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Redactioneel
Met enthousiasme!
Er staan weer heel wat mooie letters in de nieuwe editie van het
Klaverblad. Met dank aan de schrijvers die enthousiast de politiek
dichtbij brengen, zelfs tot in de huiskamer. Een van de doelen van
onze vereniging is u en anderen enthousiast maken voor de lokale
politiek. Hetgeen geschiedt door allerlei activiteiten, vergaderingen
en bijeenkomsten te organiseren, maar ook door het (be)schrijven
van de actuele thema’s in Het Klaverblad.
Zo is Gemeentebelang altijd en overal aanwezig om de mening
van alle inwoners van de gemeente Nunspeet vorm te geven in
de politieke arena. Als ambitieuze politieke partij willen wij de
gemeente Nunspeet voorruit helpen. Met verfrissende ideeën en
haalbare doelen. Bent u of kent u iemand die altijd een mening
heeft over hoe het beter kan? Wij horen het graag.
Zo zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die een steentje
willen bijdragen aan het in stand houden van ons gedachtegoed:
’Politiek van en voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet’. Want als

lokale partij beginnen wij langzaam warm te lopen voor de verkiezingen in
2018. U kunt bij ons meedenken en -schrijven aan het verkiezingsprogramma, helpen met de promotie, of een bestuurlijke (mede)taak

vervullen. Ongeacht geloof, achtergrond of sociale klasse is een
ieder van harte welkom!

Begint u al warm te lopen? In het Klaverblad leest u meer over
onze activiteiten.
Namens de redactie,
Mark van de Bunte
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Bestuur
Voorzitter
Martin Mol
Stationslaan 71a
8071 CL Nunspeet
0341 - 452397
martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Secretaris
Anne Timmerman - Zwikker
Kastanjelaan 9
8071 AM Nunspeet
0341 - 840345
anne.timmerman@nunspeet-gemeentebelang.nl
Penningmeester
Mark van de Bunte
Molenweg 70
8071 TG Nunspeet
06 - 1698 0830
mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Jolanda van Tol - Van Geest
Albertlaan 21
8072 CH Nunspeet
0341 - 270070
jolanda.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Manita de Jongh
Kuyperstraat 57
8072 BG Nunspeet
06 - 20426120
manita.dejongh@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Bestuur (vervolg)
Bestuurslid
Gerrit Storteboom
Vitringaweg 4
8071 KA Nunspeet
0341 - 257153
gerrit.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl
Aspirant bestuurslid
Danny Vis
Schubertstraat 16
8071 VB Nunspeet
06 - 4799 8327
danny.vis@nunspeet-gemeentebelang.nl

Wethouder
Wethouder
Marije Storteboom
George Breitnerstraat 3
8072 HM Nunspeet
06 - 29602691
marije.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl







Sociaal participatie, werkgelegenheid en minimabeleid
Verkeer & Vervoer
Beheer & Onderhoud
Recreatie & Toerisme
Water | Sport & Bewegen
Natuur– & Landschapsontwikkeling

Collegevergadering:
Het college vergadert iedere dinsdagmorgen vanaf 09:30 uur in de
B&W-kamer (de vergadering is besloten).
Spreekuur wethouder:
U kunt een afspraak maken met de secretaresse van het college
telefoonnummer: 0341 - 259344
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Fractie
Fractievoorzitter
Henry Stulen
Commissie Algemeen Bestuur/Commissie Ruimte
en Wonen
Laan 81
8071 JJ Nunspeet
0341 - 253719
henry.stulen@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
Martin Mol
Commissie Maatschappij en Middelen
Stationslaan 71a
8071 CL Nunspeet
0341 - 452397
martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
Julia Vriend
Commissie Maatschappij en Middelen
Schotweg 43
8077 SV Hulshorst
06 - 38742358
julia.vriend@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
Corrie Jansen - van de Brink
Commissie Ruimte en Wonen
Prins Alexandererf 24
8071 NP Nunspeet
0341 - 261150
corrie.jansen@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Steunfractie
Pieter-Jan van Rossen
Piersonstraat 44-12
8072 XC Nunspeet
06 - 4281 2372
pieter.jan.van.rossen@nunspeet-gemeentebelang.nl
Martin Juffer
Hoogwolde 8
8072 PW Nunspeet
06 - 2235 4903
martin.juffer@nunspeet-gemeentebelang.nl
Mark van de Bunte
Molenweg 70
8071 TG Nunspeet
06 - 1698 0830
mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl
Edward Koers
Wiekslag 2
8077 TJ Hulshorst
06 - 3177 8784
edward.koers@nunspeet-gemeentebelang.nl
Ans Pluim
Tongerenseweg 7
8076 PV Vierhouten
06 - 3078 0431
ans.pluim@nunspeet-gemeentebelang.nl
Jacqueline Mensink
Jongkindhoek 61
8072 JS Nunspeet
06 - 5085 2996
jacqueline.mensink@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Jong Gemeentebelang
Voorzitter & Secretaris
Eva Bronkhorst
Koningin Beatrixstraat 28
8071 LB Nunspeet
06 - 1006 8111
eva.bronkhorst@nunspeet-gemeentebelang.nl
Penningmeester
Floortje Poorter
Stationslaan 23a
8071 CJ Nunspeet
06-51983062
floortje.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Kiki Poorter
Stationslaan 23a
8071 CJ Nunspeet
06-53676809
kiki.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid (op afstand)
Chester van Olst
Harderwijkerweg 265
8077 RE Hulshorst
06 - 5212 9846
chester.vanolst@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Melvin Bakker
Wildelandweg 8
8072 DM Nunspeet
06 - 2085 8745
melvin.bakker@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Van de Bestuurstafel
Door de voorzitter
Martin Mol

Weer aan de slag
Het zomerreces is weer voorbij en de politieke activiteiten zijn
weer opgepakt. De fractie heeft haar eerste werkbezoeken alweer
afgelegd en in de commissievergaderingen haar inbreng geleverd.
Eind september komt Jong Gemeentebelang weer bij elkaar en
het bestuur zal in oktober weer haar eerste bijeenkomst hebben.
Gemeentebelang kan terugkijken op een succesvolle achtste
Nunspeetse Heideloop. Dank aan alle vrijwilligers en de organisatie voor jullie fantastische inzet. Met elkaar zetten wij Vereniging
Gemeentebelang hiermee nadrukkelijk op de sportieve en bovenal
gezonde kaart. Vanuit de opbrengst zal dit jaar een gift van 300
euro worden gedaan aan Buurtvereniging Hulshorst. De rest van
de opbrengst wordt gereserveerd als budget voor de verkiezingen.
Ja…zo stilletjes aan beginnen wij al weer met de voorbereidingen
hiervoor. De nota verkiezingen 2018 wordt geactualiseerd en we
hebben inmiddels de datum voor de Algemene Ledenvergadering
vastgelegd: woensdagavond 15 februari 2017, op onze vaste
locatie, hotel Villa Vennendal. Reserveer deze datum alvast in uw
agenda. Traditioneel wordt tijdens deze ledenvergadering de
nieuwe lijsttrekker door u benoemd en willen wij u vragen om input
te leveren voor het verkiezingsprogramma. Daarna kan bestuur en
fractie verder aan de slag om invulling te geven aan de diverse
commissies voor de verkiezingen.
Namens het bestuur: veel leesplezier in dit nieuwe Klaverblad.
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Van de Wethouder

Door de wethouder
Marije Storteboom

Toerisme
De zon schijnt, het is nog volop nazomer. Desalniettemin is de
meteorologische herfst al begonnen. Het is nog wel echt genieten
met het mooie weer. Zo'n mooie nazomer is toch nog wel even
goed nieuws voor de recreatieondernemers in onze gemeente. Alle
campings zijn nog lekker vol. Daarmee wordt het toeristenseizoen
nog mooi wat langer gerekt. Daarom is het goed om te zien dat er
ook veel ontwikkelingen zijn om naast de zomer ook op andere
momenten toeristen naar Nunspeet en omgeving te trekken. In dat
kader zijn bijvoorbeeld de Kunstroutes geopend, deze fietsroutes
voeren door de hele gemeente langs bijzondere plekken met
een geschiedenis van Kunst. Stichting Uit de Kunst is hiervoor
verantwoordelijk. Dit zijn goede ontwikkelingen, want we moeten
wel in beweging zijn en niet leunen op het oude. Nieuwe frisse
ideeën trekken ook weer meer toeristen en dus ook op andere
momenten dan de zomer. Naast Nunspeet uit de Kunst
(verantwoordelijk voor de marketing van Nunspeet) is Visit Veluwe
ook een belangrijke partner. Visit Veluwe is van en voor de Veluwe.
Het is verantwoordelijk voor de promotie van de Veluwe. Laatst
ging Visit Veluwe in gesprek met ondernemers en bestuurders over
wat nodig is voor de Veluwe om ervoor te zorgen dat de Veluwe
weer op 1 komt wat betreft vakantiebestemming. Duitsland is
natuurlijk een belangrijke markt, maar ook toeristen uit Engeland
worden steeds belangrijker voor het toerisme. Wil je meer weten zie
dan ook www.visitveluwe.nl.
Participatiewet
De afgelopen maanden ben ik ook volop in de Participatiewet
gedoken, een belangrijk onderdeel in mijn portefeuille vind ik. Ook
een onderwerp welke Gemeentebelang altijd hoog in zijn vaandel
heeft staan. Het was ook een onderwerp, waarvan ik in het begin
15

van mijn periode als wethouder niet zoveel van wist. Ook best
ingewikkeld, wat wordt eigenlijk bedoeld met de Participatiewet,
wie betreft dit eigenlijk en wat doet de gemeente ermee. Veel
geleerd, naast dat het mensen betreft met een afstand tot de
arbeidsmarkt, is de groep die onder de Participatiewet valt veel
groter. Het kunnen ook ZZP'ers zijn die failliet zijn gegaan (zij
hebben geen WW), mensen die recent gescheiden zijn en dus
weer aan het werk moeten et cetera En ook mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt zijn in verschillende categorieën in te
delen, degenen die door een beperking moeite hebben met een
reguliere baan, maar ook mensen die doordat ze al heel lang niet
meer in een arbeidsproces hebben gezeten (eerst in de WW zaten
en later langere tijd in de bijstand) moeite hebben om weer aan de
slag te gaan. En als laatste groep ook schoolverlaters, die vanuit
het (speciaal) onderwijs komen en voor wie het soms ook moeilijk
is om een baan te vinden.
Binnen de gemeente Nunspeet is afgesproken dat we het hee;
belangrijk vinden dat iedereen in beweging komt, als je in
beweging komt, helpt het je sociale leven, er komt structuur en
geeft ook plezier en voldoening. Om dit te bereiken hebben we
ingezet op een jobcoach die als een mediator optreed tussen de
werkgever en de klant.
Omdat we opmerkten dat het best wel moeilijk was om bedrijven
binnen Nunspeet zover te krijgen dat mensen die in de participatiewet vallen aan het werk te krijgen bij hen, zijn de jobcoach en
ik op toer gegaan langs allerlei bedrijven in Nunspeet om in
gesprek te gaan over de Participatiewet. Dit zijn grote bedrijven in
Nunspeet, maar ook hele kleintjes. De bedoeling was vooral om in
gesprek te gaan, te horen hoe het gaat binnen die bedrijven (soms
te zien dat ze zonder dat ze het eigenlijk door hebben al heel veel
doen) en te vertellen wat de jobcoach kan doen en te kijken
of bedrijven bereid zijn om vacatures met ons te delen. Als ze
dat doen kan de jobcoach kijken of wij mensen hebben die
voorgesteld kunnen worden. Deze gesprekken verlopen heel
goed, op die manier zijn er de afgelopen maanden verschillende
mensen aan het werk gegaan. Bij heel veel verschillende
bedrijven, goed om te zien dat ook in Nunspeet die sociale verantwoordelijkheid wordt gevoeld. We moeten het tenslotte wel met
elkaar doen.
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Ook de aankomende maanden gaan we hier mee verder.
Bovendien zijn wij in het kader van de Participatiewet in de regio
aan het kijken hoe we verder gaan met de Inclusief Groep. We
hopen aan het einde van het jaar ook hier meer duidelijkheid over
te hebben.
Stationsomgeving
Verder staat aankomende raadsvergadering de startnotitie inzake
de stationsomgeving op de agenda. Dit geeft de kaders aan waarbinnen we aan de slag gaan. Heel duidelijk is dat verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming in een groene aantrekkelijke
omgeving door de hele raad als heel belangrijk wordt gezien. Dit
zijn goede uitgangspunten om mee verder te gaan. De stationsomgeving is voor Nunspeet een ontzettend groot project. Dit
kunnen we natuurlijk niet alleen financieren, dus ben ik ook in gesprek met ProRail, NS en de provincie. In deze gesprekken neem
ik hun mee in de problemen die wij ervaren op het stationsplein en
omgeving. Waarbij we in het vervolg ook in gesprek gaan voor
medefinanciering. Zoals iedereen weet is de overweg bij de
Elspeterweg een gevaarlijke overweg en daarom voor ProRail ook
een speerpunt om dit op te lossen, mogelijk gaat deze overweg
ook passen binnen het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen.
Om hiervoor in aanmerking te komen zijn er nu volop onderzoeken
gaande, als onderdeel van dit onderzoek heeft er de afgelopen
week twee dagen een camera gehangen op het stationsplein om
zo alle verkeersstromen in beeld te brengen. De aankomende
maanden gaat dit project verder.
Gelderse waterdag
Ook mocht ik nog onverwacht wat komen vertellen op de Gelderse
waterdag over de waterproblematiek in Elspeet en onze aanpak
daarvan. Er was iemand uitgevallen en ze wilden ook graag een
gemeentelijk blik op deze dag. Aanwezig waren het algemeen
bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap, twee
gedeputeerden en statenleden. Waterproblematiek komt steeds
meer voor en er zijn volop ideeën in het land om hier innovatief
mee om te gaan. Het gaf mij ook weer inspiratie voor innovatieve
oplossingen in Elspeet. Daarnaast ging het in de gesprekken op
die dag ook heel erg over hoe je bewustzijn krijgt dat naast de
gemeenten en waterschappen ook inwoners hun eigen verant17

woordelijkheid hebben. Dit kan onder andere door bijvoorbeeld te
gaan afkoppelen (regenwaterafvoer niet meer op het riool aansluiten, maar laten afwateren in de tuin) of in plaats van stenen in
de tuin, weer planten en groen. Ook hier gaan we in het najaar mee
verder. Er zal onder andere een afkoppelmarkt worden gehouden in
Elspeet, waarin we gaan laten zien hoe je dit als inwoner zonder
heel veel gedoe makkelijk kan doen. Hiermee help je ook mee aan
de wateroverlast. Dit geld trouwens niet alleen voor Elspeet, want
dit afkoppelen is gewoon heel milieubewust. Doordat het water niet
meer in het riool wordt afgevoerd, scheelt dit in de waterzuivering.
Het water komt in plaats daarvan rechtstreeks in de grond.
Genoeg dingen dus om me ook de aankomende maanden weer op
te richten. Naast de dingen die ik het vorige Klaverblad ook al
benoemde, zoals het nieuwe zwembad (we gaan verder richting
een aanbesteding straks) en de Wiltsangh (verder werken aan een
programma van eisen en een planning).

18

Berenbosweg 17
8071 DX Nunspeet
06—5118 8788

Wij maken het mooi !!
19

Commissie Algemeen Bestuur & Commissie
Ruimte en Wonen
Door de fractievoorzitter
Henry Stulen

De fractie
“Het is weer voorbij die mooie zomer” zong Gerard Cox ooit. Nou
deze zomer was mooi en hij is voorbij. Het vergaderen in de
maanden juli en augustus ligt ook stil. Toch zitten we niet stil.
Samen met veel andere Gemeentebelangers droegen fractieleden
hun steentje bij aan de Nunspeetse Heideloop. Ook waren er drie
teambuildingsactiviteiten waar de fractie aan deelnam. Bij het
raadsuitje waren de wethouder en de raadsleden een dagje op pad
met andere partijen en de burgemeester. Een dag van groot belang
want op die dag leer je elkaar beter kennen. Dat maakt dat we
beter kunnen samenwerken. Vervolgens was er een barbecue in de
tuin van Martin Juffer om alle geledingen van Gemeentebelang te
binden. Samenwerken binnen onze eigen club is een absolute
noodzaak natuurlijk. Als laatste hadden we de fractiedag. Een
combinatie van leren en plezier. Raadsleden en steunfractieleden
leren elkaar die dag beter kennen. En ja hoor, het waren zeker
leuke activiteiten. De commissies van september zijn achter de rug
en we hebben ons steentje daarin al weer bijgedragen.
Stationsomgeving
Onze wethouder Marije Storteboom heeft de vaart er goed in. De
startnotitie stationsomgeving is al in de commissie geweest. Het
stuk werd met een enkele opmerking doorgestuurd naar de raadsvergadering.
De doelstelling van het project is het opleveren van een onderzoeksrapport met een voorkeursvariant waarbij de Stationsomgeving voldoet aan
de volgende uitgangspunten:
1. aantrekkelijk en uitnodigend;
2. verkeersveilig;
3. goed bereikbaar.
20

Zo stond het in het voorstel. Namens Gemeentebelang gaf ik aan
dat we verkeersveiligheid het belangrijkste vinden. De volgorde in
het stuk was ingegeven door een informele bijeenkomst met
de raad en steunfractieleden. Ik gaf ook aan dat de twee andere
uitgangspunten voor ons nagenoeg even van belang zijn. Er
ontstond wat discussie en Marije zegde toe dat er een stuk in de
raad komt waar de uitgangspunten hand in hand gaan. Wat er gaat
veranderen of hoe het er straks uit gaat zien dat weten we pas echt
in 2018. Dat lijkt lang te duren maar het is een groot gebied waarin
nogal wat partners nodig zijn om samen op te trekken. Ik noem
dan het Ministerie I&M, ProRail, NS, NS Stations en de provincie
Gelderland. De nodige subsidiestromen moeten goed worden
onderzocht want het is nu al wel duidelijk dat het een heel duur
project gaat worden.
Lokale radio Nunspeet
De titel dekt de lading al niet meer want onze LRN doet veel meer
dan alleen radio maken. De kabelkrant, tv-uitzendingen en nieuws
via de digitale weg zijn voorbeelden van wat de met name
vrijwilligers van de LRN doen. In de commissie AB lagen twee
vragen voor. De eerste werd unaniem en vanzelfsprekend
ondersteund. Dit ging om een vergunning voor de LRN om gebruik
te mogen blijven maken van de frequentie. De tweede werd ook
unaniem doorgeleid naar de raad. Hier speelde het volgende: de
fractie van Gemeentebelang is overtuigd van de kwaliteit van de
LRN. Ook zijn we overtuigd van de toekomstbestendigheid van
onze lokale omroep. Ze doen het gewoon erg goed. Een bindende
rol voor onze inwoners. Betrokken en actueel. Er is dus geen
wijziging nodig voor onze lokale omroep.
Het gaat echter niet overal in Nederland zo goed. Ook is de
Haagse politiek van mening dat het allemaal te veel geld kost. Dus
moet er bezuinigd worden. De Stichting Nederlandse Lokale
Publieke Omroepen (NLPO) komt daarom met een strategisch plan
tot de vorming van streekomroepen. De huidige 260 lokale
omroepen moeten worden omgevormd tot 50-80 streekomroepen.
Dus onze LRN zal dan ook opgaan in een groter geheel. Namens
Gemeentebelang gaf ik aan dat we hier niet blij mee zijn omdat dan
de lokale binding minder zal worden. Ook is het weer een Haags
probleem wat ons weer benadeelt. Zo gaat de landelijke politiek
met gemeenten om. Dit gebeurt te vaak. Gelukkig was de
21

burgemeester het met me eens dat deze Haagse beslissing nadelig
is voor Nunspeet. Andere partijen in onze raad zijn afdelingen van
landelijke partijen dus die hadden deze kritiek niet. De tweede
vraag die voorlag is of we konden instemmen met een zienswijze
die het college in wil dienen. Deze zienswijze geeft aan dat de
gemeente Nunspeet het niet eens is met de nare plannen. Vanzelfsprekend zijn we daar blij mee.
Uitkomsten nalevingsonderzoek Drank- en Horecawet.
Bij dit onderwerp in de commissie ging het vooral over de resultaten
van het nalevingsonderzoek verkoop van alcoholhoudende dranken
aan personen onder de 18 jaar (mysteryshopping). Hierbij werden
een meisje en een jongen ingezet die de leeftijd van 18 nog niet
hadden bereikt. Deze jongelui werden de horeca, sportkantines,
supermarkten, slijterijen, dorpshuizen en andere verkooppunten
van alcoholhoudende drank ingestuurd om drank te bemachtigen.
Onder de leeftijd van 18 jaar zou dat niet moeten kunnen. Toch
blijkt het droevig gesteld met het resultaat. Dit wijkt overigens
niet af van de landelijke trend.
Probleem is dat het resultaat van dit onderzoek strafrechtelijk niet
kan worden ingezet. In onze gemeente worden wel geüniformeerde
BOA’s ingezet. Deze ziet men al van verre aankomen waardoor de
“pakkans” tot nul wordt gereduceerd. Ik gaf aan dat wij richting
ouders en jongeren meer voor motiveren dan voor verbieden zijn.
Dus voorlichting. De positieve benadering. Het is helemaal niet
stoer dat jouw kind alcohol drinkt want het is schadelijk voor
groeiende hersenen. Dit is medisch aangetoond. Dus die foto op
Facebook, dat jouw zoontje in de jonge tienerleeftijd een biertje
krijgt op een zonnig terrasje, is niet stoer maar dom. Richting
verkooppunten gaf ik aan dat zoveel mogelijk handhaving moet
worden ingezet. Omdat dit vaak moeilijk is moet hier volgens ons
ook de positieve benadering worden gezocht. De uitkomsten van
het onderzoek mogen niet gebruikt worden om te sanctioneren
maar wel om goed gedrag te belonen. Hiertoe riep ik de
burgemeester op. Dit leverde een heftige discussie op met het CDA
overigens. Deze partij zag de positieve benadering helemaal niet
zitten. Dit in tegenstelling tot de burgemeester die het een goed
idee vond en er mee aan de slag zou gaan. Hoe te belonen weet ik
ook nog niet maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan sluitingstijden.
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Omgaan met organiseren evenementen.
In het vorige Klaverblad schreef ik hier ook al over. Ik schreef toen
dat het project deregulering voor wat betreft vergunningverlening al
mislukt is. Telkens als er een voorval is bij een evenement ergens
in Nederland dan moet er weet een regeltje bij voor de vergunning.
Het is dus een groeiend aantal regels. Als Gemeentebelanger gaf ik
aan dat evenementen in onze gemeente van eminent belang zijn.
Belangrijk is dat de vrijwilligers gewaardeerd moeten worden als ze
evenementen organiseren. De organisatoren van evenementen zijn
geen opponenten van de gemeente maar klanten. Gelukkig blijkt
dat deze mensen ook als klant worden geholpen in onze gemeente.
Het afgeven van een vergunning valt onder de bevoegdheid van
de burgemeester overigens. Dus de raad gaat hier niet over.
De raad kan bij een verkeerd afgegeven vergunning wel het
vertrouwen in de burgemeester opzeggen. Hierop zegde ik de
burgemeester toe dat wij dat niet zullen doen zolang hij maatwerk
levert waarbij de doelstelling is om het evenement door te laten
gaan. Uiteindelijk is het net de slogan van de belastingdienst.
Leuker kunnen we het niet maken maar makkelijker wel.
Slotwoord
Met de begrotingsmaand voor de boeg gaan we er weer met frisse
moed tegenaan. We moeten hard werken. Dat is naast een baan
en gezin soms niet te doen. Dan is het goed dat we er als team
kunnen staan. Daarom is een grotere fractie fijn. Na 2018 moet dat
ook weer zo zijn. Als Gemeentebelang lid helpt u ons daarbij door
lid te zijn. We hopen nog op meer leden natuurlijk. Samen zijn
we sterker. Wilt u meedenken of helpen? Gewoon even melden.
Maatwerk is ook voor u mogelijk.
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Wilt u Gemeentebelang helpen?
Wij streven naar zo veel mogelijk leden

Inschrijfformulier
Contributie per jaar…

O Lid € 17,50
O Lid tot 27 jaar €

O Gezinslid € 15,00
10,00

De Heer / Mevrouw
Achternaam…………………………Voorletters………………….
Adres……………………………….. Huisnummer………………..
Woonplaats………………………… Postcode……………………
Telefoon………………. …………... Mobiel……………………….
E-mailadres………………………... Bank/Giro…………………...
Geboortedatum……………………..
Datum inschrijving…………………..
Handtekening voor automatisch incasso………………………...
Opgeven via de website of het ingevulde formulier insturen naar:
www.gemeentebelang-nunspeet.nl
Anne Timmerman - Zwikker
Kastanjelaan 9
8071 AM Nunspeet
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Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Martin Mol

Aanvraag tegemoetkoming kosten Noord Veluws Museum
Op de agenda van de commissie M&M (zoals wij dit altijd noemen)
stond slechts één agendapunt: de vraag van het bestuur van
Stichting Museum Nunspeet een bijdrage van € 15.000,00 als
tegemoetkoming in de kosten voor PR en tentoonstellingen van het
Noord Veluws Museum in 2016.
Het Noord Veluws Museum bestaat inmiddels bijna 2 jaar en wordt
door college en voltallige raad een warm hart toe gedragen. Zeker
door ons als Gemeentebelang dat met gepaste trots terug kan
kijken op datgene wat Jos Lussenburg en Jaap Hiddink zowel als
kunstenaars als voor de lokale politiek voor onze gemeente hebben
betekend.
Met de aanvraag voor deze tegemoetkoming heeft de fractie wel
even geworsteld. Het huidige beleid wordt getoetst aan de beleidsnota Cultuur 2015-2018. Het college geeft in haar financiële kader
aan dat er naast de realisatiebijdrage die is gedaan, een jaarlijkse
subsidie wordt verstrekt die wél voldoet aan de huidige beleidsnota
cultuur 2015-2018.
Dat niet de financiële grondslag is gevonden voor een jaarlijkse
extra bijdrage aan de exploitatie zoals het college aangeeft, daar is
onze fractie het mee eens. Dat zou namelijk een uitzonderingspositie betekenen op het beleid en een precedentwerking tot gevolg
kunnen hebben.
Wel hebben we het college, maar met name de aanwezige bestuurders van SMN (Stichting Museum Nunspeet) meegegeven de
samenwerking te zoeken met Stichting Nunspeet uit de Kunst/VVV
en ook de verschillende ondernemersverenigingen. Waar het
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volgens ons om gaat is dat Nunspeet als Kunstenaarsdorp verder
op de kaart gezet moet worden. Daarom dienen de handen ineen
geslagen te worden om dit met elkaar te realiseren. Daar kan
iedereen van profiteren. Als daar een mooi nieuw initiatief uit
ontstaat waarbij eventueel een opstartsubsidie voor nodig is, is
dat wat Gemeentebelang betreft geen probleem. Wij zijn niet
voor vaste bijdragen in exploitatiekosten maar wel voor het ondersteunen van de opstart van kansrijke nieuwe initiatieven.

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze
advertentie GRATIS
onderhoudsmiddel bij aankoop
van een paar schoenen
t.w.v. € 3.90
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen

gemb

NUNSPEET - Stationslaan 11 - Tel.0341-252013
ERMELO - de Enk 3 - Tel.0341-559543
OP SCHOENEN VAN VEDDER LOOPT U VERDER
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Kramm’s Column
Algemene Beschouwingen
“Voorzitter! Waar heb ik zojuist naar gekeken op televisie?” In het
kielzog van Prinsjesdag volgt de uitleg en het verweer, oftewel de
Algemene Politieke Beschouwingen. Het is live op een publieke
zender te volgen. Uitgebreid wordt de poppenkast op de beeldbuis
gebracht en becommentarieert door zelfbenoemde analisten.
Ware het niet dat niets veranderlijker is dan een mens en
niets onbetrouwbaarder dan de politiek. De mea culpas van niet
nagekomen beloftes, slappe compromissen en het opzij schuiven
van idealen zijn slechts het topje van de ijsberg. Men kronkelt en
struikelt over elkaar heen om de gunst van de kiezer te winnen.
Hetgeen betekent dat elke vier jaar plannen in de ijskast verdwijnen
en een stortvloed aan nieuwe ideeën volgen. Opportunisme viert
hoogtij.
Ook lokaal volgt straks traditioneel de begroting, waar iedereen
natuurlijk wat over gaat roepen. Enige waakzaamheid is geboden,
door nuance toe te passen tussen dagdromers en realisten. Het
roepen dat de oplossingen voor het stationsplein al op de tekentafel
liggen is geschreeuw in de ruimte. Een ondergronds station is
misschien de beste oplossing, maar is het haalbaar en sterker nog:
is het betaalbaar?
Het roeptoeteren (lees: polariseren) vanaf de bühne is wat
de burger meekrijgt van de politiek. Toch speelt het spel zich
grotendeels af achter de coulissen, daar gebeurt het. Lobbyen,
gesprekken met verenigingen, werkbezoeken en de dialoog
aangaan met iedereen in de gemeenschap. Dat moet het leidend
beginsel zijn in de Algemene Beschouwingen.
Niet het scoren met mooie woorden, maar het uitvoeren van
plannen naar het beste vermogen is de juiste insteek. Niet doen wat
belangrijk is voor de ‘eigen’ partij, maar wat goed is voor onze
inwoners.
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Psy Go
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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
Corrie Jansen

Vakantie
Bent u goed uitgerust weer aan uw werkzaamheden begonnen na
de vakantie? Ik wel. Voor mijn man en mij werd het een luiervakantie toen het weer overal wat onbestendig bleef en wij daarom
door reden naar de zon. Het heeft ons goed gedaan, ik kan er weer
volop tegenaan!
Dat is maar goed ook want het bestuurlijk jaar draait weer volop.
Aan alle kanten ploffen de uitnodigingen voor kennissessies op de
spreekwoordelijke mat. Ik kan zo ongeveer elke week op pad de
komende maanden. Het is goed om in die massa te zoeken naar
de onderwerpen die mij meer kennis geven welke ik kan gebruiken
voor mijn raadswerk c.q. bij mijn portefeuille. De veranderingen met
betrekking tot wonen in combinatie met de nieuwe omgevingswet
die in 2019 gaat komen zijn al belangrijke onderwerpen om goed
van op de hoogte te willen zijn.
Duurzaamheid
Verder is het onderwerp duurzaamheid een belangrijk iets om goed
over geïnformeerd te zijn. In de laatste raadsvergadering voor
de vakantie is het masterplan duurzaamheid besproken. De
vermindering van co2 heeft om twee redenen nu volop de
aandacht. Ten eerste moet de uitstoot van CO2 omlaag om de
aarde en het milieu ook voor onze kinderen in goede conditie te
houden. Ten tweede heeft de regering mondiale afspraken
gemaakt om tot reductie van CO2 te komen. In het masterplan wat
wij ook in de commissie besproken hebben wordt richting gegeven
aan het verminderen van de uitstoot voor wat onze gemeente
betreft. Het zal moeten gaan leiden tot een reductie van vijftig
procent CO2 in 2025. Welke maatregelen hiervoor precies nodig
zijn, is nog niet definitief bekend. Wel is er een lange lijst met
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allerlei mogelijkheden en ideeën die al opgestart zijn of nog
opgestart kunnen worden. Wij hebben niet op elk idee ons
commentaar gegeven omdat het erg veel is en er in de loop der
jaren nog veel innovatie te verwachten is op het gebied van
duurzaamheid. Wel hebben wij gevraagd of het college ons goed bij
de les wil houden en ons door middel van een zogenaamde
stoplichtrapportage op de hoogte wil houden. Dit betekent dat er
door middel van de kleuren van een verkeerslicht aan ons gemeld
wordt hoe het er met een project voorstaat. Zo kunnen wij op tijd
zien hoe er eventueel bijgestuurd moet worden op een project of op
het behalen van het doel. Er kan dan altijd nog gekozen worden om
energie in te kopen uit andere regio's. Bijvoorbeeld vanaf windmolenparken vanaf de Noordzee. Wij vinden het belangrijk dat de
gemeente hierin een initiërende en voorbeeldrol heeft. Het staat
vast dat de overheid maar ook de organisaties en bedrijven
gezamenlijk naar het doel van 50 procent reductie toe moeten
werken. Zo is er vanaf 2017 de mogelijkheid voor verenigingen en
organisaties om gebruik te kunnen maken van de duurzaamheidslening om bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot
door bijvoorbeeld zonnepanelen op hun daken van gebouwen te
leggen. Wij wachten nu op een compleet actieplan wat zal volgen.
Raadsuitje
Samen met wethouder Groothuis heb ik het raadsuitje mogen
voorbereiden. Wij hebben twee werkbezoeken afgelegd. De eerste
was bij de firma Kamphorst in Ermelo. Daar hebben wij kunnen zien
hoe allerlei afvalstromen veranderen in grondstofstromen. Onder
andere zagen we hoe hergebruik van puin, oud hout, sloopmaterialen, groen van burgers etc. zijn weg vindt in de circulaire
economie. In de middag hebben we een recreatiepark bezocht en
gezien hoe het een en ander eruit kan zien in zulke parken en
welke mogelijkheden er voor Nunspeet zouden kunnen zijn. Omdat
het na de beëdiging van onze nieuwe burgemeester was hebben
wij hem en zijn vrouw ook al wat beter leren kennen.
Paardenknooppuntenroute
Nu de vergaderingen in september weer begonnen zijn komen
onder anderen de onderwerpen Paardenknooppuntenroute en het
beeld kwaliteitsplan Molenbeek voor mij op de agenda voorbij.
Al menig keer was er gesproken over een paardenknooppunten
route voor onze gemeente. In Vierhouten was al een groep
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enthousiaste paardenliefhebbers met dit onderwerp bezig gegaan
in een platform. Door onze vorige wethouder Edward van der Geest
is het regionaal meegenomen. Dat het nog wat tijd heeft gekost zult
u vast begrijpen als u weet dat er zo'n 22 grondeigenaren zijn die
iets van het voorstel van de knooppunten route moeten vinden.
Gemeentebelang is blij dat dit product nu zo ver is dat er aan
begonnen kan worden. Wij hebben onze wethouder Marije
Storteboom, die dit project nu in haar portefeuille heeft, nog mee
kunnen geven dat er zich al enthousiaste paardenmensen gemeld
hebben die wel willen helpen. Dit past in een participerende
maatschappij waar de overheid steeds minder zelf kan doen.
Molenbeek
Wat fijn dat er in elk Klaverblad weer vooruitgang te melden is met
betrekking tot Molenbeek. Heeft u al gezien dat er een stuk
bouwrijp wordt gemaakt? Bent u als geïnteresseerde ook op de
woonbeurs geweest? In de raadsvergadering van september is het
beeldkwaliteitsplan doorgesproken. Gemeentebelang vindt dat dit
er erg uitnodigend uitziet. Verder zijn er allerlei woningen gepland.
Sociale huur, koop, vrije sector et cetera. Waar wij heel blij mee zijn
is dat er een vervolg op de starterslening komt. Dit betekent dat
starters en jongeren met wat hulp ook een woning kunnen kopen
en zo binnen onze gemeente een eigen plek kunnen vinden.
Bezoekjes
Buiten deze punten om zijn er ook weer de nodige uitnodigingen en
bezoekjes binnen onze gemeente geweest waar wij heen geweest
zijn. Zelf vond ik het erg leuk om bij de viering van 85 jaar scouting
aanwezig te zijn. Wat een leuke activiteiten waren er die zaterdag
op de markt en wat hadden ze er lekker weer bij.
Weet u trouwens dat elke politieke partij om de beurt op
donderdagavond van 7 tot 8 aanwezig is bij de LRN? In het
programma Klein Binnenhof worden wij aan de tand gevoelt door
Dick Baas. Luistert u eens mee?
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GEZOCHT:
Enthousiaste bestuursleden
Taken:












Samen met de overige bestuursleden
verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de
vereniging Gemeentebelang
Samen met de overige bestuursleden
verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid
van de vereniging Gemeentebelang
Voorbereiding op, deelname aan en een actieve
bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen
Deelname aan een van de subcommissies, zoals
de PR-commissie
Actieve deelname aan promotionele activiteiten van
Gemeentebelang
Ledenwerving
Actief meedenken en -werken aan het verkiezingsprogramma van de vereniging Gemeentebelang
Stemrecht bij het opstellen van de kieslijst

Eisen:







Wonen in de gemeente Nunspeet
Lid zijn of worden van de vereniging
Gemeentebelang
Betrokken bij de vereniging en haar standpunten
Teamspeler
Goede communicatieve vaardigheden
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Martin
Mol, voorzitter van het bestuur.
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Agenda vergaderingen
Oktober 2016
Maandag

3

Fractieberaad voor de Commissies

Donderdag

6

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

10

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

13

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

19

Bestuursvergadering

Maandag

24

Bestuur Jong Gemeentebelang

Maandag

24

Fractieberaad voor de Raad

Woensdag

26

Raadsvergadering

Donderdag

27

Raadsvergadering (begroting)

November 2016
Maandag
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Fractieberaad voor de Commissies

Donderdag

3

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

7

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

10

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

21

Bestuur Jong Gemeentebelang

Maandag

21

Fractieberaad voor de Raad

Woensdag

23

Bestuursvergadering

Donderdag

24

Raadsvergadering
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Agenda vergaderingen (vervolg)
December 2016
Dinsdag

6

Fractieberaad voor de Commissies

Donderdag

8

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

12

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

13

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

14

Bestuursvergadering

Maandag

19

Bestuur Jong Gemeentebelang

Maandag

19

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

22

Raadsvergadering
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RTV Nunspeet

KLEIN BINNENHOF
UITZENDSCHEMA 2016
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur
datum:

gelijktijdig:

september 1
8
15
22
29
oktober

MM
AB

partij:
ABN
SGP
Gemeentebelang
CDA
Gemeenteraad

6
13
20
27

MM
AB

CU
SGP
VVD
Gemeenteraad

november 3
10
17
24

MM
AB

Gemeentebelang
CU
College
Gemeenteraad

december 1
8
15
22
29
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MM
jaarafsluiting

CDA
SGP
VVD
Gemeenteraad
Alle fracties,
2 uur redactie.

Mutaties
Verhuizingen:

Leden wordt verzocht om adreswijzigingen zo snel mogelijk
door te geven aan de ledenadministratie:
ledenadministratie
p/a Anne Timmerman - Zwikker
Kastanjelaan 9
8071 AM Nunspeet
0341 - 840 345
ledenadministratie@nunspeet-gemeentebelang.nl

Afscheid

Welkom
Jurian Mensink

In memoriam: Felix Agasi
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Nunspeetse Heideloop 2016
Zaterdag 20 augustus 2016
Wat een fantastische dag hebben wij als Gemeentebelang gehad.
De dag van onze achtste Heideloop. Het perfecte wandel
en hardloopweer, een steeds beter wordende organisatie in
combinatie met de benodigde bekendheid + promotie
(spandoeken) gaven een goede opkomst.
Er kwamen van alle kanten complimenten over de route en de
organisatie. We zijn er nog niet helemaal maar na een goede
evaluatie kunnen we volgend jaar weer een verbeterslag maken
zodat het organiseren steeds gemakkelijker zal gaan.
Wat buiten de gezellige dag om, in een harmonieuze sfeer,
ook belangrijk is, is de opbrengst voor onze verkiezingskas. Dit
jaar hebben we mede door het aanbieden van sponsorpakketten
ook wat extra opbrengsten gehad buiten de grotere deelnemersaantallen om. Er waren 144 wandelaars en ongeveer 150 deelnemers bij het hardlopen. Al met al dus een geslaagde dag!
Met een sportieve groet,
Corrie Jansen

Onze volgende Heideloop zal op
zaterdag 19 augustus 2017 zijn
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Nunspeetse Heideloop 2016 in beeld
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Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

Oktober 2016
Dhr. R. de Bruijn

Dhr. H. Makkink

Dhr. C.M.F. Caballero

Dhr. Jurian Mensink

Mw. G. Dijkhuizen
Dhr. R.P.W. Groeneveld
Mw. E. Haandrikman-Reyenga

Mw. G. Pluim-Mouw
Mw. M.S. Ponsteen-Vissenberg
Dhr. P.J.V. van Rossen

Mw. C.J. Haklander-van Rhee

Mw. J.G. van der Sloot-Hulsman

Dhr. L.H. Hulsman

Mw. J.A. van Tol-van Geest

Dhr. M.J. Koot
Dhr. G. Lokhorst

Dhr. O. Vijsma

November 2016
Dhr. D.P. Berghuis

Dhr. G. Schouten

Dhr. H.J. van der Leek
Mw. Floortje Poorter

Mw. M.W. Storteboom
Dhr. P. van Tol

December 2016
Mw. M. de Bolster-van der Kris
Dhr. Mark van de Bunte
Dhr. P. van de Bunte

Mw. J.C. M. Gommers-Bothe
Dhr. M.A. Mol
Mw. L.L. Muis-Ye

Dhr. A.C.A. Davidson
Dhr. J. Dekker

Dhr. A.R.G.J. Wieberdink
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