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Ambassadeurs van Gemeentebelang! 
De leden van Gemeentebelang zijn bij uitstek de ambassadeurs 
van onze vereniging. Als ambassadeur bent u de spreekbuis van 
Gemeentebelang. Bovendien speelt u een belangrijke rol in het   
verspreiden van ons gedachtegoed. 
 
Enthousiast zijn de auteurs van deze editie van Het Klaverblad in 
de pen gekropen om het ambassadeurschap over te dragen.      
Enthousiasme is belangrijk. Enthousiasme bepaalt het succes van 
Gemeentebelang. Een mooi voorbeeld hiervan vindt u in de rubriek: 
Interview met… Hierin staat geschreven hoe een ambassadeur van 
Gemeentebelang twee andere mensen enthousiast heeft gemaakt 
om lid te worden.  
 
Ook de andere bijdragen zijn de moeite waard. Het jaar waarin de 
vereniging Gemeentebelang haar 50-jarig jubileum vierde is bijna 
voorbij, maar niet voordat u alle ins & outs van de vereniging heeft 
gelezen in deze editie van Het Klaverblad! 
 
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 

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 

Secretariaat 
Jolanda van Tol - Van Geest 
Albertlaan 21 
8072 CH Nunspeet 
0341-270070 
jolanda.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl 
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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 

 
 Ruimtelijke Ordening 

-  Wonen 
-  Grondbeleid 
-  ICT 
-  Beheer Openbare Ruimte 
-  Sport 
-  Project Digitale Dienstverlening  

Wethouder 
Edward van der Geest 
Doornenkamp 22 
8077 SL Hulshorst 
0341-452678 
edward.van.der.geest@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Wethouder 
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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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Steunfractie 

Fractie (vervolg) 

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 

Niels de Bolster 
Albertlaan 19 
8072 CH Nunspeet 
ndebolster@gmail.com 

Raadslid 
Martin Mol 
Commissie Maatschappij en Middelen 
Klarenweg 10 
8077 SN Hulshorst 
0341-452397 
martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl 

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

Secretariaat 
Maik Zevenbergen 
Parallelweg 89 
8071 WD Nunspeet 
0341-250888 
mikezz90@hotmail.com 

Bestuurslid 
Leonie Lankman 
Berkenweg 7 
8085 RT Doornspijk 
0525-662524 
leonielankman@hotmail.com 

Voorzitter 
Niels de Bolster 
Albertlaan 19 
8072 CH Nunspeet 
06-30765411 
ndebolster@gmail.com 

Steunfractie (vervolg) 

Herman van Roekel 
Secretaris Mulderweg 48 
8071 HM Nunspeet 
herman.van.roekel@nunspeet-gemeentebelang.nl 
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Door de voorzitter 
Otto Huitema 

van de Bestuurstafel 

De kerstdagen en oud en nieuw naderen. In december delen wij 
altijd kerstkransjes uit in het centrum van Nunspeet. Dit zullen we 
ook dit jaar doen op vrijdagavond 21 december en zaterdagmid-
dag 22 december.  De bestuursleden, raadsleden, onze wethou-
der en de Jong Gemeentebelangers doen allemaal mee. Onze 
fractievoorzitter Henry Stulen is zoals ieder jaar de kerstman.  
 
De ledenvergadering voor 2013 is vastgesteld en vindt plaats op 
woensdagavond 24 april. De ledenvergadering staat dan alweer in 
het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.    
Tijdens deze ledenvergadering geeft het bestuur een presentatie 
over de aanpak van de gemeenteraadsverkiezingen, kiezen we de 
lijsttrekker en is er een brainstorm over de thema´s die in de     
gemeente Nunspeet leven. De resultaten van de brainstorm     
vormen input voor het verkiezingsprogramma.  
 
Ik wil u graag nog even attenderen op de jaarlijkse actie Tien voor 
Dien. Hierover heeft u bericht gekregen als bijlage bij Het          
Klaverblad in oktober. Mocht u alsnog een bijdrage willen doen ten 
bate van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
2014 dan verwelkomen wij die graag.  
 
Tot slot wens ik u namens Gemeentebelang prettige feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar. 
 
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. 

http://www.nunspeet-gemeentebelang.nl/
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van de Wethouder 

Door de wethouder 
Edward van der Geest 

Nunspeetse visie sporten en bewegen; “Versterken door  
verbinden”      
“Versterken door verbinden”. Dat is de titel van de nieuwe beleids-
nota Sport en Bewegen 2013 - 2016. Binnen alle uitdagingen waar 
gemeenten zich voor geplaatst zien, wordt steeds duidelijker dat 
sporten en bewegen als middel steeds meer ingezet wordt omdat 
het bijdraagt aan het bereiken van onze gezondheids- en maat-
schappelijke doelstellingen! Niet voor niets, dat Gemeentebelang 
zich altijd in heeft gezet voor sport (en bewegen)! Het is leuk om te 
sporten, maar er is veel meer te bereiken met sport! Gezond blijven 
bijvoorbeeld door te sporten en bewegen is niet alleen maar een 
gemeentelijke taak, maar ook een actieve rol van inwoners, sport-
verenigingen en het bedrijfsleven is nodig. We houden anders de 
sportvoorzieningen niet in de benen!   
 
In de nieuwe beleidsnota worden lokale, regionale, provinciale en 
landelijke trends en ontwikkelingen in beeld gebracht, en worden 
beleidsprogramma’s uitgewerkt over sportaccommodaties, sport- 
stimulering en een sportnetwerk. De beleidsnota geeft een nadere 
concretisering van de ambities en rolopvatting van de gemeente 
zoals is vastgelegd in het Collegeprogramma 2010 - 2014. De     
ambities zijn:  
 Binnen onze gemeente zijn voldoende, kwalitatief goede en     

gevarieerde sportaccommodaties aanwezig om te kunnen 
sporten en bewegen.  

 Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Nunspeet van 
jong tot oud sporten en bewegen op een actieve, gezonde en              
verantwoorde wijze.  

 Binnen onze gemeente zijn vitale sportverenigingen aanwezig 
die samen met hun vrijwilligers op een verantwoorde manier       
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beoefening van sport mogelijk maken en samen met kern-
partners, vanuit eigen verantwoordelijkheden, vorm geven 
aan maatschappelijke oriëntatie, profilering en promotie.  

 
De volgende stap is dat voor deze programma’s uitvoeringsplannen 
worden opgesteld. Wat ons betreft wordt prioriteit gegeven aan de 
uitvoeringsplannen binnensport en verdere uitwerking van de      
projecten sportcentrum De Brake en sportpark De Wiltsangh.  
 
Ik ben blij met de nota en heb het zo gezegd in een persbericht: 
“Een gezond verenigingsleven, met goede besturen en goede en 
veilige (basis)voorzieningen kunnen enorm bijdragen aan een vitale 
gemeenschap op vele fronten. En dat is wat we willen. Deze nota 
komt precies op tijd, want het nieuwe regeerakkoord en het         
provinciale beleid ondersteunen de doelstellingen en uitgangs-
punten van het gemeentelijk beleid en versterken elkaar!“ 
 
Anno 2013 is het absoluut een must  dat de gemeente het niet alle-
maal alleen oppakt. “Het is - en niet alleen gezien de krimpende 
financiële mogelijkheden - essentieel dat het maatschappelijk     
middenveld, de inwoners zelf, de (sport)verenigingen en ook      
bedrijfsleven kansen en mogelijkheden zien en dat we elkaar gaan 
versterken.” De gemeente heeft hier vooral een ‘verbindende rol’. 
 
Dat zien we op veel aandachtsvelden. In de WMO, bij de transities 
van jeugdzorg, bij de arbeidsparticipatie, overal zal de                  
samenwerking gezocht worden met anderen en vooral ook met   
onze inwoners. 
 
Het systeem van collectieve voorzieningen, door de samenleving 
betaald uit algemene middelen, staat ernstig onder druk. We     
moeten op tijd bijsturen, om ook naar de toekomst toe betaalbare 
voorzieningen te houden. 
 
Tot slot nog iets over het marktplein. Er ontstaat veel reuring over 
ons plan om het marktplein blikvrij te krijgen en er een gezellig   
centrum met evenementen en terrasjes van te maken (zie mijn 
stukje in het laatste Klaverblad). 
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Hoewel een aantal zaken, zoals de hoogte van de vergoeding, 
voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een terras te     
mogen exploiteren op de markt en verplaatsing van de weekmarkt 
voor meerdaagse evenementen, nog niet (helemaal) geregeld is, 
heb ik er een rotsvast vertrouwen in, dat dat allemaal geregeld is, 
voordat het plein heringericht is.  
 
Natuurlijk zijn ook hier onze ondernemers bij nodig, want de       
gemeente gaat geen terras exploiteren, of meerdaagse evenemen-
ten organiseren. Wij maken het inrichtingstechnisch mogelijk, met 
fontein en mooie verlichting en een openbaar toilet, maar de      
reuring moet van onze inwoners/ondernemers komen. Ik zal m’n 
uiterste best doen, hier maximaal invulling aan te geven. 
 
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  

De fractie 
Het einde van 2012 nadert met rasse schreden. De kerstbomen zijn 
al weer opgetuigd als u dit Klaverblad ontvangt. Een tijd van         
bezinning. Voor mij geldt dan ook dat ik even tijd heb voor            
bezinning. Het geleefd worden door raadswerk en het werk bij de 
Marechaussee is even iets minder. Genoeg om over na te denken. 
In 2013 maken we ons weer klaar voor de verkiezingen van 2014. 
Veel, heel veel werk. Persoonlijk zet het me aan tot denken over 
mijn eigen toekomst bij Gemeentebelang. Ga ik voor nog een       
periode van 4 jaar? Het is voor mij niet vanzelfsprekend. Het is     
namelijk nogal wat. Het is leuk en zinvol maar tegelijk slokt het 
raadswerk je op. Tegelijk is het belangrijk wat jullie, onze leden, er 
van vinden. Je stelt je verkiesbaar voor Gemeentebelang en niet 
voor jezelf. In 2013 telt ieder woord in de raad nog meer vanwege 
de beeldvorming door kiezers. Toch zie ik dit niet als probleem. We 
doen namelijk altijd ons best en blijven altijd onszelf. Wat wel weegt 
is het extra werk wat op ons afkomt. Er zal een verkiezings-
programma moeten komen. We moeten een kieslijst gaan samen-
stellen. Tot aan de verkiezingsdag zullen we campagne moeten 
voeren. Leuk is, dat het wel een heel gezellige tijd is. Druk maar 
plezierig.  
 
De fractie ondergaat een wijziging in december 2012. Ongetwijfeld 
hebben jullie dat al gelezen. Martin Mol en Julia Vriend ruilen van 
plek. Julia wordt raadslid en Martin steunfractielid. Martin blijft      
gelukkig wel aanwezig maar meer op de achtergrond en minder 
frequent. Julia zal de samenlevingsportefeuille gaan trekken als 
raadslid. Ik ben blij dat dan iedereen weer op z’n plek zit en dat er 
niemand feitelijk is afgehaakt. Ik verwacht niet dat hierdoor maar 

Door de fractievoorzitter 
Henry Stulen 
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een rimpeltje ontstaat in het functioneren van de fractie. 
 
Zijn we dan zorgeloos? Nee, zeker niet. De verkiezingen zullen 
zwaar zijn in 2014. We zijn nu de grootste partij in de raad van 
Nunspeet. Zoals iedereen weet is de grootste worden moeilijk maar 
de grootste blijven nog veel moeilijker. We hebben dus alle hulp 
nodig. We hebben keihard steunfractieleden nodig. Ik doe via 
deze weg een nadrukkelijke oproep aan jullie om ons te helpen bij 
deze zoektocht. De vereniging heeft veel meer leden nodig.     
Leden werken als een olievlek. Leden zijn ambassadeurs. Leden 
vertellen trots op een visite of verjaardag over Gemeentebelang. 
Toch? Samen, met alle leden, kunnen we in 2014 de verkiezingen 
weer winnen. 
 
Commissie Algemeen Bestuur (AB) 
 
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsstrategie 2013-2014 politie 
Oost-Nederland 
Zoals jullie weten hebben we straks één nationale politie. Een     
keuze van onze Tweede Kamer. Het zou absoluut niet mijn keuze 
zijn geweest. Ik zou wel hebben gekozen voor het integreren van 
(digitale) systemen. Het kan niet zo zijn dat men in Nunspeet geen 
inzage heeft in systemen van Zwolle of andere plaatsen. Dus één 
systeem is een absolute noodzaak. Ik denk echter dat de politie 
middenin de samenleving moet staan. De individuele agent moet 
zijn gebied kennen als zijn broekzak. Ik bedoel dan de fysieke    
omgeving maar zeker ook de mensen en organisaties. De politie 
ziet dit hiaat ook bij schaalvergroting en stelde al wijkagenten aan. 
Deze wijkagenten mogen een maximaal aantal jaren in die wijk 
werken en worden dan gewisseld. Weg lokale bekendheid! Onze 
gemeente heeft nu 3 wijkagenten waarvan er slechts 1 zichtbaar 
en merkbaar aanwezig is. Het valt en staat dus ook met wie het 
werk doet. Als ik dan terug denk aan de tijd dat onze gemeente 
een eigen politieteam had met ergens tussen de 20 en 30 politie-
mensen dan durf ik te stellen dat het toen stukken beter liep.     
Omdat de schaal van het gebied te behappen was kende elke 
diender het gebied en was een ieder eigenlijk wijkagent. Ik geloof 
niet in de nationale politie zoals u merkt. We moet het er echter wel 
mee doen. Het meerjarenbeleidsplan werd behandeld in de       
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commissie AB. Een plan voor Gelderland en Overijssel. Een plan 
voor zowel Nunspeet als Nijmegen. Twee werelden! Als in         
Nunspeet een fiets wordt gestolen gaat de eigenaar aangifte doen. 
De eigenaar in Nijmegen pakt gewoon een andere. Dat laatste is 
natuurlijk niet goed maar wel een feit. In de commissie heb ik dan 
ook niet veel gezegd over dit onderwerp. Ik heb gekeken of onze 
plannen passen binnen het grote raamwerk van het meerjarenbe-
leidsplan. Dat is zo. Een positief ding is dat we in onze gemeente 
van 3 naar 5 wijkagenten gaan. Ik vroeg de burgemeester of dat 
ten koste ging van het aantal aan onze regio toebedeelde politie-
mensen. Hij wist het nog niet maar daar lijkt het dan wel op. Dus 
het zou nog een sigaar uit eigen doos kunnen worden. Voor de  
behandeling van dit stuk had ik nog even contact met de politiechef 
van onder andere Nunspeet. Hij verzekerde mij dat hij invloed had 
gehad op het stuk en hij stelde me gerust dat we nog een lokaal 
plan gepresenteerd krijgen zoals we gewend zijn. Moeten jullie nu 
ongerust zijn als het om veiligheid gaat? Nee, zeker niet. Ik heb 
alle vertrouwen in de politiemensen die het moeten gaan doen. De 
kwaliteit van de gemiddelde politieman of –vrouw maakt veel goed. 
 
Conceptdraaiboek jaarwisseling 2012-2013 
Dit draaiboek hebben we besproken in de commissie AB. Een     
opvallend slecht geschreven stuk waardoor er veel onduidelijk was. 
Bij de jaarwisseling 2011-2012 werd er weer veel vernield. Die jaar-
wisseling is in de gemeente Nunspeet rustig en zonder noemens-
waardige incidenten verlopen. De aangerichte schade was echter 
weer fors, er is voor € 23.400,-- aan gemeentelijke eigendommen 
vernield. Het ging om onder andere 7 prullenbakken, 3 speel-
toestellen, 13 straat- en trottoirkolken en meer dan 100 verkeers-
borden. Belachelijk natuurlijk. En weet u? De vernielingen worden 
door alle leeftijden gepleegd! Denk nou niet dat het alleen de      
jongeren zijn die dit doen. Het draaiboek dat nu voorlag ging vooral 
over waar en wanneer vreugdevuren of carbidschieten toegestaan 
is. Omdat het stuk zo slecht geschreven was kon er inhoudelijk niet 
echt concreet gesproken worden. Namens Gemeentebelang gaf ik 
de burgemeester mee dat het wat ons betreft een feest moet zijn 
en dat veiligheid en plezier voorop moeten staan. Vernielingen 
moeten keihard worden aangepakt natuurlijk en de dader moet de 
schade vergoeden tot de laatste cent.  
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Slotwoord 
Wilt u de verrichtingen van onze fractie volgen? Dat kan. U kunt via 
een livestream (beeld en geluid) de raads- en commissievergade-
ringen volgen op de website van de gemeente Nunspeet. Ook kunt 
u het later nog terug zien of luisteren.  
 
Natuurlijk is onze eigen website de moeite waard om regelmatig te 
bekijken. Nieuwsberichten proberen we daar direct op te zetten en 
wekelijks schrijf ik een weblog. Zelf ben ik ook te volgen op Twitter, 
Facebook, Linkedinn en Hyves. U ziet het, we timmeren behoorlijk 
aan de weg. Help ons met timmeren en wees een “olievlek” voor 
ons!  
 
Ik wens jullie prettige kerstdagen en een plezierige jaarwisseling. 
Natuurlijk wens ik jullie voor 2013 veel gezondheid en geluk. 
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Commissie Maatschappij en Middelen  

Door raadslid 
Martin Mol 

Beleidsnota Gezondheid 2012-2015 
In de maand oktober stond deze nota op de agenda met de      
strekking dat er wordt ingezet op de eigen kracht van mensen. Dit 
sluit naadloos aan bij de gedachte van de kanteling hoewel dit nog 
wel een omschakeling in denken van de burger vergt. Het accent in 
deze nota ligt op gezondheidsbevordering van de jeugd en dan met 
name de preventie. Onze fractie vindt dan ook dat het in een vroeg 
stadium signaleren en oplossen van gezondheidsproblemen een 
hoop tijd… en daarmee geld bespaart. In het stuk werd gesteld dat 
drugs een minder hoge prioriteit heeft dan alcohol. Feit is dat       
alcoholgebruik verreweg de meeste overlast veroorzaakt. Hoewel 
wij begrijpen dat er keuzes gemaakt moeten worden hebben wij 
benadrukt dat drugsgebruik onder de jeugd ernstige en langdurige 
gevolgen heeft.  
 
Ook ging men er in het stuk van uit dat de gezondheidsrisico’s van 
cannabisproducten relatief onschuldig zijn in vergelijking tot die van 
roken en alcoholgebruik. Wij hebben hier onze bedenkingen bij   
geplaatst, de werkzame stof van cannabis blijft wel 10 jaar in het 
lichaam en dat van alcohol slechts enkele uren. Wij hebben het  
college gevraagd hier toch nog eens naar te kijken en de vinger 
aan de pols te houden. 
   
Schuldhulpverlening 
Afgelopen maand is het beleidsplan schuldhulpverlening in de    
commissie besproken en in de raad vastgesteld. Onze fractie heeft 
complimenten aan het college uitgedeeld omdat onze gemeente 
aangaande dit onderwerp gelukkig voorop loopt. Hoewel wij wel 
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van mening zijn dat de gemeente niet voor alles en iedereen klaar 
kan staan moet er wel een vangnet geboden worden voor diegenen 
die, vaak buiten hun schuld om, in de financiële problemen zijn    
gekomen. Tevens hebben wij het college nadrukkelijk meegegeven 
om prioriteit te geven aan voorlichting, niet alleen als er al           
problemen zijn maar vooral ook om problemen te voorkomen. 
 
Een stap terug doen 
Zoals u wellicht in de media al hebt vernomen heb ik besloten af te 
treden als raadslid voor Gemeentebelang. Dit omdat er op mijn   
zakelijke pad zich belangrijke positieve ontwikkelingen voordeden 
die ik met beide handen moest aangrijpen. Dit betekent dat ik veel 
meer tijd aan het zakelijke zal gaan besteden en overige activiteiten 
(mijn werkzaamheden als raadslid dus) minder aandacht zullen   
krijgen. Ook de contacten met het maatschappelijke veld zouden 
hierdoor in het gedrang komen. Voor mij reden om dit tijdig met   
onze fractievoorzitter af te stemmen en mijn opvolgster Julia Vriend 
te coachen in het werk wat er als raadslid op je af komt, om op 20 
december het stokje aan haar over te kunnen geven. Julia heeft de 
afgelopen maanden met verve al veel voorwerk voor mij gedaan en 
ik wil dan ook mijn volste vertrouwen in haar uitspreken.  
 
Uit de raad…uit het hart?  (van Gemeentebelang)   
Zeker niet! Graag blijf ik als steunfractielid nauw betrokken bij onze 
vereniging en zal in die hoedanigheid zeker mijn inbreng voor                         
Gemeentebelang blijven leveren! 
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Terugblik  Nieuw in de raad 

 

 
 
 

Beste lezer, 
 
Dan is het toch zo ver: ik kom in de raad. Even leek het erop dat de 
zittende raadsleden bleven zitten en dat zou ook prima zijn         
geweest aangezien wij goede raadsleden hebben. Zoals u zich 
misschien nog kan herinneren was ik tijdens de verkiezingen in   
verwachting (en ik had al een kind). Inmiddels is de kleinste alweer 
2 en ik heb de afgelopen jaren mooi de tijd gehad om er voor de 
kinderen te zijn. Maar nu is het dan toch zover. Ik mag een goed 
jaar meedraaien en dat is eigenlijk ook wel heel leuk. Ik heb er in 
ieder geval veel zin in. Ik heb de afgelopen tijd op de achtergrond 
als steunfractielid meegedraaid en op mijn manier een steentje   
bijgedragen. Ik weet in grote lijnen waar de gemeenteraad mee   
bezig is, maar om het straks helemaal zelf te doen is toch een  
beetje spannend.  
 
Gelukkig blijft Martin mij ondersteunen. We ruilen als het ware van 
plek. En natuurlijk helpt iedereen van Gemeentebelang daar waar 
nodig is. Dus ik zie het wel met vertrouwen tegemoet. Door mijn 
studie en mijn ervaring weet ik goed waar het over gaat. Dat is best 
handig want het kan moeilijke materie zijn zoals minimabeleid. En 
het is vooral veel. Veel zaken worden gedecentraliceerd, denk    
bijvoorbeeld aan jeugdzorg. De gemeente moet het, en oppakken 
en het met minder geld doen. Een lastige taak en het is aan ons om 
het tot een goed resultaat te brengen. Maar ik ga er voor! 
 

Door steunfractielid 
Julia Vriend 
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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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 OP SCHOENEN VAN VEDDER LOOPT U VERDER  

NUNSPEET - Stationslaan 11 - Tel.0341-252013 

ERMELO  - de Enk 3  - Tel.0341-559543  

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 

                       WAARDEBON  

gemb 
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Commissie Ruimte en Wonen 

Door raadslid 
John van Slooten 

De nieuwe toekomst van wonen? 
Als fractie zijn wij uiteraard niet alleen actief binnen de muren     
van het gemeentehuis maar gaan wij er ook op uit om nieuwe          
toekomstmogelijkheden voor onze gemeente te bekijken. 
 
Tijdens een fractie uitje hebben wij ons laten informeren over een 
mogelijke kijk op het nieuwe wonen. Hoe kunnen we niet alleen 
CO2 neutraal wonen, maar ook onze mobiliteit (lees de auto) CO2 
neutraal maken. 
 
Nu al fors besparen op milieu en portemonnee 
Elke maand betaalt u een bepaald bedrag aan een energie-
leverancier zodat u de verwarming aan kan zetten en uw eten   
bijvoorbeeld kunt koken. Maar u weet vast dat er alternatieven 
zijn, bijvoorbeeld in de vorm van zonne-energie. Nu was dit altijd 
een hele dure aangelegenheid, maar de afgelopen jaren zijn de 
prijzen sterk gedaald van zonnecollectoren en is het al mogelijk  
voor minder dan € 5.000,- uw woning te voorzien van collectoren 
waarmee u zelf gaat voorzien in uw energie behoefte. Met andere 
woorden de maandelijkse rekening aan de energie leverancier 
komt te vervallen.  
 
Snel uitgerekend met een maandlast van € 150,- per maand heeft 
u de kosten voor zonnecollectoren na 34 maanden terugverdiend. 
Wellicht een goede mogelijkheid om een in overweging te nemen. 
 
In de toekomst gaan we verder 
Maar een stap verder kan ook nog. Waarom alleen energie       
opwekken voor uw woning en niet voor ook een elektrische auto. 
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In het concept dat wij gepresenteerd kregen is dit het uitgangspunt. 
Voorzien in uw eigen energie voor uw woning en auto. In plaats    
van het kopen van een woning en auto en betalen van energie-
rekeningen betaalt u 1 maandbedrag voor alles.  
 
U krijgt dan een woning en een elektrische auto. Daarbij heeft u de 
mogelijkheid om telkens via een ‘leenauto’ de juiste auto in te      
zetten voor bijvoorbeeld de vakantie of skivakantie. Het probleem 
van de beperkte actieradius van een elektrische auto wordt hiermee 
opgelost.  
 
Wat kost dat dan? In de presentatie hebben wij dat als fractie ook 
gevraagd. Een grove inschatting die werd gegeven was € 1.100,- 
voor wonen en de auto tezamen. Een interessante ontwikkeling 
naar de toekomst toe waarbij we steeds meer CO2 neutraal moeten 
gaan worden als samenleving. 
 
Gaan we dit nu op korte termijn terugzien? 
Voor Nunspeet nog niet direct, want het concept gaat wel uit van 

kleine woonwijkjes waar meerdere huizen op dergelijke wijze       

gebouwd worden. CO2 neutraal woonwijkjes dus. Voor plan        

Molenbeek zou dit een concept zijn wat zeker nader beschouwd 

zou kunnen worden om te kijken of het hier toepasbaar gemaakt 

kan worden. 
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Commissie Maatschappij en Middelen  

Door raadslid 
Bert Kamp 

Begroting in evenwicht 
Artikel 189, lid 2 van de gemeentewet: “De raad ziet erop toe dat 
de begroting in evenwicht is. Hiervan kan afgeweken worden indien 
aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting in de volgende 
jaren tot stand zal worden gebracht.”  Van belang is het antwoord 
op de vraag op welke wijze de raad inzicht krijgt in de financiële 
positie. De raad moet kunnen vaststellen dat meerjarig voldoende 
middelen beschikbaar zijn voor het uitvoeren van de taken       
waarvoor de gemeente zich moet inzetten en de continuïteit van de 
bedrijfsvoering. Bij de financiële positie gaat het ook om het       
vermogen van de gemeente om inzicht te geven over de mogelijke 
risico’s die kunnen worden opgelopen. Voor het beoordelen van de 
financiële positie is onder andere het weerstandsvermogen van 
belang.  

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de  gemeente 
in staat is middelen vrij te maken om substantiële  financiële tegen-
vallers op te vangen, zonder ingrijpende beleidswijzigingen. Het 
weerstandsvermogen bestaat uit twee onderdelen, namelijk de 
weerstandscapaciteit en de risico’s. Kenmerkend voor het risico-
profiel van Nunspeet is dat de gemeente een vrij sterke sociale 
structuur kent. Verder is van belang dat Nunspeet een vrij stabiele 
gemeente is qua bevolkingsomvang. De gemeente loopt daardoor 
minder risico’s dan bijvoorbeeld een gemeente met woningbouw 
uitbreidingslocaties of andere grootschalige ontwikkelingen. Voor 
risico’s waarvan de omvang redelijk kan worden in geschat, zijn 
voorzieningen gevormd. De vrije financiële middelen die de         
gemeente kan inzetten voor het dekken van de tegenvallers wordt 
weerstandscapaciteit genoemd.  
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De weerstandscapaciteit van Nunspeet wordt berekend uit onvoor-
zien, de algemene reserve en de stille reserve. Bij de stille reserve 
moet worden gedacht aan bezittingen die beneden de marktwaarde 
in de boeken staan en die zonder bezwaar direct te verkopen zijn. 
De gemeente heeft echter nauwelijks nog panden anders dan     
panden en gronden die nodig zijn voor de grondexploitatie. Het 
weerstandsvermogen is voldoende om de risico’s af te dekken. 
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Kramm’s Column  

PAPARAZZI 
Tegenwoordig kan iedereen foto’s maken. Met een digitale camera 
worden alle ‘bijzondere’ momenten op de gevoelige plaat           
vastgelegd. De foto is het bewijs van de (on)deugd geworden.      
De eerste klik is het maken van de foto en de tweede klik is het      
plaatsen van de foto op een netwerkpodium. 
 
De digitale revolutie heeft het fotograferen te toegankelijk gemaakt. 
Eerder was fotografie een ambacht. Een mooi apparaat in handen 
van een vakkundige fotograaf die er kunst mee maakte. Maar er is 
abrupt een einde gemaakt aan de romantiek en noodzaak van      
fotograferen. Het is kinderlijk eenvoudig geworden. Iedere zelf-
benoemde fotograaf schiet de geheugenkaart vol met ontelbare 
foto’s, zonder stil te staan bij het moment. Pas na afloop wordt er 
een selectie gemaakt. 

 
Fotograferen is mensen bewust maken van het moment dat     
weergegeven is. Mooi, ontroerend of interessant. Geen vakantie-
kiekje dat tientallen keren is overgedaan en waar op poging 31    
iedereen de ogen open heeft. Fotograferen is het moment zien, het 
perspectief. 
 
Even was daar de terugkeer naar de polaroidcamera. Het begint al 
bij de vorm, de polaroidcamera is  hoekig en groot. Onverslaanbaar 
is het moment dat het versgeschoten plaatje uit het apparaat glijdt. 
Mocht de foto niet gelukt zijn, dan resteert een nieuwe poging. 
 
Maar de polaroid is voor de tweede keer door de tijd ingehaald. 
Mobiele telefonie en het delen met netwerksites kennen hun weer-
ga niet. Een foute uitspraak, een hachelijk moment of een slippertje 
kunnen op elk moment met de wereld gedeeld worden, zonder dat 
u daar zelf erg in heeft. De digitale revolutie overschrijdt de traditio-
nele normen en waarden. Iedereen is paparazzo geworden. 
 
Niets is meer privé, zelfs een feestje aangekondigd op Facebook 
loopt uit de hand. Het perspectief is verdwenen… 
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Commissie Ruimte en Wonen 

Door raadslid 
mr. Bram ten Hove 

Sterke bruggen, zwakke bruggen 
Afgelopen periode speelden er verschillende onderwerpen in de 
commissies Ruimte & Wonen en Maatschappij & Middelen. In de 
afgelopen commissievergadering van Maatschappij & Middelen is 
er gesproken over  Museum Nunspeet. Na enkele kanttekeningen 
te hebben gemaakt, hebben wij uiteraard ingestemd met het      
voorstel om de realisatie van het museum mogelijk te maken. In het 
jaar 2014 moet het museum er staan aan de Stationslaan te      
Nunspeet. Gemeentebelang is altijd een groot voorstander van dit 
museum geweest!  
 
Iets heel anders: afgelopen week heb ik een voorlichtings-
bijeenkomst gehad van de Rabobank over de gevolgen van het  
regeerakkoord. Ik wil u hierin kort meenemen en enkele gevolgen 
uiteen zetten. Ook als bankier lopen wij tegen veel zaken aan.     
Vorige week kreeg ik nog het verwijt dat bankiers net mensen zijn, 
maar wel over de spreekwoordelijk ‘ruggen’ van anderen. Uiteraard 
werp ik zo’n opmerking verre van mij. In deze tijden is het altijd    
gemakkelijk om de vinger één kant op te laten wijzen.   
 
Graag zet ik het één en ander uiteen omtrent het regeerakkoord. Er 
ligt ‘gelukkig’ een regeerakkoord. De plannen in het regeerakkoord 
komen bovenop de eerder aangekondigde maatregelen van Rutte I 
en het Begrotingsakkoord 2013. Als we de bezuinigingen bij elkaar 
optellen, moeten huishoudens en bedrijven flink met geld over de 
brug komen. De aangekondigde maatregelen leiden volgens de 
Rabo-voorlichters tot een lagere economische groei en een hogere 
werkloosheid. Het zal dan ook niet lukken om het begrotingstekort 
met bijna 16 miljard euro terug te dringen. 
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Zowel VVD als PvdA hebben grote concessies gedaan. De grootste 
ombuigingen vinden plaats op het gebied van zorg en sociale     
zekerheid. De coalitie wil inzetten op de transitie naar een         
duurzame economie en groene groei. De reden daarvoor is mijns 
inziens de versterking van het concurrentievermogen van de      
Nederlandse economie. Ik denk dat Nederland het voorbeeld moet 
volgen van de hele Westerse wereld en moet overstappen naar een 
volledig duurzaam groeimodel. 
 
Het terugdringen van het begrotingstekort gaat vanzelfsprekend 
gepaard met nadelige gevolgen voor de economische groei.       
Verscheidende economen verwachten dat de bezuinigingen en de 
lastenverzwaringen een negatief effect op de economische groei 
van 4,5 procent van het Bruto Binnenlands Product in de periode 
2011-2017 hebben. Gezien deze fasering van bezuinigingen moet 
het grootste effect op de economie nog komen, denk ik. De dalende 
koopkracht en de werkgelegenheid zorgen verder voor een        
aanzienlijke afname van de consumptie door particulieren. 
 
In het lente-akkoord is de eerste aanzet gegeven tot hervorming 
van de woningmarkt, het huidige regeerakkoord borduurt daar op 
voort. Het regeerakkoord ondervangt een deel van de kritiekpunten 
op het lente-akkoord. Maar of deze allemaal worden opgelost vraag 
ik mij af. Op de huurmarkt wordt het ‘scheefwonen’ weliswaar     
aangepakt, maar de maatregelen zullen pas op de langere termijn 
hun effect hebben. Net als de verlaging van het tarief waartegen de 
hypotheekrente wordt afgetrokken. Er komt een iets grotere prikkel 
om af te lossen, maar niet groot genoeg om snel effect te sorteren. 
En het onderscheid tussen bestaande en nieuwe hypotheken blijft 
bestaan. Daardoor is er over een periode van 30 jaar geen gelijk 
speelveld. Vooral starters worden door deze maatregelen op een 
achterstand gezet. 
 
Concluderend kan ik zeggen dat er stappen voorwaarts worden  
gemaakt, sterke bruggen worden geslagen, maar tegelijk ontstaan 
er zwakke bruggen. Politiek bedrijven is en blijft balanceren tussen 
deze twee.   
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Het Ecoduct 
Helaas is de vooruitziende blik van Gemeentebelang Nunspeet 
thans de waarheid geworden. Wij zijn het altijd al oneens geweest 
met het Ecoduct  Hulshorst dat over de A28 en de spoorlijn Zwolle 
– Amersfoort  gaat.  
 
Het tumult is losgebroken. De edelherten zouden, zo wordt het in 
de media afgeschilderd, vanaf het ecoduct door faunabeheerders 
massaal worden afgeschoten. Alsof de edelherten staan te 
wachten op het moment dat de hekken verwijderd worden en ze 
nieuwsgierig gauw willen kijken naar wat er achter ligt. Het is 
landelijk en regionaal hot nieuws geweest. In de reportage van 
Nieuwsuur kwam de familie Smid uit Hulshorst aan het woord. Die 
zijn niet blij, want de edelherten zullen op hun landerijen komen 
smullen van het graan en dergelijke dat er verbouwd wordt. Ik kan 
me het levendig voorstellen dat de boeren er niet blij mee zijn. Ik 
woon en werk zelf ook in het buitengebied en zit er ook niet op te 
wachten om een edelhert in de weilanden te zien. Er wordt 
beweerd dat deze agrariërs een 100% schadevergoeding kunnen 
krijgen.  De gevolgen van deze uitbreiding van natuurontwikkeling 
zijn voor deze mensen groot. Maar niet alleen voor de agrarische 
sector, maar wat denkt u van de mooie aangelegde tuintjes, waar 
straks de lekkere malse/verse plantjes staan, en heb je een 
moestuin, dan mag  je wel maatregelen nemen. Worden er nog 
maatregelen getroffen op de Zuiderzeestraat weg? Daar moeten de 
herten ook overheen om naar het Veluwemeer te gaan. Gaat een 
hert dan 2 á 3 kilometer overzwemmen naar Flevoland? Ik betwijfel 
het, temeer als er in deze strook voldoende te eten aanwezig is, zal 
de zoektocht naar meer eten in dit gebied stranden. 

Commissie Ruimte en Wonen 

Door raadslid 
René Slager 
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Prorail ziet de bui ook al hangen en is druk bezig een hek langs de 
spoorlijn te plaatsen om het wild dat over het ecoduct is 
overgestoken en via een ander weg terug gaat naar de Veluwe, niet 
over de spoorbaan te laten gaan. In dezen is voorkomen beter dan 
genezen. Er zal maar een aanstormende Intercity op een 
overstekend edelhert klappen. Ik denk dat de gevolgen wel eens 
rampzalig zouden kunnen zijn. Overigens is het zonde van zo’n 
mooi dier. Prorail plaatst bij de kleine overwegen een wildrooster  
om de dieren tegen te houden. Een paard gaat er ook niet 
overheen. Er komen om deze ruiters en paardenliefhebbers toch te 
kunnen laten oversteken, klaphekken naast het wildrooster.  
Onlangs werd ik benaderd door iemand die met een paard en 
menwagen rijdt, om wat kleine aanpassingen te vragen. Ik heb de 
gemeente gevraagd om een paar simpele aanpassingen te doen, 
zodat het passeren gemakkelijker wordt.  
 
Het is logisch dat Gemeentebelang toen al tegengestemd heeft 
tegen deze natuurontwikkeling, omdat de gevolgen niet te overzien 
zijn. Gemeentebelang is niet tegen de natuur, maar je moet je 
realiseren dat wat wij natuur noemen, door de mens in stand is 
gehouden en de bossen zijn aangelegd. Om de wildstand gezond 
en levensvatbaar te houden, zal je moeten zorgen voor het afschot 
van herten, zwijnen, enzovoort. 
 
Ik weet niet wat erger is, dieren honger laten leiden, of afschot bij 
overtallige dieren! 
 
Ik wens u fijne feestdagen en een gezond 2013 toe. 
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Agenda vergaderingen 

December 2012   

Maandag 3 Fractieberaad voor Commissies 

Donderdag 6 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 10 Commissie Ruimte en Wonen 

Dinsdag 11 Commissie Algemeen Bestuur 

Donderdag 13 Bestuursvergadering 

Maandag 17 Fractieberaad voor Raad 

Donderdag 20 Openbare Raadsvergadering 

Januari 2013   

Maandag 7 Fractieberaad voor Commissies 

Donderdag 10 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 14 Commissie Ruimte en Wonen 

Donderdag 17 Commissie Algemeen Bestuur 

Maandag 21 Bestuursvergadering 

Maandag 28 Fractieberaad voor Raad 

Donderdag 31 Openbare Raadsvergadering 

Februari 2012   

Maandag 4 Fractieberaad voor Commissies 

Donderdag 7 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 11 Commissie Ruimte en Wonen 

Donderdag 14 Commissie Algemeen Bestuur 

Maandag 18 Bestuursvergadering 

Maandag 25 Fractieberaad voor Raad 

Donderdag 28 Openbare Raadsvergadering 
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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 liefheb-
bers van een zonnige strandvakantie aan het water, maar is ook 
een eldorado voor de actieve zeiler, surfer, visser, fietser en wan-
delaar! 
 
Onze camping heeft de mogelijkheden voor het huren van een sei-
zoenplaats, kampeerplaats of ligplaats. Heeft u zelf geen kampeer-
mogelijkheden, 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)  

 December 2012   

Mw. M. de Bolster - van der Kris Mw. J.C. M. Gommers - Bothe 

Mw. H. Bouw Mw. J. Lokhorst - Bronkhorst 

Dhr.  Mark van de Bunte Dhr. M.A. Mol 

Dhr. A.C.A. Davidson Dhr. G. van Ruler 

Dhr. J. Dekker Dhr. A.R.G.J. Wieberdink 

Dhr. F.C. Delvoix   

    

 Januari 2013   

Mw S. Boelens - Kolk Dhr. H.K. Persant Snoep 

Dhr. H. van de Brug Dhr. P. Pos 

Dhr. J. Keijl Dhr. H.J. van Son 

Dhr. A.J. van Leeuwen Dhr. G. Storteboom 

Dhr. J. W. van Leeuwen Mw. Stefanie Stulen 

    

 Februari 2013   

Mw. N. Blansjaar-Knook Dhr. H.W. Rutgers 

Dhr. E.P. van Boven Mw. W. Schouten - Oldenhof 

Dhr. J. Bronsveld Mw. M. Sewüster 

Dhr. J. Engel Dhr. R.H.A. Slager 

Dhr. G.G. Foppen Dhr. H.J. Stulen 

Mw. A.G. Lankman - van Pijkeren Mw. H.S. Vissenberg - Bloemsma 
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                               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     

 
Overleden: Mevrouw A.A. Mulder - Berghuis 

Mevrouw Mulder was de weduwe van de in 1988 overleden Gart Mulder, 

oud-raadslid van Gemeentebelang. Wij wensen de familie veel sterkte. 

Mutaties 
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Wie bent u? 
“Mijn naam is Bert Lankman, geboren op 27 juni 
1960 in Heerenveen. Opgegroeid in Weststelling-
werf, waar ik mijn vrouw Alie heb leren kennen. Alie 
is een geboren Nunspeetse, maar verhuisde met 
haar ouders naar Weststellingwerf. Toen ik in 1984 
werk kreeg bij Makelaardij De Boer in Doornspijk 
zijn wij samen naar Nunspeet verhuisd. Hier zijn 
onze drie kinderen geboren en getogen. Sinds 
2004 wonen we in Doornspijk.” 

Wat doet u in het dagelijks leven? 
Op de vraag wordt geantwoord met “rentenieren”, maar een ieder 
die Bert kent weet dat hij niet stil kan zitten. “Sinds 2005 heb ik mijn 
werk afgebouwd omdat er bij mij diabetes werd vastgesteld. Ik 
werkte destijds voor Fortis en reed hiervoor veel kilometers met de 
auto. Een dynamische baan die ik door mijn oncontroleerbare     
suikerziekte niet optimaal meer kon uitvoeren. Ik ben nog drie jaar 
in het bedrijf gebleven voordat ik in 2008 helemaal gestopt ben. 
Maar vervelen doe ik me niet. Een van de vele hobby’s van mij en 
mijn vrouw is wandelen. Zo lopen wij nu al een aantal jaar de     
Nijmeegse Vierdaagse. Daarnaast ben ik blijvend sociaal            
betrokken, onder andere door het voorzitterschap van de Stichting 
Vrienden van  Molen ”de Duif”. 
 
Hoelang bent u al lid van Gemeentebelang? 
“Sinds 16 december 1999 ben ik lid van Gemeentebelang. Ik      
woonde destijds aan het Heidelaantje en Theo Kraandijk besmette 
mij en Bert Kamp met het Gemeentebelang virus. Zo werden we 
Gemeentebelang binnen geloodst. Eerst heb ik een tijdje in het  
bestuur gezeten onder de toenmalige voorzitter Van der Knaap.  
Daarna ben ik actief geweest in de steunfractie alvorens na de   
verkiezingen in 2002 in de raad plaats te nemen. Dit kon ik helaas 
niet lang combineren met mijn drukke werkzaamheden bij Fortis en 
na een jaar ben ik gestopt. Henry Stulen heeft toen het stokje van 
mij overgenomen. Na de verkiezingen in 2010 ben ik gestopt als 
actief lid.” 

Interview met... 
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Is er een verband tussen uw idealen en Gemeentebelang?  
“Ik vind het belangrijk om niet alleen maar te roepen vanaf de     
zijkant. Het is gemakkelijk om commentaar te geven van afstand 
dat alles beter kan. Ik vind dat je ook wat voor de gemeenschap 
moet doen. De politiek gaat ons tenslotte allemaal aan. Alhoewel ik 
het soms wel moeilijk vond in de politiek. Ik was vanuit het bedrijfs-
leven korte lijnen en snel schakelen gewend. Het poldermodel 
stond mij daardoor weleens tegen. Neem bijvoorbeeld de oostelijke 
rondweg. In mijn tijd was dat al een heet hangijzer en nog steeds is 
dit niet gerealiseerd. Toch is de plaatselijke politiek altijd heel     
interessant en staat de politiek nog steeds dichtbij. Ik volg de      
verrichtingen van Gemeentebelang dan ook nog op de voet.” 
 
Wie zijn uw grote voorbeelden (binnen Gemeentebelang)? 
“Theo Kraandijk was voor mij destijds Mr. Gemeentebelang. Hij 
heeft bij mij en bij Bert Kamp het Gemeentebelang gevoel          
aangewakkerd. Ook Cees Vissenberg, Aart van Ruler en Felix   
Agasi waren nestors. Deze mannen waren leermeesters en      
steunpilaren voor mij.”  
 

 
 
Wat was uw meest bijzondere ervaring met Gemeentebelang? 
“De verkiezingswinst in 2010 is mij altijd bijgebleven. Een bijzonder 
moment om in Veluvine de grootste te worden. Ook omdat ik      
destijds in de verkiezingscommissie en in de PR nauw betrokken 
was in de aanloop naar de verkiezingen. Daarnaast vind ik het    
bijzonder dat Gemeentebelang een échte vereniging is. Een     
vriendenclub waar gemoedelijk met elkaar wordt omgegaan. Ik heb 
mij altijd erg thuis gevoeld bij Gemeentebelang en dat doe ik nog 
steeds.”  
 

Het mysterie van Het Ronde Huis verdwijnt in het niets bij het 
mysterie van de verkiezingsstunt van Gemeentebelang in 2002. 
Terwijl het Transferium nog niet geopend is wappert er al een 
Gemeentebelang spandoek aan de toren. Tot op de dag van 
vandaag is het mysterie nog niet ontrafeld… Wordt wellicht     
vervolgd in een boekvorm…  
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‘Als ik binnen Gemeentebelang iets kan veranderen dan… 
“Ik zou graag zien dat er meer jongeren worden betrokken bij     
Gemeentebelang. Het is belangrijk om Jong Gemeentebelang 
overeind te houden. Het is noodzaak voor de doorstroom binnen 
Gemeentebelang en het is een kweekvijver voor het ‘grote werk’. 
“De jeugd heeft de toekomst” is in dit opzicht een belangrijke       
uitspraak.” 
 
Wie mogen we van u de volgende keer interviewen? 
Graag geef ik de pen door aan ? 
 
Afsluiter 
“De verbondenheid bij Gemeentebelang is een kenmerk van onze 
partij. Met name de kerstkransjesactie, het knopen in het bijzonder 
en de Heideloop onderstrepen dit. Gemeentebelang is een partij 
die onderneemt en altijd en overal is.” 

 
 

KLEIN BINNENHOF 
 

UITZENDSCHEMA 2012 (6 december t/m 27 december)  
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur 

 
  
Datum:  Gelijktijdig: Partij: 
December 6 MM   College 
  13    VVD 
  20    Gemeenteraad 
  27    Alle fractievoorzitters   
      Oudejaarsuitzending (2 uur) 
 
Het uitzendschema voor 2013 is nog niet bekend bij de redactie. 
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Wij streven naar: 250 leden 

Wilt u Gemeentebelang helpen! 

Opgeven via de website of het ingevulde formulier insturen naar:  
 

www.gemeentebelang-nunspeet.nl 
 

Hermien Bos  
Heetkamp 18  

8075 CL  Elspeet  

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………………………... 
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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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