. Mijn vertrouwen heeft hij in ieder geval al.
Rondwegen
De rondweg oost ligt nog steeds stil. Op 22 september is het
ontwerpbesluit in het kader van de NBW-vergunning door de
Provincie ter inzage gelegd, waartegen een aantal zienswijzen zijn
ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
heeft op 24 december 2014 het beroep dat was aangetekend tegen
de "oude" Natuurbeschermingswet vergunning gegrond verklaard
en het besluit voor het verlenen van de vergunning, vernietigd.
Naar aanleiding van deze uitspraak en de vaststelling van het
definitieve aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000-gebied Veluwe
is een nieuwe passende beoordeling opgesteld die de gemeente
op 30 juni 2015 bij Gedeputeerde Staten heeft ingediend. Naar
verwachting neemt de Provincie in maart 2016 een besluit, waartegen in beroep kan worden gegaan. Het blijft dus nog onzeker. Ik
moet voorzichtig zijn maar het zou mij niet verbazen dat we dit jaar
nog stappen kunnen maken.
De rondweg west zal er voorlopig niet komen. De plannen daartoe
zullen in de ijskast worden gezet. In deze bestuursperiode zou een
onderzoek plaatsvinden naar nut en noodzaak, mogelijkheden en
onmogelijkheden van de aanleg van een westelijke rondweg en de
effecten ervan op natuurwaarden. Deze onderzoeken zijn nu
afgerond. Het blijkt dat het effect van de westelijke rondweg
gunstig is op de verkeerssituatie elders in Nunspeet zoals
het Stationsplein. Er zijn een aantal varianten bekeken en de uiteindelijke conclusie is dat de bestemmingsplanprocedure zeer
moeizaam of zelfs onmogelijk zal zijn. Gemeentebelang wil niet
trekken aan een dood paard en het college van B&W stelt ook voor
om dat niet te doen. Natuurlijk is dit een tegenvaller maar zoals u
van ons mag verwachten kijken we naar de kansen die dit biedt.
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We hebben nu de kans om direct de verkeerssituatie rond de
entree van Nunspeet vanaf de Elspeterweg op te pakken. Zeg maar
het gebied tussen de rotonde bij het Transferium, de FA Molijnlaan
en de Nijverheidsweg. Centraal hierin ligt het Stationsplein. Op dat
gebied hebben we een paar ideeën. Dat mag u ook van ons
verwachten. U leest telkens dat VVD en CDA elkaar beconcurreren
op dit gebied met prijsvragen of een ideeënbus. Wij hebben ons
daar maar niet in gemengd maar in stilte hebben we ook goede
ideeën van onze inwoners verkregen en ook zelf bedacht. We
weten zeker dat wethouder Marije Storteboom een expert is op dit
gebied en met goede voorstellen zal komen.
Slotwoord
Op het moment dat ik dit schrijf kijk ik naar buiten en zie de zon
schijnen en de natuur ontluikt alweer. Het is overduidelijk lente.
Heerlijk! Een mooie parallel met Gemeentebelang. Ook bij ons is de
donkere winterse tijd voorbij en staan we aan het begin van de
lente. Een mix van nieuw elan, ervaring en respect voor elkaar
maakt het team tot een ontluikende bloem die steeds mooier wordt.
Wie weet komen we elkaar even tegen bij de ledenvergadering op
woensdag 13 april 2016. Proef zelf de sfeer!
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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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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
Martin Mol

Nadat ik het afgelopen jaar tweemaal een periode van 16 weken de
portefeuille van Marije heb mogen waarnemen zal ik de rest van de
periode vanaf deze plek u op de hoogte houden waarmee ik
namens onze fractie samen met Julia in deze commissie mee bezig
ben.
Nieuwbouw De Brake
Begin januari, het zal u uiteraard niet ontgaan zijn, stond de
toekomst van sport & recreatiecentrum De Brake op de agenda.
Het college stelde een aantal maanden geleden nog voor, over te
gaan tot renovatie van De Brake. Wij hebben altijd voldoende
argumenten om te blijven gaan voor nieuwbouw. Daarnaast viel
het op dat de opties tot financiering van nieuwbouw onvolledig of
zelfs niet in beeld waren. Onze fractie heeft aangedrongen pas te
besluiten als de financieringsopties in relatie tot nieuwbouwvarianten volledig in beeld waren. Wij zijn blij dat onze bijdrage toen
het tij heeft doen keren en dat het voorstel tot nieuwbouw op tafel
kwam. Onze eerste voorkeur was volledige nieuwbouw van zowel
zwembad als sporthal op sportcentrum de Wiltsangh. Dit bleek niet
op een meerderheid te kunnen rekenen. Wij hebben toen gekozen
voor een second best want de optie volledig nieuw, maar dan
gescheiden locatie was voor de coalitiepartijen wel bespreekbaar.
Voor ons was de belangrijkste uitkomst: Een nieuw, volledig
recreatief zwembad met tenminste een 6 baans bad voor de zwem
& poloclub en een nieuwe sporthal inclusief een turnhal op de
Wiltsangh. In de maand juni komt het college met een uitgewerkt
plan.
Borgstelling sportverenigingen
Sportverenigingen met hun vele vrijwilligers zijn een belangrijke
maatschappelijke schakel in onze lokale samenleving. Zij zijn
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betrokken bij het gezondheidsbeleid om sport- en bewegingsactiviteiten voor jong en oud mogelijk te maken. Ook de gemeente
Nunspeet heeft ervoor gekozen om tot deze manier van financieren
over te gaan. Een vereniging is zelf verantwoordelijk voor het
verkrijgen van een lening. De borgstelling wil zeggen dat de
gemeente voor 50% garant staat voor het te lenen bedrag. De
gemeente leent dus niet zelf uit. De andere 50% borg staat het
SWS, Stichting Waarborgfonds Sport voor garant Deze instantie
onderzoekt vooraf de financiële haalbaarheid van de plannen en
controleert jaarlijks de financiële positie van de vereniging tijdens
de looptijd van de lening. Wat Gemeentebelang betreft is dit een
prima instrument wat past in de zelfredzaamheid die we van onze
sportverenigingen vragen.
Ruimen van graven
In 1988 is bij de totstandkoming van de toenmalige beheerverordening begraafplaatsen ingevoerd dat nieuw uit te geven
graven worden uitgegeven voor een termijn van 30 jaar. Deze
termijn kan door de rechthebbende telkens met een termijn van 10
jaar worden verlengd. Gebleken is dat nabestaanden reeds vijf
maal vroegtijdig gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot
verlenging van grafrechten met 10 jaar. Dit terwijl de regeling pas
na 28 juli 2018 van toepassing is. Omdat onze gemeente het beleid
heeft na 30 jaar geen graven te ruimen zou het betekenen dat er
rechtsongelijkheid zou ontstaan tussen diegenen die wel voor
verlenging van grafrechten kiezen en daarvoor betalen en
diegenen die dat niet doen. De vroegtijdige verlenging door
nabestaanden zal dan ook gecorrigeerd moeten worden. Met het
gedane voorstel de verordening te wijzigen zorgt de gemeente
ervoor dat aan het beleid wordt vastgehouden en dat de
nabestaanden ook na het verstrijken van de termijn van het
grafrecht verantwoordelijk kunnen blijven voor het onderhoud.
Mede gezien de achtergrond van veel van onze inwoners van de
gemeente heeft dit onze instemming.
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Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Julia Vriend

Beste lezer,
De eerste maanden van het jaar 2016 zijn alweer voorbij. Er zijn
inmiddels al weer meerdere vergaderingen geweest.
Een van de punten is het speelruimtebeleid. Gelukkig hebben we
binnen onze gemeente veel speelruimte voor kinderen. Dat is ook
belangrijk want buitenspelen is gezond en is belangrijk in de
ontwikkeling van een kind. Daarbij wil Gemeentebelang ook dat
Nunspeet een aantrekkelijke gemeente is voor jonge gezinnen.
Daar horen goede speelvoorzieningen bij. Alle speelruimten zijn in
Nunspeet in kaart gebracht en zo nodig worden speelruimten
vernieuwd/opgeknapt. Hoewel het stuk van het College een beetje
rommelig en onvolledig was, was het uitgangspunt goed. Ik heb
namens Gemeentebelang de wethouder er op aangesproken want
ook het stuk moet goed zijn. De motivatie om een speelvoorziening
te sluiten ontbrak vaak. Dat is natuurlijk geen goede basis om een
besluit te nemen.
Ook zijn we vanuit Gemeentebelang wezen praten bij Iriszorg.
Iriszorg in Nunspeet (Brinkersweg 71) is een crisisopvang. Somt
ontstaat er in iemands leven een crisissituatie en is iemand van de
een op de andere dag dakloos. Dat kan door huurachterstand, een
scheiding maar helaas gaat het ook om huiselijke geweld. Iriszorg
vangt deze mensen dan op en begeleid deze mensen. Nu krijgt
Iriszorg per 1 april 2016 vanuit de Centrum Gemeente Zwolle alleen
nog maar geld voor zorg en niet meer voor stenen. Ofwel
de huisvesting wordt niet meer betaald. Wat zijn daar de
consequenties van? Daar hebben we wethouder over bevraagd en
de boodschap is eigenlijk dat de toekomst het zal uitwijzen. We
houden dit dan ook goed in de gaten.
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En dan hebben we onlangs een nieuwe wethouder Marije
Storteboom gekregen. Jammer vond ik het dat Edward van der
Geest er mee stopte. Edward heeft veel ervaring en was een
betrokken en kundige wethouder. Maar ik zie in Marije een
waardige opvolger. Ik vond het destijds erg jammer dat ze (tijdelijk)
stopte als raadslid vanwege privé omstandigheden en het is fijn dat
ze nu weer terug is. Ik gun zowel Marije als Edward al dan goeds.
En ik hoop dat Marije Gemeentebelang op de kaart houdt.
Tot slot: ook burgermeester van Hemmen vertrekt. Jammer vind ik
dat. De heer van Hemmen is een echte burgervader en een
aanwinst voor Nunspeet. Hopelijk is de nieuwe burgermeester van
hetzelfde kaliber. Ik wens burgermeester van Hemmen al het
goede toe.
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Kramm’s Column
Verslaving
Bij een verslaving is de link naar alcohol of drugs snel gelegd.
Of wellicht bent u zelf verslaafd aan nicotine? Of heeft u een
vermoeden dat uw (klein)kind verslaafd is aan computerspelletjes.
Maar schuilt er niet in elk mens een verslaafde? Want waar kan u
niet vanaf blijven?
Volgens mij schuilt in iedereen een soort vorm van verslaving.
Alleen maakt het natuurlijk een groot verschil of je verslaafd bent
aan cocaïne, het eten van stroopwafels of aan elke dag sporten.
Cocaïne komt mijn inziens voort vanuit een onzekerheid die men
denkt tegen te gaan door drugs te gebruiken. Het geeft een goed
gevoel en de eerste stap naar een verslaving is gezet. Het is
moeilijk daarna terug te keren in het patroon van onzekerheid
terwijl de drugs juist een geluksgevoel aanmaken. Het ‘chemisch’
vrolijk zijn is echter van korte duur, waardoor het verlangen naar
(meer) drugs keer op keer toeneemt. De kunst is te zoeken naar
puur geluk in het leven, maar dat vraagt een ijzersterk karakter.
Hetzelfde geldt min of meer voor het eten van stroopwafels, hetzij
in een minder schadelijke vorm en sociaal meer geaccepteerd. Na
het eten van een pak stroopwafels krijgt de ‘veelvraat’ een slecht
gevoel, maar de drang naar het eten van de stroopwafels blijft
groot. Het is lekker en er zijn genoeg excuses te verzinnen die het
(eet)gedrag goedkeuren. Vaak als men zichzelf een doel stelt
geen stroopwafels meer te kopen, is men zich bewust van de
verslaving en zoekt men naar iets anders. Sporten bijvoorbeeld.
De aangekomen kilo’s stroopwafels worden omgezet in een
onverwoestbare discipline. Het begint met enkele keren hardlopen, maar uiteindelijk kunnen mensen doorslaan in het sporten.
Op zich niet verkeerd. Sporten is gezond, maar het kan ook
roofbouw op het lichaam betekenen. Het is daarom verstandig
vooraf doelen te stellen en ook alternatieven naast het sporten te
hebben, zodat de ‘verslaving’ niet iemand volledig isoleert.
Verslaving. Een intrigerend woord dat bij tal van mensen bepaalde
gevoelens losmaakt en vaak zorgt voor gefronste wenkbrauwen.
En iedereen (h)erkent een verslavingsperiode of manie. Hetzij
tijdelijk of structureel. En daarmee is het duidelijk dat het iedereen
eens overkomt. Een verslaving.
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Psy Go
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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
Corrie Jansen

Wij zijn alweer drie maanden verder na ons vorige Klaverblad.
Sommige maanden vliegen voorbij omdat er veel op de agenda
staat en er veel gebeurd. Zo werd bijvoorbeeld in de vergadering
van januari in de commissie ruimte en wonen meegedeeld dat wat
er in het geldpotje voor de startersleningen zit waarschijnlijk
niet toereikend is voor 2016. Er gaat gebouwd worden in Elspeet
Noord West en mocht er in 2016 al gebouwd kunnen worden in
Molenbeek dan zou het zo maar kunnen zijn dat de bodem van het
potje in zicht komt.
Gelukkig heeft het college een voorstel gedaan om het betreffende
potje aan te vullen zodat er voor 2016 nog goed gebruik gemaakt
kan worden van de starterslening. Helaas is dit alleen voor 2016
want vanaf 2017 wordt deze regeling namelijk stopgezet. Deze
mededeling triggerde mij te zoeken naar wat naast de starterslening mogelijkheden zijn jongeren en huisverlaters financieel te
helpen bij de koop van een huis. Op de site van stichting OpMaat
vond ik een product wat in onze ogen kan aansluiten bij bovenstaand probleem. Dit is met de wethouder gedeeld en dit zal
serieus meegenomen worden als het college na de zomer op zoek
gaat naar andere manieren om het financiële gat wat vaak
aanwezig is bij de koop van een huis te dichten.
Dat er veel op het gebied van wonen gebeurd heeft u ook in de
plaatselijke pers kunnen lezen. Plan Molenbeek komt verder in
ontwikkeling. Wethouder Groothuis verwacht na de vakantie
periode te kunnen starten met het bouwrijp maken van het gebied
en dan zou er misschien voor het eind van 2016 begonnen kunnen
worden met de eerste bouw van huizen. Houdt u de informatie op
de site van de gemeente goed in de gaten als u geïnteresseerd
bent. Er zal rond juni een webpagina opgestart worden. Daar zult u
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ook kunnen lezen hoe en waar u zich kunt melden als u daar zou
willen gaan wonen. Ook is er een CPO (collectief particulier
opdrachtgeversschap) vereniging opgericht. Dit is een vereniging
van een groep(je) mensen die samen een eigen huis willen gaan
realiseren onder begeleiding van een deskundige.
Er werd ons in de afgelopen maand ook advies gevraagd over
duurzaamheid. Het afgelopen jaar ben ik betrokken geweest bij het
tot stand komen van de Routekaart energie neutraal voor onze
regio. Er zijn met name twee zaken die Gemeentebelang genoemd
heeft. Ten eerste is dit; wie betaald wat?
Globaal worden er afspraken gemaakt, Nederland geeft aan om
een bepaalde doelstelling te zullen gaan behalen. Dit bericht gaat
door naar de provincie en uiteindelijk komt het ook op onze bordjes
terecht. Belangrijk hierbij is dat alle energie die je bezuinigd, niet
duurzaam hoeft op te wekken. Verder is als tweede punt het
besparen en hergebruik van materialen genoemd. Aan het college
heeft Gemeentebelang gevraagd of er bij het ontwerpen van
komende woongebieden de nodige aandacht hiervoor zal zijn.
Hierbij is het belangrijk dat er in Nunspeet de mogelijkheid is
om gebruik te kunnen maken van de duurzaamheidslening.
De doorstroom van huurders in onze gemeente verloopt traag.
Dit is een van de redenen dat er een vrij lange wachttijd is voor een
sociale huurwoning. Een andere reden is de opgelegde taakstelling,
(het voorzien van een woning aan iemand met een verblijfsvergunning) in onze gemeente. Natuurlijk is het belangrijk dat deze
nieuwe inwoners van Nederland een plek krijgen om te wonen.
Daar staat tegenover dat wij het ook belangrijk vinden dat onze
inwoners ook verder kunnen met hun leven.
Sinds kort kan er gebruik gemaakt worden van een speciale
subsidie vanuit de provincie genoemd: Steengoed benutten. Over
deze subsidie heeft Gemeentebelang ook een aantal vragen aan
de wethouder gesteld. Wij vinden het belangrijkhet college proactief
en scherp te bevragen als er zich kansen en of mogelijkheden voor
doen die belangrijk kunnen zijn voor onze inwoners.
Het is al weer enige tijd geleden dat er vanuit de coalitie vragen aan
de wethouder gesteld zijn over de werkwijze en de wachttijden voor
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een (sociale huur) woning bij Omnia. De antwoorden die de
wethouder ons kon geven waren voor ons niet duidelijk genoeg.
Daarom zullen wij (SGP, CU en GB) gezamenlijk op bezoek gaan
bij de directrice van Omnia. Het is mij al wel duidelijk dat dit een
complex gebeuren is. Ik hoop u hier de volgende keer meer over te
kunnen vertellen.
Buiten de commissie stukken om speelt er meer waar ik mij samen
met andere Gemeentebelangers voor inzet. Wat ik hierbij wil
noemen is de actie Supporter van Schoon. Voor de derde keer gaat
Gemeentebelang met de scouting uit Nunspeet zwerfvuil ruimen.
Valt het u ook op hoeveel er al weer ligt? Ik zelf schrik er elk jaar
van. Dit is een mooie periode van het jaar om dit te doen. Het gras
is nog niet aan het groeien dus het vuil is makkelijk te zien en goed
weg te rapen. Mag ik u vragen om te komen helpen?
1 middag gewapend met een vuilniszak bezig om ons mooie dorp
mooi te houden. Wat ook enorm helpt is elke dag een "zwerfie" op
te ruimen. Ziet u een stuk plastic rond waaien, neemt u het mee en
gooi het alstublieft in de vuilnisbak.
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70-jarig jubileum Gemeentebelang
Na de Tweede Wereldoorlog vonden er in 1946
verkiezingen plaats voor de gemeenteraden. In
Nunspeet nam Jos Lussenburg als prominente
bewoner van de gemeente deel aan deze
verkiezingen. Hier ligt de oorsprong van de
Vereniging Gemeentebelang.
Gemeentebelang is in 1962 opgericht. Het 50-jarig
bestaan van de vereniging is in 2012 met onder
meer een jubileumboek uitgebreid gevierd. We
willen het 70-jarig bestaan van onze partij echter
ook niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Wij willen u van harte uitnodigen op onze jubileumborrel, waarbij u
ook een introducee mee mag nemen. Uiteraard graag iemand die
Gemeentebelang een warm hart toedraagt. Of nog beter lid wil
worden.
Tijdens de viering van het jubileum zullen we u kort meenemen in
de geschiedenis van Gemeentebelang. Daarna gaan we het onder
het genot van een drankje en een hapje over de toekomst van
Gemeentebelang hebben. We zijn inmiddels alweer halverwege de
raadsperiode 2014-2018. Het begint dus tijd te worden om ons voor
te gaan bereiden om de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Staat 21 maart 2018 al in uw (digitale) agenda? Want ondanks het
70-jarig bestaan is Gemeentebelang nog lang niet aan zijn
pensioen toe. We blijven ons inzetten voor de belangen van alle
inwoners van de mooie gemeente Nunspeet.
Het 70-jarig bestaan wordt op vrijdag 3 juni 2016 vanaf 19.30 uur
gevierd in Hotel Villa Vennendal. De koffie en het eerste drankje
voor u en uw introducee zijn voor rekening van Gemeentebelang.
Graag tot ziens op 3 juni.
Namens de promotiecommissie Gemeentebelang
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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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Gemeentebelang Supporter van Schoon
De landelijke opschoondag is ook dit jaar weer de reden geweest
dat Gemeentebelang Nunspeet met de scouting Nunspeet
gezamenlijk zwerfvuil hebben geruimd langs de “snoeproute” van
Nunspeet richting Elspeet. Bijna 50 scouts (!) hebben met onze
wethouder, fractie en bestuursleden van Gemeentebelang
“zwerfies” geruimd.
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Agenda vergaderingen
April 2016
Maandag

4

Fractieberaad voor de Commissies

Donderdag

7

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

11

Commissie Ruimte en Wonen

Woensdag

13

Algemene Ledenvergadering

Donderdag

14

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

18

Promotie Commissie

Woensdag

20

Bestuursvergadering

Maandag

25

Bestuur Jong Gemeentebelang

Maandag

25

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

28

Raadsvergadering

Mei 2016
Maandag

9

Fractieberaad voor de Commissies

Woensdag

11

Commissie Maatschappij en Middelen

Donderdag

12

Commissie Ruimte en Wonen

Vrijdag

13

Extra Raadsvergadering
(afscheid burgemeester Van Hemmen)

Dinsdag

17

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

18

Bestuursvergadering

Maandag

23

Bestuur Jong Gemeentebelang

Maandag

23

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

26

Raadsvergadering

Vrijdag

27

Extra Raadsvergadering
(beëdiging nieuwe burgemeester)
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Agenda vergaderingen (vervolg)
Juni 2016
Maandag

6

Fractieberaad voor de Commissies

Donderdag

9

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

13

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

16

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

22

Bestuursvergadering

Dinsdag

28

Bestuur Jong Gemeentebelang

Dinsdag

28

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

30

Raadsvergadering

KLEIN BINNENHOF
UITZENDSCHEMA 2016
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur
datum:
maart

3
10
17
24
31

gelijktijdig:
MM
AB

partij:
VVD
CU
Gemeentebelang
College
Gemeenteraad

Het resterende uitzendschema voor 2016 is nog niet bekend bij de
redactie.
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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 - 840 345
ledenadministratie@nunspeet-gemeentebelang.nl

Afscheid
Mw. Dominique Biegnolé
Dhr. I. Vasilica
Dhr. E. Mayers
Dhr. M. Gouswaart
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Welkom
Dhr. H.J. van der Leek
Mw. A.J.G.F. Kranenburg
Dhr. D. Vis
Dhr. P. Hokke
Dhr. R. van der Leek
Dhr. F.S. Visser
Dhr. H. Zwerus
Mw. F. van Keulen
Mw. J. van Rossen
Dhr. H. de Boer
Dhr. D.L. Keppel
Dhr. J. Pluim
Mw. A. Pluim

Interview met...
Nunspeet of all places
Trucjes met audio van Chili tot Mexico
Audiotricz, gevormd door de Nunspeetse
dj’s Kenneth Kroes (26) en Léon Benschop
(25), timmert internationaal in rap tempo
aan de weg. Het harde tempo waarmee zij
hun doorbraak beleven staat ook symbool
voor het muziekgenre: de hardstyle-scene
wel te verstaan. Of zoals zij zelf zeggen
euforische, melodische hardstyle waar hun
ouders ook naar kunnen luisteren. Jong Gemeentebelang had de
eer ze kort even aan de tand te voelen over hun leven en hun kijk
op de gemeente Nunspeet.
Om af te trappen: Vanwaar de naam Audiotricz?
Kenneth: “Eigenlijk is de naam Audiotricz niet spannend, wij vonden
het een leuke samenvoeging van twee woorden uit een muziekprogramma op de computer. Maar om er toch een leuke draai aan
te geven voor het interview: wij zitten meer op het technische vlak
van de sound en zijn heel erg bezig met het design van onze
hardstyle. Schrijf dus maar op dat wij eigenlijk trucjes uitvoeren met
audio [beide heren lachen].”
Wij hebben het genoteerd. En wat doen jullie zoal in het dagelijkse
leven?
Leon: “Wij hebben eigenlijk elk weekend een booking, zo zijn wij
afgelopen maandag teruggekomen uit Mexico en vlogen wij vrijdag
weer naar Los Angeles en vervolgens zijn wij respectievelijk de
maandag erop weer in Nunspeet.” Kenneth: “In de ‘normale’
doordeweekse dagen zitten wij in de studio muziek te maken. Wij
maken onze eigen nummers en daarmee braken wij eind 2013 ook
door. Het nummer ‘Infinite’ werd door verschillende dj’s gedraaid en
toen is het hard gegaan. Sindsdien draaien wij door heel Europa en
van Australië tot Zuid – Amerika.” Leon: “Een set duurt ongeveer
een uur tot anderhalf uur en waar wij eerst veelal als openingsact
werden geboekt staan wij de laatste tijd geregeld als headliner op
de planken. 70 procent van de nummers die wij draaien tijdens een
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optreden is eigen muziek en de overige 30% is muziek van
collega’s die wij kunnen waarderen en natuurlijk bij ons genre
aansluit.”
Klinkt als een droom die uitkomt, wat is het mooiste wat jullie tot nu
toe hebben meegemaakt?
Kenneth: Toch wel het optreden in Chili waar het publiek zo hard
losging dat de vloer het begaf. De mensen zakten letterlijk door de
vloer en het optreden moest worden stopgezet. Dat was echt
fenomenaal. De mensen In Zuid – Amerika beleven de muziek zo
intens dat is echt geweldig om mee te maken. Leon vult aan: “Zuid
– Amerika is echt een gekkenhuis. Bijvoorbeeld toen ik in Mexico
ging stagediven werd mijn schoen gejat omdat zij gewoon zo graag
iets van jou willen hebben. Uiteindelijk zag ik de man die mijn
schoen had afgepakt en hebben wij hem op het podium getrokken.
Hij heeft de hele set met een Audiotricz vlag staan zwaaien. Echt
bizar."
En als jullie de wereld rond reizen dan is het natuurlijk heerlijk thuiskomen in Nunspeet…
Leon: “Ja, Nunspeet geeft toch een bepaalde rust. Het klinkt raar,
maar als ik in Nunspeet ben dan hoor ik altijd de vogeltjes fluiten.”
Kenneth: “Het dorpse karakter spreekt mij aan. Het ‘ons kent ons‘
gevoel. Nunspeet is toch een soort van thuiskomen inderdaad.
Gezellig een biertje drinken in de kroeg bijvoorbeeld. Het is voor
ons gewoon normaal in Nunspeet.“ Leon: “Precies. Wij leven
natuurlijk niet bepaald standaard met onze bookingen her en der.
En daardoor krijgen wij ook niet veel mee van Nunspeet, maar die
dagen dat wij er zijn is het wel oud en vertrouwd.”
Wat is er anders aan Nunspeet? Of beter gezegd, wat willen jullie
graag anders zien?
Kenneth: “Een feestje/podium op het marktplein lijkt ons echt wel
heel vet. Gewoon een keer wat anders dan een taptoe of een
klederdrachtfestijn. Het moet altijd binnen de lijntjes in de gemeente
Nunspeet. Dat is wel eens jammer, waarom niet gewoon een feest
in het centrum van Nunspeet. Wij hebben er de ruimte en de
mogelijkheid toch voor?” Leon: ”Het lijkt ons inderdaad heel gaaf
om eens op het marktplein in Nunspeet te staan. Daarmee kan
Nunspeet zichzelf ook op de kaart zetten.
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Oh, ja. En daarnaast mis ik een supermarkt die op zondag open is.
Of een avondwinkel. Dat is wel een soort basisbehoefte waar
Nunspeet niet in voorziet.
En is er nog meer in de gemeente Nunspeet dat jullie verbaast? Op
het gebied van politiek bijvoorbeeld?
Leon: “Wij krijgen er weinig van mee, dus ik zou het niet zo weten
eerlijk gezegd. Wel denk ik dat de jongeren in Nunspeet niet echt
aan hun trekken komen.” Kenneth vult aan: “Ja. Hoeveel jongeren
trekken er niet weg uit Nunspeet? De lange wachtlijsten bij Omnia
wat al jaren speelt en het tekort aan starterswoningen. Heeft dat te
maken met de traagheid van besluitvorming? Hier moet de
gemeente Nunspeet wat ons betreft zeker wat aan doen.” Leon
kopt in: “Jongeren zijn tenslotte de toekomst”.
En als afsluiter: wat is jullie droom voor de toekomst?
Leon: “Het lijkt ons echt heel gaaf om in Azië te draaien. Die kant
van de wereld willen wij nog graag op. Dat gewoon iedereen onze
muziek hoort.” Kenneth: “Daar sluit ik mij volledig bij aan. En
daarnaast heb ik nog een wens voor de gemeente Nunspeet:
graag een rechtstreekse intercity naar Schiphol [beide heren
lachen].”

Het interview met Audiotrixz is op 11 maart geplaatst op de
Facebook pagina van Jong Gemeentebelang en bereikte
inmiddels meer dan 6.600 mensen. Mede dankzij 95 likes en
11-deelacties.
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Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

April 2016
Dhr. D.A. Bosma

Dhr. H.A. van de Waterweg - Berends

Dhr. E. Klein

Mw. M. de Jongh

Mw. W.J.C. van der Kraan - Brummel Mw. Kiki Poorter
Mw. S.M. Kraandijk - Bakker
Mw. A. Pluim
Mw. A. Pos-Pars
Mei 2016
Mw. H. Batenburg
Dhr. P. de Boer

Dhr. G. Pluim
Dhr. W. Kooijmans

Mw. C. Jansen - van de Brink
Mw. G. van Slooten - Beelen
Mw. J. H. Stulen - Reinders

Dhr. F.S. Visser
Dhr. R. Jansen

Juni 2016
Mw. A.J.E. Hoogers - Wismeijer
Mw. P.M. Hamer - Baart

Dhr. J. Egbers
Dhr. J. Gringhuis

Dhr. A.R.J. Kooijmans

Mw. A.G. Timmerman - Zwikker

Dhr. B. Lankman
Mw. H.H. Makkink - van Dijk

Mw. Eva Bronkhorst
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HIER STOND VELE JAREN EEN
ADVERTENTIE VAN:
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.

GEMEENTEBELANG BEDANKT ANDRIES
BEELEN VOOR DE TROUWE JAREN ALS
ADVERTEERDER
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