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Redactioneel
Genieten!
De zon staat hoog aan de hemel te schijnen en iedereen maakt
zich op voor de zomer(vakantie). Een tijd om te genieten, want het
leven speelt zich merendeels buiten af. De terrassen stromen weer
vol en zelfs het Marktplein in Nunspeet begint te leven. Het lijk wel
of iedereen met een positief gevoel de toekomst tegemoet treedt.
Wij als redactie mochten in ieder geval al genieten van de
ingezonden teksten en foto’s. Het Klaverblad bruist weer van de
energie en staat werkelijk boordevol informatie. Onze wethouder en
raadsleden hebben veel politiek werk verzet met mooie resultaten
voor Gemeentebelang. Ook de verslagen en fotoreportages
nodigen uit om snel verder lezen.
En waar leest u het fijnst? In uw eigen achtertuin? In de zon met
een lekker kopje koffie erbij? Het Klaverblad kunt u overal mee
naar toenemen. Het is een ideaal boekje om in de tas mee te
nemen naar het strand of zelfs op vakantie. Uiteraard mag u het
ook aan anderen laten lezen. Graag zelfs, want wij zijn er tenslotte
voor iedereen.
‘Spread the word!’ Zoals wij bij ons 70-jarig jubileum spraken over
de erfenis en nalatenschap van Jos Lussenburg, zo helpt u
Gemeentebelang een toekomst te geven door ons te steunen.
Gewoon op uw eigen manier. En heeft u ideeën hoe het beter kan?
Laat het ons weten. Samen maken wij Gemeentebelang.
Waar en wanneer u ook op vakantie gaat of vrije dagen heeft, wij
wensen u een fijne en bezorgde tijd toe. Geniet ervan en wij hopen
u snel weer te mogen begroeten!
Veel leesplezier 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
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
Bestuurslid
Jolanda van Tol - Van Geest
Albertlaan 21
8072 CH Nunspeet
0341 - 270070
jolanda.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Manita de Jongh
Kuyperstraat 57
8072 BG Nunspeet
06 - 20426120
manita.dejongh@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Bestuur (vervolg)
Bestuurslid
Gerrit Storteboom
Vitringaweg 4
8071 KA Nunspeet
06 - 2415 7110
gerrit.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Danny Vis
Schubertstraat 16
8071 VB Nunspeet
06 - 4799 8327
danny.vis@nunspeet-gemeentebelang.nl

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







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

Collegevergadering:
Het college vergadert iedere dinsdagmorgen vanaf 09:30 uur in de
B&W-kamer (de vergadering is besloten).
Spreekuur wethouder:
U kunt een afspraak maken met de secretaresse van het college
telefoonnummer: 0341 - 259344
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Fractie
Fractievoorzitter
Henry Stulen
Commissie Algemeen Bestuur/Commissie R&W
Laan 81
8071 JJ Nunspeet
06 - 2193 0855
henry.stulen@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
Martin Mol
Commissie Maatschappij en Middelen
Stationslaan 71a
8071 CL Nunspeet
06 - 5426 2318
martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Raadslid
Julia Vriend
Commissie Maatschappij en Middelen
Adres + bereikbaarheidsgegevens verkrijgbaar via de
fractievoorzitter
julia.vriend@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
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Steunfractie (vervolg)
Martin Juffer
Hoogwolde 8
8072 PW Nunspeet
06 - 2235 4903
martin.juffer@nunspeet-gemeentebelang.nl

Mark van de Bunte
Prins Alexandererf 37
8071 NS Nunspeet
06 - 1698 0830
mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl

Edward Koers
Heetveldlaan 16
8071 WH Nunspeet
06 - 3177 8784
edward.koers@nunspeet-gemeentebelang.nl
Ans Pluim
Tongerenseweg 7
8076 PV Vierhouten
06 - 3078 0431
ans.pluim@nunspeet-gemeentebelang.nl

Jacqueline Mensink
Jongkindhoek 61
8072 JS Nunspeet
06 - 5085 2996
jacqueline.mensink@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Steunfractie (vervolg)
Marc Konings
Berkenlaantje 1
8072 CZ Nunspeet
06 - 5151 4140
marc.konings@nunspeet-gemeentebelang.nl
Rachel Smink
Akkerweg 8
8077 SJ Hulshorst
06 - 4086 7914
rachel.smink@nunspeet-gemeentebelang.nl
Gerrard Vinke
Esdoornlaan 6
8071 AT Nunspeet
06 - 4493 0255
gerrard.vinke@nunspeet-gemeentebelang.nl

Jong Gemeentebelang
Voorzitter & Secretaris
Floortje Zwinkels
Kuyperstraat 75
8072 GB Nunspeet
06 - 51983062
floortje.zwinkels@nunspeet-gemeentebelang.nl
Penningmeester
Kiki Zwinkels
Kuyperstraat 75
8072 GB Nunspeet
06 - 53676809
kiki.zwinkels@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Jong Gemeentebelang (vervolg)
Bestuurslid
Melvin Bakker
Wildelandweg 8
8072 DM Nunspeet
06 - 2085 8745
melvin.bakker@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Heleen van Tol
Kuyperstraat 90
8072 BK Nunspeet
06 - 1003 1455
heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid
Jurian Mensink
Laan 53
8071 JH Nunspeet
06 - 1222 7268
jurian.mensink@nunspeet-gemeentebelang.nl
Bestuurslid (op afstand)
Chester van Olst
Markstraat 7a
8071 GV Nunspeet
06 - 5212 9846
chester.vanolst@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Van de Bestuurstafel
Door de voorzitter
Martin Mol

In het vorige Klaverblad heb ik gemeld dat het bestuur bezig is
met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2018. Bij het laatste Klaverblad zijn ook de formulieren aangaande
de nieuwe kieslijst bijgevoegd. Daarvan zijn er behoorlijk wat
teruggekomen en de selectiecommissie is daar inmiddels mee
aan de slag. De input die wij van u hebben gekregen tijdens de
Algemene Ledenvergadering in februari hebben een eerste aanzet
gegeven voor de input van het verkiezingsprogramma met een
aantal belangrijke thema’s als speerpunten. Ook de promotiecommissie is op volle sterkte en volop bezig met voorbereidingen
en het uitwerken van plannen.
Nog steeds groeit het aantal actieve mensen bij Gemeentebelang.
Begin 2017 lid geworden en sinds kort lid van de steunfractie:
Gerrard Vinke.
Wat u ook heeft kunnen lezen is dat, na de vakantie, Mark van de
Bunte de voorzitterstaken overneemt. Zodat ik mijn dubbele pet af
kan doen en meer ruimte krijg voor het raadswerk en de werkzaamheden voor de kieslijst en het verkiezingsprogramma.
Het is alweer bijna vakantie. De fractie heeft afgelopen maand
ontzettend veel werk verzet en extra bijeenkomsten en presentaties bijgewoond. Heel veel maar ook wel heel belangrijke onderwerpen. U zult er verderop ongetwijfeld meer over kunnen lezen.
Zaterdag 19 augustus: de 9de Nunspeetse Heideloop. Zoals altijd
op de speelweide aan de Stakenberg. Bent u in de gelegenheid
een handje te helpen? Meld u even aan bij Corrie Jansen. U bent
van harte welkom op ons mooie en sportieve evenement.
Namens het bestuur: Allen een hele fijne vakantie toegewenst!
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Van de Wethouder

Door de wethouder
Marije Storteboom

Stationsomgeving
Allereerst stond de stationsomgeving op de agenda, een plan van
aanpak welke de raad laat meelezen over hoe we uiteindelijk gaan
komen tot een voorkeursvariant voor de stationsomgeving. Dit is
best een complex verhaal, want de stationsomgeving behelst meer
dan alleen de spoorwegovergang. het betreft het gebied tussen
transferium, het coöperatiegebouw en een stukje Molijnlaan. De
gemeente is daarom aan het kijken om samen met betrokkenen in
dat gebied een visie te maken hoe het eruit moet komen te zien.
Wat is ons wensbeeld (een groene aantrekkelijke entree) en
vervolgens wordt er gekeken hoe dit zich verhoudt tot de oplossing
bij het spoorwegovergang. Hiervoor is Prorail bezig met een onderzoek. Deze twee sporen (de visie en de oplossing van ProRail voor
de spoorwegovergang) komen in de tweede helft van het jaar weer
bij elkaar en hopelijk past het dan ook in elkaar voor die goede
veilige oplossing. In het traject van Prorail komt mogelijk ook nog
subsidie vrij. Ook zijn we verder aan het kijken naar andere
subsidiemogelijkheden. En de gemeente zal uiteraard ook zijn deel
hierin moeten betalen.
Marktplein
Ook het marktplein stond deze maand op de agenda, voor
Gemeentebelang een belangrijk thema. Er zijn in samenspraak met
veel belanghebbenden (ondernemers, horeca, marktcommissie et
cetera) vier scenario’s ontwikkelt voor de inrichting. hoewel er bij
deze vier scenario’s nog geen topper zat wat mij betreft, hebben
we deze scenario’s toch voorgelegd aan de Commissie Ruimte
en Wonen. Dit vooral met als doel het peilen van de meningen.
Welk scenario spreekt aan (of welke onderdelen hieruit), of welk
geldbedrag mag daartegen over worden gezet. De behandeling gaf
wel weer goede aanknopingspunten om vervolgens het plan verder
uit te werken naar een optimaal scenario. Dit volgt dan in het
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najaar, de kosten voor deze aanpassing zullen ook worden
meegenomen in de begrotingsbehandeling van oktober.
VV Vierhouten
Dan VV Vierhouten, het afgelopen jaar is daar volop aan gewerkt.
Niet altijd even zichtbaar, omdat er gronden aangekocht moesten
worden zodat het veld ook daadwerkelijk op grondeigendom van
de gemeente lag. De situatie was namelijk zo dat de gronden voor
het Dorpshuis werden gehuurd van een particulier, hier moest dus
vervangende grond voor worden aangeboden. Gelukkig is dit
gelukt en dat betekende ook dat we eindelijk met een voorstel
konden komen voor VV Vierhouten. En trouwens niet alleen voor
de voetbal, maar ook voor het dorp zou dit een mooie verbetering
zijn. In het voorstel staat dat er een hybride grasveld wordt
aangelegd (een mix tussen natuurgras en kunstgras). Dit betekent
dat hiervan ook gebruik kan worden gemaakt gedurende
evenementen en dergelijke. Dit bleek ook wel uit de vele
insprekers tijdens de commissie avond, naast de VV Vierhouten is
er ingesproken door de Oranje IJsverenging, de Dorpsvereniging
en Rondje Vierhouten. De laatste drie richten zich vooral op het
terrein als evenementen terrein als mooie toevoeging voor de
levendigheid van het dorp. De commissie ging hier heel positief in
mee, dit betekent dat dit wordt uitgevoerd in 2018 en daarmee
wordt een speerpunt van Gemeentebelang gerealiseerd.
Wiltsangh
Ook de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek van het
zwembad stond deze op de raadsagenda. De conclusie uit het
onderzoek is dat het haalbaar is om het zwembad naar de
Wiltsangh te halen. De afgelopen anderhalve maand is er intensief
gesproken met de verenigingen van het sportpark. Vooral ook
om te kijken wat dit voor de ligging van de velden betekent. De
verenigingen hebben opnieuw kunnen aangeven hoe zij hier tegen
aan kijken. Het uiteindelijke vlekkenplan met de indeling van de
velden, moet nog gezien worden als een vlekkenplan. Want dit
moet echt nog verder worden uitgewerkt. Daar gaan we nu
mee aan de slag. Ook worden de verenigingen de aankomende
maanden in de gelegenheid gesteld om de plannen voor te leggen
aan hun leden en waar nodig hier goedkeuring voor te krijgen
(bijvoorbeeld als er extra investeringen gedaan moeten worden
door de vereniging). Wat mij betreft is dit wel een mooi traject van
participatie en dat stopt nu dus ook niet, maar we gaan daar mee
16
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door tot er straks een mooi park ligt. Het is ook belangrijk om de
verenigingen er goed erbij te betrekken.
Oenenburgweg
Deze maand niet op de agenda van de raad, maar wel druk in de
voorbereiding. In het voorjaar zijn er inloopavonden geweest, waar
inwoners mochten aangeven wat de problemen waren van de weg,
waar zaken moeten worden opgelost . Hier zijn een kleine honderd
inspraakreacties op gekomen. In het college hebben we met deze
inspraak een aantal kaders vastgesteld, onder andere het teruggaan naar 50 op het gedeelte Eperweg-Oosteinderweg. Omdat de
Oenenburg een ontsluitende functie heeft voor de wijk, ontsluitende
wegen worden ingericht met 50), is hiervoor gekozen. Ik denk dat
dit ook goed past bij hoe onze inwoners naar deze weg kijken. Je
wilt vanuit de zijstraten waar je 30 mag, snel via de Oenenburg
richting oftewel centrum of snelweg. Wel hebben we gekozen om
het gedeelte Oosteinderweg-Elburgerweg in te richten als 30 km
zone. Dit heeft een aantal redenen, ten eerste is de parkeerdruk in
dit gedeelte heel hoog, dus hier moeten extra parkeerplaatsen
worden gerealiseerd (met langsparkeerhavens). Daarnaast bevindt
zich hier een school, waar veel oversteekbewegingen plaatsvinden.
Ook is dit deel van de weg behoorlijk smal, ook daarom past 30 km
beter. En omdat de Oeneburgerweg ook geen doorgaande functie
meer heeft, ik verwacht weinig verkeer vanaf de Elburgerweg naar
de Eperweg zometeen na realisatie van de rondweg. Je ziet het
verschil nu al met de vrachtauto's die eraf zijn. Al met al denk ik dat
dit een goede lijn is voor de inrichting van deze weg. Alle input is
vervolgens verwerkt in een concept ontwerp en deze is weer voorgelegd aan de bewoners en wordt verder uitgewerkt naar een plan
zodat deze aan het einde van dit jaar kan worden uitgevoerd.
Nog zoveel te vertellen, noem een extra subsidie voor Nunspeet uit
de Kunst om Nunspeet nog beter op de kaart te zetten. Symposium
over aangepast sporten, inzake een onderzoek wat is uitgevoerd in
opdracht van een aantal Veluwse gemeenten (met goede aanknopingspunten ook aangepast sporten nog beter zichtbaar te maken
in Nunspeet). Het jaarlijkse VNG congres bijgewoond. Prijzen
uitgereikt bij het mooie sportevenement de Keiler, waar dit jaar ook
Gemeentebelang goed meedeed. Gesprekken over de parkeerdruk
op Lepelingen en nog veel meer. Daarnaast is er ook door de
verschillende commissie gestart met de voorbereidingen voor de
verkiezingen. Hier gaan we de aankomende maanden mee verder.
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Berenbosweg 17
8071 DX Nunspeet
06—5118 8788

Wij maken het mooi !!
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Commissie Algemeen Bestuur & Commissie
Ruimte en Wonen
Door de fractievoorzitter
Henry Stulen

De fractie
In het vorige Klaverblad meldde ik dat Rachel Smink zich aan
het oriënteren was binnen Gemeentebelang. Intussen is Rachel
toegetreden tot de steunfractie. Zij kent de Hulshorster samenleving
erg goed. Dat is dus een welkome aanvulling want we hebben alle
kernen graag goed vertegenwoordigd. Jammer dat Elspeet nog niet
vertegenwoordigd is binnen onze fractie. Verder hebben we
Gerrard Vinke welkom mogen heten binnen de steunfractie. Een
onderwijsman die mooi samen met Edward Koers kennis op
onderwijsgebied in kan brengen. Gerrard zal zich later een keer
aan onze leden voorstellen. Intussen is de steunfractie gegroeid tot
tien personen. Dat is veel maar het is nooit genoeg. Een grote
groep is wel een uitdaging voor mij als fractievoorzitter maar ik pak
het met genoegen op.
Marktplein
Intussen zijn er een aantal opties aan de commissie voorgelegd om
het Marktplein in Nunspeet een toekomstig verblijfsplein te laten
zijn. Woonkamer voor inwoners en gasten. Dit is dus geen plein
zoals nu waar je alleen maar even overheen loopt. Ik schreef de
vorige keer al dat we blij zijn dat er eindelijk stappen worden
gemaakt. Belangrijk omdat we onze inwoners een dorpscentrum
gunnen waar het prettig verblijven is. Ook is het van belang dat
toeristen graag in Nunspeet verblijven. De horeca rond het
Marktplein doet al enorm haar best. Als ik eerlijk ben zou de
detailhandel in het dorp er nog wel een schep bovenop mogen
doen. Om het centrum aantrekkelijk te houden moeten we natuurlijk
de winkels ook houden. Dan is leegstand funest. Een uitdaging
voor de detailhandel in ons dorp. Ze hebben elkaar nodig. Dan is
beleving in en om de winkels van groot belang. Beleving omdat
spullen kopen niet meer noodzakelijk in een winkel hoeft. Even
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naar een webshop en het is morgen in huis. Dus de winkel moet
meer bieden. Daarom is het van belang dat we als overheid
ook iets doen in de openbare ruimte. Niet voor de winkeliers
maar voor onze inwoners en gasten. Indirect gevolg is dat het
een noodzakelijke impuls geeft voor belevingsvol winkelen en
recreëren. Het strekt nu te ver om de vier aan ons aangeboden
opties te omschrijven. Die kunt u vinden op de website van de
gemeente. Kunt u het niet vinden of heeft u geen internet bel mij
dan maar even. Dat ga ik helpen. Wegens mijn afwezigheid heeft
Corrie het onderwerp in de commissie behandeld. Wij hebben
aangegeven dat we de bestaande bomen willen handhaven en
voor meer groen/bomen zijn. Ook hebben we aangegeven dat we
een podium op het plein willen. Mooi voor activiteiten maar ook
mooi voor een straatmuzikant. Dat geeft reuring. De herinrichting is
financieel wel een ding. De kosten lopen uiteen van €260.833,- tot
€480.104,-. Dat is aanzienlijk. We gaan zien hoe het college een
mooi plan in de begroting gaan opnemen zodat we in 2018 aan het
werk kunnen.

Handhaving
Gemeentebelang is van mening dat de overheid alle inwoners
eerlijk moet behandelen. Gelijke monniken gelijke kappen. Als
iemand brutaal is en zich niet aan de regels houdt dan mag dat niet
tot een voorkeurspositie leiden ten opzichte van mensen die zich
keurig aan de regels houden. Dus handhaving is geen keuze voor
ons maar een noodzakelijke taak. Ook moeten we uiteindelijk
zorgen dat mensen zich niet aan elkaar hoeven te irriteren. Dan
21

noem ik hondenpoep of het feit dat iemand tussen de voetgangers
slalomt in de dorpsstraat. Er zijn natuurlijk veel meer irritaties te
bedenken. Ook is het soms nodig om mensen te behoeden voor
ongezond gedrag. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld alcohol
gebruik door jongeren onder de leeftijd van 18 jaar. Wij hebben op
dit onderwerp een standaard advies aan het college. Motivatie door
communicatie! Dus eerst mensen motiveren om zich aan de regels
te houden. Ze moeten daar bij voorkeur zelf achter staan. Preventie
is het begin van het handhavingstraject. Handhaven is dan de
sluitpost. Handhaven is geen doel. Het gaat om rechtvaardigheid
en gedragsverandering. De onderwerpen waar we meer op gaan
handhaven zijn parkeren, hondenpoep, evenementen, drank- en
horeca, kleine ergernissen en onrechtmatige bewoning. Wij van
Gemeentebelang zijn blij dat er meer investering is in handhaving.
Een compliment voor onze burgemeester.
Slotwoord
Het is nu vakantie! We hebben even geen raadsvergaderingen.
Raadslid ben je echter nog steeds in de vakantie. Concreet
betekent dit dat we blijven werken aan onze Gemeentebelang
zaken. Zelfs op mijn strandstoel in een ver land ben ik raadslid. Ik
probeer de mail wat bij te houden en zaken te doen als dat kan.
Natuurlijk staat het dan allemaal wel op een laag pitje. Na de zomer
gaan we keihard werken aan de laatste vergaderingen in deze
collegeperiode. Volgend jaar maart zijn er verkiezingen. Hierbij
hebben we uw hulp keihard nodig. We willen graag een mooie
uitslag. Als u enthousiast bent over ons werk dan is het enorm van
belang dat u dat ook aan anderen vertelt. Als u vragen of tips hebt
dan horen we dat natuurlijk graag direct.
Tot slot wens ik iedereen een prettige vakantie!
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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
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Verslag Nunspeetse Lentetocht
Zaterdagochtend 9 mei jongstleden was het zover. De allereerste
Nunspeetse Lentetocht. Om 7:20 staan de eerste wandelaars al te
trappelen om te kunnen starten bij onze Nunspeetse Lentetocht
terwijl om 8 uur de start zou zijn. Is dit een goed voorteken vragen
wij ons af?
Gelukkig zat onder anderen Rieki weer bij de inschrijving zodat
daar niet veel tijd voor de uitleg en toelichting nodig was. Als
organisatie hadden Danny, Pieter Jan en ondergetekende op zo'n
vijftig tot honderd deelnemers gehoopt. Zo zouden we een nieuw
evenement opstarten zonder dat het iets gaat kosten en met de
intentie het te laten uitgroeien in de komende jaren.
Boven verwachting
Dit bleek al snel heel anders te lopen. Er bleven maar wandelaars
komen. Na elke trein kwam er weer een stroom binnen en het
transferium raakte ook al behoorlijk gevuld met geparkeerde auto's.
Wat een lopers, wat een gezellige dag, wat een complimenten en
wat een opbrengst voor onze verkiezingskas! Er zijn zo’n 400
wandelaars gestart en gelukkig is de dag prima verlopen. Nogmaals dank aan onze hoofdsponsor Cheap-Fit en natuurlijk ook
landgoedhotel “Villa Vennendal" voor hun gastvrijheid en alle liters
gesponsorde koffie.
Wat de organisatie betreft zal er volgend jaar weer een Nunspeetse
Lentetocht georganiseerd worden en wel op zaterdag 19 mei 2018.
Nog een speciaal woord van dank aan
onze vierdaagseloper Pieter Jan voor
het maken van de mooie routes voor de
Lentetocht (en de Heideloop) waarbij ik
natuurlijk al onze vrijwilligers niet te kort
wil doen! Iedereen ontzettend bedankt!
Met een sportieve groet,
Corrie Jansen
Coördinatie Nunspeetse Lentetocht
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Wilt u Gemeentebelang helpen?
Wij streven naar zo veel mogelijk leden

Inschrijfformulier
Contributie per jaar…

O Lid € 19,50
O Lid tot 27 jaar €

O Gezinslid € 17,50
12,50

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

Door raadslid
Martin Mol

Actualisatie en haalbaarheidsstudie sportpark de Wiltsang
Doordat het college kans heeft gezien naburige grond aan te kopen
van familie De Zwaan bood dit de mogelijkheid om alsnog het
zwembad en de sporthal op één locatie te realiseren. Dat was altijd
al de eerste keus en grootste wens van Gemeentebelang. In april
heeft de commissie ingestemd om zo snel mogelijk een haalbaarheidsstudie te doen. In de maand juni hebben we hiervan de
bevindingen besproken en kunnen zien dat datgene wat er in de
haalbaarheidsstudie werd gepresenteerd precies de argumenten
zijn waarom Gemeentebelang om voor één locatie op de Wiltsangh
te pleiten. Maximaal synergievoordeel, ook voor de horecafunctie.
Zwembad en sporthal (met turnhal geïntegreerd) komen nu
definitief op de Wiltsangh en de plannen daarvoor worden verder
uitgewerkt. De plek waar het zwembad eerst zou komen (schuin
tegenover Nestlé waar nu auto’s staan geparkeerd) wordt nu
behouden voor de ontwikkeling van plan Molenbeek.
Eindelijk een goed voetbalveld voor Vierhouten
De kwaliteit van het voetbalveld van Vierhouten is al vele jaren een
probleem. Veel wedstrijden konden/kunnen niet thuis gespeeld
worden doordat het veld veel te nat en modderig was. De
afgelopen jaren is er gezocht naar een maatwerkoplossing om het
trainingsveldje achter het voetbalveld te kunnen aanpakken. Dat is
vastgelopen door de uitspraak van de Raad van State. Dankzij
de aankoop door de gemeente van een stuk grond elders in
Vierhouten werd het mogelijk dat de gemeente door middel van
grondruil eigenaar werd van het voetbalveld van Vierhouten. Dat
bood de gelegenheid een plan te ontwikkelen het probleem nu
definitief te tackelen (om in voetbaltermen te blijven). Na onderzoek
bleek dat de meest gunstige oplossing een hybride speelveldconstructie was. Dat is een veld waarbij kunstgras en natuurgras
zijn gecombineerd waardoor het veld veel intensiever gebruikt kan
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worden. Een keuze waar ook vv Vierhouten heel gelukkig mee is.
Maar niet allen de voetbal. Ook de oranje-ijsvereniging Vierhouten,
de jeugdsoos, de dorpsvereniging en rondje Vierhouten zijn blij met
deze oplossing. Een absolute meerwaarde voor het dorp. In de
commissie was gelukkig een ruime meerderheid voor. Verrassend
was zelfs dat er vanuit de commissie gevraagd werd of de aanleg
nog dit jaar gerealiseerd kon worden. Onze wethouder heeft
toegezegd te onderzoeken of een eerdere aanleg mogelijk is. Dit in
verband met de tijdsduur van aanbesteding et cetera. We zijn blij
dat er met dit besluit het langslepende probleem rondom het
voetbalveld Vierhouten eindelijk wordt opgelost waarmee er weer
een belangrijke wens van Gemeentebelang in vervulling is gegaan!
Extra geld voor Stichting Nunspeet uit de Kunst
Onze fractie draagt Nunspeet uit de Kunst een warm hart toe. Zij
doen ontzettend hun best om de toeristische gemeente Nunspeet
verder en beter op de kaart te zetten en hebben sinds de opstart
begin vorig jaar al veel nieuwe initiatieven laten zien. In het verzoek
dat door het bestuur van Nunspeet uit de Kunst is ingediend wordt
een extra subsidie van 50.000 euro gevraagd om de exploitatiebegroting voor dit jaar sluitend te krijgen. Ook staat vermeld dat het
college in gesprek gaat met het bestuur van Nunspeet uit de Kunst
over de hoogte van de gemeentelijke subsidie en dit te koppelen
aan de bijdrage op basis van bijvoorbeeld fiftyfifty. Dat is ook de lijn
die Gemeentebelang voorstaat. Een gezonde balans tussen
overheid en bedrijfsleven. Maar geen blanco cheque dus wel een
plafondbedrag afspreken.
Wij zien deze aanvraag echter als een verdere uitwerking in de
professionalisering van de organisatie van Nunspeet uit de Kunst.
En dat is in onze ogen essentieel! De toeristische sector is tenslotte
en van de grootste werkgevers binnen onze gemeentegrenzen. Als
wij ons toeristisch visitekaartje goed uit willen uitdragen en
Nunspeet, maar zeker ook Vierhouten, Hulshorst en Elspeet daarin
goed willen ondersteunen, zijn verdere stappen noodzakelijk. Ook
de ondernemers in het centrum, de OVN leden maar ook de nietleden, zullen de ondersteuning van Nunspeet uit de Kunst heel
goed kunnen gebruiken. Sterker nog: volgens onze fractie is die
ondersteuning echt noodzakelijk. Onze fractie hoopt dat de noodzakelijke samenwerking tussen de OVN, de horeca, de BKN, de
OVE en Nunspeet uit de Kunst zo spoedig mogelijk verder gestalte
gaat krijgen. En dat het bestuur een steeds betere promotionele
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verbinding zal weten te leggen tussen de diverse organisaties. Dit
voorstel kon dan ook op onze steun rekenen.
Subsidieverzoek Noord-Veluws Museum
Bij de oprichting van het Museum was het uitgangspunt dat de
gemeente een eenmalige subsidie bij de aankoop zou doen en
daarnaast een jaarlijkse bijdrage waar het museum diverse
inspanningen voor verricht aangaande Nunspeetse cultuur, schilderkunst, de museale functie en educatie richting het primaire
onderwijs. Uitgangspunt was dat het museum zich verder zelf kon
bedruipen. Toen vorig jaar september er een subsidieverzoek van
het museum kwam hebben wij dit met name afgewezen omdat er
geen financiële grondslag voor was en dit een precedentwerking
tot gevolg zou hebben. Bij het nieuwe verzoek heeft het college
wél een grondslag kunnen vinden om structureel iets te kunnen
betekenen in de vorm van een hogere huurbijdrage van de VAN (de
vrije academie) die nu 10.000 euro huur per jaar gaat betalen aan
het museum. De extra subsidie van 15.000 euro voor de promotie
die ook aangevraagd is blijft een lastige. Daarmee instemmen zal
zeker precedentwerking tot gevolg hebben. Dus hebben wij de lijn
van het college gevolgd en hebben ingestemd zoals voorgesteld.
Jaarstukken 2016
Elk jaar in de maand juni komen de jaarstukken aan de orde.
De verantwoording van het gemeentelijke huishoudboekje (176
pagina’s). Dat ziet er gezond uit. Een goede verantwoording en
voldoende reserves. Wat minder risico’s omdat er behoorlijk wat
grond in ontwikkeling is gekomen zoals in Elspeet Noord en in plan
Molenbeek. Waar onze fractie aandacht voor heeft gevraagd is om
de verschillen die er zijn tussen de bedragen die worden begroot en
de bedragen die daadwerkelijk zijn gerealiseerd grote verschillen
laten zien met afwijkingen van 25% tot 43%. In onze ogen is het
goed dat deze verschillen kleiner worden. Daarmee laat je zien dat
je grip op de zaak hebt.
Naast de jaarrekening 2016 was er ook weer de nota reserves
en voorzieningen en de eerste hooflijnen rapportage. Nuttige overzichten die als peilstok dienen en aangeven welke programma’s
goed lopen en welke nog extra aandacht verdienen. Onze boodschap hierover was kort en helder en onze conclusie was: Het gaat
goed met de gemeente Nunspeet.
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Verslag Nunspeetse Keiler
Gemeentebelang is de ‘sportpartij’ en daar zijn wij enorm trots op.
En als jaarlijks het grootste en leukste regionale sportevenement in
de eigen gemeente plaatsvindt dan doen wij uiteraard mee! Het
idee werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 februari
jongstleden geïntroduceerd en met veel enthousiasme ontvangen.
Met de nodige snelheid werd een team geformeerd bestaande uit
Kiki Zwinkels, Julia Vriend, Mark van de Bunte, André Timmerman,
Edward van der Geest en Floortje Zwinkels. Nadat de mooie gele
Gemeentebelang outfit gereed was ging het team onder leiding
van coach Henry Stulen trainen. Op zaterdag en soms ook op
woensdag werd er gefietst en hardgelopen. Ook de nodige spellen
werden geoefend. Bokspringen, evenwichtsbalk, een bekertje
met water/zand op je hoofd en dan lopen, et cetera. De meest memorabele oefening was het werpen van een laars op de heide bij
Stakenberg. Waarbij de coach met behulp van de herder het
Gemeentebelang team terugvond tussen de schapen.
Het team nam als voorbereiding ook deel aan de run-bike-run die
TC de Volharding in de aanloop naar de Keiler organiseerde. Met
het vorderen van de weken nam niet allen de teamgeest toe, maar
ook de wedstrijdspanning. Op vrijdag 9 juni vond in de Veluvine de
instructie door de organisatie plaats en daarna bespraken we onze
strategie. Vervolgens allemaal op tijd naar bed.
Op zaterdag 10 juni was het weer ons gunstig gezind, niet te warm
en een beetje wind. Vol energie begonnen we aan de eerste lus
met hardlopen en de nodige hindernissen. We vervolgden onze
weg met een fietslus, nog een looplus en weer een afsluitende
fietslus. De sportdag vol met uitdagingen ging in een roes aan ons
voorbij. Onderweg en op de Markt werden we aangemoedigd door
Gemeentebelangers en andere supporters.
Het doel om met het hele team te finishen hebben we gehaald. En
als klap op de vuurpijl eindigden we op een mooie 24e plaats. De
nettotijd was 4 uur en 16 minuten. Het was een fantastische dag
met een topprestatie van het team van Gemeentebelang. Misschien
moeten we er maar een traditie van maken dat Gemeentebelang
meedoet.
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WAARDEBON
Tegen inlevering van deze
advertentie GRATIS
onderhoudsmiddel bij aankoop
van een paar schoenen
t.w.v. € 3.90
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen

gemb

NUNSPEET - Stationslaan 11 - Tel.0341-252013
ERMELO - de Enk 3 - Tel.0341-559543
OP SCHOENEN VAN VEDDER LOOPT U VERDER
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Kramm’s Column
Rancuneus
Wrokzuchtig, haatdragend en onverzoenlijk, zomaar wat
synoniemen van rancuneus. Rancune is een Frans leenwoord en
klinkt wat ‘vriendelijker’ dan wrok of onverzoenlijk. Vriendelijk of
niet, tegenwoordig is het makkelijk rancune te verspreiden via
allerlei media. Afgunst en woede vieren hoogtijdagen in de reacties
op (sociale) mediaberichten. Het ongefilterd spuien van meningen
en kritieken is vaak een uiting van opgekropte frustraties die soms
het zonlicht niet kunnen verdragen.
Rancune is een vorm van (persoonlijke) afgunst, maar neemt soms
collectieve vormen aan door opruiing. Wanneer individuen anderen
opzwepen of overtuigen van de beschimpingen vormt zich
een groep. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor onze
media, zij kunnen door eenzijdige beeldvorming rancuneus gedrag
stimuleren of geven het soms zelf een podium. Onze geprezen
persvrijheid laat zich ringeloren en werkt mee aan de opgeklopte
woede. Met als gevolg dat objectiviteit in het geding is en
wantrouwen jegens de media of personen in kwestie op de loer ligt.
Waar men vroeger moeite moest doen voor een scheldbrief, is het
vandaag de dag slechts klikken op een boze emoticon en een
tirade typen vanachter de laptop, tablet of smartphone. Het is een
nieuwe, gemakkelijk en enigszins onschuldige manier van uiten.
Want in feite is er niets aan de hand, zolang het abstracte internet
de vrijplaats blijft voor de geplaatste waanzin. Minder onschuldig is
dat de scheldpartijen en beschuldigingen de media beïnvloeden.
Het grote voorbeeld is het ‘fake news’ van Donald Trump, maar ook
dichterbij huis en zelfs lokaal laat men zich beïnvloeden.
Kritieken zijn goed en houden iedereen scherp, zolang het
gefundeerd is. Bovendien vormen de eendagsvliegen op het
internet slechts een klein percentage van de mensheid. Het des te
kwalijker dat hoor en wederhoor naar de achtergrond verdwijnt. Het
journaille laat zich verleiden tot roeptoeterij. Hopelijk is de vluchtige
vorm van rancune geen trend en blijft de media een objectieve
waakhond voor nieuwsgaring en niet de schoothond van een
bepaalde partij of belanghebbende.
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Psy Go

34

35

Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
Corrie Jansen

Oplopende wachttijden voor onze sociale huurwoningen
Al geruime tijd horen wij overal om ons heen, en ook in gesprekken
met inwoners, de opmerkingen dat met name jongeren zo moeilijk
aan een sociale huurwoning komen in onze gemeente. Tijdens een
gesprek met een van onze inwoonsters, Dianne Klein, bood zij ons
een schema aan met een overzicht waar welke huurwoning heen
gegaan was. In deze lijst zagen wij de feitelijke bevestiging van
wat wij om ons heen ook hoorden en horen. Dat heeft ons doen
besluiten om op Facebook een oproep te plaatsen om concrete
voorbeelden te krijgen. Hier werd volop op gereageerd.
Tijdens de raadsvergadering van maart heeft Gemeentebelang hier
vragen over gesteld aan wethouder Groothuis. Hij bevestigde dat
dit gevoel ook bij het college leeft maar nog niet met officiële cijfers
bevestigd kan worden. Dit zal in de periode na de vakantie bekend
worden. Naar aanleiding van het persbericht wat hierover
verscheen nam Omnia contact met ons op.
Samen met Henry hebben we een goed gesprek gehad waarbij
Omnia onder anderen al kon aangeven dat er in het laatste jaar
(2016) bijna geen sociale huurwoningen vrij gekomen zijn. Dit heeft
grote gevolgen omdat er zo ook geen doorstroming is. Alles blijft
vastzitten terwijl er ook nog een taakstelling is die de gemeente
moet volbrengen.
U heeft waarschijnlijk ook gezien dat de eerste CPO-woningen in
Molenbeek gebouwd worden. Later in het jaar zal blijken of dit een
gevolg heeft voor de sociale huurwoningen. Laten de nieuwe bewoners een huur of een koopwoningen achter? Zijn het inwoners uit
onze gemeente of van buiten? Dit wordt ook meegenomen bij de
besluiten die richting het eind van het jaar genomen moeten gaan
worden.
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Dynamisch programmeren
In 2015 is het beleid woningbouw op maat vastgesteld. Omdat er
maar een beperkt aantal woningen gebouwd mogen worden in de
komende jaren is het jammer dat er bouwvergunningen op de plank
liggen die wel op het aantal te bouwen woningen drukken maar nu
nog niet gebouwd worden.
Er is een overzicht gekomen waar initiatiefnemers hun project op
kunnen laten bijschrijven. Ze hebben dan twee jaar de tijd om hun
initiatief te verwezenlijken. Na 31 maart van dit jaar bleek dat er vrij
veel sociale huurwoningen in de planning zitten die hopelijk de
komende twee jaar gebouwd gaan worden. Ook dit zal de nodige
gevolgen kunnen hebben voor onze woonmarkt en de wachttijden
en dan met name voor jongeren/starters en of kleine huishoudens.
Bunterhoek
In de commissievergadering hebben wij een voorstel ontvangen
over de nieuwbouw van de Bunterhoek. Dit gebouw is sterk
gedateerd en is nodig toe aan vernieuwing en aanpassingen aan
de tijd. Compleet met maquette kregen wij een presentatie wat een
goed beeld gaf van het nieuw te bouwen gebouw. Uiteindelijk gaan
de commissie en de raad niet over hoe een gebouw eruitziet maar
worden de aanvragen getoetst aan beleid en regelgeving. Onze
dorpsbouwmeester heeft veel meer verstand van welstand en daar
laten wij dit graag aan over.
Mythstee
Bijzonder vond ik het voorstel wat kwam van een inwoner vanuit
Vierhouten. Hij is eigenaar van het landgoed de Mythstee. Er wordt
daar het nodige opgeknapt en ons werd gevraagd of de raad in
principe mee wil werken aan de nieuwbouw van een atelier en
er worden een aantal oude stallen en gebouwen gesloopt. Kortom
een hele verbeteringsslag voor het landgoed en de omgeving. Nu
kan de eigenaar verder met zijn plannen en vergunningen gaan
aanvragen. Dat is een moeilijk gedeelte. De natura 2000 wetten zijn
enorm streng en het landgoed ligt nu eenmaal in dat gebied.
Woningbouw Vierhouten
Deze Natura 2000 regelgeving beperkt ook heel sterk de mogelijkheden voor woningbouw in Vierhouten. Dit heeft al jaren de
aandacht. Er is een informatieavond geweest waarbij er gepeild is
wat de behoefte is voor starters en jongeren in Vierhouten. Deze
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behoefte is bij de gemeente ook bekend en mochten er zich
mogelijkheden voordoen dat zal de kans zeker gepakt worden!
Grondaankoop ‘t Frusselt
Gemeentebelang is blij met de kans die er in de commissievergadering van juni langs kwam namelijk de mogelijkheid om
grond aan te kopen in de omgeving van de Waskolk wat geruild
kan worden tegen de grond waar het voetbalveld ligt. Dit betekent
dat de ondergrond van het voetbalveld nu eigendom van de
gemeente wordt. Nu kan er ook gewerkt worden aan de verbetering
van het voetbalveld. In de vergaderingen van juni zal hier verder
een uitspraak over gedaan worden maar ik verzeker u dat
Gemeentebelang Vierhouten uit de modder wil helpen.
Laan 60
Een lang lopend project wat in mei weer op de agenda stond.
Er kwam een voorstel vanuit het college wat wij graag afgetikt
zagen om dit dossier nu eens te gaan sluiten. De ChristenUnie en
de SGP willen toch graag dat de wethouder weer overnieuw naar
oplossingen gaat zoeken.
Economische activiteiten buitengebied
Er is in juni een beleidsstuk aangeboden waarin een aantal regels
staan over economische activiteiten in het buitengebied. Voor
Gemeentebelang is het belangrijk dat er nevenactiviteiten in het
buitengebied kunnen plaats vinden maar dat dit wel in de gaten
gehouden wordt dmv regelgeving zodat er geen bedrijventerreinen
ontstaan waardoor onze mooie landelijke omgeving verloren kan
gaan.
Grondbeleid doel
Met het voeren van een grondbeleid wenst Nunspeet de volgende
doelstellingen te realiseren; 1. het waarborgen van een duurzame
en veilige leefomgeving door een optimale ruimtelijke inrichting; 2.
het voeren van regie over ruimtelijke ontwikkelingen; 3. het
optimaliseren van het financiële resultaat uit de grondexploitatie.
U ziet aan de bovengenoemde punten wel dat dit een onderwerp is
waar nu niet meteen concreet iets bij aan te geven is. Daarom heb
ik de wethouder gevraagd per item wat zich op dit gebied voor zal
doen ons duidelijk mee te nemen in het hoe en waarom van de
gemaakt keuzes van het college.
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Ook deze periode ben ik weer veel op stap geweest. Soms alleen,
soms met andere fractieleden of soms met leden uit de steunfractie. Het is goed maar vooral ook prettig om onze inwoners te
spreken. Wat houdt hen bezig, waar zijn of ontstaan knelpunten,
hoe pakt het beleid uit voor onze inwoners?
Zo doen wij elk jaar mee aan NL doet. Ik ben dit jaar in Vierhouten
geweest om te helpen bij de schoonmaak van het hert. Die kan het
hele jaar weer schitteren op alle foto’s die ervan gemaakt worden.
Netwerkbijeenkomst sociaal domein. Deze bijeenkomst werd door
de gemeente georganiseerd. Ondanks dat het niet mijn portefeuille
is, was het voor mij een mooie kans om mij hierin verder te
verdiepen.
Voor wat betreft de Omgevingwet is er veel gebeurd. Er zijn allerlei
organisaties en verenigingen aangeschreven om hun input te
geven met betrekking tot de inrichting van onze omgeving richting
de toekomst. Uit de gegevens die op deze avonden verzameld zijn
is een praatstuk gemaakt wat in juni alle inwoners van Nunspeet de
kans gaf hierop te reageren. Burgerparticipatie is een belangrijk
onderdeel van de omgevingswet vandaar ook de bijdrage van
leerlingen uit klas 5 VWO van het LFC in Elburg. Ik vond het
bijzonder te zien wat er uit de opdrachten kwam en hoe de reacties
in het debat waren. Deze jongeren zien graag dat er ook in de
kleine kernen huizen bij komen voor diegene die daar graag willen
blijven wonen. Van hen hoeft de natuur ook niet op slot maar
er moet wel goed mee om gegaan worden. Let op nesteltijden et
cetera. Zij zagen ook de mogelijkheden voor nieuwe economische
activiteiten die voor werkgelegenheid moet blijven zorgen en ook
kreeg duurzaamheid en het zuinig omgaan met grondstoffen
voldoende aandacht.
Bent u na de opening al in het Elspeets museum geweest? Een
bijzonder initiatief waar jaren aan gewerkt is en ik kan het u
van harte aanbevelen. Een klein museum waarin alles over Elspeet
te vinden is. Van schapen en herders tot klederdracht en de
kerkgang. Allemaal belangrijke onderwerpen die Elspeet zo
kenmerkend maken.
In april ben ik naar verschillende vieringen geweest waar de bevrijding van onze gemeente centraal stond. Begin mei heeft elke kern
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op zijn eigen wijze de herdenkingen en landelijke viering van onze
vrijheid georganiseerd.
Ook hebben wij weer een avond bijgewoond met onze nieuwe
inwoners. Altijd weer horen we hoe mooi men onze gemeente vindt
en hoe prettig het wonen hier is. Kijk en daar doen wij het voor. Wij
zijn trots op onze gemeente en willen er mede voor zorgen dat het
een mooie gemeente blijft om prettig te wonen en te verblijven.
Tijdens de BKN Bedrijvendag zijn wij al fietsend door het dorp bij
drie bedrijven op bezoek geweest. Elk jaar zien wij bedrijven waar
het bestaan in Nunspeet soms niet eens bekend is maar met vaak
internationale allure. Wij hebben de kwekerij Bloemenkampen
bezocht, Aarding, NE distriservice en als afsluiter Jos Dekker.
De ontwikkelingen die zich regionaal voordoen blijven wij ook
scherp in de gaten houden. Daarvoor bezochten we de NEO
bijeenkomst. NEO staat voor Nunspeet Elburg Oldebroek.
Gemeentebelang begrijpt dat wij op sommige gebieden regionaal
moeten samenwerken maar voor ons is het niet zo dat dit
vanzelfsprekend alleen richting het oosten is. In de gemeentes
Harderwijk en Ermelo gebeurd ook veel wat voor onze gemeente
ook belangrijk is.
Kent u het Aortjeshus? Wij zijn met een groep Gemeentebelangers
op bezoek geweest. Ik kan u verzekeren dat het de moeite waard is
om er eens naar op zoek te gaan...
De onthulling van het beeld van Molijn de Groot hebben wij laten
schieten. Niet omdat dat niet leuk is maar omdat Martin, Henry en
ik ons al hadden opgegeven voor de Maatjesmiddag. Wij waren te
gast bij Proson (zij zijn samen gegaan met de Inclusief groep) en
hebben daar meegewerkt met een werknemer die daar werkzaam
is. De meeste mensen daar hebben een visuele beperking en ik
kan u vertellen hoe moeilijk het voor ons is om zulke werk uit te
voeren met een bril op waardoor je niets meer ziet.
Dit zijn altijd bijzondere momenten, je mag meekijken in een
organisatie die voor ons als gemeente heel belangrijk is bij het
uitvoeren van de participatiewet. Mooi om weer te mogen ervaren
hoe belangrijk werk voor iedereen is.
41

42

Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Julia Vriend

Intro
Het is weer juni en de ervaring leert mij als raadslid dat dit een van
de drukste maanden. Dit is immers de laatste vergadering voor het
zomerreces. Wat mij wel verbaasde is dat in mei de vergadering
voor de commissie maatschappij en middelen werd afgelast
vanwege het gebrek aan agendapunten en dat we in juni 10 (!)
agendapunten hadden. Vanwege de grote agenda is er zelfs een
extra vergadering gepland. Desalniettemin hebben we het
daarmee te doen en zijn we met goede moed begonnen met het
voorbereiden van de stukken. Fijn daarbij is dat we nu een leuke
grote groep gemotiveerde steunfractieleden hebben (en bestuursleden) die meedenken. Een waardevolle input wat je werk als
raadslid leuk maakt, je kan immers sparren met iemand die er
blanco instaat, je moet als partij immers niet vastroesten.
Veilige toegang tot zorgwoningen
Een belangrijk punt tijdens de afgelopen periode in de commissie
maatschappij en middelen was de sleutelkluisjes: hulpbehoevende
inwoners worden vaak verplicht een sleutelkluisje te nemen. Echter
zijn die vaak niet veilig dan wel het is zichtbaar dat iemand
slecht ter been is. CDA en CU kwamen met een initiatiefvoorstel
die kort gezegd inhield dat de gemeente maar moet betalen voor
gecertificeerde sloten. Maar wie is hier nu verantwoordelijk voor?
Niet de gemeente naar onze mening. De landelijke overheid wil dat
ouderen langer thuis willen wonen en zorgverleners stellen eisen
aan de toegang van een woning. Dus de verzekeraars en de
landelijke overheid zijn aan zet. Wel kan de gemeente een
faciliterende rol in de zin van regisseren wat ons betreft krijgen. Let
wel: uiteraard willen wij dat hulpbehoevenden veilig zijn maar dat
geldt voor al onze inwoners. Met de verantwoordelijkheid daar
waar het hoort.
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Nota Armoedebeleid 2017-2018
Naast de sleutelkluisjes hebben we het in de commissie gehad
over de minimaregelingen. Minimaregelingen zijn er voor mensen
met een minimum inkomen. Dit kan een uitkering of salaris zijn.
Goed om te weten is dat de minimaregelingen als kwijtschelding
gemeentelijke belastingen, bijzondere bijstand en dergelijke niet
alleen voor de uitkeringsgerechtigde is maar ook voor mensen met
een inkomen van 120% van de bijstandsnorm (hoogte uitkering die
je krijgt bij bijstand). Gemeentebelang strijdt hier al jaren voor en
we zijn blij dat het College dit inziet. Want als je werkte en net iets
meer verdiende dan de bijstand kreeg je geen minimaregelingen
en had je dus minder dan met een uitkering. Werken moet lonen
en dat gaat nu gebeuren. Maak gebruik van uw rechten en laat
berekenen of u in aanmerking komt. De volgende punten werden
gewijzigd. U ziet dat we vanuit onze genen natuurlijk ook blij zijn
met de andere punten zoals sport en cultuur voor iedereen mogelijk
maken.
1. De bijdrage voor sociaal culturele activiteiten voor kinderen
verhogen van € 150,- naar € 300,- per jaar.
2. De inkomensgrenzen voor sociaal culturele activiteiten en de
collectieve zorgverzekering in 2017 te verhogen van 110% naar
120% van de bijstandsnorm.
3. De inkomensgrenzen voor de afvalstoffenheffing en de
individuele inkomenstoeslag per 2018 verhogen van 110% naar
120% van de bijstandsnorm.
4. Ondersteuning van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
met € 5.000,- vanuit de post minimabeleid, deze fondsen inzetten
als aanvulling en niet als basis.
5. De extra middelen voor armoedebestrijding (€ 89.535,- en
€ 3.710,-) toevoegen aan de post minimabeleid in de begroting
waarmee de extra uitgaven voor de sociaal culturele activiteiten
bekostigd kunnen worden.
6. De post minimabeleid in de begroting 2018 verhogen met
€ 118.055,-.
7. In 2017 een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening vaststellen.
In 2017 de bijstandsverlening aan zelfstandigen verder optimaliseren.
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Preventie- en handhavingsplan alcohol 2017-2021
Tot slot stond preventie op de agenda waaronder alcoholbeleid. Wij
hebben wat zorgen over hoe onze inwoners met alcohol omgaan
en dat hebben we uitgesproken. Beste mensen: wees bewust en
maak bewust. Alcohol kan gevaarlijk zijn en overmatig gebruik leidt
tot ellende. De vakantie staat weer voor de deur en een drankje
mag als u maar weet wat u doet. Geef als ouders het goede
voorbeeld aan uw kinderen. Een gezonder alcoholgebruik is vooral
een taak voor ons allemaal en de overheid is slechts daar om in te
grijpen waar de samenleving het niet zelf doet. Daarom begint de
gemeente met voorlichting en preventie. Pas als het nodig is zal de
gemeente handhaven. Om te kunnen handhaven zal behoorlijk
extra handhavingscapaciteit worden ingezet.
Ik wens u (alvast) een fijne en zorgeloze vakantie toe!
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Radio-uitzendingen

KLEIN BINNENHOF
UITZENDSCHEMA 2017
donderdagavond 19.00 uur – 20.00 uur
Het resterende uitzendschema is nog niet bekend bij de redactie.

Loopt u al warm
Voor de 9e Nunspeetse
Heideloop?

Zaterdag 19 augustus
Doe mee of word vrijwilliger!
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9e Nunspeetse Heideloop
...de Nunspeetse Heideloop is echt de mooiste nog niet door
het grote publiek ontdekte heideloop van Nederland! En wat
mij betreft mag dat zo blijven.
Bovenstaande reactie was te lezen op de blog van een hardloper
die mee deed aan de Nunspeetse Heideloop. Een loopevent wat
in 2017 alweer voor de 9de keer georganiseerd gaat worden op
zaterdag 19 augustus door onze vereniging Gemeentebelang. Een
mooie traditie!
De voorbereidingen zijn in volle gang en de voorinschrijving is ook
geactiveerd, men kan zich opgeven voor drie hardloopafstanden te
weten de 5, 10 en 15 km maar ook voor 3 wandelafstanden te
weten 10,15 en 25 km die natuurlijk ook voor Nordic Walking
geschikt zijn. Zie voor opgave: www.nunspeetseheideloop.nl/
De routes gaan over de mooie heide en door de schitterende
bossen in de omgeving van de gemeente Nunspeet. Dat is volop
genieten van de bloeiende heide in onze mooie gemeente. De
speelweide op de Stakenberg is ons start en finishterrein. Is het
lopen niet iets voor u maar wilt u wel uw steentje bijdragen? Wij
kunnen overal vrijwilligers gebruiken en ik garandeer u dat u er een
gezellige dag voor terug krijgt!
Ook dit jaar hebben wij weer een goed doel uitgekozen waar wij
een gedeelte van de opbrengst aan schenken. Voor 2017 is dit
de dorpsvereniging "Vierhouten". Hiermee wil Gemeentebelang
laten zien dat zij al onze kernen belangrijk vindt. Natuurlijk vergeten
wij ook niet om onze hoofdsponsor nog eens te benoemen:
Cheap-Fit Fitness
Verder willen wij natuurlijk ook al onze andere sponsoren nogmaals
bedanken voor hun bijdrage.
Met een sportieve groet,
Coördinatie Heideloop
Corrie Jansen
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Agenda vergaderingen
Augustus 2017
Dinsdag

29

Raadsvergadering (facultatief)

Maandag

4

Fractieberaad voor de Commissies

Donderdag

7

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

11

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

14

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

20

Bestuursvergadering

Maandag

25

Bestuur Jong Gemeentebelang

Maandag

25

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

28

Raadsvergadering

September 2017

Mutaties
Verhuizingen:

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

Afscheid

Welkom

Mevrouw H. van der Vlis - Jung is overleden. Wij wensen familie en
vrienden veel sterkte.
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Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

Juli 2017
Dhr. W.E. Blom

Dhr. M.A. Konings

Dhr. P.C. de Bolster

Dhr. J.C.W. van der Kraan

Mw.
Dhr.
Mw.
Dhr.

Mw. A.J.G.F. Kranenburg
Mw. F. Storteboom - Zijlstra
Mw. J. Vriend

M. Bouw - Gerritsen
M.R. Fidder
A. Franken
P. Hokke

Augustus 2017
Dhr. R. Boeve

Mw. J. van Rossen

Dhr. B. Bijvank

Dhr. A. van Ruler

Dhr. G.G.M. Bischoff

Dhr. G. Vinke

Dhr. H. Jung

Dhr. D. Vis

Mw. M. Konings
Dhr. J. Moll
Dhr. Chester van Olst

Dhr. Mike Zevenbergen
Mw. D. de Zwaan - Pluim

September 2017
Dhr. M. Bosman

Mw. J. Mensink

Mw. W. Eskes

Dhr. J. Pluim

Dhr. D. Keppel

Dhr. J. van Slooten

Mw. F. van Keulen

Mw. M.L. van Slooten - Keijzer

Dhr. K. Kolstee

Mw. Heleen van Tol
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