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Redactioneel                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                       
 
 
                                
 
                               
 
                
                          

Kunstzinnig! 
Met 3 nieuwe adverteerders, een nieuwe JGB’er en een uitnodiging 
voor een unieke avond in het Noord-Veluws Museum is het weer 
een prachteditie. Bijzonder om terug te grijpen naar het verleden, 
met de exposities van Jos Lussenburg en Jaap Hiddink, waarin   
Gemeentebelang met trots meedraait.  
 
Tegelijk is het bijzonder dat de koppeling met de toekomst de     
levensader vormt. Want de Vereniging Gemeentebelang viert op 
grootse en gepaste wijze haar 70-jarig jubileum, maar oud en      
versleten zijn wij zeker niet. Met een diverse club mensen is onze 
partij anno 2016 vitaal en daadkrachtig.  
 
Waar onze illustere voorgangers uiterst bedreven waren in het    
maken van kunst, heeft iedere Gemeentebelanger iets kunstzinnigs 
in zijn of haar mars. Door open te staan voor iedereen, combineren 
wij alle kleuren van het palet. Wij vertegenwoordigen geen aparte 
groepen of godsdiensten, wij zijn er voor iedereen.  
 
Iedere schakel is bij ons even belangrijk en dat is wat ons bindt. 
Samenwerken aan een mooie toekomst, daar loopt u toch ook 
warm voor? Als redactie presenteren wij u Het Klaverblad en wij 
hopen u te ontmoeten tijdens een van onze bijeenkomsten of op de 
Algemene Ledenvergadering van woensdag 15 februari 2017. 
 
Tot slot wensen wij u uiteraard alvast fijne feestdagen en een           
voorspoedig nieuwjaar.  
 
Namens de redactie, 
Mark van de Bunte  
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Bestuur 

Voorzitter  
Martin Mol 
Stationslaan 71a 
8071 CL Nunspeet 
06 - 5426 2318 
martin.mol@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 

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 

mailto:martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:jolanda.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:manita.dejongh@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:anne.timmerman@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Bestuurslid 
Gerrit Storteboom 
Vitringaweg 4 
8071 KA Nunspeet 
06 - 2415 7110 
gerrit.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Bestuur (vervolg) 

Wethouder 

 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 

Wethouder 
Marije Storteboom 
 
0341 - 259344 
 
marije.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Aspirant bestuurslid 
Danny Vis 
Schubertstraat 16 
8071 VB Nunspeet 
06 - 4799 8327 
danny.vis@nunspeet-gemeentebelang.nl 

mailto:gerrit.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:marije.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:danny.vis@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Fractie 

Fractievoorzitter 
Henry Stulen 
Commissie Algemeen Bestuur/Commissie R&W 
Laan 81 
8071 JJ Nunspeet 
06 - 2193 0855 
henry.stulen@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Raadslid 
Julia Vriend 
Commissie Maatschappij en Middelen 
 

Adres + bereikbaarheidsgegevens verkrijgbaar via de 
fractievoorzitter  
 

julia.vriend@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Raadslid 
Martin Mol 
Commissie Maatschappij en Middelen 
Stationslaan 71a 
8071 CL Nunspeet 
06 - 5426 2318 
martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Raadslid 
Corrie Jansen - van de Brink 
Commissie Ruimte en Wonen 
Prins Alexandererf 24 
8071 NP Nunspeet 
06-81146376 
corrie.jansen@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Steunfractie 

 

Pieter-Jan van Rossen 
Piersonstraat 44-12 
8072 XC Nunspeet 
06 - 4281 2372 
pieter.jan.van.rossen@nunspeet-gemeentebelang.nl 

mailto:henry.stulen@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:julia.vriend@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:corrie.jansen@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:pieter.jan.van.rossen@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Steunfractie (vervolg) 

 

Mark van de Bunte 
Molenweg 70 
8071 TG Nunspeet 
06 - 1698 0830 
mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl 

 
Martin Juffer 
Hoogwolde 8 
8072 PW Nunspeet 
06 - 2235 4903 
martin.juffer@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 

 

Edward Koers 
Wiekslag 2 
8077 TJ Hulshorst 
06 - 3177 8784 
edward.koers@nunspeet-gemeentebelang.nl 

mailto:mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:martin.juffer@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:ans.pluim@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:jacqueline.mensink@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:edward.koers@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Bestuurslid 
Melvin Bakker 
Wildelandweg 8 
8072 DM Nunspeet 
06 - 2085 8745 
melvin.bakker@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Penningmeester 

Kiki Poorter 
Kuyperstraat 75 
8072 GB Nunspeet 
06 - 53676809 
kiki.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Jong Gemeentebelang 

Bestuurslid 

Jurian Mensink 
Laan 53 
8071 JH Nunspeet 
06 - 1222 7268 
jurian.mensink@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Voorzitter & Secretaris 
Floortje Poorter 
Kuyperstraat 75 
8072 GB Nunspeet 
06 - 51983062 
floortje.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Bestuurslid (op afstand) 

Chester van Olst 
Markstraat 7a 
8071 GV Nunspeet 
06 - 5212 9846 
chester.vanolst@nunspeet-gemeentebelang.nl 

mailto:melvin.bakker@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:kiki.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:jurian.mensink@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:floortje.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:chester.vanolst@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Door de voorzitter 
Martin Mol 

Van de Bestuurstafel 

En dan is het al weer december. Weer een jaar dat voorbij         
gevlogen. Herkent u dat gevoel? De goede Sint is weer in het land 
en over enkele weken weer de kerstdagen. Zo aan het einde van 
het jaar kijken we vaak even terug wat er dat jaar zoal de revue 
heeft gepasseerd. 
 
Sinds januari is Marije Storteboom voor ons actief als wethouder. 
Een zware job die ze zich al heel snel eigen heeft gemaakt. Haar 
wijze van aanpak van zware dossiers wordt ook bij de andere    
partijen in de gemeenteraad gewaardeerd. 
 
Begin dit jaar hebben wij ook een permanente promotiecommissie 
opgestart. Omdat de naam voor verwarring zorgde hebben wij de 
naam omgedoopt tot: activiteitencommissie (AC). Onder leiding 
van André Timmerman begint de AC steeds beter structuur te    
krijgen.  
 
Eva Bronkhorst heeft onlangs afscheid genomen van Jong        
Gemeentebelang doordat ze in verband met haar werk in het     
onderwijs naar Veenendaal is verhuisd. Eva, vanaf deze plek     
namens ons allen: bedankt voor je inzet voor Gemeentebelang in 
het algemeen en voor Jong Gemeentebelang in het bijzonder!  
Gelukkig mogen wij Jurian Mensink welkom heten bij JGB.        
Verderop in dit Klaverblad kunt u nader met hem kennis maken.   
 
In het vorige Klaverblad ook al genoemd: woensdag 15 februari 
2017 de Algemene Ledenvergadering. Een belangrijk moment 
voor Gemeentebelang. Dan wordt onze nieuwe lijsttrekker door u          
benoemd en vragen wij UW input voor ons nieuwe verkiezings-
programma: wat vindt U belangrijk? En waar gaat onze club, Ge-
meentebelang, zich in de nieuwe raadsperiode voor inzetten? 
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Blokkeer deze datum alvast in uw agenda en komt allen! 
 
Vrijdagavond 23 en zaterdagmiddag 24 december kunt u ons en 
onze Kerstman weer verwachten om en nabij het marktplein     
waarbij wij weer onze traditionele kerstkransjes zullen uitdelen en 
onze inwoners goede dagen toewensen.  
 
Rest mij u namens het bestuur, wethouder, fractie en steunfractie, 
Jong Gemeentebelang en activiteitencommissie heel fijne en       
gezellige kerstdagen en een voorspoedig, een gelukkig en bovenal 
een gezond 2017 toe te wensen.   
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Van de Wethouder 

Door de wethouder 
Marije Storteboom 

De Brake 
Afgelopen maanden weer een intensieve tijd geweest. Allereerst 
het besluit die we in het college hadden genomen (en gesteund 
door de raad) dat we als gemeente het zwembad De Brake vanaf 1 
januari zelf gaan exploiteren. Dit door middel van de oprichting van 
een BV, met de gemeente als enige aandeelhouder. Dit besluit 
heeft natuurlijk veel voorbereiding gekost, want dat neem je niet 
van de een op andere dag. En ook nu in de voorbereiding tot 1    
januari kost dit veel tijd. We hebben als gemeente een ervaren 
kracht ingehuurd ons te helpen om dit proces te begeleiden. Hij 
heeft veel ervaringen met de exploitatie van zwembaden en sport-
hallen. Dat hebben we nu ook echt nodig om dit goed neer te        
zetten. Want 2 januari moet het zwembad gewoon open gaan en 
dan moet je nog steeds een kaartje kunnen kopen (dus de kassa 
moet werken), je moet zwemles kunnen volgen, maar ook het      
personeel moet gewoon betaald worden. Best een uitdaging dus 
om in zo'n korte tijd dit te realiseren. Dit vraagt ook vanuit het        
college en vanuit mij een directe sturing, bijvoorbeeld ook door    
aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten van het personeel et cetera. 
Dit zijn best wel spannende beslissingen waar je dan voor staat. 
Bijzonder  is dat het personeel heel veel energie heeft om met ons 
mee te gaan en een succes te maken van het zwembad. Doordat 
we nu als gemeente al in een BV gaan werken doen we ook erva-
ring op voor straks in het nieuwe zwembad.  
 
Beschouwingen 
In oktober had ik mijn eerste begrotingsraad als wethouder, ook 
weer wat nieuws. Ik kwam er zo'n anderhalve week ervoor achter 
dat er van mij ook werd verwacht dat ik een beschouwing zou      
geven. Ik had dit natuurlijk als raadslid wel meegemaakt, maar dus 
niet helemaal meer scherp. Best een klus om in vijf minuten tijdens 
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de raad te proberen een verhaal neer te zetten over waar je mee 
bezig bent en hoe je naar zaken kijkt. Eerst maar eens thuis achter 
een schrift gaan zitten en gaan schrijven. Toen oefenen, want vijf 
minuten is maar kort. En hoe zet je dan een juiste toon, waar pak 
je even rust. Gelukkig kon ik even oefenen voordat wij op de     
donderdag van de begrotingsraad om vijf uur aan de bak mochten. 
Allereerst de beschouwingen van de fracties en daarna wij als    
wethouders. Toch dan wel heel leuk om vanuit de rol als            
wethouder een beschouwing neer te zetten. Speerpunten hierin 
waren onderwerpen zoals de IG groep, de heide, Stations-
omgeving, de sportprojecten. Maar ook wilde ik een punt zetten bij 
het samen doen. Als gemeente doen we veel, maar we willen ook   
samen met onze inwoners aan de slag. 
 
Regenmarkt 
Een mooi voorbeeld van het samen doen is de regenmarkt die 
eind november is georganiseerd. Zoals ik al in de raad van de    
behandeling van de hemelwatervisie tegen de raad zei, we kunnen 
het probleem van het water niet alleen oplossen. Jazeker we gaan 
heel veel doen, tweeënhalf miljoen euro gaan we investeren in 
projecten om onder andere het regenwater te bergen en andere 
aanpassingen te doen. Maar we hebben ook de inwoners van      
Elspeet (en ook de andere dorpen) nodig. Als inwoners gaan      
afkoppelen (en dan wordt bedoeld dat je de regenpijp van het riool 
afhaalt) zorgt dit voor minder druk op het riool. Op die manier kan 
het riool ook tijdens grote buien het water afvoeren.  
 
Op de regenmarkt stonden allerlei partijen zoals een hovenier, een 
kunstgras specialist en nog veel meer mensen om te laten zien 
hoe makkelijk afkoppelen kan. Het was voor de gemeente een 
nieuwe manier van werken om onze inwoners bewust te laten     
worden. Nu dus aan de slag, ook gaan we verder nadenken wat 
we nog meer kunnen doen voor de bewustwording. 
 
Operatie Steenbreek kan daar ook in helpen, operatie Steenbreek 
heeft als doel om de biodiversiteit te bevorderen door stenen eruit 
en het groen erin. Ook het vergroenen van tuinen kan helpen om 
het water beter de laten afvoeren. Veel tuinen zijn onderhoudsvrij 
aangelegd, maar hierdoor kan het water niet meer de grond       
inzakken. Dit heeft tot gevolg dat het water direct de straat oploopt 
en dan de riolering in. Terwijl vroeger dit water gewoon in de tuin 
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de grond inzakt. Ik had gelezen over Operatie Steenbreek waarbij 
het waterschap dit met pilotgemeenten ging oppakken. Vervolgens 
heb ik de telefoon gepakt en de vraag aan het waterschap gesteld 
of wij ook mee kunnen doen als Nunspeet? Misschien een beetje 
brutaal, maar ach wie niet waagt... En omdat we nu toch al zoveel 
doen met bewustwording en samenwerken met het waterschap 
zou dit heel goed passen. Ik was dus ook heel blij toen het          
waterschap aangaf dat ze het wel zagen zitten om onze gemeente 
als pilotgemeente aan te wijzen. We zijn in ieder geval nu samen 
met Amersfoort pilot gemeenten.  
 
Binnen operatie Steenbreek hopen we dat inwoners dit actief gaan 
oppakken en zich hierop gaan organiseren. Zie de website 
www.operatiesteenbreek.nl voor meer informatie. 
 
Daarnaast hebben nog meer onderwerpen gespeeld de afgelopen 
maanden. Dit gaat dan van vragen over de heide tot de              
ontwikkelingen bij de IG groep. Heel divers en elke dag is dan ook 
weer anders.  

http://www.operatiesteenbreek.nl
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Berenbosweg 17 
8071 DX Nunspeet 

 
06—5118 8788 

Wij maken het mooi !!
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De fractie 
Met de kerstdagen voor de deur nog een Klaverblad met sfeer en 
informatie. In de fractie zijn geen mutaties te melden. Het gaat goed 
en we hebben weliswaar een grote steunfractie maar het zou goed 
zijn om er nog een paar bij te krijgen. Dus voelt u zich geroepen of 
heeft u suggesties dan hoor ik het graag. Over een jaar stellen we 
de kieslijst voor de verkiezingen in 2018 al vast. Het is dus van     
belang dat we doorgaan met opleiden. Natuurlijk wordt er ook      
gekeken naar betrokkenheid en geschiktheid. We hebben een     
sterke en stabiele lijst nodig. 
 
Begroting 
Zoals elk jaar in oktober ook nu in oktober 2016 weer de              
begrotingsvergadering. Dit keer de begroting voor 2017 tot en met 
2020. Financieel gaat het goed in onze gemeente. Toch zal de OZB 
een paar procenten stijgen de komende jaren. Dat is altijd nogal 
een ding. In dit geval gaat het vooral om grote wensen van           
Gemeentebelang die betaald moeten worden. Denk dan aan een 
nieuw zwembad en revitalisering sportpark de Wiltsangh. In de       
toekomst krijgen we ook weer grote kosten. Dit is nog niet begroot 
maar we moeten er wel rekening mee houden. Dan gaat het over 
de herinrichting van de stationsomgeving of om uitvoering van de 
hemelwatervisie. We willen vooruit met onze gemeente. Dat is goed 
voor onze inwoners, maar ook voor gasten en bedrijven. We      
moeten dus blijven investeren. OZB verhogen doen wij ook liever 
niet maar we moeten vooruit denken en dan is het nodig. Overigens 
is het item niet zo groot want 1% staat gelijk aan een pak melk voor 
de belastingbetaler. Politiek wordt het echter altijd heel groot       
gemaakt. Wonen in de gemeente Nunspeet biedt een hele mooie 
prijs-kwaliteit verhouding. Wij hebben verder zaken aan de orde 
gesteld zoals inrichting van het Marktplein, jongerenparticipatie, 

Door de fractievoorzitter 
Henry Stulen 

Commissie Algemeen Bestuur & Commissie 

Ruimte en Wonen 
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parkeren en verkeer in Vierhouten, voetbalveld in Vierhouten,     
Jongerenontmoetingsplek in Hulshorst, juiste woningen voor jong 
en oud in alle kernen en nog veel andere zaken. Alles staat op      
onze website.  
 
Jaarwisseling 
Ook dit jaar weer het draaiboek jaarwisseling op de agenda van de 
commissie Algemeen Bestuur. De jaarwisseling in onze gemeente 
wordt steeds meer een feest. Steeds iets minder schade en      
overlast. Dat is een compliment voor onze inwoners. Toch is elke 
vorm van schade verwerpelijk. Voor wat betreft overlast houden we 
al meer rekening met elkaar en we hopen dat deze trend doorzet. 
Een item is elk jaar weer het carbidschieten. Dat mag in onze     
gemeente niet binnen de bebouwde kom. De uitzondering is echter 
Elspeet. Traditioneel mocht het daar nog op de Brink. Het streven 
is echter om ook hier een eind aan te maken en het carbidschieten 
ook in Elspeet te verplaatsen naar een mooie plek buiten de        
bebouwde kom. Ik heb aangegeven dat wij dit toejuichen maar dan 
niet door het te verbieden maar om de carbidschieters te motiveren 
voor een betere plek. Hulshorst en Vierhouten geven een positief 
voorbeeld voor de hele gemeente. Daar wordt een centraal feest 
en vuurwerk georganiseerd. Het blijkt dat dit samen feestvieren erg 
gezellig is en voorkomt dat er overlast is of vernielingen worden 
gepleegd. Een ander ding is het feit dat sommige mensen de 
vreugdevuren gebruiken om van hun afval af te komen. Op de 
vreugdevuren mag alleen schoon hout en daar vallen een bankstel 
of spoorbielzen niet onder. De afspraak is dat bij constatering van 
andere zaken dan schoon hout het vuur permanent geblust wordt 
en onderdeel van evaluatie gaat worden. Dus de organisatie is er 
alles aan gelegen om het vuur schoon te houden. En vuurkorven 
mogen alleen op eigen terrein. Dat lijken ook veel mensen niet       
te weten. Het zal de eerste jaarwisseling voor onze nieuwe         
burgemeester zijn. Hem kennende zal hij het prima redden.    
 
Slotwoord 
We gaan in 2017 gestaag door met ons raadswerk. We hopen ook 
dan weer een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan zaken die 
belangrijk zijn voor al onze inwoners. Eerst gaan we natuurlijk weer 
kerstkransjes uitdelen in het centrum van Nunspeet. Op vrijdag-
avond 23 en zaterdagmiddag 24 december hijs ik me daarvoor 
weer in het kerstmanpak. Ik wens u en allen die u lief zijn prettige 
kerstdagen en een heel gezond en gelukkig 2017.   
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Voor als het echt schoon moet! 

 

Jacqueline Mensink   

 

Contact: 

Jan Topweg 51 
8071 ZC Nunspeet 

Website: www.sjtm.nl 

Email: schoonmaakservicemensink@gmail.com 
 

Mobiel: 0650852996  

mailto:schoonmaakservicemensink@gmail.com
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Wat gaat Gemeentebelang op 11 maart 2017 in het Noord-Veluws 
Museum doen? Wellicht gaat er bij u een lichtje branden bij de    
namen Jos Lussenburg en Jaap Hiddink. Deze beide kunst-
schilders hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstand-
koming van (de vereniging) Gemeentebelang. Jos Lussenburg 
heeft in 1946 Gemeentebelang opgericht. Hij was van 1946 tot 
1953 en van 1958 tot 1962 gemeenteraadslid. Toen vond hij de tijd 
aangebroken om het raadswerk aan jongeren over te laten. Wel 
richtte hij met onder meer Jaap Hiddink in 1962 nog de vereniging 
Gemeentebelang op. Deze in Nunspeet geboren en getogen     
kunstschilder nam het stokje over en was van 1962 tot 1973 actief 
voor Gemeentebelang. Eerst alleen als lid van de gemeenteraad en 
vanaf 1966 ook als wethouder. Vanwege hun verdiensten voor     
Gemeentebelang zijn zowel Jos Lussenburg, als Jaap Hiddink tot 
erelid van Gemeentebelang benoemd. 
 
In het Noord-Veluws museum vindt   
binnenkort van de beide kunstschilders 
een tentoonstelling plaats. Vanaf 10 
december 2016 tot en met 2 april 
2017 is de Rabozaal van het Noord-
Veluws Museum het decor voor werk 

van Jaap Hiddink. Deels 
gelijktijdig is vanaf 21 januari 2017 tot en met 11 juni 
2017 in de grote zaal van het museum een overzichts-
tentoonstelling te zien waarin het werk van de Jos 
Lussenburg centraal staat. Onze fractievoorzitter, 
Henry Stulen, zal bij de opening van de beide tentoon-
stellingen het woord voeren. 
 

Daarmee houdt het voor Gemeentebelang echter niet op. Dit jaar 
stonden we in kleine kring al stil bij het feit dat Gemeentebelang 70 
jaar geleden is opgericht. De mogelijkheid om gebruikmakend van 
de tentoonstellingen van de beide kunstschilders uitgebreider bij de 
rijke historie van Gemeentebelang stil te staan, laten wij echter niet 
aan ons voorbijgaan. Het zou zo maar eens een eenmalige kans 
kunnen zijn. Daarom organiseren wij op zaterdag 11 maart 2017 
vanaf 18.00 uur in het Noord-Veluws Museum een bijeenkomst 

      Gemeentebelang in het 
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voor leden en relaties. Het wordt een avond met kunst en           
geschiedenis, maar ook met een blik naar de toekomst. We         
bevinden ons dan immers nog maar een jaar voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 21 maart 2018.  
 
Een unieke bijeenkomst die u niet mag missen. Als lid van          
Gemeentebelang bent u als hierdoor als eerste uitgenodigd voor 
de bijzondere avond op zaterdag 11 maart 2017. Er is ruimte voor 
150 belangstellenden. Wilt u een onvergetelijke beleving in ons 
Noord-Veluws Museum? Meldt u zich dan aan via het mailadres: 
kunst@nunspeet-gemeentebelang.nl   

Graag verzoeken wij u zich zo spoedig mogelijk aan te melden, 
zodat u op de gastenlijst staat. Degenen die niet over de mogelijk-
heid beschikken om te mailen kunnen zich telefonisch of schriftelijk 
aanmelden bij Anne Timmerman, secretaris van Gemeentebelang. 
Zij is bereikbaar via 0341- 840345 of Kastanjelaan 9, 8071 AM te 
Nunspeet. 

Namens de activiteitencommissie, 

André Timmerman 

mailto:kunst@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Inschrijfformulier 
                                 

Contributie per jaar… O Lid € 19,50            O Gezinslid € 17,50   

                          O Lid tot 27 jaar €  12,50 

 
De Heer / Mevrouw 
 
Achternaam………………………… Voorletters…………………. 
 
Adres……………………………….. Huisnummer……………….. 
 
Woonplaats………………………… Postcode…………………… 
 
Telefoon………………. …………... Mobiel………………………. 
 
E-mailadres………………………... Bank/Giro…………………... 
 
Geboortedatum……………………..   
 
Datum inschrijving…………………..   
 
Handtekening voor automatisch incasso………………………... 

Wilt u Gemeentebelang helpen? 

Wij streven naar zo veel mogelijk leden 

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 

Eind 2016 loopt het contact af met Sportfondsen aangaande de 
exploitatie van het zwembad De Brake. Deze overeenkomst kon 
weliswaar nog met één jaar verlengd worden maar onze fractie 
heeft ervoor gepleit nu al te kiezen voor een andere bestuursvorm 
omdat het kansen biedt voor het nieuwe zwembad. Er kan          
ingespeeld worden op de nieuwe ontwikkelingen en nadat er een 
goede evaluatie heeft plaats gevonden kan er bij de opening van 
het nieuwe zwembad gelijk met de juiste bestuursvorm worden   
gestart. Inmiddels is de overeenkomst opgezegd en heeft de       
gemeente hiervoor een nieuwe BV opgericht.  
 

In oktober is de programmabegroting 2017-2020 vastgesteld.    
Namens de fractie heb ik daar niet veel over hoeven zeggen. Het is 
een heldere weergave van inkomsten en uitgaven waarbij onze   
gemeente op de kleintjes let. Uitgangspunt voor Gemeentebelang 
is altijd al geweest: Een goed voorzieningen niveau voor onze     
inwoners en daarbij proberen de lasten zo laag mogelijk te houden. 
 

Afgelopen maand stond het onderhandelingsakkoord Inclusief 
Groep op de agenda. De transformatie van de Sociale Werk-
voorziening (SW) is in volle gang. Sinds januari 2015 is nieuwe    
instroom in de sociale werkvoorziening niet meer mogelijk en heeft 
onze gemeente in het kader van de participatiewet de opdracht  
zoveel mogelijk inwoners in staat te stellen actief te zijn met zo    
regulier mogelijk werk. Dat vraagt een andere rol en houding van 
het SW bedrijf alsook van de gemeente. Een projectgroep 
“Toekomst SW Noord Veluwe” heeft een advies uitgebracht wat      
in het kort erop neer komt dat Proson en Inclusief Groep samen-
gevoegd worden, de bestuurlijk- juridische structuur om te vormen 
naar een bedrijfsmodel met een Raad van Toezicht, bestaande SW 
afspraken qua inhoud gelijk houden en voor de Participatiewet 
deelcontracten afsluiten per gemeente af te sluiten. In dat laatste 
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ligt voor zowel de gemeente als het nieuwe SW bedrijf de grootste 
uitdaging. De gemeenten worden aandeelhouder en opdrachtgever 
van het nieuwe bedrijf. Het nieuwe model geeft onze gemeente wel 
weer een rechtstreekse betrokkenheid en kortere lijntjes, dus meer 
grip op dit onderwerp. De discussie in de commissie ging met      
name over het punt dat in het advies het college opdrachtgever is 
maar ook een controlerende rol vervult en over het advies de      
panden van Proson te huren in plaats van te kopen in verband met 
risico inschatting langere termijn. 
 

Wij denken dat de portefeuillehouder uit het college in een SW     
bedrijfsstructuur inhoudelijk veel beter op de hoogte is, meer kennis 
van zaken heeft en dus beter en veel sneller kan (bij)sturen. Als 
raad hoeven wij daar geen directe rol in te spelen maar laten we 
daar de controlerende rol vervullen. Kopen of huren vonden wij 
minder spannend…veel belangrijker vinden wij dat het nieuwe SW 
bedrijf straks mensen aan werk kan helpen…daar is het allemaal 
om begonnen. Wel hebben we onze zorgen geuit voor de            
toekomst. Er ontbreekt nog een visie waar de Inclusief Groep als 
sociaal bedrijf naar toe wil. Wij hebben een oproep gedaan om als 
gemeente en Inclusief Groep zich verder samen te ontwikkelen tot 
een succesvol SW bedrijf nieuwe stijl. 

 

 OP SCHOENEN VAN VEDDER LOOPT U VERDER  

NUNSPEET - Stationslaan 11 - Tel.0341-252013 

ERMELO  - de Enk 3  - Tel.0341-559543  

Tegen inlevering van deze 

advertentie GRATIS 

onderhoudsmiddel bij aankoop 

van een paar schoenen 

 t.w.v. € 3.90   
  

Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen 

                       WAARDEBON  

gemb 



29 

Kramm’s Column  

 

 

 

 

Talent 
Talent is niets spectaculairs. Althans niet voor degene die het bezit. 
Het is wel bijzonder voor de ander. Talent is het vermogen een    
activiteit moeiteloos te doen, als koud kunstje, waar anderen steeds 
vastlopen. Het is het goede doen op het juiste moment. Toch      
gaat er talent verloren. Want kiezen voor talent lijkt soms een     
egocentrische keuze. 
 
Talent laat zich niet sturen of stoppen. Talent groeit door waar     
andere zaken stagneren. Een trainer, een directeur of een meester 
kan daar geen grip op krijgen. Het kan hoogstens tijdelijk even in de 
weg staan, maar echt talent komt vanzelf naar boven. Het laat zich 
niet vangen in een keurslijf, protocollen of procedures. Het gaat    
tegen de regels in en dat is precies wat talent kenmerkt.  
 
Neem bijvoorbeeld Arjen Robben, wereldvoetballer en dribbelaar 
pur sang. De coach heeft geprobeerd Arjen achterin te zetten en 
gezegd dat hij niet mag dribbelen. Arjen dribbelde gewoon vanuit 
de verdediging naar voren, op zijn manier. Dat kenmerkt talent. Een 
eigen koers varen, want van de gemiddelde medemens zijn er al 
zoveel.  
 
De valkuil is dat de enige die het talent kan vergooien… dat is     
degene die het bezit. Talenten moeten echt kiezen voor hun gave 
om toegevoegde waarde te creëren. Het is niet omdat er talent   
aanwezig is dat het zich ook automatisch toont. Talent ontwikkelen 
kost altijd energie en doorzettingsvermogen om het toe te passen. 
Maar net het feit dat het talent aanwezig is, zorgt dat dat minder 
moeite kost dan een ander en dat het de nodige meerwaarde      
oplevert.  
 
Het lijkt alsof talent iets individueels is. Maar dat is niet waar.       
Anderen zijn van essentieel belang. Zij wijzen op de bijzonderheid 
van het talent. En dat is de kracht (lees stimulans) die nodig is voor 
talenten. Er ontstaat betrokkenheid en de wil om het talent te gaan 
ontwikkelen. Het is vaak het startpunt van de ontwikkeling. Een   
talent komt niet alleen tot bloei, maar pas als die zich gezien voelt 
in zijn of haar begaafdheid. 
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Psy Go 
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Commissie Ruimte en Wonen 

Door raadslid 
Corrie Jansen 

Dit is de eerste keer sinds ik raadslid ben dat ik niet veel hoef        
te schrijven over de afgelopen vergaderingen. Er stonden bijna 
geen punten op de agenda om te bespreken. Dit betekent niet dat 
er ook niet van alles in mijn portefeuille gebeurd. Al is dat op de            
achtergrond. 
 

Duurzaamheid 
Nadat eerder dit jaar de startnotie duurzaamheid is aangeboden 
aan onze gemeenteraad wordt er door ambtenaren en beleids-
medewerker veel uitgezocht. Er is een lijst met projecten waarvan 
sommige al lopen en sommige opgestart kunnen worden. Natuurlijk 
is hier het nodige uitzoek en rekenwerk voor nodig voordat deze 
lijst met bijbehorend budget en kosten aan de raad aangeboden 
kan worden. Als de raad hierover gedebatteerd heeft weet het      
college op welke punten ingestoken gaat worden en kunnen zij    
met de uitvoering beginnen. Dit betekent niet dat er ondertussen 
niets actiefs gebeurt. Zo worden er op de daken van de nieuwe           
manegehal aan de Wezenland zonnepanelen geplaatst voor het 
opwekken van groene energie. 
 

Ook is er enkele jaren geleden het Innovatiecentrum Groene      
Economie Noord-Veluwe (IGEV) opgericht, wat staat voor: ”Een 
programmatische samenwerking tussen ondernemers, onderwijs- 
en onderzoeksinstellingen en overheid met als doel: een             
economisch vitale en schone regio. Wij zetten hierbij in op een     
versnelling in de transitie naar een duurzame energiehuishouding, 
het gebruik van groene grondstoffen en het stimuleren van de      
lokale werkgelegenheid". Raadsbreed is er een presentatie        
geweest over het werk van IGEV. Voor dit project heeft de raad 
weer budget beschikbaar gesteld. 
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Gemeentebelang vindt het belangrijk dat er op velerlei gebied     
verduurzaamd en bespaard wordt en vaak kunnen instellingen en 
bedrijven dit niet alleen. Bij IGEV is kennis om deze groepen bij    
elkaar te brengen en innovaties te doen. Dit gebeurt vooral met    
lokale ondernemers zodat de investeringen ook weer ten goede 
komen aan onze eigen omgeving.  
 

Wonen 
Nadat inwoners zich konden inschrijven voor een woning in          
Molenbeek zijn de eerste huizen toegewezen. Dit gebeurde voor 
een aantal woningen op een avond georganiseerd door de          
gemeente in Veluvine. Ook heeft een makelaar die andere huizen 
aanbied voor de projectontwikkelaar al wat huizen toegewezen. 
Mocht u voor wat betreft uw inschrijving nog niets gehoord hebben, 
er zijn nog makelaars bezig met dit proces dus wie weet?! 
 

Tijdens een bijeenkomst kwam ik in gesprek met een inwoonster 
van onze gemeente die al enige tijd het een en ander volgt en        
bijhoudt over de toewijzing van de sociale huurwoningen die er in 
onze gemeente vrijkomen. Dit riep toch nog wat vragen bij ons op 
ondanks de uitleg en antwoorden die wij vorige jaar van Omnia    
kregen. Om die reden hebben wij in de vergadering om nadere       
gegevens aan de wethouder gevraagd. We hopen hier binnenkort 
een reactie op te krijgen. Controle op uitgevoerd beleid is tenslotte 
ook een taak van een raadslid. 
 

Bezoeken 
Met wat minder tijd die nodig was voor de voorbereiding op         
vergaderingen was het een mooie gelegenheid om wat kennis-
sessies te bezoeken. 
 

Het jubileumcongres van de SVn, het Stimuleringsfonds Volkshuis-
vesting Nederland sprong er voor mij wel uit. Ik heb workshops     
gevolgd die gingen over de te verwachten veranderingen voor wat 
betreft wonen richting 2030, 2040. Ouderen die langer thuis wonen, 
jongeren die ook graag verder willen met hun leven, het                
toewijzingsbeleid van provincies. Voornamelijk leveren dit veel     
vragen op maar het is belangrijk om onze woningmarkt en inwoners 
samenstelling goed te blijven volgen zodat de kansen op bouwen 
zo goed mogelijk aan zullen sluiten bij de te bouwen woningen. 
 

Ook is de SVn het fonds wat de starterslening beoordeelt en     
goedkeurt. Gemeentebelang heeft al vroegtijdig bij de wethouder 
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aangegeven op zoek te gaan naar een nieuwe vorm van deze     
mogelijkheid omdat deze per 1-1-2017 zal eindigen. Gelukkig is er 
een voortgang gekomen en doet onze gemeente hier verder ook 
weer aan mee en heeft de raad hier budget voor beschikbaar      
gesteld. 
 
Verder stonden er nogal wat bezoeken en bijeenkomsten op het 
programma zoals het bezoek aan onze heide om wat uitleg en     
toelichting te krijgen over ons heidebeheer. Ook was ik aanwezig 
bij een lunch met mantelzorgers en bestuurders om onderling in 
gesprek te gaan. Het is goed en belangrijk om te horen hoe zwaar 
of ingewikkeld deze mantel soms kan zijn en wat de gemeente     
hierin kan betekenen zodat zij niet overbelast raken. 
 
Zo was er ook weer een avond georganiseerd voor nieuwe           
inwoners van onze gemeente. Altijd leuk om "nieuwe" Nunspeters 
te ontmoeten en te horen hoe het hun hier bevalt. Op 13 november 
zijn wij bij de herdenking van Poppyday geweest. Traditiegetrouw 
worden op veel plaatsen, rond 11 november (de dag dat in 1918 de 
Eerste Wereldoorlog eindigde) de gevallenen van alle oorlogen en 
gewapende conflicten herdacht. Het is belangrijk dat er in onze    
gemeente ook aandacht is voor deze herdenking. 
 
Verder was er een bijeenkomst met raden uit de gehele Noord     
Veluwe over de Inclusief Groep met een duidelijke uitleg over hoe 
de trasformatie van sociale werkvoorziening naar het uitvoeren van 
de participatiewet geregeld gaat worden in combinatie met Proson 
(Bartimeus). Over een aantal bovenstaande zaken schrijf ik verder 
niet omdat het onderdelen van de portefeuille van mijn mede      
fractieleden zijn. 
 
Voor december verwacht ik, buiten de bezoeken aan onder         
anderen de informatie avond over Natura 2000, de Regenmarkt in 
Elspeet en een inspiratiebijeenkomst in de Veluvine over de        
komende Omgevingswet, dat er weer de nodige punten op de 
agenda Ruimte en wonen zullen staan. 
 
Dan kan ik er ook weer volop tegen aan qua vergaderingen. 
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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 verkiezings-

programma 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 

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 

   

Januari 2017   

Maandag 9 Fractieberaad voor de Commissies 

Donderdag 12 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 16 Commissie Ruimte en Wonen 

Dinsdag 17 Commissie Algemeen Bestuur 

Woensdag 18 Bestuursvergadering 

Maandag 23 Bestuur Jong Gemeentebelang 

Maandag 23 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 26 Raadsvergadering 
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Agenda vergaderingen (vervolg) 

Februari 2017   

Maandag 6 Fractieberaad voor de Commissies 

Donderdag 9 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 13 Commissie Ruimte en Wonen 

Dinsdag 14 Commissie Algemeen Bestuur 

Woensdag 15 Algemene Ledenvergadering 

Maandag 20 Bestuur Jong Gemeentebelang 

Maandag 20 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 24 Raadsvergadering 

   

Maart 2017   

Maandag 6 Fractieberaad voor de Commissies 

Donderdag 9 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 13 Commissie Ruimte en Wonen 

Woensdag 15 Bestuursvergadering 

Donderdag 16 Commissie Algemeen Bestuur 

Maandag 27 Bestuur Jong Gemeentebelang 

Maandag 27 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 30 Raadsvergadering 
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                               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     

Mutaties 

Opzeggingen per 01-01-2017 Nieuwe leden 
Dhr. G. Schouten   Mw. C.J.M. van Hal 
Dhr. B. Lankman    Dhr. A. Hop 
Mw. A.G. Lankman-Van Pijkeren Dhr. H. Mensink 
Dhr. N. de Bolster   Mw. L. Reimus 
Dhr. C.A.M. Looy 
Mw. S.M. Kraandijk-Bakker 

 

 
 

KLEIN BINNENHOF 
 

UITZENDSCHEMA 2016 
donderdagavond 19.00 – 20.00 uur 

 

 datum:  gelijktijdig:  partij: 
  

december 1      CDA 
  8  MM    SGP 
  15      VVD 
  22      Gemeenteraad 
  29  jaarafsluiting  Alle fracties  
 

Het uitzendschema voor 2017 is nog niet bekend bij de redactie. 
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Even voorstellen: Jurian Mensink 

Hallo, ik ben Jurian Mensink en sinds kort lid van (Jong)              
Gemeentebelang. Ik woon nog thuis bij mijn vader    
Hennie en mijn moeder Ingrid aan de Laan. Mijn broer 
Kevin woont en werkt momenteel in Harderwijk. Ik volg 
de opleiding commerciële techniek op het Deltion (MBO 
niveau 4.) Een paar van mijn hobby’s zijn vissen, vinyl 
verzamelen en natuurlijk mijn Volkswagen T2 project.  
 

Naast dat ik mij inzet voor de maatschappij bij de Veluwse Wens 
Ambulance, leek het mij ook erg interessant om mij bezig te       
houden met de Nunspeetse politiek. Onder de jongeren is politiek 
niet echt ‘hot’, maar we hebben het er wel vaak over. Het lijkt mij 
niet alleen een uitdaging om de problemen, die onder de jongeren 
spelen door te communiceren naar gemeente Nunspeet, maar ook 
de goede dingen die minstens zo belangrijk zijn. Ik wil ook graag 
met z’n allen meer jeugdleden zien te regelen, omdat hoe diverser 
de club is qua karakters, hoe meer wij kunnen betekenen voor de 
gemeente Nunspeet toch? 
 
Ik kijk uit naar een leuke samenwerking met jullie allemaal en waar 
nodig, bied ik graag een helpende hand. 

Ja, het is hem echt.  
De Gemeentebelangkerstman!  
 
Op vrijdagavond 23 december &  
zaterdag 24 december  
in het centrum van Nunspeet. 
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Wij feliciteren (die jarig waren of worden)  

 Januari 2017   

Dhr. J. Keijl Mw. Stefanie Stulen 

Dhr. H.J. van Son Dhr.  H. Zwerus 

Dhr. G. Storteboom   
    

 Februari 2017   

Dhr. J. Bronsveld Dhr. J. Muis 

Dhr.  A. Hop Dhr. H.W. Rutgers 

Dhr. M. Juffer Mw. W. Schouten-Oldenhof 

Mw. A.G. Lankman-Van Pijkeren Dhr. H.J. Stulen 

Dhr. R. van der Leek Mw. H.S. Vissenberg-Bloemsma 
    

 Maart 2017   

Dhr. F. Alfrink Dhr. A.J. Joosse 

Dhr. Melvin Bakker Dhr. W. Kleine Deters 

Mw. E.L.L.E. Bischoff-Butselaar Dhr. K.E. Koers 

Dhr. W. Bonte Dhr. D.Th. Kraandijk 

Mw F. Borsboom-Esselink Dhr. H. Mensink 

Mw. J. ten Brink Mw. C. Mol-Schaftenaar 

Mw. R.W. van den Brink-Bonestroo Mw. E.M. Mouwer 

Dhr. A.A.E.F. van Eijck Dhr.  A.J. Timmerman 

Dhr. E.H. van der Geest Mw. H. Vijsma-van de Bunte 

Dhr. P.P.G. Gommers Mw H. v.d. Vlis-Jung 

Dhr. M. Gouswaart Mw. H. Vijsma-van de Bunte 

Dhr. J.A. Hamer Dhr. A.G. van der Weide 
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