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Redactioneel                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                       
 
 
                                
 
                               
 
                
                          

Gele koorts! 
Goudkoorts of gele koorts, het zijn synoniemen voor de vereniging 
Gemeentebelang in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. 
Met de jubileumavond (waar u verderop veel meer over leest)     
hebben wij een spetterend en uniek startschot gegeven voor lokale 
politiek naar de toekomst toe. Er is teruggeblikt op ons verleden, 
maar het vizier staat bij Gemeentebelang op morgen gericht. 
 
Met een aantal nieuwe actievelingen spat het enthousiasme        
eraf. Zij  stellen zich verderop in ons clubblad aan u voor. Zoals   
altijd kunnen wij niet genoeg Gemeentebelang ambassadeurs     
gebruiken, want iedere inwoner van Nunspeet is een potentiële   
Gemeentebelanger. Gemeentebelang maakt al meer dan 70 jaar 
lokale politiek van en voor alle inwoners van onze mooie gemeente. 
 
Het warm draaien van de verschillende commissie in aanloop naar 
2018 gaat hand in hand met een aantal sportieve evenementen. Zo 
bent u weer van harte welkom bij de Heideloop, maar schrijf ook 
zeker de Lentetocht in uw agenda. En komt u ons aanmoedigen 
tijdens de Nunspeetse Keiler? 
 
Loopt u al warm? Na het lezen van het Klaverblad bent u vast net 
zo enthousiast  als de redactie. Wilt u vrijwilliger zijn op een van 
onze evenementen of eens aanschuiven bij een vergadering? Bij 
Gemeentebelang staat de deur altijd open.  
 
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 
Prins Alexandererf 37 
8071 NS 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 

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 
Prins Alexandererf 37 
8071 NS 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 
Heetveldlaan 16 
8071 WH Nunspeet 
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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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 

Steunfractie (vervolg) 

 

Marc Konings 
Berkenlaantje 1 
8072 CZ Nunspeet 
06 - 5151 4140 
marc.konings@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
mailto:marc.konings@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Bestuurslid 
Melvin Bakker 
Wildelandweg 8 
8072 DM Nunspeet 
06 - 2085 8745 
melvin.bakker@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Jong Gemeentebelang (vervolg) 

Bestuurslid 
Heleen van Tol 
Kuyperstraat 90 
8072 BK Nunspeet 
06 - 1003 1455 
heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl 

mailto:melvin.bakker@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Door de voorzitter 
Martin Mol 

Van de Bestuurstafel 

Met genoegen kijken wij terug op de Algemene Ledenvergadering 
die we 15 februari jongstleden hebben gehouden. Met een         
behoorlijk grote opkomst en enthousiaste deelname aan de     
brainstormsessie heeft de vergadering unaniem Marije als         
lijsttrekker gekozen. Voor ons allen betekent dit weer de aftrap 
voor de diverse commissies die zich voorbereiden op de            
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Danny Vis is al 
bijna een jaar actief voor Gemeentebelang maar is die avond      
officieel benoemd als bestuurslid.  
 
Omringd door prachtige schilderwerken van de “founding fathers” 
heeft Gemeentebelang op zaterdag 11 maart haar 70-jarig         
bestaan gevierd. In het prachtige Noord Veluws Museum zijn    
momenteel de exposities van Jos Lussenburg en Jaap Hiddink te 
bewonderen. Jos Lussenburg als oprichter van Gemeentebelang 
net na de 2e wereldoorlog en Jaap Hiddink als 1e wethouder      
namens Gemeentebelang in het college van B&W. De aanwezige 
leden en introducés hebben die avond een afwisselend              
programma aangeboden gekregen door de Activiteiten Commissie 
van Gemeentebelang waarvoor dank! Verderop kunt u mijn      
openingswoord en de speech van Marije nog even teruglezen. 
 
Het aantal actieve mensen bij Gemeentebelang groeit en daar zijn 
we blij mee! Heleen van Tol doet inmiddels actief mee in het       
bestuur van Jong Gemeentebelang en sinds enige maanden is 
Marc Konings lid en actief voor de steunfractie. Ook Rachel Smink 
uit Hulshorst is sinds enkele maanden lid en oriënteert zich        
momenteel waar haar voorkeur naar uit gaat om actief een        
bijdrage te kunnen leveren. Allen stellen zich verderop in dit      
Klaverblad aan u voor.  
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Nu wij ons meer en meer gaan concentreren op de verkiezingen is 
de afgelopen bestuursvergadering gesproken over mijn huidige 
dubbelrol als voorzitter en raadslid. Daar ik heb aangegeven voor 
de nieuwe periode beschikbaar te zijn voor een verkiesbare plaats 
is het wenselijk dat ik mijn rol als voorzitter ga afronden. Mark van 
de Bunte heeft aangegeven de voorzittershamer van mij over te 
willen nemen en daar is het voltallige bestuur heel blij mee!  
 
Met Mark heb ik afgesproken dat hij de reguliere voorzitterstaken 
de komende maanden van mij overneemt en dat we de voorzitters-
functie in de extra ledenvergadering van 15 november 2017 willen        
bekrachtigen. Binnen de verkiezingscommissie zal ik mij nog       
bezighouden met het verkiezingsprogramma en met de kieslijst-
commissie. 
 
Bij dit Klaverblad is een envelop met een brief met betrekking tot de 
kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 bijgevoegd. Op 
het antwoordformulier kunt u aangeven of u wel of niet voor een 
plaats op de kieslijst in aanmerking wil komen. Dit antwoordformu-
lier ontvangen we graag voor 1 juni aanstaande terug. Vanaf begin 
juni zal de kieslijstcommissie zich hierover gaan buigen. 
 
Nadat de afgelopen maanden Gemeentebelang behoorlijk in de 
belangstelling heeft gestaan als partij van kunst en cultuur zullen 
we ons de komende maanden weer nadrukkelijk profileren als partij 
van sport en beweging. De Lentetocht, een mooi wandelevenement 
in mei, en uiteraard de actieve deelname van Gemeentebelang aan 
de Nunspeetse Keiler. 
 
En in augustus hopen we met elkaar weer een mooie Nunspeetse 
Heideloop mee te maken. Namens het bestuur hartelijk dank aan 
alle vrijwilligers binnen de vereniging die dit allemaal organiseren.  
 
Rest mij u nog veel leesplezier te wensen in ons Klaverblad.  
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Van de Wethouder 

Door de wethouder 
Marije Storteboom 

Wat is het leven van een wethouder soms divers. Het ene moment 
sta je op bomenplantdag bomen te planten samen met scholieren 
van de Sint Franciscus school. En dat viel toch ook niet mee, want 
de kuilen waren wel heel groot en die moesten ook weer dicht   ge-
gooid worden. Het andere moment ben je alle sportverenigingen die 
betrokken zijn bij de revitalisering van de Wiltsangh en het nieuwe 
zwembad aan het bijpraten over de nieuwe ontwikkelingen. Die    
diversiteit zorgt er absoluut voor dat het nooit saai is. 
 
Sportpark De Wiltsangh 
De aankoop van grond achter Sportpark De Wiltsangh, biedt ons 
als gemeente een mooie kans. Niet alleen om het sportpark nog 
mooier en beter te maken. Want met meer ruimte kan het nog     
verder geoptimaliseerd worden. Maar ook door een haalbaarheids-
onderzoek te verrichten of het mogelijk is om het zwembad te      
integreren op het sportpark. Dat is iets wat Gemeentebelang altijd 
graag heeft gewild, maar wat vanwege het gebrek aan ruimte       
eerder niet mogelijk was. Nu doet de kans zich dus voor om in ieder 
geval te onderzoeken of het mogelijk is. Er wordt gekeken naar de 
realisatiekosten, de inpassing, de exploitatie en ook of de          
duurzaamheidsopdracht realiseerbaar is. Als de resultaten positief 
zijn, zal de keuze worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het 
zou tenslotte een grote wijziging van het kader zijn. Afgelopen week 
heb ik dus de verenigingen (voorafgaande aan het persbericht)     
geïnformeerd hierover. Omdat we voortdurend in gesprek zijn met 
deze verenigingen, vonden we het ook op dit moment belangrijk 
hen alleen op tijd mee te nemen. Ook zullen ze in de aankomende 
weken de mogelijkheid krijgen om mee te doen. Bijvoorbeeld      
rondom de inpassing.  
 
Hopelijk kan ik in het volgende Klaverblad er meer over vertellen. 
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Onderzoek heide 
Ook het onderzoek over de heide is gestart. Vanuit alle fracties 
zijn er vragen gesteld over de staat van de heide en de wens om 
de heide op de toeristische plekken weer 'paars' te laten zijn. En 
met paars wordt niet alleen de drie weken in augustus bedoeld, 
maar een heide zonder de sterke vergrassing.  
 
Omdat dit een lastig onderwerp is waarover de meningen verdeeld 
zijn, heeft het college besloten om dit samen met een werkgroep 
van raadsleden verder uit te werken. Afgelopen week hebben we 
dit vorm gegeven door een eerste bijeenkomst te organiseren.  In 
deze bijeenkomst hebben we de onderzoeksvragen verder         
gecomplementeerd en kennis gemaakt met de heer Siepel die ons 
gaat ondersteunen bij dit onderzoek.  
 
Straatnaambord 
Afgelopen week hebt ik het straatnaambord Van der Mijll Dekker-
hof onthuld. Dit hofje ligt op het oude Van Espelo-terrein en is    
vernoemd naar de bekende textielkunstenaresse Kitty van der Mijll 
Dekker. Omdat mij was gevraagd het bord te onthullen en ik zo 
niet 1, 2, 3 wist wie Kitty van der Mijll Dekker was heb ik eens wat 
onderzoek gedaan. Google bleek heel gewillig en er was heel veel 
over haar te vinden. 
 
Best een heel bijzonder verhaal. Ze ging als heel jong meisje     
studeren in Duitsland aan het Bauhaus (het latere Oost-Duitsland). 
Over eind jaren '20 spreken we dan. Kitty wilde graag architect 
worden, maar omdat ze een vrouw was mocht dit niet. Dus is ze 
maar textiel kunstenaar geworden.  
 
Kitty is nadat ze terugkeerde in Nunspeet een textielweverij        
begonnen, de Wipstrik. Deze was op Stationslaan 34 (waar nu een 
kapperszaak en kantoren gevestigd zijn).  
 
In 1939 moderniseerde ze de theedoek, zoals ik terugvond op    
internet. Ze paste een nieuwe weeftechniek en nieuwe kleur-
stelling toe. Maar ze heeft ook grote wandkleden en vloerkleden 
gemaakt. Er is bijvoorbeeld in Nunspeet in het gemeentehuis nog 
een wandkleed te bewonderen. 
 



18 

Voor de onthulling van het straatnaambord waren ook haar nichten 
en neef uitgenodigd. Zij konden tante Kitty nog goed herinneren en 
hadden mooie verhalen over de weverij te vertellen. Een mooi      
gebaar van de gemeente Nunspeet om een inwoner die veel       
betekend heeft op haar gebied, zo te eren. Zelfs in New York kan 
je in het museum nog zaken van haar terug vinden. 
 
Het leven van een wethouder is heel divers en elke dag is dan ook 
weer anders.  
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Ruim 55 jaar geleden ben ik geboren in Den Haag en 
woon inmiddels bijna 17 jaar in Nunspeet. Ik ben       
getrouwd met Marian, we hebben geen kinderen. Na 
mijn studie bedrijfseconomie en bestuurskunde in      
Rotterdam heb ik tot 2006 bij diverse organisaties      
gewerkt in directie- en managementfuncties en als     
organisatieadviseur. Ik hou me met name bezig met het 

verbeteren van de (financiële) besturing en de processen in         
organisaties. Hierbij richt ik specifiek op het verbeteren van de       
informatievoorziening en ICT. Vanaf 2006 ben ik zelfstandig         
ondernemer en vervul ik op interimbasis directiefuncties bij zowel 
profit- als non-profit organisaties. 
 
Mijn belangrijkste hobby’s zijn reizen, hardlopen, langeafstand     
wandelingen en het schrijven van praktische management        
handboeken. 
 
Ik heb veel in het buitenland en door heel Nederland gewerkt, maar 
vind het (dat heeft vast ook wat met de leeftijd te maken) steeds 
belangrijker ook wat voor en in mijn directe omgeving te doen en 
daar met leuke mensen samen te werken. Ik heb onder andere ook 
in het bestuur gezeten van Veluvine Cultuur om een sponsor-
programma op te zetten.  
 
Omdat ik Nunspeet een mooi en leuk dorp vind wil ik graag vanuit 
de politiek actief meedenken over de ontwikkelingen en de te      
maken keuzes. Ik ben eind vorig jaar lid geworden van                 
Gemeentebelang om samen met jullie te zorgen dat onze            
gemeente voor alle inwoners een fijne woon- en werkomgeving blijft 
bieden. Vanuit de steunfractie hoop ik mijn steentje aan de           
vereniging bij te kunnen dragen. 

Even voorstellen: Marc Konings 
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Berenbosweg 17 
8071 DX Nunspeet 

 
06—5118 8788 

Wij maken het mooi !!
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De fractie 
Het vertrouwen in de toekomst is groot wat mij betreft. Een steun-
fractie van maar liefst acht personen. En nee, we zitten nog niet vol 
dus nieuwe mensen zijn nog altijd van harte welkom. Na mijn      
bijdrage in het vorige Klaverblad trad Linda Reimus uit Elspeet toe 
tot de steunfractie. Een dame uit Elspeet dus. Linda heeft een tijdje 
meegedaan en ik moet zeggen dat we blij met haar waren. Helaas 
voor ons kon Linda haar werk en gezin moeilijk combineren met het 
steunfractielidmaatschap en besloot ze te stoppen. Een goede    
keuze wat mij betreft. We zijn blij dat ze op afstand ons wel blijft 
steunen. Vanaf deze plek wil ik Linda hartelijk danken voor haar 
bijdrage in die korte tijd. We zijn blij dat ze nog steeds tot de gele 
familie behoort. Marc Konings zal zich elders in dit Klaverblad    
voorstellen aan jullie. Hij heeft een tijdje meegekeken binnen       
Gemeentebelang en besloot tot mijn genoegen om steunfractielid te 
worden. We heten Marc van harte welkom. Op dit moment zit      
Rachel Smink uit Hulshorst ook in het oriënterende traject. Ze zal 
zich ook voorstellen in dit Klaverblad. Wie weet kunnen we haar 
ook opnemen in de steunfractie. Tot slot kan ik jullie melden         
dat Anne Timmerman, onze secretaris, ook tot de steunfractie is 
toegetreden. Ook Anne is een welkome aanvulling voor de steun-
fractie. Zoals u leest staan we er goed voor een jaartje voor de    
verkiezingen. Zoals ik begon geeft dat vertrouwen voor een mooie 
toekomst. Een toekomst met Marije op de Gemeentebelang brug. 
Marije die de juiste Gemeentebelang koers van 70 jaar moet      
voortzetten. Met de medewerking van jullie, onze leden, gaan we 
echt knallen bij de verkiezingen in 2018.    
 

Marktplein 
Jawel, het Marktplein in Nunspeet staat eindelijk geagendeerd. Een 
oude speerpunt van Gemeentebelang was dat het blik (auto’s) van 

Door de fractievoorzitter 
Henry Stulen 

Commissie Algemeen Bestuur & Commissie 

Ruimte en Wonen 
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het Marktplein moest en dat het een plein van ontmoeting in een 
sfeervolle ambiance moest worden. Het blik ging van het plein 
maar in het kielzog de bomen ook. Die speerpunt werd dus maar 
half gehaald waardoor de doelstelling van een ontmoetingsplein 
niet werd bereikt. Momenteel is het een bestrate kale vlakte. Bijna 
oncomfortabel om over te steken. De weekmarkt lijkt een te grote 
stempel op het plein te drukken. Een goede en waardevolle week-
markt overigens. Ook Gemeentebelang ziet de weekmarkt als een 
belangrijk wekelijks terugkerend evenement in onze gemeente. Het 
is en blijft echter wel ambulante handel en dus verplaatsbaar.       
Tijdens de werkzaamheden aan het Marktplein werd deze handel 
ook verplaatst en dat ging goed. In eigen belang willen marktkoop-
lieden hun kraam of wagen ook weleens verplaatsen. Het kan dus 
wel. Een weet je nog? De opgeschoren kerstboom omdat er een 
marktkraam onder moest kunnen? Waanzinnig wat mij betreft. Na 
lang aandringen bij het college ligt er nu dan eindelijk een kader-
notitie Marktplein. Bij de behandeling heb ik namens onze club 
aangegeven dat we willen dat het Marktplein de openbare huis-
kamer van onze gemeente moet worden. Een plek waar eigen     
inwoners en gasten geborgenheid voelen. Een plek waar ze graag 
verblijven. Wat ons betreft mag een deel van de weekmarkt       
verschoven worden om ruimte te maken voor groen, kunst,      
speeltoestellen, podium en permanente terrassen. Dit zijn een paar 
suggesties. Alles wat bijdraagt aan de realisering van onze       
openbare huiskamer is natuurlijk welkom. Onze wethouder Marije 
Storteboom is nu in gesprek met allen die het aangaat om zo tot 
een gedragen oplossing te komen.  
 

Samenwerking 
Gemeentebelang is groot voorstander van samenwerking. Samen-
werking moet echter niet leiden tot onderwerping. Die neiging krijgt 
de samenwerking NEO (Nunspeet, Elburg en Oldebroek) nu wel 
een beetje. Zoals we onlangs bij ons jubileum steeds weer hoorden 
is een autonome gemeente Nunspeet altijd een doel geweest. 
Zwaar bevochten werd dit doel in 1972 gehaald. Dat is en blijft     
belangrijk voor Gemeentebelang. Niet om Gemeentebelang maar 
in het belang van onze inwoners. We hebben een gemeente die 
een mooie maat heeft om te besturen op een laagdrempelige     
manier. Als een inwoner een raadslid wil spreken dan is er altijd 
wel één binnen handbereik. Voor raadsleden is het noodzakelijk 
om de lokale samenleving goed te kennen. Met name Gemeente-
belangers kennen onze samenleving goed. Dat kan op een         
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ontspannen wijze binnen onze gemeente. Bij een grotere gemeente 
is dat altijd lastiger zo niet onmogelijk. Gemeente Nunspeet is in al 
haar schakeringen een grote familie. Daar zijn we trots op en blij 
mee. Samenwerken is echter wel nuttig en soms noodzakelijk. Het 
gaat echter te ver als in veel raadsstukken staat dat het beleid        
in NEO verband zal worden opgesteld. Vaststellen kan dan nog      
in de raad natuurlijk. Toch willen we beleidsvoorstellen die passen 
bij onze gemeente. Er komt ook een nieuwe samenwerking in         
de  regio Noord Veluwe. De bestaande RNV zal worden ontmanteld     
en de taken zullen in een hernieuwde samenwerking                    
worden ondergebracht bij een gastgemeente. Ook strategische                
onderwerpen zullen samen worden opgepakt. De nieuwe             
samenwerking vraagt vertrouwen. Dat is moeilijk omdat we een    
geschiedenis hebben samen. Nunspeet schoot ooit een                
samenwerking in uitvoeringstaken af en Ermelo en Harderwijk    
haalden taken uit de oude RNV. Zomaar een paar voorbeelden. In 
de commissie heb ik gezegd dat we daar een dikke streep onder 
moeten zetten en vooruit moeten kijken. Door vertrouwen te geven 
ontvangen we ook vertrouwen. En Harderwijk is de grootste         
gemeente in onze regio. Laten we Harderwijk die rol dan ook        
geven. Samen bereiken we meer. Zowel in uitvoering als             
strategisch. In de commissie en raad gaat het regelmatig over de 
wijze waarop de samenwerking wordt ingevuld of over de rol van de 
gemeenteraad. Gemeentebelang houdt het college van B&W       
verantwoordelijk voor uitvoering en strategie. Natuurlijk willen we 
wel meedenken hoe dit tot stand moet komen maar niet tot in detail. 
Onze inwoners maken zich echt niet druk om het “hoe” maar om 
het “wat”. Komt dat zwembad er? Komt die rondweg er? Is het 
groen goed onderhouden? Dat zijn zaken die inwoners van belang 
vinden en natuurlijk wat ze ervoor gaan betalen.  
 

Slotwoord 
Na een geslaagde jubileumavond in het Noord-Veluws Museum 
gaan we in vertrouwen verder richting 75 jaar Gemeentebelang. 
Het is een mooie steun in de rug voor raadsleden van                  
Gemeentebelang dat we kunnen leunen en steunen op leden van 
de vereniging. De leden zijn ambassadeurs van Gemeentebelang. 
Jullie zijn er toch trots op Gemeentebelanger te zijn? Als dat niet zo 
is dan nodigen we je graag uit voor een gesprek. Want we willen 
graag dat onze leden trots op ons zijn. En schroom niet om nieuwe 
leden aan te dragen. Je helpt daarmee Gemeentebelang en dus is 
het in belang van onze gemeente Nunspeet.  
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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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Even voorstellen: Heleen van Tol 

Jong Gemeentebelang heeft er een nieuw lid bij!  
Hoewel ik niet geheel onbekend ben binnen de          
vereniging, zal ik me toch even voorstellen. Mijn naam 
is Heleen, ik ben 24 jaar oud en ik woon in Nunspeet, 
samen met mijn lieve vriend, Ariën. 
 

Via mijn ouders (Jolanda en Peter) was ik al een aantal 
jaren familielid. Hierdoor heb ik Gemeentebelang leren kennen.    
 

Mijn hobby’s zijn zeer divers. Wandelen doe ik graag, net als op de 
bank kruipen met een boekje. Sporten doe ik ook, al is het ritme er 
een beetje uit. Daarnaast vind ik het leuk om te filosoferen over het 
leven en om nieuwe dingen te leren. (van koken tot sterren kijken) 
 
Binnen Gemeentebelang hoop ik te leren over hoe politiek op lokaal 
niveau werkt en wat ik kan doen om bij te dragen aan het welvaren 
van de gemeente Nunspeet.   
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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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      Gemeentebelang in het     (1) 

Openingsspeech van de voorzitter Martin Mol 
Heel hartelijk welkom op deze jubileumavond. 
Welkom aan de leden van Gemeentebelang, de introducés, de    
fractie en steunfractieleden, bestuurders, oud-bestuurders en      
oud-fractieleden én ereleden. Welkom aan het kwartet Viercanto 
dat vanavond een muzikaal intermezzo zal verzorgen. En welkom 
Harry Tijssen die zo dadelijk een presentatie zal geven.   
 

Het is toch een mooi en bijzonder moment dat wij ons te midden 
van heel veel kunstwerken  bevinden van de 2 “founding fathers” 
van Gemeentebelang: Jos Lussenburg en Jaap Hiddink. Beiden 
hebben heel veel voor Nunspeet betekend, voor zowel de kunst en 
cultuur als voor de lokale politiek. Maar voordat ik daar verder op in 
ga wil ik eerst een aantal mensen bedanken; Allereerst wil ik Erik 
Stotijn, het bestuur, de medewerkers en vrijwilligers van het         
museum hartelijk bedanken dat zij deze avond mede mogelijk      
gemaakt hebben. We vonden het een eer dat wij een kleine          
bijdrage mochten leveren bij de totstandkoming van de brochures 
voor de exposities van Hiddink en Lussenburg.  
 

Als 2e dank aan de heer Hans Jung. Hans heeft zich vele jaren     
ingezet om dit museum te kunnen realiseren en Hans is al vele     
jaren lid van onze vereniging Gemeentebelang. Hij denkt graag ons 
mee als het gaat om onze gemeente en Gemeentebelang. Hans 
kwam vorig jaar met het lumineuze idee om het programma van 
vanavond op deze mooie locatie te organiseren. Hans, dank       
daarvoor! 
 

Jos Dekker, dank voor de verzorging van de catering. Jan Moll,   
alvast bedankt voor het vastleggen van deze avond. Als laatste wil 
ik onze Activiteiten Commissie bedanken voor hun inzet en het    
leuke en afwisselende programma wat ons vanavond geboden 
wordt.   

 
Naar aanleiding van het idee van Hans Jung is onze activiteiten 
commissie aan de slag gegaan en ging in gesprek met de directie 
van het Museum. In het gesprek kwam naar voren dat er begin 
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2017 de exposities van zowel Jaap Hiddink als van Jos Lussenburg 
stonden geprogrammeerd.  
 

Dat was de reden voor Gemeentebelang de viering rondom het 70 
jarig jubileum uit te stellen. Vanavond is het dan zo ver en hebben 
we de gelegenheid in dit prachtige museum de exposities te        
bewonderen van onze twee voorvaderen die heel veel voor         
Gemeentebelang hebben betekend. 
 

Jos Lussenburg als de grondlegger van Gemeentebelang 
Toen na de 2e wereldoorlog burgemeester Martens weer terug    
kon keren als burgemeester werd Jos Lussenburg door de            
burgemeester gevraagd om toe te treden tot de noodraad. Volgens 
de overlevering heeft de burgemeester toen gevraagd van welke 
partij Lussenburg lid was waarop Jos antwoordde: “ik ben niet van 
een partij maar ik wil raadslid zijn in het belang der gemeente voor 
alle inwoners” waarop de burgemeester besloot: “dan maken we    
er Gemeentebelang van’. Deze naam kreeg verder gestalte in      
één van de vele discussiebijeenkomsten in het atelier van Jos     
Lussenburg. Juist de kernwaarde: er willen zijn in het belang van 
alle inwoners van de gemeente, is volgens mij de belangrijkste    
reden dat Gemeentebelang al ruim 70 jaar bestaat. Met mensen 
die wat willen betekenen voor hun gemeente in het belang van alle 
inwoners. Nu hebben we in het verleden wel enkele zielen binnen 
onze gelederen gehad die dit gedachtegoed niet aanhingen en 
voor hun eigen belang gingen. Zij hebben die kernwaarde nooit   
begrepen. Ik ben blij als voorzitter met al die mensen binnen       
Gemeentebelang die deze kernwaarde wel begrijpen en zich        
belangeloos inzetten voor de vereniging én voor de belangen van 
al onze inwoners. 
 

Jaap Hiddink de eerste wethouder voor Gemeentebelang 
In 1963 was er discussie over een 4e wethouder in de gemeente 
Ermelo waar Nunspeet destijds  onder viel. Die 4e wethouder moest 
balans brengen tussen de plaatsen Ermelo en Nunspeet. Raadslid 
Hiddink gaf aan niet te strijden voor de partij Gemeentebelang 
maar wel voor het belang van de gemeente. Dat was precies hoe 
zijn goede vriend Jos Lussenburg in 1945 de Gemeentebelang    
politiek startte. Ook Jaap Hiddink wilde er voor alle inwoners van de 
gemeente zijn. In 1966 werd Jaap Hiddink de eerste wethouder 
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voor Gemeentebelang. Jaap had o.a. onderwijs in zijn portefeuille. 
Het was 1968 en schoolgebouwen stonden er slecht bij en hij was 
al enkele malen naar Den Haag gereisd om deze zorgen te delen. 
Er kwam echter geen geld bij en hij werd er moedeloos van… En 
nu moet ik u bekennen dat ik hier wel wat tekst heb weggelaten en 
dat ik hier en daar wat teksten heb aangepast want anders worden 
enkele quizvragen vanavond wel heel eenvoudig… 
Het onderwerp onderwijshuisvesting is ook nu weer actueel want 
het wordt deze maand in de gemeenteraad behandeld. En de     
verwachting is dat er bij de begrotingsbehandeling dit najaar wel 
voldoende geld in onze gemeente beschikbaar is.  
 
Hiddink was onze eerste wethouder maar zeker niet de laatste   
Jaap Hiddink is 7 jaar wethouder geweest. En het mooie is dat Paul 
Gommers met in totaal 18 dienstjaren, Theo Kraandijk voor een 
half jaar als tussenpaus, Edward van der Geest met 14 dienstjaren, 
en nu al weer ruim een jaar Marije Storteboom als wethouder,     
samen met de toenmalige fracties en besturen die kernwaarde  
hebben vastgehouden. En dat heeft er mede toe bijgedragen dat 
Gemeentebelang al meer dan 40 jaar deel neemt aan een coalitie, 
zodoende haar verantwoordelijkheid toont, altijd de verbinding 
zoekt, ook met de andere partijen en daarmee bijdraagt aan de    
balans in de lokale politiek.  
En dat is iets waar we als Gemeentebelang buitengewoon trots op 
zijn! 
 
Aanstaande woensdag mogen we allemaal naar de stembus en     
de landelijke partijen zijn volop actief met hun campagnes.               
Gemeentebelang heeft enkele weken geleden tijdens de ALV de 
aftrap gegeven met de verkiezing van Marije als lijsttrekker voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Per vandaag zijn wij een 
bloeiende vereniging met een grote actieve groep mensen die allen 
een positieve bijdrage leveren,  en uitvoering te geven aan datgene 
wat wij van onze “founding fathers” hebben meegekregen: lokale 
politiek IN HET BELANG van ALLE inwoners van de gemeente 
Nunspeet. Daarom wil ik afsluiten met de woorden:  
 
Gemeentebelang politiek is 70 jaar jong… en mét elkaar gaan 
we op naar de 80! 
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Commissie Maatschappij en Middelen  

Door raadslid 
Martin Mol 

Overheveling jaarbudgetten 2016  
Elk jaar wordt in deze commissie in februari gevraagd om jaar-
budgetten van vorig jaar over te hevelen naar dit jaar. Dat          
komt omdat niet al het geld al daadwerkelijk is uitgegeven waarvoor 
het is bestemd. Op zich is dat ook logisch want niet alle             
werkzaamheden zijn voor het einde van het jaar afgerond en       
betaald. Dit keer ging het echter om een heel groot bedrag, bijna 2 
miljoen euro. Dat kwam met name omdat er voor meerjarig onder-
houd van De Brake 4,5 ton staat gereserveerd dat nu betrokken 
gaat worden bij de overgang naar een nieuwe exploitatievorm en 
voor de komende nieuwbouw. Ook staan er flinke stelposten die 
vanuit het gemeentefonds moeten komen van 3,3 ton voor 2015 en 
3,8 ton voor 2016. Dat leidt ertoe dat de gemeente over 2016 het 
bedrag van 2 miljoen nog niet heeft uitgegeven, dus over houdt. 
Boekhoud technisch mag je dit winst mogen noemen. Maar wij    
hebben er in de commissie nogmaals op aangedrongen dit niet als 
winst te noemen zodra de jaarrekening wordt gepresenteerd. Dat 
zou bij de inwoners een vals beeld kunnen scheppen. Dit geld heeft 
immers al een bestemming… 
 
Krediet deelname gemeente Nunspeet Meimaand Fietsmaand 
2017 
Gastvrije Randmeren is gastheer in het kader van het Nationale 
Fietsprogramma Meimaand Fietsmaand. Onze gemeente is        
gevraagd als gastdorp te willen fungeren. Daarop is positief door 
iedereen gereageerd. Een mooie kans om onze gemeente voor 
fietsend Nederland extra onder de aandacht te brengen. Er wordt 
een bedrag van 20.000 euro ten laste van de reserve bosexploitatie 
gebracht en een bijdrage van 7.500 euro door het bedrijfsleven. 
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Strategisch huisvestingsplan onderwijs “Extra oog voor de 
toekomst” 
De gemeente heeft de taak om voor een goede en adequate       
onderwijshuisvesting te zorgen. Nu heeft het onderwerp              
herschikking schoolgebouwen al vele jaren op de agenda gestaan, 
maar we zijn blij dat er nu een gedegen plan voor ligt. Wat de    
fractie van Gemeentebelang betreft dient bij elke afweging die er 
aangaande dit onderwerp gemaakt wordt het kind centraal gesteld 
te worden. Goed onderwijs voor de kinderen in een prettige         
omgeving die bijdraagt aan een adequaat, leer-, werk-, en leef-
klimaat. Die rol is weggelegd voor de schoolbesturen. De            
gemeente draagt zorg voor de huisvesting. De leerlingenprognose 
voor de toekomst geeft een grote leegstand van schoollokalen aan. 
Een herschikking van schoolgebouwen is onvermijdelijk en      
noodzakelijk gezien de bevolkingsopbouw van de wijken. Het bij 
elkaar brengen van scholen en het clusteren van voorzieningen 
geeft dan mogelijkheden om de ruimtes beter te benutten. Als dit in 
de vorm van een IKC kan is dat een mooie ontwikkeling die kansen 
biedt voor de kinderen die al vroeg in aanraking komen met de 
schoolomgeving. We zijn blij dat de gemeente met het onderwijs-
werkveld in overleg is gegaan en dat de partijen zich in de grote 
lijnen van het plan kunnen vinden. Ook zijn we blij dat sinds de    
peiling in de decembervergadering van deze commissie het        
ambitieniveau nog iets verder is opgeschroefd. Het is een mooi en 
goed onderbouwd plan geworden waarin de strategische visie      
van de ambities op hoofdlijnen helder wordt weergegeven. De     
gehanteerde uitgangspunten zijn prima. Met name het behoud van 
pluriformiteit in het onderwijsaanbod met extra aandacht voor het 
openbaar onderwijs zijn we blij mee. Ook de samenwerking van de 
Ambelt, de Verschoorschool en het Nuborgh College juichen wij 
van harte toe. Een mooi initiatief waardoor de overgang van     
kwetsbare leerlingen naar het voortgezet onderwijs soepeler kan 
verlopen. Ook is het goed dat er een scan wordt gemaakt voor 
scholen die ervoor kiezen zelfstandig door te gaan. Zij worden nu 
meegenomen in deze visie als het gaat om de kwaliteit van het   
gebouw en het verduurzamen ervan. Hoewel de gemeente dit niet 
verplicht is vindt Gemeentebelang het een goede zaak dat dit wel 
wordt meegenomen. En het is goed dat de plannen niet in detail 
zijn vastgelegd, zodat er aanpassingen mogelijk zijn als gevolg van 
nieuwe inzichten.  
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Wij hadden nog wel enkele aandachtspunten. Het begrip IKC’s: Er 
wordt in dit plan gesproken over een 3-tal Integrale Kind Centra. Het 
begrip IKC gaat nog een stap verder dan het begrip brede school 
door de integratie van opvang, onderwijs en andere diensten       
centraal te stellen binnen de dienstverlening. Wij denken dat een 
IKC met één heldere pedagogische visie heel veel kansen biedt 
voor de kinderen. Wij gaan daar niet over maar daar ligt voor de 
schoolbesturen nog wel een uitdaging indien men dit op deze wijze 
zou kunnen/willen invullen. De plannen voor een IKC in Elspeet 
naar voren zijn gehaald, dit omdat het schoolgebouw van de Da 
Costa in Elspeet in slechte staat is. Als laatste vroegen wij aandacht 
voor de communicatie. In het verslag van OOGO staat dat er door 
de schoolbesturen wel instemming wordt gegeven voor het        
raamwerk maar dat er meer tijd nodig is om standpunten te          
formuleren en dat er behoefte is aan een ouderpeiling op enkele 
scholen. Er bestaat nogal wat onrust bij de ouders en we hebben er 
op aangedrongen dat de schoolbesturen deze taak op zich nemen 
zodat er een breed gedragen plan is. De bal ligt bij hen. De         
commissie is akkoord met dit plan. 
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In 2016 bestond Gemeentebelang 70 jaar. Door Hans Jung werden 
we erop gewezen dat begin 2017 in het Noord-Veluws Museum 
exposities van Jos Lussenburg en Jaap Hiddink zouden           
plaatsvinden. Twee ‘founding fathers’ van Gemeentebelang. Deze 
unieke gelegenheid konden we niet aan ons voorbij laten gaan. Het 
jubileum van Gemeentebelang moesten we gaan vieren tussen de 
schilderijen. Gelukkig zag Erik Stotijn, de directeur van het            
museum, dat ook zitten. De activiteitencommissie ging aan de slag. 
Dat resulteerde op 11 maart van dit jaar in een avond met kunst, 
zang en discussie. Ook was er gelegenheid om met elkaar over de 
geschiedenis en de toekomst van Gemeentebelang te spreken.    
Velen van u waren aanwezig. Degen die er niet waren hebben een 
unieke avond gemist.  
 
De avond werd geopend door onze voorzitter Martin Mol. In zijn 
terugblik ging hij in op de intenties van Lussenburg en Hiddink      
om de politiek in te gaan. Daarbij citeerde hij de woorden die        
Lussenburg aan burgemeester Martens richtte: “ik ben niet van een 
partij, maar ik wil raadslid zijn in het belang der gemeente voor alle 
inwoners”. Zo is de naam Gemeentebelang ontstaan. 
 
Het onderdeel kunst van de avond werd ingeleid met een              
interessante en leerzame presentatie door Harry Tijssen, vrijwilliger 
bij het museum. Hij schetste de plaats die Lussenburg en Hiddink          
innamen in de Nunspeetse schilderswereld. Ook ging hij in op de 
opvattingen en de politieke daden van de beide heren. Rode draad 
was dat zij een bredere interesse hadden dan hun schildersezel en 
ongeacht afkomst of geloof voor alle Nunspeters een luisterend oor 
hadden. Ze waren altijd op zoek naar verbinding en oplossingen. 
Iets wat Gemeentebelang nog steeds doet.  
 
Na de kunst volgde een muzikaal intermezzo door Viercanto.      
Omdat Lussenburg een liefhebber was van Beethoven brachten ze 
ook een lied van hem ten gehore. Als afsluiting mochten de aanwe-
zigen nog even laten horen hoe het met hun zangtalenten was    
gesteld. Het viel niet tegen, maar gelukkig duurde het niet al te 
lang. 

      Verslag Gemeentebelang 

 in het 
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 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 

Op de jubileumavond waren met Paul Gommers, Theo Kraandijk 
en Edward van der Geest drie ex-wethouders van Gemeentebelang 
aanwezig. Dat zijn heel wat jaren bestuurlijke ervaring bij elkaar. 
Op zoveel ervaring kan onze huidige wethouder Marije Storteboom 
nog niet bogen. Zij hield echter wel een mooie en inspirerende     
toespraak over waar Gemeentebelang voor staat. Ook blikte ze al 
vooruit naar de toekomst. De gemeenteraadsverkiezingen van    
volgend jaar ziet zij met veel vertrouwen tegemoet. 
 

De avond werd afgesloten met een optreden door het dynamische 
duo Mark van de Bunte en Pieter-Jan van Rossen. Dit bestond uit 
een combinatie van een quiz en discussie over stellingen. Bij de 
vraag wanneer sportpark De Wiltsangh is geopend stuitte de     
quizmaster op het ijzersterke geheugen van Paul Gommers. De 
quiz werd gewonnen door Adri van der Weide. Naast eeuwige roem 
ontving hij enig historisch promotiemateriaal van Gemeentebelang. 
 

Het was een geslaagde avond. Om nog even na te genieten of te 
bekijken wat u heeft gemist op de website van Jan Moll staan 
mooie foto’s. Zie: http://www.jmfotografie.nl/album.php?id=1161 
 

André Timmerman (Activiteitencommissie Gemeentebelang) 

http://www.jmfotografie.nl/album.php?id=1161
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Kramm’s Column  

WILLEKEUR 
De moeilijkste logische puzzel ooit begint met de volgende         
inleiding: ‘Drie koningen heten (in onbekende volgorde) Waar,      
Onwaar en Willekeur. Waar spreekt altijd de waarheid, Onwaar liegt 
altijd en Willekeur antwoordt willekeurig met de waarheid of een 
leugen.’ De puzzel is bedacht door Raymond Smullyan, een      
Amerikaanse wiskundige met specialisatie in de logica. De moeite 
waard om eens op te zoeken.  
 
De inleiding van de puzzel laat aan duidelijkheid geen wensen 
over. Waar en Onwaar vertellen altijd hetzelfde, voeren een         
consistente lijn. Willekeur daarentegen is wispelturig en er valt 
geen pijl op te trekken. Toch hangt de wereld en het leven van    
willekeur aan elkaar. Soms ligt het er duimendik bovenop, soms 
sluimert het onder de oppervlakte. 
 
Willekeur zet mensen tegen elkaar op of zet mensen tegen elkaar 
af. Het komt meestal voort uit een gebrek aan daadkracht,        
handhaving en controle. Men probeert het tegendeel na te streven 
door zich te verschuilen achter beleid, regels of zelfs achter de kern 
van artikel 1 van de grondwet. ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ is 
het devies. Nochtans voert vriendjespolitiek vaak de boventoon. 
Het ‘ons kent ons’ maakt dat banen op voorhand zijn vergeven en 
dat besluitvorming niet transparant is.  
 
Het is zelfs mogelijk de vergelijking met polarisatie te maken. De 
een is teleurgesteld in de ander omdat er willekeur in het handelen 
is geslopen. Er is een belofte niet nagekomen en gebroken of men 
heeft zelf willekeurig gedrag getoond. Willekeur is het toonbeeld 
van versnippering. Zelfs in het dagelijks leven is willekeur aan de 
orde van de dag. Via een kennis of familielid is het mogelijk korting 
of vrijkaartjes te regelen. En als wij niet oppassen dan vinden wij 
Koning Willekeur straks volstrekt normaal.  
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Psy Go 

Willekeur is enkel goed voor persoonlijk gewin. De totale algemene 

maatschappij is er niet bij gebaat. De korting van het familielid is 

indirect in de prijs opgenomen van een doorsnee bezoeker. Het 

baantje dat ‘intern of ‘via via’ is vergeven geeft geen weergave van 

de beste kandidaat voor de juiste functie. De eerlijkheid is in het 

geding en het is tijd willekeur te bannen uit het bestaan. De      

hoogste organisaties en besturen moeten daarin het voortouw     

nemen, want elk moment van rechtvaardigheid is een medicijn    

tegen willekeur.  
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Speech van de wethouder/lijstrekker Marije Storteboom 
Als ik Gemeentebelang noem, dank denk ik aan de kleur geel. Dan 
denk ik aan Gemeentebelang is er voor iedereen. Denk ik aan     
Gemeentebelang doet wat goed is voor onze inwoners.  
Gemeentebelang maakt geen onderscheid in afkomst, geaardheid, 
kleur of overtuiging. Als ik aan Gemeentebelang denk, dan denkt     
ik ook aan vroeger. Toen ik opgroeide naast Ome Cees en          
tante Rieki. Dan denk ik ook aan het moment dat ik na 12 jaar     
terugkeerde in Nunspeet. Nunspeet voelde als een warme deken,               
herkenbaar, maar toch ook nieuw. 
 

Politiek actief raken, was geen keuze maar een ideaal. In Nunspeet 
denk ik dan direct aan Gemeentebelang. Met Gemeentebelang 
kunnen we nu en in de toekomst een verschil maken. Een verschil 
maken zit soms in hele kleine dingen. Luisteren naar iemand die 
aanloopt tegen problemen. Het gesprek hierover aangaan en        
denken in oplossingen en niet in het maar… Luisteren hoeft         
helemaal niet altijd te leiden tot gelijk geven. 
 

We staan hier vandaag letterlijke in de nalatenschap van de        
oprichters van het museum. De beelden die zij hebben achter-
gelaten gaan over het Nunspeet van toen. Wij werken aan nieuwe 
beelden van het Nunspeet van NU. Wij werken aan onze eigen    
nalatenschap. Gemeentebelang bestuurt en realiseert samen in de 
coalitie nu een zwembad, een vernieuwd sportpark, een rondweg, 
een nieuwe woonwijk, op weg naar een duurzame toekomst met 
onderzoek naar de nieuwe entree in de stationsomgeving, een    
uitnodigend centrum en aantrekkelijke kleine kernen.  
 

In een omgeving die Nunspeet Uniek maakt. Een combinatie van 
bos, heide, zand, zee en agrarische omgeving. Gemeentebelang 
bouwt op deze manier aan een nalatenschap die zich niet alleen uit 
in de fysieke omgeving. Maar die ook uitgaat van kernwoorden als 
'samendoen', 'verbinden', 'in gesprek gaan' en vertrouwen. 
Gemeentebelang maakt geen onderscheid in afkomst, geaardheid, 
kleur of overtuiging. Gemeentebelang is expressief levendig en in 
beweging. Samen werken we aan onze eigen toekomst. 
 

Over 70 jaar hangen hier de beelden van NU. Het is aan ons om 
Gemeentebelang daar de rol in te gevend die bij ons past. 

      Gemeentebelang in het     (2) 
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Commissie Ruimte en Wonen 

Door raadslid 
Corrie Jansen 

Het nieuwe jaar 
Het eerste Klaverblad van 2017 alweer. De eerste lentedagen zijn 
geweest en ik hoop op veel zon, op z’n tijd regen en een goed jaar 
voor iedereen. Die zon wordt persoonlijk ook steeds belangrijker en 
niet alleen om er heerlijk van te genieten maar ook omdat er nu de 
nodige zonnepanelen op mijn, ons dak liggen. Het is leuk te zien 
hoe elke week de meter van de productie oploopt en dit vooral nu 
na de donkere wintermaanden. 
 

Binnenkort wordt het plan over duurzaamheid verder besproken in 
de raad.  Eerst hebben wij de kaders aangegeven van wat er      
belangrijk is en wat er bereikt moet gaan worden. Daarna is dit    
uitgewerkt tot een plan van aanpak met concretere gegevens en in 
april zullen wij het uitvoeringsplan gepresenteerd krijgen zodat er 
daarna weer stappen genomen kunnen worden. 
 

Een pittige klus die zo goed op tijd voorbereid wordt om mee       
genomen te kunnen worden in het financiële plaatje wat in oktober 
gepresenteerd wordt aan de raad maar ook op tijd om als raad 
meegenomen te worden in het proces om de duurzaamheid ook in 
onze gemeente ingeburgerd te krijgen. 
 

Heeft u misschien al wat duurzaamheidsmaatregelen genomen? 
Zonnepanelen, regenwater afkoppelen om het riool te ontlasten? 
De verwarming in de gaten houden om wat te besparen in gas en 
uw portemonnee. Soms helpen relatief kleine maatregelen ook al 
als veel mensen het doen. 
 

Recreatieterreinen omzetten voor woonbestemming 
Regionaal is een programma ontwikkeld om de toeristische verhuur 
op campings en parken te verbeteren. In het bijbehorende           
onderzoek werd aangegeven dat een groot gedeelte van deze     
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toeristische verhuur mogelijkheden prima in orde was is. 
 

Helaas is er ook een klein gedeelte waarvan dit toeristisch product 
wat verouderd is en waarvan de eigenaar niet de mogelijkheid heeft 
om te investeren of waar er bijvoorbeeld geen bedrijfsopvolging is. 
Vanuit het plan Vitale Vakantieparken worden parken bezocht en 
wordt er gekeken en overlegd met de eigenaar wat mogelijke         
oplossingen kunnen zijn zodat er geen verpaupering optreedt.       
Ook is het belangrijk dat illegaal wonen door bijvoorbeeld             
arbeidsmigranten terug gedrongen wordt om te zorgen dat er       
voldoende middelen zijn om de toeristen die hierheen willen komen 
te kunnen ontvangen. Het aantal bezoekers op de Veluwe is de 
laatste jaren wat teruggelopen en dat betekent ook dat de           
inkomsten uit toeristenbelastingen teruglopen. 
 

Voor parken waarvan de eigenaar besluit te stoppen is er nu een 
tijdelijke compensatieregeling. Een camping of bungalowpark       
eigenaar die gaat stoppen mag onder bepaalde voorwaarden      
woningen bouwen. In juli zal er een evaluatie zijn of dit resultaat 
heeft en daarna kan de raad besluiten of dit beleid blijft of dat het 
niet voortgezet wordt. Daarbij hopen we dat er door inwoners van 
onze gemeente die uit de zomerhuisjes komen wel woningen       
gevonden kunnen worden om in onze fijne gemeente te kunnen 
blijven wonen, 
 

Beeld kwaliteitsplan de Kolk 
Ook de Kolk stond op de agenda in de afgelopen maanden. Het 
beeld kwaliteitsplan is besproken en de raad heeft hier wat kleine 
adviezen over gegeven. Natuurlijk is het belangrijk dat er             
een bedrijventerrein komt wat er mooi uitziet maar wat nog          
belangrijker is, is dat de ondernemers die daar hun bedrijf willen 
gaan vestigen of daar hun bedrijf verder willen laten uitgroeien daar 
de mogelijkheden voor hebben. 
 

Om als gemeente vitaal te blijven hebben we dit soort terreinen    
nodig om de werkgelegenheid op peil te houden. En met een mooie 
nieuwe rondweg die de wijk de Oenenburg ontlast gaat dit een    
belangrijk nieuw project worden voor onze gemeente Nunspeet. 
Want wat is er nu mooier dan in de gemeente waar je werkt ook te 
kunnen wonen of andersom. 
 

Molenbeek 
Na de eerste informatieavond en de eerste uitgifte ronde zijn er nu 
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de nodige projecten die van de grond komen. De huurwoningen 
van Omnia worden als eerste gebouwd. 20 stuks maar wij denken 
dat we er nog veel meer van nodig zullen hebben richting de       
toekomst. Wij horen nog steeds van onze inwoners dat de wacht-
tijden voor een sociale huurwoning eerder langer worden dan korter 
ondanks de landelijke wijzigingen met betrekking tot sociale      
huurwoningen en regelgeving. Daarom hebben wij op onze       
Facebook pagina en website een oproep gedaan wie ons          
voorbeelden kan aandragen van wachtende die maar niet         
doorschuiven ook al reageren zij regelmatig.  
Dit jaar zullen de woononderzoeken weer gedaan worden en met 
de conclusies daaruit wordt er onder anderen gekeken naar het 
tweede stuk van Molenbeek. Bijvoorbeeld wat de reacties zijn in de 
woonmarkt als de inbreidingsplannen die nu op papier staan door 
kunnen gaan en wat levert al het verhuizen op als Molenbeek en 
andere projecten klaar zijn. Wij zullen er scherp op blijven letten! 
 

Start planvorming Omgevingsvisie 
De Omgevingsvisie… Deze wordt ook een nog grotere transitie dan 
die van het sociale domein genoemd. Concreet betekent dit dat er 
grote wetsveranderingen aan komen die elke gemeente in hun    
systemen moet gaan verwerken. Op zich is dat al een hele klus   
ware het niet dat hierbij nog een groot verschil bijkomt. Er zal niet 
meer gedacht gaan worden vanuit “nee want” maar vanuit “ja mits”. 
 

Maar daarmee zijn we er nog niet. De wet verandert maar de      
manier van denken bij de uitvoerders zal ook moeten veranderen 
en die cultuuromslag zal ook de nodige aandacht moeten hebben. 
Daarom heb ik gevraagd of er met een klein groepje raadsleden 
meegedacht kan worden met de ambtenaren die hier mee bezig 
zijn. De eerste bijeenkomst is geweest en de voorbereidingen voor 
de Omgevingsvisie die eerst gemaakt moet worden zijn in volle 
gaan. Daarna komt het omgevingsplan waar meer details in zullen 
komen. 
 

Wat wij scherp in de gaten zullen houden is dat het allemaal      
makkelijker en sneller moet kunnen bij bijvoorbeeld bouw-
aanvragen of andere vergunningen in onze omgeving. 
 

Ter informatie; op 5 april aanstaande zal er een informatie-
bijeenkomst zijn in het gemeentehuis over de omgevingswet. U 
bent daarbij van harte welkom. 
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Commissie Maatschappij en Middelen  

Door raadslid 
Julia Vriend 

Gemeentebelang is er voor iedereen ongeacht huidskleur, geloofs-
overtuiging of achtergrond. Wij geloven in een samenleving waar 
fatsoen, respect en omzien naar elkaar hoog in het vaandel staan. 
En hoe toepasselijk is de uitdrukking: jong geleerd is oud gedaan? 
Zoals ik al zei: Gemeentebelang is er voor iedereen maar in het 
bijzonder voor de kinderen. Zij zijn de toekomst en wat je ze geeft 
betaald zich terug. 
 
Tijdens de commissie hebben we dan ook kritisch nota genomen 
van de onderwijsagenda. De wethouder wil middels de agenda 
bruggen slaan tussen onze verschillende gemeenschappen en 
eenheid binnen onderwijs creëren en dat juichen wij toe. De        
gemeente staat voor de opdracht om werelden bij elkaar te       
brengen. De werelden van onderwijs en jeugdhulp (-zorg), de     
werelden van  onderwijs  en  opvang,  maar  ook  de  leefwerelden/
-gemeenschappen waar onze Nunspeetse jeugdigen  toe behoren. 
Dit is een uitgangspunt van Gemeentebelang. We doen het        
samen. Nunspeet is ook een veerkrachtige en sociale gemeente, 
dus verbinden zou moeten lukken. 
 
Voor de ouderen hebben we vragen gesteld in de commissie.      
Ouderen moeten langer zelfstandig wonen en de gemeente wil dat 
wel (gedeeltelijk) faciliteren middels "gewoon gemak" maar dan 
moet de regeling wel bekend zijn! Tijd om vragen te stellen aan de 
wethouder dus. 
 
Tot slot hebben we het over het verbeterplan gehad die nodig is 
om de te korten aan te vullen vanuit de rijksoverheid met              
betrekking tot de participatiewet. Verbeteren is altijd goed. En met 
name de inzet op werk ondersteunen wij. Want meedoen is voor          
iedereen goed dat zie je ook goed terug bij de Inclusief Groep. 
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Hallo, mijn naam is Rachel Smink en sinds kort ben ik 
lid van Gemeentebelang. Ik ben 30 jaar en ik woon in 
Hulshort. Ik ben op dit moment bezig met de opleiding 
wmo consulent en werk bij van Renselaar grootkeuken 
techniek in Nunspeet als administratief medewerker. In 
mijn vrije tijd doe ik aan sport en ben ik vrijwilliger bij 
buurtvereniging Hulshorst. 

 
Door mijn interesse in de Nunspeetse politiek heb ik besloten om lid 
te worden van Gemeentebelang. Ik ben me nog aan het oriënteren 
wat mijn rol gaat zijn. Maar dat komt vast wel goed. 
 
Verder kijk ik uit naar een leuke samenwerking met jullie! 

Even voorstellen: Rachel Smink 

Daarnaast hebben wij een ontzettende goede jobcoach die veel 
goede matches ten aanzien van werk heeft gemaakt. Soms kost 
zo'n maatregel zoals het college opmerkt geld maar op lange      
termijn verdient het zich terug. Daarnaast geven werkenden het 
goede voorbeeld aan hun kinderen want kinderen van thuisblijf     
ouders blijken ook vaker gebruik te maken van uitkeringen. Komen 
we weer op het punt: jong geleerd is oud gedaan! 
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KLEIN BINNENHOF 

 
UITZENDSCHEMA 2017 

 
donderdagavond 19.00 uur – 20.00 uur 

 
 datum:  gelijktijdig:  partij: 
  
april  6   MM   CU 
  13      ABN 
  22      Gemeenteraad 
  27      CDA 
 
mei  4   - 
  11   MM   SGP 
  18   AB   College 
  25      VVD 
  
juni  1      Gemeenteraad 
  8   MM   Gemeentebelang 
  15   AB   CU 
  22      CDA 
  29      Gemeenteraad 

Radio-uitzendingen 
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Agenda vergaderingen 

April 2017   

Maandag 3 Fractieberaad voor de Commissies 

Donderdag 6 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 10 Commissie Ruimte en Wonen 

Dinsdag 11 Commissie Algemeen Bestuur 

Woensdag 12 Bestuursvergadering 

Dinsdag 18 Bestuur Jong Gemeentebelang 

Dinsdag 18 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 20 Raadsvergadering 

   

Mei 2017   

Maandag 8 Fractieberaad voor de Commissies 

Donderdag 11 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 15 Commissie Ruimte en Wonen 

Woensdag 17 Bestuursvergadering 

Donderdag 18 Commissie Algemeen Bestuur 

Maandag 29 Bestuur Jong Gemeentebelang 

Maandag 29 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 1 Raadsvergadering 



48 

                               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     Nieuwe leden 
Dhr. J.M.S. Schouten   Mw. R. Smink 
Mw. W. Schouten - Oldenhof  Mw. M. Konings 
Mw. E. Mouwer    Dhr. G. Vinke 
Dhr. D.P. Berghuis   Dhr. R. Noorderijk 
      Dhr. R. Boeve 

Juni 2017   

Dinsdag 6 Fractieberaad voor de Commissies 

Donderdag 8 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 12 Commissie Ruimte en Wonen 

Woensdag 14 Bestuursvergadering 

Donderdag 15 Commissie Algemeen Bestuur 

Maandag 26 Bestuur Jong Gemeentebelang 

Maandag 26 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 29 Raadsvergadering 

Agenda vergaderingen (vervolg) 
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Wij feliciteren (die jarig waren of worden)  

 April 2017   

Dhr. D.A. Bosma Mw.  K.E.G. Zwinkels 

Mw M. de Jongh Mw. A. Pos-Pars 

Dhr. E. Klein Mw.  L. Reimus 
Mw.  W.J.C. van der Kraan - Brummel  Dhr. H.A. van de Waterweg - Berends 
Mw. A. Pluim   
    

 Mei 2017   

Mw. H. Batenburg Mw. Mensink 

Dhr. P. de Boer Dhr. G. Pluim 

Mw. C.J.M. van Hal Mw. G. van Slooten - Beelen 

Dhr.  R. Jansen Mw. J. H. Stulen - Reinders 

Mw. C. Jansen - van den Brink Dhr. F.S. Visser 
Dhr.  W. Kooijmans   

    

 Juni 2017   

Mw. E.L. Bronkhorst Mw. P.M. Hamer-Baart 

Dhr. J. Egbers Mw. A.J.E. Hoogers - Wismeijer 

Dhr. A.T.W. van Gulik Dhr. A.R.J. Kooijmans 

Dhr. J. Gringhuis Mw. H.H. Makkink - van Dijk 

Mw. C.J.M. van Hal Mw.  A.G. Timmerman - Zwikker 
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