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JOS LUSSENBURG VERTELT 
Lussenburg is een belangrijke kunstschilder uit de cultuurrijke periode van Nunspeet in de 
twintigste eeuw. Zijn werk kan wedijveren met dat van zijn vrienden en medeschilders als 
Ben Viegers, Jaap Hiddink, Arthur Briët en Jan van Vuuren.  
 
Jos Lussenburg ziet het levenslicht op 20 november 1889 te Enkhuizen als zoon van  
David Lussenburg en Baukje Kramer. Hij trouwt op 19 juni 1917 te Blaricum met Jantje 

Langendijk. Na het huwelijk vestigen zij zich in het Limburgse Meerssen. 

Op 6 maart 1918 verhuist het gezin van vader David Lussenburg naar Nunspeet, waar 
het huisvesting vindt in het atelier van Jaap Dooyewaard en Jan de Groot (aan de        
tegenwoordige Harderwijkerweg tegenover De Veluwse Heuvel). Jos ziet tijdens een   
bezoek aan zijn ouders in dat Nunspeet een goede plek is om te schilderen. In 1925     

vestigen zij zich definitief in Nunspeet, in een boerderij aan de Boschweg 9.  

Jos Lussenburg schildert veel. Vooral de Zuiderzee, het latere IJsselmeer, heeft zijn voorliefde. De liefde van het    

zeewater is hem ingegeven door zijn grootvader, een Noordzeevisser uit Enkhuizen. 

Jos Lussenburg is bij uitstek dé Zuiderzee- en IJsselmeerschilder. Zijn kracht ligt in het schilderen van de zee, de    
botters en alles wat met water te maken heeft. Hij legt de romantiek van het vissersleven vast, de realiteit van geharde 
mannen in hun strijd tegen water en wind. Hij schildert bij voorkeur bewogen water en bewolkte  luchten en schepen 

met volume en hoog opbollende zeilen. 

Zijn werk is levendig en dynamisch en legt een stuk historie vast: schepen binnenvarend in de havens van oude     
stadjes, liggend voor anker of op de helling, vaak met een entourage van bedrijvige vissersmannen. De schepen zijn 
sterk in picturale opbouw; zijn voorkeur gaat uit naar het grootse en brede van zeeën, plassen en hun verre             

horizonten. 

Lussenburg is het meest bekend als impressionistisch, realistisch 
'schepenschilder', maar hij schildert even vaardig Veluwse figuren,         
bedelaars, boerenvrouwen met traditionele mutsen, vissers, zelfportretten, 
stillevens, bossen in herfstkleur en  boerderijen met bloeiende fruitbomen. 
 
In Nunspeet wordt hij de bindende figuur voor de kunstenaars op de 
Noordwest-Veluwe. De praatavonden op zaterdag worden als onvergetelijk 
ervaren. Er wordt over alle mogelijke onderwerpen gesproken, zoals kunst, 
helderziendheid, communisme, fascisme, protestantisme, het jodendom en 
politiek.  
 
Zijn interesse in de politiek krijgt gestalte in oktober 1945. Jos Lussenburg wordt na de Tweede Wereldoorlog          
benoemd tot lid van 'Den Tijdelijke Gemeenteraad'. Jos Lussenburg blijft zich met de politiek bezighouden en richt in 
1962 de vereniging Gemeentebelang * op. Hij is gemeenteraadslid van 26  november 1945 tot 1 mei 1953 en van 2 
september 1958 tot 4 september 1962. 
 

Lussenburg overlijdt op 28 juli 1975. Zijn naam blijft voor altijd aan Nunspeet en aan Gemeentebelang verbonden. 

 

* In 1962 is de vereniging Gemeentebelang ingeschreven, het was reeds een politieke partij. 

Jos Lussenburg.  

Botters varen de havenmond van Enkhuizen uit. 

Jos Lussenburg 
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VOORWOORD 

Het is mij een eer en genoegen, het voorwoord te mogen schrijven voor het jubileumboek van de Vereniging           

Gemeentebelang ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. 

 

Zoals u in dit boek kunt lezen, heeft de partij een aanlooptijd gehad van 16 jaar, voordat daadwerkelijk van een        

idealistische club inwoners een officiële vereniging werd gemaakt. 

 

25 jaar geleden werd een boek geschreven over de historie vanaf de oorsprong tot 1987. Nu ligt het vervolg voor u, 

dat het hele verleden van Gemeentebelang tot 2012 beschrijft. 

 

In de afgelopen 25 jaar is er veel gebeurd in Nunspeet en binnen onze vereniging. Er is aandacht voor nieuwbouw, 

maar ook voor monumenten. Scholing en onze rijke cultuur zijn belangrijk, maar ook de natuur heeft de interesse van 

de politiek. Nunspeet is een welvarende gemeente geworden. De samenwerking binnen de politiek, de kaders voor en 

controle van het college en de kritische houding van de raad hebben ervoor gezorgd, dat Nunspeet een fijne        

woonplaats is gebleven. 

 

Uit dit boek, in het bijzonder uit de biografieën van de voorzitters, raadsleden en wethouders, kunt u het enthousiasme 

proeven, waarmee Gemeentebelangers door de jaren heen zich hebben ingezet voor hun vereniging en hun dorp. Ik 

hoop dat de mensen van onze vereniging zich nog lang mogen inzetten in het Belang van de Gemeente Nunspeet.  

 

Otto Huitema 

 

Voorzitter Vereniging Gemeentebelang 
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TEN GELEIDE 
Toen het plan voor een vervolg op het jubileumboek uit 1987 ontstond, meldde ons erelid Cees Vissenberg zich      

meteen aan om ook dit nieuwe boek mede te schrijven. Door zijn ziekte en overlijden hebben wij een zeer ervaren en 

bevlogen gemeentepoliticus, schrijver, historicus en een bron van inspiratie moeten missen.  

  

Het overlijden van Cees gaf ons een extra motivatie om de bijzondere herinneringen van Gemeentebelang vast te   

leggen. Met enthousiasme en plezier is gewerkt aan de totstandkoming van dit jubileumboek. Een blauwdruk die de 

rode lijn weergeeft van Gemeentebelang, een overzicht van zo’n vijfenzestig jaar onafhankelijke gemeentepolitiek. Het 

boek geeft iets weer van het besturen en uitdragen van ons politieke gedachtegoed en is niet alleen een gedenkschrift 

met louter feiten.  

 

Het menselijke element, in korte biografische schetsen weergegeven, vormt een belangrijk deel van dit boek. Zonder 

het engagement van al die bestuurs- en raadsleden zou Gemeentebelang nooit zo’n prominente rol in de gemeente 

Nunspeet hebben kunnen spelen. Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij de verkiezingsperiodes. De beschrijving van de 

algemene gebeurtenissen neemt u in vogelvlucht mee door de geschiedenis van Gemeentebelang en Nunspeet en 

geeft u inzage in het tijdsbeeld vanaf het ontstaan van de vereniging tot en met 2012. 

 

Door middel van het voorliggende werk hopen wij dat de belangstelling voor het politieke gedachtegoed van            

Gemeentebelang nog zal toenemen. Een goed inzicht in de standpunten van Gemeentebelang is niet mogelijk zonder 

enige kennis van de vele bijzondere, historische ontwikkelingen.  

 

Het jubileumboek uit 1987 vormt het uitgangspunt voor het huidige boek. De voornaamste bronnen die wij gebruikt 

hebben voor de gegevens van de afgelopen vijfentwintig jaar zijn krantenartikelen, privéarchieven en interviews. De 

raadsgriffier heeft nog ontbrekende informatie geleverd. 

 

Op deze plaats een dankwoord aan (oud)voorzitters, (oud)raadsleden en (oud)wethouders die in het kader van het 

jubileumboek een kijkje in hun leven hebben gegund. Bijzondere mensen met een bijzondere missie. Mensen die hun 

eigen geluk probeerden te delen met anderen. Is het toeval dat zij bij Gemeentebelang terecht zijn gekomen? Het was 

een uitdaging om de sfeer van de gesprekken op papier te zetten. We hopen dat het engagement van de mensen uit 

het mooie verleden van Gemeentebelang een inspiratiebron zal zijn voor de mensen van de toekomst.  

 

Wij nodigen u van harte uit om het jubileumboek te lezen en wensen u daar veel plezier bij. 

 
Nunspeet, september 2012 
 
Hermien Bos & Mark van de Bunte 
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DE VERENIGING GEMEENTEBELANG 

EN WAT DAARAAN VOORAF GING 

Op 24 september 1962 is de vereniging Gemeentebelang officieel opgericht. Tot de vorming van de vereniging was 

besloten tijdens een bijeenkomst in hotel “De Vossenberg” in Vierhouten  Op die koude avond in april  1962 stak een 

aantal vooraanstaande Gemeentebelangers de hoofden bij elkaar en werd de eerste stap naar de oprichting van de 

Vereniging Gemeentebelang gemaakt. 

 

Uit de aanwezigen op die historische avond werd een voorlopig bestuur aangesteld. De heren C. Meloen senior, B.J. 

Dorlas, H.J.J. Savenije en G.H.J. den Hartog vormden het eerste bestuur van de Vereniging Gemeentebelang.          

De heer C. Meloen senior nam tijdelijk het voorzitterschap voor zijn rekening. Bij de definitieve oprichting van                

Gemeentebelang in september werd de heer E. Bats tot zijn opvolger gekozen. 

 

 

 

 

De advertentie die verscheen in de 

plaatselijke krant “Nunspeet Vooruit” van 

1962. 

 

 

 

 

 

THUISFRONT 

De Vereniging Gemeentebelang werd opgericht opdat de achterban, in de volksmond het thuisfront genoemd, steun 

kon geven aan het ‘losse clubje’ zoals Gemeentebelang voordien werd genoemd. Met het oog op de aanstaande    

verkiezingen was een gezamenlijk en gestructureerde aanpak van groot belang. Bovendien speelden de inkomsten, 

die werden verkregen uit de lidmaatschapsgelden, een niet onbelangrijke rol. 

 

65 JAAR GEMEENTEBELANG 

De Vereniging Gemeentebelang is officieel opgericht in september 1962. Dit betekent dat de vereniging (nog) maar 50 

jaar bestaat. De Vereniging Gemeentebelang begint echter met een stuk voorgeschiedenis vanaf 1946.  

 

Onmiddellijk na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de toenmalige burgemeester Martens een raad moeten 

benoemen. Er werden allerlei mensen van diverse pluimage gevraagd zitting te nemen in de raad. Jos Lussenburg 

was een van hen. De manier waarop de heer Lussenburg acteerde in de zogenaamde noodraad sprak de mensen 

aan.  

 

Een jaar later in 1946, kort voor de eerste democratische verkiezingen, legt Lussenburg een verzoek om bij de Partij 

van de Arbeid op de lijst te komen staan naast zich neer. De heer Lussenburg wil eigenlijk niets met de politiek te    

maken hebben. Dit tot groot verdriet van onder andere de heer J.G. Hiddink. De heer Hiddink vraagt Lussenburg in 

een laatste poging om met een eigen lijst aan de verkiezingen deel te nemen. Lussenburg stemt uiteindelijk toe met de 

legendarische woorden: “Vier jaar, maar niet langer”. 

 

Zodoende nam de heer Lussenburg in 1946 met een aantal “onafhankelijken” deel aan de verkiezingen. Officieel    

werden deze “onafhankelijken” ingeschreven in het kiesregister onder naam “Vrije Lijst”. Tijdens een bijeenkomst van 
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de aanhangers van de “Vrije Lijst” in het atelier van Lussenburg is spontaan voor de naam Gemeentebelang gekozen. 

“In het belang der gemeente”. Beide benamingen, ‘Gemeentebelang’ en ‘In het  belang der gemeente’, zijn meerdere 

malen teruggevonden in zowel officiële stukken als in propagandamateriaal. Een nieuwe partij met een eigen identiteit 

was geboren.  

 

Met een grote meerderheid werd de heer Lussenburg in 1946 in de raad gekozen. De heer Lussenburg blijft  toch    

langer dan vier jaar raadslid. Officieel is de heer Lussenburg meerdere perioden raadslid geweest, van 26 november 

1945 tot 1 mei 1953 en van 2 september 1958 tot 4 september 1962. 

 

De aanhangers van de “Vrije Lijst” zijn in deze vorm van samenwerking doorgegaan tot 1962. Zoals reeds beschreven 

is men in april 1962 bijeengekomen om de krachten te bundelen in een vereniging. 

 

De heren Lussenburg, Hiddink en Meloen zijn belangrijke mensen die de vereniging Gemeentebelang in 1962 gestalte 

hebben gegeven. Daarnaast waren de heer Alblas, de heer Minnis en zijn echtgenote mevrouw Minnis - Nieuwenburg 

ook nauw betrokken bij de vorming van Gemeentebelang in het prille begin. 

 

DE BUNKER 

In de beginperiode van Gemeentebelang kwam men meestal bijeen in “De Vossenberg” te Vierhouten. In die tijd werd 

“De Vossenberg” door Gemeentebelangers ook wel “De Bunker” genoemd. “De Bunker” is ontleend aan het feit dat 

“De Vossenberg” verscholen ligt in de prachtige natuur van Vierhouten. Gelegen midden op de Veluwe en omringd 

door vier bossen. Vele ideeën en plannen van Gemeentebelang zijn ontstaan in dit pittoreske dorp. De vergaderingen 

in “De Bunker” werden altijd goed bezocht en verliepen in een prettige sfeer. 

 

Uit de periode van “De Bunker” dateert het verhaal dat aan de heer J. de Vries, de opvolger van de heer J.G. Hiddink 

in zijn drogisterij, het “baccalaureaat van de arbeid” verleend zou worden. Het baccalaureaat betekent “het ambt van 

eenen baccalaureus (eigenlijk gelauwerden), hij, die den eersten trap der doctorale waardigheid bekomen heeft.”     

Tijdens deze plechtigheid, waarvoor alle politieke partijen waren uitgenodigd, zouden alle bij deze ‘onderscheiding’ 

behorende nepversierselen worden opgespeld. Een uur voor aanvang werd de plechtigheid echter afgelast. De Partij 

van de Arbeid was er achter gekomen dat het om een publiciteitsstunt van Gemeentebelang ging. 

 

PROPAGANDA 1966 

“Kiezers, het is in uw eigen belang, indien u 1 juni op GEMEENTEBELANG stemt! Stemt daarom op Jaap Hiddink, 

nummer 1 van lijst 6.” Zo eindigden destijds de 6000 gedrukte pamfletten van Gemeentebelang. De kosten van de  

benodigde propagandamaterialen, drukwerk en advertenties voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1966 waren 

destijds 765,86 gulden. De 6000 pamfletten kostten alleen al ƒ 269,-.  

 

Wat wil Gemeentebelang onder andere in 1966? Gemeentebelang wil verenigen allen, ongeacht politieke of           

godsdienstige overtuiging, die instemmen met zijn programma ter bevordering van lokale belangen. Gemeentebelang 

wil er ook voor waken dat te grote overheidsbemoeienis de grens der menselijke vrijheid teveel terugdringt.  

 

Verder hebben de vertegenwoordigers van Gemeentebelang in de gemeenteraad de voorafgaande periode bewezen 

dat zij steeds in de bres staan “dat iedere burger recht geschiede”.  
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VERKIEZINGSBILJETTEN 

“Evenals zulks in vorige verkiezingsjaren is geschied, worden ook thans weer van gemeentewege aanplakborden   

geplaatst, waarvan iedere politieke partij gebruik kan maken voor de bevestiging van aanplakbiljetten ter aanbeveling 

van haar kandidaten. Voor het gebruik ervan worden geen rechten geheven.” Zo staat vermeld in een bericht aan de 

kiesverenigingen in de gemeente. 

 

Gemeentebelang probeerde toen al altijd en overal aanwezig te zijn, waardoor de aanplakbiljetten op meerdere      

plaatsen in het dorp Nunspeet werden aangebracht, getuige de afgebeelde brief onder aan de pagina. 

 

TENSLOTTE 

Het voorgaande inleidende verhaal heeft slechts een schets willen zijn van het ontstaan van Gemeentebelang. Een 

ontwikkeling van een aantal politiek gelijkdenkenden tot een vereniging die alle inwoners van de gemeente Nunspeet 

tracht te dienen. Moge het besef hiervan bij de leden van Gemeentebelang, maar ook bij alle andere Nunspeters, 

Elspeters, Vierhouters en Hulshorsters, steeds meer ingang vinden.  

 

De bestuursleden en de fractieleden hebben te maken met steeds grotere verantwoordelijkheden in snel wisselende 

omstandigheden die op hun schouders rust, moge het hen gegeven zijn zich hiervan bewust te worden. De wens is dat 

alle Gemeentebelangers in de komende jaren gezamenlijk werkzaam zijn, met het oog gericht op het algemeen belang 

van de gemeente Nunspeet en haar inwoners. 
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Op de statuten van de Vereniging Gemeentebelang werd de Koninklijke goedkeuring verkregen bij besluit van 24 

maart 1965. 

 

Doel, artikel 3 van de Statuten.  

 

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van een vooruitstevend beleid door de gemeente Nunspeet, afgestemd 

op de plaatselijke situatie en op een zo breed mogelijke basis. 
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GEMEENTEBELANG IN DE GEMEENTE ERMELO 
In het inleidende hoofdstuk ‘DE VERENIGING GEMEENTEBELANG en wat daaraan vooraf ging’ is reeds stilgestaan 

bij de ontstaansgeschiedenis. In het archief komt “Gemeentebelangen” al in 1931 in de gemeenteraad naar voren. De 

naam van de heer H. Th. ‘s Jacob is hieraan gekoppeld. Hier is voor het jubileumboek verder geen onderzoek naar 

gedaan. In het kader van het jubileum van de vereniging is besloten de periode na 1945 te beschrijven. 

 

In bevrijd Nederland moest hard gewerkt worden aan de wederopbouw van een door oorlog gehavend land. In de   

gemeente Ermelo werd hiervoor een “noodgemeenteraad” samengesteld onder leiding van burgemeester Martens. In 

deze raad is de oprichter van Gemeentebelang, Jos Lussenburg, een van de vertegenwoordigers van het volk.       

Destijds heette het (nog) geen Gemeentebelang, maar “Vrije Lijst”. In voorgaande jaren is de benaming meerdere   

malen gewijzigd. Van “Gemeentebelangen” in 1931 naar afwisselend de lijst “Vrijzinnigen” en “Vrije Lijst” in 1946. In de 

propaganda naar de kiezers toe wordt gekozen en gesproken over “Gemeentebelang”. 

 

Een van de belangrijke doelen van Jos Lussenburg was de opsplitsing van de gemeente Ermelo in twee gemeenten: 

Ermelo en Nunspeet. In april 1946 kwam Jos Lussenburg met dit voorstel in de raad. Hiermee was hij echter niet de 

eerste. In 1858 was een soortgelijk voorstel ook al aan de orde geweest. Toen vond de scheiding geen doorgang en 

ook niet in 1946. Gedeputeerde Staten was slechts bereid de gemeentegrenzen te herzien. De roep om opsplitsing 

van de gemeente Ermelo wordt steeds luider. 

 

In juni 1946 vinden de eerste naoorlogse verkiezingen plaats. “Gemeentebelang” behaalt twee zetels en de heren   

Lussenburg en Wendt komen in de raad. In de eerste raadsvergadering stellen de heren van “Gemeentebelang” een 

ernstig milieuprobleem aan de orde: het vuilnis langs de wegen. Men beschikte destijds nog niet over een goed       

georganiseerde vuilnisophaaldienst. De fractie wilde ook meer brandputten in de gemeente. In het kader van meer 

veiligheid voor de bevolking. 

 

De prijs voor een trouwboekje in 1947 bedroeg, na een verhoging, ƒ 5,-. Wanneer het bruidspaar een rode loper 

wenste, werd hiervoor ƒ 20,- in rekening gebracht. Anno 2012 kost een leren trouwboekje € 29,55. Dit is exclusief het 

trouwen. Op doordeweekse dagen kost trouwen op het gemeentehuis € 276,35 en op zaterdag € 559,85. Het         

uitleggen van de loper gebeurde voor het laatst in 1970 aan de Laan op nummer 27. 

 

In 1947 komt Gemeentebelang wederom met een voorstel voor opsplitsing van de gemeente Ermelo in twee            

gemeenten, Ermelo en Nunspeet. De raad gaat ermee akkoord een verzoek te richten aan de provincie en “Den 

Haag”. 

 

Bij de ingekomen stukken treft de raad een bijzondere brief aan van de heer Van Beuningen. Deze maakt bekend dat 

hij ƒ 10.000,- wil schenken ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. Hij verzoekt de burgemeester hiervoor een      

geschikt doel te kiezen. Het is aardig te vermelden dat de heer Van Beuningen ook lid was van Gemeentebelang en in 

1953 op de kandidatenlijst stond. 

 

Aan het eind van 1947 is er nog steeds een groot tekort aan woningen. 

Er heerst materiaalschaarste en de nog steeds geldende distributie-

bepalingen werken remmend op de nieuwbouw. 

 

De begroting voor 1948 gaf echter geen optimistisch beeld. Een tekort 

van ƒ 319.440,46. Jos Lussenburg stelt voor een sterk protest te laten 

horen in “Den Haag” tegen deze geforceerde armlastigheid. Nunspeet, Gemeentehuis 
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Naast de financiële zorgen is er ook aandacht voor bepaalde toestanden in de bossen van de gemeente. Er wordt 

hout gestolen en zelfs verhandeld. Ook wordt er hout gekapt en gebruikt om (illegale) schuurtjes te bouwen.  

 

In de raadsvergadering van mei 1948 vraagt Jos Lussenburg of het college alle middelen heeft aangewend om de, 

door Duitsers vernielde, Gereformeerde School te kunnen herbouwen. De oudste inwoners van onze gemeente weten 

nog te vertellen van de crisis voor de oorlog en de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. 

 

Het stationskoffiehuis te Hulshorst wordt aangemerkt als een inrichting voor 

maatschappelijk verkeer in de zin der plaatselijke drankwetverordening. Na 

de koffie kon men indien gewenst overgaan op iets sterkers.  

 

De fractie van Gemeentebelang levert bij monde van Jos Lussenburg felle 

kritiek op de Heidemaatschappij. Deze had een jaar nodig om vast te      

stellen dat haar plan voor de waterleiding niet goed was. “We moeten de 

heren meer achter de broek aan zitten” aldus Jos  Lussenburg. 

 

In juni 1950 zijn er weer verkiezingen. Jos Lussenburg komt namens Gemeentebelang terug in de raad en de heer 

Barten neemt de plaats van de heer Wendt in. De krant Nunspeet Vooruit meldt op 7 april 1950 dat Gedeputeerde 

Staten toestemming heeft gegeven voor de splitsing Ermelo - Nunspeet. Een en ander staat gepland voor 1 januari 

1951.  

 

De fractie van Gemeentebelang vindt het betreurenswaardig dat door de bureaucratie van “Den Haag” en “Arnhem”, 

het rioleringsplan nog steeds niet rond is. Daarnaast gaat de geplande splitsing van de gemeente Ermelo in 1951 

vooralsnog niet door. 

 

Bij de verkiezingen in 1953 boekt Gemeentebelang een aanzienlijke winst. Door lijstbinding krijgt Gemeentebelang 

echter maar twee zetels toegewezen. De eerste zetel wordt ingenomen door de heer O.W. van der Linde, een       

tandarts. De tweede vertegenwoordiger voor Gemeentebelang is de heer K. Kuiper, voormalig directeur van           

Diergaarde Blijdorp. Jos Lussenburg vertrekt voor een tussenpauze uit de raad. De heren Van der Linde en Kuiper 

nemen de raadsperiode 1954-1958 voor hun rekening.  

 

Jos Lussenburg is weer terug als lijsttrekker in 1958. Gemeentebelang komt dat jaar met een gecombineerde lijst. 

Daarnaast komt Hulshorst voor het eerst met een eigen lijst: Christelijk Historische Unie (CHU) Hulshorst.                 

Jos Lussenburg en de heer Kuiper komen in de raad voor Gemeentebelang.  

 

In 1962 is de splitsing Ermelo - Nunspeet weer volop actueel. Doornspijk wil niet onder de verantwoording van Elburg 

vallen en andersom wil Elburg niets met Doornspijk te maken hebben. Ermelo heeft er totaal geen behoefte aan om bij 

Harderwijk te gaan behoren. Zo bleef alles bij het oude. Nunspeet valt ‘gewoon’ weer onder Ermelo. Gelet op de vele 

hobby’s van Jos Lussenburg is de volgende uitspraak over de bestuurlijke kant van Ermelo niet vreemd: “Het oude 

fregat Ermelo: een geit aan de wal, maar een bok op zee”. 

 

Doordat de industrie zich meer en meer gaat ontwikkelen in Nunspeet, wordt er een groter aantal woningen             

toegewezen. Jos Lussenburg moet helaas constateren dat een aantal van die woningen wordt “afgepikt” door Ermelo. 

Verdere ontwikkelingen in de gemeente zijn onder andere dat de erfpacht van “Pesie’s bad” niet wordt verlengd. Dit 

zal later zwembad “De Tol” worden. De prijs voor het afvoeren van huisfaecaliën (gier) gaat van ƒ 5,- naar ƒ 7,50 per 

1000 liter.  

Hulshorst, Stationskoffiehuis 
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Daarnaast maakt Jos Lussenburg bekend dat hij niet meer terug komt na de verkiezingen in mei 1962.                     

Gemeentebelang komt na de verkiezingen in de raad met de heren Hiddink, Balvers en Baar. In april 1962 wordt het  

initiatief genomen om de vereniging Gemeentebelang op te richten. Onder voorzitterschap van de heer C. Meloen   

senior wordt een voorlopig bestuur gevormd. 

 

Op 24 september is de officiële oprichtingsvergadering van Gemeentebelang. De heer E. Bats wordt gekozen tot de 

eerste voorzitter van de vereniging Gemeentebelang. De vergadering wordt druk bezocht en de vele aanwezigen zijn 

getuige van een bijzondere gebeurtenis. Jos Lussenburg wordt benoemd tot erelid als waardering voor zijn bewezen 

diensten voor de ontstaansgeschiedenis van de vereniging Gemeentebelang. 

 

Hiernaast afgebeeld ziet u de Waskolk aan de Eperweg, vóór de aanleg van de rijksweg 

A-28. De rijksweg A-28 is in 1962 in gebruik genomen. De Waskolk is hierdoor          

langzaam leeggelopen omdat door de aanleg van de rijksweg de grondwatervoorziening 

was verstoord. Herstel van de ondergrond van de Waskolk is gepland en men hoopt 

zodoende de Waskolk te behouden voor de gemeente Nunspeet.  

 

Links afgebeeld is de bouw van het viaduct Elspeterweg over de latere rijksweg A-28 met 

op en afritten. Eén van de opvallende zaken aan de rijksweg A-28 was het betonwegdek. In 

1961 en 1962 werd het deel rond Nunspeet in beton opgeleverd.  

 

Het allereerste 2x2 - deel van de rijksweg A-28 opende op 22 oktober 1962 tussen Harderwijk en Elspeet. Dit was het 

eerste snelwegtraject van de gehele rijksweg A-28 tussen Utrecht en Groningen. De rest van de route over de Veluwe 

wordt later in de jaren 60 opengesteld. 

 

De winter van 1962 - 1963 is lang en koud. De heer Hiddink houdt een pleidooi om de laagst bezoldigden een extra   

toeslag toe te kennen. De raad gaat akkoord met een toeslag van ƒ 35,-, die tevens wordt uitgekeerd aan de       

sneeuwruimers. 

 

In de raadsvergadering van mei 1963, besluit men het college uit te breiden met één wethouder (van drie naar vier).            

Gemeentebelang stelt de heer Hiddink kandidaat. Na de eerste twee stemronden blijven de heer Hiddink en de heer 

Van der Zande van de CHU over. Na de derde stemming gaat het wethouderschap met 10 tegen 7 stemmen naar het 

CHU-lid Van der Zande.  

 

Waarnemend burgemeester de heer mr. C.E.E. Kuntze maakt in augustus bekend dat zijn gezondheidstoestand hem 

noodzaakt zich terug te trekken uit het ambt. Carl Erich Eberhard Kuntze was voordat hij waarnemend burgemeester 

van Ermelo werd, onder andere jurist en burgemeester van Cirebon en Menza in Nederlands - Indië. Vervolgens was 

de heer Kuntze van 1947 tot 1961 burgemeester van Barneveld.  

 

De fractie van Gemeentebelang komt met een rapport over de noodzaak van een bus-

station op het Stationsplein in Nunspeet ten behoeve van de lijn Zwolle - Amersfoort. 

Met name door een toename van het verkeer wordt het in en rond Nunspeet belangrijker 

om een en ander in goede banen te leiden. De fractie van Gemeentebelang neemt het 

initiatief en komt in april 1964 in de raad met een verkeersrapport. 

 

Eén van de kernpunten is het leefbaar houden van het hart van het dorp. Het Marktplein 

moet volgens Gemeentebelang een ontmoetingsplaats worden.  

Nunspeet, Waskolk 

Nunspeet, A-28 

Nunspeet, Dorpsstraat 
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Geen Veluwsche Auto Dienst (VAD) - bussen door de Dorpsstraat en de  ‘grote’ winkelcentra moeten naar de buiten-

wijken. 

 

‘Natuur en milieu’ blijft een aandachtspunt van Gemeentebelang. Raadslid Baar vraagt namens de fractie, of het     

college op korte termijn aandacht wil besteden aan het onderhoud van het Zilverbeekje op het landgoed Hulshorst. 

Het Zilverbeekje bij Hulshorst is een van oorsprong zelfstandige sprengenbeek. Het dankt zijn naam aan het           

kristalheldere water en een zilvergrijze waterbodem in de bovenloop. Na de aanleg van Oostelijk Flevoland en de   

aanleg van de rijksweg A-28 voerde de verlegde sprengkop te weinig water. Om het Zilverbeekje te behouden is een 

verbinding gemaakt met de Hierdensebeek. 

 

Verderop in 1964 komt de splitsing van de gemeente Ermelo weer in het nieuws. Ditmaal via de krant Nunspeet     

Vooruit. De heer Hiddink van Gemeentebelang verklaart dat de splitsing ernstig vertraagd wordt door het Actiecomité 

“Ermelo Zelfstandig”. Het is niet voor het eerst dat een politieke vete via de media wordt gevoerd. De media speelden 

destijds een grote rol in het geven van een klankbord voor politici en dit geeft vaak wekenlang woord en wederwoord 

via de kranten. 

 

Een belangrijk punt in de splitsing is de kabinetscrisis van eind 1964. Een groot aantal zaken werd door dit “Haagse” 

gebeuren op de lange baan geschoven. Wat wel doorgang vindt in 1964 is de benoeming op 1 december van de heer 

H.J. Langman tot burgemeester van de gemeente Ermelo. 

 

Het ene jaar is ogenschijnlijk rustiger dan het andere. Dat wil niet zeggen dat er politiek niets gebeurde. De fracties 

blijven intensief bezig. In 1965 zijn het voornamelijk de dagelijkse routinezaken waar men aandacht aan besteedt. 

Hierdoor lijkt het een redelijk rustig jaar voor de “buitenwereld”. 

 

De heer Hiddink komt in 1965 met een voorstel in de raad. Zijn visie luidt om de topfunctionarissen binnen het         

gemeentelijk ambt te laten benoemen door de raad. Hoewel het voorstel reeds bekend was bij het college van         

Burgemeester en Wethouders (B&W), werd vijf dagen voordat het voorstel in de raad kwam, een directeur              

Gemeentewerken benoemd. De heer Hiddink windt zich op en stelt dat de raad op zo’n manier als een stelletje       

kwajongens wordt behandeld. 

 

De start van het jaar 1966 was duidelijk rumoeriger. De verschillende levensbeschouwelijke visies kwamen aan de 

oppervlakte en dat leidde tot verwijten over en weer. Door toedoen van alle confessionele fracties, 12 tegen 6       

stemmen, werd het besluit genomen de Openbare Lagere School in Hulshorst te sluiten. In het proces zijn een aantal 

duidelijke missers begaan. Zo is er geen overleg geweest met het hoofd van de school, noch met de oudercommissie. 

Ook de Inspectie van het Onderwijs is gepasseerd evenals de Vereniging Volksonderwijs. 

 

Burgemeester Langman zag geen noodzaak voor overleg met het schoolhoofd, want deze ging volgens hem toch 

weg. De heer Wajer (CHU) uit Hulshorst meende het volgende: ”Het maakt  geen verschil en de kinderen worden toch  

liefderijk opgenomen op de Christelijke School”. De reactie van de heer Hendriksen (PvdA) in de raad spreekt       

boekdelen: “Ach ja, het is weg met de Openbare School, leve de Christelijke School!” Uiteindelijk wordt het           

raadsbesluit door Gedeputeerde Staten verworpen en de gemeenteraad tekent daartegen geen beroep aan. 

 

Voor wat betreft de verkeersveiligheid houdt Gemeentebelang de vinger stevig aan de pols. De kruising F.A.          

Molijnlaan-Laan levert verkeersgevaarlijke situaties op en dient aangepast te worden aan het huidige verkeersaanbod, 

vindt de fractie. Ook de leefruimte voor de jeugd moet dringend herzien worden gezien de veranderende invulling ten 

aanzien van de besteding van vrije tijd.  
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Daarnaast haalt de fractie aan dat de vuilnisophaaldienst in 1966 onbevredigend werkt. Uiteraard is in 1966 de rode 

draad wederom de splitsing van de gemeente Ermelo. Wethouder Hiddink dient een amendement in met de strekking 

dat Nunspeet zelfstanding moet worden. 

 

Voor de verkiezingen in 1966 ging de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

(VVD) een lijstbinding aan met Gemeentebelang. Gemeentebelang krijgt 

8,7% meer stemmen dan tijdens de verkiezingen vier jaar daarvoor in 1962. 

De invloed van de VVD is niet helemaal duidelijk, maar het betekent dat     

Gemeentebelang van vier naar vijf zetels gaat. Ook van invloed op de stijging 

van een zetel is de uitbreiding van de raad van 21 naar 23 leden. 

 

De uitgebreide raad behandelt het sluitingsuur van de horeca eind 1966, een gevoelig onderwerp. “De nacht is voor 

het ongedierte” meent de heer A. Rens van de Anti - Revolutionaire Partij (ARP). Een golf van kritiek barst los. Met 

name de groep politie, verplegend personeel, posterijen, NS-personeel en meer lieden die gedurende de nachtelijke 

uren hun werkzaamheden moeten verrichten, geven de heer Rens ervan langs. 

 

In de algemene beschouwingen wil Gemeentebelang de hoogste prioriteit geven aan de bouw van sportzalen. De 

jeugd verdient aandacht in de steeds sneller gaande vernieuwingen en opvattingen. Daarnaast vindt de  fractie dat de 

politie steeds meer overbelast raakt. Uitbreiding en het op sterkte brengen van het korps is dringend noodzakelijk. 

 

In de eerste raadsvergadering van 1967 raken de gemoederen behoorlijk verhit. De hockeyclub wil graag op zondag 

sporten. Het merendeel van de raad staat hier niet achter en het voorstel wordt verworpen. Daarnaast wordt             

Vierhouten omgedoopt tot “Moddergat”. Enorme wateroverlast teistert deze kern van de gemeente. Er ontstaat een 

wanhopige situatie voor de bewoners en ook de toeristen zullen uitwijken als er niet snel een oplossing wordt           

gevonden. De oplossing komt er niet, want er is eenvoudigweg geen geld voor verbetering van de riolering in         

Vierhouten. 

 

Gemeentebelanger de heer F.A.J. Balvers (Ermelo) is niet erg enthousiast over de Stichting Ontwikkeling Noordwest - 

Veluwe. Het raadslid vreest hierdoor een kortsluiting met Harderwijk. Aarzelend wordt besloten een subsidie van vijf 

cent per inwoner beschikbaar te stellen en een gesprek op gang te brengen over het voortbestaan van de stichting. 

 

De schaapskudde in Elspeet heeft een zwart schaap zoals dat spreekwoordelijk heet. Er is iemand die opvalt            

qua gedrag. Er wordt een commissie ingesteld onder voorzitterschap van de heer C.D. Oosterwijk (raadslid                          

Gemeentebelang) die een onderzoek moet instellen naar de handel en wandel van wethouder Van der Zande (CHU). 

Na een gedegen onderzoek luidt het advies van de commissie als volgt: wethouder Van der Zande dient ontslagen te 

worden, omdat deze ernstig, zo niet volkomen, heeft gefaald. Hij is tekort geschoten als wethouder en als                  

mede-verantwoordelijk bestuurslid van de Elspeter Dorpsgemeenschap. Verder heeft hij persoonlijke toestemmingen 

verleend, zonder voorafgaand overleg met het college van B&W en/of de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering 

wordt de motie van wantrouwen door de Commissie ingetrokken en na een heftig en geëmotioneerd beraad, blijft Van 

der Zande aan als wethouder. Het college heeft een deuk opgelopen en wethouder Hiddink verklaart geen vertrouwen 

meer te hebben in Van der Zande.  

 

Gelukkig boekt wethouder Hiddink buiten de raad om een persoonlijk succes. Bij het houthakkersfeest verslaat hij   

collega raadslid Hendriksen (PvdA) op het onderdeel “Blokhakken”.  

 

 

Nunspeet, Laan 
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In september 1967 vindt de installatie plaats van de Bereden Groep van de Rijkspolitie. Zij wordt ondergebracht in 

Hulshorst. Een belangrijke gebeurtenis voor de gemeente. 

 

Daarnaast wordt in september een vergunning geweigerd om “beat”-avonden te organiseren. De tijd van de Beatles, 

Rolling Stones en Elvis Presley is aangebroken en jongeren willen graag samenkomen om muziek te luisteren. De 

vergunning wordt geweigerd omdat het een slechte invloed zou hebben op de jeugd. Omdat Gemeentebelang de 

jeugd belangrijk vindt, worden hierover dan ook vragen gesteld aan het college door raadslid Balvers. 

 

Hij krijgt hierbij steun van zijn wethouder, die eveneens van mening is dat dit soort beslissingen geen onderonsje moet 

zijn van het college. Wethouder Hiddink vindt ook dat er verbetering moet komen in de contacten met de pers. Hij    

bezoekt samen met de leden van de pers een aantal projecten. Zo bereidt hij zich voor om meer voorlichting te geven 

naar buiten toe. 

 

In oktober 1967 wordt in een bespreking van het dagelijks bestuur van Gemeentebelang een aantal richtlijnen          

vastgesteld. Uitgenodigd en aanwezig is wethouder Hiddink. Daarnaast bestaat het bestuur uit de heer E. Bats 

(voorzitter), de heer G.H.J. den Hartog en de heer W.F. Suurmond (secretaris). De volgende richtlijnen worden        

gezamenlijk vastgesteld: 

 

 De activiteiten van het dagelijks bestuur zullen voornamelijk gericht zijn op doelstellingen gelegen binnen de 

dorpen Nunspeet en direkte omgeving Elspeet (kieskring I) . 

 Er worden enige hoofdonderwerpen vastgelegd die een basis kunnen vormen voor het toekomstig te volgen 

beleid van de vereniging Gemeentebelang en wel: 

 Bestemmings- en uitbreidingsplannen. 

 Plannen in onderdelen. 

 Inbreng van diverse, in ‘t algemeen niet politieke, groeperingen zoals: a) industrie, b) middenstand. 

 Positiebepaling ten aanzien van de recreatie. 

 Het grondbezit van de gemeente. 

 Het inkomsten- en uitgavenbeeld. 

 Ontspanningsmogelijkheden met betrekking tot de jeugdige inwoners der gemeente. 

 Gemeentelijke sportterreinen. 

 

Het dagelijks bestuur van de vereniging Gemeentebelang acht het noodzakelijk, ten einde de slagvaardigheid van de 

raadsleden te helpen vergroten, naast en ter ondersteuning van de hoofdonderwerpenbedenkers een groep of      

meerdere groepen van Gemeentebelangers te formeren, die elk hun specialistische kennis kunnen inbrengen. 

 

De begroting voor het komende jaar 1968 kan geen genade vinden in de ogen van de fractie van Gemeentebelang. De 

heer Balvers is van mening dat deze begroting is opgemaakt door een team van boekhouders en niet door een college 

van bestuurders. “Het is een materialistisch, fantasieloos document, zonder enige toekomstvisie.” Er is geen geld voor 

jeugdzaken (een Gemeentebelang standpunt). Het extra inkomen van ƒ 620.000,- van de zandwinning gaat op aan 

gebouwen en aan wegen. De “mens” komt niet in het hoofdstuk voor. 

 

Een ander Gemeentebelang-standpunt komt wederom in 1968 aan de orde. De splitsing van de gemeente Ermelo. 

Minister de heer mr. H.K.J. Beernink (CHU) van Binnenlandse Zaken is voorstander van het voorstel voor twee       

gemeenten en het gaat naar de Raad van State voor advies. De radio meldt dat de splitsing opnieuw in zijn totaliteit in 

behandeling zal worden genomen. 
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Op maandag 29 april 1968, de dag voor Koninginnedag met de traditionele lintjesregen, wordt Jos Lussenburg verrast 

door het bericht dat het Hare Majesteit koningin Juliana had behaagd hem te onderscheiden. Hij wordt benoemd tot 

Ridder in de Orde van Oranje - Nassau. 

 

De splitsing van gemeente Ermelo blijft de gemoederen bezighouden. Inmiddels is een comité voor een zelfstandig 

Nunspeet opgericht. Binnen dit comité vervult Jos Lussenburg een actieve rol. In augustus 1968 komt het comité met 

het volgende voorstel: Nunspeet moet met Elspeet, Vierhouten en Hulshorst een zelfstandige gemeente worden. Het 

college van B&W onderschrijft dit voorstel onder voorwaarde dat ook Ermelo een zelfstandige gemeente wordt.  

 

Het hoofdstuk belastingen levert een groot aantal vraagtekens op in de algemene beschouwingen van                      

Gemeentebelang. Fractielid de heer Balvers verklaart het zelfs tot een ramp. “Arme belastingbetalers!” roept hij uit. 

Nadat een aantal jaren de belastingen aanzienlijk werden verhoogd, komt er nu een radicale verlaging.                     

Gemeentebelang pleit voor eventuele reserveringen voor de toekomst, voor wat betreft uitbreiding sport-

accommodaties, zwembaden, et cetera. Het huidige niveau moet minstens gehandhaafd blijven en de blik moet gericht 

blijven op de toekomst. Gemeentebelang dringt er daarnaast op aan het industrieklimaat te verbeteren, zodat             

ondernemers meer kansen krijgen. 

 

Gemeentebelang streeft naar openheid in gemeentelijke aangelegenheden en wil de burger erbij betrekken. In de 

raadsvergadering van januari 1969 komt de fractie met het voorstel de commissievergaderingen openbaar te maken. 

Dit stuit op groot verzet. Het advies van het college is om het voorstel af te wijzen. B&W redeneren als volgt: “Het is de 

bedoeling dat de commissies advies geven aan B&W. Wanneer na het uitbrengen van een advies het dagelijks       

bestuur van de gemeente anders beslist, is dat wellicht verwarrend voor de burger. Ook zouden de commissieleden 

“anders” kunnen gaan praten als de pers en het publiek erbij zitten.” Gemeentebelang betreurt dit standpunt. 

 

Ook protesteert Gemeentebelang heftig wanneer de plannen bekend worden om in het plan “Oosteinde” torenflats te 

gaan bouwen. Er wordt naar dit protest geluisterd en de flats zijn er nooit gekomen. Gemeentebelang dringt daar voor 

in de plaats aan op het bouwen van bejaardenwoningen bij de kom van het dorp. 

 

In oktober 1969 kan wethouder Hiddink meedelen dat de Verkeersnota, ingediend door Gemeentebelang in 1964,   

nagenoeg geheel is uitgevoerd. Verder is er nog een prettige mededeling voor de dierenliefhebbers. De honden-

belasting wordt afgeschaft. Een minder leuk bericht voor de fractie is echter dat de 600 handtekeningen voor een 

jeugdhonk aan de Bergakkerweg simpel aan de kant worden geschoven. Hier heeft de fractie van Gemeentebelang 

tevergeefs moeite voor gedaan. Speelterreinen voor de jeugd ontbreken nog steeds in de gemeente. 

 

De fractie van Gemeentebelang neemt wederom een initiatief. Zij 

maakt een rapport over de Districts Geneeskundige Dienst. De       

oprichting van deze dienst moet volgens de fractie de hoogste prioriteit krijgen. De dienst moet zich onder andere gaan 

bezighouden met de schoolartsendienst, bedrijfshygiënisch toezicht, het adviseren van de gemeente, het stimuleren 

van bevolkingsonderzoeken en het coördineren van bestaande instellingen zoals EHBO en rampenbestrijding. In de 

krant van maandag 13 oktober 1969 staat het volgende geschreven: “NUNSPEET/ERMELO - Gemeentebelang is van 

oordeel, dat een volwaardige gezondheidszorg zonder medewerking van de gemeentelijke overheid, zowel in de     

stedelijke agglomeratie als in het plattelandsmilieu, niet goed denkbaar is. Er is voor de bevolking een behoefte       

ontstaan aan gelijksoortige voorzieningen vanuit de lokale overheid als voor de stadsbevolking reeds zijn getroffen. 

Omdat het onderhouden van een eigen dienst met een adequate uitrusting de draagkracht van een afzonderlijke     

gemeente te boven gaat, is de op een gemeenschappelijke regeling gegrondveste “districtsgezondheidsdienst” de best 

denkbare oplossing. Gemeentebelang vindt het noodzakelijk dat ook op de Noordwest - Veluwe een dergelijke dienst 
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tot stand komt.” Dit is de eindconclusie van het rapport dat de fractie van Gemeentebelang heeft    

opgesteld voor een districtsgezondheidsdienst (DGD) op de Noordwest - Veluwe. 

 

Nunspeet schrikt in 1969 van een politiek rel tussen de heer Van de Brake (Binding Rechts) en de 

heer Harmsen van de voormalige Boerenpartij en wethouder Hiddink van Gemeentebelang. De   

wethouder wordt beschuldigd van malversatie bij de verkoop van de markthallen. Nunspeet Vooruit 

kopt in oktober 1969: 

 

 

 

 

 

 

De heer Van de Brake heeft als raadslid en vragensteller geen enkel vertrouwen meer in wethouder Hiddink. Hij wil dat 

het college eindelijk toegeeft dat door weggeverij en vriendjespolitiek het college in opspraak is gebracht en dat de 

gemeente hiervan schade heeft ondervonden. Heel in ‘t kort nog even de voorgeschiedenis van deze politieke rel. 

Doordat Nunspeet een nieuwe brandweergarage krijgt kan men een belangrijke uitbreiding van de markt krijgen, als 

men de markthallen afbreekt. Dit doet men ook, maar hiermede haalt het college van B&W zich de woede van de heer 

Van de Brake op zijn hals, als deze in een serie vragen vraagt waarom de gebroeders Van Bentum deze markthallen 

niet hebben gekregen, maar de heer Vos. Bij de beantwoording laat het college van B&W een scherpe reactie horen, 

waarbij zij stelt dat de manier van vragen van de heer Van de Brake afkeuringswaardig is. Via een open brief tracht 

wethouder Hiddink opheldering te geven door onder andere de vermelding dat de verkoop van dit soort zaken niet tot 

zijn portefeuille behoort.  

 

Ook in oktober 1969 is de 80ste verjaardag van Jos Lussenburg. Hij viert dit met een receptie in Hotel Ittmann. Dit    

ontgaat zelfs de Nederlandse televisie niet. Het programma Van Gewest tot Gewest besteedt er aandacht aan. 

 

Tot slot in 1969 de algemene beschouwingen. In het kader van bevordering van het toerisme, stelt de fractie van    

Gemeentebelang dat er permanente ontspanningsmogelijkheden moeten komen in het hoogseizoen. Daarnaast pleit 

zij voor een versnelde aanleg van de riolering in de kernen van Nunspeet. 

 

Het jaar 1970 staat centraal in het kader van de verkiezingen. De heer Oosterwijk (raadslid voor Gemeentebelang van 

1966 - 1970) stelt zich niet meer herkiesbaar. Mevrouw Van de Kop - van der Horst komt op de tweede plaats van de 

kandidatenlijst achter de heer Hiddink. Gemeentebelang ziet met vertrouwen de komende gemeenteraadsverkiezingen 

tegemoet. Zetelwinst wordt niet uitgesloten geacht. Deze optimistische geluiden komen naar voren op de algemene 

ledenvergadering. Op deze vergadering werden nogal belangrijke besluiten genomen. Zo benoemt men voor de     

komende verkiezingen een propagandacommissie. Verder heeft er een bestuursvergadering plaats. De aftredende 

bestuursleden, mevrouw Vonhoff en de heren Den Hartog en Pos, worden herkozen. De heer Bats draagt de          

voorzittershamer over aan de heer Pos. De heer Schrijver wordt tweede voorzitter, in plaats van de heer Den Hartog. 

Verder wordt in de plaats van de heer Ten Wolde uit Vierhouten de heer Mulder uit Vierhouten gekozen. 

 

Bent u voor een krachtig, dynamisch, modern en open bestuur van de gemeente, gebaseerd op een duidelijk           

programma? Bent u van mening dat dit programma u, ongeacht uw politieke of godsdienstige overtuiging aanspreekt? 

Kies dan Gemeentebelang! Wat wil Gemeentebelang? (uittreksel van het volledige programma) 

 

 

Wethouder Hiddink 
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A.) Bestuurlijk 

 Een krachtig bestuur, maar tevens het vermijden van te grote overheidsbemoeienis en een betere bescherming 

van de rechten van de burger (commissie van beroep). 

 Inspraak en waar mogelijk medezeggenschap van de burger. 

 Samenwerking van de gemeenten op de Noodwest - Veluwe in een streekverband. 

B.) Verbetering woon– en leefklimaat 

 Speelterreinen voor de jeugd in de wijken. 

 Meer groenvoorzieningen. 

 Krachtig optreden van de overheid tegen vervuiling en ontsiering van het dorp. 

 Meer variatie in en verbetering van de woningbouw. 

 Een markt. 

 Versnelling van de rioolaanleg, vooral in de wijken met wateroverlast. 

 Betere informatie aan de burger, mede door het uitgeven van een gemeentelijk mededelingenblad. 

C.) Sociaal Beleid 

 Instelling van een districtsgeneeskundige dienst. 

 Uitbreiding bejaardenzorg. 

 Bouw van meer en beter gesitueerde bejaardenwoningen. 

 Bevordering van het eigen woningbezit. 

D.) Sport en ontspanning 

 Instelling sportraad. 

 Meer sportfaciliteiten (overdekt zwembad, sporthal en sportvelden). 

 Verantwoorde sport- en ontspanningsmogelijkheden op de zondagen. 

 Verbetering van de subsidieregelingen. 

E.) Jeugdbeleid 

 Instellen jeugdraad. 

 Bouw van een jeugdcentrum met eigentijdse voorzieningen. 

F.) Onderwijs 

 Meer en beter voortgezet onderwijs ook voor de werkende jeugd. 

G.) Recreatie 

 Doelbewust recreatiebeleid. 

 Behoud van de bossen en het opvoeren van de recreatieve functie. 

 Ombouw van de daarvoor in aanmerking komende landbouwgronden tot kampeerbedrijven. 

 Opvoeren van de kwaliteit van de kampeerbedrijven door het stellen van minimumeisen. 

 

“Kiezers, reeds 12 jaar stonden wij op de bres voor u, sta nu op de bres voor ons. Wij kunnen niet zonder u!             

Lijst Gemeentebelang.” Gelukkig hebben de kiezers naar deze oproep geluisterd. Na de verkiezingen kon                                  

Gemeentebelang inderdaad een zetel meer bezetten, van vijf naar zes.  

 

Gemeentebelang maakt zich continu sterk voor de jeugd. Zodoende geeft zij in 1970 een enquête uit onder de 

’jeugdige’ bevolking. 77% van de ondervraagden bestaat uit jong of tamelijk jong publiek. De enquête behelst een   

aantal vragen over de belangstelling en beoordeling van het politieke bestel in de gemeente. Het resultaat is niet zo 

gunstig voor het gemeentebestuur. 54,4% is ontevreden, 15,2% tevreden en 30,4% heeft geen uitgesproken mening. 

Naar aanleiding van dit onderzoek komt Gemeentebelang met het voorstel jeugdraden in te stellen met als doel:       

experimentele jeugdactiviteiten, vrije gedachtewisseling, het geven van adviezen en het gemeentebestuur aansporen 

tot een jongerenbeleid. 
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Het jaar 1971 breekt aan. Dit is het laatste jaar dat Nunspeet onder gemeente Ermelo valt. Nunspeet wordt een eigen 

gemeente, met als consequentie nieuwe verkiezingen. Deze verkiezingen lopen voor Gemeentebelang niet helemaal 

probleemloos. De groslijst moet worden samengesteld uit behoorlijk wat verschillende vertegenwoordigers.             

Gemeentebelang bestaat namelijk uit de Katholieke Volkspartij (KVP), de VVD, de Democratisch - Socialisten 1970 

(DS’70) en uiteraard Gemeentebelang zelf. De Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP) speelt hier in haar            

verkiezingsprogramma handig op in. Zij opent de aanval in Nunspeet Vooruit met de kop:  

 

 

Ondertussen is in de raad het sluitingsuur van de horeca ook weer aan de orde geweest. Het voorstel van de fractie 

van Gemeentebelang om het sluitingsuur op zaterdagavond met één uur te verlengen, wordt met elf tegen zes      

stemmen afgewezen. 

 

NUNSPEET/ERMELO - Op maandag 27 september 1971 heeft de te vormen gemeente Nunspeet 10.951 personen 

die de kiesgerechtigde leeftijd hebben. De te vormen gemeente Ermelo heeft 12.131 personen met de kiesgerechtigde 

leeftijd. Maar als straks op 24 november de verkiezingen zullen worden gehouden, zal nog een groter aantal mogen 

stemmen. Wie namelijk voor 26 oktober hier nog komt wonen en dan 21 jaar is, zal aan de stemming mogen           

deelnemen. 

 

 

 

Het feit dat één gemeente in tweeën wordt opgesplitst is een uniek feit in de vaderlandse geschiedenis. Voor zover is 

na te gaan is dit nog nooit eerder met een gemeente het geval geweest. Met name de laatste jaren kent men wel    

samenvoegingen, maar een scheiding is werkelijk een unicum. Niet alleen moet er een verdeling in het ambtenaren-

korps komen, ook de diensten moeten verdeeld worden. Voor deze splitsing en de daaraan verbonden nieuwe         

verkiezingen is een wijziging nodig van enkele artikelen in de kieswet, met dien verstande, men moet er voor één keer 

van afwijken. Deze artikelen hebben met name betrekking op de verschillende termijnen die in acht genomen moeten 

worden. 

 

In november 1971 vinden de verkiezingen plaats. Hier komt een behoorlijke rekenpartij aan te pas. Niet alleen worden 

de stemmen geteld, maar deze worden ook weer teruggerekend naar de oude verhouding, als waren Ermelo en     

Nunspeet nog samen. In procenten leveren de verkiezingen vijf procent meer stemmen op voor Gemeentebelang. 

Hiermee krijgt Gemeentebelang vier zetels in de nieuwe Nunspeetse raad. 

 

De strijd is gestreden. Na de verkiezingen staat vast met welke mannen en vrouwen de beide helften van de gemeente 

Ermelo als zelfstandige eenheden aan de naaste toekomst zullen gaan bouwen. Een toekomst, overigens, die gezien 

de uitvoerig gepubliceerde verkiezingsprogramma’s van alle deelnemende partijen bijna alleen maar rooskleurig kan 

zijn. Bekende namen keren terug in beide gemeenteraden, die evenwel, om op het vereiste aantal van zeventien te 

komen, met de nodige “debutanten” worden aangevuld. 
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Raadzaal Nunspeet 

Gemeentebelang draaiorgel 

Promotieactie 

Verkiezingsbord 

Raadsfractie Gemeentebelang 1994 

Van Eijck aan het bouwen 

De heer Hiddink 

Parachutespringer met 

Gemeentebelang vlag 

Gemeentebelang 

zonneklep 

Jong Gemeentebelang 
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Nu de beslissing is gevallen en eindelijk Ermelo en Nunspeet twee zelfstandige gemeenten gaan worden, wordt hier in 

het kort nog eens een overzicht gegeven van de geschiedenis voorafgaande aan de zelfstandigheid. 

 

Deze geschiedenis is al meer dan honderd jaar oud, getuige de bewaard gebleven woorden van burgemeester de 

heer H.H. Vitringa, die op een gegeven moment in 1863 verzuchtte: “Wij begrijpen niet hoe het ooit in enig persoon of 

college kan zijn opgekomen om zo ver van elkander verwijderde dorpen met derzelve verwijderde buurtschappen te 

verenigen tot een gemeente en wel een gemeente zonder middelpunt, zonder betrekkingen tussen de ingezetenen 

onderling, zonder eenheid van belang.” 

 

Maar het was zo, de gemeente Ermelo bestond. Vooral in het dorp Ermelo was men er erg ongelukkig mee, en neem 

het ze eens kwalijk. Als er in het dorp Ermelo een kind werd geboren, moest de vader, hetzij te voet, hetzij te paard 

naar Nunspeet om het kind ten gemeentehuize aan te geven. Daar was men met een beetje pech een hele dag mee 

kwijt. Met trouwen en aangifte van overlijden was het al net zo gesteld. Niet verwonderlijk dat er een sterke drang 

kwam naar twee zelfstandige gemeenten.  

 

In 1899 ging in het dorp Ermelo de vlag in top, want de gemeente kreeg een register van de Burgerlijke Stand.      

Voortaan kon men voor de hierboven genoemde zaken in Ermelo zelf terecht. Een belangrijke rustperiode voor beide 

dorpen (Ermelo en Nunspeet) brak aan in de splitsingsgeschiedenis. Ze hadden zich min of meer met het lot van één 

gemeente verzoend.  

 

De Tweede Wereldoorlog is echter nauwelijks afgelopen of de splitsing kwam weer op tafel. De toenmalige  minister 

van Binnenlandse Zaken, de heer mr. F.G.C.J.M. Teulings  van de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP) zei: “Dat 

kunnen ze daar in Ermelo en Nunspeet wel willen maar wat gaat dat kosten?” Zijn ambtenaren kwamen op een       

kostenbegroting van ƒ 100.000,- per jaar. De minister liet weten dat dit cijfer indruk op hem had gemaakt en hij zette 

het plan in de wachtkamer. 

 

Na vele pogingen tot zelfstandigheid van Ermelo en Nunspeet zakte de moed steeds verder in de schoenen. De     

reacties waren veelal een herziening van de gemeentegrenzen en tegenvoorstellen met combinaties als Harderwijk - 

Ermelo en Nunspeet - Oldebroek. Op 5 augustus 1969 werd de gemeenteraad van Ermelo het wachten beu en 

schreef men een brief aan minister Beernink, waarin men met klem verzocht de parlementaire behandeling over een 

zelfstandig Ermelo en zelfstandig Nunspeet voort te zetten. In mei 1970 kwam Gedeputeerde Staten met het plan van 

een kleine grenscorrectie, waarbij Harderwijk een deeltje van Ermelo’s grondgebied kreeg. De raad ging hiermee     

akkoord en dit plan werd door beide Kamers aangenomen. Ermelo en Nunspeet zijn zelfstandig. Voorwaar een        

historische dag! 
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NUNSPEET ALS ZELFSTANDIGE GEMEENTE 
Eindelijk is het dan zover, op 1 januari 1972 wordt Nunspeet een zelfstandige gemeente. Een prettige bijkomstigheid is 

dat een Gemeentebelanger de eerste wethouder wordt in de nieuwe samenstelling: de heer Hiddink. Hij wordt dit     

samen met Van der Zande (CHU - ARP). De twee heren moeten het nog wel een tijdje zonder burgemeester doen. In 

maart 1972 wordt de heer H.J. Smith tot burgemeester van Nunspeet benoemd. “Dank jegens Hare Majesteit de      

Koningin, die het behaagd heeft, mij als eerste het ambt van burgemeester van de nieuwe gemeente Nunspeet toe te 

vertrouwen; dank jegens de minister van Binnenlandse Zaken en de Commissaris der Koningin in dit gewest, die mij 

voor dit ambt hebben willen voordragen en aanbevelen; dank jegens alle anderen, die op enigerlei wijze deze          

benoeming hebben bevorderd. Groter dank en van ander niveau, gevoelen wij, mijn vrouw en ik, jegens de Almachtige 

God, van wie wij geloven en belijden, dat Hij ons leven leidt en bestuurt en dat Hij het is, die in Zijn onnaspeurlijke 

grootheid mij tot deze ambtsbediening heeft willen roepen. Moge het zo zijn dat dit ambt uit Zijn hand wordt ontvangen 

enerzijds; dat u gemeenteraad van Nunspeet mij wilt aanvaarden, als door Hem gezonden anderzijds.” 

 

Zo begint burgemeester Smith zijn installatierede, een rede waarin hij op een duidelijke wijze uiteen zet, dat hij een 

positief beleid wil gaan voeren. Dat hij zich ook positief zal opstellen tegen inspraak - gewestvorming - recreatie en 

woningbouw. In zijn toespraak brengt hij eerst oud burgemeester Langman dank voor het vele werk dat hij in deze   

gemeente heeft verricht. Hierop klinkt een spontaan applaus. 

 

De politiek gaat onverminderd door en de fractie van Gemeentebelang spreekt in 1972 haar ongerustheid uit over de 

kampeerbedrijven. Er is een aantal van die bedrijven die onvoldoende aan het behoud van natuurschoon mee werken, 

door niet genoegzame aanplanting van groenvoorzieningen en door het toelaten van verschillende soorten bouwsels, 

zonder de vereiste vergunningen. Ook wordt grond verkocht casu quo verhuurd die niet in het bestemmingsplan als 

zodanig is aangegeven. Over deze problematiek wordt een brief gezonden naar Provinciale Staten. Ook het parkeren 

van grote vrachtauto's binnen de bebouwde kom kan niet langer meer, volgens fractielid de heer Heineman. Hij pleit 

ervoor ruimte te vinden buiten het centrum van Nunspeet. 

 

In mei 1973 kondigt wethouder Hiddink zijn afscheid aan. Hij moet wegens gezondheidsredenen zijn functie           

neerleggen. Nunspeet Vooruit schrijft: “De geruchten, die de laatste weken reeds circuleerden in Nunspeet, als zou 

wethouder de heer J.G. Hiddink binnenkort aftreden zijn nu bewaarheid. In een brief aan het college van B&W en in 

een brief aan het bestuur van zijn partij heeft wethouder Hiddink te kennen gegeven met ingang van 1 september van 

dit jaar de politiek vaarwel te zeggen door te bedanken als wethouder en ook als raadslid. Reden voor deze beslissing 

is de gezondheidstoestand van de heer Hiddink. Deze is de laatste maanden dermate verslechterd dat de wethouder 

heeft moeten besluiten zijn functie neer te leggen en dit niet uit te stellen tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen 

zoals aanvankelijk het plan was.” 

 

De heer Hiddink werd in 1966 raadslid in de toenmalige gemeente Ermelo, waar hij direct wethouder werd. Toen de 

gemeente Ermelo ging splitsen en Nunspeet een zelfstandige gemeente werd veranderde er weinig voor hem. Ook in 

de nieuwe gemeente werd hij wethouder na de verkiezingen. 

 

Wethouder Hiddink wordt in de raad opgevolgd door de heer G. Mulder uit Vierhouten, die bij velen bekend staat als 

de “burgemeester van Vierhouten”. Tijdens de vorige raadsverkiezingen kwam de heer Mulder in het nieuws omdat hij 

op een haar na een zetel in de raad miste. In totaal had hij 257 voorkeurstemmen nodig, maar de teller bleef voor hem 

steken bij 250. De 47-jarige Mulder is voor een open, eerlijke en strijdbare gemeentepolitiek waarbij hij verheugd is dat 

de kleine kern Vierhouten nu ook een stem in het kapittel krijgt. 

 

De grote vraag die gaat spelen is wel: Wie wordt de opvolger van wethouder Hiddink? Gemeentebelang draagt        
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mevrouw Van de Kop voor. Voor de SGP zal zij zeker niet aanvaardbaar zijn, terwijl het de vraag is of zij bij de CHU/

AR op veel steun kan rekenen, gezien de levensvisie van de partijen. Bovendien staat zij niet sterk binnen haar eigen 

fractie. Ook een kanshebber voor de positie van wethouder is de heer K.P. Hendriksen (PvdA). Bij de stemming voor 

de nieuwe wethouder krijgt Hendriksen maar liefst elf stemmen toegewezen, mevrouw Van de Kop worden vier       

stemmen toebedeeld en twee stemmen zijn blanco. Bij de tweede stemming krijgt de heer J. Slootweg (SGP) twaalf 

stemmen tegen vijf blanco stemmen. Hierdoor doet hij als derde wethouder zijn intrede in de gemeente Nunspeet. De 

verkiezingen betekenen heibel binnen Gemeentebelang, daar mevrouw Van de Kop van mening is dat twee             

fractieleden niet op haar hebben gestemd. De VVD maakt hierop bekend Gemeentebelang te zullen verlaten en in 

1974 met een eigen lijst deel te nemen aan de verkiezingen. De VVD neemt het Gemeentebelang kwalijk dat mevrouw 

Van de Kop onvoldoende steun kreeg bij de wethoudersverkiezing. De vertegenwoordigers van de VVD stappen uit 

het bestuur van de vereniging Gemeentebelang. De VVD slaat terug in Nunspeet Vooruit met de bewoordingen dat het 

beleid binnen Gemeentebelang niet strookt met de liberale opvatting van de VVD en dat de fractieleden een politiek           

onfatsoenlijke houding toonden. 

 

Toenmalig voorzitter van Gemeentebelang de heer Pos vertelt hierover het volgende: “De VVD wilde per se op     

nummer twee van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, met andere woorden een verkiesbare 

plaats. Ik vond deze eis onaanvaardbaar. Het was een moeilijke periode voor mij om de boel bij elkaar te houden. 

Jammer genoeg is het mij uiteindelijk niet gelukt.” 

 

1974 is eveneens een jaar om niet te vergeten. Het Nederlandse circus Toni Boltini vraagt toestemming de tenten op 

te mogen slaan in Nunspeet. De vergunning wordt geweigerd. Dit was het besluit dat de gemeenteraad nam na een 

discussie van ruim een uur. Aanleiding van de discussie was een brief van burgemeester de heer H.J. Smith aan de 

directie van het circus waarin hij hun verzoek om één dag in Nunspeet te mogen optreden van de hand wees.         

Gemeentebelang raadslid de heer M.S.T.J.M. van Eijck had gehoopt dat burgemeester Smith in de twee jaar dat hij in 

Nunspeet was beter de gevoelens van de bevolking zou hebben leren kennen. Het raadslid was verbaasd dat een 

concours hippique en Paaswandelingen wel mogen en een circus niet. Het speet hem dat de burgemeester             

belangrijke zaken die de recreatie kunnen bevorderen niet wil zien. Wethouder de heer Van der Zande (CHU - ARP) 

dacht dat de meerderheid van de vakantiegangers hier voor de rust kwamen en dat een circusoptreden hun eerder 

weg zou jagen dan dat ze naar Nunspeet toe zouden komen. Wethouder de heer Slootweg (SGP) gaat nog een stap 

verder en stelt dat er jonge meisjes naar de tent worden gelokt en dat een circus onzedelijkheid in de hand werkt. Dit 

alles was reden voor Gemeentebelang om een motie in te dienen. Deze werd echter verworpen met tien tegen zes 

stemmen. 

 

In mei 1974 staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Gemeentebelang gaat die          

verkiezingen in met zijn zittende fractieleider, de heer M.S.T.J.M. van Eijck, als lijstaanvoerder. Ook 

de tweede en derde plaats worden bezet door zittende raadsleden, namelijk de heren G. Mulder en 

R. Schrijver. Opvallende naam op de zesde plaats van de lijst is die van oud-minister jhr. mr. M.L. 

de Brauw, voormalig voorzitter van DS’70. Bestuurslid de heer A.W.A. Muntz zegt hierover het    

volgende: “Toen DS’70 werd opgeheven kwam de heer De Brauw, een voormalig landelijke         

minister, op de kieslijst van Gemeentebelang. We dachten hiermee hoge ogen te gooien, maar hij 

kreeg echter weinig voorkeurstemmen”. Bij de verkiezingen in mei haalt Gemeentebelang twee   

zetels. De heren Van Eijck en Mulder vertegenwoordigen Gemeentebelang in de raad.  

 

In de loop van het jaar 1974 worden de geruchten steeds sterker over een plan genaamd ‘t Hul en er wordt in de      

wandelgangen gesproken over een nieuw gemeentehuis dat gebouwd zal worden op de markt. 

 

Lijstaanvoerder  

Van Eijck 
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In het voorjaar van 1975 komt er meer duidelijkheid, de begeleidingscommissie voor de nieuwbouw van het             

gemeentehuis was geheimhouding opgelegd. Hierdoor hadden de burgemeester en zijn ambtenaren vrij spel.         

Vanzelfsprekend was dit voor de fractie van Gemeentebelang onaanvaardbaar. De fractie heeft jarenlang gepleit voor 

openheid van bestuur en kon dit eenvoudigweg niet accepteren. SGP-raadslid de heer Frens leverde protest met de 

volgende reactie: “De import doet een greep naar de macht”. Doelende op de confessionele grondvesten van         

Nunspeet. Waarschijnlijk kwam de reactie voort uit frustratie omdat het voorstel om zwembad De Brake op zondag 

open te stellen met tien tegen negen stemmen werd aangenomen. Dit was in vele ogen een “schande voor Nunspeet”. 

Wat naar mening van de fractie van Gemeentebelang meer problemen opleverde, was de Nota Alternatieve                  

Voorontwerpen. Daarmee kwam de gemeente pas echt in de moeilijkheden. Het was bijna niet meer mogelijk om als 

gemeente eigen inwoners aan een woning te helpen.  

 

In de september-vergadering komt de heer Mulder met een motie voor openheid in de zaak nieuwbouw gemeentehuis. 

De motie krijgt steun van de PvdA. Bij de stemming blijken slechts zes raadsleden voor openheid te zijn en twaalf    

verwerpen dit streven. Dit betekende dat achter de schermen men weer rustig verder ging met uitdenken van de eigen 

ideeën. Fractielid Mulder liet in de raadzaal de volgende uitspraak horen: “Inspraak zonder inzicht, leidt tot uitspraak 

zonder uitzicht”. 

 

De algemene beschouwingen van het jaar 1974 geven weinig reden tot optimisme. De geheimzinnige komedie rond 

het gemeentehuis komt neer op zo’n slordige tien miljoen gulden. Het plan ’t Hul wordt wat duidelijker, maar kan nog 

niet op goedkeuring rekenen van de fractie van Gemeentebelang. Die heeft meer belangstelling voor de Wiltsangh. 

 

In het derde bestuursjaar van de gemeente Nunspeet zijn vele wensdromen waar geworden. Tot deze conclusie komt 

het raadslid de heer M.S.T.J.M. van Eijck in zijn algemene beschouwingen van de fractie Gemeentebelang inzake de 

begroting over 1975. De heer Van Eijck: “Wanneer wij de balans opmaken over 1974, dan mogen wij gelukkig stellen 

dat veel van onze wensen gerealiseerd zijn, of in een zodanige staat van realisering zijn, dat wij kunnen spreken van 

bijna voltooid. Wij noemen slechts de gymnastiekzalen, het zwembad/sporthal-complex, dorpshuizen in de kleine       

kernen, de schaapskudde, het sportpark de Wiltsangh en het jeugdhonk. Toch is dit beslist nog geen reden om te    

juichen”. Onder andere het nieuw te bouwen gemeentehuis is Gemeentebelang een doorn in het oog. Voor ons nog 

geen gemeentehuis van vijf of zes miljoen, is de gedachte in de fractie. Hulde brengt de fractie aan het politiekorps dat 

ondanks de onderbezetting alle waardering verdient. 

 

Het moge u duidelijk zijn dat het politieapparaat dik in de problemen zat. Fractielid de heer Mulder geeft zijn reactie op 

de problemen bij de politie: ”De wetsovertreders zijn stukken verzonden, dat er van des avonds elf uur tot des        

morgens acht uur, niet op politieoptreden van enige betekenis mocht worden gerekend”.  

 

Er vindt in september ook een verandering in de fractie plaats. Het is voor de heer M.S.T.J.M. van Eijck niet meer   

mogelijk om de functie als raadslid te combineren met zijn werk. De heer P.P.G. Gommers volgt hem op en is met zijn 

29 jaar de jongste binnen het raadsgezelschap.  

 

De heer P.P.G. Gommers gaat gelijk aan de slag en verdiept zich in het functioneren van de Gemeentelijke Sociale 

Dienst. Hij stelt hierover vragen in de raadsvergadering van januari 1976. Het is gebleken dat er een grote toename is 

van de taken van de GSD, terwijl de kwaliteit van de dienst sterk achter blijft. 

 

Gemeentebelang heeft inmiddels haar plan voor de Wiltsangh uitgewerkt en aangeboden aan de raad. De fractie van 

de PvdA stemt tegen, evenals een VVD - lid. Voor de rest staat de raad achter het plan. Ondanks  deze meerderheid 

wordt het plan afgewezen door Provinciale Staten. 
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Bebouwing van het gebied de Wiltsangh gaat niet door. Het college van B&W gaat de raad donderdag voorstellen het 

besluit van 3 juni 1976, waarin de Wiltsangh als toekomstige uitbreiding van Nunspeet werd aangewezen, in te       

trekken. De Provinciale Planologische Commissie (PPC) adviseerde afwijzend en het college heeft daaruit de                

conclusie getrokken dat uitbreiding in de Wiltsangh geen haalbare kaart is. 

 

Uit het advies van de PPC kan worden afgeleid dat alleen bebouwing van ‘t Hul door een aantal leden aanvaardbaar 

wordt geacht. Tegenover bebouwing van de Belvédère staat de commissie even afwijzend als ten aanzien van de 

Wiltsangh. Dat betekent dat een toekomstige uitbreiding alleen in het plangebied ‘t Hul kan plaatsvinden. Daarmee is 

de gemeente weer even ver als toen de fractie van Gemeentebelang het plan voor de Wiltsangh op tafel legde. 

 

Gemeentebelang herhaalt in de algemene beschouwingen: “Geen nieuw raadhuis, maar een uitbreiding van           

bestaande gebouwen”. De fractie Gemeentebelang begon haar beschouwingen over de begroting met de mening dat 

er in de ene sector zal moeten worden gematigd ten bate van mogelijkheden voor de ander. Maar dan blijft de vraag, 

in welke sector dient te worden gematigd en in welke niet. Op dit punt is het standpunt van het college sterk afwijkend 

van dat van Gemeentebelang. “Voorzover wij kunnen lezen in uw aanbiedingsbrief, zal de bezuiniging van het college 

voor 1977 bestaan uit het niet vervangen van een personeelslid, dat met pensioen gaat”, zei de heer Mulder veel     

betekenend. 

 

In mei 1977 staat als agendapunt voor de gemeenteraad genoteerd: ‘Nieuwbouw gemeentehuis’. Met elf tegen zeven 

stemmen wordt beslist voor bouw op de Markt. De bevolking van Nunspeet protesteert door middel van een petitie aan 

Hare Majesteit de Koningin niet tegen de bouw van een gemeentehuis maar tegen het nu gekozen dure ontwerp en de 

plaats van vestiging en ook tegen de gang van zaken tijdens de voorbereidingsprocedure. Er is vanuit de bevolking 

van de gemeente Nunspeet op initiatief van Gemeentebelang een handtekeningenactie op gang gekomen om de    

petitie aan de Raad van State aan te bieden. De handtekeningenactie en een aantal bezwaarschiften hebben de bouw 

niet tegen kunnen houden. 

 

Verderop in het jaar 1977 komt de Verordening inzake Drankmisbruik aan de orde. Wederom houdt de fractie van   

Gemeentebelang een pleidooi voor verruiming van het sluitingsuur. Het zal u niet verbazen dat het pleidooi geen     

voeten aan de grond krijgt en alles blijft bij het oude. Daarnaast is in 1977 tot ongenoegen van Gemeentebelang het 

politieapparaat nog steeds niet op de gewenste sterkte.  

 

In 1978 blijkt het Christen - Democratisch Appèl (CDA) groot genoeg om met 

een eigen lijst deel te nemen aan de verkiezingen. De CHU, ARP en KVP gaan 

samen en zorgen voor een politieke verschuiving in Nunspeet. Zeker is wel dat 

het CDA in Nunspeet stemmen zal verliezen aan rechtse partijen. Als           

compensatie daarvoor zou dan de fractie van Gemeentebelang of een deel 

daarvan in het CDA opgenomen kunnen worden. Men gokt in CDA-kring op een 

continuering van het aantal raadszetels, te weten zes. Toch zitten er nog wat haken en ogen aan de vorming van het 

CDA. Niet alleen van de ‘rechtse’ partijen ARP en CHU zijn er bedenkingen, ook de KVP heeft twijfels. De KVP vormt 

een onderdeel van de fractie van Gemeentebelang, dat goed is voor twee raadszetels. Zoals bekend, was tot voor   

enkele jaren ook de VVD in Gemeentebelang vertegenwoordigd. Zou na de VVD ook de KVP eruit gaan, dan is een 

stemmen– en dus zetelverlies niet ondenkbaar. Binnen de fractie van Gemeentebelang zijn er meningsverschillen   

omtrent de vraag of Gemeentebelang zelfstandig moet doorgaan of toe moet treden tot het CDA. Raadslid voor       

Gemeentebelang de heer Gommers denkt dat de komst van het CDA wel eens gevolgen kan hebben voor zijn partij. 

Fractieleider de heer Mulder tilt daar wat minder zwaar aan. Hij verwacht dat een aantal mensen die tegenstander zijn 

van het CDA op Gemeentebelang zullen stemmen. “Dat houdt elkaar dan weer aardig in evenwicht”.  

De heren Mulder en Gommers 
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In het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang lezen we: Gemeentebelang streeft naar een zorgvuldige verdeling 

van de beschikbare woningruimte, naar een herziening van het wegenpatroon. Naar een bejaardenbond op brede 

basis en naar een actieve grondpolitiek. Verbetering van het openbaar vervoer en wijkvoorzieningen in Oenenburg en 

Feitenhof, het aantrekken van industrie, verlichting van afgelegen bushaltes en buitenwegen. Verbetering van        

sportaccommodaties in Hulshorst en Elspeet en de tennisvereniging Nunspeet. De aanleg van een ijsbaan en        

voldoende parkeerruimte in het centrum en ten slotte voor betere subsidie voor alle verenigingen. 

 

Op woensdag 31 mei 1978 konden de stemgerechtigden uit de gemeente Nunspeet hun stem uitbrengen. Het CDA 

kwam verrassend goed uit de bus. De Christen - Democraten behaalden zes van de negentien raadszetels. Dit was 

meer dan algemeen werd verwacht. Wel moet worden opgemerkt dat twee van de zes zetels restzetels waren.       

Gemeentebelang bleef gelijk, op twee zetels in de raad.  

 

In september 1978 komt de fractie van Gemeentebelang opnieuw met het voorstel om de vergaderingen van de    

commissies openbaar te maken. In 1969 werd dit voorstel van Gemeentebelang reeds verworpen, maar deze keer 

kon de raad zich met tien stemmen voor en acht tegen (één fractielid was afwezig) verenigen met het voorstel.  

 

In de algemene beschouwingen uit Gemeentebelang zich als volgt: “De aanbiedingsbrief bij de begroting 1979 zit 

goed in elkaar en is overzichtelijk. Niet zo’n succes vinden wij de start van het nieuwe raadshuis, gezien de vele 

scheuren die optreden in diverse panden van omwonenden en het doorsnijden van leidingen en kabels door         

graafmachines”. Zo viel fractieleider van Gemeentebelang de heer Mulder met de deur in huis. De fractie van         

Gemeentebelang maakte zich eveneens ernstige zorgen over de financiële positie van de gemeente. Die zag er verre 

van rooskleurig uit.  

 

In dit jaar, 1978, had de fractie van Gemeentebelang een Nota Huisvestingsbeleid opgesteld. Nunspeet was erg         

in trek als woonplaats voor niet - ingezetenen. Gemeentebelang zag graag de voorkeur uitgaan naar de eigen             

bevolking bij het toewijzen van woningen. Zij had zelf een puntensysteem bedacht, die een eerlijke verdeling zou                   

bewerkstelligen. Helaas is deze nota nooit besproken in de raad. Een deel van deze nota is echter wel overgenomen 

bij het opstellen van het beleid van het college. 

 

Wel is aan de orde geweest de verkoop van gemeentegrond. Gemeentebelang zag duidelijk voordelen voor jonge 

gezinnen wanneer een en ander aan strengere voorwaarden zou zijn gebonden. Tevens kon men speculaties         

nagenoeg uitsluiten. Er werd ruim vijf uur over gedebatteerd en het geheel verliep niet zonder emoties. Bij een PvdA- 

lid werd dit zo erg, dat deze vóór de stemming de raadzaal verliet. 

 

Verderop in het jaar 1978 dient Gemeentebelang naar aanleiding van het Streekplan een bezwaarschrift in. De      

woningnood was onaanvaardbaar voor de fractie. In de periode 1977 tot 1985 is een toewijzing van 700 woningen 

verkregen en hiervan waren er reeds 313 gebouwd. Het aantal woningzoekenden bedroeg op 1 juni 1978 nog steeds 

460.  

 

Een motie ingediend door fractielid de heer Gommers, om de nieuwbouw van het gemeentehuis in heroverweging te 

nemen, strandde door gebrek aan steun. Daarentegen vond een voorstel van het college om de hondenbelasting te 

verhogen van ƒ 30,- naar ƒ 35,- weinig waardering bij onze fractie. De heer Gommers was van mening dat het geld 

van deze belasting gebruikt moet worden ter bestrijding van de overlast, die wordt aangericht door de honden              

(-bezitters) en daar mankeert het juist aan. Het is gewoon een ordinaire bron van inkomsten geworden. Wethouder de 

heer Leusink (SGP) beaamt dit: “Het verdwijnt in de algemene middelen en daaruit wordt het ‘een en ander’ betaald”.  
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De plannen voor ‘t Hul worden eind 1978 duidelijker. Het doel is 1300 woningen te bouwen in vrijwel alle soorten en 

maten. Tevens onderkent men dat de Elburgerweg een handicap vormt en men wil alles in het werk stellen om deze 

weg geen scheidingsweg te laten worden. 

 

Eind februari van het jaar 1979 wordt er beslist dat de besluitenlijst van het college van B&W niet openbaar wordt   

gemaakt. Wel een revolutionaire doorbraak is er voor de horeca. Zij mag op de vrijdagavond een half uur langer open 

blijven. Tot half één in de nacht! 

 

Met de gemeentelijke belastingen was het alsof donkere wolken zich samen pakken boven Nunspeet. Forse             

verhogingen worden voorgesteld. Wellicht kunt u zich de radicale verlaging in 1968 nog herinneren? Ondanks een 

pleidooi van Gemeentebelang om te reserveren voor de toekomst, moest en zou de verlaging worden doorgevoerd. 

Houdt u vast: verhoging van de onroerendgoedbelasting met 8%, de hondenbelasting gaat omhoog met 3,5% en de 

reinigingsrechten met maar liefst 16%. Daarnaast wordt de toeristenbelasting ook verhoogd. De fractie van              

Gemeentebelang spreekt over paniekvoetbal. 

 

In november 1979 is men het er eindelijk over eens, de commissievergaderingen worden openbaar en wel per 1      

januari 1980. Ook boog de raad zich over de begroting voor 1980. Fractievoorzitter de heer Mulder was vernietigend in 

zijn oordeel. Hij noemde een gedeelte van het college van B&W vaag, onduidelijk en niet ter zake kundig. Ook het feit 

dat zaken niet snel op de bestuurlijke tafel  komen stoort de fractievoorzitter van Gemeentebelang. Daarmee doelde hij 

op de in het voorjaar van 1978 gepresenteerde Huisvestingsnota. Hij stelt het college voor, deze nog dit jaar in de  

gemeenteraad ter discussie te stellen. 

 

Verder werd in de algemene beschouwingen ingegaan op wederom het politiekorps. Het politiekorps is nog steeds 

onderbezet. Ook moet er gestreefd worden naar mogelijkheden om de ouderen zoveel mogelijk zelfstandig te laten 

wonen. Met name in de kleine kernen gaat het slecht met de doorstroming van inwoners. Het vergrijzingsspook ligt op 

de loer. 

 

De plannen om komverdichting toe te passen, wijst de fractie van Gemeentebelang van de hand. Aan het college stelt 

men de vraag hoe lang men nog in de Kril kan storten. De Kril is de gemeentelijke vuilstortplaats aan de Heetkamp in 

Elspeet. Verder vindt de fractie het van groot belang dat Nunspeet zich richt op landelijke ontwikkelingen en moet   

Nunspeet initiatieven ontwikkelen om Gedeputeerde Staten voor te blijven.  

 

Gelet op de toename van het aantal motorcrossers pleit Gemeentebelang voor een gemeentelijke crossbaan, om het 

illegaal crossen te voorkomen. De fractie spreekt zich in hetzelfde stuk ook uit voor een woonwagenkamp. Met het 

huidige plan van drie kleine kampjes, bestaat het risico voor uitbreiding op drie locaties. Gemeentebelang ziet het    

liever centraal. 

 

In het jaar 1980 krijgt de gemeente Nunspeet een afdeling van Democraten ‘66 (D66). Hierdoor heeft Nunspeet er een 

nieuwe kiesvereniging bij. De oprichting van D66 wordt snel vergeten door het rumoer rond de wethoudersverkiezing 

in 1980. De heer Hendriksen (PvdA) verlaat per februari 1980 het college. Als reden voor het vertrek van de heer   

Hendriksen worden persoonlijke omstandigheden opgegeven. Te zijner opvolging wordt de heer 

Gommers van Gemeentebelang kandidaat gesteld. Dit is opzienbarend omdat verwacht werd dat, 

naast mevrouw Van de Kop (VVD), de heer Van der Zande van Lijst Lokhorst kandidaat zou zijn. 

Gezien de verdeeldheid in de raad, leek het de heer Lokhorst beter om van de kandidaatstelling 

van de heer Van der Zande af te zien. Hierdoor ging de strijd van de wethoudersverkiezing tussen 

de heer Gommers en mevrouw Van de Kop. De heer Gommers kreeg tien stemmen (zes CDA, Wethouder Gommers 
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twee Gemeentebelang, twee PvdA) en mevrouw Van de Kop hield de overige negen stemmen over (vier SGP, drie 

Lijst Lokhorst, en twee VVD).  

 

De krant Nunspeet Vooruit kopt met: “Wethouder Gommers wenst gewoon zichzelf te blijven”. De VVD-woordvoerster 

mevrouw Van de Kop moest toezien dat haar tegenkandidaat de heer Gommers uiteindelijk tot wethouder werd       

gekozen. De ‘Gemeentebelanger’ zei bij de aanvaarding van deze wethouderspositie dat hij zich bewust was van het 

feit dat hij de plaats innam van een man (de heer Hendriksen) die in Nunspeet een stempel heeft gedrukt. “Ik hoop dat 

ik niet met hem word vergeleken. Ik wens mijzelf te blijven”. Aldus de nieuwe wethouder. 

 

In 1981 vordert de bouw van het gemeentehuis gestaag. Men begint al uit te kijken naar de officiële opening van 2 

september. De kosten rijzen echter de pan uit. Voor het nieuwe gebouw liggen de lasten ruim vijf ton hoger dan bij de 

oude situatie. Dit in combinatie met de gemeentelijke belastingen is een zorgenpost voor de gemeente. De fractie van 

Gemeentebelang laat kritische geluiden horen aangaande de gemeentelijke belastingen. Wanneer men in het         

verleden trendmatig had verhoogd, dan zouden extreme verhogingen nu achterwege kunnen blijven. 

 

De fractie waarschuwt ook tegen verkeerde bezuinigingen, met name besparen op het frezen van brandgangen.     

Gemeentebelang vindt dat de veiligheid daar niet bij gebaat is. Ook in de jeugd moet worden geïnvesteerd. Het is 

merkbaar dat de jeugd zich meer en meer verveelt. Volgens ooggetuigen slenteren veel jongeren door het dorp en is 

er meer agressie zichtbaar bij de jeugd. Gebrek aan werk is hier debet aan. Het werkloosheidcijfer onder de jongeren 

stijgt onrustbarend. Geld vrijmaken voor jongeren is echter niet mogelijk in Nunspeet, zeker niet met een tekort van ƒ 

1.200.000,- op de begroting. “Gelukkig heeft de gemeente in ieder geval een mooi en duur gemeentehuis op de Markt 

staan,” merkt de fractie op. 

 

Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband (ISV) komt sterk naar voren.         

Gemeentebelang is enigszins verontrust over het feit dat Nunspeet haar beleid laat 

afhangen van omliggende gemeenten. Het Intergemeentelijk Samenwerkings-

verband Veluwe kan een bestuurslaag gaan vormen tussen gemeente en provincie. 

“In hoeverre blijven we dan nog autonoom?” Is de vraag van Gemeentebelang. De 

fractie maakt zich ook zorgen over het storten van Harderwijks vuil op De Kril. Op 

die manier is de gemeentelijke vuilstortplaats wel erg snel vol. 

 

Het was 1 januari 1982 precies tien jaar geleden dat Nunspeet, los van Ermelo, een zelfstandige gemeente werd.   

Helaas kon dit niet worden gevierd, want er was zelfs geen geld voor een Nieuwjaarsreceptie. Wel wordt een lang   

gekoesterde wens vervuld: in Vierhouten worden aan de Eikenwal, drie woningen gebouwd. Gemeentebelangraadslid 

de heer Mulder uit Vierhouten is bijzonder blij dat die woningen er komen. Mulder: “In principe zouden we volgens de 

streekplannen geen enkele woning meer krijgen. Dankzij de enorme inzet van wethouder de heer Baas is deze      

toewijzing tot stand gekomen. Mijn complimenten daarvoor”. Ook in januari 1980 de opening van de eerste onderwijs 

informatiemarkt. Met enkele woorden opent wethouder Gommers in het Nunspeetse Dorpshuis de informatiemarkt. De 

opzet is de lagere schoolverlaters te laten kennismaken met een groot aantal vormen van het voortgezet onderwijs.  

 

Dat binnen de vereniging Gemeentebelang sport door de aderen stroomt blijkt wel als de heer Mulder trainingspakken 

aan het tweede zaalvoetbalteam van Vierhouten schenkt. Hij had hierop de volgende tekst laten drukken: “Een goede 

raad… Gemeentebelang”. Het is onnodig te vermelden dat een en ander te maken heeft met de aankomende         

verkiezingen. 

 

 

Elspeet, “De Kril” 
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Fractievoorzitter Mulder vraagt in april 1982 aan het college hoe het zit met de geldmiddelen voor de kleed-

accommodatie van de voetbalvereniging Nunspeet. Als antwoord wordt gegeven dat er inmiddels een vergunning is 

afgegeven, maar dat het zonder geld moeilijk bouwen is. In juli 1982 hecht de raad zijn goedkeuring aan het voorstel   

ƒ 250.000,- beschikbaar te stellen voor de kleedkamers. De totale bouwkosten bedragen vijf ton, maar volstaan kan 

worden met een krediet voor de aanschafskosten voor het materiaal. Gemeentebelang vindt het een aanvaardbaar 

idee om werkloze bouwvakkers in te schakelen bij de bouw van de kleedkamers. De VVD heeft hier echter bezwaren 

tegen en spreekt over concurrentievervalsing. Het blijft een afweging van diverse belangen en de kleedkamers zijn 

uiteindelijk door een grote zelfwerkzaamheid van de leden van de voetbalvereniging er toch gekomen. 

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in juni 1982 is het CDA de grote verliezer, dat twee van de zes zetels moet         

inleveren in de negentien zetels tellende gemeenteraad. Gemeentebelang bleek volgens lijsttrekker de heer Mulder 

een ‘stabiele partij’ te zijn. Hij was blij met het aantal stemmen en het behoud van de twee zetels. “We hebben geloof 

ik zelfs iets meer stemmen dan vier jaar geleden gekregen. Wij zijn geen landspartij. We moeten alles zelf aandragen. 

De kiezer heeft ons niet in de steek gelaten. Op drie zetels hadden we niet gerekend, we hebben de twee                 

waargemaakt”. Na de verkiezingen is Gemeentebelang niet meer vertegenwoordigd in het college. Wel krijgt Nunspeet 

voor het eerst een vrouwelijke wethouder. Mevrouw Van de Kop (VVD) neemt zitting in het college.  

 

De problemen in de woningvoorziening in de gemeente blijven groot. De fractie van Gemeentebelang haalt een oud 

voorstel uit de kast, namelijk om met behulp van zomerhuisjes en stacaravans de woningnood wat te lenigen. Dit moet 

als noodopvang dienen, volgens de fractie. In ieder geval komen er tien woonwagens aan de Hullerweg, ondanks de 

42 bezwaarschriften.  

 

In juli van 1982 besluit de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘t Hul - Zeeweg vast te stellen. Tegen het ontwerp-

bestemmingsplan was een negental bezwaarschriften ingediend. Twee daarvan werden niet ontvankelijk verklaard. 

Met de vaststelling van genoemd bestemmingsplan wil de raad van Nunspeet nog datzelfde jaar een eerste aanzet  

geven tot de realisering van de woningbouwplannen binnen het toekomstige uitbreidingsgebied ‘t Hul. 

 

In december 1982 maakte een markant Nunspeter bekend te stoppen met zijn werkzaamheden. Recreatiegids 

(natuurgids zoals hij zichzelf omschrijft) van de gemeente Nunspeet, de heer   Hagenbeek, maakt op 62-jarige leeftijd 

gebruik van de VUT - regeling. Er werden grote vraag-tekens gesteld bij het voorstel om de recreatiegids niet te ver-

vangen. Dit scheelde ƒ 28.000,- op de begroting. Gelukkig kon dit voorstel worden tegengehouden en de heer Verheij 

wordt in maart 1983 de nieuwe natuurgids van Nunspeet. Een onmisbare schakel voor toerisme en   educatieve vor-

ming van de bevolking. 

 

Niet alleen Nunspeet kampt met financiële problemen. Den Haag meldt een tekort van een half 

miljard gulden in het gemeentefonds. De doorberekening aan Nunspeet betekent een korting 

van ƒ 1.200.000,-. Dit is een belangrijke tegenvaller van de algemene uitkering die de           

gemeente van rijkswege ontvangt. Toch ook positief nieuws in de gemeente: de aanstelling van 

wachtmeester de heer Jansen als wijkagent in Hulshorst is een goede zaak. 

 

In juni 1983 opent de burgemeester van Nunspeet, de heer Smith, officieel de nieuwe kleedac-

commodatie van de plaatselijke voetbalvereniging. “Het is zaak aan de leden van de voetbalver-

eniging Nunspeet over te brengen de   noodzaak dit gebouw te beschutten en te koesteren. Er 

zit zweet en misschien ook wel tranen in aangezien zoveel werkloze mensen aan de bouw van 

deze nieuwe kleedaccommodatie werkten”. Nunspeets eerste burger is de mening toegedaan 

dat door de druk van omstandigheid samen een stuk werk is afgeleverd waar men ‘u’ tegen 

Hulshorst, wijkagent Jansen        

bij molen De Maagd 
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zegt. “Een ieder staat vol bewondering te kijken naar ons sportcomplex De Wiltsangh in het kleine Nunspeet”.  

 

Leden van Gemeentebelang gaan in november 1983 op pad om te informeren of er voldoende animo is bij huurders 

en eigenaars van woningen om aangrenzend groen van de gemeente over te nemen, in bruikleen of eigendom. De      

belangstelling blijkt zeer groot te zijn. De afhandeling en definitieve overdracht van openbaar groen wordt helaas     

ernstig vertraagd. Er zijn 90 verzoeken binnengekomen naar aanleiding van de enquête. Het college is niet in staat om 

deze aanvragen snel af te handelen. 

 

Er wordt tevens een enquête gehouden onder de naam “13 plus”. Wat de fractie van Gemeentebelang reeds           

lang dacht, komt naar voren in het onderzoek. Voor de oudere jeugd zijn er onvoldoende activiteiten en                             

ontspanningsmogelijkheden in de gemeente Nunspeet. 

 

De tijd schrijdt voort. Oude wensen blijven nog onvervuld en nieuwe ideeën wellen op. Zo zal het ook blijven in het jaar 

1984. Gemeentebelang komt weer met een amendement om de sluitingstijden te verruimen voor de horeca. Na    

urenlang beraad, drie schorsingen en het naderen van het nachtelijk uur, werd met elf stemmen voor en zeven tegen 

besloten, dat de horeca open mag blijven tot één uur ‘s nachts op de maandag tot en met de vrijdag.  

 

In januari 1984 wordt een begin gemaakt met de sloop van de gebouwen van voormalig hotel Ittmann. Het fameuze 

complex is dusdanig in verval geraakt dat de slopershamer door de zuilengalerij moet. Binnenkort herinnert een      

puinhoop aan de vroegere glorie van dit hotel. Op de plaats waar het gebouw gesitueerd is worden door twee        

stichtingen voorzieningen gebouwd voor bejaarden. De beide projecten worden in de loop van dit jaar opgestart en 

men hoopt het werk in 1986 gereed te hebben. Misschien zal 

men dan in de gaten gaan krijgen welke kans het Nunspeetse 

gemeentebestuur gemist heeft. Het statige gebouwencomplex 

leende zich bij uitstek voor een exclusief gemeentehuis. 

 

De fractie van Gemeentebelang stelt voor om, naast de glascontainers, ook containers te plaatsen om plastic in te 

verzamelen. Plastic is uitermate slecht voor het milieu en we moeten alles in het werk stellen om vervuiling tegen te 

gaan. Zo wil Gemeentebelang ook af van de bekende grijze vuilniszakken en overgaan op mini - containers. Het      

college staat hier positief tegenover en zal informatie gaan verzamelen uit gemeenten die hier toe zijn over gegaan. 

 

Het voltallige college van B&W gaf op donderdagmiddag 7 juni de eerste aanzet tot het bouwrijp maken van het     

bestemmingsplan ‘t Hul - Zeeweg. Moedig namen alle leden van het college een schop ter hand om het goede      

voorbeeld te geven. Donderdag 20 december 1984 zal wethouder de heer Baas (CDA) de troffel ter hand nemen om 

de eerste steen te metselen voor het bouwen van  woningen. Het betreft een complex van zeven premiewoningen    

aan de Nassaulaan, te bouwen door Van Klompenburg Bouwbedrijf B.V. te Nunspeet. Tevens zal bouwbedrijf               

Bossenbroek B.V. te Elspeet met de bouw van zeven woningen starten. 

 

In november 1984 worden de plannen voor de aanleg van een golfbaan bekend. Het moet een 27 - holes golfbaan 

gaan worden, hetgeen zou betekenen dat er direct werkgelegenheid ontstaat voor 15 tot 20 werknemers en indirect 

voor nog ongeveer tien personen. De plannen hebben nogal wat voeten in de golfaarde. 

 

Na lang beraad kondigt de heer Mulder aan de raad te gaan verlaten. “Ik heb elf jaar in een spanningsveld gezeten. 

Toch is het raadslidmaatschap dankbaar werk. Ik was een man van het compromis”. Begin volgend jaar verdwijnt een 

markant figuur uit de actuele politiek van de gemeente Nunspeet. Gemeentebelanger Mulder  uit Vierhouten. Een man 

die nooit een blad voor de mond nam. Gerrit Mulder werd 17 jaar geleden door Jaap Hiddink bij de partij betrokken. 

Nunspeet, hotel Ittmann 
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Mulder trad niet toe om zich tegen de kerk op zich te richten, dat zeker niet. “Ik ben zelf opgevoed in Elspeet. Mijn   

mening is echter dat we voor de kerken predikanten hebben. De kerk hoort in de politiek niet thuis”. Mulder wordt in de           

raad opgevolgd door plaatsgenoot de heer Van Ruler. “Ik had de rit  uit willen zitten, maar gezien de komende                 

verkiezingen, moet Van Ruler eerder een kans hebben. Anders is hij straks te onervaren. We zullen, evenals het CDA 

en de VVD gezien de landelijke tendens, een zware dobber krijgen”. Mulder erkent in dat verband dat de SGP en RPF 

in Nunspeet een soort machtspositie hebben. 

 

Op 31 januari 1985 neemt de heer Mulder officieel afscheid van de raad. Burgemeester de heer Smith spreekt hem 

met enige treurnis toe. De burgemeester van Vierhouten, zoals de bijnaam voor de heer Mulder luidt, wist vaak de 

spanning tijdens de vergaderingen te doorbreken met zijn boute en humoristische opmerkingen. Als afscheid biedt 

Mulder de gemeente een ‘bodebus’ aan. Een bodebus is een attribuut van een bode dat vroeger gebruikt werd bij    

Nederlandse overheidsinstellingen, aanvankelijk om poststukken in te doen, later ook als onderscheidingsteken. De 

burgemeester zegt toe dat een tweede exemplaar van de bodebus door de gemeente wordt aangeschaft. In de     

raadsvergadering van 28 februari 1985 wordt de heer Van Ruler beëdigd als opvolger van de heer Mulder.  

 

In de daarop volgende maand gaat de fractie van Gemeentebelang onder voorbehoud akkoord met het beschikbaar 

stellen van een krediet voor toeristisch onderzoek. Zij stelt als voorwaarde dat de gemeente ook consequenties moet 

trekken uit de resultaten van het onderzoek. Bij een gat in de markt zal men hier op in moeten spelen. 

 

In de algemene beschouwingen stelt de fractie, onder leiding van fractievoorzitter de heer Gommers, vragen over de 

situatie met de mini-container. Men mag na een jaar toch wel een antwoord verwachten. Ook vraagt de fractie        

aandacht voor het bouwrijp maken van het tweede industrieterrein, dat in ‘t Hul gesitueerd wordt.  

 

In december worden de bodebussen in gebruik genomen en in de laatste raadsvergadering dat jaar wordt afscheid 

genomen van burgemeester de heer Smith. Zijn gezondheid laat het niet toe, dat hij het ambt van burgemeester nog 

langer kan uitvoeren. 

 

Vanaf 1 januari 1986 zit de gemeente Nunspeet zonder burgemeester. Gemeentebelang nodigt alle partijen uit om 

deel te nemen aan een jongerenoverleg. Het voorstel is om per partij twee jongeren tussen de 17 en 26 jaar af te    

vaardigen om te komen tot gelijkgestemde ideeën. Helaas nam geen van de partijen deze uitdaging aan. Er wordt     

tevens in januari een krediet beschikbaar gesteld voor het oprichten van een woonwagenkamp in ‘t Hul. 

 

In maart escaleren de problemen rond het Waterschap op de Noordwest - Veluwe in een chaotisch verlopen              

vergadering van dit schap. De vereniging Gemeentebelang vraagt Provinciale Staten maatregelen te nemen die de 

rust in dit gebied moeten herstellen.  

 

De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn in volle gang. 

Op woensdag 19 maart 1986 konden de stemgerechtigden in de gemeente Nunspeet hun stem uitbrengen.            

Gemeentebelang kwam sterk uit de verkiezingen met een zetel winst. Gemeentebelang wist vrijwel alle kiezers te   

behouden en daarnaast nieuwe kiezers van de VVD, het CDA en in mindere mate de PvdA naar zich toe te trekken. In 

totaal werden 2116 stemmen op de partij van lijsttrekker Gommers uitgebracht. De heer Gommers kwam in het       

College en de heer Van Ruler wordt benoemd tot fractievoorzitter. De heer Berends wordt als raadslid de derde man. 

 

Al snel richt de heer Berends de aandacht op de toestand van het Zilverbeekje. Ondertussen is hij ook een van de    

initiatiefnemers om een comité op te richten ter behoud van molen De Maagd in Hulshorst. De inmiddels benoemde 

burgemeester van de gemeente Nunspeet, de heer De Kovel, wordt voorzitter van dit comité. 
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Helemaal probleemloos gaat het niet in 1986. Wethouder Gommers van Ruimtelijke Ordening heeft de handen vol aan 

de bezwaarschriften uit Hulshorst. Men had een plan om nieuwe sportvelden aan te leggen aan de Brandsweg en daar 

was een groot aantal mensen niet gelukkig mee. Er kwam desondanks toch een akkoord voor een nieuwe              

accommodatie aan de Brandsweg en het lopersteam van de voetbalvereniging Hulshorst kwam in het Guiness Book   

of Records door deelname aan de marathon “Rondje Zuiderzee”. De opbrengst was bestemd voor het clubgebouw.  

 

Bij het indienen van de begroting voor 1987 blijkt dat het beleid van voorgaande jaren zijn vruchten afwerpt. Op de 

begroting staat een saldo ‘onvoorzien’ van een kleine half miljoen. De fractie van Gemeentebelang maakt zich zorgen 

voor de toekomst over de manier waarop inwoners eigenhandig afwijken van de door de gemeente verstrekte          

vergunningen. Ook het probleem van de jeugd om haar vrije tijd zinvol door te brengen wordt steeds nijpender.  

 

De vereniging Gemeentebelang schrijft op 14 april 1987 een brief aan het gemeente-

bestuur met een voorstel terzake de toekomstige bestemming van het stationsgebouw te 

Hulshorst en doet daarbij de Nunspeetse bestuurders tegelijk een suggestie aan de hand 

voor een toeristische trekpleister in en rond dit buurtschap. Op 30 mei 1987 stopte       

trouwens de trein voor het laatst in Hulshorst. Alle protesten voor het behoud van station 

Hulshorst mochten niet baten. 

 

1987 is tevens een jubileumjaar voor Gemeentebelang. De vereniging bestaat 25 jaar en Gemeentebelang bedrijft al 

40 jaar onafhankelijke politiek in de raad van de gemeente Nunspeet (voorheen Ermelo). Ter ere van het jubileum 

wordt een boek uitgegeven. In dit jubileumboek wordt de historie van Gemeentebelang en een globale schets van 40 

jaar onafhankelijke politiek weergegeven. Het eerste exemplaar wordt door voorzitter de heer Straatsma aangeboden 

aan de burgemeester van  Nunspeet, De Kovel. 

 

Tijdens de druk bezochte jubileumreceptie werd het erelidmaatschap van Gemeentebelang toegekend aan de heer J. 

Hiddink. De heer Hiddink was één van de mannen die in de na-oorlogse jaren gestalte gaf aan Gemeentebelang.    

Samen met Jos Lussenburg heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de onafhankelijke politiek zoals die         

heden ten dage nog wordt bedreven door Gemeentebelang. De oorkonde en de gouden draagspeld werden hem             

overhandigd door voorzitter Straatsma. 

 

Met zeer veel interesse wacht Gemeentebelang in 1988 op de uitkomst van het onderzoek kernbewinkeling. “Het doet 

de fractie van Gemeentebelang deugd, dat het onderzoek zicht richt op de onderkenning van de zwakke punten in het 

verblijfsklimaat in het centrum van het dorp. Naar onze mening is één van die zwakke punten het ongezellige en     

nauwelijks uitnodigende karakter van in het bijzonder het hart van het centrum.” Aldus fractievoorzitter de heer Van 

Ruler. “Wat wij ons voor kunnen stellen, is een parkeergarage onder het Marktplein. Daarmee kan het aantal            

parkeerplaatsen worden gehandhaafd, vormt het ons inziens voor het publiek geen belemmering om in Nunspeet de 

inkopen te doen, wordt het winkelend publiek en iedereen van een lelijke aanblik verlost en kan aan het plein een    

aanzicht gegeven worden dat het in onze ogen verdient, namelijk dat van een plein dat de elementen van de vroegere 

dorpsbrink in zich heeft. Waarop de wekelijkse warenmarkt gehandhaafd moet blijven, dat deels als terras ingericht en 

aan de plaatselijke horeca-ondernemers verpacht kan worden en waarop allerlei activiteiten ten behoeve van de eigen 

inwoners en de toeristen kunnen plaatsvinden. Daarenboven lijkt het ons dat voor het overdekt parkeren een bijdrage 

van de parkeerders gevraagd moet worden,” vervolgt de heer Van Ruler.  

 

Ook de sluitingstijd van de horeca passeert weer de revue. Al jaren vormt de ‘verruiming sluitingstijden                      

horeca’ onderwerp van gesprek bij alle betrokkenen en dat zal het - bij welke regeling dan ook - wel blijven.                  

Desalniettemin heeft de fractie van Gemeentebelang geen vrede met de huidige regeling omdat deze niet parallel 

Hulshorst, station 
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loopt met de sluitingstijden van aangrenzende gemeenten en er in ISV-verband nauwelijks uniformiteit bestaat. Doch 

afgezien van een uniforme regeling staat de fractie tevens een verruiming voor van het geldende sluitingsuur tot 01:00 

uur gedurende de gehele week. Het motief, de verstrekking van sterke drank in sociaal-culturele accommodaties te 

verbieden of daarvan onder in de ogen van de fractie betuttelende voorwaarden af te wijken spreekt Gemeentebelang 

in het geheel niet aan. Het staat onomstotelijk vast dat de jeugd wat dit betreft (via particuliere gelegenheid) toch wel 

aan z’n ‘trekken’ kan komen.  

 

Het vaststellen van de begroting voor 1989 had wat voeten in de aarde. Na ruim   

zeven uur vergaderen heeft de gemeenteraad van Nunspeet de begroting           

vastgesteld. Acht voorstellen en vier moties van de PvdA werden door een ruime 

meerderheid van de tafel geveegd. Dat gold ook voor een motie van                      

Gemeentebelang. De fractie presenteerde ook een ingrijpend plan tot overkapping 

van de markt van Nunspeet. Benadrukt wordt dat door een overdekt Marktplein de 

gemeente beschikt over een ‘slechtweer accommodatie’ ten behoeve van activiteiten 

van verenigingen en anderen, waarmee dan ook het toerisme is gediend.  

 

Voorstellen en moties die van tafel werden geveegd waren onder andere verruiming van het sluitingsuur voor          

horecabedrijven (vóór stemden Gemeentebelang, VVD en de PvdA), het afschaffen van een leenkwartje voor romans 

en het verhogen van de contributie voor de bibliotheek, het in aanmerking laten komen van de Wereldwinkel voor een 

sympathiesubsidie en een extra verhoging van 1% van de onroerend goed belasting. Wel verhoogd werden de      

hondenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrecht en begraafrechten. 

 

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Nunspeet heeft de fractie van Gemeentebelang een plan          

gepresenteerd voor een overkapping van het centrum van Nunspeet. Op deze manier wil men het hart van Nunspeet 

een geheel andere aankleding geven. Volgens Gemeentebelang blijft er bij dit plan een redelijke parkeermogelijkheid 

bestaan op de Markt. Met de uitvoering van het plan is een bedrag van ƒ 850.000,- gemoeid. Ondanks een weerstand 

bij enkele ondernemers blijft Gemeentebelang van mening dat de Dorpsstraat autovrij moet worden.  

 

In maart 1989 gaf wethouder de heer Gommers het startsein voor de ‘Actie        

Tankslag’, een schoonmaak en verwijderingsoperatie. De wethouder kroop, gehuld 

in een nog smetteloze witte overal, in een tank om de vervuiling te inventariseren en 

een aanvang te maken met het schoonmaken. Door de actie probeert de gemeente 

te voorkomen dat een groot aantal liters olie, brandstoffen en ander vervuilend     

materiaal in de bodem van de gemeente Nunspeet verdwijnt. 

 

De gemeenteraad van Nunspeet gaat in september 1989 akkoord met de aanleg van een sportcomplex aan de 

Brandsweg te Hulshorst. Tijdens de raadsvergadering werd besloten het laatst benodigde stuk grond van de familie 

Van Buren - Brummel aan te kopen. Gezien de hoge prijs die moest worden betaald, stemden de fracties van VVD en 

SGP tegen. De overige partijen stemden voor de aankoop. De heer Van Ruler (Gemeentebelang) wilde niet        

dwarsliggen: „Als je er een makelaar op afstuurt, moet je ook het een en ander aan hem kunnen overlaten". 

 

1990 staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. NUNSPEET OP Z’N BEST heet het verkiezings-

programma van Gemeentebelang voor 1990-1994. Even is er sprake van een lijstverbinding tussen CDA, VVD, PvdA 

en Gemeentebelang, om een machtsblok te kunnen vormen tegen de lijstverbinding RPF – SGP, die gezamenlijk op 

totaal 8 van de 19 zetels komen. Door de keuze voor zelfstandigheid van het CDA, komt er geen lijstverbinding,    

waardoor Gemeentebelang gewoon zelfstandig de campagne in gaat. 

‘Actie Tankslag, wethouder 

Gommers aan het werk 
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Paul Gommers legt duidelijk uit, waar Gemeentebelang voor staat: “Onze partij is er voor iedereen. Wij dringen geen 

principes op en eerbiedigen ieders overtuiging. Het algemeen belang is ieders belang, is plaatselijk belang, dus       

Gemeentebelang.” Hieronder volgen enkele speerpunten uit het programma: 

 

Nunspeetse monumenten en landschappelijk schoon dienen goed onderhouden te worden en bewaard uit historisch 

en recreatief oogpunt. Een milieu-informatiecentrum op het landgoed in Hulshorst is een van de wensen. Sowieso wil 

men veel meer aandacht voor bescherming van het milieu. Hier ligt een overheidstaak die vraagt om ingrijpende    

maatregelen. 

 

Ook in de kleine kernen, vooral in Elspeet, moeten nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Instroom door mensen 

van buitenaf moet zoveel mogelijk beperkt worden. De kleine kernen moeten ook op de kabel/het centrale antenne-

systeem aangesloten worden. De Lokale Radio Nunspeet (LRN) speelt een belangrijke rol binnen het hele dorp en kan 

in geval van calamiteiten ook gebruikt worden. Gemeentebelang is voorstander om, met respect voor elkaars identiteit, 

de diverse elkaar overlappende voorzieningen en organisaties samen te laten werken. 

 

Uitbreiding van de openstelling van horeca is nodig door het veranderde uitgaansgedrag van met name jongeren.    

Anno 1990 sluiten de kroegen nog steeds om half 12. Daarnaast zou Nunspeet door uitbreiding van mogelijkheden 

van De Brake nog aantrekkelijker moeten worden voor toeristen. Ook de verscheidenheid van winkels binnen de kern 

verdient de aandacht. De gemeente kan door het treffen van voorzieningen of door het stimuleren van activiteiten het    

verblijf in het dorp veraangenamen. 

 

Op 21 maart 1990 wordt er gekozen voor voortzetting van het beleid: 

Groen licht voor de regerende partijen. Gemeentebelang stijgt van 3 naar 

4 zetels. CDA, SGP en RPF houden hun 4 zetels. De PvdA houdt 2      

zetels, de VVD gaat terug van 2 naar 1. Gemeentebelang is met 3076 

stemmen de grootste partij en begint de college-onderhandelingen. Paul 

Gommers gaat met alle partijen praten. Tenslotte komt het erop neer, dat 

de oude coalitiesamenstelling gehandhaafd blijft: Gemeentebelang, SGP, 

CDA en RPF. Voor Gemeentebelang komt Aartje Pos-Franken nieuw in 

de raad, naast Paul Gommers, Aart van Ruler en Gerard Berends. 

 

In januari 1991 opent bar dancing The Joy haar deuren. Het voormalig pand ‘Daantje’ aan de Stationslaan heeft in drie 

maanden tijd een gedaanteverwisseling ondergaan. In maart wordt in een aangrenzende ruimte ook nog een ‘pub’ 

geopend, een café waar in de zomermaanden een terras bij zal zijn.  

 

In maart worden door de Raad van State de bezwaren van een aantal belanghebbenden in Elspeet gegrond verklaard. 

Hiermee is de geplande uitbreiding van de stortplaats De Kril afgeblazen. De gemeente Nunspeet was van plan de 

bestaande en nagenoeg volle vuilstortplaats aan de Heetkamp in Elspeet af te dekken met het zand dat ze naast de 

stortplaats zou afgraven. Het zo ontstane gat zou dan weer als stortplaats gebruikt worden.  

 

Om het oneigenlijk gebruik van de heideterreinen in de gemeente Nunspeet te beperken wil het college van B&W een 

bedrag van ƒ 23.000,- beschikbaar stellen om een uitgebreid bordenstelsel bij de heideterreinen in te voeren. Dit   

stuitte op grote weerstand onder andere van Gemeentebelang. De heer Van Ruler: “Ik wandel regelmatig op de heide 

zonder ook maar iemand tegen te komen, het is dan ook onnodig zo’n gebied aan te wijzen”. 

 

 

Fractieberaad: Pos - Franken, 

Berends,, Van Ruler en Gommers,  
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Rond 1 juli 1991 wordt in Nunspeet de gemeentelijke monumentenverordening van toepassing verklaard. Wethouder 

de heer Gommers zei dat het eerst de bedoeling was de verordening al in mei 1990 afgerond te hebben. Door de       

complexiteit van de inventarisatie is dit helaas niet gelukt. De gemeente Nunspeet heeft een uitvoerige inventarisatie 

gehouden in de vier kernen van Nunspeet. Deze inventarisatie, waarbij de bevolking uitvoerig is betrokken, heeft een 

waslijst van mogelijke monumenten opgeleverd. Uit deze lijst zal een selectie worden gemaakt. 

 

Daarnaast pleit Gemeentebelang voor een facelift van het dorpscentrum van Nunspeet. De heer Van Ruler:“              

’s Avonds is het Marktplein een leeg plein zonder sfeer en overdag een blikken plein”. Wethouder Gommers is ook 

voorstander van een autovrije markt en gaf aan dat in het centrumplan ook de aanleg van een rotonde bij het Stations-

plein wordt meegenomen. In aansluiting hierop presenteert de wethouder een eerste plan om de grote problemen met 

betrekking tot de parkeergelegenheid in de kom van Nunspeet tegen te gaan. Het gebied tussen de Zeeweg en de 

Kroonlaan zal worden bestemd als parkeergelegenheid. Momenteel zijn er volkstuintjes. Met name tijdens de       

weekmarkt is de kom van Nunspeet overvol met auto’s. Reden voor klachten van marktkooplui, plaatselijke             

ondernemers en het publiek. 

 

Gemeentebelang vraagt in juli opheldering over het kappen van bomen in de middenberm van de A-28. Volgens     

ingenieur Kram van Rijkswaterstaat zijn deze bomen een gevaar voor automobilisten die van de weg raken. Naar de 

mening van Gemeentebelang is Rijkswaterstaat bezig om één van de mooiste bermen van Nederland op te offeren. 

“Moet dan alles wijken aan het ontbreken van verantwoordelijkheidsbesef bij een enkele weggebruiker?” Vraagt de 

secretaris, de heer Vissenberg, zich af. 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van Gemeentebelang in november 1991 wordt de heer Felix Agasi uit          

Hulshorst tot voorzitter gekozen. Hij is werkzaam als officier bij de Koninklijke Landmacht. 

 

1992 begint met grote onrust in Nunspeet. Vele tienduizenden guldens aan schade tijdens de jaarwisseling en een 

aantal aanhoudingen in Nunspeet worden genoemd in de kranten. Letterlijk alle telefooncellen werden vernield, een 

politiewagen werd zwaar beschadigd, doordat jongeren de achterruit insloegen, spiegels eraf rukten en de carrosserie 

in elkaar schopten. Vele ruiten sneuvelden, veel brandstichtingen en overal werden vernielingen aangericht in het   

centrum van Nunspeet. De politie voerde op het Marktplein enkele charges uit om massale vechtpartijen te           

voorkomen. Ook in Hulshorst waren oud-en-nieuwrellen. Onder andere een stapel banden werd in de brand gestoken. 

Toen de brandweer kwam en gemeentewerken de stapel van de weg wilde schuiven dreigde een handgemeen. De 

politie kwam eraan te pas om ambtenaren en spuitgasten te beschermen. 

 

In april worden door de commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland, de heer dr. Terlouw, de nieuwe     

brandweerkazerne en het Rode Kruisgebouw aan de Elburgerweg geopend. Beide hulpverleningsorganisaties,    

waartoe goedopgeleide vrijwilligers behoren, hebben hiermee de beschikking gekregen over een multifunctioneel    

onderkomen dat een voorbeeld kan zijn voor menig andere plaats in ons land. 

 

In mei 1992 stroomt het Zilverbeekje in Hulshorst weer als vanouds. Om dit mogelijk te maken moest 60 meter grond 

worden afgegraven om de bovenloop van de beek bloot te leggen. Gemeentebelang heeft zich in samenspraak met 

de buurtvereniging Hulshorst hiervoor sterk gemaakt.  

 

In augustus spreekt wethouder Gommers zich in een brief uit voor een schoner milieu. Namens de gemeente         

Nunspeet en de gas– en electriciteitsleveranciers - GAMOG en PGEM - vraagt de heer Gommers aandacht voor de 

actie “Energiebesparing voor een schoner milieu”. Een campagne waar het gemeentebestuur van Nunspeet van harte 

achter staat. 
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Op de valreep van december 1992 maakt D66 bekend dat de politieke afdeling Nunspeet weer actief wordt. D66 is tot 

1990 vertegenwoordigd geweest in de gemeenteraad van Nunspeet en tijdens de verkiezingen van 1990 viel D66    

buiten de raad. Sindsdien is de afdeling Nunspeet een wat slapend bestaan gaan leiden. D66 gaat proberen deel te 

nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1994.  

 

Daarnaast houdt de gemeente Nunspeet haar hart vast tijdens de laatste dagen in het jaar 1992, de jaarwisseling 

1991 - 1992 laat nog steeds haar sporen na. Zint de jeugd op wraak voor de hoge boetes die zij hebben gekregen 

voor de rumoerige oud-en-nieuw van afgelopen jaar? De gevreesde ongeregeldheden blijven gelukkig uit tijdens een 

opvallend rustige jaarwisseling in de gemeente Nunspeet. Hierdoor kan in januari meteen afgetrapt worden met de 

aankondiging dat Nunspeet nog verder wil uitbreiden. Met de bouw van 115 woningen in het gebied De Marsse-Oost, 

ten zuiden van de Hullerweg en aansluitend op de bouw in de nieuwste woonwijk ‘t Hul, wil Nunspeet de komende 

drie jaar flink uitbreiden. 

 

In maart krijgt Elspeet een steunpunt toegewezen en Nunspeet krijgt 15 nieuwe verzorgplaatsen. De stichting          

Ittmannshof krijgt 12 extra bedden, de stichting Filadelfia 3. Mevrouw A. Pos - Franken had zich hier sterk voor       

gemaakt. Mevrouw Pos toonde zich uitermate blij met de extra bedden in de gemeente Nunspeet. Met name de SGP 

en de RPF hadden moeite met de plannen van de gemeenteraad. Dit werd betreurd door mevrouw Pos: “Het is      

jammer dat de discussie op deze wijze vertroebeld wordt”, doelende op de achtergrond van de partijen. 

 

In juni komt koningin Beatrix op werkbezoek naar de Noordwest - Veluwe en zij doet onder andere Nunspeet aan. Na 

haar lunch in restaurant de Zwaluwhoeve in Hierden gaat de koninklijke bus richting Nunspeet om het opvangcentrum 

voor jonge asielzoekers, Valentijn, te bezoeken. De koningin is zichtbaar onder de indruk tijdens haar bezoek. Het is 

ook bijzonder, zo’n hoge gast in een houten noodgebouwtje midden in een gewoon Nunspeets bos, waar tussen de 

bomen door de paarden van de bereden politie zijn te ontwaren. 

 

Naast dit heugelijke nieuws kampt het dorpshuis Vierhouten met tekorten. De gemeente Nunspeet geeft de           

voorziening een financiële injectie zodat het voortbestaan niet in gevaar komt. Dit tot genoegen van mevrouw Pos - 

Franken: “We moeten nu een stimulans geven”. De heer Van Ruler, tevens bijna 25 jaar bestuurslid van het         

dorpshuis: “Naheffingen van de belastingdienst en het GAK hebben ons behoorlijk in de problemen gebracht.”        

Tenslotte neemt de gemeente het dorpshuis over van de stichting. 

 

In juli komt Gemeentebelang met een oplossing voor het Stationsplein. Het plan met 

als basis een verkeersplein werd overhandigd aan wethouder Meijer (RPF). Het     

voorstel is erop gericht met zo min mogelijk kosten tot een acceptabel verkeers-

circulatieplan te komen. Bij deze oplossing kan het VVV-kantoor blijven staan en blijft 

een groot deel van de parkeerplaatsen gehandhaafd. Verder houdt het plan in dat bij 

normale sluitingstijden van de spoorbomen, het overige verkeer zijn weg kan           

vervolgen en het biedt een veilige doorgang voor fietsers. De basis is een verkeersplein op de hoek Stationslaan/

Nijverheidsweg en een éénrichtingscirculatie om het Stationsplein. Om de verkeersstroom richting Elspeet soepel te 

laten overgaan in één rijstrook, dient over enige afstand de dubbele rijstrook door te lopen. Om te voorkomen dat    

verkeer dat uit de richting Stationsplein/Stationslaan de Industrieweg in moet, stagnatie veroorzaakt, is het wenselijk 

op de hoek Industrieweg/Nijverheidsweg een verkeersplein te projecteren. Verder laat Gemeentebelang weten dat 

voor de bushalten, taxiplaatsen en parkeerplaatsen verschillende varianten mogelijk zijn. 

 

Gemeentebelang vindt het herinrichtingsplan centrum Nunspeet niet ver genoeg gaan en uit felle kritiek. Het            

hele plan is niets meer dan een opknapbeurt van het winkelhart en heeft weinig met een herinrichting te maken. De 

De heren Meijer (RPF), Van Ruler en   

Kraandijk kijken naar het ontwerp van  de 

‘vierkante rotonde’ van de heer Agasi 
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heer Van Ruler: ”Dit is een half plan, als je aan een herinrichting begint dan moet je het goed doen. Nunspeet is een 

toeristische plaats. Het Marktplein moet voor activiteiten worden gebruikt, niet voor auto’s. We moeten het hart van 

Nunspeet weer tot leven brengen.” De heer Van Ruler benadrukte nogmaals het standpunt van Gemeentebelang voor 

een autovrij centrum. Ondanks dat Gemeentebelang tegen stemt gaat de gemeenteraad in augustus akkoord met een 

facelift voor het Marktplein.  

 

De raad ruziet over vluchtelingenopvang in Nunspeet, in navolging van de raad sluiten de rijen bij Gemeentebelang 

niet optimaal. Mevrouw Pos - Franken wil in tegenstelling tot haar fractiegenoten het PvdA-voorstel om toch woningen 

beschikbaar te stellen bespreekbaar maken binnen de vereniging. “Dat mijn fractiegenoten een andere mening zijn 

toegedaan is hun goed recht. Maar geef iedereen wel de gelegenheid om zijn mening te uiten,” aldus mevrouw Pos - 

Franken. 

 

Aan het eind van het jaar 1993 overschrijdt het inwoneraantal van Nunspeet de 25.000. Dit betekent dat de gemeente-

raad van Nunspeet na de verkiezingen van 1994 uit 21 raadsleden zal bestaan. Tot dan toe zijn dat er nog 19. 

 

In 1994 bestaat de motorcross in Elspeet 10 jaar, maar nog datzelfde jaar wordt het terrein aan de Staverdenseweg 

gesloten vanwege de ligging in het Veluwe-Massief. Het terrein van Nunspeet voldoet nog lang niet aan de eisen, 

maar moet ook Elspeters en Ermeloërs opvangen. 

 

De Hulshorster molen De Maagd bestaat 100 jaar, molen De Duif in Nunspeet heeft iedere zaterdag in de zomer 

Open Huis en het opknappen van De Hoop in Elspeet gaat naar schatting ƒ 350.000,- kosten. De Kril gaat dicht en 

Mennorode krijgt stroom uit het stortgas. De gemeente, regio en natuurorganisaties willen een vergistingsinstallatie in 

Harderwijk, maar de provincie wil een verbrandingsoven erbij in Duiven. Het illegaal afval storten in de natuur neemt 

toe, maar de politie heeft te weinig personeel voor extra toezicht. 

 

De menvereniging in Hulshorst legt een menroute aan, de gemeente geeft een ruiterroutekaart uit en er vallen acht    

gewonden tijdens de Nunspeter dorpentocht door op hol geslagen paarden. De Brem wordt een verzorgingstehuis 

voor 12 bewoners. In de toekomst komen er nog 24 woningen bij. 

 

In Vierhouten wordt op 4 mei 1994 een gedenkteken bij het Geheime Dorp onthuld. Later dat jaar worden 2 hutten 

nagebouwd, om een betere indruk te geven van hoe het werkelijk was. 

 

In verkiezingsjaar 1994 probeert Gemeentebelang zoals altijd zo goed mogelijk de belangen van alle inwoners te    

behartigen, hoewel je het nooit ieder individu naar de zin kan maken. De vereniging wil een brug zijn tussen burger en 

gemeentebestuur en zo meewerken aan oplossingen voor problemen en wensen. De fractie is altijd dicht bij de       

inwoners en voor een ieder bereikbaar. Particulier initiatief wordt zeer op prijs gesteld, overheidsbemoeienis moet   

vermeden worden.  

Omdat de gemeente de afgelopen jaren geen inflatiecorrectie toegepast heeft, zullen de gemeentelijke belastingen nu 

verhoogd moeten worden om het voorzieningenniveau op peil te houden en waar mogelijk uit te breiden. De thuiszorg 

zal mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving moeten verzorgen. Een steunpunt zoals in Elspeet is       

gerealiseerd, moet ook in de andere kleine kernen opgericht worden. 

 

De sportaccommodaties krijgen met tarifering te maken, wat een flinke lastenverzwaring betekent. Het zou jammer 

zijn als de jeugd hiervan de dupe werd, maar ook voor ouderen en gehandicapten moeten voorzieningen goed        

toegankelijk blijven. 
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Door het sluiten van de Winkelmankazerne gaan veel arbeidsplaatsen verloren, zowel van militairen als van            

burgerpersoneel. Dit banenverlies kan redelijk gecompenseerd worden door een stuk industrieterrein te realiseren in 

combinatie met een oostelijke rondweg. Bovendien mag eindelijk in Elspeet-Noord gebouwd worden. Passende   

woonruimte met name voor jongeren en ouderen, voor starters en voor Nunspeters die naar plaatsen in de buurt zijn 

uitgeweken, is zeer gewenst. Nunspeet is een min-nul-gemeente, wat betekent, dat het inwoneraantal teruggebracht 

moet worden. 

 

Gemeentebelang is geen tegenstander van een Multifunctionele Accommodatie, als de behoefte aan zo’n gebouw 

tenminste aangetoond kan worden. Zo’n gebouw is een enorme investering, daar moet ook een commerciële uitbating 

mogelijk zijn. 

 

Gemeentebelang is voorstander van realistische milieumaatregelen. Gescheiden afvalinzameling en recycling moeten 

verder ontwikkeld worden. Er moet een nieuw tariefsysteem komen: Als je weinig laat afvoeren, moet je ook weinig 

hoeven betalen.  

 

Het Stationsplein, vrachtverkeer in de wijk Oenenburg, diverse beruchte kruisingen moeten nodig aangepakt worden. 

Snelheidsremmende maatregelen alleen waar nodig is, maar 30-km-zones zijn niet erg gewenst. Gemeentebelang is 

tevreden met de vorderingen van de CAI en wil het uitrollen van het systeem bevorderen. Met ingang van dit jaar is 

het aantal raadszetels verhoogd van 19 naar 21 en met een opkomst van 78,41%  (waarvan 25,5%, 3728 stemmen 

voor Gemeentebelang) kreeg Gemeentebelang maar liefst 6 zetels (5 + 1 restzetel), ondanks het feit dat in hun     

campagne enkele partijen hadden geprobeerd Gemeentebelang onderuit te halen.  

 

Eric Hop van Jong Gemeentebelang kwam een paar stemmen te kort om met voorkeur in de raad gekozen te worden. 

Zelfs PvdA en VVD zijn blij met het coalitieprogramma, omdat ze enkele van hun punten hebben kunnen scoren. 

Daarnaast wordt naar een Gemeentebelang-idee besloten, dat eenmansfracties voor maximaal 2 commissies hun 2e 

man kunnen inzetten. Dat scheelt de heren Verheijdt (PvdA) en De Bruijn (VVD) veel werk. 

 

Paul Gommers (wethouder), Aart van Ruler, Cees Vissenberg, Edward van der Geest, Theo Kraandijk 

(fractievoorzitter) en Felix Agasi komen in de raad. 

 

Januari 1995 begint met het nieuws dat ‘t Hul niet rendabel is voor een supermarkt. Dit tot ongenoegen van het       

college van B&W, dat graag een supermarkt aan de Oranjelaan ziet verschijnen. De ondernemers vinden dat de     

overige supermarkten op korte afstand zijn gelegen en uitstekend via de Zeeweg zijn te bereiken. Daarnaast is de wijk 

te klein om tot een rendabele exploitatie te komen. Ondanks pogingen van de SGP-fractie het openluchtzwembad 

open te houden gaat zwembad De Tol definitief dicht. Met overgrote meerderheid heeft de gemeenteraad dit besloten. 

“De inwoners van Nunspeet beschikken met De Zandenplas over een goed alternatief. Bovendien kan men bij slechte 

weersomstandigheden terecht in het overdekte recreatiecentrum De Brake”, aldus de heer Van der Geest. 

 

Op woensdag 21 juni 1995 vindt de eerste strijd om de Nunspeetse Keiler plaats. Sportief en financieel gezien is de 

Keiler een succes. De doelstelling van het sportieve spektakel om door middel van gesponsorde teams een            

belangrijke bijdrage te gaan leveren aan een nieuwe bus voor het ouderenvervoer in de gemeente Nunspeet is       

volledig gehaald. De drie Nunspeetse service clubs; Rotary, Tafelronde en Lions, konden een bedrag van ƒ 60.000,-             

overhandigen aan de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet. Vervolgens kon wethouder de heer  Baas (CDA) formeel 

bevestigen dat de derde AMVO bus een feit is. De gemeente zal het resterende bedrag van ƒ 40.000,- beschikbaar 

stellen vanuit de pot ‘voorzieningen gehandicapten’. 
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Gemeentebelang pleit in november voor afschaffing van de hondenbelasting. Volgens de heer Agasi handelt          

Nunspeet in strijd met de Grondwet, doordat zij burgers niet gelijk behandelt met het heffen van hondenbelasting. 

“Wanneer wij belasting heffen van een bepaalde groep inwoners moeten zij ook verwachten dat hun geld wordt       

gebruikt ter bestrijding van de overlast”, vult Agasi aan. 

 

In december wordt de heer Muntz tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. Muntz was directeur            

communicatie en marketing bij een zorgverzekeraar en het brein achter de reclame ‘Even Apeldoorn bellen’. De heer 

Muntz is bestuurslid geweest en heeft veel propagandawerk voor de verkiezingen gedaan. 

 

In januari 1996 start de omvangrijke sanering van het terrein van de voormalige verffabriek Veluvine. De                  

werkzaamheden nemen vermoedelijk meer dan 10 jaar in beslag. De gehele sanering kost ruim ƒ 7.000.000,-.      

Nunspeet betaalt 1,43 miljoen gulden en Hoechst, de laatste eigenaar van de verffabriek, 5,75 miljoen. De laatste   

jaren was het terrein, ondanks de vervuiling, een geliefde speelplek voor kinderen. Ook hondenbezitters lieten er hun            

viervoeters uit. Gemeentebelang spreekt zich bij monde van de heren Gommers en Vissenberg uit voor de bouw van 

een multifunctioneel centrum op het huidige ‘gifveldje’. 

 

Eind januari volgt een overweging om een aanklacht in te dienen tegen wethouder Gommers wegens laster. De heer 

Van Lammeren is gevallen over een uitlating van Gommers dat Van Lammeren erop uit zou zijn de Gecombineerde 

Pluimvee Slachterij (GPS) uit Nunspeet ‘weg te willen pesten’. Van Lammeren bezit een woning aan de Klaterweg op 

180 meter afstand van het Nunspeetse bedrijf en klaagt regelmatig over stank– en geluidsoverlast. Van Lammeren is   

vooral bevreesd voor de aanleg van de oostelijke rondweg langs Nunspeet. Van Lammeren vreest dat hierdoor de 

overlast voor hem zal toenemen. Hij zegt door te zullen strijden tot de klachten voorbij zijn. 

 

De commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu scharen zich in februari wel achter wethouder       

Gommers inzake het ‘beruchte’ vuilverwerkingscontract. Mede in verband met sluiting van stortplaats De Kril te      

Elspeet moest in januari 1993 worden uitgeweken naar een nieuwe verwerkingsplaats voor het Nunspeetse afval.   

Uiteindelijk resteerden twee opties: verbranden bij de Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) in Weurt of doorstorten 

op een stortplaats elders. “Dat levert ons op jaarbasis een besparing van ƒ 750.000,- op,” aldus Gommers. 

 

Gemeentebelang heeft de voetbalvereniging Vierhouten vereerd met een werkbezoek. Drie raadsleden, de heren   

Vissenberg, Van Ruler en Kraandijk, alsmede twee bestuursleden, de heren Boshuizen en Van der Knaap, kwamen 

poolshoogte nemen van de knelpunten. Zoals bekend heeft de voetbalvereniging bij de gemeente een verzoek      

ingediend voor de aanleg van twee sportvelden en een trainingsveld op de aangrenzende heide. Tot dan toe heeft de 

voetbalvereniging nog steeds geen antwoord gekregen. Gemeentebelang gaat nu via de politieke kanalen uitzoeken 

hoe het zit met die aanvraag. 

 

In maart wordt een fontein geplaatst op de Markt in Nunspeet. Het kunstwerk (hengelaartje met fiets) zal de fontein 

een karakter moeten geven. 

 

Het sluitingsuur van de horeca is wederom een heet hangijzer in de gemeenteraad. De fracties van RPF en SGP    

deden een dringend beroep op de overige raadsfracties de sluitingstijd in de Algemene Politie Verordening aan te 

passen. ‘Nunspeet is de meest geliberaliseerde gemeente van de Noordwest - Veluwe. Daarmee trekken we de    

overlast naar ons toe’ beweerden de RPF en de SGP. De fractievoorzitter van Gemeentebelang, de heer Kraandijk, 

betreurde dat het sluitingsuur onderwerp van discussie was. ‘De nota is bedoeld voor alle horecagelegenheden in de 

gemeente Nunspeet en niet alleen voor de Stationslaan. Blijkbaar hebben de RPF en de SGP een stok gevonden om 

de hond te slaan. Overigens staat de politie achter de huidige regeling. Dat bevestigen de politierapporten. Er is     
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minder overlast bij gespreid vertrek van de horecabezoekers’. De horecagelegenheden in Nunspeet mogen sinds 

1990 zelf bepalen wanneer zij hun deuren sluiten. Tussen één uur ‘s nachts en zeven uur ‘s ochtends mogen zij     

echter niemand meer toelaten. Een raadsmeerderheid, waaronder Gemeentebelang ziet niets in het voorstel van RPF 

en SGP. 

 

In december trekken onderzoekers aan de bel: “Nunspeet moet investeren in natuur en cultuur”. Nunspeet moet de 

veelzijdige, afwisselende natuur en cultuur aan het Veluwemeer uitbuiten om aantrekkelijk te blijven voor jeugd en 

vakantiegangers. De fracties van Gemeentebelang, PvdA en VVD willen dat er meer jeugd naar de gemeente komt en 

hebben daarom geld over voor spectaculaire evenementen. RPF en SGP denken dat Nunspeet juist sterk staat door 

wat het heeft: de veelzijdige Veluwse natuur.   

 

Eind december komt Gemeentebelang, de grootste fractie in Nunspeet, met het voorstel om het drempelbedrag voor 

de bijstandsregeling te laten vallen. “Als iemand dringend om 50 gulden verlegen zit, mag een administratieve      

drempel nooit de reden zijn om die bijstand toch maar niet te geven”, zo motiveerde raadslid de heer Vissenberg het 

standpunt van Gemeentebelang. Een grote meerderheid van de raad is voorstander van versoepeling van de         

bijstandsregeling. 

 

De gemeente Nunspeet viert op 1 januari 1997 haar 25e verjaardag. Alle inwoners zijn uitgenodigd voor de jubileum– 

en nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis.  

 

Ondanks de bezwaren van twee ministeries wil de gemeente Nunspeet een stuk bos aan de Uddelerweg in Elspeet 

kappen om ruimte te maken voor een voetbalveld. Een alternatief perceel is volgens de gemeente niet haalbaar      

omdat de eigenaar om principiële redenen zijn grond niet wil verkopen. Wethouder Gommers sluit grondonteigening 

niet uit. Gommers benadrukte dat hij een onteigeningsprocedure echt als laatste redmiddel ziet. Dat het voetbalveld er 

moet komen, is voor de gemeenteraad een uitgemaakte zaak. De enige voetbalclub die het dorp rijk is, zit dringend 

om een extra veld verlegen omdat het jeugdledenaantal de laatste jaren sterk groeit. Daar komt volgens de gemeente 

nog eens bij dat voetbal in Elspeet een geaccepteerde sport aan het worden is. 

 

In februari wordt de gemeente Nunspeet opgeschrikt door de tweede moord in twee maanden. Huisarts Martin Geuze 

wordt op straat neergestoken en sterft ter plekke aan zijn verwondingen. Twee maanden daarvoor werd het levenloze 

lichaam van Chris van de Werken aangetroffen in de bossen bij Nunspeet. Hij blijkt te zijn doodgeschoten. 

 

In maart gaat het Stationsplein op de schop. Met man en macht wordt   

onder andere aan de aanleg van een rotonde gewerkt. Tevens onderzoekt 

het college of het FNV-gebouw aan de F.A. Molijnlaan de functie van    

multicultureel centrum kan krijgen. 

 

Gemeentebelang pleit al sinds 1989 voor één groot gebouw waarin zo veel mogelijk plaatselijke organisaties op het 

gebied van cultureel en  welzijnswerk worden ondergebracht. Op termijn zou dat volgens Gemeentebelang goedkoper 

zijn dan handhaving van de afzonderlijke gebouwen. Gemeentebelang denkt dat de aankoopkosten van het FNV-oord 

kunnen worden gedrukt door de verkoop van de gebouwen waar de organisaties nu in zitten. 

 

Het ruim opgezette Veluwe-Oord zou zich met zijn conferentiezaal, vergaderruimtes en grote centrale keuken in de 

mening van Vissenberg prima lenen voor een multicultureel centrum. ”Eventueel kan een vleugel van het gebouw aan 

een hotel worden verhuurd", aldus Vissenberg in een toelichting.  

 

Nunspeet, Stationsplein 
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In april haalt de voetbalvereniging Nunspeet een kop in de Telegraaf. Echter de berichtgeving is niet positief. Na     

afloop van de wedstrijd Nunspeet - WHC Wezep ontstaat er een massale vechtpartij. Hierbij vallen vier gewonden en 

worden zeven arrestaties verricht. 

 

Gelukkig ook positief nieuws in april. De heer Gommers wordt koninklijk onderscheiden voor zijn verdiensten in het 

verenigingsleven. Naast de actieve politieke werkzaamheden voor Gemeentebelang is Gommers in het Nunspeetse 

verenigingsleven een goede bekende. 

 

De rondweg oost en industrieterrein De Kolk belanden in een crisis als blijkt dat de Nunspeetse boeren hun grond niet 

verkopen. De boeren hebben een bezwaarschrift naar de provincie Gelderland gestuurd en hun vertrouwen in één lid 

van het gemeentebestuur, wethouder Gommers, opgezegd.  

 

Het voorstel van het college om de hondenbelasting in het jaar 1998 te handhaven is met verontwaardiging             

ontvangen. Volgens de fractie van Gemeentebelang is deze heffing volstrekt ‘onrechtvaardig’. Bij het vaststellen van 

de begroting dient de fractievoorzitter, de heer Kraandijk, een voorstel in tot afschaffing van de hondenbelasting. Dit     

voorstel haalt het net niet, met 10 stemmen voor tegen 11 tegen. 

 

De heer Gommers voert tijdens de Nunspeetse gemeenteraadsverkiezingen in 1988 weer de lijst aan voor             

Gemeentebelang. Gommers zit sinds 1975 in de gemeenteraad. Hij is sinds 1980, met een onderbreking van         

tweeënhalf jaar, wethouder in Nunspeet. Hij beheert op dat moment de portefeuille VROM. Na Gommers volgen op de 

lijst voor de fractie Gemeentebelang; de heer Van Ruler, De heer Kraandijk, de heer Vissenberg, de heer Agasi en 

mevrouw De Valk - Huisman. De laatste is een nieuweling binnen de Nunspeetse politiek. Haar zesde positie op de 

kandidatenlijst heeft te maken met ‘het rustiger aan doen’ van het toenmalige raadslid de heer Van der Geest, die 

komt als zevende op de lijst. 

 

Onder het motto “SAMEN VERDER OP DE GOEDE WEG” legt Paul Gommers het  verschil uit tussen lokale en      

landelijke partijen in het verkiezingsjaar 1998: Het uitdragen van levensovertuiging staat landelijk hoog in het vaandel. 

Een lokale partij is niet links of rechts, maar probeert de kloof tussen burger en bestuur te dichten en is voor iedereen. 

 

De speerpunten zijn onder andere: Woningbouw in de kleine kernen, voor senioren, maar ook voor 1- en 2-persoons 

huishoudens. Er moet gezocht worden naar simpele maatregelen die beter werken dan een grootse en dure aanpak. 

Geen stadse fratsen! De hondenbelasting dient afgeschaft te worden en er moet meer gedaan worden voor scheiding 

van afval. Meer containers en afzonderlijke oud-papier-recycling. 

 

Daarnaast komt de politie mankracht tekort. Gemeentebelang is voor extra geld om concrete resultaten te kunnen 

boeken. Meer controle en handhaving zijn gewenst tegen drugsgebruik en vandalisme. 

 

Met 3160 stemmen komt Gemeentebelang in 1998 op 5 zetels. De coalitie van SGP, Gemeentebelang, RPF en CDA 

blijft ongewijzigd en ieder van die partijen levert een wethouder. Paul Gommers neemt voor Gemeentebelang plaats in 

het college. Hij wisselt na 12 jaar VROM in voor Openbare Werken, Verkeer en Sport. Hij is tevens locoburgemeester. 

Aart van Ruler (Ruimtelijke Ordening), Theo Kraandijk (Algemeen Bestuur en fractievoorzitter) Cees Vissenberg 

(Welzijn) en Felix Agasi (Ruimtelijke Ordening en Wonen) vormen de fractie.  

 

Dit keer zijn de VVD en de PvdA een lijstbinding aangegaan, wat resulteerde in 4 zetels samen. Toch kregen ze geen 

plek in het college.  
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Het nieuwe college schrapt eind maart de hondenbelasting en reserveert ƒ 100.000,- voor het jeugdbeleid.                 

Gedeputeerde Staten geeft groen licht voor de aanleg van bedrijventerrein De Kolk, als compensatie voor het verlies 

in werkgelegenheid door de aanstaande sloop van de Winkelmankazerne, in combinatie met een “gemeentelijke     

ontsluitingsweg”, een ander woord voor Oostelijke Rondweg.  

 

Het ‘vrije’ sluitingsuur van de horeca ligt in het begin van 1999 wederom onder vuur. SGP en RPF willen met           

medewerking van het CDA een ‘vast’ sluitingsuur bewerkstelligen. De heer Kraandijk van Gemeentebelang: “SGP en 

RPF zeggen dat het ze gaat om de overlast maar eigenlijk willen ze de disco en kroegen weg hebben. Een disco om 

twaalf uur dicht, dat kan toch niet meer. Ik verwacht dat de ondernemers zelfs naar de rechter stappen en dan hebben 

we een miljoenclaim als gemeente aan onze broek”. In een besloten vergadering heeft ook het college van B&W de 

partijen opgeroepen niet aan het huidige sluitingsuur te tornen. 

 

Diverse lokale politieke partijen maken ineens in de jaren 90 een behoorlijke groei door en dat heeft diverse gevolgen. 

Bij een ‘grote’ partij is discipline in de organisatie onontkoombaar. Hier kan niet worden volstaan met vrijblijvend af en 

toe wat overleg hebben. Het bestuur moet dus aan andere eisen gaan voldoen. 

 

Aan de andere kant moeten nieuwe raadsleden, die (nog) niet verwacht hadden werkelijk in de raad te komen,        

ineens weten, hoe de besluitvorming in een gemeente werkt. Ze moeten een begroting kunnen lezen, op niveau       

communiceren en vergaderen. De Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) organiseert cursussen 

om al die nieuwe kaderleden in korte tijd wegwijs te maken in de gemeentepolitiek. Op die manier komen de           

Gemeentebelangraads- en -bestuursleden uit Nunspeet in contact met leden van Gemeentebelangen uit Raalte, een 

lokale partij, die toevallig ook geel als partijkleur heeft. In Raalte hebben ze de organisatie al netjes uitgewerkt en op 

papier gezet. Frans van der Knaap en Theo Kraandijk gaan met de stukken van Raalte aan de gang. Ze leggen zo de 

structuur van Gemeentebelang in Nunspeet vast. Het organigram is nog steeds van toepassing en ook de eisen voor 

raadsleden en steunfractieleden worden nog steeds gebruikt. 

 

In februari 1999 neemt een nieuwe christelijke stichting voor ouderen in Nunspeet het nieuwe pand ‘Het Venster’ in       

gebruik. Het welzijnswerk in Nunspeet neemt daarmee in Nederland een bijzondere plaats in. Het dorp is de enige 

plaats waar een christelijke stichting ten behoeve van het welzijn van ouderen is, naast de algemene Stichting Welzijn 

Ouderen Nunspeet. 

 

Gemeentebelang is een voorstander van de bouw van een sporthal aan de Elektraweg. In mei worden de andere    

partijen schoorvoetend over de streep getrokken en wordt er een principe akkoord afgegeven. Bij de algemene        

beschouwingen vraagt Gemeentebelang bij monde van fractievoorzitter de heer Kraandijk zich af, of Nunspeet geld 

moet bijleggen voor het Project Versterking Brandweer, nu is gebleken dat het rijk 60 miljoen gulden minder wil       

uitgeven aan het project dan het eerder had beloofd. Een ander punt van zorg van Gemeentebelang is het onderhoud 

van het Nunspeetse wegdek. Volgens de fractie is er de afgelopen jaren te weinig geld gereserveerd voor het          

toekomstig onderhoud van het Nunspeetse wegdek. “De ernst van de te verwachten extra aanslag op de                

gemeentelijke portemonnee is nog niet in te schatten, maar wij vrezen het ergste, “ aldus de heer Kraandijk. 

 

In december wordt bekend dat Nunspeet bijna 5 miljoen uittrekt voor de aanleg van een natuurtransferium op de 

plaats van de gemeentewerf aan de Plesmanlaan. Het plan voorziet onder meer in de aanleg van een 22 meter hoge 

toren en een toeristisch paviljoen. De laatste vergadering van de gemeenteraad in 1999 was een belangrijke, want de 

belasting-tarieven werden vastgesteld. Het effect van opneming van het rioolrecht in de OZB bleek bijzonder groot te 

zijn. Gemeentebelang had dit uitgerekend. De fractie kreeg slapeloze nachten, zoals fractievoorzitter  Kraandijk het 

verwoordde, omdat andere partijen passief reageerden. Tot ook de heer Westerbroek (SGP) de zaak nagerekend had 
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en Gemeentebelang gelijk gaf. Daarna ging het snel. De commissie Middelen kwam in extra vergaderingen bijeen om 

alternatieven door te rekenen en er kwam een aangepast voorstel, waarmee de gemeenteraad akkoord ging. 

 

In februari 2000 wordt de eigen jongerenraad in Nunspeet geïnstalleerd. Gemeentebelang is hier een groot             

voorstander van en hoopt op deze manier de binding met de jongeren in Nunspeet te versterken. Henry Stulen haalt  

tevens in februari de krant door als jogger zijn huis te koop aan te bieden. Hij printte een foto van de koopwoning op 

een wit T-shirt en sjouwde zo rond. 

 

Gemeentebelang maakt zich daarnaast hard voor de ‘dakloze’ voetbalvereniging Vierhouten. De fractie dringt er bij 

het college van B&W op aan om druk uit te oefenen op het provinciebestuur. Vierhouten zit al het hele seizoen zonder 

eigen accommodatie en maakt uit noodzaak gebruik van velden van de Elspeetse buurvereniging ESV. 

 

In mei wordt kunstenaar en Gemeentebelanger Jaap Hiddink negentig jaar. In café de Roskam wordt een Culturele 

Soos gehouden met een dialezing. Als wethouder voor Gemeentebelang ijverde Hiddink voor de komst van de      

Academie voor Beeldende Kunsten, waar hij ook directeur van werd. 

 

In juni wordt er gesproken over het totale bordeelverbod in de gemeente Nunspeet. Gemeentebelang vindt dat       

Nunspeet maximaal één bordeel toe moet staan. De heer Kraandijk: “We moeten niet alles op onze buurgemeenten 

afschuiven, dat heb ik ook met de asielzoekers geroepen. Ik pleit ervoor om ons deel te dragen in de regelgeving dus 

maximaal één. Prostitutie heeft ook een sociale taak.” Ook wordt in juni bekend dat de voetbalvereniging Vierhouten 

naar sportpark de Wiltsangh in Nunspeet gaat. 

 

In augustus overlijdt de heer Hiddink op 90 jarige leeftijd. Hiddink was de laatst overgebleven impressionist van de 

Nunspeetse school. In september is het een kwart eeuw geleden dat de heer Gommers beëdigd werd tot lid van de 

gemeenteraad van Nunspeet. 

 

In oktober ontstaat grote ophef over de aanleg van een ontsluitingsweg richting de Gecombineerde Pluimvee        

Slachterij (GPS) door de gemeente. Wethouder Gommers komt onder vuur te liggen. Echter de conclusie dat de    

gemeente Nunspeet clandestien is begonnen met de aanleg van een tijdelijke ontsluitingsweg voor de GPS is        

voorbarig en onjuist. Dat stelt het college van B&W in een verklaring aan de raad. 

 

De fractie van Gemeentebelang plaatst vraagtekens bij restauratie molen De Hoop in Elspeet. Jarenlange               

onderhandelingen met molenaar Smink hebben nog niet tot een doorbraak geleid en de tand des tijds begint steeds 

meer aan de molen te knagen. Gemeentebelang geeft aan voor het behoud van monumentale gebouwen te zijn en wil 

hier graag een passende oplossing voor. 

 

De heer Agasi uit Hulshorst moet in februari 2001 door ziekte tot zijn spijt zijn raadslidmaatschap opzeggen. Van der 

Geest neemt zijn plek in. Dit is een mooie gelegenheid om voor de verkiezingen van 2002 weer ingewerkt te raken.  

 

In april wordt de nieuwe gemeentewerf aan de Hullerweg in gebruik genomen. Het vijf    

miljoen gulden kostende complex voldoet compleet aan de Arbo-eisen. Blikvanger is de 

fraai gesitueerde kantine, vanwaar men zelfs in de verte het Veluwemeer kan zien liggen. 

Op de oude locatie van de gemeentewerf wordt hard gewerkt aan de aanleg van het 

Transferium. In 2002 moet het natuurtransferium operationeel zijn.  

 

Ontwerp transferium 
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Het mond– en klauwzeer virus trekt over Nederland en Nunspeet blijft niet gespaard. Meerdere ruimingen volgen bij 

verdachte bedrijven ter voorkoming van uitbraak van de ziekte. In juni wordt begonnen met de sloop van de Generaal 

Winkelmankazerne. Het terrein van 80 hectare wordt bos en gaat een geheel vormen met de omringende Veluwe. 

 

In augustus 2001 wordt Paul Gommers ziek. Theo Kraandijk neemt voor hem waar als wethouder en Aartje Pos -

Franken neemt plaats op de raadsplek die Theo achterlaat. Theo draagt het fractievoorzitterschap over aan Edward 

van der Geest. Een grote ‘volksverhuizing’ en alles loopt verder zoals het hoort. De invoering van het voortraject van 

het dualistisch systeem loopt geen vertraging op. 

 

Vooruitlopend op het duale stelsel wordt namelijk in de gemeenteraadsvergadering van 27 september 2001 besloten 

om per november alvast de commissievergaderingen door raadsleden te laten voorzitten, in plaats van door de       

wethouders en de burgemeester. Aartje Pos wordt de nieuwe voorzitter van de commissie Welzijn en Onderwijs,     

terwijl Aart van Ruler plaatsvervangend voorzitter van de commissie Openbare Werken en Sportzaken wordt. Theo 

Kraandijk zou eerst fractievoorzitter blijven, maar wordt net op dat moment opvolger van wethouder Gommers, die 

Openbare Werken en Sport in zijn portefeuille heeft. In dezelfde raadsvergadering kondigt burgemeester De Kovel zijn 

vertrek aan. 

 

Gommers wordt op de algemene ledenvergadering van 2001 benoemd tot erelid 

van de Vereniging Gemeentebelang. Tevens is met overgrote meerderheid gekozen 

voor de heer Van der Geest als nieuwe lijsttrekker. 

 

Met als motto’s “WIJ WIJZEN U DE WEG” en “OOG IN OOG MET DE INWONERS 

VAN ONZE GEMEENTE” wordt op 22 januari 2002 het verkiezingsprogramma    

gepresenteerd. 

 

De RPF en GPV zijn landelijk samengegaan in de Christen Unie, die dus ook in Nunspeet op de lijsten staat. Co 

Hijman van de VVD biedt Gemeentebelang een lijstverbinding aan, maar Gemeentebelang wijst dat af. Of dat ten   

koste van een restzetel zal zijn?  

 

Er zijn in 2002 geen revolutionaire nieuwe plannen. Gemeentebelang richt zich op dicht bij huis liggende belangen van 

de inwoners en staat inmiddels wel 100 procent achter een Multifunctionele Accommodatie. Gemeentebelang is              

voorstander van kleinschalige, niet ontsierende bedrijvigheid in het buitengebied en stimulering van recreatie/toerisme.            

Handhaving is weer een belangrijk thema van Gemeentebelang, het gedoogbeleid op de diverse fronten moet maar 

eens afgelopen zijn. 

 

Er is dringend woningbouw gewenst, maar er moet goed gekeken worden naar de wensen van de inwoners. Diverse 

knelpunten in het verkeer moeten opgelost worden en er moeten zowel een oostelijke als westelijke rondweg komen. 

 

Na het tellen van alle stemmen blijkt Gemeentebelang met 3624 stemmen net te kort te komen voor een 6e zetel. De 

SGP wordt weer de grootste partij. Omdat de coalitiebesprekingen niet geheel openbaar zijn, stapt Nieuw Nunspeet al 

meteen uit de onderhandelingen. Er wordt een brede coalitie gevormd van SGP, Gemeentebelang, CU en CDA.     

Edward van der Geest wordt de eerste Hulshorster wethouder van Gemeentebelang en krijgt naast Financiën,        

Recreatie en Toerisme, Sport en de Nutsbedrijven onder zijn beheer. Daarnaast gaat de gemeente voor het eerst   

projecten toewijzen aan de collegeleden en Van der Geest krijgt de Realisatie van de Multifunctionele Accommodatie 

(Veluvine) en de Exploitatie van het Transferium. De nieuwe burgemeester Van Hemmen krijgt Openbare Orde en 

Veiligheid in zijn portefeuille. Door de invoering van het dualisme, de dag na de verkiezingen, gaan de nummers 2 tot 

Voorzitter Peters - Van Buuren   met 

erelid Gommers 
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en met 6 van de groslijst door als raadslid. Helaas ziet Bert Lankman zich in november al genoodzaakt zich terug te 

trekken, waardoor Henry Stulen beëdigd wordt. 

 

Op 7 maart 2002, de dag na de raadsverkiezingen, treedt de Wet Dualisering Gemeentebestuur in werking, die       

ingrijpende gevolgen heeft voor de inrichting van de lokale democratie. Tot dan toe is een wethouder ook raadslid voor 

zijn partij. Hij kan daardoor tegenstrijdige belangen hebben, terwijl het voor de burger ook niet duidelijk is, vanuit welke 

hoek er gehandeld wordt. Hij heeft als het ware twee petten op. 

 

In het dualisme worden de raad (alle raadsleden) en het college van B&W van elkaar gescheiden. Als een partij 5    

zetels krijgt én een wethouder mag leveren door mee te doen aan de coalitie, kunnen dus 6 personen van de groslijst 

aan bod komen. (Ook mag een bestuurder van buiten de lijst aangetrokken worden als wethouder.) De wethouder 

gaat verder met een neutrale pet op. 

 

Het college krijgt de volledige bestuursbevoegdheden. De raad wordt nog duidelijker de vertegenwoordiging van de 

kiezer en zorgt voor kaders voor en controle op het beleid van het college. De raad kan nu nog meer de burgers bij 

beleidsvoorbereiding en besluitvorming betrekken. De informatievoorziening aan de raadsleden moet verbeterd      

worden. Meer inzicht leidt als het goed is tot betere adviezen. De raad krijgt het recht op initiatief * en amendement ** 

zonder drempelsteun en krijgt ambtelijke ondersteuning, onder meer door een nieuw te benoemen raadsgriffier. Ook 

wordt per gemeente een gemeentelijke rekenkamer ingevoerd, die alle documenten mag opvragen en onderzoeken. 

 

Verder wordt in de raadsvergaderingen het mondelinge vragenhalfuurtje in het leven geroepen, waarin bij voorbeeld 

over een actuele kwestie vragen gesteld kunnen worden, zonder allerlei regels er om heen, zoals dat bij de rondvraag 

eerder wel het geval was. Voorheen zat de wethouder natuurlijk gewoon bij de commissievergadering en konden     

vragen direct afgehandeld worden.  

 

In maart 2002 worden de al  ingevoerde wijzigingen van het voortraject geëvalueerd en in oktober 2002 stroomlijnt de 

nieuwe burgemeester Van Hemmen het vragenhalfuurtje: Het blijkt dat het handiger is de vragen voor het                

vragenhalfuurtje vooraf in te dienen, zodat de betrokken wethouder zich kan voorbereiden. Verder wordt de raadzaal 

verbouwd: De collegetafel wordt los gemaakt van de raadtafels. 

 

*Het recht op initiatief houdt in, dat ieder raadslid een concreet voorstel voor gemeentelijk beleid mag indienen op 

grond van signalen die hij als volksvertegenwoordiger oppikt. 

**Het recht op amendement houdt in, dat ieder raadslid een voorstel mag doen om een verandering aan te brengen in 

een gemeentelijk beleidsplan of te nemen besluit. 

 

In april wordt het nieuwe politiebureau aan de Beethovenlaan opgeleverd en op 17 juli wordt het Transferium officieel 

geopend. Er komt toestemming om de toren op zondag opengesteld te houden en in plaats van de gewenste       

McDonald's komt er een snackwagen. Eind van het jaar moet het Natuuractiviteitencentrum klaar zijn. Het toerisme 

loopt al jaren terug, terwijl er wel meer Duitsers naar de randmeren komen. Het krimp- en groeibeleid wordt              

geïntroduceerd om recreatie uit gevoelige natuurgebieden weg te krijgen en naar de Randmeren te verplaatsen. 

 

Januari 2003 opent met het tegensputteren van de SGP tegen de kredietstelling voor een onderzoek naar de          

multifunctionele accommodatie (MFA). Beetje bij beetje hulp hierbij krijgt de SGP van de Christen Unie.                   

Gemeentebelang blijft enthousiast voorstander bij monde van fractievoorzitter Kraandijk: “Voorwaarts, mars!”. 

 

Om het aantal commissievergaderingen in Nunspeet te verlagen zijn een paar commissies samengevoegd. De heer 

Vissenberg van Gemeentebelang wordt gekozen tot voorzitter van de commissie VROM en Openbare Ruimte. 
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De nieuwe MFA moet inmiddels veertien miljoen euro gaan kosten. De burger hoeft hiervoor niet extra diep in de     

buidel te tasten, want vervanging van bestaande accommodaties en de verkoop van gebouwen moet voor een         

belangrijk deel de kosten dekken. Volgens wethouder Van der Geest zit Nunspeet te springen om een multifunctionele           

accommodatie. 

 

Het beeld Eibertje dat geplaatst is op het Marktplein houdt de gemoederen in Nunspeet behoorlijk bezig. Menig      

Nunspeter foetert over het hedendaagse kunstwerk. Het is niet onze Eibertje, met boerenrok, mand en tipmuts is een 

veelgehoord commentaar. 

 

In juli gaan burgemeester Van Hemmen en wethouder Van der Geest het nachtleven in onder 

begeleiding van Jong Gemeentebelang. Jong Gemeentebelang heeft de burgemeester en de   

wethouder niet alleen uitgenodigd om een leuke avond te hebben; maar ook om een indruk te 

geven welke horecagelegenheden Nunspeet bezit. Welke bezoekers komen er, hoe groot zijn de 

desbetreffende gelegenheden en wat is de stijl van een café/discotheek? Al met al denken de 

Jong Gemeentebelangers dat zowel de burgermeester als de wethouder een goede indruk      

hebben gekregen van wat er zoal te doen is in het Nunspeetse nachtleven. 

 

In september laat Jong Gemeentebelang wederom van zich horen door een heuse televisiecommercial op te nemen. 

Rijdend door Nunspeet met een gele Honda Civic met Gemeentebelang propaganda, werden door een cameraman 

opnames geschoten. Geel is immers de kleur van Gemeentebelang. De commercial wordt op de lokale televisie      

uitgezonden. 

 

In oktober opent het nieuwe zorgcentrum Seewende haar deuren. Seewende is een bijzondere voorziening omdat een 

verpleeghuis en een verzorgingshuis onder één dak zijn ondergebracht. 

 

In december laat Jong Gemeentebelang iedereen versteld staan door een informatieavond te organiseren in café De 

Stoof. Dit mondt uit in een daverend succes. Zijn er voldoende starterswoningen? Moet het Marktplein een gezellig 

centrum worden? Is één discotheek voldoende in Nunspeet? Drie vragen die centraal stonden tijden de informatie-

avond. Onder een goede belangstelling werd er flink gediscussieerd. Voorzitter van Jong Gemeentebelang, John van 

Slooten, was blij met alle reacties. Daarmee kan Jong Gemeentebelang aan de slag om met de fractie de uitkomsten 

te gaan bespreken. 

 

In februari 2004 benadrukt Theo Kraandijk nogmaals de onafhankelijkheid van een raadslid. In het kader van           

mogelijke belangenverstrengeling van raadsleden heeft de heer Kraandijk op een gegeven moment besloten om af te 

treden als voorzitter van het bestuur van de Dr. Verschoorschool. “Als raadslid moest ik in de discussie over de        

uitbreiding van de school in raad en commissies mijn mond houden. Ik vond dat ik daar vrij in moest kunnen optreden 

en ben daarom toen afgetreden als voorzitter.” 

 

In mei maakt het pontje bij Polsmaten een behouden eerste vaart. Het vaartuig dat toeristen moet overzetten tussen 

Gelderland en Flevoland is een onderdeel van het gewenste “Nunspeet aan Zee”. Langs het Veluwemeer bij Nunspeet 

moet ruimte komen voor intensieve verblijfsrecreatie.  

 

In juli is op 79 jarige leeftijd overleden de heer R. Schrijver. Schrijver maakte zich verdienstelijk op maatschappelijk 

terrein en was daarnaast in 1974 korte tijd raadslid voor de fractie van Gemeentebelang. Hij was één van de initiatief-

nemers voor de bouw van het complex de Veluwse Heuvel in 1975. 

 

De MFA komt op scherp te staan omdat omwonenden vrezen voor overlast en de VVD haar steun terugtrekt.           

Opmerkelijk genoeg stemde de VVD het jaar ervoor vóór de realisering van het MFA. Al ruim een jaar geleden is voor    

Wethouder Van der Geest 
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wethouder Van der Geest het sein op groen gegaan om door te gaan met de voorbereidingen voor het MFA. “Het     

besluit om door te gaan met het MFA is een democratisch besluit geweest, ik sta daar voor de volle 100 procent     

achter. De vertragingen door de bezwaarschriften werken alleen kostenverhogend. Daarnaast werkt het vertragend op 

de realisatie van de MFA”. Volgens Van der Geest worden de bezwaren geleid door de angst voor het onbekende. 

“Onnodig”, vindt hij, “meedenken in plaats van protesteren zou een betere oplossing zijn”. 

 

Tien jaar praten over een voetbalveld vindt raadslid de heer Stulen te lang. Hij vroeg daarom een uitspraak aan      

wethouder Van der Geest over wanneer de gemeente tot scoren komt over het voetbalveld van Vierhouten.  

 

Bij monde van raadslid de heer Kamp heeft Gemeentebelang tijdens de algemene beschouwingen moeite met de                

honderduizend euro voor het groenbeheer en de vijftigduizend euro voor het ouderenwerk. “Het kan toch niet de      

bedoeling zijn om vijftigduizend euro meer uit te geven aan het ouderenwerk en dit door onder andere starters en   

jonge gezinnen te laten betalen, terwijl ook de inkomensgroei van deze burgers op nul staat.” Gemeentebelang vindt 

daarnaast dat er een efficiënter groenbeheer moet komen. Hiervoor is een voorstel ingediend voor sponsoring van het          

groenbeheer.   

 

In oktober beleeft Nunspeet z’n eerste (officiële) zwarte cross. Onder de naam Stoute Cross wordt aan de            

Oosteinderweg een maïsland ingericht als crossterrein.  

 

Op de valreep van 2004 keerde de voltallige gemeenteraad zich tegen het voorstel van het college van B&W over de 

hoogte van de tarieven voor de OZB. Dit was nog nooit vertoond in de Nunspeetse politiek. Bij de begrotings-

behandeling was een percentage van 9,5% afgesproken. Het voorstel zat tussen de 14% en 19%. De raad pikte dat 

niet. Het college zwichtte. 

 

In januari 2005 pleit Hermien Bos (nu bestuurslid bij Gemeentebelang) voor een ruiterpad via de Grensweg.              

De dan bestaande route door het centrum van Elspeet is problematisch volgens haar. Zodoende komt zij in contact 

met Gemeentebelang, dat haar voorstel steunt.  

 

Jong Gemeentebelang komt in februari met het plan om een deel van de bestaande woningen en van de nieuw te    

bouwen woningen te reserveren voor jongeren. Bovendien moeten de regels voor toewijzingen flexibeler worden     

toegepast. Anders komen de jongeren nooit aan bod. Jong Gemeentebelang vindt dat de gemeente moet kiezen voor 

de bouw van woningen tussen de € 120.000,00 en € 130.000,00. Tevens woningbouw: de scheve toren van zeventien 

meter hoog kenmerkt de voltooiing van de Marsse-West. In de volksmond wordt de toren de ‘toren van Pisa’ genoemd. 

 

Gemeentebelang-raadslid Aart van Ruler zit twintig jaar in het vak in april. In 1985 volgde hij plaatsgenoot Gart Mulder 

op. Burgemeester Van Hemmen omschrijft Van Ruler als een man die weloverwogen het woord voert en de strijd    

aangaat op basis van argumenten. 

 

Hoewel de gemeenteraadsverkiezing pas volgend jaar op de agenda staat zijn de eerste schermutselingen een feit. 

Edward van der Geest wordt volgend jaar de leidsman van Gemeentebelang. De wethouder ziet zijn herverkiezing als 

een stuk erkenning voor het werk dat hij tot nu toe heeft gedaan. Gemeentebelang is in de ogen van Van der Geest 

een politieke club die goed bezig is. “Maar we zouden nog veel meer kunnen bereiken wanneer we zetelwinst weten te 

behalen. Omdat we geen politieke kleur hebben of een partij van uitersten zijn, kan iedereen zich bij ons thuis voelen, 

van links tot rechts, van algemeen tot christelijk.” Ook wordt bekend dat Co Hijman na de verkiezingen verder gaat bij 

Gemeentebelang. De voormalig VVD’er zegt: “Opmerkelijk is het niet. Het liberale gedachtegoed past het beste bij 

Gemeentebelang.” 
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In juni wordt bereikt dat Vierhouten ‘82 blijft voortbestaan en ook de komende seizoen(en) ‘thuis’ op sportpark De 

Wiltsangh speelt. Wethouder Sport Edward van der Geest is enthousiast over het bereikte resultaat: “Het is fantastisch 

dat door de onverzettelijkheid van Vierhouten er een oplossing is gevonden. Daarnaast is er een  belangrijke stap   

gezet voor de langere termijn. Het eigen veld in Vierhouten, daar gaan wij ons hard voor maken.” 

 

Van de vijf ecoducten die de provincie de komende vijf jaar wil aanleggen op de Veluwe, heeft de Hierdense Poort 

hoge prioriteit. Gemeentebelang is als enige partij tegen dit plan. Als de Jumbo ook in augustus bekend maakt zich in 

Nunspeet te vestigen, ruziën de plaatselijke supermarkten zich een weg naar de rechter toe. De gevestigde             

supermarkten trekken één lijn tegen de komst van de Jumbo, omdat dit duurzame ontwrichting in het voorzieningen-

patroon in Nunspeet zou betekenen. Gemeentebelang ziet in ieder geval af van betaald parkeren in Nunspeet. De  

vereniging is daarmee de eerste die openlijk kiest om de bezoekers van Nunspeet te ontzien. “Nu het parkeren in    

Nunspeet vrij is hebben veel mensen een extra reden om in Nunspeet te winkelen”. Aldus wethouder Van der Geest. 

 

Gemeentebelang profileert zich als de vereniging die altijd en overal aanwezig is. Zo worden werkbezoeken afgelegd 

bij de meldkamer van de politie, de brandweer, Rode Kruis, de dorpsvereniging Elspeet en de fietscrossers van De            

Volharding. De kranten omschrijven de Gemeentebelangers al als de gele brigade die bezoeken brengt. Ook de     

voetbalvereniging Vierhouten wordt bezocht. Tevens wordt er groen licht gegeven voor een eigen veld voor de      

plaatselijke voetbalvereniging. Het eigen voetbalveld zal moeten komen langs de Ganzenakkers, dichtbij dorpshuis 

Horsterhoek. Gemeentebelang heeft zich altijd sterk gemaakt voor een eigen locatie in Vierhouten voor de             

voetbalvereniging. 

 

In 2006 blijkt het allemaal niet zo hard te gaan: Door het ontbreken van een geschikte locatie loopt Het Hospice      

vertraging op. Door onenigheid tussen gemeente en diverse participanten komt het Kulturhus in Elspeet maar niet van 

de grond.  

 

Maar er worden ook projecten afgerond: De Nieuwe Spade opent appartementen, bij de Schaarweide komt nieuwe 

natuur als compensatie voor De Kolk en de voetbalvereniging in Hulshorst krijgt een nieuwe accommodatie. Na 5 jaar 

onderhandelen komt er eindelijk een overeenkomst met Sportfondsen Nunspeet over de exploitatie en het groot      

onderhoud van De Brake, een echt hoofdpijndossier van wethouder Edward van der Geest.  

 

Andries Beelen koopt de zwaar verwaarloosde molen De Hoop in Elspeet, waardoor restauratie 

eindelijk in zicht komt. De Klokkenberg zal gerenoveerd worden, de Inclusiefgroep start de 

nieuwbouw. Ook voor De Enk wordt de eerste steen gelegd. In de nieuwe wijk De Bunte wordt 

gestart met de bouw van 185 woningen. John van Slooten van Jong Gemeentebelang           

presenteert het CPO-plan voor betaalbare starterswoningen. Er volgen vele inschrijvingen van 

mensen die hieraan mee willen doen.  

 

In het kader van het groei- krimpbeleid leveren Landgoed Stakenberg en Achter Saxenheim recreatieplekken in, terwijl 

aan de randmeren meer ontwikkeld mag worden voor “Nunspeet aan Zee”. 

 

Het Gemeentebelang-beleid tegen doublerende organisaties boekt succesjes: Ittmannshof en Het Baken gaan         

samenwerken, terwijl ook SWON en Het Venster eindelijk samen door de deur gaan. Het Nunspeets Ouderen Advies 

Team voor zelfredzaamheid thuis blijkt nuttig te zijn. 

 

De burgemeester roept de jongeren op, om op 7 maart hun stem niet verloren te laten gaan en met 3580 stemmen 

komt Gemeentebelang weer op 5 zetels uit. Alieke Borsboom krijgt 357 voorkeurstemmen, maar als 4e op de lijst had 

ze sowieso recht op haar plek in de raad.  

Elspeet, molen De Hoop 
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Met een verschil van minder dan vijfentachtig stemmen is de SGP weer de grootste en Harm Westerbroek start de                   

coalitiegesprekken, in beslotenheid, wat meteen commentaar oplevert. Jaap Coster is technisch voorzitter. De PvdA is 

terug in Nunspeet, Nieuw Nunspeet is opgeheven, het CDA trekt zich gezien de resterende twee zetels terug van de    

onderhandelingen. Na de eerste gespreksronde mogen de secondanten erbij betrokken worden. Voor                      

Gemeentebelang is dat Henry Stulen. Al snel wordt een coalitie gevormd van SGP (6 zetels), Gemeentebelang (5    

zetels) en CU (5 zetels). Omdat de overige partijen maar 1 of 2 zetels hebben, besluit men terug te gaan naar drie          

wethouders. In 6 weken ligt het programma klaar. Edward van der Geest wordt wethouder met Sport en Recreatie in 

zijn portefeuille en natuurlijk weer de realisatie van de Multifunctionele Accommodatie die Veluvine gaat heten.      

Daarnaast krijgt hij het onderhoud van gemeentelijke voorzieningen en eigendommen. 

 

Kort na beëdiging bezoekt de nieuwe raad 7 wijken in het kader van de wijkschouw (al snel daarna worden ook de 

nodige speelveldjes en dergelijke aangelegd) en vanaf oktober is inspreken raadsbreed mogelijk, beide geheel in                 

overeenstemming met het duale stelsel, dat de politiek dichter bij de burger moet brengen.  

 

Door bezwaren en procedures loopt ook Veluvine ernstig achter op de planning. Daarentegen wordt de procedure voor 

de start van de eerste 15 hectare van De Kolk eind 2006 eindelijk opgestart.  

 

Starters die gezamenlijk goedkopere eigen woningen willen realiseren, gaan zich verenigen in een vereniging. Dat is 

besloten op een bijeenkomst onlangs in het dorpshuis. Er zijn tot nu toe 59 starters die aan de slag gaan met een    

project samen bouwen of CPO. John van Slooten van Jong Gemeentebelang is de grote animator achter de plannen 

om te bouwen voor starters in Nunspeet. Zijn initiatief krijgt in januari 2007 navolging. 

 

‘Een over de schutting geworpen vuiltje van Harderwijk.’ Zo noemt Gemeentebelang de vliegroute van en naar      

vliegveld Lelystad, waarmee Hulshorst wellicht te maken krijgt. Naar verluid is de gemeente Harderwijk in bespreking 

met onder andere de provincie Flevoland om de vliegroute te verleggen van het grondgebied van Harderwijk naar het 

grondgebied van Nunspeet.   

 

In juli houdt in de bossen van Nunspeet en Vierhouten een windhoos flink huis. In de boswachterij van                 

Staatsbosbeheer vielen op ongeveer vier hectare alle bomen om. Ook zijn diverse bomen bij hotel de Malle Jan aan 

de Nunspeterweg omgevallen op auto’s op het parkeerterrein. Het hotel liep eveneens schade op. 

 

De contouren van de nieuwe woonwijk De Bunte worden goed zichtbaar. Er ontbreekt echter nog een belangrijk       

gebouw: appartementengebouw De Parelhorst. Dit gebouw moet de blikvanger van de wijk worden. In september 

wordt begonnen met de bouw van de appartementen. Ook wordt er groen licht gegeven voor pannaveldjes (benaming 

uit het jeugdvoetbal voor speelveldjes) aan de Uitleg en de Troelstrastraat in Nunspeet. 

 

In oktober opent zorgplein De Enk haar deuren voor een bezichtiging. Een schoolvoorbeeld van Gemeentebelang om 

meerdere organisaties onder één dak te vestigen en zo samenwerking te stimuleren. 

 

“De brand in het Valentijn-pand was te voorspellen,” stelt fractievoorzitter Stulen, die aandringt op betere bescherming 

van waardevolle monumenten. Eerder dit jaar had hij hiervoor al aandacht gevraagd bij de verwoesting van een       

monumentale boerderij aan de Hullerweg door brand. 

 

Om de burgers meer te betrekken bij de gemeentelijke politiek en bij andere interessante thema’s neemt                  

Gemeentebelang het initiatief om regelmatig in de krant en op de website van de vereniging een stelling te plaatsen 

waarop men kan reageren. De onderwerpen worden ingekaderd onder de kop: “Uw mening is van het grootste        

belang.”  
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De bouw van Veluvine kan eindelijk van start. In november wordt de opdracht verstrekt. Dit betekent dat na een lange 

periode van voorbereiding de bouw nu daadwerkelijk van start gaat. De aanhouder wint, moet wethouder Van der 

Geest gedacht hebben bij het zetten van de handtekeningen. 

 

Met bouwplan Weversweg krijgt de vitaliteit van Hulshorst in december een enorme inpuls. Er komen de komende vijf 

jaar maar liefst vijftig woningen bij. Hulshorst breidt hierdoor flink uit. 

 

2008 is voor de voetbalverenigingen een goed jaar. Vierhouten ‘82 keert na jaren terug in het eigen dorp. De club was 

lange tijd te gast bij de voetbalvereniging Nunspeet, maar de aanleg van een veld in het dorp zelf zit eraan te komen. 

Het dorpshuis in Vierhouten wordt uitgebreid met kleedkamers. De voetbalverenigingen Nunspeet en Hulshorst krijgen 

dit jaar kunstgras. De gemeente Nunspeet is van plan om het kunstgras aan te brengen op het hoofdveld van beide   

sportcomplexen. Elspeet lijkt eerst nog drie jaar te moeten wachten op een kunstgrasveld, maar krijgt toch eveneens 

in 2008 een kunstgrasmat. Het is uniek dat in één gemeente tegelijkertijd drie voetbalverenigingen overschakelen naar 

kunstgras en de vierde eindelijk weer echt thuis kan spelen. Wethouder Van der Geest is dan ook apetrots. 

 

Het Kulturhus in Elspeet wordt het pareltje van de Veluwe. Een fraaie impressie 

en een maquette laten zien dat de realisatie van een Kulturhus in Elspeet steeds 

dichterbij komt. 

 

In april wordt het gerestaureerde Villa Klokkenberg opnieuw geopend. De Villa 

Klokkenberg wordt in gebruik genomen door een zorggroep. Hierdoor pronkt Villa      

Klokkenberg weer als vanouds. 

 

Alieke Borsboom neemt in juni afscheid van de raad. Alieke kan haar fulltime baan en privéleven niet combineren met 

een politieke carrière. John van Slooten zal haar plek innemen. Van Slooten is een bekende bij Gemeentebelang Hij 

was de grote man achter Jong Gemeentebelang tussen 2000 en 2008. 

 

In het dorpshuis Horsterhoek in Vierhouten is het de afgelopen periode een drukte van belang geweest. Het markante 

gebouw is flink verbouwd en uitgebreid. Het hoofddoel van de verbouwing is om het dorpshuis een nieuwe impuls te 

geven. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp aangezien er al veel voorzieningen zijn verdwenen.        

Hierdoor was een opwaardering noodzakelijk. De fraaie multifunctionele accommodatie dient nu als bindmiddel voor 

de samenleving. 

 

Gemeentebelang vindt dat de gemeente eerst de rondwegen oost en west moet aanpakken voordat de reconstructie 

van het Stationsplein plaats vindt. “Het college moet tijd en energie steken in de realisering van de rondwegen”, aldus 

raadslid Hijman. 

 

In september draagt Cornelia Peters - van Buuren de voorzittershamer over aan Otto Huitema. Huitema is eerst nog 

wel interim-voorzitter want de ledenvergadering moet hem nog kiezen. Cornelia Peters kijkt met plezier op de           

afgelopen periode terug. 

 

Een dorpje om wild van te worden. De Wilddag in Vierhouten slaat aan bij de bezoekers. Dit jaar is het voor het eerst 

over twee dagen verspreid en de opkomst is ‘niet normaal’. Alleen al op de zaterdagmiddag bezochten ruim            

vierduizend mensen het evenement. 

 

Nunspeet, De Klokkenberg 
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Een (oud) idee van Gemeentebelang wordt opgevolgd als de gemeente Nunspeet de mogelijkheden onderzoekt om 

rotondes te sponsoren door Nunspeetse (groen) bedrijven. Een ander Gemeentebelang-symbool: Veluvine geeft     

reden tot juichen als de vlag op het hoogste punt wordt geplaatst.  

 

Op de valreep van 2008 lijkt het doek te vallen voor de soap rond Het Transferium en de horeca. Waar aanvankelijk 

een bouwvergunning werd afgegeven voor een horecagelegenheid, is de kans groot dat het college de bouw-          

vergunning alsnog zal intrekken. Ook de schaapskudde van herder Cos Mouw en Christien Mouw wordt op de valreep 

overgenomen door Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet. 

 

Vlak voor de jaarwisseling wordt Nunspeet opgeschrikt door een dodelijk steekpartij, na een uit de hand gelopen ruzie, 

in café Bodega. De burgemeester besluit om het café tijdelijk te sluiten. “Dan is er tijd om de balans op te maken voor 

de toekomst.” 

 

Het Veluws Diorama gaat in januari 2009 in vlammen op. Met de brand is Nunspeet een aantal unieke verzamelingen 

kwijtgeraakt. Veluws Diorama omvatte onder meer collecties opgezette dieren, klederdrachten en een wandschildering 

van de Nunspeetse kunstenaar Chris ten Bruggen Kate. 

 

De herinrichting van de Markt en de Dorpsstraat staan dit jaar op de planning. Om de verblijfskwaliteit van het centrum 

te bevorderen is ervoor gekozen om de Markt autoluw te maken, op herhaald aandringen van Gemeentebelang. De 

parkeerplaatsen die hierdoor verdwijnen worden gecompenseerd in de directe omgeving van het centrum. 

 

Gemeentebelang heeft het college van B&W opgeroepen om bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan te    

dringen op een zesbaans A-28 tussen Amersfoort en Zwolle. Gemeentebelang vreest dat er ‘een verkeerskundige 

flessenhals’ ontstaat tussen Zwolle en Amersfoort. 

 

Fractievoorzitter Stulen wil graag opheldering hebben van burgemeester Van Hemmen over een evenemententerrein 

in Nunspeet. Gemeentebelang is hier niet gerust op. “In Nunspeet worden veel evenementen gehouden als            

Trekkertrek, Grasbaanraces, Spring, de Stoute Cross en paardenconcoursen. Op dit moment staat het toekomstig   

gebruik van die evenementen onder druk vanwege realisatie van industrieterrein de Kolk, woonwijk Molenbeek of    

anders”, vindt Henry Stulen.  

 

De verkeersproblematiek wordt gepareerd door Gemeentebelang met een oude oplossing. De vierkante rotonde van 

de heer Agasi wordt weer uit de doos gehaald voor de ideale oplossing voor de infrastructuur van het Stationsplein. 

Gemeentebelang realiseert zich dat de aanleg van rondwegen onontkoombaar is. De infrastructuur van de gemeente 

heeft prioriteit en Gemeentebelang zoekt naar duurzame oplossingen. De vierkante rotonde is hier een voorbeeld van. 

 

In mei maakt Gemeentebelang bekend dat wethouder en locoburgemeester Edward van der Geest opnieuw              

lijsttrekker wordt bij de verkiezingen van 2010. Ook in mei: de galm zit er al in. De akoestiek van de nieuwe kerk in  

Elspeet is erg slecht. De kerk wordt gigantisch: duizend zitplaatsen en zes zalen. 

 

Gemeentebelang organiseert in augustus vanaf speelweide de Stakenberg de eerste Heideloop. De Heideloop is   

voor iedereen van jong tot oud. Er is hardlopen, Nordic Walking en wandelen. Gemeentebelang wil er een jaarlijkse 

traditie van maken. In augustus kwam het treurige nieuws van het overlijden van de heer Huisman, een voormalige 

voorzitter van Gemeentebelang, op de leeftijd van 77 jaar. 

 

Veluvine nadert in november de voltooiing en is een sociaal cultureel centrum voor de hele regio. Minister Rouvoet 

moet de opening van  Veluvine door familieomstandigheden aan zich voorbij laten gaan. Burgemeester Van Hemmen 

opent hierdoor samen met wethouder Van der Geest het multifunctionele gebouw met een foyer, horeca-
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voorzieningen, een bibliotheek, een theaterzaal, een filmzaal, twee 

sportzalen, activiteitenruimtes, vergaderzalen, spreekruimtes en het 

Nuborgh College. Een aantrekkelijk gebouw voor iedereen. In de     

openingsweek trekt Veluvine 10.000 bezoekers. Het geeft volgens de 

organisatie aan dat er in Nunspeet en in de regio grote belangstelling 

is voor culturele activiteiten. En dat alles op de locatie waar eens de     

verffabriek Veluvine haar verven produceerde en het idee voor een dorpshuis Molijn - de Groot ooit geboren werd.  

 

Gemeentebelang presenteert zich eind november voor de verkiezingen in 2010. Meest opvallende keuze is de tiende 

plek van oud-wethouder Paul Gommers. Hij wil zijn kennis en ervaring aanbieden als de fractie hem nodig heeft. 

 

In december wordt begonnen met de sloop van voormalige school De Nuborgh De Brouwerskamp. Op de locatie van 

het schoolgebouw worden woningen gerealiseerd. 

 

Na 5 jaar voorbereiding wordt een plan gemaakt voor de Haverkamp, waar het pand van de Lidl vervangen moet     

worden door diverse winkels met appartementen.  

 

Delicio mag zich toch niet naast het Transferium vestigen. De Kolk mag nog steeds niet van start gaan, er moet eerst 

een nieuwe voortoets voor de Rondweg Oost komen. Laan 44 is te hoog, of er is een parkeerprobleem, maar er wordt 

niet gebouwd in 2010. De kerk aan de Vierhouterweg in Elspeet wordt eindelijk gelegaliseerd. Andries Beelen heeft        

problemen met compensatie voor het restauratieplan van molen De Hoop in Elspeet. 

 

UW BELANG, ONS BELANG, MAAK HET VERSCHIL! Dat is het motto tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 

2010. Tijdens de verkiezingscampagne heeft Jong Gemeentebelang zich in hoge mate geprofileerd. Veel van de strijd      

tussen de partijen ging via weblogs, Hyves, Twitter en Facebook, en daar was niet iedereen even sterk in.  

 

Starters, doorstromers en senioren moeten kansen krijgen, maar plan Molenbeek staat te vol en mag goedkoper. Er 

moeten een evenemententerrein komen en een dorpswacht (gemeentelijk Bijzonder Opsporings Ambtenaar) voor het 

veilige gevoel van de inwoners. Er moet niet gemorreld worden aan het horecaconvenant: 4.00 uur is 4.00 uur. De    

kernen moeten allemaal goed leefbaar blijven, het voorzieningenniveau dient minimaal gehandhaafd te worden.  

 

Alle subsidies moeten in deze crisistijd nauwkeurig bekeken worden, maar de Wiltsangh is nodig toe aan een          

opknapbeurt, met mogelijk een nieuw multifunctioneel gebouw. In Elspeet moet de molen eindelijk gerestaureerd     

worden en de bouw van het Kulturhus heeft ook prioriteit. 

 

In Veluvine zijn alle partijen op de avond van 3 maart aanwezig en de spanning is te     

snijden. Gemeentebelang wordt tenslotte met 3966 stemmen de grootste partij. Dit levert 6 

zetels op, maar kost Henry Stulen zijn snor. Met 257 voorkeurstemmen wordt Bram ten 

Hove vanaf een 12e plek op de groslijst in de raad gekozen. Zijn inspanningen met Jong 

Gemeentebelang hebben hem geen windeieren gelegd. 

 

Jaap Coster is op verzoek van Gemeentebelang weer technisch voorzitter, maar Edward van der Geest en Henry    

Stulen starten natuurlijk de college-onderhandelingen. Een afspiegelingscollege ligt in lijn met de verkiezingsuitslag en 

dat wordt het ook. Gemeentebelang, SGP en CU leveren elk een wethouder. Nico Schipper van de CU houdt zijn     

sociale portefeuille. Van der Geest draagt Financiën over aan Westerbroek, terwijl hij VROM daarvoor terugkrijgt.    

Omdat de gemeente minder geld uit Den-Haag krijgt, moet er bezuinigd worden. Hiertoe worden grote infrastructurele 

werken uitgesteld, zoals het Stationsplein en de Westelijke Rondweg. Tevens gaan subsidies onder de loep.  

Nunspeet, Veluvine 

Fractievoorzitter Stulen 
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In oktober stopt Harm Westerbroek ermee. Hij wordt opgevolgd door drs. Jaap Coster.   

 

De inwoners krijgen een oud-papier-container. De gemeente wil een beter systeem voor afval, waarbij de grotere     

vervuilers ook meer onkosten krijgen. Alle 3 afvalcontainers hebben een chip en iedere bak kan nu nog maar 1 keer 

per ronde geleegd worden, wat een voorbereiding is op de Diftar. Plastic wordt niet meer door de burger gescheiden, 

maar pas in de afvalverwerkingsinstelling. Alles bij elkaar gaat Nunspeet nu bewuster om met zijn afval. 

 

In 2011 houdt Dick Baas de websites van de politieke partijen in Nunspeet 

tegen het licht en Gemeentebelang komt er goed uit. De gemeente sluit een 

contract met Reggefiber voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Er komt 

een hondenuitlaatren in Nunspeet en een Jongeren Ontmoetings Plaats in 

Elspeet, waar in Amicitia een kerk gevestigd wordt en Het Kulturhus opgeleverd. De openbare scholen in Nunspeet 

komen geld tekort en moeten de deuren sluiten van De Tweeluik. 

 

In april 2011 neemt Nico Schipper van de CU afscheid van het college, hij wordt directeur van Groot Nieuws Radio, en 

hij wordt opgevolgd door Gert van den Berg. Ook in april presenteert het college een heldere jaarrekening en een    

sluitende begroting, terwijl het belangrijkste thema van de raadsvergadering is, of de financiering van de bladkorven op 

rekening van groenbeheer of van afvalstoffenheffing komen. Vierhouten komt blank te staan en het aantal inbraken in 

de hele gemeente stijgt schrikbarend. Dit is een reden voor Gemeentebelang om voor alle woningen te pleiten voor 

maatregelen conform  het Politiekeurmerk Veilig Wonen. In Hulshorst bereikt plan Weversweg het hoogste punt, in 

Elspeet het Vierde Kwadrant, in Nunspeet wordt de 1e fase van de Brouwerskamp opgeleverd, maar een woon/

zorgcomplex in Vierhouten bestaat alleen nog maar in schetsen. Bij molen De Hoop in Elspeet mogen maar 4          

woningen gebouwd worden: Sommige coalitiepartners zijn bang dat de ondernemer die zijn nek voor de restauratie 

van de molen heeft uitgestoken, er teveel geld aan overhoudt. Het horecaconvenant wordt ongewijzigd verlengd, tot 

tevredenheid van Jong Gemeentebelang. 

 

Eperweg 21 wordt in 2012 een nieuw hoofdpijndossier; het gaat om kantoorruimte, bomen en parkeerplaatsen. In ’t 

Hul gaat het nog steeds om stank en wateroverlast en Elspeet staat op 5 juli onder water. In het project Kroonlaan/

Zeeweg moeten enkele appartementen ruimte maken voor parkeerplaatsen. Door de integrale wijkaanpak wordt        

de leefbaarheid in de gemeente aanzienlijk vergroot. De bewoners van de Mesdaghout-omgeving zijn blij met             

speel-voorzieningen, openbaar groen, parkeerplaatsen en achterom-paden. 

 

Ondanks de economische crisis gebeurt er nog steeds veel in de gemeente: Weer een rotonde met sponsorcontract 

wordt gevierd. In Elspeet en Vierhouten komen VVV-agentschappen op semi-particulier initiatief. Er komt een nieuwe 

schaapherder voor de enige kudde die de gemeente nog rijk is. In Hulshorst bestaat de dorpsvereniging 65 jaar en 

tegen het ambtelijk advies in, heeft het college toestemming gegeven voor een vreugdevuur op 10 augustus. In de 

gemeente worden een Heideloop, een wandel- en fietsvierdaagse gehouden, proeverijen, braderieën, en de Nacht van 

Nunspeet georganiseerd en als het moet kunnen er maar liefst 3 molens tegelijk draaien!  

 

In een onderzoek naar de tevredenheid van de inwoners van onze gemeente scoort ”De Nunspeter” hoger dan “De 

Nederlander”. Gemeentebelang zal zich ook in de toekomst blijven inzetten om het ‘tevredenheidscijfer’ nog verder 

omhoog te krijgen. 

 

 

Elspeet, Kulturhus 
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JONG GEMEENTEBELANG 
Een aantal met Gemeentebelang sympathiserende jongeren heeft zich in januari 1986 verenigd in de jongerenwerk-

groep Gemeentebelang. Deze werkgroep stond in eerste instantie los van de vereniging, maar heeft in korte tijd een 

eigen plaats verworven binnen onze vereniging. Met inachtneming van de statuten heeft zij haar eigen reglement   

vastgesteld en een bestuur benoemd. Men streeft hetzelfde doel na als de moedervereniging, maar dan gericht op het 

jeugdbelang en men tracht zulks met typisch eigen middelen te bereiken.  

 

Na een periode van voorbereiding is op 26 november 1986 officieel de Jongerenafdeling Gemeentebelang opgericht, 

met als eerste voorzitter Arita Berends. De club is in de verkiezingsperiodes altijd zeer actief. 

 

Jong Gemeentebelang is door de jaren heen een begrip geworden 

in Nunspeet. Zo ergens begin jaren 2000 is door een groep         

enthousiaste jongeren Jong Gemeentebelang weer nieuw leven             

ingeblazen. Niet zonder succes, bleek achteraf. Binnen de partij   

vertegenwoordigt Jong Gemeentebelang de jongeren in Nunspeet. 

 

Er werd een nieuw bestuur opgericht en samen hebben zij een  plan geschreven om de jongeren te bereiken maar 

vooral om inhoudelijk mee te discussiëren over onderwerpen die jongeren aan gaan. Activiteiten die ondernomen   

werden waren het organiseren van informatieavonden, waarbij de avond georganiseerd in De Stoof wel het meest 

succesvol was. Ruime opkomst van jongeren, een volle De Stoof en kritische jongeren die de sprekers vragen       

stelden.  

 

Ook in de verkiezingscampagnes laat Jong Gemeentebelang van zich horen. Met eigen flyers speciaal gericht op    

onderwerpen voor jongeren en een hele gave commercial profileert Jong Gemeentebelang zich als een uitdagende en 

belangrijke schakel in de vereniging. 

 

Allemaal leuk natuurlijk maar wat heeft Jong Gemeentebelang in de loop der jaren bereikt? Het inmiddels bekende 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is door Jong Gemeentebelang naar Nunspeet gehaald als concept. 

“Door het organiseren van een informatieavond die bezocht werd door veel mensen en door in gesprek te gaan met 

het college hebben wij het onderwerp op de kaart gezet, wat uiteindelijk in 2012 heeft geleid tot daadwerkelijke       

woningprojecten,” aldus John van Slooten. 

 

Ook starterswoningen, goedkope bouwconcepten zijn op de kaart gezet. Jong 

Gemeentebelang stond midden in de raadzaal om haar ideeën te presenteren 

aan de raadsleden. Alle partijen in de gemeenteraad zijn naderhand ook gaan 

roepen om goedkope woningen. Uit onderzoek van een gerenommeerd bedrijf 

bleek dat de voorstellen voor goedkope woningbouwconcepten van Jong      

Gemeentebelang qua prijs/kwaliteit als beste uit de bus kwamen in vergelijking 

met de ideeën van de gemeente zelf.  

 

Startersappartementen aan de Mackaystraat is een idee geweest van de heer Vissenberg en door Jong                      

Gemeentebelang uitgewerkt en zie, inmiddels zijn daar daadwerkelijke mooie appartementen gerealiseerd. 

 

Ook in het kader van jongerenactiviteiten hebben wij altijd kritisch meegekeken naar de plannen van de gemeente. 

Tijdens de fractievergadering van Gemeentebelang is altijd een lid van Jong Gemeentebelang aanwezig om de stem 

van de jongeren te vertegenwoordigen. Dit is belangrijk en daar wordt goed naar geluisterd. 

Jong Gemeentebelang 1986 

Jong Gemeentebelang , tijdens de 

verkiezingen in 2010 
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Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 werd Jong Gemeentebelang lid Bram ten Hove met 257 voorkeur-

stemmen vanaf een 12e plek op de groslijst in de raad gekozen. Zijn inspanningen met Jong Gemeentebelang zijn niet        

onopgemerkt gebleven. Onder andere samen met John van Slooten (ook een oud Jong Gemeentebelanger) heeft hij 

zitting in de huidige gemeenteraad van Nunspeet. Terwijl ook wethouder Edward van der Geest zijn politieke carrière 

in Jong Gemeentebelang begonnen is. Jong Gemeentebelang blijkt hierdoor een kweekvijver te zijn van (politiek)   

talent.  

 

John van Slooten (oud voorzitter van Jong Gemeentebelang): “Ik ben vooral erg trots op de resultaten die wij als Jong 

Gemeentebelang hebben kunnen behalen. Met medewerking van vooral de toenmalige voorzitter Cornelia Peters en 

fractievoorzitter Theo Kraandijk hadden wij veel vrijheid om een jongerenkoers neer te zetten. En de overige partijen in 

Nunspeet? Die keken jaloers toe, omdat wij als Jong Gemeentebelang inhoudelijk overal bij betrokken werden en zelfs 

door de fractie naar voren werden geschoven als het specifiek om jongeren ging. Kortom als jongere kan je serieus 

bijdragen aan een nog mooiere en betere gemeente.”  

 

Tegenwoordig bestaat het bestuur van Jong Gemeentebelang uit Niels de     

Bolster, Mike Zevenbergen en Leonie Lankman. Zij hebben het stokje          

overgenomen en zijn nu druk bezig met het uitwerken van diverse plannen en 

ideeën die jongeren aan gaan, zoals de mogelijkheid van meer starters-

woningen. Daarnaast is de jeugd groot voorstander van revitalisering van De 

Wiltsangh. “Nieuwe leden zijn van harte welkom, om nog meer te kunnen      

bereiken”, aldus Niels de Bolster. 

Jong Gemeentebelang 2012 



 58 

 

ERELEDEN 

De ereleden van Gemeentebelang verdienen in dit boek een ereplaats. Vandaar dat de namen in een kader zijn   

weergegeven. 

 

J. Lussenburg 

Benoemd 24 september 1962 

- Oprichter Gemeentebelang in 1946 

- Mede oprichter van de vereniging in 1962 

C. Meloen 

Benoemd 18 februari 1982 

- Voorzitter en betrokken bij de realisatie in 1962 

- Mede oprichter van de vereniging in 1962 

J.G. Hiddink 

Benoemd 24 september 1987 

- Mede oprichter van de vereniging in 1962 

- Raadslid en wethouder voor Gemeentebelang 

P.P.G. Gommers 

Benoemd 6 november 2001 

- Raadslid en 18 jaar wethouder voor Gemeentebelang 

- Spil en boegbeeld van de vereniging 

A. van Ruler 

Benoemd 10 mei 2006 

- Raadslid en bestuurslid van 1976 tot 2006 

- Als erkenning voor zijn toewijding aan de vereniging 

C. Vissenberg 

Benoemd 13 april 2011 

- Raadslid, bestuurslid en verenigingshistoricus 

- Gemeentebelanger in woord en daad 
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GEMEENTEBELANG WETHOUDERS VANAF 1946 

De wethouders die Gemeentebelang heeft geleverd worden hieronder opgesomd. Er is geen opleiding om wethouder 

te worden. Een wethouder wordt gevormd door het te zijn. 

Gemeentebelang bewaart een dankbare herinnering aan alle wethouders, die de huidige zijn voorgegaan en wenst de 

”werkers" van nu en de toekomst, veel sterkte en wijsheid toe. 

J.G Hiddink 

06-09-1966 tot 06-09-1973 

P.P.G. Gommers 

28-02-1980 tot 07-09-1982 & 29-04-1986 tot 27-08-2001 

D.Th. Kraandijk 

06-09-2001 tot 25-04-2002 

E.H. van der Geest 

25-04-2002 tot heden 
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BIOGRAFIE VOORZITTERS 

Enige biografische gegevens van de voorzitters in 50 jaar Gemeentebelang. De gegevens maken op geen enkele   

wijze aanspraak op volledigheid of coherentie, want ze pretenderen niet meer te zijn dan het resultaat van de gekozen 

aanpak. 

 

C. MELOEN sr. (1962) 
Toen een aantal vooraanstaande Gemeentebelangers in april 1962 in hotel "De Vossenberg” te Vierhouten              
bijeenkwam om te komen tot de oprichting van een vereniging Gemeentebelang werd de heer C. Meloen bereid     
gevonden tijdelijk het voorzitterschap op zich te nemen. Onder zijn bezielende leiding en de wil om Gemeentebelang 
een juridische status te geven, is zulks op 24 september 1962 van de grond gekomen. De Koninklijke bewilliging op de 
statuten volgde op 24 maart 1965. 
 
Toen op 24 september 1962 een definitief bestuur werd gekozen heeft Meloen de voorzittershamer  overgedragen aan 
de heer E. Bats. De heer Meloen is  steeds geïnteresseerd gebleven in Gemeentebelang. Uit blijk van waardering voor 
alles wat hij gedurende vele jaren vóór en na de oprichting van de vereniging heeft gedaan, heeft de ledenvergadering 
van 18 februari 1982 hem tot erelid van Gemeentebelang benoemd. 
 
De heer Meloen is geboren op 4 mei 1893 te Utrecht en overleden op 11 mei 1985. Hij was tot aan zijn pensionering 
directeur van een bouwmaterialenhandel te Nunspeet. 
 
E. BATS (1962 – 1969) 
De heer Egbert Bats was de eerste "echte" voorzitter van Gemeentebelang. De toenmalige procuratiehouder van de 
melkfabriek werd op 24 september 1962 praeses van Gemeentebelang om dat tot 10 mei 1969 te blijven. In zijn 
"regeer"-periode nam Lussenburg afscheid van de actieve politiek en heeft Bats mannen als Hiddink, Baar en           
Oosterwijk zitting zien nemen in de gemeenteraad. Elders in dit boek kunt U lezen wat in de bijna 7-jarige “loopbaan” 
van de heer Bats door Gemeentebelang is aangekaart. Vanzelfsprekend heeft de eerste voorzitter daarbij een rol van 
betekenis gespeeld. Op bijna 62-jarige leeftijd gaf de heer Bats de voorzittershamer over aan de heer P. Pos. 
 
P. POS (1969 – 1978)  
Peter Pos, geboren 3 januari 1937 te Utrecht, is degene geweest, die van alle voorzitters het langst de hamer heeft 
gehanteerd. Om exact te zijn, van 9 oktober 1969 tot 18 december 1978. Daarnaast heeft hij nog eens ruim vijf jaar als 
gewoon bestuurslid bij Gemeentebelang "meegedraaid”. De heer Pos, die toen al eigenaar/exploitant was van         
verzorgingstehuis Het Woudhuis in Hulshorst, heeft in zijn periode moeilijke omstandigheden meegemaakt. Het was in 
die tijd dat de VVD zich los maakte van Gemeentebelang. Aanleiding voor de scheuring werd tenslotte een conflict 
over plaatsing op de groslijst voor de verkiezingen, waarvoor de heer Pos verantwoordelijk was. 
 
Om tegenwicht te bieden aan de bestaande christelijke partijen is Peter Pos lid geworden van Gemeentebelang. Zo 
kon hij een neutrale stem laten horen en opkomen voor niet protestants-christelijke organisaties binnen de gemeente 
Nunspeet. Als kandidaat voor het raadslidmaatschap stond hij op de lijsten van 1966 en 1970. 
 
De heer Pos is één van de initiatiefnemers tot de bouw van het bejaardencomplex annex dienstencentrum “De        
Veluwse Heuvel” dat onder zijn leiding op 9 september 1975 werd geopend. In 1985 begint hij bij het nieuw op te     
zetten Ittmannshof in Nunspeet, waar de heer Pos tot zijn pensioen in 1995 gewerkt heeft. 
 
Anno 2012 is hij nog steeds actief. Hij is onder meer voorzitter van de ANBO afdeling Nunspeet en zit in de              
cliëntenraad van Het Baken locatie Seewende, waarbij ouderenhuisvesting zijn speciale aandacht heeft. Pos is nog 
steeds geïnteresseerd lid van Gemeentebelang. 
 
J.K. NORG (1978 – 1981) 
Jaap Norg wordt geboren op 7 mei 1939 in Nunspeet en hanteert de voorzittershamer van 18 december 1978 tot 21 
april 1981. Onder zijn leiding wordt een aanvang gemaakt met het periodiek laten verschijnen van ons bulletin Het    
Klaverblad. Ook is hij actief in de commissie Streekplan Veluwe en is hij van de partij met het promoten in de           
verkiezingsperiode. Ook dit is geen gemakkelijke periode voor Gemeentebelang, daar er enkele leden zijn die         
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Gemeentebelang willen overhalen de vereniging te laten fuseren met het CDA. Norg verzet zich hier heftig tegen. Hij 
houdt de eigen identiteit van Gemeentebelang hoog in het vaandel. Hij weet de vereniging onafhankelijk te houden, 
maar dat kost hem wel zijn functie als voorzitter. Hij draagt zijn werkzaamheden over aan Henk Junte, die               
waarnemend voorzitter wordt. 
 
In die tijd is Jaap werkzaam als exportmanager bij een Friese firma die zich bezig houdt met de bouw van water-
zuiveringen voornamelijk in het buitenland en waarvan hij later in de directie plaats neemt. Tijdens de sloop van ‘zijn’ 
oude fabriek weet hij een ketelwatervoedingspomp voor een stoommachine van de schroot te redden. Die machine 
staat nu inclusief oliespuitje in de hal van zijn idyllische woning aan de Winckelweg.  
 
Norg zet zich in voor diverse afleveringen van de Nunspeetse Keiler en  met de Lions knapt hij een oude uit 1939    
daterende wals van de gemeente op, die daarna een plaats krijgt op de nieuwe gemeentewerf. Na zijn pensionering in 
2004 brengt hij veel van zijn tijd door op de Hoge Veluwe waar hij zich als natuurgids nuttig maakt. Ook presenteert hij 
bij de Lokale Radio Nunspeet het programma “De Groene Hoek”. Jaap Norg is nog steeds lid van Gemeentebelang. 
 
R. KLEIN (1981 – 1983) 
In de algemene ledenvergadering van 24 november 1981 wordt de waarnemend voorzitter H.Junte “afgelost” door de 
heer RoIand Klein uit Hulshorst. De heer KIein, directeur van een conferentie- en recreatieoord, wordt op 1 mei 1934 
te Rotterdam geboren, maar komt enkele jaren later al met zijn familie naar Hulshorst. Tijdens zijn voorzitterschap 
wordt bij de verkiezingen van 1982 zijn jeugdvriend, de heer Gerrit (Gart) Mulder, lijsttrekker van Gemeentebelang. 
Klein mag in hetzelfde jaar de heer C. Meloen sr. de gouden speld, behorende bij diens benoeming tot erelid,          
uitreiken. 
 
Overigens heeft Klein vóór zijn benoeming als voorzitter al verscheidene jaren een vooraanstaande positie bij          
Gemeentebelang.  Bij de verkiezingen in 1970 staat hij op de kandidatenlijst. In de algemene ledenvergadering van 29 
november 1983 draagt Roland Klein de voorzittershamer over aan Aart van Ruler. 
 
Na verscheidene jaren in het buitenland en overzee te hebben gewoond, is de heer Klein teruggekeerd naar          
Hulshorst, waar hij woont aan de rand van zijn voormalige bedrijf. Klein kijkt met plezier terug op de mooie tijd bij     
Gemeentebelang. De sfeer binnen het kader was altijd goed en door goed contact met de burgers en boeren heeft hij 
een steentje bij kunnen dragen aan de leefbaarheid van met name Hulshorst. 
 
A. van RULER (1983 – 1985) 
Aart van Ruler heeft bijna alle functies die bij onze vereniging bestaan bekleed. Op 2 februari 1976 wordt hij als      
bestuurslid gekozen, enkele jaren later gevolgd door zijn benoeming als secretaris en in 1983 door zijn verkiezing als 
voorzitter. De leiding van de vereniging moet hij begin 1985 beëindigen omdat hij inmiddels zijn plaatsgenoot Gerrit 
Mulder is opgevolgd in de raad. 
 
Van Ruler heeft zich voor het eerst kandidaat gesteld voor het raadslidmaatschap in 1978. Hij werd toen als vijfde op 
de groslijst geplaatst. In 1982 steeg hij een plaats op die lijst en in 1986 was hij op lijst vijf opgeklommen tot de tweede 
plaats, achter PauI Gommers. Aart is een rasechte Vierhouter. Hij is in de kleinste kern van de gemeente Nunspeet 
geboren op 31 augustus 1941 en drijft aldaar een camping. Tijdens zijn loopbaan in de politiek weet hij in zijn      
schaarse vrije tijd nog leiding te geven aan de plaatselijke VVV en de Vereniging Dorpsgemeenschap, die onder      
andere het dorpshuis exploiteert. 
 
H. JUNTE (1985 – 1985) 
Als Jaap Norg het voorzitterschap beëindigt, neemt Henk Junte (geboren op 17 juli 1945 in Nunspeet) deze taak als 
waarnemer op 21 april 1981 over. In dat jaar bestaat het bestuur van april tot november slechts uit drie   leden: Naast 
de waarnemend voorzitter zijn dat Aart van Ruler als secretaris en Diny van ‘t Oever als penningmeester. Op 24     
november 1981 geeft Junte de hamer over aan Roland Klein en wordt het bestuur weer op sterkte gebracht. In de     
periode daarna zit hij niet stil, want hij krijgt de zorg voor de propaganda van de verkiezingscampagne van 1984, wat 
hij met groot plezier op zich neemt. Dit doet hij naast zijn werk als eigenaar van een administratiekantoor en een zaak 
in kantoormachines. 
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Hij wordt de "echte" voorzitter op 29 januari 1985 en blijft dat tot 18 september 1985, als vertrek naar Hellevoetsluis 
hem noopt het voorzitterschap over te dragen. 
 
Na 10 jaar komt de heer Junte terug naar Nunspeet, om zijn zieke moeder te kunnen bijstaan. Hij wordt weer lid van 
Gemeentebelang, wordt vrijwilliger bij Philadelphia en na enige tijd gaat hij werken bij een voedingsmiddelenproducent 
in Voorthuizen, waar hij nog steeds, ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd, werkt. Ondernemingsraad, financiën, 
PR… noem het, Junte heeft er ervaring in. 
 
Begonnen als VVD-er, aanstormend talent voor de landelijke politiek, heeft de heer Junte nog steeds interesse in de 
politiek. Hij sluit dan ook niet uit, dat hij zich voor Gemeentebelang voor de verkiezingen van 2014 weer als             
campagnecommissielid beschikbaar stelt. 
 
J. STRAATSMA (1985 – 1989) 
Jaap Straatsma wordt geboren op 17 augustus 1931 te Amsterdam. Na een periode waarin Jaap zeer trouw lid is en 
vrijwel alle vergaderingen bezoekt, wordt hij op 18 september 1985 gekozen als voorzitter van onze vereniging. Hij is 
degene die de verontreiniging ontdekt bij de Westeinderheide en op 24 april 1985 proefmonsters neemt, die een dag 
later in de raadsvergadering worden aangeboden. Onder zijn leiding is de frequentie van de bestuursvergaderingen 
verhoogd en zijn er speciale commissies samengesteld zoals onder andere "waterschap" en "vergrijzing” kleine       
kernen" waarvan Straatsma zelf deel uitmaakt. Hij mag als voorzitter het succes van de verkiezingen 1986 beleven 
waarmee Gemeentebelang van twee naar drie zetels gaat, een wethouder mag leveren en een eigen jeugdafdeling 
van de grond ziet komen en schrijft het  voorwoord voor het jubileumboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van 
Gemeentebelang. Als militair is Straatsma rechtlijnig. Regels moeten controleerbaar zijn en te handhaven, anders 
moet je ze niet maken. Hij ziet het belang van een goede voorbereiding en stimuleert zijn bestuursleden daarom in de 
schaduwfractie   zitting te nemen. Om zelf goed beslagen ten ijs te komen, gaat hij vaak met Paul Gommers op stap 
om situaties ter plekke te bekijken. Als vele jaren na zijn afscheid uit de politiek de Multifunctionele Accommodatie   
Veluvine gebouwd wordt, weet de heer Straatsma zich te herinneren, dat er ergens nog glas-in-loodramen van de   
oude verffabriek moeten zijn. Tenslotte vinden Dick Baas en Edward van der Geest deze ramen op de zolder van het              
gemeentehuis. De ramen worden op maat gemaakt en in het nieuwe gebouw verwerkt. 
 
Tot zijn spijt heeft Straatsma op doktersadvies in 1989 de politiek moeten verlaten, maar er is nog steeds weinig voor 
nodig om het oude vlammetje in hem aan te wakkeren. 
 
F. AGASI (1991 – 1994) 
Na een plaatsing in Duitsland komt beroepsofficier Felix Agasi in 1977 met zijn gezin weer in Nunspeet wonen. Door 
veel buitenlandse detacheringen krijgt hij pas na zijn Functioneel Leeftijdsontslag tijd om zich in te zetten voor         
Gemeentebelang. De politiek in een klein dorp vindt hij aantrekkelijk. Je kent de mensen en situaties die aan de orde 
komen. Hij is voorzitter van 1991 tot 1994, met Cees Vissenberg als secretaris. Agasi neemt al snel zitting in de    
steunfractie, een goede voorbereiding voor zijn volgende functie als raadslid. Door zijn verleden in het leger heeft hij al 
een gedegen ondergrond als bestuurder. Belangrijk vindt hij de sociale samenhang binnen de club, maar ook met de 
partners. 
 
De heer Agasi heeft veel gedaan voor het vormgeving en logo van Het Klaverblad. Hij heeft onder andere veel tijd   
gestoken in het verder ontwikkelen van het embleem als vectortekening die scherp blijft, hoe groot je hem ook maakt. 
Van daar uit kunnen bij voorbeeld verkiezingspamfletten eenvoudig worden gemaakt. “Misschien is het wat oubollig, 
maar een goed herkenbaar logo met bovendien een betekenis spreekt de mensen aan. Op die manier kan men       
gemakkelijk de doelstellingen van het Nunspeetse GEMEENTEBELANG  overbrengen.” 
 
F. van der KNAAP * 
Als Rita van der Knaap - van Hoek in 1989 door Jaap Straatsma in het bestuur van Gemeentebelang gepraat is, raakt 
ook haar man Frans van der Knaap (geboren op 16 januari 1934 in Den Haag) geïnteresseerd. Pas na het overlijden 
van zijn vrouw in 1995 treedt hij toe tot het bestuur, waar hij na verloop van tijd waarnemend voorzitter wordt vanwege 
ziekteperiodes van de heren B. Boone en J. Huisman. Van der Knaap is een landmacht man en zit daarnaast van 
1986 tot 2006 in zijn eigen tijd als raadsman in de belangenvereniging voor militairen. Hij probeert geschillen, vaak 
over minder zorgvuldig opgestelde conduites, zodanig op te lossen, dat voor beide betrokken partijen een toekomst 
binnen de landmacht mogelijk blijft. Een hele uitdaging, maar ook dankbaar werk. Voor zijn vakmanschap en zijn inzet 



 63 

 

voor eenheid en begrip tussen officieren en onderofficieren heeft hij in het leger de Eremedaille verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau in goud met de Zwaarden gekregen. 
 
Met veel plezier pakt hij voor Gemeentebelang diverse projecten op. Met grote inzet en naar militair voorbeeld        
beschrijft hij de organisatiestructuur van Gemeentebelang. Hij werkt nauwgezet en steekt veel tijd en energie in deze 
nieuwe hobby, helemaal tijdens de verkiezingscampagnes.  
 
De heer Van der Knaap is initiator voor het ontwikkelen van een     
eigen tune voor Gemeentebelang. Via Huisman en de Lokale Radio 
Nunspeet wordt contact gelegd met een zangeres. Een componist in 
het nieuwe land bedenkt tekst en muziek. Een van zijn laatste        
bijdragen aan Gemeentebelang is het werven van een nieuw        
bestuurslid: Henry Stulen. 
 
In 2000 verhuist Frans van der Knaap met zijn nieuwe partner naar 
Hattem en hij moet tot zijn spijt afscheid nemen van onze vereniging. 
In zijn nieuwe woonplaats structureert hij als  voorzitter van de ANBO 
de invoering van de WMO-wet.  
 
* De heer Van der Knaap is officieel geen voorzitter geweest van   
Gemeentebelang. Echter tijdens het voorzitterschap van de heer 
Boone en van de heer Huisman viel de heer Van der Knaap           
regelmatig in als waarnemend voorzitter. Daarnaast heeft de heer 
Van der Knaap de organisatiestructuur van het bestuur op zijn naam 
staan. Hierdoor is een vermelding bij de voorzitters op zijn plaats. 
 
J.H. HUISMAN (1996 – 1999) 
Jan Huisman, geboren op 7 februari 1932 in Oosterbeek, heeft zijn hele werkzame leven in de toeristenbranche      
gezeten. Na diverse betrekkingen en omzwervingen – als de kinderen klein zijn woont het gezin in Vierhouten - komt 
hij in 1987 terug in Nunspeet en door Paul Gommers wordt hij enthousiast gemaakt voor Gemeentebelang. Het        
politieke wereldje trekt hem. Hij ontmoet leuke mensen en heeft het van 1996 tot 1999 naar zijn zin als voorzitter van 
het bestuur. Daarnaast is Huisman penningmeester van de LRN. Hij is een sociaal mens. Hij helpt mensen die in de 
problemen zijn geraakt weer op weg. Dat doet hij ook na zijn verhuizing naar Dronten in 2000 door nazorg te bieden 
aan familieleden van overledenen. 
 
De heer Huisman overlijdt op 16 augustus 2009. 
 
C.H. PETERS-van BUUREN  (2000 – 2008) 
Cornelia, geboren op 24 augustus 1943 in Baarn, heeft als echtgenote van een Shell-man de halve wereld over      
gereisd. Eenmaal met pensioen vestigt het gezin Peters zich in 1996 voor de tweede keer in Nunspeet, waar Cornelia 
al snel lid wordt van Gemeentebelang. In 1999 wordt ze waarnemend voorzitter en op 7 november 2000 wordt ze in 
de ALV tot voorzitter van het bestuur benoemd, waar ze veel belang hecht aan zowel de saamhorigheid binnen het 
bestuur als tussen bestuur en fractie. Zonder eerdere bestuurservaring, weet ze de teamspirit binnen                       
Gemeentebelang te versterken. Ze is meervoudig recordhoudster: Om te beginnen is ze de eerste vrouwelijke         
voorzitter, daarnaast heeft zij als voorzitter maar liefst twee heren tot erelid benoemd: de heren Gommers en Van   
Ruler. 
 
Cornelia bedenkt in 2001 de kerstkransjesactie van Gemeentebelang en nog steeds worden ieder jaar in haar keuken 
de koekjes van een kerstwens voorzien. Naast hobby’s als tennis en bridge is ze nog steeds erg betrokken bij de     
politiek en het reilen en zeilen binnen Gemeentebelang.  
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A.W. HUITEMA (2009 – heden) 
In het dagelijks leven werkt Otto Huitema, die op 18 augustus 1960 in Leeuwarden geboren is, voor een ziektekosten-
verzekering, waar hij productmanager is: Hij ontwikkelt verzekeringspakketten voor diverse doelgroepen.  

 
Als Huitema op een leeftijd komt dat hij naast zijn werk iets terug wil doen voor de maatschappij, komt                      
Gemeentebelang op zijn pad in de vorm van Bert Berends, de zoon van oud-raadslid Gerard Berends. Het mooie van 
de lokale politiek vindt Huitema de directe betrokkenheid, geen landelijke kaders, niet links of rechts, maar kijken wat 
op dat moment voor de meeste inwoners de beste oplossing is. In 2009 wordt Huitema voorzitter en zijn eerste volle 
periode heeft hij al achter de rug.  
 
Hij houdt van natuurlijke, organische ontwikkelingen en gelooft in het zogenaamd in een flow zitten. Structuur is nodig, 
maar hij wil vooral graag anderen de vrijheid geven om zich te ontplooien. De vele contacten binnen de gemeente   
vormen een leuk tegenwicht tegen het oplossingsgericht denken van zijn baan. Met plezier begeleidt hij ook de jeugd 
van Jong Gemeentebelang en volgt hij hun ontwikkeling. Het is een uitdaging om aan het bestaande beleid een      
nieuwe impuls te geven. 
 
De saamhorigheid van de leden en het kader na de verkiezingen van 2010 vindt hij nog steeds uniek. “Het was een 
geweldige avond! Met zijn allen hebben we tot laat in de nacht op de definitieve uitslag gewacht en toen gevierd dat 
we de grootste partij waren geworden.” Dat groepsgevoel in combinatie met een sportieve instelling maakt ook dat hij 
zich enorm inzet voor de Nunspeetse Heideloop, waarbij hij vanaf de eerste editie in 2009 betrokken is. 
 
 
Gemeentebelang bewaart een dankbare herinnering aan alle bestuursleden, die de huidige zijn voorgegaan en wenst 
de ”werkers" van nu, sterkte en wijsheid voor de toekomst. Toch willen we nog één bijzondere dame noemen, die nooit 
voorzitter is geweest, maar die nog steeds geregeld genoemd wordt door haar eigen actie: 

 

A.H.G. van ’t Oever-Philips  
Dinie, geboren op 12 september 1922 in Boxmeer, is als kraamverzorgster werkzaam in de gemeente Nunspeet, 
wordt lid van Gemeentebelang en komt in het bestuur. Op 1 juli 1987 viert zij dat ze 12½  jaar penningmeester van 
Gemeentebelang is en in die functie start zij de actie “Tien voor Dien”: Om de verkiezingscampagne te kunnen         
bekostigen doet zij een verzoek aan alle leden uitgaan om extra ƒ 10,- over te maken. 
 
Na haar pensionering in de zorg is ze nog lange tijd actief onder meer als vrijwilliger bij de kerk. Voor haar enorme en 
langdurige inzet krijgt ze in 1993 de hoogste onderscheiding die een leek van de paus kan krijgen: Pro Ecclesia et 
Pontifice (Latijn: Voor Kerk en Paus). Met de lintjesregen in 1994 krijgt ze de Eremedaille in zilver verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau opgespeld. 
 
Als presentatrice van het ouderenprogramma van de SWON bij de Lokale Radio Nunspeet nodigt ze geregeld haar 
vrienden  van Gemeentebelang uit voor een gesprekje. Pas in 2008 neemt Dinie op 85-jarige leeftijd afscheid van haar 
vaste groep luisteraars. 
 
Ze blijft tot het laatst lid van Gemeentebelang en blijft geïnteresseerd in de Nunspeetse politiek. Dinie overlijdt op 9 
oktober 2010. 
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BIOGRAFIE WETHOUDERS EN RAADSLEDEN 
75 jaar behartiging van Gemeentebelang door onze raadsleden die allen op hun specifieke wijze een bijdrage hebben 

geleverd en nog leveren, aan het welzijn van de gemeente Nunspeet en haar bevolking.  

 

J. LUSSENBURG (1946 – 1953) & (1958 – 1962) 
In 1946 werd iedereen vanaf 21 jaar weer opgeroepen om ter stembus te komen voor de verkiezing van een nieuwe 
raad. Gemeentebelang deed aan de verkiezingen mee met lijst 9 waarop Jos Lussenburg wederom als aanvoerder 
prijkte. Deze zittingsperiode moest hij om gezondheidsreden een paar maanden voor afloop beëindigen. De heer    
Barten uit Vierhouten nam op 1 mei 1953 zijn plaats in. Aan de verkiezingen in 1953 heeft Lussenburg niet             
meegedaan. De lijsttrekker van Gemeentebelang, de heer O.W. van der Linde, kwam toen in de raad, samen met de 
Ermelose Gemeentebelanger de heer Kuiper.  
 
In 1958 was Lussenburg weer helemaal terug. Als aanvoerder van Lijst 10 werd hij samen met De heer Kuiper (de 
lijsten van Nunspeet en Ermelo werden wederom verbonden) in de raad gekozen. De zittingsperiode van deze raad 
heeft hij volledig uitgediend.  
 
Toen de verkiezingen van 1962 voor de deur stonden, vond Lussenburg de tijd aangebroken om het raadswerk aan 
jongeren over te laten. Hij was wel genegen op de lijst te staan, maar niet op een verkiesbare plaats. Zo verkreeg hij 
de zesde plaats en daarmee was z'n politieke loopbaan ten einde. 
 
Wel zou hij nog via het comité "Nunspeet zelfstandig" blijven strijden voor splitsing van de gemeente Ermelo. Als 
grondlegger van Gemeentebelang en voor hetgeen hij voor deze groepering heeft betekend, werd hij op 24 september 
1962 benoemd tot erelid. Voor z'n vele verdiensten, ook op het gebied van de muziek en  schilderkunst, reikte         
burgemeester Langman aan deze markante figuur op 29 april 1968 de versierselen, behorende bij z'n benoeming tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, uit. 
 
Als blijk van waardering heeft de gemeente Nunspeet een blijvend aandenken tot stand gebracht door kort na zijn 
overlijden (op 28 juli 1975) de Edzard Koningstraat in Nunspeet om te dopen in Jos Lussenburglaan. Ook bij          
Gemeentebelang zal Jos Lussenburq tot in lengte van jaren in herinnering blijven. 
 
J. K. WENDT (1946 – 1949) 
Op 26 juli 1946 werden na vijf bittere jaren weer op normale wijze de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. 
Gemeentebelang deed daaraan mee onder de naam "Vrije Lijst". Deze verkiezingen brachten Jos Lussenburg en Jan 
KareI Wendt in de raad. De heer Wendt was winkelier te Elspeet en bij z'n installatie 46 jaar oud. Hij heeft een volle 
periode (toen drie jaar) deelgenomen aan het gemeentelijk bestuur. Vermoedelijk te druk met z'n eigen zakelijke    
activiteiten, heeft hij zich in 1949 niet herkiesbaar gesteld. De heer Wendt is op 7 maart 1966 overleden. 
 
P. BARTEN (1953) 
Tot de initiatiefnemers van Gemeentebelang moet zeker ook de heer Barten uit Vierhouten worden gerekend. Hij was 
niet alleen een trouw aanhanger van onafhankelijke gemeentepolitiek, maar was ook bereid daar zelf een aandeel in 
te leveren. Op de eerste vier verkiezingslijsten na 1945 komen wij zijn naam tegen als kandidaat van                       
Gemeentebelang. Heel even maar heeft hij mogen meebesturen. Dat was in 1953 toen de heer Lussenburg zich   
voortijdig uit de toenmalige raad terugtrok en Barten de "Lus" mocht opvolgen. Zijn raadslidmaatschap heeft toen vier 
maanden geduurd. In het dagelijks leven was Barten tot zijn pensionering boswachter te Vierhouten. 
 
O.W. van der LINDE (1953 – 1958) 
De toen nog in Nunspeet praktiserende tandarts O.W. van der Linde heeft van 1 september 1953 tot 2 september 
1958 namens Gemeentebelang in de raad gezeten. Bij de in mei 1953 gehouden verkiezingen was hij aanvoerder van 
lijst 4. De toen 44-jarige Van der Linde wist van de 871 op Gemeentebelang uitgebrachte stemmen er 645 op zijn 
naam te brengen. Ten opzichte van 1949 boekte Gemeentebelang een aanzienlijke winst, maar ten gevolge van de 
verbinding met Gemeentebelang Ermelo ging de tweede zetel naar de heer Kuiper uit Ermelo. Op 2 september 1958 
stapte Van der Linde uit de raad. Bij de verkiezingen in 1958 stond het ex-raadslid op de lijst van Gemeentebelang op 
een onverkiesbare 8e plaats. 
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Op 15 juli 1968 draagt Van der Linde zijn praktijk aan de Laan 31 over aan tandarts F.K.A. Basch. Zijn Arabische    
merrie Karama die vroeger in de tuin liep, is dan al overleden. In 1984 krijgt Van der Linde met zijn vrienden die zich in 
de oorlog ingezet hebben voor het Pas-op-Kamp het verzetsherdenkingskruis.  
 
J. G. HIDDINK (1962 – 1973) & (wethouder van 1966 - 1973) 
Jaap Hiddink, geboren (12 mei 1910) en getogen in Nunspeet, deed op 4 september 1962 zijn intrede in de raad. Hij 
zou daar zonder onderbreking blijven zitten tot 6 september 1973. In deze periode was hij wethouder vanaf 6          
september 1966 tot aan zijn aftreden in 1973. Het eerste jaar van zijn raadslidmaatschap deelde Hiddink nog met het 
uitoefenen van een drogisterij annex handel in kunstschildersbenodigdheden, maar daarna ging hij zich volledig wijden 
aan zijn bestuurlijke taak en het beoefenen van zijn hobby, het kunstschilderen. Over het schilderen zei hij: “Ik schilder 
graag wat ik zie. Er is wat dat betreft niks zo gek, of ik maakt het. Mensen die dat niet kunnen, gaan abstract          
schilderen. Ik krijg daar maagpijn van.” 
 
In de tijd van Hiddink kwam Gemeentebelang van één zetel op drie zetels voor Nunspeet en in 1970, met de 
"Ermelose" Gemeentebelangers samen, zelfs op 6 plaatsen in de raad. In zijn beleid heeft Jaap Hiddink veel bijval 
geoogst maar bleef hij ook niet van kritiek verschoond. Om gezondheidsredenen is de heer Hiddink afgetreden. Bij die 
gelegenheid heeft hij onder meer gezegd: "Er zullen mensen zijn die de vlag uitsteken". Wij geloven dat er zeker ook 
geweest zijn, die de vlag halfstok zouden hebben gehangen. De ledenvergadering van 19 mei 1987 keurde het      
voorstel, de heer Hiddink te benoemen tot erelid, goed. Jaap Straatsma speldt hem in september 1987 het speldje op. 
 
Jaap Hiddink overlijdt in juli 2000 op 90-jarige leeftijd. 
 
A. BAAR (1962 – 1966) 
De heer A. Baar uit Hulshorst was het derde raadslid voor Gemeentebelang afkomstig uit één van de kleine kernen. 
De heren Wendt uit Elspeet en Barten uit Vierhouten gingen hem voor. Samen met Hiddink en Balvers werd de       
oud-chef van het N. S. -station te Hulshorst op 4 september 1962 tot lid van de toen nog Ermelose gemeenteraad   
geïnstalleerd. 
 
De heer Baar heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de samenleving, in het bijzonder voor die van Hulshorst.  
Toen de raad in 1966 besloot tot opheffing van de openbare lagere school te Hulshorst, heeft hij zich daar in felle    
bewoordingen tegen verzet. Het besluit werd overigens door GS vernietigd. In het Hulshorster verenigingsleven was 
de heer Baar ook zeer actief.  Zo was hij onder andere 17 jaar bestuurslid van de Buurtvereniging. Bij zijn afscheid op 
14 februari 1969 werd hij voor zijn verdiensten tot erelid van deze vereniging benoemd. In 1966 nam de heer Baar   
afscheid van de actieve politiek. 
 
C.D. OOSTERWIJK (1966 – 1970) 
In 1966 kwam Coenraad D. Oosterwijk na Hiddink als tweede op lijst 6 van Gemeentebelang. De op 1 juni van dat jaar 
gehouden verkiezing resulteerde in vijf zetels. Door de verbinding met de lijst van Gemeentebelang  Ermelo, kwamen 
Hiddink en Oosterwijk voor Nunspeet in de raad. Voor de heer Oosterwijk (in het dagelijks leven procuratiehouder), 
geboren in 1914 te 's Gravenhage, was de gemeentelijke politiek niet vreemd, want vóór zijn beëdiging had hij onder 
andere al een 3-tal jaren als bestuurder van de vereniging over het wel en wee van de gemeente meegepraat. In de 
toen heersende rivaliteit tussen de "Nunspeetse" en "Ermelose” raadsleden, moest Oosterwijk het alleen opnemen 
voor de Nunspeetse sectie van Gemeentebelang, want zijn partijgenoot Hiddink werd wethouder. 
 

In 1970 heeft de heer Oosterwijk zich niet meer op de kandidatenlijst laten plaatsen. 

 
M.S.T.J.M. van EIJCK (1970 – 1975) 
Maarten van Eijck, geboren op 28 oktober 1936 in Tegelen, komt op 1 september 1970 in de raad van de gemeente 
Ermelo. Als van huisuit KVP-er wil hij alle krachten gezamenlijk bundelen binnen Gemeentebelang. Nadat mevrouw 
Van de Kop in 1973 Gemeentebelang verlaten heeft, is Van Eijck fractievoorzitter tot aan zijn vertrek op 14 augustus 
1975. 
 
Hij is een warm voorstander van de vestiging van een HAVO-school in Nunspeet en het behouden van deze gemeente 
als de tuin van Nederland. De heer Van Eijck bekleedt diverse maatschappelijke functies. Onder andere bestuurslid 
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van de Sint Franciscusschool. Wegens drukke werkzaamheden en studie (MO-Engels) neemt hij tussentijds afscheid 
van het raadswerk. Paul Gommers volgt hem in de raadsvergadering van 4 september 1975 op.  
 
Tot zijn pensioen is de heer Van Eijck in de kledingindustrie werkzaam geweest. Als consulent in het leerlingwezen, 
maar ook voor het Centraal Bureau Importbevordering, onderdeel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een   
organisatie die in ontwikkelingslanden bedrijven adviseert hoe ze hun kwaliteit kunnen verbeteren zodat ze in Europa 
een afzetmarkt kunnen vinden. Na zijn pensioen verhuist hij naar Elburg. Inmiddels wil de heer Van Eijck wat rustiger 
aan doen en bestuurstaken afstoten, maar voor de kerk blijft hij zich nog steeds met groot engagement inzetten. 
 
M. van de KOP - van der HORST (1970 – 1973) 
Het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid onder de vlag van de Nunspeetse kant van Gemeentebelang, doch met een 
VVD-signatuur wordt op 1 september 1970 mevrouw Marga van de Kop-van der Horst uit Nunspeet. Samen met     
Hiddink en Van Eijck en de Ermelose Gemeentebelangers F.A.J. Balvers, H. van Assen en mevrouw J. van Grootveld-
Timmerman ontstaat dan een 6-persoonsfractie. Anderhalf jaar later, om precies te zijn op 24 november 1971, moeten 
opnieuw verkiezingen worden gehouden, want de splitsing van Ermelo en Nunspeet zal op 1 januari daarop volgend 
een feit worden. 
 
Hiddink wordt weer lijsttrekker en mevrouw Van de Kop volgt direct na hem. Bij deze verkiezing verwerft                    
Gemeentebelang vier zetels. Hiddink, Van de Kop en Van Eijck keren terug en de 4e zetel wordt ingenomen door de 
DS'70-kandidaat Heineman. Op 4 oktober 1973 kondigt mevrouw Van de Kop in de raad aan, dat zij niet langer als 
Gemeentebelanger aangemerkt wenst te worden. Hoewel ze zich wel in het programma van Gemeentebelang kan 
vinden, zit ze tot de verkiezingen van 1974 als onafhankelijke in de raad. Als in 1974 de VVD voor het eerst zelfstandig 
deelneemt aan de verkiezingen is ze lijsttrekker en de VVD krijgt meteen 2 zetels en een restzetel. In 1982 wordt zij de 
eerste VVD-wethouder, tevens eerste vrouwelijke wethouder in het Nunspeetse gemeentebestuur. In september 1986 
neemt ze afscheid van de actieve politiek. Ze wordt in 1993 benoemd tot lid van verdienste van de VVD.  
 
Marga van de Kop-van der Horst overlijdt op 19 oktober 2002. 
 
N.J.D. HEINEMAN (1972 – 1973) 
Omdat de splitsing van de gemeente Ermelo op 1 januari 1972 een feit wordt, moeten op 24 november 1971            
verkiezingen worden gehouden voor een nieuwe raad. Gemeentebelang gaat de verkiezingsstrijd in, samen met VVD, 
KVP en DS’70. Voor deze laatst genoemde groepering komt de heer Nico Heineman op de 4e plaats van de groslijst. 
Een plaats die hem nog net in de raad doet belanden. De heer Heineman, die voorzitter was van de plaatselijke       
afdeling van DS'70 en tevens bestuurslid van de Stichting Sportbelangen Nunspeet, heeft slechts korte tijd aan het 
bestuur van de jonge gemeente Nunspeet meegewerkt. Om studieredenen neemt hij in 1973 afscheid van het      
raadswerk. 
 
G. MULDER (1973 – 1985) 
Op 6 september 1973 deed Gerrit Mulder, geboren 11 juli 1925 te Vierhouten, zijn intrede in de raad van Nunspeet. 
Zijn bijnaam was Gart Ton. Het meest waarschijnlijk is, dat hij die naam kreeg toen hij als jonge jongen enige tijd bij 
zijn grootmoeder van moederskant in Hulshorst woonde. Haar achternaam was Ton. Onder haar naam zat hij daar een 
jaar op school. 
 
Omdat hij zich toen al, onder meer als voorzitter van de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten, had ingezet voor 
de Vierhoutense belangen (woningbouw, straatverlichting, trottoirs en dergelijke), werd hij ook wel de burgemeester 
van Vierhouten genoemd. In de raad wist hij vele malen de lachers op zijn hand te krijgen met vaak niet van humor 
ontblote opmerkingen. Daarover zei hij zelf eens: "Als je de humor niet meer inziet, wordt er niet meer gelachen!"   
Hoewel hij ook wel het enfant terrible van de raad werd genoemd, heeft hij zijn taak steeds met de grootste ernst     
uitgeoefend. Vooral zijn sociale gevoelens waar het ging om te zoeken naar oplossingen voor beroepschriften tegen 
geweigerde bouwvergunningen, heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken.  
 
Toen in 1977 werd gefluisterd, dat Gemeentebelang wel eens zou kunnen opgaan in het CDA, was Mulder een van de 
Gemeentebelangers die daar niet van wilde horen. Samen met Gommers koos hij duidelijk voor een zelfstandig     
voortbestaan van Gemeentebelang. 
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Mulder was als rasechte Vierhouter niet kleurgebonden en wilde dat ook niet zijn. Hij was het ook, die zich destijds 
vierkant verzette tegen de bouw van een nieuw gemeentehuis op het marktplein. Toen vond hij het gemeentehuis de 
laatste plaats waar hij voor de gezelligheid naar toe ging. De als kleurrijke figuur bestempelde Mulder nam op 59-jarige 
leeftijd afscheid van de raad in diens vergadering van 31 januari 1985. Met meestal maar 1 Gemeentebelang-raadslid 
naast zich, was de druk op hem groot en was het tenslotte niet meer te combineren met de werkzaamheden in zijn 
restaurant. Reeds toen liet ook zijn gezondheid hem steeds meer in de steek vanwege een erfelijke suikerziekte die 
zijn fysieke conditie aantastte. 
 
Gart Mulder is op 2 februari 1988 overleden. Naast vele honderden dorpsgenoten, waren ook de burgemeesters van 
Nunspeet en Ermelo aanwezig op zijn begrafenis. Zijn weduwe heeft het restaurant eerst samen met de bedrijfsleider 
voortgezet en momenteel wordt het gerund door Garts oudste kleinzoon.  
 
P.P.G. GOMMERS (1975 -  2001) & (wethouder van 1980 – 1982 & 1986 - 2001) 
Nadat Paul Gommers, geboren op 27 maart 1946 in Heerlen, zich in 1967 in Nunspeet heeft ingeburgerd, gaat hij zich 
bezighouden met de problemen van de jeugd. Hij neemt zitting in het bestuur van de Stichting Jeugdwerk Nunspeet II, 
waarvan hij medeoprichter is. Het maatschappelijk leven en de politiek hebben alles met elkaar te maken en zo stort 
hij zich ook in de politiek.  
 
DS’70 wordt opgericht en het programma van deze partij trekt hem wel aan. Hij wordt secretaris en later voorzitter van 
de afdeling Nunspeet. In 1971 sluit DS'70 zich aan bij Gemeentebelang (Nunspeet valt dan nog onder Ermelo) en 
Gommers wordt secretaris en later secretaris/penningmeester. In 1974 staat Paul voor het eerst op de kandidatenlijst 
van Gemeentebelang en wel op de 4e plek. Nadat Maarten van Eijck besluit uit de raad te stappen, volgt Gommers 
hem op in september 1975. Hij is pas 29 jaar als hij de portefeuilles van Sociale Zaken, Sport en Welzijn krijgt. Naast 
het raadswerk is hij rijksambtenaar, voltrekt hij huwelijken (vanaf 1981), helpt hij de CAI tot stand te brengen evenals 
de Lokale Radio Nunspeet (1985), is bestuurslid van de Stichting Sportbelangen Nunspeet (de Brake) en de Bond 
voor militairen, de ACOM.  
 
Op 28 februari 1980 wordt hij als opvolger van K.P.J. Hendriksen gekozen tot wethouder van Sportzaken en Welzijn, 
waarbij hij zich zeer bij de verenigingen betrokken voelt. Hij maakt de instelling van een Welzijnsraad tot één van zijn 
eerste doelen en maakt als enige van zijn wethouderschap een fulltime-baan. Hij neemt als wethouder deel aan de 
Veluwse Broodmaaltijd in de Dorpsstraat, plant bomen op boomplantdag, is initiatiefnemer en medeorganisator aan 
het NCRV-Stedenspel en is daar een sportief verliezer. Hij maakt zich sterk voor subsidie aan de AMVO-bus, een   
bibliotheekfiliaal in Elspeet, een uitbreiding van een school aan de Berenbosweg, geld voor de kleedaccommodatie 
van de voetbalvereniging Nunspeet en nog veel meer, ondanks dat hij niet steeds medewerking krijgt van het college 
en de raad.  
 
Tot zijn spijt komt na slechts 2½ jaar een eind aan zijn wethouderschap, want Gemeentebelang krijgt geen plek in de 
nieuwe coalitie. Paul keert in september wel terug op zijn raadsstoel en pakt zijn baan bij Defensie weer op. Nadat 
Gart Mulder de raad op 28 februari 1985 verlaat, wordt Paul fractievoorzitter van Gemeentebelang. Bij de verkiezingen 
in 1986 wordt hij lijstaanvoerder en hij trekt de kar naar 3 zetels met behoorlijke stemmenwinst. Op 29 april 1986 wordt 
hij wederom tot wethouder gekozen met als portefeuille Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieuzaken 
(VROM). In die hoedanigheid legt hij de 1e steen voor De Goede Woning, die haar 2000e huis bouwt, laat hij voor de 
woningbouw uitbreidingsplannen “Beeld en Kwantiteitsplannen” maken, worden de particuliere ondergrondse          
huisbrandolietanks gesaneerd en hij stelt de Gemeentelijke Monumentencommissie in, die onder andere over de     
subsidietoekenning zal gaan beslissen.  
 
Intussen gaat Gemeentebelang in 1994 naar 6 zetels en Gommers neemt het voortouw in de collegevorming. Hij 
houdt zijn portefeuille van VROM. Met veel creativiteit weet Paul Gommers enkele aardige woningbouwprojecten op 
de rails te zetten, terwijl de gemeente onder zijn leiding milieubewuster wordt. Hij weet na veel en langdurig overleg 
tenslotte op het provinciehuis in 5 minuten tijd het lege Veluvine-terrein te kopen voor ƒ 1,- en sluit meteen een deal 
betreffende de schoonmaakkosten van het terrein. Op 29 april 1997 krijgt Paul een Koninklijke Onderscheiding voor al 
het vrijwilligerswerk dat hij naast zijn politieke werk doet. 
 
In 1998 verliest Gemeentebelang 1 zetel, maar Paul Gommers wordt weer wethouder. Hij krijgt nu de portefeuille 
Openbare Werken en Sportzaken en wordt loco-burgemeester. Nog nooit is er in Nunspeet zoveel geld vrijgemaakt 
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voor sport: Twee nieuwe gymzalen, de Wiltsangh, de fietscrossclub, de hockey, alle verenigingen profiteren van onze 
sportieve wethouder. Gommers is ook initiatiefnemer voor de organisatie van de Jeugd Olympische Dag in Nunspeet 
die in 2000 georganiseerd wordt en is in datzelfde jaar de redder in nood, als de herdenking en viering van de         
bevrijding in Vierhouten in het water dreigen te vallen omdat de Luchtmacht geen vliegtuigen kan leveren. Paul belt 
zijn connecties en in korte tijd heeft hij toch de nodige parachutisten bij elkaar. 
 
In 2001 is het ineens afgelopen met de steeds zo gemotiveerde en onvermoeibare Paul Gommers. Door diverse     
conflicten die hem maar zijdelings aangaan en de MKZ-crisis die hem vol treft, raakt hij zijn drive kwijt. Steeds heeft hij 
zich met liefde ingezet als Nunspeter voor Nunspeet. De enorme verbondenheid met de gemeente wordt zijn         
achilleshiel. 
 
Na 26 jaar, waarvan 19 jaar als wethouder, wordt Paul Gommers door Cornelia Peters benoemd tot Erelid van       
Gemeentebelang. Hij was jarenlang spil en boegbeeld van onze vereniging. Bovendien wordt hij op 18 september 
2001 door de koningin bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

 
Anno 2012 woont een ontspannen Paul Gommers met zijn vrouw Joke nog steeds in Nunspeet. Hij komt toe aan zijn 
hobby’s, zijn kleinkinderen, zijn camper en zijn bestuursfuncties. Hij weet precies wat er gaande is in Nunspeet en zet 
zich ook nog steeds in voor ‘zijn’ Gemeentebelang. 
 
A. van RULER (1985 – 2006) 
Als opvolger van zijn illustere partijgenoot Gerrit (Gart) Mulder treedt Aart van Ruler op 28 februari 1985 toe tot de 
Nunspeetse gemeenteraad. Na de verkiezingen van 19 maart 1986 behoudt Aart zijn zetel in de nieuwe raad.        
Aangezien de lijsttrekker Paul Gommers dan als wethouder aan de andere kant van de tafel plaats neemt, wordt Aart 
van Ruler voorzitter van de fractie van Gemeentebelang. 
 
Hij is lid van een drietal raadscommissies en lid van het algemeen bestuur van het ISV en van de Recreatie             
Gemeenschap Veluwe. Welzijn en Financiën zaten nooit in zijn portefeuille, maar verder heeft hij alles gedaan, waarbij 
Ruimtelijke Ordening zijn grootste hobby was. Bestemmingsplannen, Geldersche Landschappen en Nationaal      
Landschap Veluwe waren allemaal leuk om te doen.  
 
Van 1985 tot de verkiezingen van 2006 is Aart raadslid voor Gemeentebelang, in totaal dus 21 jaar! Hij heeft de groei 
van 4 naar 6 raadsleden meegemaakt. Voor Aart is het feit dat Gemeentebelang een partij voor iedereen is, heel     
belangrijk. Met veel plezier heeft hij zich ingezet, terwijl het bedrijf voor een groot deel door zijn vrouw werd gerund.  
 
In de ledenvergadering van 2006 wordt hij erelid van onze vereniging. Ook heeft de Koningin hem benoemd tot Lid     
in de Orde van Oranje-Nassau. Tot op heden is Aart van Ruler een bekende Vierhouter. Hij leeft nog steeds mee        
met de partij en is bezorger van Het Klaverblad. Hoewel hij met pensioen is, is hij nog steeds betrokken bij de              
werkzaamheden op de camping. 
 
G. BERENDS (1986 – 1994) 
Ten gevolge van de stemmenwinst bij de verkiezingen van 1986 komt Gerard Berends als derde man van              
Gemeentebelang op 29 april 1986 in de raad. Berends, geboren in Apeldoorn op 22 juni 1933 en al vanaf 1955     
woonachtig in Hulshorst, is een man van het "midden" die tracht onafhankelijk van "kleur" gemeentepolitiek te           
bedrijven.  
 
Hij staat eerder al eens in 1966 op de groslijst van Gemeentebelang. Sedertdien heeft hij zich niet met de actieve     
politiek beziggehouden, tot hij door Paul Gommers en Aart van Ruler, die hem als spil in het Hulshorster                  
verenigingsleven kennen, de vraag krijgt of hij weer voor Gemeentebelang op de lijst wil. In het dagelijks leven is hij 
staffunctionaris bij de Kamer van Koophandel.   
 
Daarnaast is hij nog bestuurslid van een aantal verenigingen, onder andere de Woningbouwvereniging De  Goede 
Woning en de VVV-Nunspeet, maar het meest bekend is hij van de Dorpsvereniging Hulshorst en het Dorpshuis De 
Wieken. In zijn eerste raadsperiode is hij lid van de raadscommissies Financiën/Onderwijs en van Welzijn. Van 1990 – 
1994 heeft Gemeentebelang 4 zetels, zit Berends in de commissie Algemeen Bestuur en is hij fractievoorzitter. In die 
periode heeft hij ook namens de raad zitting in de begeleidingscommissie van het Streekarchivariaat. Berends heeft 
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mede de verhuizing van de voetbalvereniging in Hulshorst kunnen bewerkstelligen. Toch voelt hij zich het meest op 
zijn plek in de promotie, waarbij zijn echtgenote volledig   achter hem staat. Met zijn vrouw en Paul Gommers maakt 
hij het verkiezingslied en mevrouw Berends bedenkt de slogan: “Wie anders!” Dat hij tijdens een lunchpauze in de    
verkiezingscampagne soep uit een bloempot serveert, zij hem vergeven. 
 
Tijdens de acht jaar dat Gerard Berends raadslid is, komt hij aan zijn hobby (algemene geschiedenis en genealogie) 
nauwelijks toe. Op 19 november 1994 gaat hij met VUT en hij krijgt bij zijn afscheid van de Kamer van Koophandel de 
Eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Hij stoot diverse bestuursfuncties af, 
maar blijft bij de CAI (momenteel voorzitter) en zit in de commissie die de Ommetjes uitzet. Eindelijk heeft hij tijd om 
boeken te schrijven over onder meer de geschiedenis van Hulshorst. Hij put voornamelijk uit zijn eigen uitgebreide 
archief, maar ook uit onder andere het Streekarchief. 
 
Van de gemeente Nunspeet krijgt Berends op 17 oktober 1998 het gemeentelijke 
waarderingsteken*, een bronzen penning voorstellend een herder met schaapjes op 
de hei en een oorkonde, als erkenning voor zijn inzet voor de dorpskern en het    
dorpshuis van Hulshorst.  
 
*Burgemeester De Kovel heeft deze onderscheiding ingesteld. De penning is gemaakt 
door Kees Spapens, directeur van de Vrije Akademie voor Beeldende Kunst te      
Nunspeet. Op de oorkonde prijkt het schoonschrift van kalligraaf P. Kooiman.  
 
A. FRANKEN (1990 – 1994) & (2001 – 2002) 
Na de middelbare school gaat Aartje Franken, geboren op 12-07-1957 in Hulshorst werken in het toenmalige 
"Woudhuis" bij Peter Pos, die haar strikt voor Gemeentebelang. Ze komt al snel op de kieslijst en wat later neemt ze 
de taak van secretaris in het bestuur op zich. Het raadslidmaatschap overvalt haar een beetje: Dat er zoveel groei in 
Gemeentebelang zou zitten dat ze bij de gekozenen zou horen, had ze niet verwacht. Ze krijgt de portefeuille Welzijn 
& Onderwijs, die is haar op het lijf geschreven. Ze is maatschappelijk betrokken, welzijn en zorg lopen als een rode 
draad door haar leven, zowel in werk als in de taken die zij als vrijwilliger uitvoert. “Politiek moet je in je hebben” is 
haar mening, “je moet kunnen luisteren, praten en discussiëren”.  
 
Het is een enorme uitdaging voor haar en ze heeft er plezier in. Toch besluit ze zich niet herkiesbaar te stellen in 1994 
omdat ze via de OU een studie rechten wil doen naast haar gezin met nog jonge kinderen en werk. "Specialist in de 
zorgsector" noemt burgemeester de Kovel haar bij haar afscheid. 
 
In 2001 komt zij terug om Theo Kraandijk te vervangen, die waarnemend wethouder is voor Paul Gommers. Naast 
haar raadsportefeuille wordt ze, vooruitlopend op de invoering van het dualistisch systeem, voorzitter van de          
commissie Welzijn. Anno 2012 functioneert het in haar ogen nog steeds niet zoals het hoort. Het is ook moeilijk om 
een wethouder volledig los te koppelen van de fractie en dus van de raad, beiden behoren bij dezelfde partij. Inwoners 
van de gemeente willen zich vertegenwoordigd zien door zowel de wethouder als een fractie van de partij waar ze op 
gestemd hebben. 
 
Misschien lukt het als je het hele systeem op de schop neemt. Belangen overschrijden dikwijls de gemeentegrens, zijn 
regiobesturen de toekomst? Aartje Franken woont nu in de provincie Groningen maar komt nog regelmatig in        
Nunspeet voor familiebezoek. 
 
F. AGASI (1994 – 2001) 
Na een succesvolle verkiezingscampagne komt Felix Agasi, geboren op 9 mei 1939 in Batavia (voormalig Nederlands 
Indië), in 1994 door een restzetel als 6e raadslid in de fractie. Die eerste periode heeft hij de financiën in zijn            
portefeuille. Hoewel dat niet zijn voorkeur heeft, bijt hij zich erin vast. Hij probeert deze materie ook inzichtelijk te    
maken voor de leden van Gemeentebelang. 
  
Het blijkt dat de gemeente diverse kostenposten heeft die niet zinvol zijn of te hoog, bijvoorbeeld subsidies en dure 
onnodige wegconstructies. In dit kader heeft Agasi een aanvaring met wethouder Leusink van Financiën over de    
hondenbelasting die gewoon een  inkomstenbron is geworden, maar door de hoge kosten van inning en uitvoering 
nauwelijks rendabel. Daarnaast zijn ook de OZB en de afvalverwerking belangrijke items in die tijd.  
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In zijn 2e raadsperiode heeft hij Openbare Werken in zijn portefeuille. In de jaren 90 is er veel belangstelling voor de 
inrichting van de wegen in het kader van de veiligheid en het verkeersaanbod. Gemeentebelang weet tegen te houden 
dat de Oenenburgerweg een 30 km weg wordt zoiets als de Nijverheidsweg nu is. Ook zoekt men naar een oplossing 
voor betere afwikkeling van het verkeer op het Stationsplein. Reeds in de periode van zijn voorzitterschap dient Agasi 
namens Gemeentebelang een voorstel in dat in de publiciteit “de vierkante   rotonde” is gaan heten. Het wordt helaas 
niet overgenomen. “De mislukte uitvoering die er nu ligt (de tweede reconstructie) heeft toch enkele punten            
overgenomen van het voorstel (half werk)”, aldus Agasi.  
 
De heer Agasi is praktisch ingesteld en houdt van eenvoudige, werkbare oplossingen. Interactie met de inwoners,   
creativiteit en terugkoppelen zijn trefwoorden voor hem, mits goed uitgevoerd. Helaas is de heer Agasi in 2001 door 
ziekte genoodzaakt zijn werk als raadslid voor Gemeentebelang op te geven. Edward van der Geest neemt het stokje 
over en kan zich op die manier goed inwerken voor zijn functie als wethouder na de verkiezingen van 2002. Agasi zit 
in de periode 2001/2002 nog wel in de verkiezingscommissie.  
 
De heer Agasi is nog steeds zeer betrokken bij Nunspeet en de politiek en hij praat nog enthousiast over zijn actieve 
periode. 
 
E.H. van der GEEST (1994 – 1998) & (2001 – 2002) & (wethouder van 2002 tot heden) 
Als iemand binnen Gemeentebelang een stormachtige carrière heeft gemaakt is het wel de op 1 maart 1965 in Den 
Haag geboren Edward van der Geest. Tijdens zijn jeugd woont hij in Harderwijk en hij krijgt verkering met een dochter 
van Gerard Berends, fanatiek raadslid. Hij is dan al lid van de CDJA, maar door zijn schoonfamilie gaat Edward zich 
verdiepen in de gemeentepolitiek en met bijzondere ontheffing – hij woont immers nog niet in de gemeente – mag hij 
in 1989 zitting nemen in de PR-commissie, waarna van 1991 tot 1994 een bestuursfunctie volgt.  
 
Als door de verkiezingen van 1994 het aantal zetels van Gemeentebelang groeit van 4 naar 6, mede als gevolg van 
het feit dat het totale aantal raadsleden door de groei van de gemeente van 19 naar 21 uitgebreid wordt, wordt Van 
der Geest het jongste raadslid tot dan toe van de gemeente Nunspeet. Dit feit benadrukt hij in 1996 nog eens door ter 
gelegenheid van de geboorte van zijn zoon Ruben, beschuit met muisjes uit te delen. Dat was in de gemeente       
Nunspeet nog nooit eerder gebeurd! 
 
Door zijn drukke werkzaamheden als manager bij een automatiseringsbedrijf moet hij tot zijn grote spijt in 1998       
afscheid nemen van de gemeentepolitiek, maar dat is maar tijdelijk: In 2001 vervangt hij de heer Agasi als raadslid en 
hij wordt fractievoorzitter, als Theo Kraandijk de zieke wethouder Paul Gommers vervangt.  
 
In 2002 wordt Edward van der Geest wethouder en dat blijft hij na de verkiezingen van 2006 en 2010. Inmiddels heeft 
Edward alle portefeuilles gehad. Hij begint met Financiën (inclusief Belastingen), Sport en Recreatie en Toerisme. Hij 
is bovendien de eerst bestuurlijk verantwoordelijke voor de realisatie van de Multifunctionele Accommodatie 
(Veluvine). In de tweede periode komt daar Openbare Ruimte bij en momenteel heeft hij Ruimtelijke Ordening, Wonen, 
Openbare Ruimte, Sport en ook nog ICT als hoofdthema’s. Bovendien is hij eerste locoburgemeester. 
 
Na jaren van heen-en-weer-gepraat heeft hij voor de voetbalverenigingen van 3 van de 4 kernen kunstgras kunnen 
verwezenlijken en Vierhouten krijgt weer een eigen veld. Hij probeert de samenwerking tussen de verschillende       
ouderenorganisaties te stimuleren, die immers hetzelfde doel nastreven. Van der Geest is blij dat Gemeentebelang 
een nieuw Horecaconvenant met glijdende sluitingstijden zelfs op de zondag heeft kunnen realiseren. Natuurlijk is de 
bouw van Veluvine het bestuurlijke hoogtepunt van zijn carrière tot nu toe. 
 
Net als zijn voorganger Paul Gommers heeft hij veel plezier in zijn werk, maar als je het goed wilt doen, zijn het wel 
tropenjaren. 
 
D.Th. KRAANDIJK (1994 – 2006) & (wethouder van 2001 - 2002) 
Al in zijn diensttijd, heeft Theo Kraandijk (geboren op 30 maart 1938 in Amersfoort) interesse in de politiek: Hij haalt 
een MO-akte met lesbevoegdheid voor Geschiedenis, Maatschappijleer en Staatsinrichting. Vlak voor zijn Functioneel 
Leeftijdsontslag als beroepsmilitair, wanneer hij wat meer tijd krijgt, wordt Theo Kraandijk in 1992 lid van                 
Gemeentebelang en vrijwel direct wordt hij gekozen in het bestuur, waar hij al snel penningmeester wordt.  
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Van 1994 tot 2006 is Kraandijk gedurende 3 periodes raadslid en daarbij steeds fractievoorzitter en in de periode 2001
- 2002 voor 7 maanden wethouder Openbare Werken en Sport als vervanger van de zieke Paul Gommers. Daarnaast 
zit hij als lokaal politicus een tijd in het Intergemeentelijk SamenwerkingsVerband (ISV) van de Noordwest-Veluwe. 
 
Als voorstander van onafhankelijke lokale politiek past Gemeentebelang perfect bij zijn ideeën. Korte lijntjes, open 
communicatie en het belang van iedereen die in de gemeente Nunspeet woont zijn zijn trefwoorden. Heel nuttig vindt 
hij het wekelijks overleg met de wethouder en de voorzitter van het bestuur. Op die manier kunnen actuele zaken    
worden doorgepraat en ontstane of dreigende problemen meteen uitgepraat en opgelost worden. De inzet van het   
hele kader en Jong Gemeentebelang is voor Kraandijk altijd heel belangrijk geweest. Met zijn allen als één man naar 
buiten treden.  
 
Interessant zijn de contacten die hij opdoet via de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG).      
Meppel, Epe en met name Raalte hebben hun organisatie helemaal op papier uitgewerkt en vastgelegd. Samen met 
Frans van der Knaap beschrijft Kraandijk de bestuurlijke en politieke organisatie van Gemeentebelang.  
 
Bij zijn afscheid van de politiek in 2006 wordt Kraandijk Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Om bij te komen van de 
drukke jaren, gaat hij eerst 4 weken op vakantie naar China. Hij kan nu nog steeds slecht stil zitten en is Onafhankelijk 
Politiek Adviseur van de watersportvereniging. Daarnaast is hij al 10 jaar voorzitter van het bestuur van de Dokter    
Verschoorschool. Samen met zijn vrouw is hij vaak aan het werk in de tuin, hij leest veel en geniet van zijn             
kleinkinderen. Kraandijk is nog steeds lid van Gemeentebelang en bezorger van Het Klaverblad.  
 
C.G. VISSENBERG (1994 – 2010) 
Cees Vissenberg is geboren op 21 april 1945 in Wouw en komt na diverse omzwervingen in 1985 met zijn gezin in 
Nunspeet wonen. Na negen jaar secretaris te zijn geweest van het bestuur, wordt Cees in 1994 raadslid voor                  
Gemeentebelang en dat blijft hij tot 2010. De militair heeft een groot sociaal hart en krijgt de portefeuille Maatschappij 
en Middelen. De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een van zijn grote projecten. Daarnaast 
begeleidt hij diverse aankomende raadsleden in de steunfractie en is hij betrokken bij de jeugdafdeling van             
Gemeentebelang. 
 
Vissenberg heeft zo zijn principes: Omdat het college ook altijd mee gaat op het Raads-uitje, weigert Cees jaar in jaar 
uit om mee te gaan, tot zijn laatste kans, in het jaar dat hij de actieve politiek verlaat. Hij heeft natuurlijk een prima dag 
en bekent aan burgemeester Dick van Hemmen, dat hij altijd wel erg koppig is geweest. Humor heeft hij ook, want wat 
hij die ene rondvraag had willen zeggen… dat zal niemand zeker weten. 
 
Cees heeft een enorm plezier in het verzamelen van krantenartikelen die betrekking hebben op de gemeentepolitiek. 
Zijn archief telt duizenden pagina’s. Maar hij verzamelt niet alleen voor zichzelf: met groot engagement schrijft hij      
jarenlang een Terugblik in Het Klaverblad, gebeurtenissen opdissend van 25 jaar terug. 
 
Naast alle tijd die Cees in Gemeentebelang steekt, zet hij zich vanuit zijn interesse voor de lokale geschiedenis ook in 
voor het Streekarchivariaat. Verder zit hij onder andere in het bestuur van de militaire vakbond en van molen De Duif 
in Nunspeet. 
 
Voor al zijn inzet voor Gemeentebelang wordt Cees in 2011 erelid van de vereniging, terwijl hij ook nog door koningin 
Beatrix benoemd wordt tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
Op 30 april 2012 is Cees Vissenberg overleden. 
 
B. LANKMAN (2002) 
Als de van oorsprong uit Friesland afkomstige Bert Lankman in 1998 op het Heidelaantje naast Theo Kraandijk komt 
wonen, is er eigenlijk al geen ontkomen meer aan: Als 40-jarige wordt hij in 2000 gekozen in het bestuur en met de 
verkiezingen van 2002 komt Lankman via de steunfractie in de raad terecht. Hij geniet van de contacten met           
Nunspeters en vindt het leuk om direct betrokken te zijn bij het wel en wee in de gemeente. 
 
Al snel blijkt dat zijn werk in de verzekeringswereld hem niet afdoende gelegenheid biedt om zijn werk als raadslid    
voldoende uit te kunnen oefenen daarom draagt hij in december 2002 zijn portefeuille van de commissie Openbare 
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Ruimte over aan Henry Stulen. Hij blijft actief lid van Gemeentebelang en hoopt ooit terug te keren in een bestuurlijke 
functie. 
 
Dat doet hij door de PR op zich te nemen in het bestuur in de periode 2007-2010. Hij neemt mede het initiatief voor de 
eerste Nunspeetse Heideloop en hij zet zich vol overgave in voor de campagne. Helaas moet hij dat bekopen: Kort na 
de overwinning ( Gemeentebelang wordt in 2010 grootste partij in Nunspeet) wordt Bert Lankman met zijn neus op de 
feiten gedrukt. Vanwege zijn moeilijk beheersbare suikerziekte zal hij zijn leefstijl aanzienlijk moeten aanpassen. Hij 
trekt zich terug uit het bestuur. 
 
Bert Lankman is nu voorzitter van Stichting Molen de Duif en is trots op de nieuwe molenstenen. Hij organiseert de 
jaarlijkse midwintersnertwandeling ten behoeve van de molen. Hij is nog steeds lid van Gemeentebelang en volgt,   
ondanks zijn verhuizing naar Doornspijk, de Nunspeetse politiek op de voet. 
 
B. KAMP (2002 – heden) 
Tijdens een barbecue op het Heidelaantje probeert Bert Kamp aan Theo Kraandijk uit te leggen hoe het werkt in de 
politiek. De maandag erna zit hij op een vergadering van Gemeentebelang. Voor een bestuursfunctie voelt hij zich niet 
geroepen, maar geleidelijk aan raakt hij meer gemotiveerd en er blijkt behoefte te zijn aan zijn specifieke financiële 
kennis. In die tijd zijn de gemeentelijke gelden grotendeels geoormerkt, wat het  overzicht niet ten goede komt. Diverse 
‘potjes’ zullen nooit gebruikt worden, maar dat geld staat geparkeerd. Felix Agasi en Bert Kamp buigen zich er        
geregeld samen over.  
 
In 2002 staat Bert Kamp op de groslijst en hij krijgt na de verkiezingen de portefeuille Financiën. Die portefeuille houdt 
hij in 2006 en 2010. Als hij het raadslidmaatschap kan blijven combineren met zijn werk als technisch manager van 
een metaalbedrijf, blijft hij zich graag inzetten voor de gemeenschap. Hij stoort zich aan de traagheid van de ambtelijke 
molens, maar vindt de plaatselijke onafhankelijke politiek interessant genoeg om daar geen halszaak van te maken. 
Eén van Berts wensen is het uit elkaar halen van de commissie Maatschappij en Middelen. Middelen past veel beter 
bij Openbare Ruimte en dan liefst per maand eerst de commissie Maatschappij en pas later de nieuwe commissie      
M & OR, omdat daarin de financiële afwikkeling behandeld wordt van wat eerder als plan wordt voorgelegd. Verder 
bevreemdt het hem, dat ondanks het dualisme de burgemeester voorzitter is van de raad. Dit is geen kritiek op de   
burgemeester, die op uitstekende wijze zijn werk doet als burgervader van Nunspeet. 
    
Als geboren Nunspeter (16-11-1955) heeft Bert een toegevoegde waarde: Hij kent veel mensen en weet veel dingen 
van het dorp die voor een ander niet vanzelfsprekend zijn. Hij woont nog steeds met groot plezier in het dorp en hij 
heeft nog steeds oog voor de mooie omgeving en de natuurgebieden. 
 
H.J. STULEN (2002 – heden) 
De op 9 februari 1962 in Enschede geboren marechaussee woont sinds 1988 met zijn gezin in Nunspeet. Hij wordt 
bestuurslid van de lokale afdeling van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO). Vanuit dat werk komt hij in   
contact met de politiek in Nunspeet. Gemeentebelang trekt hem en hij wordt in 1998 lid. In 2000 komt hij in het bestuur 
en later wordt hij steunfractielid. Zelfs vanuit Macedonië, waar Stulen als marechaussee voor een aantal maanden op 
uitzending is, werkt hij door voor Gemeentebelang. Op 19 december 2002, kort na die uitzending, neemt Henry Stulen 
de raadszetel van Bert Lankman over. Als eerste reserve na de verkiezingen komt hij sneller aan de beurt dan hij     
verwacht had. Hij krijgt de Openbare Ruimte in zijn portefeuille. Na de verkiezingen van 2006 neemt Henry het fractie-
voorzitterschap van Theo Kraandijk over die stopt als raadslid. Ook na 2010 blijft hij fractievoorzitter. In die               
hoedanigheid voert Henry in 2010 het jaarlijkse functioneringsgesprek met de (steun)fractieleden in, om kwaliteits-
verbetering van de fractie te bereiken.  
 
De begeleiding van steunfractieleden en stagiairs doet hij met groot enthousiasme. Henry Stulen is vooral raadslid 
buiten het gemeentehuis: Buiten het gemeentehuis doet hij kennis op van wat er speelt in de samenleving. Dit helpt 
hem om binnen het gemeentehuis de juiste besluiten te nemen. Hij slaat dan ook bijna geen uitnodiging af. Binnen de 
coalitie zet Henry zich in voor een vitale gemeente, door zoveel  mogelijk van het coalitieprogramma en van het       
verkiezingsprogramma van Gemeentebelang te realiseren . 
 
Henry is fel tegen samengaan van Nunspeet met welke andere gemeente dan ook: ”Ik heb trouw gezworen aan     
gemeente Nunspeet!” Een dreigende fusie tussen de ambtenarenkorpsen van Nunspeet en Elburg wordt dan ook    
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mede door hem voorkomen. De volgende stap zou volgens hem namelijk een samenvoeging van beide gemeenten 
zijn. Veiligheid is een item waar Henry zich bovenmatig voor inzet. Resultaat is vanaf 2009 een extra gemeentelijke 
BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) die toezicht houdt binnen de openbare ruimte.  
 
Ook als schrijver maakt Henry zich waar. In 2009 begint hij op de website van Gemeentebelang een wekelijkse blog 
die door veel mensen gelezen wordt. Binnen het wereldje van de sociale media manifesteert hij zich voor                
Gemeentebelang op Hyves, Facebook, LinkedIn en Twitter om in contact te komen en te blijven. Daarnaast maakt hij 
zich ook verdienstelijk als redacteur voor Het Klaverblad. Zijn grote hobby is hardlopen. Dat doet hij natuurlijk in     
Gemeentebelang-kleding. “Je ziet ons ook overal”!  Tijdens het lopen kan hij lekker nadenken en vallen de stukjes 
vaak op hun plek. 
 
A. BORSBOOM (2006 – 2008) 
Alieke Borsboom, geboren 8 september 1976 te Elburg, werkt als beleidsmedewerker informatievoorziening bij de 
gemeente Harderwijk, als zij in 2006 in de raad komt. Ze zit in de commissie Ruimte (VROM) waar zij zich sterk maakt 
voor bedrijventerrein De Kolk en de rondweg Oost. Met veel belangstelling neemt ze deel aan de wijkbezoeken. In 
2008 neemt zij afscheid van de raad om zich meer op haar jonge gezin te kunnen concentreren. Thijs wordt in 2009 
geboren, Esmee in 2011. 
 
Alieke is in Harderwijk blijven werken als bestuursadviseur. Inmiddels is zij programmacoördinator voor samenwerking 
tussen gemeenten en ze is nog steeds lid van Gemeentebelang. 
 
J.P. HIJMAN (2006 – 2010) 
Co Hijman is geboren op 28 augustus 1945 in Den Helder en komt door zijn werk in het leger eind jaren 80 in         
Nunspeet wonen. Hij is al lid van de VVD en sluit zich aan bij de Nunspeetse afdeling. Na een functie in het bestuur is 
hij van 1994 tot 1998 het eerste burgerlid (een Gemeentebelang idee) ooit. Hij zit bij de commissies Welzijn en      
Openbare Ruimte. Na de verkiezingen in 1998 wordt hij raadslid. Hij blijft bij diezelfde 2 commissies en ook na de   
verkiezingen in 2002 houdt hij zijn portefeuilles. Na een conflict met een burgerlid wordt in 2003 in goed overleg       
besloten, dat Hijman met zijn zetel uit de fractie stapt: Lijst Hijman is ontstaan. 
 
Voor de volgende verkiezingen staat hij voor Gemeentebelang op de lijst en van 2006 tot 2010 is hij voor                 
Gemeentebelang voorzitter van de commissie Algemeen Bestuur en lid van de commissie Ruimte & Wonen. Het is 
prachtig werk in de politiek, maar hij heeft intussen de leeftijd om te stoppen. 
 
Hijman wordt voor zijn verdiensten voor de maatschappij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hijman 
vindt het nog steeds leuk dat hij eens, door een motie in te dienen, heeft weten te voorkomen dat er een som geld in 
de algemene reserves terecht zou komen. Met die € 100.000,- zijn veel verbeteringen aangebracht in de diverse     
wijken. Lang gekoesterde wensen van de bewoners (speelgelegenheden, groen) konden in vervulling gaan. 
 
Hijman ziet graag meer transparantie in de politiek. Een feitenrelaas geeft niet voldoende informatie om volledig     
inzicht te kunnen krijgen. Hij had meer verwacht van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Inmiddels wijdt hij zich aan 
zijn hobby’s, is penningmeester van Groei & Bloei, een biljart- en een bridgevereniging en hij is niet onverdienstelijk 
als fotograaf. 
 
J. van SLOOTEN (2008 – heden) 
(Door John zelf.) Al jong begonnen! Het is nu zo’n 12 tot 13 jaar geleden dat ik in aanraking kwam met de Nunspeetse 
politiek. Bij toeval wel te verstaan. Maar voor ik u vertel hoe het begon eerst even wie ben ik. John van Slooten,    ge-
boren op 25 september 1975 in Nunspeet en daar ook altijd gebleven. Getrouwd met Mariëlle sinds 15 mei 2006. 
Naast het raadswerk is reizen een grote hobby. Wij gaan als het lukt elk jaar naar Azië op vakantie, vanwege de     
cultuur en vooral ook het lekkere eten. 
 
Mijn oud-buurman Theo kraandijk heeft mij destijds gevraagd of ik niet geïnteresseerd was in de lokale politiek, dit 
naar aanleiding van een kwestie met de gemeente. Na wat aarzeling toch maar gegaan en wat bleek:                      
Gemeentebelang wilde graag een oud initiatief Jong Gemeentebelang weer nieuw leven in blazen. Na de eerste     
gesprekken met ook het bestuur zijn we aan de slag gegaan en hebben we een Jong Gemeentebelang neergezet die 
ook inhoudelijk mee discussieerde over onderwerpen die jongeren aan gaan. 
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Een erg leuk initiatief is geweest om een afvaardiging van het college van B&W mee op stap te nemen naar de      
kroegen in Nunspeet. Samen met de burgemeester en wethouder hebben we een rondje langs de diverse kroegen en 
discotheken gemaakt om hen te laten zien hoe het er aan toe gaat. Voor hen was dit zeker ook een leerzame avond 
waarbij met name ook duidelijk gewezen is op het toenmalige deurbeleid.  
 
Persoonlijk heb ik mij altijd bezig gehouden met het woningbeleid. In eerste instantie vooral gericht op jongeren, later 
als raadslid veel breder. Een Jong Gemeentebelang-initiatief genaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap heeft 
uiteindelijk na jaren geleid tot 2 echte CPO projecten in 2010/2011. Jaren geleden heeft Jong Gemeentebelang een 
avond georganiseerd en daarbij ook het college uitgenodigd om samen te praten over dit onderwerp. Dit is het         
vertrekpunt geweest voor uiteindelijk 2 projecten die raadsbreed omarmd zijn. 
 
Sinds 2008 zit ik namens Gemeentebelang in de gemeenteraad. In deze nog korte periode van 4 jaar  heb ik al       
diverse mooie dingen voorbij zien komen die tijdens mijn Jong Gemeentebelang-periode in gang zijn gezet. Waar ik 
eerst als steunfractielid en JGB-er vanaf de zijlijn met de fractie tot resultaten kon komen, kan ik dat nu als raadslid 
doen. Als raadslid ben ik verder gegaan waar ik gebleven was door de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling               
als verantwoordelijkheid te hebben. Nu kan ik als raadslid over zaken als woningbouw direct onze stem als                    
Gemeentebelang laten horen. 
 
Buiten het raadswerk om ben ik inmiddels zelfstandig ondernemer. Ik heb mijn eigen internetbedrijf waarmee ik voor 
klanten websites bouw en websites voor bedrijven beter vindbaar maak in Google. Dit doe ik samen met Mariëlle die 
tevens als fotografe actief is.  
 

Mr. A. ten HOVE (2010 – heden) 
Edward van der Geest was vlot, Bram ten Hove kan hem nog naar de kroon steken: Na 1 jaar in Jong                       
Gemeentebelang wordt hij in 2010 als 23-jarige met 257 voorkeursstemmen in de raad gekozen. De geboren          
Nunspeter (16-11-1986) studeert dan nog rechten. Als hij in november afstudeert op rechten (Master Notarieel recht 
en een Master Staats & Bestuursrecht), heeft hij al veel werk verzet als raadslid in de commissies Ruimte & Wonen en 
Maatschappij & Middelen. De raadsvergadering noemt hij “het hoogtepunt van de maand”. Inmiddels werkt hij bij     
Rabobank Vallei & Rijn in Ede waar hij een Traineeship volgt op de afdelingen Zakelijke Relaties en Krediet Risico 
Management, maar een politieke carrière sluit hij ook niet uit. Door zijn enthousiasme is zijn hele familie al lid          
geworden van Gemeentebelang. 
 
Naast zijn werkzaamheden bij de bank en bij Gemeentebelang heeft hij een paar grote passies. Allereerst is hij een 
fanatiek golfliefhebber. Bram probeert nog steeds twee keer in de week op de Nunspeetse Golfbaan te staan.        
Daarnaast is hij een groot kunstliefhebber. Vorig jaar heeft hij zijn eigen online-kunsthandel op poten weten te zetten. 
Zijn interesse ligt bij de Veluwse kunstenaren, waaronder de Gemeentebelang-coryfeeën: Jos Lussenburg en Jaap 
Hiddink. Af en toe komt Bram tijd te kort maar hij weet toch steeds een balans te vinden tussen de voornoemde      
werkzaamheden. Hij wil nog vele jaren actief blijven voor de Vereniging Gemeentebelang en als raadslid in de         
gemeente Nunspeet en “Je weet nooit waar het mag eindigen!”, aldus Bram. 
 
M.A. MOL (2010 – heden) 
Na lange tijd weer een echte Hulshorster in de raad! Martin Mol is geboren op 4 december 1960 aan de Varelseweg 
en anno 2012 nog steeds, maar nu met vrouw en 2 kinderen woonachtig in Hulshorst. Al geruime tijd is hij als          
ondernemer in Nunspeet werkzaam en sinds 2003 is hij franchisenemer van een hengelsport- en dierenspeciaalzaak. 
Hij neemt in diverse besturen plaats, zoals de Ondernemersvereniging Nunspeet en de Franchiseraad van Faunaland. 
Door een bezoekje van Alie Lankman wordt Martin, die altijd Gemeentebelang stemt, lid en al snel zit hij als secretaris 
in het bestuur. Omdat hij altijd al geïnteresseerd is in politiek en hem in zijn winkel veel ter ore komt, stroomt hij door 
naar de steunfractie. Belangrijk vindt hij de vele bezoekjes die hij met Gemeentebelang aflegt, het contact met de 
mensen, ter plaatse informatie inwinnen en een luisterend oor bieden. De sociale Mol staat op de 3e plaats van de 
groslijst in 2010 en wordt raadslid met de portefeuille Maatschappij en Middelen. Martin Mol heeft zichtbaar plezier in 
het werk in de raad, maar hij twijfelt soms of hij voldoende tijd heeft. 
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R.H.A. SLAGER (2010 – heden) 
René wordt op 10 februari 1953 in Leiden geboren, maar verhuist in zijn jeugd diverse keren, waardoor hij zich pas 
thuis kan gaan voelen op de aangekochte camping aan het Veluwemeer, waar het gezin Slager in 1968 neerstrijkt. 
Meteen wordt hij daar aan het werk gezet en alleen voor militaire dienst (korps mariniers) verlaat hij voor 18 maanden 
het bedrijf. Die ene camping wordt groter door aankoop van grond, er komen recreatieparken bij, zowel in binnen- als 
buitenland, maar René blijft als bedrijfsleider op dezelfde plek. Door zijn functioneren namens de RECRON in het   
Toerisme en Recreatie Overleg Platform (TROP) valt hij op bij wethouder Edward van der Geest die hem rekruteert 
voor Gemeentebelang. Vanaf 2007 zit Slager in de steunfractie voor de commissies Ruimte & Wonen en Maatschappij 
& Middelen en het stoort hem, dat de overheid zo traag is. Niet slagvaardig, zoals hij dat vanuit zijn eigen branche 
kent. De wijk Oenenburg heeft echt geleden van de jarenlange discussies over de oostelijke rondweg. 
 
In 2010 komt René in de raad en hij krijgt de portefeuille Ruimte & Wonen, terwijl hij voorzitter wordt van de commissie 
Maatschappij & Middelen wat hij met veel plezier doet. Dossierkennis is heel belangrijk. Met de stukken van een jaar 
ervoor in de hand heeft hij een keer een beslissing kunnen helpen forceren over de faseverdeling van De Kolk. De link 
met het toerisme is een belangrijke drijfveer voor hem, terwijl het aan de andere kant een uitdaging is, om alle taken 
onafhankelijk van elkaar uit te voeren. Belangenverstrengeling, of de schijn van belangenverstrengeling is hem een 
gruwel.  
 
René krijgt van zijn thuisfront de ruimte om zich in te zetten voor de gemeente Nunspeet, waar hij met plezier woont 
en werkt. Hij waardeert de contacten met de inwoners en hoopt alles bij elkaar een bijdrage te leveren aan de         
leefbaarheid in Nunspeet. 
 
 
Opgemerkt wordt, dat bovenstaande summiere biografische gegevens niet pretenderen volledig te zijn.                    
Gemeentebelang bewaart een dankbare herinnering aan alle raadsleden, die de huidige zijn voorgegaan en wenst de 
”werkers" van nu, veel sterkte en wijsheid voor de toekomst. 
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DE BESTUURSLEDEN IN VIJFTIG JAAR 

  

   

  

  

   

 

 

 

   

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam Woonplaats   Begin Eind  

De heer C. Meloen  Nunspeet 1962 1962 

De heer B.J. Dorlas  Nunspeet 1962 1962 

De heer H.J.J.Slavenije  Nunspeet 1962 1964 

De heer G.H.J. den Hartog  Nunspeet 1962 1975 

De heer E. Bats Nunspeet 1962 1969  

De heer J. Cupido Nunspeet 1962 1966 

De heer G. Mulder Nunspeet 1962 1970 

De heer J.C. de Klerk Nunspeet  1962 1972 

De heer B.G. ten Wolde  Vierhouten 1962 1969 

Mevrouw G. Hollander - Houtkoper  Nunspeet 1963 1966 

De heer C.D. Oosterwijk  Nunspeet 1963 1966 

De heer K. Menger  Vierhouten 1964 1969 

De heer W.F. Suurmond  Nunspeet 1966 1970 

Mevrouw C.M. de Weerd - Schippers  Nunspeet 1966 1969 

De heer P. Pos Nunspeet 1966 1981 

De heer L.M. Groot Nunspeet 1969 1971 

Mevrouw W.E.J. Vonhoff - Schober  Nunspeet 1969 1970 

De heer R. Schrijver  Nunspeet 1969 1977 

De heer G. Mulder  Vierhouten 1969 1973 

De heer A. van Asselt  Elspeet 1970 1972 

De heer J.A. Becker  Nunspeet 1970 1972 

De heer J.W. Demmers  Nunspeet 1970 1971 

De heer E. van de Putte  Nunspeet 1970 1971 

Mevrouw M.C. Schroder  Hulshorst 1970 1972 

De heer H.J. Kroeze  Nunspeet 1971 1972 

De heer J. Slinger  Nunspeet 1971 1973 

De heer P.P.G. Gommers Nunspeet 1971 1976 

1) 

2) 
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De heer C. Rietveld Nunspeet 1971 1973 

Mevrouw L.H. Luinge - Wilkens Nunspeet 1971 1973 

De heer J.G.H.M. de Bekker Nunspeet 1972 1977 

De heer B. van Schaik Nunspeet 1973 1973 

De heer H.H.Th.L. Egbertzen Nunspeet 1973 1974 

De heer A.W.A. Muntz Nunspeet 1973 1978 

Mevrouw C.P.A.M. Egbring - van de Werf Nunspeet 1975 1977 

Mevrouw A.H.G. van ‘t Oever - Philips Nunspeet 1975 1988 

De heer A. van Ruler Vierhouten 1976 1984 

De heer P.J. Stekelenburg Nunspeet 1977 1977 

De heer W.H. Kooymans Nunspeet 1977 1979 

De heer J.K. Norg Nunspeet 1977 1981 

De heer A. Schrijver Nunspeet 1977 1979 

De heer B. Bijvank Nunspeet 1978 1981 

De heer H. Junte Nunspeet 1979 1985 

De heer H. Leemkuil Nunspeet 1979 1981 

Mevrouw E.J. van Dijk - Jansen Nunspeet 1981 1988 

De heer R. Klein Hulshorst 1981 1983 

De heer W.H. Kooymans Nunspeet 1981 1985 

De heer A.G. Pos Nunspeet 1981 1984 

De heer H. van Leeuwen Nunspeet 1983 1986 

Mevrouw A. Pos - Franken Nunspeet 1984 1987 

De heer J. Straatsma  Nunspeet 1985 1990 

De heer C.G. Vissenberg Nunspeet 1985 1994 

De heer E. Boshuizen Vierhouten 1985 1999 

De heer C. van ‘t Hooft Nunspeet 1986 1991 

De heer G. Berends Hulshorst 1986 1986 

De heer M. Eldik Nunspeet 1989 1991 

Mevrouw J.M. van der Knaap - van Hoek Nunspeet 1989 1995 

5) 

3) 

6) 

4) 

7) 
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Mevrouw E. Blansjaar - Knook Nunspeet 1990 1992 

De heer E.H. van der Geest Hulshorst 1991 1994 

De heer F. Agasi Hulshorst 1991 1994 

De heer Th. D. Kraandijk Nunspeet 1991 1994 

De heer H.J.H. de Bruin Nunspeet 1992 1993 

Mevrouw Z. van Rijn - Kieft Nunspeet 1994 1995 

Mevrouw M. Vissenberg Nunspeet 1994 1995 

De heer B. Boone Nunspeet 1994 1996 

De heer J. van der Sloot Nunspeet 1995 2005 

De heer G.D. Haandrikman Nunspeet 1995 2002 

De heer F. van der Knaap Nunspeet 1995 2002 

De heer J.H. Huisman Nunspeet 1996 1999 

Mevrouw C.H. Peters - van Buuren Nunspeet 1997 2008 

De heer B. Lankman Nunspeet 2000 2002 

De heer H.J. Stulen Nunspeet 2000 2002 

De heer J. van Slooten Nunspeet 2000 2008 

Mevrouw A. Lankman - van Pijkeren Nunspeet 2002 2005 

Mevrouw M. Bootsma Nunspeet 2002 heden 

De heer B. Lankman Nunspeet 2007 2010 

De heer M.A. Mol Hulshorst 2007 2010 

De heer A.W. Huitema Nunspeet 2009 heden 

De heer A.R.G.J. Wieberdink Elspeet 2010 2012 

Mevrouw H.M. Bos - Tummers Elspeet 2010 heden 

De heer H. van Roekel Nunspeet 2010 heden 

Mevrouw J. van Tol - van Geest Nunspeet 2012 heden 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 
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 1) Voorzitter van 24-09-1962 tot 10-05-1969 

 

 2) Voorzitter van 09-10-1969 tot 18-12-1978 

 

 3) Voorzitter van 18-12-1978 tot 21-04-1981 

 

 4) Voorzitter van 24-11-1981 tot 29-11-1983 

 

 5) Voorzitter van 29-11-1983 tot 29-01-1985 

 

 6) Voorzitter van 29-01-1985 tot 18-09-1985 

 

 7) Voorzitter van 18-09-1985 tot 12-4-1990 

 

 8) Voorzitter van 21-11-1991 tot 29-3-1994 

 

 9) Voorzitter van 29-3-1994 tot 26-2-1996 

 

 10) Voorzitter van 23-10-1996 tot 15-11-1999 

 

 11) Voorzitter van 7-11-2000 tot 01-10-2008 

 

 12) Voorzitter vanaf 15-4-2009 tot heden 

 

 Nota bene: In dit overzicht zijn de waarnemend voorzitters niet opgenomen. 

 

 

 

Gemeentebelang winnaar gemeenteraadsverkiezingen 2010 
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KANDIDATENLIJSTEN 
1945 

Direct na de Tweede Wereldoorlog is in het bestuur van de gemeente voorzien door de benoeming van een tijdelijke 

gemeenteraad. Op voordracht van de burgemeester werd een uit 51 personen bestaand kiescollege benoemd door de 

Commissaris van de Koningin. Dit college met 21 personen uit Nunspeet, vijf uit Elspeet en 25 uit Ermelo, had tot taak 

17 raadsleden te kiezen. Namens de “vrijzinnigen” hadden in het kiescollege zitting de heren J. Lussenburg en H.   

Hamer. Het college heeft de heer Lussenburg uit de “vrijzinnigen” gekozen om zitting te nemen in de raad. Op 16    

november 1945 werd hij met nog 16 anderen geïnstalleerd. 

 

1946 (Lijst nr. 3) 

1. J. Lussenburg (Nunspeet)    5. N.W. Roepers (Nunspeet 
2. J.K. Wendt (Elspeet)     6. H.P. Minnes - Nieuwenburg (Nunspeet 
3. W. Damsté (Ermelo)     7. P. Barten (Vierhouten) 
4. J. Kuipers (Nunspeet) 
 

1949 (Lijst nr. 9) 

1. J. Lussenburg (Nunspeet)    5. J. Kuipers (Nunspeet) 
2. H. Bos (Nunspeet)     6. H.P. Minnes - Nieuwenburg (Nunspeet) 
3. P. Barten (Vierhouten)     7. C. Meloen (Nunspeet) 
4. A. Huisen (Elspeet)     8. B.J. Dorlas (Nunspeet) 

 

1953 (Lijst nr. 4) 

1. O.W. van der Linde (Nunspeet)   6. G.J.H. Beernink (Nunspeet) 
2. L.H. Minnis (Nunspeet)     7. J.F. Ristjouw (Nunspeet) 
3. P. Barten (Vierhouten)     8. C. Meloen (Nunspeet) 
4. A. Huisen (Elspeet)     9. B.J. Dorlas (Nunspeet) 
5. A. Baar (Hulshorst)     10. D.G. van Beuningen (Vierhouten) 

 

1958 (Lijst nr. 10) 

1. J. Lussenburg (Nunspeet)    6. J. Lussenburg - Langedijk (Nunspeet) 
2. H.F. Jung (Nunspeet)     7. A. Huisen (Elspeet) 
3. J.G. Hiddink (Nunspeet)    8. O.W. van der Linde (Nunspeet) 
4. A. Baar (Hulshorst)     9. G. Mulder (Nunspeet) 
5. P. Barten (Vierhouten)     10. J. Migchelsen (Hulshorst) 

 

1962 (Lijst nr. 8) 

1. J.G. Hiddink (Nunspeet)    6. J. Lussenburg (Nunspeet) 
2. A. Baar (Hulshorst)     7. B.G. ten Wolde (Vierhouten) 
3. C. Meloen (Nunspeet)     8. W. van der Kooy (Nunspeet) 
4. H.F. Jung (Nunspeet)     9. G. Mulder (Nunspeet) 
5. C.L.M. van der Valk (Nunspeet)   10. K.W.M. Menger (Vierhouten) 

 

1966 (Lijst nr. 6) 

1. J.G. Hiddink (Nunspeet)    6. Ir. W.F. Suurmond (Nunspeet) 
2. C.D. Oosterwijk (Nunspeet)    7. G. Berends (Hulshorst) 
3. F.A.J. Balvers (Ermelo)     8. C.M. de Weerd - Schippers (Nunspeet) 
4. E. Bats (Nunspeet)     9. J.C. de Klerk (Nunspeet) 
5. C.L.M. van der Valk (Nunspeet)   10. G. Mulder (Nunspeet) 
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1970 (Lijst nr. 3) 

1. J.G. Hiddink (Nunspeet)    6. F.A.J. Balvers (Ermelo) 
2. M. van de Kop - van der Horst (Nunspeet)  7. L.M. Groot (Nunspeet) 
3. M.S.T.J.M. van Eijck (Nunspeet)   8. P. Pos (Nunspeet) 
4. G. Mulder (Vierhouten)     9. C.L.M. van der Valk (Nunspeet) 
5. R. Schrijver (Nunspeet)    10. M. Kok (Elspeet) 

 

1971 (Lijst nr. 5) 

1. J.G. Hiddink (Nunspeet)    6. J. Slinger (Nunspeet) 
2. M. van de Kop - van der Horst (Nunspeet)  7. M.C.G.A. Schröder (Hulshorst) 
3. M.S.T.J.M. van Eijck (Nunspeet)   8. A. van Asselt (Elspeet) 
4. N.J.D. Heineman (Nunspeet)    9. G.H.J. den Hartog (Nunspeet) 
5. G. Mulder (Vierhouten)     10. R. Schrijver (Nunspeet) 

 

1974 (Lijst nr. 4) 

1. M.S.T.J.M. van Eijck (Nunspeet)   6. Mr. M.L. de Brauw (Elspeet) 
2. G. Mulder (Vierhouten)     7. J.J.F. de Jong (Nunspeet) 
3. R. Schrijver (Nunspeet)    8. G.H.J. den Hartog (Nunspeet) 
4. P.P.G. Gommers (Nunspeet)    9. J.A. Mijnans (Nunspeet) 
5. C.P.A.M. Egbring - Van de Werf   10. F.R.G. Zondag (Nunspeet) 

 

1978 (Lijst nr. 6) 

1. G. Mulder (Vierhouten)     6. A. Pos - Pars (Hulshorst) 
2. P.P.G. Gommers (Nunspeet)    7. R. Schrijver (Nunspeet) 
3. A.H.G. van ‘t Oever - Philips (Nunspeet)  8. B. Bijvank (Nunspeet) 
4. W.H. Kooymans (Nunspeet)    9. P. Colijn (Nunspeet) 
5. A. van Ruler (Vierhouten)    10. A. Franken (Nunspeet) 

 

1982 (Lijst nr. 4) 

1. G. Mulder (Vierhouten)     6. A.G. Pos (Nunspeet) 
2. P.P.G. Gommers (Nunspeet)    7. E.J. van Dijk - Jansen (Nunspeet) 
3. R. Klein (Hulshorst)     8. G. Mulder jr. (Hulshorst) 
4. A. van Ruler (Vierhouten)    9. A. van Asselt (Elspeet) 
5. A.H.G. van ‘t Oever - Philips (Nunspeet)  10. B. Bijvank (Nunspeet) 

 

1986 (Lijst nr. 5) 

1. P.P.G. Gommers (Nunspeet)    6. E.J. van Dijk - Jansen (Nunspeet) 
2. A. van Ruler (Vierhouten)    7. G. Mulder jr. (Hulshorst) 
3. G. Berends (Hulshorst)     8. H. van Leeuwen (Nunspeet) 
4. A.H.G. van ‘t Oever - Philips (Nunspeet)  9. B. Bijvank (Nunspeet) 
5. E. Boshuizen (Vierhouten)    10. A. van Asselt (Elspeet) 

 

1990 (Lijst nr.4) 

1. P.P.G. Gommers (Nunspeet)    6. E. Blansjaar - Knook (Nunspeet) 
2. A. van Ruler (Vierhouten)    7. C.G. Vissenberg (Nunspeet) 
3. G. Berends (Hulshorst)     8. J. Straatsma (Nunspeet) 
4. A. Pos-Franken (Nunspeet)    9. C. van ‘t Hooft (Nunspeet) 
5. E. Boshuizen (Vierhouten)    10. D.H.G. van ’t Oever-Philips (Nunspeet) 
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1994 (Lijst nr.1) 
1. P.P.G. Gommers (Nunspeet)    6. F. Agasi (Hulshorst) 
2. A. van Ruler (Vierhouten)    7. N. Blansjaar - Knook (Nunspeet) 
3. C.G. Vissenberg (Nunspeet)    8. A.C.A. Hop (Nunspeet) 
4. E.H. van der Geest (Hulshorst)   9. A. Pos - Franken (Nunspeet) 
5. D.Th. Kraandijk (Nunspeet)    10. G. Berends (Hulshorst) 
 
1998 (Lijst nr.1) 
1. P.P.G. Gommers (Nunspeet)    6. H. de Valk - Huisman (Nunspeet) 
2. A. van Ruler (Vierhouten)    7. E.H. van der Geest (Hulshorst) 
3. D.Th. Kraandijk (Nunspeet)    8. Z.R. van Rijn - Kieft (Nunspeet) 
4. C.G. Vissenberg (Nunspeet)    9. C.H. Peters - Van Buuren (Nunspeet) 
5. F. Agasi (Hulshorst)     10. N. Blansjaar - Knook (Nunspeet) 
 
2002 (Lijst nr.2) 
1. E.H. van der Geest (Hulshorst)   6. B. Kamp (Nunspeet) 
2. A. van Ruler (Vierhouten)    7. H.J. Stulen (Nunspeet) 
3. D.Th. Kraandijk (Nunspeet)    8. C.H. Peters - Van Buuren (Nunspeet) 
4. C.G. Vissenberg (Nunspeet)    9. O. Vijsma (Nunspeet) 
5. B. Lankman (Nunspeet)    10. J.K. Norg (Nunspeet) 
 
2006 (Lijst nr.2) 
1. E.H. van der Geest (Hulshorst)   6. C.P. Hijman (Nunspeet) 
2. H.J. Stulen (Nunspeet)     7. J. van Slooten (Nunspeet) 
3. C.G. Vissenberg (Nunspeet)    8. C.H. Peters - Van Buuren (Nunspeet) 
4. A. Borsboom (Nunspeet)    9. D.Th. Kraandijk (Nunspeet) 
5. B. Kamp (Nunspeet)     10. A. van Ruler (Vierhouten) 
 
2010 (Lijst nr.2) 
1. E.H. van der Geest (Hulshorst)   6. B. Kamp (Nunspeet) 
2. H.J. Stulen (Nunspeet)     7. J. Vriend (Hulshorst) 
3. M.A. Mol (Hulshorst)     8. A.W. Huitema (Nunspeet) 
4. J. van Slooten (Nunspeet)    9  D. Hijman (Nunspeet) 
5. R. Slager (Nunspeet)     10 P.P.G. Gommers (Nunspeet) 
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BOUWSTEENTJES 
Voor de totstandkoming van het jubileumboek hebben wij kunnen bouwen op de financiële bijdragen van onze leden. 

Daar wij een lokale politieke vereniging vormen en geen landelijke steun krijgen in de vorm van financiële bijdragen, 

dienen wij zelf onze financiële huishouding op orde te houden. Vandaar dat wij graag de namen van de medebouwers 

van dit jubileumboek vermelden in de vorm van bouwsteentjes. 

 Hermien Bos   Mark van de Bunte 

& Stefanie Stulen 

 Edward van der 

Geest 

Henk & Marianne 

Junte 

 N.N.   Theo & Simone 

Kraandijk 

 

 De heer P. Pos   René & Thea      

Slager 

 Bert & Alie        

Lankman 

Marlies Bootsma       

    Mike Zevenbergen  N.N. 

N.N.       

 Bram ten Hove jr.   Niels de Bolster  Jolanda van Tol 

Henry & Janneke 

Stulen 

 N.N.     

    Leonie Lankman  Herman van Roekel 

  Otto Huitema     

    N.N.  René van den Berg 

John & Mariëlle  

van Slooten 

 De heer A.J.      

Verstraeten 

  De heer & mevrouw 

G. Berends 

 

 Rieki Vissenberg   Bert & Jeannette 

Kamp 

 N.N. 

Joke & Paul      

Gommers 

 Jaap van der Sloot   Martin & Corrie    

Mol 
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COLOFON 
Samenstelling:   Drs. H.M. Bos - Tummers  

     M. van de Bunte 

 

Omslag en lay-out:   M. van de Bunte 

 

Bronnen:    40 Jaar Gemeentebelang, uitgave Gemeentebelang Nunspeet, 1987 

     Archieven Gemeentebelang 

     Privéarchief C.G. Vissenberg, G. Berends, P.P.G. Gommers, D.Th. Kraandijk  

     en H.J. Stulen 

     Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe 

     Verkiezingsprogramma’s Gemeentebelang 

 

Druk:     De Kopieerderij te Nunspeet 

 

Overname of gedeeltelijke overname is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. 
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