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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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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

Colofon
Het Klaverblad is een uitgave van
vereniging Gemeentebelang
bankrekeningnummer 12 88 23 909
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Vergaderingen
AGENDA 2010
Apr. 2010
donderdag

08 Commissie Ruimte en Wonen

maandag

12 Commissie Maatschappij en Middelen

donderdag

15 Commissie Algemeen Bestuur

maandag

26 Fractieberaad Raadsvergadering

donderdag

29 Openbare Raadsvergadering

Mei. 2010
dinsdag

11 Commissie Ruimte en Wonen

maandag

17 Commissie Maatschappij en Middelen

dinsdag

18 Commissie Algemeen Bestuur

dinsdag

25 Fractieberaad Raadsvergadering

donderdag

27 Openbare Raadsvergadering

Advertentie index
Autobedrijf Foppen

Faunaland Dierenspeciaalzaak

Andries Beelen Auto’s

Jaap Hordijk Juwelier

Automobielbedrijf Baars

Homar BV

Boederij 't Hoge

Manroy Nunspeet V.O.F.

Bouwbedrijf Keijl

Parasoleil

Camping Beans-Hill

Vedder Schoenen

De Boer Makelaardij NVM

De Hooghe Bijsschel

De Kopieerderij

Holstege Montage

JSK Groep

Schema 2010
Kopij uiterlijk inleveren op:
februari

Juni 2010

mei

september

november

8

donderdag

03 Commissie Ruimte en Wonen

maandag
maandag
donderdag
dinsdag
maandag

07 Commissie Maatschappij en Middelen
07 Commissie Maatschappij en Middelen
10 Commissie Algemeen Bestuur
08 Commissie Algemeen Bestuur
21 Fractieberaad Raadsvergadering

donderdag

24

28
24
26

Openbare Raadsvergadering
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Redactioneel
Voor u ligt het verkiezingsnummer van het Klaverblad, deze uitgave
staat vanzelfsprekend voor een deel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart aanstaande. Ook ontvangt u het
verkiezingsprogramma 2010-2014 en voor zover u die nog niet had
een verkiezingsposter. Geef deze poster een mooi plekje achter het
raam.

PR-Commissie
Wilt u ons helpen!
Wij streven naar: 250 leden

Hierbij een oproep aan de leden om hun juiste email-adres
even door te geven aan onze secretaris Martin Mol. Wij willen u
graag snel op de hoogte houden van de ontwikkelingen ten
aanzien van de verkiezingen. Doen, martin.mol@nunspeetgemeentebelang.nl

Inschrijfformulier
De redactie

Contributie per jaar…O 1e gezinslid € 14,O 3e volgend lid € 10,-

O 2e lid gezin € 12,O jeugdlid € 6,-

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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Bestuur
Voorzitter
Otto Huitema
Veldweg 23
8071 BD Nunspeet
0341-279689
otto.huitema@nunspeet-gemeentebelang.nl
Secretariaat
Martin Mol
Klarenweg 10
8077 SN Hulshorst
0341-452397
martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Penningmeester
Marlies Bootsma
Oosterlaan 163
8072 BW Nunspeet
06-25176171
marlies.bootsma@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Bert Lankman
Berkenweg 7
8085 RT Doornspijk
0525-662524
bert.lankman@nunspeet-gemeentebelang.nl

Foto volgt
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Bestuurslid
Ronald Wieberdink
Van Slotenerf 32
8075 CT Elspeet
06-51543601
ronald.wieberdink@nunspeet-gemeentebelang.nl
7

Wethouder
Wethouder
Edward van der Geest,

Gemeenteraadsverkiezingen
3 maart 2010

Middelen, Beheer en onderhoud, Sport.
Recreatie en Toerisme

Doornenkamp 22
8077 SL Hulshorst
0341-452678
edward.van.der.geest@nunspeetgemeentebelang.nl

Wij willen de grootste partij worden
alleen met u steun gaat dit lukken

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

We zijn op zoek naar 96 stemmen

Gemeentehuis:
Markt 1
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

e-mailadres:gemeente@nunspeet.nl
website: www.nunspeet.nl
tel: 0341-259911

extra, dit was het verschil in 2006
Alleen met u steun gaat dit lukken

Laten we er samen een
geweldig Nunspeet van maken!
8
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Dhr.

J. van der Sloot

Mw.

E.R. Steur-Vink

Dhr.

C.G. Vissenberg

Dhr.

H.A. v.d. Waterweg
Berends

Mei
Mw.

H. Batenburg

Mw.

M.S.P. Bootsma

Dhr.

P.W. de Boer

Mw.

R. Berends-Bruins

Dhr.

E. Houtman

Dhr.

J. Norg

Mw.

G. van Slooten-Beelen

Mw.

A. Smit van ‘t Hul

Mw.

J.H. Stulen-Reinders

Dhr.

F.R.G. Zondag

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
Cees Vissenberg
Commissie Maatschappij en Middelen
Wagenweg 19
8071 XC Nunspeet
0341-251758
cees.vissenberg@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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Raadslid
Co Hijman
Commissie Ruimte en Wonen
Oenenburgweg 174
8072 GN Nunspeet
0341– 256854
co.hijman@nunspeet-gemeentebelang.nl

9

Steunfractie
René Slager
Maatschappij en Middelen
Oosterlaan 84
8072 BZ Nunspeet
0341-251944
rene.slager@nunspeet-gemeentebelang.nl
Martin Mol
Ruimte en Wonen
Klarenweg 10
8077 SN Hulshorst
0341-452397
martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Deirdre Hijman
Maatschappij en Middelen
Uitleg 43
8071 ZN Nunspeet
06-22401622
deirdre.hijman@nunspeet-gemeentebelang.nl
Julia Vriend
Maatschappij en Middelen
Schotweg 43
8077 SV Hulshorst
06-38742358
julia.vriend@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

Maart

Dhr. F. Alfrink

Dhr. J.L. Berends

Mw. E.L.L.E. BischofButselaar

Mw. Leonie Lankman

Mw. C. Mol-Schaftenaar

Dhr. W. Bonte

Mw. F. Borsboom-Esselink

Mw. E. van Dijk-Jansen

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

Dhr. E.H. van der Geest

Dhr. P.P.G. Gommers

Dhr. J.A. Hamer

Dhr. H. ten Hove

Dhr. A.J. Joosse

Dhr. W. Kleine Deters

Dhr. D. Th. Kraandijk

Mw. A.A. Mulder-Berghuis

Mw. H. Vijsma van de Bunte

Mw. H. v.d. Vlis-Jung

Dhr. A.G. van der Weide
April

Dhr. E. Klein

Dhr. H. Bakker

Dhr. D.A. Bosma

Mw. B. Houteman v. Egteren

Mw. W.J.C. v.d KraanBrummel

Mw. S.M. Kraandijk-Bakker

Mw. M.H. v. Leeuwen van
Hensbergen

Dhr. H.J.B. Meijer

Dhr. G.C. Peters

Mw. A. Pos-Pars

Mw. J. van Ruler v. Egteren
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Mutaties

JONG GEMEENTEBELANG
Verhuizingen:

Voorzitter
Marco Bonhof
Kon. Beatrixstraat 16
8071 LB Nunspeet
marco.bonhof@infor.com

Leden worden verzocht om adreswijzigingen zo snel mogelijk
door te geven aan het secretariaat:
Martin Mol
Klarenweg 10
8077 SN Hulshorst
0341-452397
martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl

Afscheid
Bedankt:

Welkom

foto volgt

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

P.H.A. Gommers (verhuisd)
M.K.G. van Eldik
A.H. Berends
Dhr. en Mevr. Agasi
Mevr. H. Pluim

Bestuurslid
Stefanie Stulen
Laan 81
8071 JJ Nunspeet
0341-253719
stefaniestulen@hotmail.com

Niewe leden:

Bestuurslid
Bram ten Hove jr.
Plakkewegje 26
8071 SW Nunspeet
06-13211103
bramtenhove@hotmail.com

M.R. Fidder
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Van de bestuurstafel

Uw dierenspeciaalzaak
Door de voorzitter
Otto Huitema

Ons Klaverblad van februari staat volledig in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart 2010.
We streven ernaar om de grootste te worden in onze mooie gemeente om zoveel mogelijk voor u en onze stemmers de standpunten uit ons verkiezingsprogramma waar te maken.
De brochure Verkiezingsprogramma 2010 - 2014 ziet er zeer mooi
en professioneel uit. Belangrijker is natuurlijk de inhoud en ook deze is onder leiding van onze lijsttrekker Edward van de Geest en de
overige commissieleden uitstekend vastgesteld.
Als u het Klaverblad ontvangt zijn we al volop bezig met campagne
voeren. Elk dorp is of wordt bezocht en we staan wekelijks in de
lokale kranten. Jong Gemeentebelang houdt een ansichtkaartenactie voor de jeugd in onze Gemeente Nunspeet. Wij zijn benieuwd
wat dat teweeg brengt.

voor al uw voerders en benodigdheden

●
●
●
●
●

Honden
Katten
Konijnen
Cavia’s
Hamsters
o Sierhoenders
o Vogels
o Duiven
o Vissen
o Aquaria

Tevens een zeer uitgebreid
assortiment hengelsport

U als lid kan een grote bijdrage leveren aan de wens om de grootste te worden. Hang de poster voor het raam en als u voor uw buren of kennissen een poster wenst kunt u deze opvragen bij ons
bestuurslid Bert Lankman. Elke stem telt. Stimuleer anderen om
hun stem niet verloren te laten gaan. In 2006 kwamen we 96 stemmen te kort om de grootste te zijn.
U bent natuurlijk van harte welkom op woensdagavond 3 maart
2010 tijdens de verkiezingsuitslag in de Veluvine, deze wordt zo
rond middernacht verwacht.
12

Faunaland BERBEN , Stationslaan 20 8071 CM Nunspeet
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Vanwege dit late tijdstip hebben wij besloten onze bijeenkomst te
verplaatsen naar vrijdagavond 5 maart, u bent vanaf 20.00 uur van
harte welkom in landgoedhotel Vennendal. Wij rekenen op u komst.

VOOR ELK RAAM DE JUISTE OPLOSSING

Elke stem telt, mocht iemand om wat voor reden niet kunnen stemmen machtig dan iemand anders. In ieder geval zullen bestuur en
fractie tot het laatste moment wachten met stemmen om ruimte te
houden om te stemmen met een machtiging. Neem dus gerust contact met bestuur of fractie op.
Veel leesplezier van deze editie van ons Klaverblad en laten we
van de gemeentelijke verkiezingen een groot succes maken.

Aarweg 1 AB
www.parasoleil.nl
8071 WV NUNSPEET
info@parasoleil.nl
Ook: Bedrijfsdeuren

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
52

Feestelijke overhandiging van ons
verkiezingsprogramma
13

Van de Wethouder

Door Edward van der Geest

Nog een paar nachtjes slapen…..!

Vier jaar hard werken, vier jaar het Gemeentebelanggedachtengoed voor het voetlicht krijgen, vier jaar plannen maken
èn uitvoeren …. Het vliegt voorbij!
En dan, “ineens” weer verkiezingen. Partijen die ineens hoog van
de toren blazen, ideeën die vrijelijk “geleend” worden (succes kent
vele vaderen), en wat “gekissebis” alsof het helemaal niet goed zou
gaan met (politiek) Nunspeet. En toch, het hoort er een beetje bij.
Ons democratische systeem kent, als het goed is, 1 x in de vier jaar
een ijkmoment, een balans opmaken, een “afrekening” of hoe we
het ook maar willen noemen.
3 maart a.s. is de kiezer weer aan zet!
Die gaat de koers voor de volgende vier jaar bepalen! En ja, dan
word ik toch altijd wel wat onrustig. Hebben we het goed gedaan?
Zijn we herkend in ons doen en laten, is de campagne goed
aangeslagen, nemen de inwoners hun recht serieus en gaan ze
stemmen? Allerlei vragen spoken door je hoofd.
Is er aanleiding om zenuwachtig te zijn? NEEN! Niet als ik kijk naar
wat we met elkaar bereikt hebben, als ik hoor hoe in zijn algemeenheid over gemeentebelang gesproken/gedacht wordt, hoe we
enthousiast bezig zijn met veel mensen om onze campagne te voeren, als ik onze realistische plannen voor de komende jaren zie, als
ik kijk hoe de politieke koers van Gemeentebelang heeft bijgedragen aan een goed gemeentebestuur (college van B&W)!
Maar toch, wat dan? Is het de overdosis aan persberichten van
14

in het begin bij de andere raads- en commissieleden even aangekeken van”wie is dat en wat moet hij hier”, maar dat is snel over en
je wordt volledig opgenomen door de andere partijen. Ik voel mij
zelfs gewaardeerd door de andere en natuurlijk ook onze eigen
raadsleden. Ook het college van burgermeester en wethouders
laten dat blijken.
Als je nu de krant openslaat dan buitelen de politieke partijen over
elkaar heen met als doel, de gunst van de kiezer. Nou zeg ik niet
dat je ook niet mee moet doen GB te profileren, maar , ik citeer
mevrouw Annemarie Jorritsma “de verkiezingen zijn niet twee
maanden vóór de verkiezingen, maar vier jaar tot de verkiezingen”.
Dat is nu waar Gemeentebelang Nunspeet sterk in is.
Mevrouw Jorritsma liet ons ook weten dat “je het leuk moet vinden!”
Ik ben er van overtuigd dat het contact met je mede inwoners van
Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten de basis is om politiek
te kunnen bedrijven.
De kracht van een fractie komt door alle fractieleden! De kracht van
Gemeentebelang komt door velen met een geel hart.
Mijn bijdrage in deze editie van het Klaverblad is een oproep te
doen aan iedereen, om eens te komen kijken en vooral luisteren en
ruiken aan het politieke spel. Ik hoop op een goede uitslag waarin
de kiezers onze fractie de kans geven ons werk met nog meer
overtuiging te kunnen doen en verfrissende politiek te bedrijven.
Dan is het toch…. “plaatselijk mooi weer Gemeentebelang!”
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Nieuws vanuit de Steunfractie

door René Slager

De verkiezingen staan voor de deur!
Reeds drie jaar ben ik lid van de steunfractie en ik heb er nog
steeds zin in. Ik hoor weleens mensen in mijn omgeving zeggen,
“wat moet jij nou met die politiek”! en “het toch allemaal niks!”. Tja,
is mijn antwoord dan meestal, “als we nu allemaal roepen dat het
niks is en aan de kant blijven staan, dan wordt het ook niks en dan
wordt er helemaal niks meer geregeld.” Je hebt in de politiek zeker
ook je verantwoordelijkheid jegens de inwoners/ kiezers van deze
gemeente. De afgelopen jaren waren leerzaam en dat zullen de
komende ook ongetwijfeld zijn. Je bent immers nooit te oud om te
leren.
Ik heb al eens eerder een stukje geschreven over de steunfractie
onder het motto “de tijd vliegt als je het naar je zin hebt”. De afgelopen 3 jaar zijn omgevlogen. Ik hoop dat er bij de leden ook eens
mensen zijn die nieuwsgierig zijn naar, hoe gaat het in z’n werk bij
de raad en in de fractie.
Alhoewel je geen stem hebt in de raad en bij bijzondere besluiten
binnen de fractie, wordt je mening binnen de fractie altijd erg op
prijs gesteld. Ik heb b.v. mijn bijdrage kunnen leveren in het debat
over de Kolk. Binnen de fractie mijn visie over de kunstgrasvelden
voor de 3 voetbalclubs. Meepraten over een in te dienen motie of
amendement. Foto’s maken om voor het betreffende raadslid de
voorliggende nota, visueel te maken. En ga zo maar door. Je wordt
50

sommige partijen? Nee, daar prikken de kiezers wel doorheen. Is
het het na-apen van gemeentebelang door sommige partijen? Nee,
het is immers een compliment, als er vooral gekeken wordt naar
hoe gemeentebelang het deed en doet! Is het de zorg voor de
effecten van de landelijke politiek? Nee, het behoren tot een landelijke politieke partij, of zelfs van de huidige coalitie is niet per definitie een pre! Maar wat dan wel?
DE OPKOMST!!
Gemeentebelang heeft (historisch gezien) belang bij een zo hoog
mogelijke opkomst! Vandaar dat een deel van onze campagne ook
is gericht op het oproepen om te gaan stemmen!
GA STEMMEN OP 3 MAART! En natuurlijk, als het even kan,
lekker lokaal natuurlijk, Gemeentebelang, wie anders!
Verder zie ik 3 maart met vertrouwen tegemoet, we hebben goed
werk gedaan, zowel bestuur, als fractie, jong Gemeentebelang, de
pr-commissie, de verkiezingsprogrammacommissie, de selectiecommissie en alle leden die heel actief of soms iets minder actief
hun steentje bijdroegen aan Gemeentebelang! Er is veel bereikt,
we zijn klaar voor 2010-2014, ook al zal dat, met de op handen
zijnde bezuinigingen wel anders zijn dan afgelopen perioden.
Welke coalitie hebben jullie voor ogen, is een veel gestelde vraag!
Dat weten wij 4 maart! Wij kunnen in vele combinaties van partijen
een bepalende coalitiepartij zijn, maaaaar, eerst is de kiezer aan de
beurt! Hij/zij spreekt eerst, met het rode potlood. Daarna gaan wij,
op basis van verkiezingsuitslag en ons verkiezingsprogramma op
zoek naar een goede/ de beste rol voor gemeentebelang in de
komende periode!
Hopelijk komt u ons overwinningsfeestje samen met ons vieren!

GEMEENTEBELANG
DAAR KAN JE NIET OMHEEN
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Onze Kandidatenlijst 3 maart 2010
1. Edward van der Geest
2. Henry Stulen
3. Martin Mol
4. John van Slooten
5. René Slager
6. Bert Kamp
7. Julia Vriend
8. Otto Huitema
9. Deirdre Hijman
10. Paul Gommers
11. Aart van Ruler
12. Bram ten Hove jr
13. Cees Vissenberg
14. Marja de Bolster van de Kris
15. Ronald Wieberdink
16. Marlies Bootsma
17. Gerwin Schouten
18. Marco Bonhof
19. Stefanie Stulen
20. Mike Zevenbergen
21. Eric van Boven
22. Marion Sewuster
23. Arnout Joose
24. Heidy Bouw
25. Karl Wessels
26. Gert Mulder
27. Adri van der Weide
28. Cornelia Peters van Buuren

Gerwin Schouten

Bert Berends

Theo Kraandijk

Aart van Ruler

Een belangrijk punt waar Jong Gemeentebelang voor staat is dat
de huidige sluitingstijden dienen te worden gehandhaafd. Ook zijn
wij van mening dat het marktplein sfeervol moet worden aangekleed met terrasjes om een gezellig dorpshart te vormen en een
plek om aansprekende activiteiten en evenementen te organiseren,
daarnaast dient er een uitbreiding van het aantal uitgaansgelegenheden te worden bewerkstelligd, met name een discotheek. Tevens
zijn wij van mening dat werkgelegenheid voor de jongeren moet
worden gerealiseerd door goed te weten welke werkgelegenheid
jongeren zoeken. Ook zal een nieuw evenemententerrein in de gemeente Nunspeet niet misstaan. De grasbaanraces zijn straks niet
meer mogelijk door de bouw van Molenbeek, de Stoute Cross deze
moeten ook doorgang kunnen vinden op het nieuwe evenemententerrein. Als afsluiting vinden wij het van belang dat er niet over jongeren moet worden gesproken maar juist met jongeren ! Wie weten beter wat er speelt en leeft dan de jongeren zelf !
Hoe willen wij onze doelen bereiken ? Wij van Jong Gemeentebelang gaan naar de jongeren zelf toe ! Wij zullen in de weekenden
een zogenaamde ‘uitgaansgelegenhedentocht ‘maken door de Gemeente Nunspeet om de jongeren aan te spreken maar hiernaast
delen wij ook de door ons opgestelde flyers en ansichtkaarten uit.
Daarnaast zullen wij gaan staan op het station van Nunspeet of andere plekken in ons dorp ! Zoals net genoemd hebben wij een ansichtkaart ontwikkeld waarop een prijsvraag is uitgeschreven. De
deelnemers worden gevraagd om hun mening te geven op het gebied van werken, wonen en uitgaan. Bij inleveren van deze ansichtkaart maken zij kans op een prijs.
Zoals jullie merken zit Jong Gemeentebelang niet stil en ook bij ons
zijn de verkiezingsspanningen te voelen. Want ook voor ons geldt
de slogan: ‘Geniet van Nunspeet, stem Gemeentebelang’

-0-0-0-

29.Theo Kraandijk
30. Bert Berends
Cornelia Peters van Buuren
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Jong Gemeentebelang

Nieuws vanuit de steunfractie

Door Julia Vriend

Door Bram ten Hove
Bert Kamp

Gerwin Schouten

Jong Gemeentebelang

Beste Gemeentenbelangers,

Het bestuur van Jong Gemeentebelang functioneert nu bijna een
jaar en bestaat uit vijf personen. Voor de lezers het bestuur nog
Bram
ten rijtje
Hovegezet:
jr
Bert
Berends
eens
op een
Marco Bonhof(voorzitter), Mike
Zevenbergen (secretaris), Leonie Lankman, Bram ten Hove jr. en Stefanie
Stulen. Allemaal jongeren in de leeftijdscategorie van 19 t/m 27
jaar.
Ons doel is natuurlijk om het de jongeren in de gemeente Nunspeet
zo goed mogelijk naar de zin te maken. We vergaderen één keer in
de maand en proberen in die vergaderingen dingen te overleggen,
verbeteren, aanpassen en met nieuwe ideeën te komen. Ook analyseren wij de jongeren in de Gemeente Nunspeet. Wij proberen
erachter te komen wat ze eventueel nog missen of waar ze andere
ideeën over hebben. Aangezien de jongeren zich misschien wel net
in politiek interesseren en/of veel vragen hebben, willen wij deze
vragen zo goed mogelijk behandelen. Dan kunnen ze contact opnemen met één van onze leden.
Het doel is natuurlijk om het de jongeren in de gemeente Nunspeet
zo goed mogelijk naar de zin te maken. Opkomen voor de belangen van alle jongeren in de gemeente Nunspeet. Zorgen dat de
mening van de jongeren ook echt telt!
Waar staan wij als Jong Gemeenbelang voor ? Wij staan voor: het
realiseren van een Nieuw multifunctioneel gebouw op de Wiltsangh
(inclusief sportzaal), meer sportevenementen voor de jeugd (op
marktplein of andere locaties), daarnaast willen wij starters, doorstromers en senioren op de woningmarkt optimaal bedienen door te
bouwen naar behoefte en goedkopere bouwconcepten in te zetten.

Het zijn spannende tijden zo voor de verkiezingen! Gaan we het
aantal zetels waar we naar toe streven halen? En wie komen er
straks in de raad? En met welke portefeuille? Voorop staat in ieder
geval het belang van onze mooie gemeente Nunspeet, waar we
natuurlijk allemaal voor zijn. Mocht ik in de raad komen dan sta ik
voor het evenwicht tussen de mensen die hulp nodig hebben en de
mensen die het moeten dragen. Ik ben van mening dat mijn
juridische achtergrond en mijn vele werkervaring, in zowel commerciële functies als bij non profit organisaties, daarbij zeker van pas
zullen komen. Ik zie mijzelf dan ook als het spin in het web binnen
de politiek. Ik wens Gemeentebelang veel succes en ik hoop dat
we met zijn allen straks de overwinning vieren!
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STEM OP 3 MAART LEKKER LOKAAL
GEMEENTEBELANG
17

Onze Dinie van ’t Oever

Ik zal me even kort voorstellen want de meeste mensen kennen me
wel. Ik ben 87 jaar en woon momenteel in de Ittmanshof. Ik ben 49
jaar getrouwd geweest met Dick van ’t Oever. Helaas is Dick op 19
oktober 2009 overleden. Ik mis hem nog iedere dag.
Sinds 1975 ben ik lid van Gemeentebelang. Ik ben altijd lid
gebleven omdat ik het belangrijk vind dat Gemeentebelang er voor
iedereen is. Ik ben een aantal jaren bestuurslid van Gemeentebelang geweest waarvan 12 jaar penningmeester. (25 februari
1975 tot 23 maart 1989 red.)Uit die tijd stamt nog de jaarlijkse
actie “Tien voor Dien”. Die “Dien”dat ben ik. Ik heb dat toen
bedacht om de verkiezingskas te spekken. De inkomsten liepen
toen namelijk achteruit. In die tijd haalden we de contributie nog op
in contanten bij onze leden.
In mijn actieve tijd werkte ik met Gart Mulder uit Vierhouten. Die
was raadslid samen met Maarten van Eyck. Die mensen deden
toen echt alles voor de club. Peter Pos was in die tijd onze voorzitter van het bestuur. Ik heb Paul Gommers nog als jongeman van
32 jaar zien komen.
Tot en met de verkiezingen van 2006 vrolijkte ik de kieslijst van
Gemeentebelang altijd op en gaf daarmee blijk van mijn steun voor
Gemeentebelang. Ik heb nu zelf aangegeven niet meer op de lijst
te willen voor de verkiezingen op 3 maart aanstaande. Toch wil ik
via deze weg nadrukkelijk aangeven dat ik volledig achter Gemeentebelang sta. Ik roep u op om samen de schouders er onder te
zetten! Het is mijn nadrukkelijke wens om Gemeentebelang weer
de grootste te maken. Vertel uw familie, kennissen en vrienden
over onze mooie club. Laat zien dat u achter Gemeentebelang
staat door ook de posters op te hangen. Zelf vroeg ik in mijn vorige
woning aan de Bremhoek altijd een vlag aan het bestuur omdat
daar veel mensen langs kwamen. Die vlag ging dan in top omdat ik
trots ben op Gemeentebelang.

leg met de dienst Landelijke Eigendommen en Recreatie. L.E.R.
Om e.e.a. te kunnen realiseren werd een grondruil voorgesteld.
Nunspeet zou 247 hectare afstaan in ruil voor 273 hectare elders.
Goede ruil toch? Maar eerst bogen de taxateurs zich over de waarden van de percelen. Nunspeet moest eerst aan het werk om met
de Provincie overeenstemming te bereiken om de recreatieve bestemming van de Waskolk af te krijgen. Die bestemming zou dan
moeten komen op een terrein aan de Wiltsangh en wethouder van
der Zande zette zich daar voor 100% in. Gemeentebelanger Gart
Mulder voelde daar niks voor. “De Waskolk is een uniek stuk grond
voor bijvoorbeeld Een Sporthuis Centrum. De grond zal behoorlijk
veel geld opbrengen.” Hij stond echter alleen in die mening, want
de andere leden waren sterk voor behoud van dit waardevol stuk
natuurterrein. Een bijkomende vraag ging over de vraag van de
motorclub. Deze club zou eind van dit jaar haar terrein kwijt zijn en
dat ging dan terug naar de natuur. Raadslid A. Meijer stelde de
vraag of het crossen nu illegaal moest gebeuren en de heer Prins
stelde een terrein voor aan de Schotweg, in de omgeving van het
wegrestaurant Routiers. Voorlopig was men er nog niet uit. De
grondruil zou alleen kunnen als de optie golfbaan overeind zou blijven.

Stem dus Gemeentebelang samen met uw omgeving.
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Terugblik 1985
Door Cees Vissenberg

Terugblik 1985

Nunspeet heeft grond over
Het jaar 1985 begint voor de gemeente Nunspeet met een meevaller. Een van de raadsleden beweerde dat Nunspeet meer grond ha
dan ze zelf had bedacht. In de commissie Openbare Werken,
Grondbedrijf en L.E.R. behandelde de commissie een voorstel om
een perceel grond te verkopen aan aan de heer G. Verloop. Het
perceel lag nabij de brandweerkazerne en het College wilde eigenlijk een advertentie plaatsen. H. Prins, CDA, vond dat er maar snel
verkocht moest worden. Het perceel lag er jaren ongebruikt bij en
nu wilde het College ineens een advertentie plaatsen, terwijl er nu
een koper was. G. Mulder van Gemeentebelang was van mening
dat het een beetje onzinnig was om het perceeltje te laten taxeren.
“Het beleid hier kan ik al tien jaar niet taxeren.” D’66 GeertsenKarel was de mening toegedaan dat het College gewoon vergeten
was om destijds de grond te koop aan te bieden. “U kunt beter het
kadaster eens goed napluizen of er niet meer van dergelijke stukjes
grond liggen.” RPF’er Meijer vond, evenals de collega van der
Steeg van de SGP, dat het perceel via een advertentie moest worden aangeboden. J. Gevers, VVD, twijfelde nog, maar na enige
aarzeling koos hij toch voor verkoop aan de heer Verloop. Maar
eerst wilde hij de garantie dat door de verkoop van de grond een
toekomstige uitbreiding van de brandweerkazerne gewaarborgd
bleef. Wethouder van der Zande kon hem deze garantie toezeggen.
Grondruil
Er werden volop plannen gemaakt voor het oprichten van een golfbaan in Nunspeet. De afdeling Openbare Werken was druk in over46
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MANROY NUNSPEET
UW BEVEILIGING & TELECOM
BEDRIJF

Ook in de winter kunnen wij u een
goed beveiligingsadvies geven!
Bel voor een afspraak.
Heeft u de Bedrijfs hulpverlening of
ontruimingsplan nog niet in orde in uw
bedrijf?
Wij willen u daar graag mee
helpen
Ook verzorgen wij op het gebied
van telefonie mobile aansluitingen &
verkopen wij mobile en
vastaansluiting telefoons
MANROY NUNSPEET V.O.F.
Edisonweg 19 te Nunspeet
Postbus 200 8070 AE Nunspeet
Tel. : 0341 250612
Fax : 0341 250530
E-mail : info@MANROY.nl / www.manroy.nl
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Commissie Algemeen Bestuur

Door de fractievoorzitter
Henry Stulen

Fractie
Zo kort voor de verkiezingen is het fijn om te kunnen melden dat
het erg goed gaat met de fractie. De steunfractieleden zijn klaar om
raadslid te worden en de zittende raadsleden die afzwaaien
(Wel toepasselijk voor Cees en Co, beiden gepensioneerd militair)
doen hun laatste ding als raadslid. Natuurlijk gaan Bert Kamp, John
van Slooten en ik met frisse moed door straks. In het volgende
Klaverblad kunt u lezen wie de nieuwe raadsleden voor onze club
zijn geworden. Natuurlijk weet u dat dan al want u bezoekt toch
ook het verkiezingsfeestje in landgoedhotel Vennendal op vrijdag 5
maart. Ons steunfractielid Julia Vriend is in blijde verwachting en
verwacht haar 2e kindje in mei. Nu vraagt u zich af hoe dat dan
moet als ze raadslid wordt? Dat gaat goed want ze mag volgens
nieuwe regels vervangen worden in de raad. Binnen de fractie volgen we haar “toestand” natuurlijk ook en leven we mee. Nee, we
gaan niet mee naar zwangerschapsgym. Dat nou ook weer niet.
Persoonlijk
De meesten van u volgen mij al een tijdje maar er zijn ook nieuwe
leden die mij niet kennen. Tijd voor een update dus. Ik ben in 1962
geboren in Enschede. (nog steeds fan van FC Twente) Toen ik 15
jaar was verhuisde ik met mijn ouders naar Almelo. Ik was nog
geen 18 jaar oud toen ik voor de dienstplicht opkwam bij de
Koninklijke marechaussee. Daar ben ik blijven hangen en werk
daar nu 30 jaar. Binnen de marechaussee heb ik veel verschillende
werkzaamheden verricht. Naast veel verschillende opleidingen
werkte ik in de beveiliging, grensbewaking, politiedienst (op straat
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markt de juiste woningen gaan bouwen. Hierbij richten
wij ons ondermeer op de juiste woningen voor ouderen en senioren.
•
Gemeentebelang wil Molenbeek als mogelijkheid
gaan inzetten om de woningmarkt zodanig te gaan
reguleren dat er voor elke doelgroep woningen beschikbaar komen.
Kortom wij hebben een duidelijke visie op hoe we de komende
jaren de problematieken dienen te gaan aanvallen.
Veelal worden nu ook populistische uitspraken gedaan dat er alleen
woningen voor jongeren en ouderen gebouwd moeten gaan worden. Echter hiermee gaan we de wedstrijd tegen de woningproblematiek in onze optiek niet winnen. Het tegenovergestelde zal
eerder plaats gaan vinden.
Tot slot wil ik u nog even vanuit mijn persoonlijke ervaring de aanloop naar de verkiezingen laten weten. Eigenlijk zijn de verkiezingen een aantal maanden geleden al begonnen. Ik heb de laatste
maanden ervaren dat een aantal van onze collega’s hard tegen
hard aan het spelen zijn gegaan. Op de man spelen, was toch wel
mijn gevoel hierbij. Helaas heeft dat geleid tot discussies die voor u
al inwoner te volgen waren op de radio en u wellicht het idee
hebben gegeven dat de verkiezingen ook al begonnen waren in
oktober.
Ik zelf heb als uitgangspunt dat kritisch zijn voorwaarde is van dit
vak, maar dan wel op inhoud en niet op de persoon. Kritiek op een
collega, is kritiek op de uitgangspunten van de partij die vertegenwoordigd wordt.
En dan het circus van de debatten. Ik mocht namens Gemeentebelang de aftrap doen in een door de VVD georganiseerd debat. Het
was duidelijk te merken dat eenieder zich wat op de vlakte hield,
het was per slot van rekening het eerste debat. Voor mij een goede
leerervaring weer om ook dit te hebben mogen doen.
Ik wil graag deze bijdrage beëindigen om u op te roepen om al uw
kennissen. Vrienden, relaties, kortom eenieder die u kent op te
roepen om te gaan stemmen. Elke niet uitgebrachte stem is een
verloren stem. Samen met u kunnen wij er een goede verkiezingsuitslag van maken.
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Commissie Ruimte en Wonen

Door John van Slooten

Verkiezingen… loze beloften of realistische plannen?
Februari 2010 de verkiezingsmolens draaien op volle toeren. U
heeft het wellicht al gezien in de krant. Alle partijen hebben hun
machines aangezet.
Maar wat wordt er door de partijen beloofd? Wat willen zij de
komende jaren waar gaan maken? Om u niet te vermoeien met een
hele vergelijking van alle programma’s beperk ik mij voor deze
speciale uitgave tot één van onze speerpunten: woningbouw.
Zoals u weet probeert Gemeentebelang al jaar en dag om hier tot
goede oplossingen te komen. En ja we hebben de afgelopen jaren
concrete zaken bereikt. De grootste overwinning is gelegen in het
feit dat eindelijk in Nunspeet met inzet van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gebouwd wordt/gaat worden.
Jarenlang heeft Gemeentebelang hier als enige met grote regelmaat aandacht voor gevraagd en wat zien wij bij onze collega
partijen, in bijna alle verkiezingsprogramma’s zijn ook zij in eens
voorstander en wellicht uitvinder van het CPO. Het doet ons goed
te zien dat het soms wat tijd nodig heeft maar dat dan toch de
Gemeentebelang ideeën overgenomen worden als standpunt door
onze collega’s.
Maar waar lijken onze plannen af te wijken van de overige partijen
als zij toch onze uitgangspunten overnemen? Een duidelijk verschil
zit hem in een aantal zaken:
•
Gemeentebelang wil meer met de kennis uit het veld
de problematiek gaan aanpakken.
•
Gemeentebelang ziet het als mogelijkheid om doorstroming te bevorderen als wij op de koopwoning42

of recherche), ME, terrorismebestrijding of als motorrijder en personeelsplanner. Momenteel ben ik beheerder C2000 (communicatie).
Als ik eerlijk ben is het werken bij de marechaussee niet zo leuk
meer als het is geweest. Teveel bureaucratie en geen rust in de
organisatie vanwege het moeten voldoen aan de modegril namelijk:
blijven reorganiseren. In 1983 leerde ik mijn grote liefde kennen in
een discotheek in Almelo. Dat was Janneke en we zijn nog steeds
gelukkig samen. We hebben een dochter, Stefanie (20) en een
zoon, Victor (17). Samen met Janneke heb ik nog een paar jaar in
Vriezenveen gewoond. In 1988 kwamen Janneke en ik in Nunspeet
wonen aan de Kon. Beatrixstraat. In 2000 zijn we verhuisd naar ons
huidige huis aan de Laan. Ik werd in 1998 lid van Gemeentebelang
en bezocht daarna een ledenvergadering. Daar stelde ik een paar
vragen. Dat had ik dus niet moeten doen (grapje natuurlijk) want
kort daarna kreeg ik bezoek van het bestuur met het verzoek om
iets te gaan doen bij Gemeentebelang. Ik werd bestuurslid en
daarna steunfractielid, raadslid en sinds 2006 fractievoorzitter. Op
het moment dat het bestuur mij vroeg om iets te gaan doen had ik
net besloten mijn bestuursfuncties binnen het openbaar onderwijs
neer te leggen. Daar was ik namelijk zo’n 10 jaar actief geweest
met veel verschillende petten op. Ik deed dat werk omdat ik verzuiling binnen onze maatschappij geen goed gegeven vind. Volgens
mij moeten kinderen vooral samen spelen en leren met elkaar om
te gaan. Volgens mij horen er geen schotten tussen kinderen te
staan. Zo kwam ik ook bij Gemeentebelang. Een club voor iedereen. Samenwerken ongeacht geloof, leeftijd, ras of anderszins. En
ik werd juist lid omdat ik destijds als vertegenwoordiger van het
openbaar
onderwijs goed overweg kon met de fractie van Gemeentebelang. Als bestuurder blijf ik verzuiling jammer vinden maar
er is veel behoefte aan. Dat is de reden dat ik me inzet voor alle
instanties. Dus alle scholen zijn gelijk. U bent weer een beetje
bijgepraat over uw fractievoorzitter. Mocht u iets missen vraag het
dan gerust.
Verkiezingen.
Voor de 3e keer doe ik mee. Als ik eerlijk ben dan is het nu een
zeer luxe situatie. We hebben eerder teveel dan te weinig mensen.
Voor de lijst maar ook in de organisatie. Kortom, ik ben een tevreden fractievoorzitter en nummer 2 op de lijst. Waarom kiezen men23

sen voor een partij? Volgens mij spelen lokaal een aantal zaken
een rol. Natuurlijk is het verkiezingsprogramma erg belangrijk. Maar
zeker in navolging daarvan de wijze waarop je het verkiezingsprogramma verkoopt. De mensen op de lijst spelen denk ik een nog
belangrijkere rol. Als je op de lijst staat, dan moet je je netwerk aanspreken. Laat weten dat je achter Gemeentebelang staat! Hang
posters op en vertel over onze club op verjaardagen. Dat geldt
natuurlijk ook allemaal voor al onze leden. Tot slot is het belangrijk
dat Gemeentebelang in voorgaande jaren betrouwbaar is gebleken.
Niet zwalken of met alle winden meewaaien maar je eigen lijn
volgen. Binnen de fractie proberen we in contact te blijven met de
samenleving door veel buiten het gemeentehuis te werken. Wij proberen gehoor te geven aan alle uitnodigingen binnen de gemeente.
Voor ons belangrijk om kennis op te doen en de inwoners van onze
gemeente waarderen het zeer. Tot slot is er nog een zeer belangrijk gegeven namelijk Jong Gemeentebelang. Niet over maar met
jongeren praten. In de promotionele sfeer timmert Jong Gemeentebelang behoorlijk aan de weg. Ik schat in dat dit zeker zal leiden tot
veel stemmen op onze lijst.
Het spel om de kiezer speelt zich nu ook af op de digitale snelweg.
Al een jaartje heb ik een weblog op onze website maar die is nu
belangrijker dan ooit. Jawel, ik Twitter ook en Facebook, Hyves en
linkedin had ik al langer. Ons verkiezingsfilmpje staat op Youtube
en onze tunes ook. Wist u trouwens dat u de tunes ook als ringtoon
op de telefoon kunt zetten? U, weet niet hoe? Bel me dan even
zodat ik kan helpen! Kijk ook eens naar de advertentie op
Nunspeter.nl. Natuurlijk hebben we de altijd actuele website
gemeentebelang-nunspeet.nl. We dus ook mee op de digitale snelweg.
Politiebezuinigingen.
Over dit onderwerp kon u al veel lezen. Ik heb in de commissie AB
gezegd dat ik me zou schamen als ik lid zou zijn van een landelijke
partij die bezuinigd op de politie. U kunt zich de reactie van CDA,
CU en de PvdA voorstellen. De lokale CDA vond dat ze niet hetzelfde hoefden te denken als hun landelijke partij. De PvdA riep dat
hun minister (Ter Horst) had gezegd dat de bezuinigingen niet ten
koste van op blauw straat mocht gaan. Vervolgens liet de CU hun
2e Kamerfractie vragen stellen in de 2e kamer. Het CDA Nunspeet
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kwam vervolgens met een persbericht dat ze samen met de CU
hun landelijke club hadden benaderd en volgens hen (CU en CDA)
mocht het resultaat er zijn. De minister had namelijk gezegd dat de
bezuiniging niet ten koste van blauw op straat mocht gaan. Volgens
mij had ze dat al eerder gezegd?! Kortom…. niets nieuws dus. Het
laten voorkomen dat het probleem nu uit de wereld is klopt dus niet
want de bezuinigingen gaan nog steeds door. Als Gemeentebelang
hebben we geen zeggenschap over dit soort bezuinigingen maar
wel een mening. Wij kunnen ons voorstellen dat de politie gedwongen gaat worden om samen met het openbaar ministerie te kijken
naar administratieve lastenverlichting. Ook moeten andere administratieve handelingen tegen het licht gehouden worden. Dus concreet bedoel ik dat het werk van de overhead minder moet worden
waardoor er mensen vrij komen. Deze mensen moeten ingezet
worden als blauw op straat. Dat is toch wat alle partijen al jaren
roepen: Meer blauw op straat! Dus niet minder geld maar door
efficiency meer blauw op straat.

Cees Vissenberg en Julia Vriend op bezoek
bij een van de peuterspeelzalen

Tot slot
GA ALLEMAAL STEMMEN OP 3 MAART! Mocht u ziek zijn of om
een andere reden niet kunnen stemmen machtig dan iemand. Bel
mij dan of één van de andere fractie- of bestuursleden. Wij gaan
pas laat stemmen dus uw machtiging kunt u altijd nog kwijt. Natuurlijk alleen als u er zelf achter staat. ELKE STEM TELT! We kwamen
in 2006 slechts 96 stemmen tekort om de grootste te worden, dus
een verschil van niets.

LOKAAL BELANG
GEMEENTEBELANG
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Commissie Maatschappij en Middelen

Door Bert Kamp

Bovenstaande leidt tot de volgende vragen:
1.

Is het juist dat het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven dat bij een combinatie van
kinderdagopvang en peuterspeelwerk dit laatste werk
niet voor subsidiëring in aanmerking komt?

2.

Indien de eerste vraag met ‘ja’ wordt beantwoord was
het dan verstandig geweest de gemeenteraad een
wijziging van beleid voor te stellen? Uw college heeft
ons als raad keurig op de hoogte van de ontwikkelingen gehouden maar deze mogelijke oplossing niet
aan ons voorgelegd.

3.

Heeft het college bij de besprekingen voorstellen
gedaan of adviezen gegeven die met inachtneming
van wetgeving subsidiëring van peuterspeelzaalwerk
binnen SKN mogelijk maakt? Zo nee, waarom niet?

4.

Wilt U als college, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
voor 1 augustus 2010 (inwerkingtreding wet OKE)
met een voorstel voor een optimaal beleid in de raad
aan de orde stellen?

5.

Wij roepen U als college op al Uw invloed aan te wenden om:

Duaal duel blijft nog lauw
Het is de grootste democratische hervorming sinds de invoering
van het algemeen kiesrecht in 1919. Nederlandse gemeenten worden sinds 2002 niet monistisch maar duaal bestuurd. Politieke
taken zijn gescheiden: het college bestuurt, de gemeenteraad controleert. Maar heeft het duale stelsel het gemeentebestuur nu ook
ingrijpend veranderd? Is het lang verwachte politieke vuurwerk ook
gekomen? Zijn burgers meer betrokken geraakt bij de plaatselijke
politiek? Vragen die bij het naderen van de raadsverkiezingen van
3 maart 2010 weer actueel lijken te worden.
Het duale stelsel is een geesteskind van de Groningse hoogleraar
Staatsrecht Douwe Jan Elzinga. Hij was voorzitter van de naar hem
genoemde commissie die het stelsel in de steigers heeft gezet.
Gevraagd naar een globale evaluatie van het dualisme maakt
Elzinga een scherp onderscheid tussen de twee voorbije raadsperiodes.’In 2002 werd het dualisme plotseling over de gemeentes uitgestort wat werd ervaren als een hevige ingreep. Er ontstond plotseling een gewijzigde bevoegdheidsopstelling van raad en B&W.
Dat leidde tot spanningen. In grote gemeenten als Amsterdam
of Den Haag liep dat in het begin nog het gemakkelijkst, want daar
functioneerde de gemeenteraad al min of meer als een soort stadsparlement. Maar in de kleinere gemeenten waren er al gauw problemen. Daar was men gewend om de gemeente te besturen volgens een verenigingsmodel. Zoals we de kippenfok vereniging besturen, zo doen we het ook met de gemeente, was de redenering.
Pas in de tweede periode vanaf 2006 is het duale stelsel volgens
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a.

het aantal peuterspeelzalen in de gemeente op
het huidige aantal te houden en de eerder
genoemde gewenste samenwerking te bevorderen.

b.

de kwaliteit te waarborgen door het aantal leidsters en de kwaliteit van hen op (het huidige)
peil te houden.

c.

pogingen te ondernemen om tot de door ons
geschetste Nunspeetse Maat te komen.

Namens de gemeenteraadsfractie van Gemeentebelang
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mogelijk alleen gaat voldoen aan de minimale eisen die de wet
stelt.
Binnen Nunspeet is, zo moeten wij constateren, het geen automatisme kinderen naar de kinderdagopvang te laten gaan. Voor de
ontwikkeling van het kind is het naar de mening van Gemeentebelang gewenst en belangrijk dat die naar een peuterspeelzaal
kunnen gaan.
De fractie van Gemeentebelang is ook voorstander van peuterspeelzaalwerk op neutrale basis en naar de Nunspeetse Maat.
Door het ontbreken van beleid binnen de gemeente Nunspeet heeft
bij ons de vrees post gevat dat deze Nunspeetse maat voorlopig
een gepasseerd station is en dat het peuterspeelzaalwerk in
handen van Travers uit Zwolle is gekomen.
Het ontbreken van beleid of geldende wetgeving staat naar onze
informatie subsidiëring van een peuterspeelzaal onder de paraplu
van de Stichting Kinderopvang Nunspeet in de weg. Wij zijn van
mening dat hiervoor alsnog op korte termijn beleid op maat dient te
worden ontwikkeld. Ook een creatieve oplossing om binnen de wet
subsidiering mogelijk te maken kan volgens ons gevonden worden.
Door de mogelijkheden van samenwerking of zelfs fusie te vergroten kunnen er wat efficiency voordelen worden bereikt.
Kinderen leren spelenderwijs omgaan met alle leeftijden. Gediplomeerd personeel kan samenwerken. Er kan gebruik worden
gemaakt van gezamenlijke ruimte en materialen, waardoor op de
kosten kan worden bespaard.
De subsidie die door de gemeente wordt verleend kan dan volledig
worden gebruikt voor kwaliteit en niet voor leegstaande ruimten of
materialen. Ook in het kader van de ontwikkelingen naar een brede
school moet er naar de mening van Gemeentebelang worden
gezocht naar samenwerking tussen Kinderdagopvang Nunspeet,
buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk. Een paraplu over
deze voorzieningen is de ultieme samenwerkingsvorm. Hierin kunnen de voorzieningen met behoud van eigen identiteit optimaal
samenwerken.
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Elzinga echt ingeburgerd.’Het zelfvertrouwen van de gemeenteraden is gaan groeien. En coalitiefracties lijken steeds beter te
begrijpen dat ze niet alleen meebesturen maar zich ook politiek uitdrukkelijk moeten profileren, vooral tegenover de populistische partijen. Dat wil de kiezer graag zien. Ik zie ook dat de fractievoorzitters zich steeds meer roeren, zelfs lijsttrekker worden en daarmee
de
wethouder van hun partij naar de kroon steken.’Het werk van
een wethouder lijkt er ondertussen niet eenvoudiger op geworden.
Elzinga erkent dat dit met de dualisering te maken kan hebben.
’Colleges komen steeds meer onder druk te staan. Veel
wethouders houden niet zo van het duale stelsel. Ze worden pittig
aangepakt, vooral als er opgewonden partijen in de raad zitten.
Bovendien denkt een wethouder vaak dat de burgers hem belonen
voor goed bestuur, maar dat is een misvatting. Alleen uitgesproken
politiek profiel levert stemmen op. Maar een goede wethouder die
het spel ook kan meespelen, zie ik toch zelden problemen hebben
met het dualisme.’.
Professor Elzinga beaamt dat met de invoering van het dualisme
niet alle problemen binnen de lokale democratie uit de wereld zijn
geholpen. Hij signaleert twee ernstige zaken die volgens hem de
discussie over het dualisme overschaduwen.’De zwaarte van de
burgemeestersportefeuilles neemt verontrustende vormen aan. De
burgemeester wordt volgestopt met posten als veiligheid en
informatievoorziening,en daarop ook scherp afgerekend. Zo ontstaat er een grote spanning tussen zijn rol als raadsvoorzitter en als
handhaver van de openbare orde. Denk aan de problemen die
Aboutaleb had in Rotterdam naar aanleiding van de rellen in Hoek
van Holland, denk aan Cohen in Amsterdam bij de gang van zakenrond de Noord-Zuid lijn en aan Vreeman in Tilburg naar aanleiding
van het Miditheater. Als dat zo doorgaat komen veel burgemeesters met bijna onhanteerbare competentieconflicten te zitten.’
Het tweede probleem is de groeiende spanning tussen de gemeente als uitvoeringsbedrijf van bij voorbeeld de bijstandswet of andere
door het rijk opgelegde taken en de gemeente als politiek stelsel.
’De burger is steeds meer gericht op de eerste functie en die lijkt de
tweede taak nu te gaan domineren. Als dat zo doorgaat, dan wordt
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de gemeenteraad meer een raad van toezicht.’’Wil de gemeente op
het politieke vlak weer aanzien verkrijgen, dan zal men van overheidswege de autonomie van de gemeente moeten vergroten. Ze
moet meer bevoegdheden krijgen op - ik noem maar - het gebied
van welzijn, ruimtelijke ordening en milieu. Gebeurt dat niet, dan
acht ik het einde van de lokale politieke partijen nabij.’’Je houdt dan
alleen nog een functioneel bestuur over, zonder politieke kleur.
Burgers in kleine gemeentes doen nu al liever rechtstreeks zaken
met de wethouder of de burgemeester dan met een politieke
partij.’Elzinga komt met een waarschuwing:’Als je de vrijheden van
gemeentes niet zichtbaar vergroot, dan gaat het hier binnenkort als
in Zweden of in Frankrijk. Daar heeft elk dorp een burgemeester die
de binnenkomende post ronddeelt en soms eens wat mededelingen opplakt. En dat is het dan. Een decentrale aanpak zoals onze
waterschappen die kennen, is de enige manier om de toekomst van
een gemeenteraad als politieke arena veilig te stellen. In zoverre
bestaat het probleem dat het dualisme wilde bestrijden nog steeds!’
Duale stelsel
Het duale stelsel of dualisme is in 2001 ingevoerd in het dagelijks
bestuur van de gemeentes en van de provincies.
Het systeem brengt een strikte scheiding aan tussen het bestuur
(B&W) en de controle daarop (de gemeenteraad). In praktijk betekent dit bij voorbeeld dat wethouders geen deel meer uit maken
van hun eigen coalitiefractie.
Het is ook mogelijk om wethouders van buiten de gemeente aan te
trekken. Onderliggende bedoeling van de stelselwijziging was om
het werk van B&W enerzijds en de raad anderzijds inzichtelijker te
maken voor de burger en daardoor ook dichter bij de burger te
brengen.
Bij de invoering van het stelsel is wettelijk besloten dat er in elke
gemeente een aparte griffie komt, die volledig ten dienste staat van
de raadsleden. Ook is er speciaal voor de gemeenteraad een
rekenkamer toegevoegd aan het ambtelijk apparaat.
-0-0-0-
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Verschoorschool.
“Hoe verder in de toekomst.”
C.G. Vissenberg
Fractie GEMEENTEBELANG
Noot: op deze vraag hebben we al een antwoord van het College.
Wethouder Schipper zorgde voor de beantwoording. In het kort
kwam het er op neer dat de dr. Verschoorschool een valse start
had gemaakt met het aanvragen van extra lokalen en niet dat het
College haar huiswerk niet goed had gemaakt. Wij hebben als Gemeentebelang beide partijen aan het woord gelaten en onze conclusie getrokken en uiteraard terug gekoppeld naar het schoolbestuur.
===================================================
Aan het college van Burgemeester en Wethouders der gemeente
Nunspeet
Onderwerp: Neutraal peuterspeelzaalwerk
Geacht College,
De neutrale peuterspeelzalen in Nunspeet verkeren in een uiterst
moeizame positie. De Stichting Peuterspeelzalen Nunspeet (SPN)
is na een bestaan van zo’n dertig jaar failliet. Er gloort hoop door de
overname door Travers uit Zwolle. Wij moeten echter constateren
dat dit alleen de inboedel betreft. Dat brengt mee dat de huidige
leidsters – die door de loop der jaren hun deskundigheid hebben
bewezen – ontslag dreigt en in het gunstigste geval een nieuwe
aanstelling.
De in voorbereiding zijnde Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit
en educatie (wet OKE) stelt minimale eisen aan de kwalificatie en
aantallen peuterspeelzaalleidsters. Ons uitgangspunt is dat dit werk
echter bijzonder belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en
om deze reden als basisvoorziening dient te worden aangemerkt.
Bij een dergelijke voorziening behoort automatisch de nodige kwaliteit. Daarover maken wij ons zorgen gezien signalen dat Travers
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gemaakt, antwoordde wethouder Schipper: “Ik kan hem uit de
droom helpen. De wethouder is niet te vroeg gestart, maar laten
we het er op houden dat bij de Verschoorschool sprake was
van een valse start.” en “ over het verschil in het aantal lokalen
en dat er teveel lokalen zijn aangevraagd door de Verschoorschool. En dat we nog een aantal akkefietjes meer te bespreken
hebben en dat we als college het bestuur vriendelijk doch dringend
hebben uitgenodigd om in januari 2010 met ons in gesprek te gaan
over deze dingen. Ik zal u op de hoogte houden over de ontwikkelingen daaromtrent.”
Volgens onze informatie blijkt dat de uitnodiging om in gesprek te
gaan en zo de ontstane situatie op te lossen vanuit het nieuwe bestuur van de dr. Verschoorschool te komen. Het bevreemd onze
fractie dat o.a. de directie van de Verschoorschool niet bij de genodigden stond, maar dat de wethouder werd bijgestaan door de burgemeester.
De fractie van Gemeentebelang heeft dan ook de volgende vragen;
•
Waarom is de wethouder tot op heden nog niet ingegaan op het verzoek van het bestuur van de dr. Verschoorschool om van beide partijen een delegatie van
2 medewerkers af te vaardigen, een opgestelde lijst
van af te handelen punten samen te stellen, deze bestuurlijk te bespreken om zodoende de problemen op
te lossen? De burgemeester stond hier wel positief
tegenover, en 2 weten altijd meer dan 1.
•
Er bestaat onduidelijkheid over de rekenmethodiek
aangaande een onkostennota van de gemeente m.b.t.
het Boschhuis t.b.v. €46.000,-. Dit bedrag is door het
bestuur van de dr. Verschoorschool op een zgn. derden rekening geplaatst.
•
Kan de wethouder aangeven wanneer hij duidelijkheid
kan geven aangaande de rekenmethodiek en de
hoogte van de bedragen?
•
Kan de wethouder de toezegging doen om op korte
termijn het vervolggesprek in te zetten met het bestuur
van de dr. Verschoolschool en haar directeur (.en)?
Voorzitter:
Niet alleen onze fractie hoopt snel op duidelijkheid, maar ook de dr.
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Nieuws vanuit de steunfractie

Door Martin Mol

Waar begin ik aan…
De afgelopen tijd werd ik tijdens gesprekjes, als het ging over de
komende verkiezingen en het staan op een verkiesbare plaats op
onze lijst, regelmatig geconfronteerd met de opmerking:
“ik snap niet waar je aan begint!” Je legt dan uit dat je al vele
jaren in Nunspeet actief bent als ondernemer en dat er heel veel
onderwerpen je ter ore komen. Over veel zaken heb je een mening
en daar wil je dan ook wat mee doen.
Hoewel ik al een aantal jaren actief ben bij onze vereniging en velen mij al wel zullen kennen,wil ik in dit stukje wat achtergrondinformatie over mijzelf geven. Ik ben in december 1960 geboren aan de
Varelseweg in Hulshorst en woon sinds 1984 samen met mijn
vrouw Corrie, zoon Jeroen (19) en dochter Emma (17) aan de Klarenweg in Hulshorst. Na mijn opleiding aan het conservatorium te
Zwolle waar ik orgel, piano en koordirectie heb gestudeerd, heb ik
een aantal jaren een eigen lespraktijk gehad en ben ruim 15 jaar
koordirigent geweest. In 1988 besloot ik het over een andere boeg
te gooien en ben het ondernemerschap aangegaan. Na jaren in de
muziek- en videobranche (H&M, Ear& Eye Videoland) actief te zijn
geweest run ik sinds 2003 de hengelsport- en dierenspeciaalzaak
Faunaland Berben aan de Stationslaan in Nunspeet. Daarnaast
ben ik voorzitter van de franchiseraad bij de landelijke organisatie
Faunaland waar ik als zelfstandig ondernemer bij aangesloten ben.
In de periode 2000-2006 ben ik actief geweest binnen de Ondernemersvereniging Nunspeet als bestuurslid. De eerste 3 jaren heb ik
mij daar vooral bezig gehouden met het structureren van het
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evenementenbeleid. In de 2e periode heb ik o.a. een bijdrage
mogen leveren namens de OVN aangaande de totstandkoming van
de Centrum Visie. Tijdens de vele overlegrondes die hieraan vooraf
zijn gegaan ben ik mij gaandeweg meer gaan interesseren in de
politieke aspecten rondom de totstandkoming van dergelijke plannen.
Hoe ben ik nu bij Gemeentebelang terecht gekomen?
Het begon met een advertentie voor het Klaverblad. Alie Lankman,
destijds bestuurslid kwam bij mij in de winkel of ik wilde adverteren.
Daar ik (zolang ik al mag stemmen) Gemeentebelang heb gestemd
en Alie me gelijk maar even lid heeft gemaakt, kwam ik waarschijnlijk in het vizier van het toenmalige bestuur. Al snel kwam de vraag
of ik een bestuursfunctie op me zou willen nemen. Daar heb ik
positief op gereageerd met dien verstande dat ik eerst de bestuurstaken van de OVN wilde afronden. Eenmaal aangeschoven
aan de bestuurstafel heb ik toen de functie van secretaris op mij
genomen omdat deze al een hele tijd vacant was. Na een prettig
gesprek met Jaap van der Sloot die vele jaren de secretaris van
onze club is geweest en mij van de nodige tips en trucs heeft voorzien, heb ik het complete archief bij Cornelia Peters opgehaald en
bij mij thuis in de archiefkast geplaatst.
Toen de bestuursfunctie eenmaal vertrouwd was, het clubgevoel
van Gemeentebelang mij erg aansprak en ik politiek altijd al geïnteresseerd was, heb ik Henry aangegeven dat ik ook wel wilde gaan
meelopen als steunfractielid. Zo heb ik de afgelopen jaren veel
opgestoken van de huidige fractieleden over de meest uiteenlopende onderwerpen en mij kunnen voorbereiden op het komende
raadslidmaatschap. Belangrijk vond en vind ik de vele bezoekjes
die we afleggen aan scholen, buurtverenigingen, ondernemers
clubs e.d. om je bij te laten praten over de laatste stand van zaken.
Mijn kijk naar de toekomst: breed georiënteerd blijven, de samenhang tussen diverse onderwerpen niet uit het oog verliezen, lange
termijn visie hanteren, mijn brede netwerk aanspreken als het gaat
om input of output, en vooral een luisterend oor voor al diegenen in
onze prachtige gemeente die wat te vertellen hebben.
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Commissie Maatschappij en Middelen
Door Cees Vissenberg

Maatschappij en Middelen

COMMISSIE MAATSCHAPPIJ & MIDDELEN
In deze aflevering een 2-tal onderwerpen die wij als fractie hebben
aangekaart bij het College van B&W.
Fractie GEMEENTEBELANG
Raadsvergadering 28 januari 2010.
Agendapunt 3: Vragenhalfuurtje
Onderwerp:
huisvesting dr. Verschoorschool
Voorzitter ,
In april 2009 heeft de fractie van Gemeentebelang vragen gesteld
over de huisvesting van de dr. Verschoorschool. Door de sloop van
Het Kwetternest had de Verschoorschool dringend 3 nieuwe lokalen . Samen met collega Coster hebben we een bezoek gebracht
aan de school en ons laten voorlichten. Het was duidelijk: 3 lokalen
tekort door de voorgenomen sloop.
In juni 2009 werd een krediet aan de Raad gevraagd voor het inrichten van 4 lokalen voor de dr. Verschoorschool en 3 lokalen voor
De Ambelt, locatie Elspeterweg. Deze lokalen konden gehuurd worden van ’s Heerenloo. Dat zijn er volgens ons zeven!!!
In december 2009 stond op de agenda van de Raad de Nota
‘Integraal huisvestingsplan 2010-2013’, onderwijshuisvesting
in de gemeente Nunspeet.
Onze fractie heeft navraag gedaan en er stonden toen 3 lokalen
leeg. Op onze vraag aan het college niet een te snelle start had
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Promotiecommissie

Autobedrijf
B. FOPPEN
∗

autoverkoop, nieuw en gebruikt

∗

reparatie van alle merken auto´s

∗

APK-keuringsstation

∗

fietsverkoop en –verhuur

∗

fietsreparatie

∗

camping-gas

∗

tankstation

∗

navigatie-inbouw

∗

telefoon-inbouw

Nunspeterweg 3
8076 PC Vierhouten
Tel. 0577-411204
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In ons decembernummer heb ik u al het één en ander verteld over
de activiteiten van de promotiecommissie. Nu ik dit schrijf zitten we
nog ongeveer een maand voor de verkiezingen, er is door een grote groep mensen binnen onze vereniging Gemeentebelang erg veel
werk verzet. Met maar één doel:
GEMEENTEBELANG WIL DE GROOTSTE PARTIJ WORDEN
Om u een idee te geven waarmee we bezig zijn hierbij een kleine
opsomming:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Openingstijden:
van maandag t/m vrijdag:
07.30 – 19.30 uur
zaterdag: 08.00 – 19.00 uur
zondag: 11.00 – 18.00 uur

Drukwerk
Promotiemateriaal
Kledinglijn
Promotiefilm en radiocommercial, kijk op
www.gemeentebelang-nunspeet.nl of op de kabelkrant van
de LRN
Media, persberichten/advertenties
Opzetten campagnes in alle kernen
Website, Hyves ect.

De komende periode worden alle kernen bezocht, zaterdag morgen
13 februari zijn we in Elspeet, TV Gelderland komt hier opnames
van maken. Vierhouten wordt na de middag bezocht.
Zaterdagmorgen 20 februari zijn we aanwezig in het winkelcentrum
de Binnenhof, s’middags gaan we naar Hulshorst.
We staan donderdag 25 februari op de weekmarkt en zaterdag 27
februari de hele dag op verkiezingsmarkt in het centrum van Nunspeet. Kom gerust eens kijken bij een van bovenstaande activiteiten, dit wordt zeer op prijs gesteld.
Bij alle evenementen is natuurlijk onze promotiecaravan ook aanwezig.
Jong Gemeentebelang heeft zijn eigen campagne, zij gaan de
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jeugd d.m.v. een leuke kaartenactie vragen wat de jeugd veranderd
wil zien in Nunspeet.
Dit doen ze bij het station, op straat en in de kroegen. We willen
graag weten wat er leeft onder de jeugd, zodat Gemeentebelang
indien mogelijk haar beleid hierop af kan stemmen.
Voor de jeugd die hun medewerking verlenen aan deze actie zijn
leuke prijzen te winnen.
Ze zullen zoveel mogelijk jeugd overtuigen dat ze op 3 maart hun
stem niet verloren moeten laten gaan.
Ook staan er nog een tweetal verkiezingsdebatten op het programma, maandagavond 15 februari om 19.30 uur het verenigingsgebouw Amecitia te Elspeet, woensdagavond 17 februari om 20.00
uur het OVO debat in de Veluvine. U bent van harte welkom op beide bijeenkomsten, steun onze lijsttrekker Edward van der Geest.
Ten slotte wil ik het met u nog even hebben over de verkiezingsposter met de beeltenis van onze lijsttrekker, waarschijnlijk heeft u hem al op diverse plaatsen zien hangen.
Het is een goed gebruik van Gemeentebelang dat we op zoveel
mogelijk plaatsen/locaties deze poster op hangen. Waar kan
dit nu beter dan bij onze leden thuis voor het raam. Bij dit Klaverblad treft u de poster aan in A4 formaat, wij hebben voor u
ook nog een wat groter formaat beschikbaar (A3) Dit formaat is
wat beter leesbaar op afstand, bel 0525-662524 en bestel een
groter exemplaar, hij wordt dan zo spoedig mogelijk bezorgd.

Bert Lankman
Voorzitter Promotiecommissie

Gezamenlijk willen we de uitslag vieren
kom vrijdagavond 5 maart naar
Landgoedhotel Vennendal
aanvang 20.00 uur
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Wij maken het mooi !!
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