DE HOOGHE BIJSSCHEL
Seizoen- en kampeerplaatsen
Tent verhuur (compleet ingericht)
Jachthaven
Verhuur zeilboten, catamaran, kano’s, waterfietsen en surfplanken
Restaurant, snackbar, winkeltje, zwembad
De Hooghe Bijsschel is een knusse gezinscamping voor liefhebbers van een zonnige strandvakantie aan het water, maar is ook
een eldorado voor de actieve zeiler, surfer, visser, fietser en wandelaar!
Onze camping heeft de mogelijkheden voor het huren van een seizoenplaats, kampeerplaats of ligplaats. Heeft u zelf geen kampeermogelijkheden, dan kunt u bij ons ook compleet ingerichte tenten
huren.
Krijgt u al helemaal de kampeerkriebels, kom dan eens langs op
ons park of kijkt u eens op onze website www.hooghebijsschel.nl
voor nog meer leuke kampeertips.
Randmeerweg 8, 8071 SH Nunspeet
Tel: 0341-252406
Fax: 0341-262565
W-mail: info@hooghebijsschel.nl
Wbsite: www.hooghebijsschel.nl of www.molecaten.nl
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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.
2
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Maak gebruik van het
Gemeentebelang succes en
breng uw bladafval naar de
bladkorven.
48

26

Uitgave Het Klaverblad
maart

juni

oktober

december
5

Redactioneel
Het is wel weer even wennen om na een lang zomer reces het
Klaverblad te gaan maken. Maar na een paar uurtjes zit je er weer
helemaal in. Voor u ligt het nummer van oktober 2010 en ik hoop
dat u er veel leesplezier aan beleeft.
Een aantal nieuwe items zijn toegevoegd. Zo hebben we een
columnist bereid gevonden om een stukje te schrijven. Zeg maar
een eigen “grumpie”. Tevens is er een strip toegevoegd als
onderdeel van dit Klaverblad.
John van Slooten heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan deze
editie door iets te schrijven over zijn vakantie in Maleisië.
Zoals gewoonlijk hebben alle mensen die een bijdrage leveren aan
dit blad weer hun uiterste best gedaan om een mooi en gevarieerde
editie te creëren.
Namens de redactie
Mark Bosman
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Bestuur

KLEIN BINNENHOF
UITZENDSCHEMA 2010 (augustus t/m december)
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur
datum
19
26
september 02
09
16
23
30
oktober
07
14
21
28
november 04
11
18
25
december 02
09
16
23
30

gelijktijdig

augustus
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MM
AB
MM
AB

MM
AB
MM

partij
CDA
PvdA
college
SGP
CU
VVD
gemeenteraad
GB
SGP
CDA
gemeenteraad
CU
GB
PvdA
gemeenteraad
SGP
CU
gemeenteraad
GB
alle partijen (2 uur)

Voorzitter
Otto Huitema
Veldweg 23
8071 BD Nunspeet
0341-279689
otto.huitema@nunspeet-gemeentebelang.nl
Secretariaat
Ronald Wieberdink
Van Slotenerf 32
8075 CT Elspeet
06-51543601
ronald.wieberdink@nunspeet-gemeentebelang.nl
Penningmeester
Marlies Bootsma
Oosterlaan 163
8072 BW Nunspeet
06-25176171
marlies.bootsma@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid Promotie
Mark Bosman
Martensweg 48
8071 KK Nunspeet
0341-263488
mark.bosman@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Vacant

7

Wethouder

Mutaties

Wethouder
Edward van der Geest,
Doornenkamp 22
8077 SL Hulshorst
0341-452678
edward.van.der.geest@nunspeet-gemeentebelang.nl
- Ruimtelijke Ordening
- Wonen
- Grondbeleid
- ICT
- beheer Openbare Ruimte
- Sport
- project digitale dienstverlening

Verhuizingen:
Leden wordt verzocht om adreswijzigingen zo snel mogelijk
door te geven aan het secretariaat:
Secretariaat
Ronald Wieberdink
Van Slotenerf 32
8075 CT Elspeet
06-51543601
ronald.wieberdink@nunspeet-gemeentebelang.nl

Afscheid

Collegevergadering:
Het college vergadert iedere dinsdagmorgen vanaf 9.30 uur in de
B&W-kamer (de vergadering is besloten)

Welkom

Er zijn geen ledenmutaties.

Spreekuur wethouder:
U kunt een afspraak maken met de secretaresse van het college
tel. 0341-259344

Gemeentehuis:
Markt 1
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

8

e-mailadres:gemeente@nunspeet.nl
website: www.nunspeet.nl
tel: 0341-259911
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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 mobiele aansluitingen &
verkopen wij mobiele en
vastaansluiting telefoons
MANROY NUNSPEET V.O.F.
De Visserlaan 107 te Nunspeet
8072 XG Nunspeet
Tel. : 0341 250612
Fax : 084-7391236
mail : info@MANROY.nl / www.manroy.nl
44

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
0341-221944
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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December 2010

Fractie
Raadslid
Martin Mol
Commissie Maatschappij en Middelen
Klarenweg 10
8077 SN Hulshorst
0341-452397
Martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
Bram ten Hove Jr.
Commissie Maatschappij en Middelen &
Commissie Ruimte en Wonen
Plakkewegje 26
8071 SW Nunspeet
0341-254226
Bram.ten.hove@nunspeet-gemeentebelang.nl

Donderdag

2

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

6

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

7

Commissie Algemeen Bestuur

Donderdag

9

Bestuursvergadering

Maandag

13 Fractieberaad voor Raad

Donderdag

16 Openbare Raadsvergadering

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

Marco Looy
Commissie Algemeen Bestuur
Stationsplein 22B
8081CH Nunspeet
06-55155849
Foto volgt
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VOOR ELK RAAM DE JUISTE OPLOSSING
Aarweg 1 AB
www.parasoleil.nl
8071 WV NUNSPEET
info@parasoleil.nl
Ook: Bedrijfsdeuren
43

Vergaderingen

JONG GEMEENTEBELANG

AGENDA 2010

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

Oktober 2010
Maandag

4

Fractieberaad voor Commissies

Dinsdag

5

Promocommissie

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

Bestuurslid
Leonie Lankman
Berkenweg 7
8085 RT Doornspijk
0525-662524
leonielankman@hotmail.com
Bestuurslid
Stefanie Stulen
Laan 81
8071 JJ Nunspeet
0341-253719
stefaniestulen@hotmail.com

November 2010
Maandag

1

Fractieberaad voor Commissies

Donderdag

4

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

8

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

11

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

15

Bestuursvergadering

Maandag

22

Fractieberaad voor Raad

Donderdag

25

Openbare Raadsvergadering

Maandag

29

Fractieberaad voor Commissies
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Afzien Henry Stulen op
de 15 km
12

Otto Huitema op
“controle” (achtergrond)
41

Heideloop 2010

Van de bestuurstafel

Nunspeetse Heideloop voor de tweede keer gehouden.
Gemeentebelang heeft opnieuw de Nunspeetse Heideloop
georganiseerd vanuit de Stakenberg. Deze werd gehouden op 21
augustus jl.
Wandelen, Nordic Walking en Hardlopen. Voor iedereen was er de
mogelijkheid om sportief en vitaal aan de slag te gaan of gewoon te
genieten. Want de heide stond prachtig in bloei.
Gemeentebelang gaat o.a. voor vitaliteit van onze gemeenschap en
gemeente. Tevens staan we met de Heideloop in contact met u en
onze overige inwoners van de gemeente Nunspeet.
Gemeentebelang is dan ook van mening dat de Nunspeetse
Heideloop prima past naast haar politieke activiteiten.

Door de voorzitter
Otto Huitema

De zomer zit erop. Wij hopen dat u een goede zomer hebt gehad.
De fractie is weer druk bezig met het raadswerk om uitvoering te
geven aan het coalitieprogramma.
Mark Bosman stuurt vanuit het bestuur de PR & Promotie
Commissie aan en zal u het een en ander vertellen over de
ledenactie 250.

Gemeentebelangvrijwilligers hebben zich ingezet om er een
geslaagd evenement van te maken. De reacties waren positief. Er
hebben bijna 200 deelnemers meegedaan. Dit was 50% meer dan
vorig jaar toen we de Nunspeetse Heideloop voor het eerst
organiseerden.

Ook zijn we bezig om het draaiboek voor de verkiezingen 2014 in
concept vorm te geven om vooral te bepalen wat de verwachte
kosten zullen zijn zodat we goed kunnen budgetteren. Wat we al
wel weten is dat we geld te kort komen voor 2014. Vandaar ook dat
we de ledenactie 250 zijn gestart.

Rene Slager en Bert Kamp hebben zich vooral bezig gehouden met
het Wandelen en Nordic Walking. Otto Huitema heeft samen met
Hermien Bos, Karl Wessels en Willem Hagenbeek het hardlopen
voor hun rekening genomen. Daarnaast is er nog een aantal
vrijwilligers geweest die tijdens de dag hebben meegeholpen
waaronder vrijwilligers van de scouting Nunspeet Guithégro.

In april 2011 staat de volgende ledenvergadering gepland. Graag
zien we dat er zoveel mogelijk van onze leden aanwezig zijn. Hebt
u ideeën om de ledenvergadering voor u aantrekkelijk te maken
dan verneem ik dat graag. We zullen er absoluut rekening mee
houden.

1 Euro van elke aanmelding is gegaan naar scouting Guithégro
i.v.m. het afbranden van het scoutinggebouw begin dit jaar.

Veel leesplezier aan deze editie van ons Klaverblad. We houden u
op de hoogte van alle ontwikkelingen. Zie ook onze website:
www.gemeentebelang-nunspeet.nl

Voor volgend jaar hopen we op 250 tot 300 deelnemers. U bent
dan natuurlijk ook van harte welkom. Ook als u gewoon even wilt
kijken.
40
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Van de Wethouder

Door Edward van der Geest

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

Stukje bij beetje.
Het komen van een coalitie met –programma via een college, met
collegeprogramma, ten uitvoering van plannen vraagt tijd.
Kijk maar eens hoe lang onze Haagse vrienden doen over van stap
1 naar de tussenstap!!
Wij zijn al veel verder en er wordt heel hard gewerkt aan het ten
uitvoer brengen van de plannen en acties.
Eerste ijkpunt is onze eigen lokale “prinsjesdag”, de begroting.
Die komt er aan en ziet er goed uit!
Goed, omdat er een sluitende begroting is, goed omdat de burger
zo veel mogelijk wordt ontzien, goed omdat er al ambities uit ons
verkiezingsprogramma zijn opgenomen, goed omdat er gestuurd
wordt op kostenreductie, goed omdat gemeenschapsgeld kritischer
wordt ingezet. Het komt terecht bij de mensen die het echt nodig
hebben. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Maar er zijn ook maatregelen die “pijn” gaan doen. Want als Den
Haag voor de gemeenten de broekriem aan haalt, moeten we wel
bezuinigen, moeten we wel maatregelen nemen om de kortingen
op te kunnen vangen. Het wordt dus zeker interessant de komende
tijd, er zullen nog veel keuzes gemaakt moeten worden! Ik denk dat
daarbij politieke kleur zichtbaarder zal gaan worden!
Ik hoop de volgende keer ook wat meer te kunnen vertellen over op
handen zijnde (ruimtelijke) ontwikkelingen.
Wat helder is, is dat je zeker op het gebied van (woning)bouw en
(plan)ontwikkeling als gemeente, in je ééntje niet ver komt!
Ben nu dus bezig de partners uit het veld te leren kennen en te
14

NUNSPEET - Stationslaan 11 - Tel.0341-252013
ERMELO - de Enk 3 - Tel.0341-559543
OP SCHOENEN VAN VEDDER LOOPT U VERDER
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Uw dierenspeciaalzaak
voor al uw voerders en benodigdheden

●
●
●
●
●

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

kijken hoe we gezamenlijk goede dingen voor Nunspeet kunnen
laten gebeuren!
En of dat nu de dringend noodzakelijke en door Gemeentebelang
bepleite renovatie van de Binnenhof is, betaalbare woningbouw in
Hulshorst en Elspeet, de vrijkomende “MFA”-locaties, Molenbeek,
het gezamenlijk oppakken is onontbeerlijk.
Dat gaat goed, er zijn al goede (vervolg)afspraken gemaakt en ik
kom daar op een later moment zeker op terug.
Onze renovatie van de Wiltsangh en de bedoelde verbetering op
gebied van het gebruik, de uitbreiding van de mogelijkheden van en
de uitstraling van ons sportpark is ter hand genomen.
Dat is geen gemakkelijk project! Niet omdat de verenigingen niet
willen, maar we willen wel met elkaar een (te betalen!) meerwaarde
creëren door meer samenwerking, slimmer bouwen en combinatie
van gebruik! Een Multifunctionele sportaccommodatie dus.
U ziet het, genoeg onder handen!
Tot een volgende keer

Tevens een zeer uitgebreid
assortiment hengelsport

Faunaland BERBEN , Stationslaan 20 8071 CM Nunspeet
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Even voorstellen

Dus mensen, vraag eens aan je naaste buren, collega’s,
kerkgangers of hun politieke kleur geel is en zo ja of zij al lid zijn.
Maak een ieder bekend met het nut van veel leden.
VEEL HANDEN MAKEN LICHT WERK

Mag ik mij even voorstellen?
Iedere beslissing heeft consequenties. Dat mijn lidmaatschap van
Gemeentebelang zou betekenen, dat ik een stukje over mezelf zou
moeten schrijven… daar had ik niet bij stilgestaan. De laatste keer
dat ik officieel over mezelf schreef, was in 2002 voor een
schoolkrant, toen ik een baan in Ede had geaccepteerd. Eigenlijk
valt er weinig te vertellen, want in tegenstelling tot mijn man, Hans,
ben ik niet zo avontuurlijk aangelegd.
Ik ben opgegroeid in Leiden, maar was altijd graag buiten en in
beweging. Direct na mijn eindexamen ben ik getrouwd, waarna de
huwelijksreis naar Curaçao ging, waar Hans voor zijn werk moest
zijn. Ik heb Duits gestudeerd in Leiden en heb daar op diverse
scholen gewerkt. In 1992 werd mijn Hans overgeplaatst voor
onbepaalde tijd naar Den Helder. Als geboren Nunspeter kreeg hij
de kriebels, want Den Helder ligt boven de boomgrens.
De beslissing was snel genomen om vooruitlopend op zijn
functioneel leeftijdsontslag alvast naar de Veluwe te verhuizen en
dat werd toevallig Elspeet. We vonden een mooi plekje net buiten
het dorp en al snel groeide de ‘veestapel’. We brachten uit het
westen al honden, katten en een paard mee, maar intussen hebben
we er ook geiten, kippen en 2 parkieten bij. Debbie, het paard dat
meeverhuisde is inmiddels 25 jaar en met pensioen, dus lopen er
ook wat jongere paarden. Wat eenmaal bij ons woont, gaat niet
meer weg en we kunnen moeilijk ‘nee’ zeggen als mensen in de
problemen zitten en met een dier aankomen. Intussen zitten we
met 6 honden, 10 katten en 5 paarden wel aan onze taks! Ik geniet
dagelijks van Elspeet en het buitenleven. Ik mag graag door de
bossen struinen met hond of paard en ik heb nooit tegenzin, als ik
de stallen of de wei moet schoonmaken. De vele dieren maken dat
we niet op vakantie gaan, maar we wonen hier zo fijn, dat vakanties
16

Tot het volgende Klaverblad met hopelijk al meer lezende leden.
Namens de promotiecommissie
Mark Bosman

37

Promotiecommissie

Door bestuurslid
Mark Bosman

Na een lange periode van rust gaan we er weer tegen aan. Er
staan heel wat zaken op de agenda voor het promoten van onze
vereniging en dit willen we gestalte geven door met een
jaarplanning van activiteiten te komen. In oktober hebben wij onze
eerste vergadering in de nieuwe samenstelling waarin we gaan
bespreken welke activiteiten we op de agenda gaan zetten. Tevens
zullen we bespreken op welke wijze we ons ledenaantal op 250
kunnen brengen. Op deze manier hopen we de vereniging en de
politiek wat dichter bij de burgers te brengen.
Ook willen wij met behulp van een Public Relations commissie een
platform bieden voor het verspreiden van onze politiek boodschap.
De Promotie commissie heeft als primaire taak de verenging als
zodanig onder de mensen te brengen waar de Public relations zich
meer richt op de inhoudelijke boodschap. In het volgende
Klaverblad zal zeker de jaarplanning van activiteiten worden
vermeld. In dat nummer zal ik dieper ingaan op de voorgenomen
acties en activiteiten.
Vanaf deze plek wil ik een oproep doen aan alle leden en diegene
die dit blad lezen, te proberen zoveel mogelijk nieuwe leden te
werven. Met 4000 Gemeentebelang stemmers en 160 leden ligt er
een potentieel van 3840 niet-leden die lid kunnen worden. Wij gaan
met z’n allen proberen deze mensen te “enthousiasmeren” voor
onze vereniging en waar wij voor staan. Ik begin nu zelf al te zien
wat een grotere aanwezigheid Gemeentebelang in onze
plaatselijke politiek betekent

wat mij betreft ook niet nodig zijn.

Jaren geleden kwam ik Henry Stulen al geregeld tegen bij
gemeenschappelijke vrienden. Een van de eerste keren vroeg hij
al, of ik als Elspeetse misschien zin had om lid te worden van
Gemeentebelang. Gemeentebelang had toen nog helemaal geen
leden in ons dorp, maar wilde wel graag weten wat er leeft. Ze
waren dus op zoek naar een antenne, iemand die doorseinde wat
in Elspeet van belang was. Ik vroeg me steeds af, waarom ik dat
zou moeten doen, als import.
Het gevoel bestaat bij veel Elspeters, dat wij er maar wat bij
hangen, dat de heren in Nunspeet veel beslissen zonder met ons
rekening te houden. Nou kan je wel commentaar hebben bv bij de
kapper, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Ik ben helemaal niet
politiek geëngageerd, maar tenslotte ben ik toch gezwicht. Toen ik
jaren terug als voorzitter van de rijvereniging bij de gemeente
aanklopte om te pleiten voor het voor stille genieters openhouden
van een aantal afgesloten wegen, steunde Gemeentebelang mij
direct. Voor wat, hoort wat. Toen ik het jubileumboek van
Gemeentebelang doorlas, dat ieder nieuw lid krijgt, ontdekte ik zelfs
tot verbazing van Hans, dat mijn schoonvader Henk Bos in 1949
als 2e op de kandidatenlijst van Gemeentebelang stond, direct
onder Jos Lussenburg. Leuk hè. Ik denk dat ik hier wel goed zit.
Omdat ik voor mezelf alleen in een actief lidmaatschap geloof, ben
ik begonnen met een oriëntatie binnen Gemeentebelang, om uit te
vinden op welke plek ik mij binnen de partij het meest thuis voel. In
elk geval als antenne, want Elspeet staat bol, nu er weer een
weggetje zonder overleg wordt afgesloten. Bij de Heideloop zat ik
achter de tafel voor de inschrijvingen van het hardlopen. Ook leuk.
Wie weet, waar het nog eens eindigt…
Hermien Bos

MEER STEMMEN = MEER INSPRAAK = MEER INVLOED
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toetst aan het onderhavige planologisch beleidskader en daarbij
beoordeelt of het plan een duidelijke ruimtelijke
kwaliteitsverbetering oplevert. Het inrichtingsplan bevat een
paragraaf inzake ‘uitvoering en beheer’, waarmee de continuïteit
van het beheer in de bovenstaande vorm wordt gegarandeerd. Om
de ontwikkeling, duurzame instandhouding en het beheer van de
verschillende onderdelen van het landgoed te waarborgen wordt
een overeenkomst afgesloten tussen het gemeentebestuur en de
eigenaar.
U zult wel denken wat kleven er toch veel voorwaarden en eisen
aan deze landgoedbestemming. Daarnaast zijn er ook voordelen te
vinden. De eigenaar is bijvoorbeeld geen overdrachtsbelasting
verschuldigd bij de verkoop. Wanneer iemand het landgoed erft of
geschonken krijgt, betaalt deze geen erfbelasting (voorheen
successierecht). Voorwaarde hiervoor is wel dat het landgoed wordt
opengesteld voor bezoekers. De grond van het landgoed is
vrijgesteld van onroerende zaakbelasting. Wanneer het landgoed
onderdeel uitmaakt van een BV, is ook geen kapitaalbelasting
verschuldigd.
Om akkoord te gaan met dit ontwerpbestemmingsplan is het van
belang om alle voorwaarden en eisen te bekijken. Tevens is het
goed om ter plaatste te gaan kijken om een juist beeld te vormen
van de omgeving. Ik kan u zeggen, op basis van bovenstaande
gegevens dat de mogelijkheid die wordt geboden om zo’n
bestemming te verkrijgen een aanwinst is. Het is een verrijking voor
de omgeving en daarnaast financieel voordelig. Oftewel: ‘Het mes
snijdt aan twee kanten’.
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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
Bram ten Hove

Landgoedbestemming Klarenweg 32 Hulshorst
Het zomerreces is achter de rug en wij gaan weer volop aan de
slag. Om u een idee te geven wat er deze maand speelt in de
Commissie Ruimte en Wonen wil ik één agendapunt bespreken.
Het gaat om de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan
Klarenweg 32 in Hulshorst.
Deze bestemmingsplanwijziging maakt het mogelijk om een
landgoedbestemming te verkrijgen op het bovengenoemde perceel.
Ten bate van de wijziging van het bestemmingsplan wordt een
inrichtingsplan opgesteld dat dient te voldoen aan een aantal
voorwaarden. Zo moet het landgoed onder andere minimaal 5
hectare groot zijn. Het landgoed moet bestaan uit een
aaneengesloten gebied. Daarnaast is het van belang dat deze 5
hectare omgevormd wordt naar natuur. Minimaal 90 procent van
het nieuwe landgoed is voor het publiek toegankelijk. De
recreatieve functies op het landgoed hebben een extensief karakter
en mogen niet conflicteren met de bij het gebied passende
natuurdoeltypen en natuurwaarden. Maximaal 10 procent van het
nieuwe landgoed behoort tot het private deel. Dit deel wordt de
huiskavel genoemd. Op het perceel is maximaal 1.500 m3 aan
bouwvolume toegestaan. Het landhuis dient allure en uniciteit te
hebben. De bouwhoogte is in belangrijke mate bepalend voor de
beeldkwaliteit. De bouwhoogte zal daarom passend moeten zijn in
de omgeving. Er dient een redelijke verhouding te zijn tussen het
bebouwd oppervlak van de woning en de bijgebouwen. Het
inrichtingsplan van het landgoed en het ontwerp van het landhuis
en de bijgebouwen worden voorgelegd aan de gemeente, die beide
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Commissie Algemeen Bestuur

Door de fractievoorzitter
Henry Stulen

De fractie.
Na een heerlijke vakantieperiode wat mij betreft zijn we weer met
frisse moed begonnen met ons politieke werk. De fractie draait erg
goed. Onze drie nieuwe raadsleden leren snel en staan hun
mannetje in de raadszaal. Ook buiten de raadszaal doen we als
fractie ons belangrijke werk. Volgens de visie van Gemeentebelang
ligt het raadswerk vooral op “straat”. De steunfractie is echter een
zorg voor mij. Heidy Bouw heeft na een korte snuffelstage in
overleg met mij besloten even een stapje terug te doen. Zij zal zich
vooral bezig houden met promotie. Ons nieuwe steunfractielid
Marco Looy is er nog niet aan toe gekomen om te starten met het
steunfractiewerk. Julia Vriend is actief op de achtergrond maar zal
op ons verzoek wel in actie komen. Mocht u als lid van onze
vereniging nog iemand weten om de steunfractie te bemensen laat
het mij dan altijd weten. Onze voorkeur gaat uit naar mensen met
frisse ideeën die voorkomen dat we als Gemeentebelang op routine
gaan draaien.
Commissie Algemeen Bestuur (AB).
Samenwerking Nunspeet en Elburg
U zult ongetwijfeld uit de media hebben vernomen dat politiek Den
Haag bezig is met een “herziening van het openbaar bestuur”.
Concreet leeft daar de wens om de provincie op te heffen en het
aantal gemeenten minder te maken. Het opheffen van de
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provincies kan volgens mij alleen als het werk van de provincie met
bijbehorende mensen en middelen elders wordt belegd. Het klinkt
trouwens wel aantrekkelijk. Nu lijkt het namelijk vaak dat een
statenlid beter weet wat goed is voor een gemeente dan een
gemeenteraadslid.
De gemeente Nunspeet samenvoegen met één van onze
buurgemeenten is voor Gemeentebelang absoluut geen optie. Dit in
tegenstelling tot de Nunspeetse VVD die in de commissie AB
keihard stelde voorstander te zijn van samenvoeging van
gemeenten tot eenheden van ongeveer 50.000 inwoners. Onze
argumenten zijn divers. De belangrijkste is echter het feit dat de
schaal van de gemeente Nunspeet ideaal is om als raadslid in
contact te blijven met de inwoners. Veel mensen in onze gemeente
weten waar ik woon en wie ik ben. Er is geen enkele drempel om
mij aan te spreken op welke plek dan ook. In een grote gemeente is
dat wel anders. Ook is voor een raadslid de kennis van de
gemeente meer paraat in een kleine gemeente.
De Rijksoverheid heeft echter een slim truckje bedacht om
gemeenten te dwingen tot fusies. Decentralisatie heet dat. Onder
het mom dat een gemeente zaken op een betere en goedkopere
manier kan doen omdat die dicht bij de burger staat. Dat kopt
natuurlijk wel zult u denken. Wat we echter zien is dat werk van een
hogere overheid naar de gemeenten rolt. Dit gaat echter niet
gepaard met het geld dat daar bij hoort of dat daar voor nodig is.
De gemeente Nunspeet en de gemeente Elburg zijn een
samenwerking begonnen op ambtelijk niveau. Daar moest de
fractie van Gemeentebelang iets van vinden in de laatste
commissie AB. In de eerste termijn sprak ik de constatering uit dat
dit veel weg had van een zaak die vooral het college van B&W
aanging. De gemeenteraad geeft het college opdracht om te
besturen en het college beschikt daartoe over een ambtenaren
apparaat. Het is dus aan het college van B&W om die opdracht uit
te voeren met de beschikbare middelen. Hoe ze de personele
organisatie inrichten doet er eigenlijk niet zo toe voor de raad. Als
het college haar werk maar goed doet. De aap kwam al snel uit de
mouw. De burgemeester gaf aan dat de doelen van de
samenwerking nog niet helder waren en dat de financiële
consequenties ontbraken. De raad heeft wel budgetrecht dus
moeten we iets er van vinden.
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in het Arabisch dan staat het arrestatie team binnen 15 minuten
bij u op de stoep.
Het ergste is nog als we naar onszelf kijken. Wie zijn wij eigenlijk
nog? Zijn wij dat plaatje op Hyves? Doet u die scherpe uitspraken
op Twitter? Kennen mensen u persoonlijk, of alleen uw digitale
account?
Ook in de 21e eeuw is er sociale controle, niet meer vanachter de
gordijnen maar met datamining.

Psy Go
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Kramm’s Column
Met grote trots presenteert het Klaverblad een nieuwe columnist(e)
Beladen met een flinke dosis scepticisme en vooroordelen stuurt
het Klaverblad de onbevangen, talentvolle maar toch ook
charmante columnist(e) op een ontdekkingsreis door het leven.
In deze unieke serie columns en strips kunt u de ervaringen van
Kramm op de voet volgen. Heeft u tips, aanwijzingen, suggesties of
wilt u Kramm inhuren, schroom u niet om Kramm een mail te sturen.
Trek tijdig aan de bel en vertel het aan kramm@hotmail.nl
WIE BEN IK?
Anno 2010 is de digitale revolutie nog steeds in volle gang.
Iedereen doet zijn relaas via netwerken als Hyves, Twitter of LinkedIn. Met het nieuwste mobieltje, waarop naast internet en bluetooth ook een GPS-systeem zit, volgen we onze volger. Het is dé
manier om met elkaar te communiceren. Er zijn echter meerdere
volgers die mee kijken.
Bent u er zeker van dat u niks te verbergen heeft? De RFID chip in
uw telefoon registreert namelijk precies waar u bent, op welke
Internetsites u zit en wie u belt. Daarnaast heeft Nederland de
twijfelachtige eer dat het de meeste telefoongesprekken afluistert.
Niet eens in percentage, maar in absolute aantallen. Gaat er al een
belletje rinkelen?
Tot in de krochten van het internet is de informatie die u op uw
desbetreffende Hyves pagina hebt geplaatst terug te vinden. Zelfs
al verwijdert u het profiel, de informatie blijft beschikbaar op het wereld wijde web. De foto’s van uw vakantie kunnen zomaar door een
vreemde misbruikt worden. Zonder dat u het weet siert u
misschien wel een pop up van een pornosite.
Essent weet precies wanneer u televisie kijkt. Dit noemen ze
dienstverlening op maat. Van het 8 uur Journaal tot RTL Boulevard,
alles wordt geregistreerd.
Sterker nog als u vanavond op Google zoekt op het maken van een
bom, Al Jazeera volgt op televisie en uw telefooninstellingen wijzigt
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In de tweede termijn heb ik mij namens Gemeentebelang positief
uitgelaten over de samenwerking. Niet om de samenwerking op
zich want die is namelijk noodzakelijk om de toenemende taken die
vanuit Den Haag op ons af komen te kunnen uitvoeren. In onze
fractie hebben we het idee dat een goede uitvoering van
gemeentelijke taken de hogere overheid van een gedwongen fusie
tussen twee of meer gemeenten kan tegenhouden. Slechte
uitvoering van gemeentelijke taken kan juist een reden zijn voor
Den Haag tot een gedwongen fusie.
Samen met Martin Mol bezocht ik een discussieavond van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over herstructurering
openbaar bestuur. Gelukkig was daar een uitgesproken mening
onder de deelnemers van de Gelderse gemeenten die onze visie
deelt. Samenwerken JA, samenvoegen NEE.
Slotwoord
Gemeentebelang is een mooie club waar ik me erg thuis voel. Ik
hoop dat u dat ook doet. Wekelijks probeer ik mijn weblog te vullen.
Soms met prikkelende onderwerpen soms iets minder. Maak hier
gebruik van zou ik willen zeggen. Mocht u op een verjaardag of
ergens anders een discussie horen over een onderwerp waarover
ik schreef verwijs die mensen daar dan naar. Is het onderwerp nog
niet aan de orde geweest maar het lijkt u wel wat dat ik er over
schrijf dan wil ik dat op uw verzoek altijd en zelfs graag overwegen.
Een belletje of mailtje is dan al voldoende. Kijk ook eens op mijn
weblog via onze website!
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Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Martin Mol

Na enkele maanden vakantie (wat de politiek betreft ) zijn we in
september allen weer lekker aan de slag gegaan. Voor mij stond er
deze maand slechts één agendapunt ter behandeling; een
gemeentelijke
kandidaat voor het bestuur van de muziekschool.
In de Stentor van vrijdag 17 september stond een artikel met de
kop: “toekomst muziekschool onduidelijk”. Daaronder een 3 tal
punten die de kern weergaven:
•
Mogelijk minder gesubsidieerde lesjaren voor leerlingen
•
Voor de kerst een besluit over de reorganisatie
•
Muziekschool nieuwe stijl in 2012 van start
In de commissievergadering van 9 september jl. werd de
gemeenteraad door het college geadviseerd wethouder Schipper
aan te wijzen als vertegenwoordiger van Muziekschool Noordwest
Veluwe namens de gemeente Nunspeet van 2010 tot en met 2011.
Dhr. Schipper is in de periode 2006-2010 als privé persoon al
bestuurslid geweest en heeft zodoende al de nodige dossierkennis
opgedaan om de op handen zijnde “bestuurlijke ontvlechting” in
goede banen te kunnen leiden.
Gelet op de ervaring die dhr. Schipper heeft opgedaan is het
standpunt van onze fractie dat dit voorstel op onze steun kan
rekenen.

Daarom is het mijn streven om weer met heel veel zin aan de slag
te gaan in de gemeenteraad, om het mooie Nunspeet te behouden
en te versterken. In de vorige raadsperiode en gedurende de verkiezingen heeft u ons veelvuldig gehoord over de kansen die we
moeten bieden op de woningmarkt. In de afgelopen, korte periode
na de verkiezingen zijn daarin de eerste stappen al gezet. Het
allereerste CPO project is van start gegaan! Na jaren van
overtuigen en vasthoudendheid vanuit Gemeentebelang is het dan
gelukt. Nu kijken we verder naar mogelijkheden om de starter op de
woningmarkt wellicht een 'betere' positie te bieden zodat ook zij
sneller de 'markt' op kunnen. In september wordt hierover gesproken in de gemeenteraad.
Net voor het zomerreces hebben we nog een presentatie gehad bij
Omnia Wonen. Tijdens deze avond werd vooral achtergrondinformatie gegeven over hun werkwijze. Een kijkje in de keuken om het
maar zo te noemen. De woningcorporatie is en blijft een belangrijke
partner voor de gemeente om onze gezamenlijke doelen te gaan
behalen.
Om nog eenmaal terug te komen op het mooie land Maleisië: wat
zijn de woningen in Nunspeet toch mooi! Hier bestaat een woning
zeker buiten de grote stad Kuala Lumpur vooral uit een paar stenen
muurtjes (veelal geen ramen) en golfplaten als dakbedekking. Het
is verbazingwekkend om te zien dat mensen met zo weinig
middelen hun eigen woningen bouwen. We zouden het bijna CPO
kunnen noemen! Wij als inwoners zouden hier een voorbeeld aan
kunnen nemen! Zelfredzaamheid staat hier hoog in het vaandel en
als wij als overheid de juiste voorwaarden kunnen scheppen gecombineerd met een zelfredzame inwoner dan zijn we al weer een
aantal stappen in de goede richting!

Wat staat er het 4e kwartaal zoal op de beleidsagenda?
Een heet hangijzer kan noch wel eens worden: herstructurering
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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
John van Slooten

schoolgebouwen en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
2011-2014. Uiteraard voor betrokkenen heel vervelend indien er
verkast moet worden omdat de ruimten niet optimaal in gebruik zijn.
We wachten de voorstellen af.
Ook zou in het 2e kwartaal ons een evaluatie van het
peuterspeelzaalbeleid bereiken. De plannen hieromtrent zijn
enigszins aangepast en in het 4e kwartaal wordt een nota
Voorschoolse voorzieningen opgesteld.
In het laatste Klaverblad dit jaar hoop ik u meer hierover te kunnen
melden.

Maleisie! Fascinerend en geweldig, maar Nunspeet ook!
Het eerste Klaverblad na een lang zomerreces. Een zomer die veel
mooie warme dagen heeft opgeleverd. Terwijl ik deze bijdrage
maak zit ik nu voor mijn vakantie ver weg van het mooie Nunspeet.
We zitten namelijk In Kuala Lumpur, Maleisie met uitzicht op de
welbekende petronas Twin Tower. Zo door het land Maleisie
reizend is het opvallend hoeveel mooi groen er hier is in heel veel
soorten.

Met een hartelijke groet,
Martin Mol

En het groen kan men hier heel erg waarderen, zo zeer dat grote
delen van het land vallen onder een bescherming om te voorkomen
dat het groen gaat verdwijnen. Wel zijn al deze mooie delen opengesteld voor ons als toeristen. Wij hebben dan ook de afgelopen
weken door fantastische jungle gelopen, door schitterende hooglanden gelopen en diverse heuvels beklommen.
Waarom deze beschrijving van al het moois hier in Maleisie vraagt
u zich af? Nunspeet biedt op haar manier ook zoveel schoonheid
op gebied van natuur. Het is voor ons als inwoners
vanzelfsprekend dat we het bos in kunnen, naar het water kunnen.
Maar als je hier in een ander land geniet van de omgeving, wordt je
eraan herinnerd dat Nunspeet een zeer mooi plekje Nederland is
waar we mogen wonen en werken. En waar we zeker van mogen
en moeten genieten.
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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

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

Wij maken het mooi !!
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Wilt u Gemeentebelang helpen!
Wij streven naar: 250

leden

Inschrijfformulier
O Gezinslid € 13,50
Contributie per jaar…O Lid € 15,50
O Lid tot 18 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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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
René Slager

Bosexcursie 11 september 2010
De raad werd uitgenodigd door Nico Schipper, wethouder belast
met bosbeheer, voor een excursie in het bos en een toelichting op
het rapport over het welzijn van onze bossen.
Onder leiding van Mark Karsemeijer (ambtenaar belast met
bosbeheer) gingen we het bos in en kregen we uitleg. Mark werd
hierbij ondersteund door een specialist van de landbouwuniversiteit
Wageningen. Even een paar weetjes.
Wist u dat;
•
De gemeente Nunspeet de gemeente is met een van de
grootste oppervlakten (meer dan 3400 ha.) bosgebied in
Nederland?
•
De gemeente Nunspeet FCS gecertificeerd is?
•
Er te veel wild is, om een goed bosbeheer te waarborgen
•
Het bosbeheer een budget-neutraal onderdeel is?
Dat zijn gelijk enkele onderwerpen waar ik in dit stukje op in zal
gaan.
In de volksmond worden de bossen, dus ook de Nunspeetse
bossen, beheerd door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
Dat is waar iedereen het eerste aan denkt. De gemeente Nunspeet
heeft meer dan 3400 ha in eigendom en beheer. Het oppervlakte in
Gelderland is ongeveer 15.000 ha. wat die gemeentes in eigendom
en beheer hebben. U ziet dus dat Nunspeet een grote speler is.
Sinds een paar jaar is Nunspeet gecertificeerd FSC hout
leverancier. FSC staat voor Forrest Stewardship Council en
betekent dat in grote lijnen er volgens een standaard op een
verantwoorde wijze houtkap plaats vindt. Door de selectieve kap
worden er geen bospercelen kaal gekapt, maar bomen er tussenuit
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gehaald worden.
Onze bossen leveren jaarlijks 4 á 5000 kubieke meter hout op.
Hierdoor is het beheer van onze bossen budget-neutraal. Dat mag
een knappe prestatie genoemd worden.
Nu zijn er 2 soorten bosbeheer. Bos voor houtproductie en voor
natuurontwikkeling. Om met het laatste te beginnen wat betekent
nou eigenlijk natuurontwikkeling? Natuurlijk moeten we erbij stil
staan dat onze bossen gecultiveerd zijn en dat er van echte natuur,
laat staan oerbossen geen sprake is. Er wordt een stuk bos gekapt
om een goede mix te verkrijgen in het houtopstand. Een bos met
alleen naaldbomen is erg brandgevaarlijk, vanwege het gehalte
hars dat in de stam zit. Loofbomen daarentegen bergen veel meer
water en zijn dus minder brandbaar. Na de kap van zo’n bosperceel
laat men de natuur zoveel mogelijk z’n gang gaan. De zaden/
vruchten van andere soorten kunnen zich ontwikkelen tot een
boom. Denk maar eens aan eikels, beukennootjes, zaden van de
berkenboom, pitten o.a. van de Lijsterbes,vlier en prunus, enz. Het
bos voor de houtproductie wordt wel aangeplant, om zo snel
mogelijk te kunnen groeien, wat dan weer gekapt kan worden.
Na een stukje gelopen te hebben stuitten wij op een afrastering met
schrikdraad. Hier is een bosperceel dat moet opgroeien, in het
kader van natuurontwikkeling, maar zonder bescherming van dit
raster lukt dat niet. Het wild, met name het edelhert, vreet de jonge
scheuten op waardoor het geen kans krijgt om door te groeien. Pas
als het hout langer dan 1,50 meter is en dus de dieren niet meer
de top kunnen af vreten, kan het raster weggehaald worden. De
vraag; “Wat zou de ideale wildstand zijn om een goed bosbeheer te
voeren”? het antwoord was. Er zou eigenlijk 1 edelhert per 10 ha
moeten zijn, maar er lopen er nu 6. Vanuit de visie van de
faunabeheerders kan er geen wild genoeg zijn en de
bosbeheerders vinden het te veel. Daar zit een behoorlijke frictie.
De gemeente zit niet de faunabeheereenheid. Dat is toch vreemd,
want één van de grotere in eigendom en beheer bosgebied
hebbende gemeente heeft geen inspraak op de wildstand. Daar
gaan we toch maar eens vragen over stellen!
Volgens de onderzoeker, is het bos gezonder dan 10 jaar geleden.
De onderzoeker is ook erg positief over het beheer in onze
gemeente en volgens hem ziet de toekomst er goed uit voor onze
Nunspeetse bossen.
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Een vraag die velen bezig houdt is het bosbrandgevaar. We zien
brandgangen verdwijnen of overwoekeren. Het antwoord is
eenvoudig. Door de mix van boomsoorten brand het bos minder
snel. Er wordt in de bospercelen aan de buitenranden veel loofhout
o.a. berkenhout geplant. Er wordt elk jaar een oefening door de
brandweer gehouden om de bospercelen snel en goed te kunnen
bereiken. Bij alarmfase “oranje” gaat er een vliegtuigje de lucht in.
Negen van de tien mensen heeft een mobiele telefoon bij zich.
M.a.w. de melding van een brand is vele malen beter en sneller
dan vroeger. Brandgangen vertragen de brand niet, want het is
gebleken dat een bosbrand makkelijk b.v. de A28 kan overslaan,
dus een smal brandgangetje heeft geen zin.
De vraag van de beheerders was; heeft u de laatste jaren een
grote brand in de Nederlandse bossen gehad? Het antwoordt moet
zijn, nee eigenlijk niet!
In de wetenschap dat onze bossen goed beheerd worden en dat Ik
veel gehoord en geleerd heb keerde ik met een voldaan gevoel
huiswaarts.
Met vriendelijke groet
René Slager

Aandachtig werd er geluisterd naar de uitleg van de onderzoeker
tijdens de bosexcursie
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