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Redactioneel                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                       
 
 
                                
 
                               
 
                
                          

De zomer voorbij! 
De scholen zijn weer begonnen, evenals de verenigingen/clubs en 
hoogstwaarschijnlijk bent u ook alweer aan het werk. Kortom de 
zomer is nu echt voorbij en het najaar staat voor de deur.  
 
Het najaar staat voorzichtig al in het teken van de aftrap richting de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018. Uiteraard gaat het raads-,     
bestuurs- en promotiewerk altijd door en daar kunt u volop over   
lezen. Toch zijn de ogen alvast gericht op de bijzondere Algemene 
Ledenvergadering op woensdag 15 november 2017, waar wij u van 
harte voor uitnodigen. 
 
Hoewel de gele zon steeds minder zal stralen, komt de gele      
campagne in het Klaverblad al voorzichtig op stoom. Hopelijk loopt 
u ook al warm, u kunt tenslotte altijd aansluiten of op bezoek       
komen bij een van de activiteiten of vergaderingen. Gewoon voor 
een gezellig praatje, een hart onder de riem of eender welke      
suggestie.  
 
Samen, en bij Gemeentebelang is dat ook echt iedereen, gaan wij 
een mooie tijd tegemoet. Leest u snel verder, want het Klaverblad 
staat weer boordevol informatie. Ook het verslag van de geslaagde 
Nunspeetse Heideloop is de moeite waard. Heeft u meegelopen of 
geholpen als vrijwilliger? De foto’s en de uitslagen zijn te vinden via 
de website www.nunspeetseheideloop.nl. 
 
Veel leesplezier namens de redactie, 
Mark van de Bunte  

 

 

http://www.nunspeetseheideloop.nl/
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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


8 

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 Zwinkels 
Kuyperstraat 75 
8072 GB Nunspeet 
06 - 53676809 
kiki.zwinkels@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Jong Gemeentebelang 

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

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 

mailto:kiki.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:floortje.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:marc.konings@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:marc.konings@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 

Bestuurslid (op afstand) 

Chester van Olst 
Markstraat 7a 
8071 GV Nunspeet 
06 - 5212 9846 
chester.vanolst@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:chester.vanolst@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Door de aspirant-voorzitter 
Mark van de Bunte 

Van de Bestuurstafel 

Het voelt als een debuut op het witte doek, een stukje schrijven in 
het Klaverblad als aspirant-voorzitter. Met genoegen mag ik sinds 
de zomer enkele bestuurstaken van Martin Mol overnemen. Zo 
ook het informeren van de leden in ons mooie Klaverblad.  
 
Wij hebben de luxe van veel actieve mensen bij Gemeentebelang, 
zodat iedereen de mogelijkheid heeft zich te oriënteren op zijn of 
haar rol richting het voorjaar van 2018. Uiteraard is het belangrijk 
te vermelden dat het voor mij in de rol van aspirant-voorzitter is. 
Op de bijzondere Algemene Ledenvergadering kiezen de leden 
namelijk rechtstreeks een nieuwe voorzitter. U bepaalt tenslotte! 
 
Zo treft u bij het Klaverblad een warme oproep aan voor de extra 
Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 november 2017. 
Het is een belangrijke vergadering waar naast het voorzitterschap, 
nog veel meer op de agenda staat. Zo is het aspirant-
penningmeesterschap alvast overgedragen aan Danny Vis en het 
bestuur hoopt het samen met de leden te bekrachtigen.  
 
Ook is er de aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
De leden kunnen stemmen over de kieslijst en wij hopen u in grote 
getallen te ontmoeten zodat wij samen een sterkte en breed      
gedragen lijst kunnen presenteren.   
 
De aanloop naar de verkiezingen is een leuke en leerzame        
periode. Zo zijn de voorbereidingen reeds van start gegaan      
middels een drietal commissies, te weten promotiecommissie, 
kiescommissie en het verkiezingsprogramma-commissie. Ook 
daarover zullen wij u bijpraten, hetzij middels Het Klaverblad en 
anderzijds zult u ons vast en zeker tegenkomen. Want het is alom 
bekend: Gemeentebelang is altijd en overal! 
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Het enthousiasme is groot en wij gaan zonder twijfel met z’n allen 
een spetterende campagne tegemoet. 
 
Heideloop 
Verderop in het Klaverblad leest u ook nog een verslag van de 9e 
editie van de Nunspeetse Heideloop. De opbrengst zal de (nieuwe)
penningmeester tijdens de ALV tonen, maar de winst zit in de 
saamhorigheid en het op de kaart zetten van Gemeentebelang. 
Met dank aan alle vrijwilligers is de Heideloop een evenement van 
formaat, waar wij als vereniging bijzonder trots op zijn.  
 
Jong Gemeentebelang 
Bij Jong Gemeentebelang is Jurian Mensink (tijdelijk) van de    
voorgrond  verdwenen middels stage/werk. Uiteraard gaan wij       
de aanwezigheid van Jurian missen, maar wij begrijpen en          
respecteren zijn keuze om op non-actief te gaan. Vanzelfsprekend 
blijft Jurian Gemeentebelanger en waar mogelijk mag hij altijd    
aansluiten. 
 
Kent u toevallig iemand van onder de 27 jaar die wil aansluiten? 
Wij zijn op zoek naar extra jong talent! Jong Gemeentebelangers 
laten het geluid van onze jeugd horen en dragen bij aan een      
vooruitstrevend beleid in de gemeente Nunspeet. Misschien kunt u 
een kennis, vriend(in) of uw zoon/dochter enthousiasmeren! 
 
Slotakkoord 
Heeft u vragen of misschien wilt u eens nader kennismaken? U 
kunt altijd contact opnemen met mij of een van onze bestuursleden. 
De gegevens staan in het Klaverblad en uiteraard ook op onze 
website www.nunspeet-gemeentebelang.nl. Op onze website vindt 
u onder andere nieuwsberichten en de weblog van Henry. Zeker de 
moeite waard om eens een kijkje te nemen.  
 
Namens het bestuur hoop ik u te ontmoeten bij een van onze       
activiteiten, vergaderingen of bezoeken en anders tot woensdag 
15 november 2017!  

http://www.nunspeet-gemeentebelang.nl/


16 

Van de Wethouder 

Door de wethouder 
Marije Storteboom 

Stationsomgeving 
Na een heerlijke zomer mocht ik eind augustus weer aan de slag. In 
de eerste weken van het nieuwe seizoen waren er veel lopende 
zaken om mee bezig te zijn, maar ook een aantal interessante     
ontwikkelingen. Zoals bij de Stationsomgeving, waar we hebben 
besloten om het O-team (Ontwikkel Team) in te schakelen. Het O-
team is een team van het Ministerie van Infrastructuur. Dit team kan 
je als gemeente of provincie inschakelen bij complexe ruimtelijke 
opgaven. Omdat hier bij de stationsomgeving sprake van is,       
hebben we het O-team uitgenodigd om met ons mee te kijken. Het 
O-team heeft vervolgens drie bureaus benaderd om hun visie op 
het gebied te geven. Dit keer ging het niet over de verkeersopgave, 
maar over hoe ziet de stationsomgeving eruit voor de voetganger? 
Hoe kan je het gebied een beter programma meegeven (wat heeft 
het gebied nodig, horeca, kantoren of winkels?), en welke rol heeft 
de stationsomgeving als poort van de Veluwe.  
 
In de gesprekken met deze bureaus kwamen allemaal nieuwe     
inzichten, we zijn door het gebied gelopen met deze groep mensen 
en dan kijk je heel anders naar het gebied. Wat opviel was het     
enthousiasme van de bureaus over de locatie en de kansen die we 
als Nunspeet hier hebben. Een persoon zei letterlijk, er is hier nog 
niets verpest met hoogbouw of andere lelijkheid, het kan een mooi 
visitekaartje worden voor onze entree. Deze bureaus komen begin 
oktober met hun visies, deze zullen worden besproken met een 
groep stakeholders uit het gebied en waarschijnlijk in november ook 
met de raad (om ook de raad mee te nemen in deze andere        
benaderingen). Met deze input zal er ook worden toegewerkt naar 
een totale visie van het gebied. Waar de oplossing om de              
problematiek bij de spoorwegovergang op te lossen dan onderdeel 
van uitmaakt.  
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Ook dat proces rondom de spoorwegovergang loopt volop. In dit 
zogeheten LVO traject wordt er getekend en gerekend en worden 
veel verschillende varianten onderzocht. Ook dit is een spannend 
proces, we zijn benieuwd waar dit op uitkomt.  
 
Kadernota sport 
Naast de stationsomgeving zijn er nog twee onderwerpen die dit 
jaar nog tot besluitvorming moeten leiden, dat is de kadernota sport 
en het onderzoek ‘Paarse’ heide. De kadernota sport richt zich      
op hoe gaan we om met de sportaccommodaties binnen de         
gemeente Nunspeet, antwoorden op vragen als wie beheert deze 
accommodaties, hoe gaan we om met de velden, maar ook een 
uitspraak over hoe gaan we verder met het zwembad? We hebben 
afgelopen jaar er voor gekozen om als gemeente Nunspeet het 
Sportbedrijf op te richten. Het sportbedrijf beheert en exploiteert het 
zwembad en de sporthal en de Feithenhof. De gemeente is 100% 
aandeelhouder van deze organisatie. We zien hier hele positieve 
resultaten, niet in het minst in de uitstraling die het zwembad nu 
heeft en ook vooral in de energie die er weer is om van ons       
zwembad gewoon het mooiste zwembad te maken hier in de       
omgeving. De vraag die in de kadernota sport voorligt is dan ook, 
gaan we verder met een organisatie zoals het Sportbedrijf of is het 
nog op een andere manier beter of slimmer.  
 
Onderzoek ‘Paarse’ heide 
Het onderzoek Paarse heide zal hopelijk in het najaar worden            
afgerond en zal verder richting geven aan hoe we als gemeente 
onze heide willen beheren en onderhouden. Dit onderzoek is een 
interactief proces geweest met de gemeenteraad, de vragen       
zijn gekomen vanuit de raad en ik heb die opgepakt om in            
gezamenlijkheid te kijken wat de problematiek is en hoe we die 
kunnen oplossen. We hebben ons hierbij onder andere laten      
bijstaan door een hoogleraar uit Wageningen met ontzettend veel 
verstand van zaken. Uiteindelijk zullen de resultaten van dit        
onderzoek ook meer duidelijkheid moeten geven aan de    
Schaapskudde in Elspeet, vragen als kan de kudde groeien (met 
aanvullend een nieuwe of een extra kooi) worden dan ook            
beantwoord.  
 
Naast deze dingen zijn we als Gemeentebelang natuurlijk druk aan 
het werk om de verkiezingen van 2018 voor te bereiden. Alle     
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commissies zijn opgetuigd en aan de slag gegaan. In een aantal 
commissies zit ik zelf ook. Het is een leuke manier om met elkaar 
te werken aan een goed verkiezingsresultaat. Ook het verkiezings-
programma moet geschreven worden, dit wordt ook binnenkort   
gestart. Ik wil vanaf hier ook alle leden oproepen als ze zaken    
hebben waarvan u denkt dit moet mee in het programma laat het 
weten. Het verkiezingsprogramma is tenslotte voor en van ons    
allemaal. Waarmee we als Gemeentebelang een basis willen      
leggen voor een beter en mooier Nunspeet.  

 
 

Schrijft u ook mee aan ons 
verkiezingsprogramma? 
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Berenbosweg 17 
8071 DX Nunspeet 

 
06—5118 8788 

Wij maken het mooi !!
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De fractie 
Er breken roerige tijden aan. Ook voor de fractie. Omdat volgend 
jaar maart de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden     
krijgen we extra werk. Campagne voeren en informatie ophalen 
voor het verkiezingsprogramma. Daarnaast zal het raadswerk ook 
wat grimmiger worden. Profileringsdrang is dan aan de orde van de 
dag. Dat is nu al zo. Bij Gemeentebelang proberen we een goede 
mix te maken. Wel zorgen dat we zichtbaar zijn, maar dat mag de 
verhoudingen en de te bereiken resultaten niet schaden. Gelukkig 
hebben we een grote fractie en veel andere Gemeentebelangers 
die meehelpen. Op personeelsgebied zijn er geen mutaties. Dus 
het is niet anders dan in het vorige Klaverblad. 
 

Vragen evenementenvergunning 
Omdat Gemeentebelang van mening is dat we een vitale gemeente 
moeten zijn waar inwoners en gasten graag verblijven moeten we 
zuinig zijn op evenementen in onze gemeente. Over dit onderwerp 
schreef ik een weblog. Wat daarna gebeurde was nogal hectisch. Ik 
kreeg heel veel reacties waarvan er slecht 1 een beetje positief was 
met aanbevelingen. De rest was nogal kritisch. Logisch dat je daar 
dan iets mee moet als je raadslid bent. Typisch genoeg is er een 
verschil in beleving tussen mensen in het gemeentehuis en de     
aanvragers van een evenementenvergunning. In het gemeentehuis 
denkt men dat het allemaal prima gaat en de aanvragers denken 
dat het echt anders moet. De strekking van mijn vragen aan het 
college betrof niet zozeer de inhoud maar juist de wijze waarop het 
proces tot een aanvraag verloopt: zeg maar de procedure. De       
belastingdienst zegt altijd: “leuker kunnen we het niet maken maar 
makkelijker wel”. Dat is de richting die we moeten willen met z’n 
allen. Dan moet je wel weten hoe de aanvragers het proces        

Door de fractievoorzitter 
Henry Stulen 

Commissie Algemeen Bestuur & Commissie 

Ruimte en Wonen 
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beleven. Dus dat moet je ze dan vragen. Nu kreeg ik ook           
meldingen van mensen die richting gemeente anoniem wilden     
blijven dus voor mij moest een onderzoek worden gedaan door  
externe onderzoekers. Deze aanvragers voelden zich (in de toe-
komst) afhankelijk van de gemeente. We vroegen het college dus 
om een onafhankelijk onderzoek te laten doen. Het college ziet 
echter de ernst van de zaak niet en antwoordde dat het wordt    
meegenomen bij een onderzoek wat toch al jaarlijks gebeurd. Dat 
was natuurlijk een teleurstelling. Ik bedacht vervolgens om het dan 
zelf maar te organiseren. Mijn idee was om studenten als stage of 
projectopdracht dit onderzoek te laten doen. Het toeval wil dat er 
spontaan twee studenten bij mij op het net kwamen. Als het een 
beetje meezit komt er dus toch nog wat resultaat. Dan maar hopen 
dat het college er ook wat mee wil. 
 

Vragen afsluiting Oosteinderweg 
Omdat het vakantie was blijft het in dit Klaverblad bij schriftelijke 
vragen. Gemeentebelang is tegen het afsluiten of verkeersluw    
maken van wegen. Natuurlijk zouden we daarvan kunnen afwijken 
als er een goed verhaal onder ligt maar de basis is dat we dat niet 
willen. Bij de vergunningen voor de Oostelijke rondweg en de Kolk 
is opgenomen dat de Oosteinderweg zal worden afgesloten.       
Natuurlijk geen goed idee wat ons betreft. Nu moet ik eerlijk       
zeggen dat ik dus bij de vergunning ook niet heb opgelet. Omdat 
omwonenden al een handtekeningenactie hadden gehouden en 
een brief hadden verstuurd naar het college wisten we al meer. Het 
college van B&W besloot tot afsluiting en een jaar na opening van 
de rondweg Oost de effecten te evalueren. Gemeentebelang vroeg 
het college om het besluit om te draaien. Dus de Oosteinderweg 
niet afsluiten en een jaar na opening van de rondweg Oost            
de effecten te evalueren. Wij zien veel nadelen in het afsluiten 
(knippen) van de Oosteinderweg. Veel auto’s zullen meer           
kilometers moeten gaan maken met extra belasting van andere    
wegen zoals de Oenenburgweg. Dat omrijden geeft meer fijnstof 
en stikstof uitstoot wat juist gecompenseerd moest worden voor de 
rondweg Oost. Slecht voor het milieu dus. Ook de beleving en het 
gebruiksgemak van wegen zal door inwoners van de gemeente 
onnodig negatief worden beïnvloed. Voor de ondernemers op De 
Kolk zal het ook geen positief effect hebben. En als elke seconde 
telt voor hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance zou 
de knip ook weleens nadelig kunnen zijn. Onlangs kreeg ik nog een 
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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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mail van iemand uit Doornspijk die graag in Nunspeet komt om     
inkopen te doen of om gebruik te maken van andere voorzieningen. 
Die wordt het ook niet makkelijker gemaakt. Het college geeft         
in reactie op onze vragen aan dat het open houden van de    
Oosteinderweg betekent dat de rondweg niet gebruikt mag worden. 
Dat lijkt bijzonder omdat het blijkbaar wel kan na een jaar en       
evaluatie. Wetgeving uit Den Haag of mogelijk zelfs uit Europa die 
ik niet kan uitleggen. We willen ons echter wel aan de wet houden 
dus moeten we het ermee doen. Dus volgend jaar krijgt dit een    
vervolg en ik hoop dat er dan een heropening komt van de weg. 
Overigens is er wel goed nagedacht over de hulpdiensten. Er komt 
een beweegbare paal die de hulpdiensten wel doorlaat.   
 

Slotwoord 
De laatste loodjes richting verkiezingen. Het landschap zal anders 

zijn dan bij de vorige verkiezingen. Het lijkt erop dat er twee nieuwe 

lokale partijen mee gaan doen. Onze afsplitser Henk Junte met 

ABN en bij hem zijn weer mensen afgesplitst en die noemen zich 

dan weer DePartij. Voor Gemeentebelang een mooie uitdaging    

om te laten zien dat we vanaf 1945 veel hebben bereikt en veel 

hebben geleerd. Dat laatste is natuurlijk een voortdurend proces. 

Persoonlijk ga ik nog meer mijn best doen om Gemeentebelang 

ook te laten zijn wie we moeten zijn. De Gemeentebelang cultuur 

die herkend wordt door onze inwoners. Vooral ook niet zo worden 

als DePartij of ABN of welke andere partij dan ook. Wij zijn          

Gemeentebelang en daar zijn we trots op en dat zullen we laten 

zien ook! In de campagnetijd zullen we trots de straten en pleinen 

geel kleuren. Nou ja…. ik zal ook nog een rood pak aantrekken en 

een baard omhangen maar daar zit een geel logo op.  
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Inschrijfformulier 
                                 

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

                          O Lid tot 27 jaar €  12,50 

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

Wilt u Gemeentebelang helpen? 

Wij streven naar zo veel mogelijk leden 

Opgeven via de website of het ingevulde formulier insturen naar:  
 

www.gemeentebelang-nunspeet.nl  
 

Anne Timmerman - Zwikker 
Kastanjelaan 9 

8071 AM Nunspeet 
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Commissie Maatschappij en Middelen  

Door raadslid 
Martin Mol 

Had ik in het vorige Klaverblad nog veel te melden vanuit mijn      
portefeuille in deze commissie, deze maand had alleen mijn fractie-
genoot Julia een onderwerp ter bespreking maar was wel aanwezig 
en hoefde mijn oor slechts te luister te leggen. Altijd nuttig om     
collega raadsleden weer even te spreken na de vakantie. Je weet 
nooit waar het goed voor is. 
 

Uitvoeringsplan Samenwerking Noord Veluwe 
Vorige week werd duidelijk dat Henry voor zijn werk bij de          
Marechaussee direct naar Curaçao moest. Aan mij de eer om in de 
commissie Algemeen Bestuur waar te mogen nemen. Vandaar dit 
onderwerp een keer van mijn kant. 
 

Over dit onderwerp heeft Henry in het Klaverblad van maart al een 
en ander beschreven. Naast datgene wat we in de fractie reeds 
met elkaar hebben besproken heb ik de vergadering Algemeen  
Bestuur van afgelopen februari met het eindrapport van de heer 
Jansen nog eens teruggeluisterd. Wat mij daarin op viel tijdens de 
bespreking van dit onderwerp waren 2 belangrijke woorden die 
steeds terugkwamen: vrijheid…en vertrouwen. Vrijheid en het     
vertrouwen naar onze gemeente toe om deze samenwerking      
verder gestalte te geven. Maar ook naar de andere buurgemeenten 
toe deze vrijheid en het vertrouwen geven om deze hernieuwde 
samenwerking op een goede manier verder uit te gaan voeren.  
 

In dit uitvoeringsplan gaat het met name over de realisatie van    
strategische en beleidsmatige opgaven voor de deelnemende     
gemeenten. Het gaat dan over bijvoorbeeld de economische      
kansen van de ontwikkeling van luchthaven Lelystad, versterking 
van de toeristisch-recreatieve functie van de Veluwe, verbetering 
bereikbaarheid A28 en het ontwikkelen van een regionale           
economische ontwikkelingsstrategie. Beleidsmatig zal er             
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uitwisseling van kennis en samenwerking plaats vinden over       
onderwerpen als woningbouw, duurzaamheid en bedrijven-
terreinen. Binnen deze strategische en beleidsmatige taken is er 
een verdeling van deze onderwerpen gemaakt. Onze gemeente 
heeft strategisch de sociale economische ontwikkeling en beleids-
matig de economie als taken waar zij het voortouw ook voor de    
andere gemeenten zullen nemen. 
 

Waar het de fractie van Gemeentebelang om gaat is: Wat betekent 
dit alles voor onze inwoners. Wat zijn de effecten, wat gaan zij    
ervan merken? Dat is de essentie, daar gaat het om. Daar doen wij 
het voor! 
 

Met dit uitvoeringsplan is er een goede basis gelegd voor            
hernieuwde samenwerking, volgens ons. Want als deze nieuwe 
samenwerking tussen de gemeenten mislukt dan is het alternatief 
een gemeentelijke herindeling. Die richting willen wij beslist niet op. 
Wij hechten aan zelfstandigheid en korte lijntjes met en voor onze     
inwoners. Wij hebben er vertrouwen in dat, zowel onze gemeente 
als onze buurgemeenten, deze hernieuwde samenwerking op een 
goede en gedegen wijze ten uitvoer zullen brengen. 

 

 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 
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Kramm’s Column  

Beeldvorming en perspectief 
U herkent het vast: voorwerpen die dichterbij staan lijken groter. Ga 
naar de toren van Pisa in Italië en iedereen ‘duwt’ de toren op de 
foto in de goede richting. Het is spelen met het perspectief. Ook in 
ons brein spelen wij dagelijks (en onbewust) met perspectief. Laat 
u in de ochtend de koffie vallen… dan is het vast een opmaat voor 
een dag vol ongeluk. Wij hebben de neiging zaken op te blazen of 
te overdrijven en creëren allemaal verschillende opvattingen (lees: 
beeldvorming). 

Beeldvorming is in de politiek essentieel. Geert Wilders bespeelt en 
beheerst het beter dan menig ander politicus. Hij wint discussies 
niet op inhoud, maar ‘twittert’ de overwinning naar zich toe. Wilders 
is in feite een gewiekste verkoper van lucht door alles op te blazen. 
Hij heeft het over een tsunami aan vluchtelingen en totale infiltratie 
van de islam in Nederland. Hij hanteert een perspectief van het    
onmiddellijke en directe nabijheid.  

Wij hoeven het niet met Wilders eens te zijn en hij bereikt niet veel 
zolang mensen het juiste perspectief hanteren. Uiteindelijk gaat het 
in de politiek om de inhoud. Om de kansen en bedreigingen te zien 
vanuit het hele spectrum. In de gemeente Nunspeet gaat het niet 
alleen om het stationsplein. Het gaat ook over de ondernemers in 
Vierhouten, de heide in Elspeet en de vliegroutes boven Hulshorst. 
Toch bepaalt beeldvorming in grote mate het politieke speelveld. 

Perspectief maakt de politiek aantrekkelijk en kwetsbaar tegelijk. 
Het is bijzonder moeilijk alles in ogenschouw te nemen en de juiste 
afweging te maken. Vandaar dat er een bepaalde tactiek bij komt 
kijken. Het is een spel met veel krachtenvelden. Het spel speelt 
zich altijd af voor de camera en iedere invalshoek is anders. Net 
zoals in Pisa is optisch bedrog aan de orde van de dag. Gelukkig 
weet de inhoud genoeg stof tot nadenken te brengen… toch? 
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Psy Go 
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Commissie Ruimte en Wonen 

Door raadslid 
Corrie Jansen 

Ik hoop dat u een fijne vakantie periode heeft gehad. Misschien 
bent u op stap geweest naar een andere omgeving maar misschien 
bent u ook wel gewoon lekker thuis gebleven. Zelf heb ik in juni al 
wat mooie dagen mee kunnen pakken en die gebruikt om heerlijk te 
fietsen. Met de knooppuntenroute zijn er schitterende tochten uit te 
zetten en ik kwam zo op plekjes waar ik al lang niet meer was     
geweest. 
 

Aan het eind van de vakantie, voordat de stukken die voor de      
verschillende agenda's gepubliceerd worden, begint voor mij de 
drukte weer. Dan moeten de laatste puntjes op de i komen voor wat 
betreft de Heideloop. Er gaat veel organisatie inzitten maar met al 
onze Gemeentebelangers is het ook dit jaar weer een fantastische 
dag geworden! 
 

Wat kan ik nog vertellen over mijn portefeuille wonen? Wij wachten 
op de uitslagen van het woononderzoek en de gegevens van       
Omnia Wonen. Aan de hand daarvan zal gekeken worden of er               
verandering in ons beleid zal gaan komen.  
 

Gemeentebelang is blij dat de Paasheuvel verder kan met de    
plannen en dat de belangen en betrokkenheid van de inwoners van 
Vierhouten geborgd is in een convenant wat door middel van     
mediation tot stand gekomen is. De Paasheuvel is een belangrijke 
organisatie in en voor Vierhouten. Als de tijden veranderen en er 
besloten moet worden tot veranderingen in de bedrijfsvoering om 
financieel gezond te blijven moeten er beslissingen genomen     
worden. Na de informatie avond van vorig jaar is er goed overleg 
geweest tussen de verschillende belanghebbenden. Dit is iets      
wat steeds belangrijker wordt in onze maatschappij met een        
terugtrekkende overheid en een maatschappij die meer zelf mag 
organiseren. Dit is een leerproces wat zeker ook in de toekomst 
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nog de nodige aandacht zal krijgen. 
 

In Elspeet zal een natuurbegraafplaats gaan komen. Hetgeen      
betekent dat men een begraafplaats in de natuur koopt onder de 
voorwaarde van eeuwige rust. De graven zullen niet geruimd      
worden in de toekomst. Bij het vorige principe verzoek was er      
instemming van de commissie maar verder wel tegenstand voor 
wat betreft de plek en het parkeren. De provincie heeft ondertussen 
beleid gemaakt voor wat betreft natuurbegraafplaatsen en de regels 
om ze aan te leggen. De eigenaren van het Elspeterbos zijn hierna 
op zoek gegaan naar een andere locatie, vlakbij Mennorode wat 
een versterking geeft van de mogelijkheden als men gebruik wil 
maken van de natuurbegraafplaats. Er bevinden zich voldoende 
parkeerplaatsen bij Mennorode en zij beschikken over een kapel 
die dienst kan doen bij het afscheid. De commissie ging akkoord 
met het voorstel. 
 

In de rondvraag heb ik wat vragen gesteld over actuele zaken die 
ons vanuit de achterban bereikten. Zo gaf onze voormalige wethou-
der de heer Paul Gommers aan dat er op de nieuwe Veluwse Heu-
vels gas aangelegd wordt in de woningen. Dit is vreemd als je weet 
dat er in de jaren 70 voor gekozen is om elektrisch te koken in ver-
band met het gevaar van gas ten opzichte van elektrisch koken. Dit 
was met name op initiatief van Gemeentebelangers de heer Peter 
Pos,  de heer Reinderd Schrijver en zuster Schaap. Binnen          
afzienbare jaren zullen we helemaal van gasaansluitingen af     
moeten en dat maakt het nog wat vreemder vonden wij. De         
wethouder zal dit in het volgende overleg met Omnia meenemen en 
navragen. 
 

Voor de inwoners die daar nu wonen heb ik ook de vraag gesteld 
naar aanleiding van een vraag uit onze achterban of na de          
vernieuwing daar ook weer een woning voor beschikbaar is. Het 
betreft kwetsbare inwoners die niet zonder woning kunnen komen 
te zitten. De wethouder heeft hierop gereageerd dat er overlegd 
kan worden met de investeerder om voor de nieuwe woningen in 
aanmerking te komen. 
 

Verder heeft u misschien in de krant ook over de onrust gelezen die 
ontstaan is over een ontwikkeling van appartementen aan de     
Winckelweg. De eigenaar van de grond heeft aan de gemeente   
gevraagd wat de mogelijkheden zijn om daar nieuwe woningen te 
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ontwikkelen. Omdat dit een inbreidingslocatie betreft is het zo dat 
men dan kiest voor woningen die wij in onze woonvisie hebben 
staan, waar behoefte aan is. In dit geval is er gekozen voor          
onzelfstandige wooneenheden. Dat wil zeggen: een appartement 
met eigen ruimtes, maar de keuken moet gedeeld worden. Dit zijn 
mogelijkheden voor starters en jongeren die het huis uit willen. 
 

In onze gemeente hebben wij nog niet veel van zulke woningen. 
Toch is het een manier om  betaalbare  mogelijkheden te scheppen 
voor de eerder genoemde doelgroep. De onrust lijkt met name    
gebaseerd te zijn op verhalen die de ronde zijn gaan doen over    
mogelijkheden van bewoningen door Polen of verslaafde personen 
met de gevolgen van dien. Het is jammer dat er na twee informatie- 
avonden, waar aangegeven is dat dit absoluut niet de doelgroep is, 
toch blijft rondzingen. Gemeentebelang heeft er vertrouwen in dat 
een ontwikkelaar geen miljoenen in een ontwikkeling steekt en het 
dan laat verpauperen of dat er klachten over gaan komen. Eind 
september is er nog een informatiebijeenkomst en wij hopen dat 
deze angel er dan uit gehaald wordt en de omwonenden weten wat 
er gaat komen. 
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Commissie Maatschappij en Middelen  

Door raadslid 
Julia Vriend 

De zomer is weer voorbij en we zijn met de fractie weer volop     
bezig. Het eerste onderwerp na de vakantie was: de nota sturing 
en bekostiging jeugdhulp.  
 
Toen de jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid kwam van de             
gemeente heeft het college ervoor gekozen de opzet jeugdhulp-
verlening te laten zoals het was om een soepele overgang te      
garanderen. Nu zijn we op het punt gekomen om de zogeheten 
transitie jeugdhulp te transformeren zoals dat mooi heet. Ofwel: de 
hele jeugdhulp gaat op de schop. Zo wil het college jeugdhulp   
budgetneutraal maken. Een mooie maar ambitieuze doelstelling 
waarvan Gemeentebelang zich afvraagt of dat realistisch is.  
 
Het uitgangspunt is: ‘Licht waar het kan, zwaar waar het nodig is’. 
De cliënten en betrokkenen zijn zelf verantwoordelijk. Dat is        
logisch een ieder is immers verantwoordelijk voor zijn of haar      
leven. Maar kun je die verantwoordelijkheid van kinderen vragen? 
Niet alle ouders zijn instaat hun kinderen voldoende te begeleiden. 
Het CJG ondersteunt hierbij, afhankelijk van de (on)mogelijkheden 
van het gezin. het CJG krijgt ook meerdere taken. Maar kunnen de 
CJG het wel aan? We hebben hierover dan ook kritische vragen 
gesteld in de commissie. Jeugdhulp is een belangrijk onderwerp en 
alle kinderen verdienen een goede basis zodat kinderen kunnen 
uitgroeien tot stabiele, evenwichtige volwassenen.  
 
Voor de rest waren er geen onderwerpen in de commissie        
maatschappij en middelen. Wel maken we ons klaar voor de      
programmabegroting in oktober. Bij de programmabegroting wordt 
er onderhandeld over hoe het geld besteed wordt. Punten die     
belangrijk zijn voor Gemeentebelang kunnen ingebracht worden. In 
oktober zullen onze punten bekend worden!  
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KLEIN BINNENHOF 

 
UITZENDSCHEMA 2017 

 
donderdagavond 19.00 uur – 20.00 uur 

 
oktober  5  MM  CU 
   12  AB  college 
   19    SGP    
   26    gemeenteraad (begroting) 
 
november  2    VVD 
   9  MM  Gemeentebelang 
   16  AB  SGP 
   23    PvdA 
   30    gemeenteraad 
 
december  7  MM  CU    
   14    VVD 
   21    gemeenteraad 
   28    oliebollenuitzending (2 uur) 

Radio-uitzendingen 
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Verslag 9e Nunspeetse Heideloop 

Wat was het een fantastische negende Nunspeetse Heideloop! 
Op zaterdag 19 augustus jongsteleden is onze jaarlijkse Heideloop 
weer geweest met zoals gebruikelijk de start op de Speelweide aan 
de Stakenbergweg. Dit was de negende editie dus volgend jaar een 
mooi lustrum jaar.  
 
Gelukkig werd het weer beter dan de verwachtingen in eerste          
instantie aangaven en dit zagen we direct terug in het aantal      
deelnemers en met name het aantal wandelaars. Dit waren er maar 
liefst 254. Het was leuk om ook leden van onze eigen vereniging te 
zien die kwamen meelopen. Natuurlijk is het enthousiasme ook te 
danken aan het resultaat van de goed uitgezette routes in onze 
prachtige omgeving. Er kwamen veel complimenten over de routes 
van de wandelaars. 
 
Het aantal deelnemers aan het hardlopen is elk jaar ongeveer    
hetzelgde. Dit vanwege de vakantie periode en het feit dat het een      
zware loop is, een soort trial. Dit jaar waren het 167 lopers die mee-
deden. Voor de organisatie een prima aantal, zo kunnen we het 
goed overzien en een kwalitatief goede loop neerzetten. Ook heb-
ben we de laatste jaren grote stappen gezet om het evenement 
steeds professioneler te maken en we zien dit terug in de tevreden-
heid bij de deelnemers. De nodige investeringen zijn de afgelopen 
jaren gedaan en met een fantastische Lentetocht en een goede 
Heideloop hebben we samen een hele mooie bijdrage aan de     
verkiezingskas kunnen leveren! 
 
Ondertussen hebben wij de cheque met de bijdrage van € 300,00 
aan ons goede doel overhandigd, namelijk de Dorpsvereniging 
Vierhouten. Wij bedanken hen ook voor de geboden hulp tijdens 
het evenement. 
 
Voor de wandelaars onder ons: de Nunspeetse Lentetocht zal 
volgend jaar op zaterdag 19 mei zijn dus zet hem alvast in de 
agenda! En onze tiende Nunspeetse Heideloop zal volgend jaar 
op zaterdag 25 augustus zijn. Dit is 1 week later dan anders maar 
dit is in verband met de vakantieperiode die hier laat is. 
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Agenda vergaderingen 

Oktober 2017   

Maandag 2 Fractieberaad voor de Commissies 

Donderdag 5 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 9 Commissie Ruimte en Wonen 

Donderdag 12 Commissie Algemeen Bestuur 

Woensdag 18 Bestuursvergadering 

Maandag 23 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 26 Raadsvergadering 

November 2017   

Woensdag 1 Bestuursvergadering (facultatief) 

Maandag 6 Fractieberaad voor de Commissies 

Donderdag 9 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 13 Commissie Ruimte en Wonen 

Woensdag 15 bijzondere Algemene Ledenvergadering 

Donderdag 16 Commissie Algemeen Bestuur 

Woensdag 18 Bestuursvergadering 

Maandag 27 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 30 Raadsvergadering 
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December 2017   

Maandag 4 Fractieberaad voor de Commissies 

Donderdag 7 Commissie Maatschappij en Middelen 

Maandag 11 Commissie Ruimte en Wonen 

Donderdag 12 Commissie Algemeen Bestuur 

Woensdag 13 Bestuursvergadering 

Maandag 18 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 21 Raadsvergadering 

Agenda vergaderingen (vervolg) 
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Mutaties 

Leden wordt verzocht (adres)wijzigingen zo snel  
mogelijk door te geven aan de ledenadministratie: 

p/a Anne Timmerman - Zwikker 
Kastanjelaan 9 

8071 AM Nunspeet 
0341 - 840 345 

ledenadministratie@nunspeet-gemeentebelang.nl   

           Afscheid          Welkom     

De heer B. Bijvank is overleden. Wij wensen familie en vrienden 
veel sterkte.  
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Wij feliciteren (die jarig waren of worden)  

 Oktober 2017   

Dhr. R. de Bruijn Dhr. H. Makkink 

Mw. G. Dijkhuizen Dhr. J.J. Mensink 

Dhr. R.P.W. Groeneveld Mw. G. Pluim-Mouw 

Mw. E. Haandrikman - Reyenga Mw. M.S. Ponsteen - Vissenberg 

Mw. C.J. Haklander - Van Rhee Dhr. P.J.V. van Rossen 

Dhr. L.H. Hulsman Mw. R. Smink 

Dhr. M.J. Koot Mw. J.A. van Tol - Van Geest 

Dhr. G. Lokhorst Dhr. O. Vijsma 

    

 November 2017   

Dhr. H.J. van der Leek Mw. M.W. Storteboom 

Mw. F.M. Zwinkels Dhr. P. van Tol 

    

 December 2017   

Mw. M. de Bolster - Van der Kris Dhr. J. Dekker 

Dhr.  M. van de Bunte Mw. J.C. M. Gommers - Bothe 

Dhr. P. van de Bunte Dhr. M.A. Mol 

Dhr. A.C.A. Davidson Dhr. A.R.G.J. Wieberdink  
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