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Redactioneel
Samenleving
De Facebookrellen in Haren zorgden voor opschudding en
verontwaardiging in Nederland. Via het digitale netwerk was
opgeroepen om massaal af te reizen naar het noorden van het
land. De gevolgen hebben we allen kunnen zien op het journaal.
Opruiing en provocaties zorgden voor een hoop ellende. Is dit een
voorbode van een nieuwe generatie?
Gelukkig niet. Gemeentebelang bewijst al meer dan 50 jaar dat
door de dialoog met de samenleving aan te gaan, het algemeen
(lees lokaal) belang wordt gediend. Actief altijd en overal aanwezig
zijn, voorkomt verrassingen. Dit doen wij door ‘oude’ middelen,
maar ook door te communiceren via de digitale netwerken. Onder
andere Jong Gemeentebelang is actief aanwezig op Facebook.
Ook deze editie van Het Klaverblad geeft weer aan dat wij graag
samen een leefbare gemeente willen. Een verslag en foto’s van de
Jubileumavond en de Heideloop passeren onder andere de revue.
Daarnaast zijn de raadsleden weer in de pen gekropen om te
schrijven over relevante thema’s die behandeld zijn. Deze bijdragen
zijn zeker de moeite waard en als u vragen heeft, kunt u altijd
terecht. Dat is het voordeel van onze vereniging: De politiek dichtbij
de mensen houden.
Namens de redactie,
Mark van de Bunte
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Bestuur
Voorzitter
Otto Huitema
Veldweg 23
8071 BD Nunspeet
0341-279689
otto.huitema@nunspeet-gemeentebelang.nl
Secretariaat
Jolanda van Tol - Van Geest
Albertlaan 21
8072 CH Nunspeet
0341-270070
jolanda.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Penningmeester
Marlies Bootsma
Oosterlaan 163
8072 BW Nunspeet
06-25176171
marlies.bootsma@nunspeet-gemeentebelang.nl
Algemeen bestuurslid
Herman van Roekel
Secretaris Mulderweg 48
8071 HM Nunspeet
0341-270022
herman.van.roekel@nunspeet-gemeentebelang.nl
Algemeen bestuurslid
Hermien Bos
Heetkamp 18
8075 CL Elspeet
0577-492267
hermien.bos@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Wethouder
Wethouder
Edward van der Geest
Doornenkamp 22
8077 SL Hulshorst
0341-452678
edward.van.der.geest@nunspeet-gemeentebelang.nl



Ruimtelijke Ordening
Wonen
Grondbeleid
ICT
Beheer Openbare Ruimte
Sport
Project Digitale Dienstverlening

Collegevergadering:
Het college vergadert iedere dinsdagmorgen vanaf 9.30 uur in de
B&W-kamer (de vergadering is besloten).
Spreekuur wethouder:
U kunt een afspraak maken met de secretaresse van het college
tel. 0341-259344
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Fractie
Fractievoorzitter
Henry Stulen
Commissie Algemeen Bestuur
Laan 81
8071 JJ Nunspeet
0341-253719
henry.stulen@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
John van Slooten
Commissie Ruimte en Wonen
Sebeliusstraat 17
8071 VD Nunspeet
0341-270731
john.van.slooten@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
René Slager
Commissie Ruimte en Wonen
Oosterlaan 84
8072 BZ Nunspeet
0341-251944
rene.slager@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
Bert Kamp
Commissie Maatschappij en Middelen
Veldweg 32
8071 BG Nunspeet
0341-254801
bert.kamp@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Fractie (vervolg)
Raadslid
Martin Mol
Commissie Maatschappij en Middelen
Klarenweg 10
8077 SN Hulshorst
0341-452397
martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
mr. Bram ten Hove
Commissie Maatschappij en Middelen &
Commissie Ruimte en Wonen
Plakkewegje 26
8071 SW Nunspeet
0341-254226
bram.ten.hove@nunspeet-gemeentebelang.nl

Steunfractie
Julia Vriend
Schotweg 43
8077 SV Hulshorst
julia.vriend@nunspeet-gemeentebelang.nl

Herman van Roekel
Secretaris Mulderweg 48
8071 HM Nunspeet
herman.van.roekel@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Steunfractie (vervolg)
Niels de Bolster
Albertlaan 19
8072 CH Nunspeet
ndebolster@gmail.com

Jong Gemeentebelang
Voorzitter
Niels de Bolster
Albertlaan 19
8072 CH Nunspeet
06-30765411
ndebolster@gmail.com
Secretariaat
Mike Zevenbergen
Parallelweg 89
8071 WD Nunspeet
0341-256888
mikezevenbergen@hotmail.com
Bestuurslid
Leonie Lankman
Berkenweg 7
8085 RT Doornspijk
0525-662524
leonielankman@hotmail.com
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van de Bestuurstafel
Door de voorzitter
Otto Huitema

De Vereniging Gemeenbelang is 50 jaar! Dit is een ongelofelijk
lange periode. Ik denk dat we trots kunnen zijn op het verleden. Al
vanaf 1986 onafgebroken deelname aan het college van B&W en
het belang van onze partij is duidelijk.
Het jubileumboek “50 jaar Vereniging Gemeentebelang” heeft u
inmiddels in uw bezit. Hierin staat het verleden vanaf 1946. Met
vooral dank aan Hermien Bos, bestuurslid en Mark van de Bunte,
lid van de redactiecommissie. Op 24 september is het eerste
exemplaar van het jubileumboek uitgereikt aan burgemeester Van
Hemmen. Hij prees Gemeentebelang om haar wezenlijke bijdrage
aan de lokale politiek en om het feit, dat men het kader altijd goed
voor elkaar heeft.
Op 28 september hebben we een gezellige avond gehad met de
leden waarbij het jubileumboek centraal stond. De Gemeentebelang-quiz werd gewonnen door Peter van Tol, die maar liefst 14
van de 16 vragen goed had. De prijs die is gewonnen: een langweekend in een recreatiehuisje van recreatiepark Molecaten.
Als afsluiting wil ik u graag nog meedelen dat we op 18 augustus
jongstleden de Nunspeetse Heideloop hebben gehad en dat het
ondanks het warme weer goed is verlopen. We hebben evenveel
lopers gehad als in 2011.
Veel leesplezier van deze editie van ons Klaverblad en we houden
u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van uw vereniging.
Zie ook onze website www.nunspeet-gemeentebelang.nl
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van de Wethouder
Door de wethouder
Edward van der Geest

Healthy Aging (gezond ouder worden)
Onlangs was ik op het jaarcongres van de Vereniging Sport en
Gemeenten. Het thema was healthy aging, of, in goed Nederlands,
gezond ouder worden! Duh hoor ik u denken, maar het onderwerp
is belangrijk genoeg om bij stil te staan. Die dag werd wat we
allemaal gevoelsmatig weten, wetenschappelijk onderbouwd! Dat
helpt wel met het vormen van een visie en het motiveren waarom
sport zo belangrijk is, of eigenlijk, van levensbelang is!
In deze moet sport ruim geïnterpreteerd worden, dus eigenlijk
sporten en bewegen. Vanuit verschillende wetenschappelijke
onderzoeken werd stilgestaan bij het effect van sporten en
bewegen op de ontwikkeling van de hersenen, de relatie tussen
bewegen en (kans op) alzheimer en de relatie tussen (matig
intensief) bewegen en de intellectuele ontwikkeling. Gesteld kan
worden dat “hoe fitter, hoe slimmer!” en “een beter geheugen door
bewegen!” Dr. Esther Hartman, universitair docent Bewegingswetenschappen, heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen
cognitieve ontwikkeling in relatie tot sporten en bewegen. Met
veldonderzoek, vergelijking van twee (vergelijkbare) groepen jeugd
waarbij de ene groep meer tot sport en bewegen geactiveerd wordt
dan de andere, blijkt dat jongeren die sporten en bewegen
aantoonbaar “slimmer” zijn, hun hersenen zich beter ontwikkelen
en, als men ten minste niet stopt met bewegen, dat zij natuurlijk
gezonder zijn.
Om de link te leggen naar ouderen en bewegen, schetste Prof. dr.
Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie een somber
beeld van wat er gebeurt met je prefontale cortex, ofwel frontale
kwab (de voorkant van je hersenen) naarmate je ouder wordt.
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Zeker als dat proces van veroudering versneld wordt door
alzheimer of een herseninfarct.
Hij sprak over het belang van het hebben van “overcapaciteit” in
dat deel van de hersenen, om beter en later het verlies aan
functionaliteit op te kunnen vangen. Dat creëren van die over
capaciteit gebeurt tot een jaar of 25, dus bij kinderen, jongeren!
Wat te denken van de toenemende zorg van kinderen met obesitas,
die op 20-jartige leeftijd al diabetes type 2 (ouderdomssuiker)
hebben?! Dus geen overcapaciteit en een drastisch naar beneden
bijgestelde levensverwachting! Een groot probleem voor de
toekomst!
Ook is het blijven stimuleren van die hersenen essentieel om zo
lang mogelijk gezond oud(er) te worden. Bewegen is één van
de belangrijkste mogelijkheden om die hersenen te stimuleren.
Bewegen en sporten is dus nodig van jong (vorming van capaciteit
in dat deel van de hersenen) tot oud! Bewegen, je hele leven lang!
Gezond ouder worden wordt dus (mede) bereikt door bewegen en
sporten (naast gezond eten en leven natuurlijk)! Dat is prettig
voor het individu, maar ook voor de samenleving in het licht van
zorgvraag/kosten van zorg.
Daarmee is het rendement op (investeringen in) sport enorm! Sport
(en bewegen) is dus niet alleen een doel (presteren, sporten omdat
het leuk is), maar ook of misschien wel juist een middel! Een middel
om mensen en dus onze samenleving te helpen gezond oud te
worden.
Maar goed dat Gemeentebelang door de jaren heen zich zo inzet
voor sporten en bewegen!
Tot een volgende keer!
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Berenbosweg 17
8071 DX Nunspeet
06—5118 8788

Wij maken het mooi !!
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Commissie Algemeen Bestuur
Door de fractievoorzitter
Henry Stulen

De fractie
Als ik voor mezelf spreek dan was ik zeer toe aan vakantie na de
raadsvergadering van juni. Ik denk dat de hele fractie het fijn vond
om even tot rust te kunnen komen. Ook onze wethouder die aan
alle kanten druk is verdiende even een beetje rust. Natuurlijk is het
niet zo dat we niets doen in de vakantie. Zelf heb ik een
bemiddelende rol gespeeld bij het open houden van Café de
Blokhut in Elspeet en heb ik een aantal mensen met raad en daad
bijgestaan over een aantal onderwerpen zoals bosuitdunning,
overlast van bomen en zaken op gebied van bouwen en wonen.
Gelukkig weten de mensen ons goed te vinden. Dat is prettig wat
mij betreft want anders kun je geen volksvertegenwoordiger zijn.
We zijn nu weer aan het raadswerk begonnen en dat gaat prima.
Helaas is onze steunfractie nog steeds ver onder de getalsmatige
maat. Het is keihard nodig dat we in gesprek gaan met nieuwe
kandidaten maar tot op dit moment is dat nog niet gelukt. Ik doe
nogmaals de oproep aan u allen om ons te tippen over kandidaten.
Wij gaan graag met ze in gesprek.
Commissie Algemeen Bestuur (AB)
Brandweerkazerne Elspeet.
In de commissie AB kwam de nieuwbouw van de brandweerkazerne Elspeet aan de orde. Om een goede dekking te houden
van de brandweer binnen onze gemeente is er de noodzaak om in
Elspeet een brandweerkazerne te hebben. De brandweerkazerne
in Elspeet is zeer gedateerd en voldoet zelfs niet aan de ARBOeisen. Of we het nou willen of niet, er moet wat gebeuren. Trots zijn
we bij Gemeentebelang dat wij het waren die het onderwerp politiek
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op de kaart hebben gezet. Door vragen van onze fractie ergens in
2005 begon deze bal te rollen. Dat het zo lang duurt tot er een
oplossing is, dat is te wijten aan de genomen besluiten. Er moest
besloten worden of de huidige kazerne zou worden opgeknapt of
dat er voor nieuwbouw zou worden gekozen. Wij gingen voor
nieuwbouw en dat deed een meerderheid van de raad. Vervolgens
moest er een locatie worden gekozen voor de nieuwbouw.
Verschillende locaties passeerden de revue. Uiteindelijk bleven de
Uddelerweg (bedrijvenstrip) en de Vierhouterweg over. Het ging op
de Vierhouterweg om de locatie van de gemeentewerf. Nog even
was het de vraag of de oude garage naast de gemeentewerf ook
nodig was maar dat bleek niet het geval. In de commissie AB was
slechts één partij tegen de locatie Vierhouterweg en dat was
wonderlijk genoeg de CU. Dit terwijl de CU altijd had ingestemd.
Het lijkt er sterk op dat het wisselen van het fractievoorzitterschap
hier debet aan was. De CU voorziet verkeersonveilige situaties.
Namens onze fractie heb ik dat gepareerd door te stellen dat onze
brandweermensen professioneel zijn en geen onverantwoord
rijgedrag zullen bezigen. Ons belangrijkste argument om voor
de Vierhouterweg te kiezen is het aanzienlijk verbeteren van de
aanrijtijd naar Vierhouten. Dat was ons wel wat waard geweest,
maar het was ook nog goedkoper dan alle andere oplossingen.
Integraal veiligheidsplan (IVP) 2012 - 2015
Van de gemeenten wordt verwacht dat zij zorg dragen voor de
veiligheid op lokaal niveau. De gemeenten moeten de regiefunctie
op zich nemen. Op basis van het IVP wordt in de driehoek
(gemeente/politie/openbaar ministerie) de politie-inzet bepaald. De
gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Oldebroek en Nunspeet,
alle deel uitmakend van het politieteam Noord Veluwe van de
politie-eenheid Oost, willen midden in de maatschappij staan en
vinden het dan ook belangrijk daar aandacht aan te besteden en
actief werk te maken van deze gemeentelijke kerntaak. Om de
onderwerpen goed aan te kunnen pakken, is er behoefte aan een
integraal en samenhangend veiligheidsbeleid waarbij de prioriteiten
helder zijn aangegeven, gemotiveerd en gepland. De nieuwe
politiewet bepaalt dat iedere gemeente een integraal veiligheidsplan moet vaststellen op basis waarvan in de (districtelijke)
driehoek de politiecapaciteit wordt bepaald.
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Het gezamenlijke IVP zet in op politiecapaciteit bij de prioriteiten:
- alcohol en drugs, in combinatie met overlast en vernielingen;
- inbraken in woningen, bedrijven en bedrijfsauto's;
- verkeersveiligheid, te hard rijden, parkeeroverlast en verkeersveiligheid rond scholen;
- jeugd en veiligheid, onder andere overlast van hang- en jeugdgroepen en veiligheid in en om school;
- leefbaarheid op vakantieparken (project)/revitalisering vakantieparken.
Over de laatste was ik verbaasd maar het bleek hier te gaan
om Oost-Europeanen die nogal wat overlast veroorzaken op
verschillende vakantieparken. Goed dat dit hard wordt aangepakt.
Dat de ambitie binnen de gemeente Nunspeet laag is op dit gebied,
daar schreef ik in het vorige Klaverblad al over bij het onderwerp
“woninginbraken”. Nu blijkt dat maar weer eens. Ambtelijk vergat
men het gewoon op de raadsagenda van juni te zetten waardoor
het pas in september in de raad komt. Ook bij het door ons op
de agenda geplaatste onderwerp “woninginbraken” drong ik
nadrukkelijk aan op de regierol van de gemeente. Helaas was er
weerstand vanuit zowel college als vanuit andere fracties. Nu hoop
ik dat dit na het vaststellen van het IVP verandert.
Slotwoord
Volgend jaar deze tijd zijn we al weer bezig met de verkiezingen
van 2014. Hiervoor hebben we dringend mensen nodig die het vak
raadslid willen leren binnen de steunfractie. Helpt u ons mee met
zoeken naar de geschikte kandidaten en informeert u ons
hierover? Als u actief bent op de sociale media dan kunt u
verschillende raadsleden en onze wethouder volgen. Wij proberen
ook daar in contact te zijn met onze inwoners.
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Jong Gemeentebelang
Wist u dat Jong Gemeentebelang weer heel actief is? Leonie, Niels
en Mike hebben op de jubileumavond een loterij georganiseerd,
waarvan de opbrengst naar de feest-kas ging.
Maar ook politiek laten zij van zich horen. Woningbouw, horeca en
revitalisering van de Wiltsangh staan op hun agenda.
Sinds kort is Jong Gemeentebelang ook te volgen op Facebook. Ze
hebben al 200 ‘volgers’. Kijkt u maar eens op: www.facebook.com/
jong.gemeentebelang.
Kent u jongeren die zich ook willen inzetten voor de gemeenschap?
Zij kunnen altijd contact opnemen met Jong Gemeentebelang zie
onze e-mail adressen voor in het Klaverblad, of op de website
www.nunspeet-gemeentebelang.nl
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Commissie Maatschappij en Middelen
Door raadslid
Martin Mol

In de maand juni zijn er zo vlak voor het zomerreces van de raad in
deze commissie belangrijke onderwerpen aan de orde geweest.
Herijking subsidiëring ouderenwerk
Dit onderwerp ging over de strategische herijking van de
systematiek. Op een aantal punten kon onze fractie zich vinden in
de uitgangspunten hiervan. Echter het college stelde voor, de
Oranjehof als derde ouderenwelzijnsorganisatie te willen gaan
subsidiëren. Op die manier zou een zuivere manier van subsidieverstrekking ontstaan. Wij hadden daar onze bedenkingen bij…
Ook strategisch. Daar waar nagenoeg alle Nederlandse gemeenten
één instelling subsidiëren zouden wij overgaan op maar liefst drie.
Ons uitgangspunt is altijd helder geweest: geen doublerende
voorzieningen. Het feit dat er twee organisaties voor ouderen (en
jongeren) zijn, is voortgekomen uit het feit dat daarvoor in het
verleden een meerderheid in de raad te vinden was. Dat beide
organisaties hun werk goed doen is helder. Daarom werken wij
constructief mee aan de huidige inrichting van de subsidierelatie
tussen ouderenwerk en gemeente. Wij vinden dat een volgende
subsidierelatie voor Oranjehof onnodig is en een precedent schept.
Onze oproep aan beide organisaties voor het ouderenwerk was:
zoek verdere samenwerking op. De wethouder heeft toegezegd
nogmaals met de partijen om tafel te gaan met de kaders die de
commissie heeft aangegeven.
Beleidsverslag WWB/WMO 2011 en beleidsplan WWB/WMO
2012 (WWB = Wet Werk en Bijstand, WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Dit is een jaarlijks terugkerend onderwerp om te bezien hoe onze
gemeente het op dit gebied doet. Dat lezen we in een helder
21

verslag. Eigenlijk geven we ook ieder jaar wel onze complimenten
aan de afdelingen die dit goed doen en onder controle hebben. Wel
hebben we in de commissie (weer!) onze zorgen geuit aangaande
(ontbrekende) jongerenparticipatie in de WMO-raad. De wethouder
heeft aangegeven daar concreet mee bezig te zijn in overleg met
de jongereninstellingen. Nu we het toch over de WMO-raad hebben
wil ik u melden dat wij vanuit onze achterban gelukkig regelmatig
op de hoogte gehouden worden over allerlei onderwerpen die in dit
overlegorgaan worden besproken. Kunnen wij de vinger aan de
pols houden en indien nodig ook actie ondernemen.
Beleidsnota WMO 2012-2015
Nadat vorig jaar de startnotitie is opgesteld hebben we in juni de
kadernota WMO kunnen vaststellen. Sleutelwoord in ons betoog
was (alweer): samenwerking! Wel om extra aandacht voor het
jeugdbeleid gevraagd en de complimenten uitgedeeld aan het
Centrum voor Jeugd en Gezin dat uitstekend werk verricht. De
komende maanden zullen de onderliggende nota’s die met deze
beleidsnota te maken hebben de revue passeren.
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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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GEZOCHT
Steunfractieleden m/v







Taken:
Adviseren van het raadslid waaraan zij zijn
gekoppeld.
Aanwezig bij en deelnemen aan de fractie
vergaderingen.
Eisen:
Wonen in de gemeente Nunspeet
Lid zijn of worden van Gemeentebelang.
Interesse in gemeentepolitiek.

Om te zorgen dat in de toekomst uw belangen zo
goed mogelijk behartigd worden in de gemeente
heeft Gemeentebelang de steunfractie in het leven
geroepen. Steunfractieleden worden opgeleid tot
volwaardige fractieleden, zodat zij in de toekomst
zittende fractieleden kunnen opvolgen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de
fractievoorzitter van Gemeentebelang Nunspeet.
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Psy Go
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Kramm’s Column
MUZIEK
Muziek is een kunstvorm. Waar passie, emotie en beheersing in
een bepaalde tijdsduur samenkomen. Het is de toonkunst waarmee
gevoelens worden weergegeven.
Tegenwoordig valt er echter meer onder de noemer muziek,
waarmee het begrip muziek aan waarde verliest. Het feit dat
mensen met een laptop en een muziekprogramma deuntjes achter
elkaar kunnen zetten, maakt dat iedereen zichzelf musicus noemt.
Sterker nog door de Nederlandse taal te verdraaien omdat men niet
kan rijmen, wordt integratie genoemd. Bij menig Neerlandicus zakt
hier de broek van af.
Vaak wordt er gewezen op onze keuzevrijheid. Echter bij muziek
bestaat dit niet. Er bestaat echte kwaliteitsmuziek en een duidelijke
tegenhanger: een grijs gebied van populistisch geklungel van
amateurs.
Neem het zelfbenoemde fenomeen achter de draaitafel, de DJ. Hits
worden door middel van een remix weer goedkoop in de markt
gezet. De hersenloze massa herkent dit en volgt de simpele
deuntjes waarbij inspiratieloze herhaling de kracht van het ‘u vraagt
wij draaien’ is. De persoon achter de laptop draait door tot het
publiek murw geslagen is.
De volgende verloedering van onze cultuur is toe te schrijven aan
het rappen. Onze moedertaal wordt gebruikt in en een rijmende
vorm waar geluid onder wordt gezet. Op zich nog geen probleem.
Ware het niet dat er niet bestaande woorden gecreëerd worden, die
nergens op slaan. Watskeburt? De rappers ‘hiphoppen’ over
relevante maatschappelijke thema’s zoals: ‘Ik heb een tuintje in
mijn hart’ en ‘sexy beesten’.
Ook het beeld wat ze creëren getuigt van intelligentie. Zij rappen
over hun moeilijke jeugd en de ‘harde wereld’. Laten zij een
voorbeeld nemen aan jazz. Muziek die door Afrikaanse slaven
gemaakt werd om de erbarmelijke omstandigheden naar de
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achtergrond te blazen. Jazz is muziek van het moment die een
ritme heeft.
Smaken verschillen en over smaak valt niet te twisten. Gelukkig
maar, anders waren we tenslotte allemaal hetzelfde. Echter
kwaliteit en muziek hebben een maatstaaf. Kwaliteit gaat jaren
mee, kwaliteitsmuziek dus ook. Klassiek is muziek van de
eeuwigheid. Kunst op instrumenten. Bestemd voor mensen met
gevoel en (muziek)verstand. Gemaakt door grote meesters als
Bach en Beethoven.
Niet de gemaakte tijdelijke ‘sterren’ die alleen maar inspelen op de
massa. Deze idolen produceren continu hits, worden geleefd en
worden gelukkig weer vergeten.
Het luisteren naar kwaliteitsmuziek hoort bij de algemene
ontwikkeling. Ik pleit voor muzieklessen op school over echte
muzikanten, het muziek maken met instrumenten en niet vanachter
de computer.
Muziek is emotie.
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Commissie Maatschappij en Middelen
Door raadslid
mr. Bram ten Hove

Vragen gesteld over de ‘schijnveiligheid’ van de oversteek op
het Stationsplein.
Tijdens de Commissie Maatschappij en Middelen heb ik gebruik
gemaakt van de rondvraag om vragen te stellen over de onveilige
situatie van de oversteek op het Stationsplein. Afgelopen periode
hebben er meerdere ongelukken/bijna aanrijdingen plaatsgevonden
op het Stationsplein. Met name vinden deze plaats op de oversteek
tussen het VVV-kantoor en het station. De belangrijkste vraag die
aan het college werd gesteld was: Deelt u de mening dat er sprake
is van een onveilige situatie?
Alle politieke partijen hebben destijds ingestemd met het plan
om de oversteek 50 meter te verleggen om op deze manier de
doorstroming te stimuleren en met name de veiligheid van fietsers
en voetgangers te verbeteren. Achteraf kunnen wij (de fractie van
Gemeentebelang) onze vraagtekens zetten bij deze keuze: Zijn wij
er wel echt op vooruit gegaan? Ik wil u een tweetal voorbeelden
geven.
Allereerst: Als de overwegbomen op de Elspeterweg na vertrek van
een stoptrein weer open gaan, blijkt het verkeer geregeld op te
stropen. Dit komt vaak omdat uitgestapte treinpassagiers over de
‘zebra’ oversteken naar het VVV-kantoor. Omdat ze voorrang
hebben, komt het verkeer soms tot op de Elspeterweg stil te staan.
Ook de doorstroming op de rotonde Nijverheidsweg/Stationslaan
laat vaak te wensen over, waardoor filevorming tot voorbij de
spoorwegovergang ontstaat. Het voorkómen van filevorming op de
spoorwegovergang was juist een van de doelen van de laatste
aanpassingen aan het Stationsplein.
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Ten tweede: De oversteek voor fietsers en voetgangers tussen het
station en het VVV-kantoor is voor automobilisten onoverzichtelijk
en verwarrend. De voorrangssituatie voor de overstekers is een
schijnveiligheid zoals al vaak is gebleken. Wij zagen dat deze
verkeerssituatie het nodige gevaar oproept. Natuurlijk ligt hieraan
ook vaak het gedrag van de weggebruiker ten grondslag, maar in
onze ogen nodigt de huidige situatie niet uit tot veilig weggedrag.
Fietsers en voetgangers die voorrang moeten krijgen komen van
alle kanten om ter plaatse over te steken. Nagenoeg onmogelijk
voor een automobilist om ze allemaal tijdig te kunnen zien.
De fractie van Gemeentebelang heeft in de raad meerdere malen
aangegeven dat het totale Stationsplein pas dient te worden
aangepakt als de Westelijke Rondweg is gerealiseerd. Het liefst ziet
de fractie van Gemeentebelang dat hier toch een snelle start mee
wordt gemaakt. Het gevolg van de Westelijke Rondweg zal zijn dat
het Stationsplein enorm wordt ontlast en dus veiliger wordt. Zoals
het er nu naar uit ziet, zal de realisatie echter nog vele jaren op zich
laten wachten. Tijdens de rondvraag heb ik nogmaals het idee
rondom de Vierkante Rotonde onder de aandacht gebracht. In
het verleden is dit plan – ontworpen door de heer F.Agasi van
Gemeentebelang - aan toenmalig Wethouder Meijer aangeboden.
De wethouder (dhr. J. Coster) heeft op mijn vragen het volgende
toegezegd: Er komt een verkeersveiligheidsonderzoek door een
onafhankelijk bureau. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een
aantal deskundigen. Ik zie deze resultaten graag tegemoet om op
basis hiervan de discussie aan te gaan. Want het lijkt mij toch
duidelijk dat hier echt iets moet gebeuren. Dit kan echt niet zo!
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Nunspeetse Heideloop
Afgelopen zaterdag 18 augustus werd voor de vierde keer de
Nunspeetse Heideloop gehouden. Met warm weer hebben alle
deelnemers toch genoten van de prachtige paarse heide rondom de
Stakenberg te Elspeet in de gemeente Nunspeet. Naast het
hardlopen kon men prachtige wandelingen maken van 10, 15 en 25
km. De deelnemers waren erg enthousiast over de routes. Vooral
de wandelroutes waren dit jaar zeer mooi.
Vooraf en tijdens zowel het wandelen als het hardlopen is er extra
water uitgedeeld in verband met het warme weer. Gelukkig waren
er geen medische oorzaken waardoor iemand moest uitvallen.
Iedereen was zich goed bewust van het warme weer en wat dat kan
betekenen.
Er waren weer ongeveer 250 lopers hetgeen evenveel was als in
2011. Volgend jaar worden er meer lopers verwacht. Dan begint de
15 km hardlopen gelijk met de 10 km om 10.30 uur en staat de
Nunspeetse Heideloop in het wandelboekje van de KNBLO.
Gemeentebelang Nunspeet heeft de organisatie van de Heideloop
weer met plezier gedaan.
De organisatie van de de Nunspeetse Heideloop wil hierbij graag
alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Volgend jaar zal de Nunspeetse Heideloop gehouden worden op zaterdag 24 augustus
2013.
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Commissie Ruimte en Wonen
Door raadslid
René Slager

Winterwerkzaamheden
Het toeristenseizoen is bijna voorbij en het wordt weer tijd voor
winterwerkzaamheden.
Zo staat de herinrichting van de Markt in de raadsvergadering van
september op de agenda. Er zijn al diverse veranderingen
zichtbaar zoals het gedeeltelijk verdwijnen van de Rabobank, want
alleen de kasfunctie is gebleven. De kantoorfunctie is naar de
Elspeterweg gegaan. Op de begane grond aan de Markt komen
(gezellige) winkeltjes en/of horecagelegenheden met terrassen.
Daarboven komen appartementen voor huur en koop. Zo krijgt die
zijkant van de Markt een nieuw gezicht. De Dorpsstraat heeft vorige
winter een opknapbeurt gekregen en sluit nu mooi aan op de Markt.
Het marktplein wordt deze winterperiode aangepakt. Eerst zijn er
extra parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Laan. Onlangs heeft
onze wethouder samen met mevrouw Geuze, de vrouw van de in
1997 vermoorde huisarts, een straatnaambord onthuld met de
naam “Dokter Geuzehof”. Daar zijn + 60 parkeerplaatsen
gerealiseerd. Ook komen er als compensatie voor het autoluw
maken van het marktplein aan de kant van de Stationslaan oost
nieuwe parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen aan de Wheme
worden een blauwe zone. Wat veel mensen niet weten of durven is
onder het gemeentehuis parkeren. Zo ziet u dat er voldoende
parkeerplaatsen zijn. Er komen 6 á 7 parkeerplaatsen voor kort (15
á 20 minuten) parkeren, voor het afhalen van bv. paspoort of
rijbewijs. Iemand met een invalidenkaart mag overal parkeren,
zolang men maar niets blokkeert.
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De herinrichting van het marktplein, dat is het streven van het
college, moet voor het nieuwe (toeristen)seizoen 2013 klaar zijn.
Het zal best wel hier en daar wat overlast geven. De huidige
bomen, platanen, worden verwijderd. Allereerst omdat ze uitheems
zijn, maar ook omdat ze in de weg staan. Er komen grote bomen
van een inheemse soort voor terug, zodat het niet zolang duurt
voordat je een beetje een boom hebt staan. Er komen bankjes en
heggetjes en natuurstenen straatwerk op de Markt.
Ook is er gekozen voor een waterpartij. Het water komt uit het
straatwerk. Het is zo geconstrueerd dat de weekmarkt gewoon in
volle omvang terug kan keren op het marktplein. Tja, het kost
natuurlijk wel wat, maar het is goed voor de werkgelegenheid en
het zal de sfeer en de uitstraling van de Markt aanzienlijk
verbeteren en de gezelligheid bevorderen.
Er is weer een wens van Gemeentebelang in vervulling aan het
gaan. “Het blik zou van de Markt af moeten!”
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Agenda vergaderingen
Oktober 2012
Maandag

1

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

4

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

8

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

11

Commissie Algemeen Bestuur

Donderdag

11

Inleveren Algemene Beschouwingen

Maandag

15

Bestuursvergadering

Maandag

22

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

25

Openbare Raadsvergadering, 17.00 uur

Donderdag

1

Openbare Raadsvergadering

Maandag

5

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

8

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

12

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

15

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

19

Bestuursvergadering

Maandag

26

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

29

Openbare Raadsvergadering

Vrijdag

30

Inleveren kopij Klaverblad

November 2012
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KLEIN BINNENHOF
UITZENDSCHEMA 2012
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur
Datum:
augustus 30

Gelijktijdig:

Partij:
CDA

september 6
13
20
27

MM
AB

SGP
CU
PvdA
Gemeenteraad

oktober

MM
AB

GB
SGP
VVD
Gemeenteraad

4
11
18
25

november 1
8
15
22
29
december 6
13
20
27

MM
AB

MM

PvdA
CU
GB
CDA
Gemeenteraad
College
VVD
Gemeenteraad
Alle fractievoorzitters
(Oudejaarsuitzending)
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DE HOOGHE BIJSSCHEL
Seizoen- en kampeerplaatsen
Tent verhuur (compleet ingericht)
Jachthaven
Verhuur zeilboten, catamaran, kano’s, waterfietsen en surfplanken
Restaurant, snackbar, winkeltje, zwembad
De Hooghe Bijsschel is een knusse gezinscamping voor liefhebbers van een zonnige strandvakantie aan het water, maar is ook
een eldorado voor de actieve zeiler, surfer, visser, fietser en wandelaar!
Onze camping heeft de mogelijkheden voor het huren van een seizoenplaats, kampeerplaats of ligplaats. Heeft u zelf geen kampeermogelijkheden, dan kunt u bij ons ook compleet ingerichte tenten
huren.
Krijgt u al helemaal de kampeerkriebels, kom dan eens langs op
ons park of kijkt u eens op onze website www.hooghebijsschel.nl
voor nog meer leuke kampeertips.
Randmeerweg 8, 8071 SH Nunspeet
Tel: 0341-252406
Fax: 0341-262565
W-mail: info@hooghebijsschel.nl
Wbsite: www.hooghebijsschel.nl of www.molecaten.nl
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Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

Oktober 2012
Mw. H. Berends - Van de
Mw. A.P. Bootsma
Mw. G. Dijkhuizen
Dhr. C.J.I. Eijkelenboom
Dhr. R.P.W. Groeneveld
Mw. E. Haandrikman-Reyenga
Mw. C.J. Haklander-van Rhee
Dhr. L.H. Hulsman
Dhr. M.J. Koot
November 2012
Dhr. D.P. Berghuis
Dhr. mr. A. ten Hove
Dhr. B. Kamp
Dhr. J.G.E. Koerhuis
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Dhr. G. Lokhorst
Dhr. H. Makkink
Mw. M.S. Ponsteen-Vissenberg
Dhr. H. van Roekel
Mw. J.G. van der Sloot-Hulsman
Dhr. P. Stekelenburg
Mw. J.A. van Tol-van Geest
Dhr. O. Vijsma

Dhr. A. Pluim
Dhr. G. Schouten
Dhr. P. van Tol

Mutaties
Verhuizingen:
Leden wordt verzocht om adreswijzigingen zo snel mogelijk
door te geven aan de ledenadministratie:
ledenadministratie
p/a Hermien Bos
Heetkamp 18
8075 CL Elspeet
0577-492267
ledenadministratie@nunspeet-gemeentebelang.nl

Afscheid

Welkom

De heer C.H.M. Limmen uit Vierhouten is overleden. We wensen
zijn kinderen veel sterkte.
Uitgeschreven:
De heer H. van Leeuwen
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Gemeentebelang viert feest
Op vrijdag 28 september 2012 heeft de Vereniging Gemeentebelang voor haar leden en met haar leden haar 50-jarig bestaan gevierd in het Dorpshuis Horsterhoek in Vierhouten. Het was een gezellige avond, waarop veel leden en oud-leden met elkaar hebben
kunnen bijpraten. Iedereen was in gesprek met iedereen en het
was een plezier alleen al, om daar naar te kijken.
Voorzitter Otto Huitema lag met zijn openingswoord meteen al
achter op het schema, maar als hij gewacht had, tot er een
moment stilte was gevallen, was hij nooit aan het woord gekomen.
Hij memoreerde het lange verleden van Gemeentebelang, zoals de
burgemeester al zei:”Beslist geen eendagsvlieg”. Gemeentebelang
heeft zich met een breed programma altijd voor iedereen in de gemeente willen inzetten en heeft altijd het beste voorgehad met de
vier kernen. Daarbij was het kader altijd in orde en dat zijn de twee
voorwaarden voor een gezonde vereniging.
Hermien Bos heeft het tot stand komen van het boek uiteen gezet.
Door het overlijden van Cees Vissenberg is het schrijven van het
nieuwe jubileumboek even aan een zijden draad komen te hangen,
maar door er samen met Mark van de Bunte vol voor te gaan, is
het gelukt om de historie toch op te tekenen.
René Slager en Paul Gommers hadden een quiz voorbereid met
pittige vragen over het verleden van Gemeentebelang. Winnaar
met 14 van de 16 vragen goed was Peter van Tol. Peter woont pas
10 jaar in Nunspeet, maar heeft veel kennis opgedaan tijdens het
digitaliseren van het vorige jubileumboek. Zo is zijn inzet wel heel
mooi beloond: Samen met zijn vrouw Jolanda mag hij volgend jaar
een lang weekend naar de Hooghe Bijsschel, het Molecatenpark
van Nunspeet aan Zee.
Na de pauze was er een loterij die door Leonie Lankman van Jong
Gemeentebelang was georganiseerd. De lootjes kostten maar 50
cent en er waren veel leuke prijzen te verdelen.
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De hoofdprijs was echter voor Gemeentebelang zelf: de feestavond
ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan was super geslaagd, ook
door de inzet van onze gastheer en gastvrouw Bep en Emile
Houtman.
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Wilt u Gemeentebelang helpen!
Wij streven naar: 250 leden

Inschrijfformulier
Contributie per jaar…O Lid € 15,50
O Gezinslid € 13,50
O Lid tot 27 jaar € 7,50
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
Hermien Bos
Heetkamp 18
8075 CL Elspeet
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Andries Beelen Auto´s
Galvaniweg 18 Tel. 0341-254488
Postbus 442, 8070 AK Nunspeet
E-mailadres info@andriesbeelen.nl


Een keuze uit meer dan 80 occasions in iedere prijsklasse



Verkoop nieuw en gebruikt



Vakkundige reparatie alle merken



APK Keuringsstation



Lid Bovag



Drie maanden garantie bij aankoop boven de € 3.400,=



Bezoek onze website: www.andriesbeelen.nl

Andries Beelen Auto´s biedt u service en zekerheid.

Kom gerust eens langs.
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