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Redactioneel
Loslaten
Het is helemaal hip tegenwoordig. Loslaten is ontwikkelen, loslaten
is naar jezelf kijken of met een mooi woord: reflecteren. Gelukkig is
loslaten bij ons gewoon in vrijheid stellen, zoals de dikke Van Dale
voorschrijft. Dat is ook de kern van Gemeentebelang. Iedereen in
vrijheid stellen. Niet een bepaalde groep, maar u, jij en ik. Van
geloofsovertuiging tot geaardheid en van geslacht tot gedachtegoed.
Als je vastgrijpt aan iets of iemand dan raak je verblind. Kijk naar
de wereld om ons heen of in onze politieke arena. Punten worden
niet vanuit de samenleving bekeken, maar vanuit een eigen vooringenomen standpunt. Zonde. Het levert vertroebelde besluitvorming
op en komt de gemene deler meestal niet ten goede.
En Gemeentebelang? Gemeentebelang laat het ideaal nooit los. Al
70 jaar volgen wij de woorden van Jos Lussenburg: “handelen in
het belang van de gemeente”. Wij stellen iedereen in vrijheid om te
wonen, werken en recreëren in onze gemeente. Wat levert ons dat
op? Een leefbaar Nunspeet met vier prachtige kernen.
En hoe we dat keer op keer doen? Dat rapporteren wij elk kwartaal
in ons clubblad. Het staat weer boordevol informatie over de
bijdragen van onze raadsleden, de Heideloop en nog veel meer.
Dus leest u vooral gauw verder en wij horen het graag als er
vragen en/of opmerkingen zijn.
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
Mark van de Bunte
Molenweg 70
8071 TG Nunspeet
06 - 1698 0830
mark.vandebunte@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
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Bestuur (vervolg)
Bestuurslid
Gerrit Storteboom
Vitringaweg 4
8071 KA Nunspeet
0341 - 257153
gerrit.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl
Aspirant bestuurslid
Danny Vis
Schubertstraat 16
8071 VB Nunspeet
06 - 4799 8327
danny.vis@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 & Onderhoud
Recreatie & Toerisme
Water | Sport & Bewegen
Natuur– & 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
Edward Koers
Wiekslag 2
8077 TJ Hulshorst
06 - 3177 8784
edward.koers@nunspeet-gemeentebelang.nl
Ans Pluim
Tongerenseweg 7
8076 PV Vierhouten
06 - 3078 0431
ans.pluim@nunspeet-gemeentebelang.nl
Jacqueline Mensink
Jongkindhoek 61
8072 JS Nunspeet
06 - 5085 2996
jacqueline.mensink@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Jong Gemeentebelang
Voorzitter & 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

De vakanties naderen met rasse schreden. Wij mochten Mark van
de Bunte tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 april
officieel inlijven bij het bestuur en hebben inmiddels alweer een
nieuw aspirant bestuurslid binnen onze gelederen: Danny Vis. Hij
zal zich elders in het Klaverblad aan u voorstellen. Danny, van
harte welkom bij onze club!
Vrijdagavond 3 juni hebben wij stil gestaan bij het feit dat het deze
maand 70 jaar geleden is dat onze oprichter Jos Lussenburg met
de gemeenteraadsverkiezingen heeft meegedaan en met 2 zetels
in de raad kwam. Complimenten aan onze promotiecommissie! Zij
hebben een leuke avond verzorgd met een interactieve quiz en
een aantal prikkelende stellingen, waarover gediscussieerd kon
worden. De avond werd afgesloten met een jubileumborrel op het
terras van Villa Vennendal. Ook een compliment aan hen, zij
hebben deze avond wederom tot in de puntjes verzorgd!
Die avond mochten wij ook enkele introducés verwelkomen. Wij
hopen dat zij naast de leuke avond, ook geïnteresseerd zijn
geraakt in datgene wat wij doen en wellicht lid worden van onze
vereniging. Onze leden zijn immers de ambassadeurs van
Gemeentebelang.
Het zomerreces is in aantocht. De fractie heeft deze maand nog
veel werk te verzetten met mooie punten op de agenda. U leest er
meer over verderop in dit blad.
Zaterdag 20 augustus: de 8e Nunspeetse Heideloop op de speelweide aan de Stakenbergweg. Bent u in de gelegenheid om een
handje te helpen? Meld u aan bij Corrie Jansen. Maar wees vooral
van harte welkom op dit mooie, sportieve evenement dat zowel
Nunspeet als Gemeentebelang op de kaart zet.
Namens het bestuur wens ik u alvast een fijne vakantie toe!
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Van de Wethouder

Door de wethouder
Marije Storteboom

Alweer bijna zomer, de afgelopen weken waren toch echt prachtig.
Heerlijk is deze periode van het jaar, met weer om lekker buiten te
vertoeven. Maar daarnaast is juni ook een maand waarin alles nog
af moet voor het zomer reces. Voor mij betekende dat knallen in
juni.
Er lagen onderwerpen voor zoals de hemelwatervisie en de sportonderwerpen. Voor de hemelwatervisie ben ik in het voorjaar in
Elspeet geweest en ben ik het gesprek aan gegaan met inwoners
daar. Er was emotie over de inzet van de gemeente, daarom zijn
we vooral ook in gesprek gegaan met de inwoners en hebben wij
vertelt wat onze plannen zijn. Allereerst was er door het college
180.000 euro vrijgemaakt voor zeer korte termijn maatregelen en
werden er daarnaast nog meer maatregelen voorgesteld. Op deze
avond konden inwoners ook eigen ideeën aandragen, wat ook gebeurde. Zo zijn er een aantal ideeën daadwerkelijk verwerkt in het
voorstel.
De korte termijn maatregelen zijn maatregelen waarvan we denken
dat die snel uit te voeren zijn, in de praktijk bleek dit toch wel iets
weerbarstiger. Want voor het afgraven van een wadi aan de
Hogeweg Vliersepad moest er eerst nog een archeologisch
onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek leverde nog twee
vuursteentjes op. Gelukkig gaf de archeoloog toen aan dat dit nog
geen archeologische vondst maakte en dat we gewoon konden
beginnen met afgraven. De archeoloog wilde nog wel de graafwerkzaamheden volgen om te kijken of er nog meer boven
komt. Gelukkig nu dan toch gestart.
De hemelwatervisie heeft nu voorgelegen in de commissie, en gaat
door naar de raad van juni. Na deze besluitvorming zal er worden
15

gestart met de verdere maatregelen met als doel een veilige
robuuste samenleving, zonder overlast van water in de huizen. In
de visie staat ook dat overlast op straat wordt geaccepteerd, met
de hoosbuien die er tegenwoordig steeds meer zijn kan dit ook
niet anders. Maar we moeten voorkomen dat het water dan in de
huizen komt. Dit vraagt ook wat van de inwoners zelf, je kan de
regenpijp af gaan koppelen (zodat het riool hier niet mee wordt
belast), hier kan ook nog een subsidie voor worden aangevraagd.
Maar de inwoners kunnen ook kijken naar de verhardingen in hun
tuin, want hoe meer verharding hoe moeilijker het is voor het water
om weg te lopen. Daarmee is dit probleem ook een gezamenlijk
probleem, waarbij en de overheid zich inzet maar van de burger
ook wat kan worden verwacht. Dit past denk ik heel erg bij de
ontwikkeling die de laatste jaren wordt ingezet. De overheid is niet
de allesoplosser, dat kan ook niet meer want hier zijn ook geen
gelden meer voor.
Daarnaast dus de sportonderwerpen deze maand op de agenda.
Dit is een besluit welke heel wat voorwerk kent. In januari is een
principe besluit genomen over het zwembad en de Wiltsangh, dit
is toen verder vertaald naar een getekend programma van eisen
voor het zwembad en update van het masterplan Wiltsangh. Deze
twee projecten zijn positief ontvangen door de commissie. Dit is
een belangrijke stap naar een toekomst in Nunspeet waarbij we
voorzieningen nog beter op orde hebben.
De genoemde voorzieningen dragen ook bij aan een gezonde
leefstijl en stimuleert sport en bewegen. Ook dat is een belangrijk
punt voor mij. Zoals iedereen wel ziet en leest, stijgt het aantal
mensen met overgewicht en vooral ook het aantal kinderen met
obesitas. Bewegen en een gezonde leefstijl worden daarmee
steeds belangrijkere onderwerpen en goede voorzieningen zijn
een middel om dat te bereiken.
Het dynamische in het proces om te komen tot de voorliggende
resultaten zat vooral in de samenwerking met de verenigingen die
het betreft. Ambtelijk en bestuurlijk zijn we in gesprek gegaan met
de verenigingen (en ook de gebruikers van het zwembad = lees de
Commissie Nieuwbouw) om uit te vragen wat de wensen waren, in
welke ontwikkelingen de verengingen zitten (bijvoorbeeld groei
van leden, et cetera) en hoe zij aankijken tegen noodzakelijke en
16

wenselijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld kleedkamers, velden
en kantines. Het is goed in gesprek te zijn en te blijven, waarbij het
uitgangspunt is dat we het misschien niet helemaal eens hoeven te
worden als we maar samenwerken aan een goede voorziening.
Dat betekende dat de wens voor een groter recreatief bad niet
gehonoreerd kan worden (dit was al besloten in januari), maar andere wensen weer wel. Een uitdagend proces om in te zitten, dit
moet naar de toekomst verder worden doorgezet.
Verder gebeurde er nog veel meer, mooie momenten als de
opening van de Stakenbergtoren. De uitkijktoren van 20 meter
hoog, gemaakt van streekhout, gelegen aan de Stakenbergweide.
Een heel mooi sluitstuk van een vernieuwing die daar heeft plaatsgevonden .een mooie toeristische en lokale/regionale trekpleister.
Maar ook discussies over de toekomst van de Schaapskudde, een
prijsuitreiking van de Keiler, het ondertekenen van een convenant
om glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken. Het zijn hele
diverse dingen waar je zoal mee bezig bent.
Na juni loopt de extreme drukte wat af, maar zijn er weer andere
dingen ingepland zoals werkbezoeken aan (recreatie) bedrijven.
Een mooi moment om juist als het wat vergaderingen betreft wat
rustiger is om eens in de gemeente Nunspeet te kijken wat
bedrijven bijvoorbeeld doen aan de participatiewet, re-integratie
maar ook ontwikkelingen bekijken die plaatsvinden binnen de
recreatiesector.
Ik wens iedereen een hele fijne warme zomer toe, met veel plezier,
misschien lekker een vakantie voor de boeg. En tot het volgende
Klaverblad.
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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
De zon schijnt voor Gemeentebelang. Onze nieuwe wethouder
Marije Storteboom heeft zich verbazend snel ingewerkt en geeft
ons de energie om er een stapje bij te doen. Haar dossiers pakt ze
op alsof ze er al jaren zit. De resultaten mogen er zijn. We mogen
trots zijn op zo’n wethouder. De driehoek tussen de wethouder,
voorzitter bestuur en mij is buitengewoon goed. Hiermee kunnen
we problemen die in het recente verleden voorkwamen voorkomen
of elimineren. De fractie groeit niet alleen in aantal maar ook in
kwaliteit. Corrie Jansen heet zich de portefeuille R&W in een hoog
tempo eigen gemaakt en geldt intussen als specialist. Julia Vriend
blijft haar portefeuille binnen het sociale domein met hart en ziel
behartigen. Martin Mol waagt zich aan de cijfers en leest ze alsof
het een kinderboek is. Ook pakt hij de sportonderwerpen op. Daar
zult u vast nog wel meer van lezen. De steunfractieleden steunen
ook echt in veel gevallen. Natuurlijk zitten ze vooral in de steunfractie om iets te leren en specifieke kennis in te brengen. In het
vorige Klaverblad meldde ik u dat Ans Pluim uit Vierhouten ons is
gaan versterken in de steunfractie. Nu kan ik u melden dat Edward
Koers uit Hulshorst en Jacqueline Mensink uit Nunspeet ook zitting
hebben genomen in de steunfractie. Deze mensen zullen zich
elders in dit blad aan u voorstellen. Van harte welkom natuurlijk.
We kunnen overigens nog steeds mensen gebruiken. Vooral
Elspeet, Vierhouten en Hulshorst zijn nog ondervertegenwoordigd.
Vrachtwagen parkeren Nunspeet
Gemeentebelang is en was voor een vrachtwagenparkeerplaats in
onze gemeente maar dan moet het wel betaald worden door de
gebruikers. Ik mocht dit onderwerp behandelen in de commissie
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R&W. Het voorstel van het college was om de huidige locaties
Wiltsangh en Lepelingen op te heffen en vooralsnog geen
gemeentelijke vrachtwagenparkeervoorziening te realiseren. Er zal
extra handhaving worden ingezet op foutgeparkeerde vrachtwagens. De huidige locaties veroorzaken nogal overlast voor
omwonenden en bedrijven. Daarom kunnen we goed leven met het
opheffen.
Het realiseren van een eigen vrachtwagen parkeerplaats zou veel
geld kosten waardoor de gebruikers hoge bedragen moeten gaan
betalen. Het is niet realistisch te veronderstellen dat er dan gebruik
zal worden gemaakt van de parkeerplaats. Het alternatief is dan op
particulier terrein of op de betaalde parkeerplaats in Doornspijk.
Wat Gemeentebelang betreft een goed alternatief. Voor ons was
het erg belangrijk dat de Bedrijvenkring Nunspeet ook achter dit
voorstel staat. Die hebben er tenslotte ook verstand van. Dus als
het goed is zien we binnenkort ’s avonds en in de weekenden geen
geparkeerde grote voertuigen meer op de openbare weg of
parkeerplaats. Voor de juiste maten verwijs ik u even naar de
website van de gemeente.
Hemelwatervisie gemeente Nunspeet.
Nee, dit gaat niet over duurzaamheidsmaatregelen om de hoeveelheid hemelwater terug te dringen. Die zijn ook nodig maar dit gaat
over hoe we het hemelwater verwerken wat dan toch valt. Is het
niet een beetje dweilen met de hemel open? Ik denk dat we ook in
de toekomst niet kunnen voorkomen dat hemelwater voor overlast
zorgt. Prioritiet is voor ons het voorkomen van water in panden. Dat
mag al helemaal nooit rioolwater zijn natuurlijk. Het riool zal worden
aangepast zodat de capaciteit groter wordt. We zullen meer
het rioolwater en het hemelwater gescheiden houden door af te
koppelen. Verder zullen er maatregelen worden genomen om
hemelwater daar waar het valt in de bodem te laten infiltreren.
Vooral Elspeet heeft veel overlast na hevige buien. Het centrum
van het dorp ligt in een dal waardoor water uit de hoger gelegen
wijken daar voor overlast zorgt. Het water zal dus in de hoger
gelegen gebieden moeten worden opgevangen en geïnfiltreerd of
geborgen. Er zullen dus wadi’s komen en het water zal op de weg
worden opgevangen. Als de weg als opvangbak fungeert dat
moet voorkomen worden dat golfslag alsnog de oorzaak is van
onderlopende panden. Daarom zal het verkeer worden tegen20

gehouden/omgeleid. Kortom nog veel werk aan de winkel wat nog
veel geld gaat kosten. Wij stemden in met de wetenschap dat de
actualiteit aangeeft dat we overlast nooit helemaal zullen
voorkomen.
Deregulering
Minder regels daar waar het kan en als er dan toch regels zijn dan
moeten ze voor onze inwoners gemakkelijk hanteerbaar zijn. Op de
agenda van de commissie AB werd dit onderwerp besproken. Als
het gaat om vergunningen dan is dit project volgens mij al mislukt
want er komen steeds meer voorwaarden (regels) en het verkrijgen
van een vergunning voor een evenement is niet simpel. Sterker
nog, veel vrijwilligers zien ervan af of dreigen te stoppen met het
organiseren van evenementen. Ongelukken zoals die met de
monstertruck in Haaksbergen en het omvallen van een hoogwerker
in de gemeente Oldebroek veroorzaken steeds weer nieuwe regels.
Moeten we nu dan maar stoppen met het project deregulering? Ik
heb aangegeven namens Gemeentebelang dat we juist meer in
moeten gaan zetten op deregulering. Wij als raad moeten dan
minder op het afrekenen van bestuurders gaan zitten. Dat moet
omdat de expansieve groei van regels niet alleen bedoeld is om
een evenement veilig te laten verlopen maar ook om afrekening van
bijvoorbeeld de burgemeester te voorkomen. Natuurlijk gaat
deregulering over meer. Minder regels! Voor ons kunnen regels die
niet worden gehandhaafd en verder geen functie hebben worden
geschrapt. Onze inwoners moeten niet tegen een muur van
bureaucratie en regels aanlopen als ze de gemeente nodig hebben.
Een overheid die meedenkt en mee veert als dat nodig is. Dat
hebben we nodig.
Revitalisering sportpark Wiltsangh
De oplettende lezer zal zich verbazen dat ik hier over schrijf want
het onderwerp hoort bij de portefeuille van Martin Mol. De maand
juni was dit keer wederom een zeer drukke maand met veel
onderwerpen. Dat gold in mindere mate voor Julia, Corrie en mij
maar vooral voor Martin. Omdat we in een team werken nam ik een
paar onderwerpen van Martin over zodat we samen overal
voldoende aandacht aan konden geven. Gemeentebelang heeft de
revitalisering van sportpark De Wiltsangh al heel lang als
speerpunt. Er waren al veel vorderingen gemaakt maar het wachten
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was toch een beetje op de besluitvorming rond De Brake. Dat
besluit viel in januari 2016 en een deel daarvan was dat de sporthal
op het sportpark zou komen. Vanaf dat moment wist onze
wethouder Marije hoe het verder kon.

Marije en haar ondersteunende ambtenaren traden in overleg met
de bewoners van het sportpark. Dat zijn de korfbal-, tennis-, hockey
-, voetbal– en fietscrossvereniging. Vanwege een aparte (subsidie)
traject voor de fietscross en andere wielersport werd dit nog even
buiten beschouwing gelaten. Op het plaatje (gedrukt helaas zwart
wit maar digitaal op onze site in kleur) Ziet u hoe het er ongeveer
uit gaat zien. De ontsluiting voor auto’s zal niet meer door de wijk,
maar via de rondweg moeten gaan gebeuren. De fietspaden zullen
volop aandacht krijgen als het gaat om veiligheid en de beleving
daarvan. Dichtbij de rondweg zal de parkeerplaats komen en
fietsenstallingen komen verspreid over het terrein dichtbij de
voorzieningen. Door uitbreiding van het ledental van verschillende
verenigen is een tweede kunstgrasveld voor de hockey en ook een
tweede kunstgrasveld voor de voetbal voorzien. De sporthal kom
een beetje centraal te liggen. Wat nu ook definitief is, dat er ook
een mooie turnhal bij zal komen. De gemeente zal zorgen voor alle
22

sport gerelateerde voorzieningen en de verenigingen moeten dan
zelf zorgen voor zaken zoals kantines, bestuurskamers en tribunes.
Ook het leidingwerk gaat op de schop want die voldoet nu al niet
meer en straks al helemaal niet meer. Dus dat moet ook echt goed.
We zijn blij dat de duurzaamheid ook een belangrijke rol speelt. Zo
zal het park energieneutraal moeten worden door middel van de
variant All Electric Energieneutraal. In de plannen herkennen we
ons helemaal. We hadden het zelf geschreven kunnen hebben. Het
mooie is dat de verschillende gebruikers van het sportpark er ook
achter staan. Die gebruikers zullen in de toekomst wel huur gaan
betalen voor de gemeentelijke gebouwen maar kunnen de hoogte
daarvan beïnvloeden door zelfwerkzaamheid.
Slotwoord
Met de zomervakantie voor de deur rest mij nog u een hele fijne
vakantie toe te wensen. Ik hoop velen van u te ontmoeten bij de
Nunspeetse Heideloop op zaterdag 20 augustus 2016. Opgeven
als vrijwilliger kan bij Corrie Jansen maar u kunt ook gewoon even
komen buurten of meedoen. Tot slot wil ik attenderen op onze
mooie nieuwe website die door ons lid Arnout Joosse van Proven
Web Concepts mogelijk is gemaakt.

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 zo veel mogelijk 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

Prioriteiten begroting 2017-2020
In de maand april stonden de prioriteiten voor de begroting
geagendeerd. Dat is het moment voor de fracties eerst schriftelijk
kenbaar te maken waar de prioriteiten liggen. In de raadsvergadering hebben wij het volgende ingebracht:
 Aangaande de begroting vindt Gemeentebelang de weerstands-

capaciteit een belangrijk aandachtspunt.

 De grondexploitatie blijft wel een punt van zorg. Daarvan zeggen

wij dat strategische aankopen zeer zorgvuldig moeten worden
afgewogen en niet altijd meer mogelijk zijn.
 Toekomstige OZB verhogingen zijn mogelijk niet te voorkomen
maar wij moeten er wel naar blijven streven. Probeer bij
eventuele verhogingen sterke schommelingen te voorkomen.
 Houd alle financieringsopties open aangaande de nieuwbouwprojecten van het zwembad en de sporthallen.

In de commissie is uitvoerig gesproken over de inzet van de NUON
reserves en in het bijzonder over het terugbrengen van de rekenrente die wordt gehanteerd. Het advies vanuit het college is om dit
voor de toekomst terug te brengen naar 2%. Dit advies willen wij
volgen maar daarbij wel opmerken dit gefaseerd en zorgvuldig te
doen. Een koppeling aan de jaarlijks vast te stellen rekenrente lijkt
ons een goede optie. Geen grote bezuinigingsoperaties alleen
maar om het percentage rekenrente naar beneden te brengen.
 De aanpak van Stationsomgeving wordt behalve door ons ook

door de meeste fracties genoemd.

 Prioriteit geven aan duurzaamheid, echter zien wij deze prioriteit

graag in elk project als zodanig meegenomen en opgenomen.

 De stofkam door de nota reserves en voorzieningen.
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 Het onderwerp waar Gemeentebelang al vele jaren aandacht

voor vraagt ook als prioriteit hebben benoemd…en dat is handhaving.

Jaarstukken 2015
Elk jaar wordt in juni de jaarrekening van het voorgaande jaar
opgeleverd door het college aan de raad. Dit volgens de methode
BBV: Besluit – Begroting – Verantwoording. Het gaat dus nu om
die verantwoording. Een lijvig jaarrapport (170 pagina’s) waarin
helder en overzichtelijk uit de doeken wordt gedaan op welke wijze
onze gemeente met de centjes omgaat. Deze jaarrekening wordt
door een groot accountantskantoor gecontroleerd en er wordt door
hen een goedkeurende verklaring afgegeven. Dit jaar voor het
eerst met een voorbehoud omdat er nog geen definitieve cijfers
beschikbaar waren met betrekking tot het sociaal domein wat in
regioverband wordt uitgevoerd. Onze conclusie was helder: Onze
gemeente heeft de financiële zaakjes goed op orde! Wel hebben
we aandacht gevraagd voor het feit dat er in de krant staat dat de
gemeente 2,2 miljoen over houdt…technisch klopt dit wel maar
van dit bedrag wordt 1,4 miljoen overgeheveld naar dit jaar. Dan
houd je nog ruim 8 ton over wat we graag reserveren voor de
onzekerheden rondom het sociaal domein. Wij hebben gevraagd
om in de communicatie van het jaarresultaat in elk geval die
overhevelingen eruit te halen.
Uitwerking nieuwbouw zwembad
Hoewel het onze voorkeur had om zowel het nieuwe zwembad als
de nieuwe sporthal(len) op de Wiltsangh te bouwen hebben wij
in januari ingestemd met het voorstel het zwembad op locatie
Wezenland te gaan bouwen. Dit om 2 redenen. We zagen dat er
voor ons voorstel geen meerderheid te vinden was in de raad en
we wilden graag doorpakken om tot nieuwbouw over te
kunnen gaan. Dat is gebeurd en onze nieuwe wethouder heeft dit
voortvarend opgepakt, heeft de vaste gebruikers daarin volop
betrokken en heeft deze maand een zogenaamd Visueel
Programma van Eisen aan ons voorgelegd waar we eigenlijk niets
op aan te merken hebben en enthousiast over zijn. Een mooi plan
waar volop de recreatieve functie is opgenomen, de zwem & poloclub blij mee is, een mooi doelgroepen bad is meegenomen en
waarbij er aangaande duurzaamheid uitgegaan wordt van een “All
Electric” energie neutrale uitwerking.
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Hoe gaan we dit betalen? Als dekking van deze plannen (ook de
bouw van de sporthallen) zijn de belangrijkste punten een vrijval
van kapitaallasten van de huidige Brake, inzet uit een reservevorming Wezenland/Wiltsangh (uitgegaan wordt dat er de komende
jaren een reserve van 4 miljoen wordt gevormd waardoor je jaarlijks
€ 100.000,- ten gunste van de exploitatie kunt brengen) Een
verhoging van de toeristen en forensenbelasting met 20 cent naar 1
euro. We zitten zowel regionaal als landelijk nog heel erg laag als
het gaat om deze heffing. Ook is het nieuwe zwembad een
welkome aanvulling op ons recreatieve aanbod in de gemeente. En
als laatste (sluitpost) een verhoging van de OZB van 3% in 2018 en
een verdere verhoging van 2% in 2019. Die laatste 2% ziet onze
fractie graag anders ingevuld. Wij zien graag dat de opbrengsten uit
de precarioheffing als dekkingsmiddel wordt ingezet zodra dit kan
en er geen juridische bezwaren meer kunnen volgen. Mocht blijken
dat dit niet kan is voor ons een verhoging van 2% OZB in 2019 ook
geen bezwaar. Dit lijkt heftig maar het is voor een belastingplichtige
slechts een paar euro per jaar.
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Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Julia Vriend

We hebben weer een aantal mooie dagen gehad vol zon. De
bladeren groeien weer aan de bomen en overal zie je groen. Wat
wonen we toch in een prachtige gemeente! Die prachtige gemeente
hebben we ook op sociaal domein. Gemeente Nunspeet is een
sociale gemeente en dat willen we zo houden. Tot dusver leek het
erop dat de transities (overhevelen van Rijkstaken naar gemeenten
als jeugdgezondheidszorg en WMO) soepel verliepen. Helaas
kwam er toch een mail binnen waaruit blijkt dat de jeugdgezondheidszorg niet soepel loopt. Er was een zorgvraag maar de
zorgaanbieder zat vol. Ik heb direct actie ondernomen en contact
gezocht met de verantwoordelijke ambtenaar. Ook heb ik vragen
gesteld in de commissie. Ofwel het helpt om raadsleden aan te
spreken als je ergens tegen aanloopt met betrekking tot gemeentelijke taken. Want door vragen te stellen kwam er meer duidelijkheid.
Het geld in de jeugdgezondheidszorg is niet op maar er is met
zorgaanbieders een plafond afgesproken ofwel zij krijgen een
bepaald budget voor een aantal zorgvragers en alles erboven aan
zorgvragen wordt niet vergoed door de Gemeente. Er zijn nog zorgaanbieders waar wel ruimte is. Hoe zit het dan met de maatwerk?
Als iemand echt perse bij een bepaalde zorgaanbieder wil die aan
zijn/haar plafond zit kan er PGB aangevraagd worden.
Juni is voor raadsleden altijd een drukke maand. Alle onderwerpen
moeten voor de vakantie nog besproken worden. Deze keer stond
er voor mij GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst) op de agenda.
Zij voert een aantal taken met betrekking tot gezondheidszorg,
zoals schoolarts, vaccinatieprogramma en dergelijk uit. Echter is er
een verschuiving en vraagt het college om meer flexibiliteit met de
inkoop van diensten. Bepaalde taken moet de gemeente inkopen
via GGD en sommige taken mogen ze inkopen. Daar staan we
achter want dan hou je het transparant en beheersbaar. Verder
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hebben we het gehad over stichting PROO zij regelen het
openbaar onderwijs in onze regio. Hoewel het nu lijkt te lopen
hebben we onze zorg wederom uitgesproken over het feit dat de
enige openbare school in Nunspeet onder de opheffingsnorm zit.
We hebben de wethouder gevraagd aandacht te blijven geven aan
dit onderwerp. Tot slot hebben we het gehad over meldpunt
huiselijk geweld. Helaas komt er huiselijk geweld voor. Bij zowel
ouderen als kinderen en andere kwetsbare groepen. Elke vorm van
geweld keurt Gemeentebelang natuurlijk af. Helaas komt geweld in
die mate voor dat er een meldpunt is. Dat meldpunt moet optimaal
draaien om zo op te komen voor de slachtoffers van huiselijk
geweld. Ik wil ook u vragen niet uw ogen te sluiten als er vermoeden is van huiselijk geweld. U kunt zich anoniem melden. Klein gebaar met hopelijk grootse gevolgen. Aan het steunpunt zal het niet
liggen.
Nu 2 maanden zomerreces. Even bijkomen van alle drukte. Ik wens
u een fijne vakantie toe. Hopelijk met veel mooie zonnige dagen.
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Kramm’s Column
Wetenschap
Wist u dat onze mimiek en zelfs onze houding verraad of wij
iemand aantrekkelijk vinden of niet? Dit heet in de wetenschap de
approach/avoid benadering. Wanneer iemand aantrekkelijk is
vertellen ruim honderd (bijna niet waarneembare) spiertjes in
het gezicht de approach of avoid beweging. Sterker nog: u
bent geneigd de aantrekkelijke persoon dichterbij te laten
komen (approach) en je neemt automatisch afstand van de
onaantrekkelijke persoon (avoid). Niet geheel onlogisch en het
wordt daarom ook veelvuldig toegepast in de marketing.
Denkt u maar eens aan een telefoongesprek met een verkopende
partij. Want een zwoele stem van een vrouw verkoopt beter dan
een zware stugge stem van een man. Natuurlijk zijn allerlei andere
effecten ook van belang zoals de interesse en de inhoud van het
gesprek, maar de werking van de approach/avoid benadering kan
zelfs aan de telefoon de doorslag geven.
Ook ik ben er wel eens ingetrapt door spullen te kopen die eigenlijk
overbodig waren of goedkoper bij de concurrent. De approach
benadering speelt in op het gevoel en zodoende is het mogelijk een
impulsieve beslissing makkelijker te nemen. Helemaal in real-life
contact is het soms moeilijk iets af te wijzen als het product of de
persoon die het aanprijst aantrekkelijk is. Neem bijvoorbeeld de
reclame van L’Oréal (‘omdat ik het waard ben’). De achterliggende
gedachte is dat L’Oréal u probeert te overtuigen door middel van
een knap model dat een luxeproduct gebruikt. En wie wil zich nu
niet identificeren met een knap model met de daarbij horende luxe.
Het verkoopt in ieder geval beter dan merk X van de plaatselijke
supermarkt omdat u waarschijnlijk meer approach benadert voelt bij
het zien van de beelden op de televisie en die combinatie maakt bij
het daadwerkelijke product in de winkel.
Wellicht herkent u enige approach/avoid benaderingen uit uw
persoonlijke leven. Gelukkig hoeft u niet te schrikken. Het is bij
iedereen aanwezig: alleen de een is er iets eerder vatbaar voor dan
de ander. Ik hoop dat u in de juiste categorie zit.
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Psy Go
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Even voorstellen: Edward Koers
Ik ben Edward Koers en 44 jaar geleden aan de
Visserlaan in Nunspeet geboren. Op mijn 6e jaar
ben ik met mijn ouders naar de Schoolweg verhuisd
waar ik de rest van mijn jeugd heb doorgebracht. Na
de HAVO en de MTS ben ik gaan werken. Op mijn
28e kwam ik erachter dat mijn schooltijd te gezellig
was (uitgaan, et cetera had een hogere prioriteit),
waardoor bepaalde competenties en vaardigheden die ik voor
mijn toekomstplannen nodig had ontbraken. Dus in de avonduren
weer naar school en vier jaar later, ik ben nu in 2004 aanbeland,
mocht ik mij docent werktuigbouwkunde noemen. Dit is nu ook
mijn beroep. Ik werk weliswaar niet in de buurt, maar Arnhem is
doorgaans vanuit mijn huidige woonplaats Hulshorst filevrij te
bereiken. Gelukkig maar, want mijn vrouw (ook geboren en
getogen in Nunspeet) en onze twee zonen ( 9 en 11 jaar oud)
willen, net als mij, voor geen goud uit de mooiste gemeente van
Nederland verhuizen.
Tot mijn 30e heb ik nooit veel affiniteit met lokale politiek
en openbaar bestuur gehad. Onder invloed van onder andere
een studie, verandering in werkzaamheden, het dragen van
bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen een motorsportvereniging en natuurlijk het verstrijken van de jaren is de balans
de hele andere kant op geslagen. Politiek en openbaarbestuur
vind ik nu reuze interessant!
Nu de kinderen wat ouder zijn heb ik dit voorjaar besloten lid te
worden van de steunfractie. Ik hoop in deze hoedanigheid een
positieve bijdrage aan Gemeentebelang te kunnen leveren, zodat
wij in 2018 weer met de grootste fractie in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.
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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
Corrie Jansen

Fijn dat u onze stukken leest die wij schrijven over ons werk als
raadslid.
In de afgelopen periode speelde er weer veel voor wat betreft ons
raadswerk. Niet alleen wat de hoeveelheid stukken om te lezen betreft maar ook veel eromheen. Natuurlijk de raadsvergaderingen
waarbij we afscheid namen van de heer Van Hemmen alsook de
raadsvergadering waar onze nieuwe burgemeester de heer Van de
Weerd beëdigd werd. Vlak voor deze vergadering op 27 mei
hebben wij als raad een kort moment gehad om informeel kennis te
maken.
Verder hebben we een aantal bezoekjes afgelegd en was er ook
weer een avond voor nieuwe inwoners van onze gemeente. Ik vind
het bijzonder om op zulke avonden aanwezig te zijn. Het levert hele
fijne gesprekken op en ik hoor veel opmerkingen in de trant van;
het is hier zo mooi, jullie hebben zoveel voorzieningen, wat een
leuk dorp en in zo'n mooie omgeving. Dat doet mij altijd weer
beseffen hoe ik het getroffen heb dat ik in deze gemeente woon.
Om het zo mooi te houden besteden wij vanuit de fractie, de steunfractie en het bestuur ook veel tijd aan ons (raads)werk voor de
gemeente. Door onze bezoeken en contacten met onze inwoners
blijven wij goed op de hoogte wat er leeft in onze gemeente. Voor
wat betreft mijn portefeuille is het vooral het wonen wat de
gemoederen nogal bezig houdt. Elke keer als ik weer aan mijn
stukje voor ons Klaverblad begin is er weer een stap genomen. Met
de mogelijkheden die er zijn wordt er zo gewerkt aan de juiste
huizen voor de juiste mensen op de juiste plaats. Er zijn woononderzoeken geweest waar een woonvisie uit voort gekomen is. Er
zijn de nodige wetswijzigingen geweest die uitgevoerd moesten
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worden. Allemaal zaken die niet meteen tot meer woningen leiden
maar wel geregeld moeten zijn. Nu we verder in het proces zijn
komen de lijnen steeds dichterbij elkaar. Ook in de afgelopen
periode is er weer een stap genomen. Zo zijn er in het verleden een
aantal bouwvergunningen verstrekt die nog nooit uitgevoerd waren.
Toch zorgen deze bouwvergunningen er voor dat er minder
woningen gebouwd mogen worden want zij tellen wel mee in het
totale aantal toegewezen
nieuw te bouwen woningen. De
zogenaamde harde plancapaciteit.
Hiervoor is het stuk "woningbouw op maat" geschreven. Inwoners
die nog een bouwvergunning op de plank hebben liggen zijn
aangeschreven met het verzoek of om plannen te ontwikkelen of er
wordt na een zorgvuldige afweging en in overleg met diegene
besloten dat de oude bouwvergunning ingetrokken zal gaan
worden. Dit is geen proces van maanden maar van jaren zodat er
voldoende tijd is om nog te kunnen gaan bouwen.
Aan de hand van de woonvisie kan men kiezen voor welke
doelgroep er gebouwd zal gaan worden. Gemeentebelang is blij
met de initiatieven die hier uit voort gekomen zijn want wij zagen
veel voorbeelden van initiatieven voor sociale woningbouw en voor
de jongeren en ouderen in onze gemeente.
Naast deze plannen is ook het plan Molenbeek een grote stap
verder. Er was al een CPO vereniging opgericht van mensen die
graag een perceel willen kopen en dan gezamenlijk willen gaan
bouwen aan een huis wat aan hun eisen voldoet. Op de site van
onze gemeente is ook al informatie te vinden over de voortgang
van dit plan. Houdt u de site in de gaten en na de zomer komt er
een moment waarop men kan inschrijven voor een bouwperceel
mocht u daar graag willen gaan wonen. Hoe de toewijzing zal zijn
van de bewuste bouwpercelen zal daar te zijner tijd ook te vinden
zijn.
Een ander onderdeel van wonen en een geschikte woning vinden
loopt ook al een tijdje. Vanuit de coalitie hebben wij verschillende
vragen gesteld over het toewijzen van huur woningen door Omnia.
Naar aanleiding van onze oproep via de media heb ik veel verhalen
gehoord waar inwoners tegenaan liepen bij het huren van een
woning. Via de wethouder hebben wij antwoord op een aantal
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vragen gekregen. Toch bleef er nog wat onduidelijkheid voor ons
en daarom zijn wij rechtstreeks in gesprek gegaan met Omnia.
Ondertussen waren er ook al weer de nodige wetswijzigingen
geweest waar Omnia ook op in moest spelen. Na een prettig gesprek wat zeker de nodige duidelijkheid gaf hebben wij voorgesteld
of er een duidelijk stuk in de Huis aan Huis kan komen waar het
gehele gebeuren over de sociale woningverhuur uiteen gezet kan
worden zodat het voor iedereen duidelijk is hoe dit gaat. Eind juni
zult u dit in onze Huis aan Huis kunnen lezen. Ik vind het een goed
stuk waarin duidelijk aangegeven wordt op welke woning men kan
en mag reageren. Het toewijzen op maat wat door de regering is
opgelegd is hier ook al in verwerkt. Tja, een ieder wil graag een
mooie grote woning met een tuin maar dat is niet altijd mogelijk
voor een eenpersoonshuishouden. Ik denk dat een ieder dat ook
wel begrijpt en zo zal in de toekomst geprobeerd worden om
voldoende gezinnen in gezinswoningen te laten wonen en er voor
een ieder een beschikbare en vooral ook betaalbare woning zal
zijn.
In één van de vergaderingen heb ik verder vragen gesteld over de
toegankelijkheid van ons station voor mensen met een visuele
handicap. De media gaf aan dat dit in Nunspeet wel wat beter
kon. Een ervaringsdeskundige vertelde ons dat er de nodige
onduidelijkheid is in die omgeving en dat het oversteken voor
iemand met een visuele handicap wel een angstig avonduur kan
zijn. Onze wethouder Marije Storteboom heeft toegezegd dat dit
meegenomen zal worden in de gesprekken met de plaatselijke
werkgroep toegankelijkheid. Het lijken soms maar kleine zaken
waar naar gevraagd wordt maar ze kunnen zo belangrijk zijn voor
een groep inwoners om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven
functioneren.
De andere vraag leek ook niet heel belangrijk maar het effect ervan
is wel groot. Ik heb gevraagd of er in de omgeving van het station
en het stationsplein peukenzuilen geplaatst kunnen worden zodat
niet alle (giftige) peuken op de stoep liggen maar in een daarvoor
bestemde zuil komen zonder dat de vuilnisbakken in brand vliegen
als ze daar in belanden. In het verlengde hiervan en naar
aanleiding van onze actie supporter van schoon die wij gezamenlijk
met de scouting weer hebben georganiseerd heb ik ook de vraag
bij de wethouder neergelegd of er in Nunspeet een mogelijkheid
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kan komen dat inwoners zelf een stukje van hun omgeving schoon
kunnen houden. Misschien doet u dit al wel door een "zwerfie" op te
ruimen als u buiten loopt. In verschillende gemeenten lopen
projecten waar men de faciliteiten aanbiedt en afspraken maakt
over het schoon houden van een stukje eigen omgeving. In het
najaar wordt dit verder opgepakt maar daar hoeft u niet op te
wachten hoor, een stuk zwerfvuil opruimen mag tenslotte altijd. Een
schone straat heb je tenslotte zelf in de hand.
Ook heb ik een vraag gesteld over het wonen voor ouderen in
Vierhouten. Helaas zijn de initiatieven op dat gebied in het verleden
niet verder gekomen, maar dat wil niet zeggen dat het niet de
blijvende aandacht heeft. Gelukkig kon de wethouder aangeven dat
er gesproken wordt met een initiatiefnemer en dat later in het jaar
wij in de commissie hier verder over zullen horen. Tussendoor is er
ook nog een idee ingeleverd door een plaatselijk bedrijf. Helaas kon
het college hier geen medewerking aan verlenen omdat de eisen
die gesteld worden aan het verkrijgen van een goede ruimtelijke
ordening met het daarbij vereiste goede woon en leefklimaat niet
verkregen zal worden bij dit plan.
In de laatste commissievergadering voor de zomer zat er een lijvig
stuk bij voor de commissie Ruimte & Wonen: het masterplan
duurzaamheid. Tja, wat kun je daar veel over zeggen. Mondiaal,
landelijk, provinciaal en zelfs al regionaal staat daar al het nodige
over vast. Het gaat vooral over de ambitie waar voor gekozen gaat
worden. In februari heeft Gemeentebelang al aangegeven dat wij
energie neutraal als ambitie zien. Dit betekent dat de te gebruiken
energie in 2050 in onze directe omgeving duurzaam opgewekt gaat
worden.
In het nu aangeboden masterplan staat deze ambitie uitgewerkt
voor wat betreft de plannen en mogelijkheden die nu haalbaar zijn.
Ja.. en wat is haalbaar? Op papier is de reductie van CO2 snel te
behalen met behulp van windmolens maar is dat wat wij willen? In
Nunspeet is tenslotte ook geen zoekgebied aangewezen voor windmolens dus zal hier niet zomaar een windmolen geplaatst worden
en is ons college terughoudend voor wat betreft het eventueel
plaatsen van een windmolen. Er zal eerst ingestoken worden op
andere mogelijkheden en kansen zoals aardwarmte en vooral ook
zonne-energie, isoleren dus besparen en het hergebruik van grond38

stoffen. Dit zijn ook belangrijke items. In de laatste commissie
vergadering heb ik namens onze fractie veel vragen gesteld over
dit plan en een aantal aandachtspunten genoemd die voor
Gemeentebelang belangrijk zijn. Het is een plan wat flexibel is, iets
wat wij belangrijk vinden. Stel dat volgend jaar een enorme goede
uitvinding gedaan wordt die goed rendabel en niet te duur is
dan kunnen een aantal maatregelen uit het nu gemaakte plan
weggestreept worden. Ook is er na aanleiding van de vraag over
investeringen gesproken over het zoveel mogelijk lokaal
aanbesteden zodat de investeringen in onze gemeente of regio
blijven.
In de komende raadsvergadering zal besloten worden voor welke
ambitie wij als gemeente gaan. Wat ons betreft een die haalbaar is
ook al ligt de lat misschien wel hoog waarbij een ieder zijn eigen
verantwoordelijkheid neemt. De overheid als voorbeeld en
faciliterend en de bedrijven, de inwoners en maatschappelijke
organisaties die ook hun steen bij dragen want een goed milieu
begint tenslotte bij onszelf.
En hoe druk ben je als raadslid vraagt u zich misschien wel eens
af? Deze week dus druk…
Op maandagavond een commissie vergadering met woordvoering
die voorbereid is. Op dinsdagavond een vergadering bijwonen over
het masterplan sport in onze gemeente. Op dat gebied worden ook
grote stappen gezet zoals u bij mijn andere raadsleden kunt lezen.
Op woensdagavond een gezamenlijke bijeenkomst van de ons
omliggende gemeenten in Harderwijk met informatie over
duurzaamheid en afvalverwerking. Op vrijdag een afspraak met een
inwoner in het gemeentehuis en tussen door wat schrijven voor ons
Klaverblad, bezig met de voorbereidingen voor de Nunspeetse
Heideloop, af en toe een telefoontje, en dan ook alweer bezig gaan
met de voorbereidingen voor de volgende vergaderingen. Ik ben blij
dat wij een grote fractie hebben en ons zo per persoon goed
kunnen richten op onze portefeuille en de daarbij behorende
werkzaamheden.
En weet u wat? Ik doe het met veel plezier en voldoening!
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Viering 70 jarig bestaan Gemeentebelang
Na de Tweede Wereldoorlog vonden er in 1946 verkiezingen plaats
voor de gemeenteraad van Nunspeet. Jos Lussenburg nam met
een aantal anderen onder de naam “Vrije Lijst” deel aan deze
verkiezingen. Hier ligt de oorsprong van Gemeentebelang. Om dat
te vieren was er op 3 juni een bijeenkomst voor de leden van
Gemeentebelang.
Om de historische kennis van de aanwezige leden en enkele
introducees te testen begon de avond met een spetterende quiz. Er
kon zowel digitaal als op papier worden meegespeeld. De eerste
vraag was waar de naam Gemeentebelang vandaan komt. Volgens
mondelinge overlevering werd aan Jos Lussenburg gevraagd naar
de naam van zijn partij. Hij antwoordde toen dat de naam er niet
toe deed zolang er maar in het belang van de gemeente werd
gehandeld. Zo ontstond 70 jaar geleden de naam van onze club.
De quiz werd glansrijk gewonnen door fractievoorzitter Henry
Stulen. Na deze overwinning presenteerde hij de nieuwe website
van Gemeentebelang. De oude bestond uiteraard nog geen 70
jaar, maar was in deze digitale tijd wel aan vervanging toe.
De nieuwe website in de vertrouwde gele kleuren is overzichtelijker
en zorgt ook voor transparantie. Zo kan er op de website worden
gelezen welke punten Gemeentebelang heeft gerealiseerd, zoals
de nieuwbouw van zwembad De Brake. Gemeentebelang is echter
ook eerlijk over zaken die niet zijn gerealiseerd, zoals de westelijke
rondweg.
Om alvast te beginnen met de eerste gedachtenvorming voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd de avond
afgesloten met een aantal pittige stellingen over onder meer
cultuur, duurzaamheid en natuur versus bereikbaarheid. De
stellingen waren op een aantal locaties in Nunspeet ingesproken
door wethouder Marije Storteboom. De conclusie van de
geanimeerde discussie was dat Gemeentebelang zich zal blijven
inzetten voor de belangen van alle inwoners van de mooie
gemeente Nunspeet. We zijn immers pas 70 jaar jong en niet van
plan om met pensioen te gaan.
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Even voorstellen: Jacqueline Mensink
Mijn naam is Jacqueline Mensink en ik ben 48 jaar
geleden geboren aan de Jan Topweg in Nunspeet. Ik
ben opgegroeid in dit mooie dorp en ben na een kort
uitstapje weer hier komen wonen. Ik woon nu alleen
met mijn hond in Nunspeet. Ik heb geen kinderen en
geniet erg van het leven. Als ondernemer heb ik een
eigen schoonmaakbedrijf “Mensink Schoonmaakservice” Mijn taak binnen het bedrijf is projecten binnenhalen en
zorgen dat de projecten die we hebben goed lopen.
Ik ben lid geworden van Gemeentebelang omdat ik denk dat als je
een mening hebt, je die bij Gemeentebelang prima kan uitspreken.
Ik loop nu een paar maanden mee en voor mij was het vanaf het
begin alsof in een warm bad was terecht gekomen.
Gemeentebelang staat klaar voor de Nunspeters en zal het beste
van het beste eruit halen en daar kan ik mij prima mee verenigen.
Als nieuweling ben ik nog maar net binnen de groep en hoop een
mooie bijdrage te kunnen leveren voor onze mooie gemeente.
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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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Even voorstellen: Ans Pluim
Ik ben Ans Pluim, getrouwd met Jan Pluim en we
wonen bijna 25 jaar aan de Tongerenseweg in
Vierhouten, ben geboren in Garyp Friesland en rond
mijn 20ste naar de Veluwe verhuisd. We hebben
samen twee dochters die in Vierhouten en in
Harderwijk wonen. Naast de administratie van ons
eigen schildersbedrijf werk ik nog twintig uur als
receptioniste bij Navobi BV in Staverden.
Jan is een geboren en getogen Vierhouten en vanaf de tijd dat ik in
Vierhouten ben komen wonen draag ik het dorp met alles wat erbij
hoort een warm hart toe. Ongeveer 10 jaar heb ik in het bestuur van
de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten gezeten en me
onder andere ingezet zoveel mogelijk activiteiten in het dorp te
organiseren. Sinds 2014 ben ik gestopt met het bestuur maar ben
als vrijwilliger bij het dorpshuis nog actief bezig. Verder ben ik
vrijwilliger bij voetbalvereniging Vierhouten, de rommelmarktcommisie en proberen we, met nog een aantal mensen, rond de
kerst het dorp in kerstsfeer te brengen.
Toen Henry en Martin met de nieuwjaarsborrel van de voetbal aan
het lobbyen waren voor nieuwe mensen bij Gemeentebelang heb ik
na rijp beraad besloten mij bij Gemeentebelang aan te sluiten. In
eerste instantie vind ik de gemeentelijke politiek interessant en voor
mij, net te begrijpen maar mijn hoofdmotivatie was en is nog steeds,
Vierhouten binnen politiek Nunspeet op de kaart proberen te
houden of misschien nog iets meer in de picture te zetten.
Vierhouten is de kleinste kern van de gemeente Nunspeet en zoals
iedereen weet, moet je voor de kleintjes opkomen!
Sinds maart loop ik mee in de steunfractie en kom daar hele
interessante dingen tegen. Wat me echter wel opvalt, is dat bij elk
onderwerp wat ter tafel komt veel meer haken en ogen zitten dan ik
van tevoren kon bedenken. Dat vind ik moeilijk. Liefst los ik alles in
één keer op maar helaas ……. Ik hoop dan ook dat ik de tijd en het
geduld vindt om in de politiek te groeien want dat is zeker nodig.
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Agenda vergaderingen
Augustus 2016
Dinsdag

30

Raadsvergadering (facultatief)

September 2016
Maandag

5

Fractieberaad voor de Commissies

Donderdag

8

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

12

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

15

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

21

Bestuursvergadering

Maandag

26

Bestuur Jong Gemeentebelang

Maandag

26

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

29

Raadsvergadering

KLEIN BINNENHOF
UITZENDSCHEMA 2016
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur
juni

juli

datum:
2
9
16
23
30
7

gelijktijdig:
MM
AB

partij:
ABN
SGP
CU
College
Gemeenteraad
VVD

Het resterende uitzendschema is nog niet bekend bij de redactie.
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Even voorstellen: Danny Vis
Ik ben Danny Vis, ik ben 30 jaar uit en woonachtig in
Nunspeet waar ik tevens ben geboren en getogen.
Begin dit jaar ben ik lid geworden van Gemeentebelang. Het afgelopen jaar heb ik met een Jong
Gemeentebelang al diverse keren gesproken over
hetgeen er allemaal speelt. Toen is mij gevraagd of ik
lid wilde worden. Ik hoefde daar niet lang over na te
denken en ik wilde dan ook gelijk iets actiefs voor Gemeentebelang doen.
Tijdens de algemene ledenvergadering heb ik aangegeven meer
voor Gemeentebelang te willen betekenen. Na een zeer leuk en
interessant gesprek ben ik daarna gestart als aspirant bestuurslid.
Het is zeer mooi om te zien hoe met hoeveel inzet en passie een
ieder zijn/haar inbreng heeft en dat is een van de zaken die mij ook
aanspreekt bij Gemeentebelang en waarom ik ook mijn steentje
daar aan wil bijdragen. Zoals de naam het ook al zegt het is voor
het belang van de gemeente.
Zelf ben ik werkzaam als werkvoorbereider bij de afdeling projecten
van VolkerRail, een aannemer in de spoorbouw. Daarnaast ben ik
ook bestuurslid van onze jongerenorganisatie, Jong VolkerRail.
Daarvoor regelen we maandelijks een activiteit en dat kan een
lezing zijn, workshop, projectbezoek, gesprek met directie etc. Dit is
een zeer leuke aanvulling op mijn dagelijkse werk.
In mijn vrije tijd doe ik veel aan wandelen om toch voldoende
beweging te houden en het is heerlijk om na een drukke werkdag in
de Nunspeetse bossen te lopen. Daarnaast ben ik een enorme fan
van voetbal en ook een club in het bijzonder. :)
Rest mij om te zeggen dat ik samen met jullie een hele leuke tijd wil
gaan beleven met Gemeentebelang.
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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
Dhr. P. Sterkenburg

Welkom
Dhr. E. Koers
Mw. F. Storteboom
Dhr. P. van de Bunte
Dhr. A.T.W. van Gulik
Mw. R.W. van de Brink Bonestroo
Mw. J. Mensink
Mw. F.H. Mensink (sr)
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8e Nunspeetse Heideloop
Eigenlijk is er niet echt een moment aan te wijzen waarop de
voorbereidingen beginnen voor de Heideloop. Het hele jaar door
moeten er zaken geregeld worden. Inschrijven voor het nieuwe
wandelboekje, aanmelden op sites waar de loop op genoemd
moet worden, sponsoring benaderen, organiseren en bezoeken,
administratieve zaken uitzoeken, vergunning aanvragen met alle
informatie die daar voor nodig is, routes uitzetten en spullen
verzamelen + alle informatie op tijd delen met de media.
Gelukkig ben ik omringd met een aantal GB-ers die elk jaar een
gedeelte van het geheel voor hun verantwoording nemen. Zo is
Anne mijn back-up en hulp bij de organisatie en de coördinatie en
het wedstrijdsecretariaat. Verzorgt Gerrit het logistieke gedeelte
en zorgt Manita voor de versterking van de inwendige mens op de
dag zelf. Pieter-Jan sjouwt heel wat kilometers af en maakt zo de
wandelroutes. Ook beheert hij de website.
Dit betekent niet dat we er dan zijn want op de dag zelf hebben
wij ook veel mensen nodig en daarom wil ik hier de oproep doen
of u als Gemeentebelanger ons die dag wilt komen helpen. Wij
kunnen allerlei hulp gebruiken zoals voorfietsers op de routes,
mensen die achteraf de wegwijzers willen ophalen. Iemand die wil
helpen bij het waterpunt om bekertjes water klaar te zetten of
mensen die bij het wedstrijdsecretariaat willen helpen bij de
inschrijvingen of iets willen uitdelen.
Het hoeft geen gehele dag te zijn, maar met een paar uur kunnen
wij al enorm geholpen zijn. Helpt u ons verder met de voorbereiding of op de dag zelf? Wij garanderen u een hele gezellige en
fijne tijd met veel voldoening!
Wij hebben mensen nodig om op deze manier wat geld te generen voor onze verkiezingskas. Helaas krijgen wij geen geld vanuit
een landelijke organisatie zoals andere landelijke partijen dit wel
krijgen.
Wij zijn blij dat wij dit jaar Kok & Heijkamp als hoofdsponsor
hebben voor onze Nunspeetse Heideloop. De firma Kok &
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Heijkamp heeft vorig jaar één doel gesponsord, namelijk de MAF
(Mission Aviation Fellowship), een organisatie die zorgt voor (nood)
hulp per vliegtuig aan ontoegankelijke plaatsen op de
wereld.
Dit jaar heeft Kok &Heijkamp gewacht wat er op hun pad kwam
qua sponsoring. De aantrekkingskracht van onze Nunspeetse Heideloop is dat wij een kleinschalig en lokaal evenement zijn. "Jullie
organiseren met een klein aantal mensen een mooi
evenement waardoor er een groter aantal mensen sportief bezig kunnen
zijn in onze mooie natuur" aldus de woorden van Martin Kok.
Met een sportieve groet,
Corrie Jansen

Nunspeetse Heideloop
Zaterdag 20 augustus
Doe mee of word vrijwilliger!
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Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

Juli 2016
Dhr. W.E. Blom

Dhr. J.C.W. van der Kraan

Dhr. P.C. de Bolster

Mw. A.J.G.F. Kranenburg

Mw. M. Bouw - Gerritsen
Dhr. M.R. Fidder
Mw. A. Franken

Mw. C.D. Lokhorst - van der Sloot
Dhr. J.M.S. Schouten
Mw. F. Storteboom - Zijlstra

Dhr. P. Hokke

Mw. J. Vriend

Augustus 2016
Dhr. B. Bijvank

Mw. J. van Rossen

Dhr. G.G.M. Bischoff
Dhr. H. Jung
Dhr. C.A.M. Looy

Dhr. A. van Ruler
Dhr. D. Vis
Dhr. Mike Zevenbergen

Dhr. J. Moll
Dhr. Chester van Olst

Mw. D. de Zwaan - Pluim

September 2016
Dhr. H. de Boer

Dhr. K. Kolstee

Dhr. N.C. de Bolster
Dhr. M. Bosman

Mw. J. Mensink
Dhr. J. Pluim

Mw. W. Eskes
Mw A.C. Hamer - van den Ham

Dhr. J. van Slooten
Mw. M.L. van Slooten - Keijzer

Dhr. D. Keppel

Mw. Mw. Heleen van Tol

Mw. F. van Keulen

Dhr. H. de Weerd
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