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Redactioneel
Klaar voor de start!
In het Klaverblad informeren wij u meestal over de afgelopen
periode. Onze raadsleden schrijven over de politieke zaken en
vertegenwoordigen Gemeentebelang op de best mogelijk manier.
Zo kunt u onder andere lezen over wat er in de afgelopen
raadsperiode is verwezenlijkt en daar mogen wij met z’n allen trots
op zijn!
Tevens kijken wij ook graag vooruit want de campagne voor de
verkiezingen van 21 maart 2018 is op stoom aan het komen. Zo
organiseren wij een speciale Kerstsingin tijdens Winterlicht,
uiteraard vanuit de Gemeentebelangfilosofie: voor iedereen.
Ook kunt u ons de komende tijd op verschillende plaatsen in
de gemeente tegenkomen. Want zoals altijd zijn wij graag in
verbinding met onze inwoners.
Heeft u suggesties of wilt u meedoen? Zodat iedereen ook ziet hoe
positief onze achterban is. Bij ons is iedereen welkom en hoe groter
de club, hoe meer wij kunnen bereiken. En alle handjes helpen
Gemeentebelang weer een sterke plaats in de lokale politiek en
dus in de samenleving te geven. Zo is het kringetje weer rond, want
wij behartigen de belangen van ons allemaal.
En het mooiste van allemaal: Wij doen het samen, want samen
krijgen wij meer voor elkaar!
Veel leesplezier namens de redactie,
Mark van de Bunte
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Bestuur
Voorzitter
Mark van de Bunte
Prins Alexandererf 37
8071 NS Nunspeet
06 - 1698 0830
mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl
Secretaris
Anne Timmerman - Zwikker
Kastanjelaan 9
8071 AM Nunspeet
0341 - 840345
anne.timmerman@nunspeet-gemeentebelang.nl
Penningmeester
Danny Vis
Schubertstraat 16
8071 VB Nunspeet
06 - 4799 8327
danny.vis@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

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
Anne Timmerman - Zwikker
Kastanjelaan 9
8071 AM Nunspeet
0341 - 840345
anne.timmerman@nunspeet-gemeentebelang.nl
Gerrard Vinke
Esdoornlaan 6
8071 AT Nunspeet
06 - 4493 0255
gerrard.vinke@nunspeet-gemeentebelang.nl
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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
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 (op afstand)
Chester van Olst
Markstraat 7a
8071 GV Nunspeet
06 - 5212 9846
chester.vanolst@nunspeet-gemeentebelang.nl

12

13

Van de Bestuurstafel
Door de voorzitter
Mark van de Bunte

Allereerst hartelijk dank voor het vertrouwen en de benoeming
tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van woensdag
15 november jongstleden. Het is voor mij een eer voorzitter te
mogen zijn van Vereniging Gemeentebelang Nunspeet. Samen
zetten wij ons in voor iedere inwoner van de gemeente Nunspeet,
met lokale politiek van en voor elkaar. Een ideaal waar ik volledig
achter sta. Want een samenleving bestaat niet alleen uit bepaalde
doelgroepen. Onze ideale samenleving is goed met elkaar
omgaan. Met respect voor een ander, ongeacht geloof, huidskleur
of afkomst. En door samen te werken krijgt iedereen meer voor
elkaar!
Bestuursnieuws
De afgelopen vier jaar was de voorzittershamer in goede handen
bij Martin Mol. Hij heeft de vereniging samen met andere
Gemeentebelangers weer op de kaart gezet. Er is een voltallig
bestuur gevormd en een gezonde vereniging neergezet. Een mooi
moment voor een overdracht. En vanaf de schrijftafel nogmaals
een chapeau aan Martin.
Naast de voorzittershamer is ook de functie van penningmeester
gewisseld. Danny Vis is als bestuurslid de afgelopen periode
klaargestoomd als bewaker van de financiën. En sinds
de vergadering is Danny officieel de penningmeester van
Gemeentebelang. Wij zijn blij met de (nieuwe) rol van Danny in
ons team van bestuurders. Samen met het hele bestuursteam
gaan wij de solide basis verder uitbouwen.
Kandidatenlijst
Naast het bestuursnieuws was de Bijzondere Algemene
Ledenvergadering ook historisch. De gekozen top 10 kandidaten
moesten ten overstaan van de leden de vuistregels integriteit
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ondertekenen. Ter goeder trouw hebben zij ingestemd met de
waarden van Gemeentebelang en van daaruit te handelen.
Juridisch is het document (helaas) niet geldig, maar het
vertrouwensdocument waarborgt de geloofwaardigheid van de
aspirant raadsleden. Ook heeft de selectiecommissie geadviseerd
de kandidaten een verklaring omtrent gedrag te laten aanvragen. U
ziet dat wij belang hechten aan transparantie, integriteit en
loyaliteit. Daar heeft u en daar heeft de inwoner gewoon recht op.
Want een stem op Gemeentebelang is een stem voor ons allemaal.
Zoals vermeld mochten de leden op advies van de kiescommissie
een top 10 voor de komende gemeenteraadsverkiezingen
vaststellen. Wellicht heeft u het persbericht gelezen op onze
website of in de krant(en). Voor de liefhebbers en om u nogmaals
te informeren volgt hieronder de complete lijst.
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Marije Storteboom
Martin Mol
Corrie Jansen
Marc Konings
Pieter-Jan van Rossen
Martin Juffer
Edward Koers
Henry Stulen
Ans Pluim
Mark van de Bunte
Anne Timmerman
Rachel Smink
Julia Vriend
Gerrard Vinke
Paul Gommers
Jacqueline Mensink
Heleen van Tol
Linda Reimus
Wybe Blom
Marti Fidder
Danny Vis
Henk Makkink
Willeke Eskes
Kiki Zwinkels
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1960
1966
1961
1984
1962
1972
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1962
1989
1967
1986
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1978
1946
1967
1992
1980
1962
1967
1985
1962
1968
1998

Nunspeet
Nunspeet
Nunspeet
Nunspeet
Nunspeet
Nunspeet
Nunspeet
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Vierhouten
Nunspeet
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Hulshorst
Hulshorst
Nunspeet
Nunspeet
Nunspeet
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Elspeet
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Melvin Bakker
Eric Davidson
André Hop
John van Slooten
Jurian Mensink
Willem Kleine Deters
Arnout Joosse
Chester van Olst
Floortje Zwinkels
Marja de Bolster
Francesca van Keulen
André Timmerman
Henk van de Waterweg Berends
Rieki Vissenberg
Ronald Wieberdink
Jan Gringhuis
Theo Kraandijk
Jolanda van Tol
Gerrit Storteboom
Adri van der Weide
Jan Moll
Edward van der Geest
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Nunspeet
Nunspeet
Hulshorst
Nunspeet
Nunspeet
Nunspeet
Nunspeet
Nunspeet
Nunspeet
Nunspeet
Nunspeet
Nunspeet
Hulshorst
Nunspeet
Elspeet
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Nunspeet
Nunspeet
Nunspeet

Wij willen graag iedere kandidaat bedanken voor zijn of haar
bereidheid op de kieslijst van Gemeentebelang te staan. 46
kandidaten maakt ons een trotse vereniging met wortels diep in de
lokale samenleving. En zoals gezegd telt iedere stem om straks
wellicht weer als grote/grootste partij uit de bus te komen.
Promotie
De komende weken en maanden zult u vast kennis maken met veel
Gemeentebelangers. U herkent de enthousiastelingen uiteraard
aan de gele jassen. Zo staan wij de komende tijd op verschillende
plaatsen om u te ontmoeten. Bijzondere aandacht gaat uit naar de
Kerstsingin tijdens Winterlicht op zaterdag 16 december 2017. Ook
zijn wij weer op vrijdagavond 15 december te vinden op het marktplein met de jaarlijkse kerstkransjes traditie. Heeft u suggesties of
ideeën? Laat het ons weten en wij gaan er uiteraard mee aan de
slag.
16

Ook Jong Gemeentebelangers gaan meedraaien in de promotie.
Nogmaals plaatsen wij een warme oproep aan jongeren onder
de 27 jaar om actief mee te denken met ons. Wij gaan in ieder
geval twee bijzondere activiteiten organiseren met Jong
Gemeentebelang. Via acties op sociale media met het liefst korte,
bondige content die snel to the point komt willen wij jongeren gaan
bereiken. Want ook zij hebben een mening en het is onze taak daar
blijvend aandacht voor te vragen. Ook hier horen wij graag of u
iemand kent of weet en misschien zijn zij straks de politici van de
toekomst. In ieder geval willen wij geen stem verloren laten gaan!
Verkiezingsprogramma
De verkiezingscommissie is nog aan het schrijven en wellicht moet
het inkt nog drogen, maar de eerste vorderingen zijn gemaakt en in
conceptvorm gereed. Het is een weloverwogen programma, met
veel kennis en expertise samengesteld. Uiteraard bent u straks de
eerste om onze standpunten en ideeën te ontvangen. Er is een
groep meelezers geselecteerd en achter de coulissen gaat de
aankleding van het programma en de presentatie natuurlijk voor de
nodige elan zorgen. Want zoals op de ledenvergadering vermeld:
de pen van Gemeentebelang schrijft toch het allerfijnst!

Adres:
Laan 53
8071 JH Nunspeet
info@cgmensink.nl
0341-424182

Openingstijden
ma:
di t/m vr
vrijdagavond
za:

Gesloten
13:30 - 17:30 uur
19:00 - 21:00 uur
10:00 - 15:00 uur
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Van de Wethouder

Door de wethouder
Marije Storteboom

Het najaar is altijd een drukke periode, het lijkt wel of alles nog af
moet voor de kerst. Dit najaar was niet anders, hoewel misschien
nog wel drukker, want tenslotte zijn er in het voorjaar verkiezingen.
Dat betekent dat in het voorjaar het bestuurlijk wat rustiger is.
Stationsomgeving
We zijn de afgelopen periode verder gegaan met de stationsomgeving. We zijn onder andere op zoek gegaan naar een stedenbouwkundigbureau (mooie naam, maar daar wordt mee bedoelt
een bureau die kijkt naar het projectgebied en daar een visie op
ontwikkelt). We hebben West 8 als bureau gevonden, ik ben hier
heel blij mee. Dit bureau heeft ontzettend veel ervaring in binnen en
buitenland. En zijn zelf ook heel enthousiast om dit project te doen,
het is best een complexe situatie in het gebied. Want naast de
verkeersproblematiek willen we ook graag een mooie aantrekkelijke
stationsomgeving die ook nog groen is. Ik heb het dan niet alleen
over het stationsplein, maar ook over het transferium, dit maakt
allemaal onderdeel uit van het plangebied. Dit bureau gaat voor de
gemeente de ateliersessies met de stakeholders begeleiden en zal
uiteindelijk komen met een visie op het gebied. Ik ben heel
benieuwd wat er uit gaat komen.
Sportbedrijf Nunspeet
In januari heeft de gemeente Nunspeet de overgang gemaakt van
Sportfondsen naar het Sportbedrijf Nunspeet voor de exploitatie
van het zwembad en de sporthal (en de Feithenhof sporthal). De
afgelopen maanden heb ik gezien wat voor stappen het sportbedrijf
heeft gezet om de schwung weer in het zwembad te krijgen. Er is
de afgelopen maanden in het zwembad veel veranderd de hal is
aangepakt (verfrissend wit), er is geschilderd, maar ook is er voor
het eerst sinds lange tijd ook weer geïnvesteerd in personeel onder
andere door bijscholing. De aankomende maanden gaat er nog
18

meer veranderen, de openingstijden worden verruimd, het
leszwemmen wordt aangepakt, en ook het sport rooster is
vernieuwd. Als gemeente zijn we aandeelhouder en zien we de
positieve resultaten van het sportbedrijf ook terug. Ik denk dat het
een hele goede stap is geweest om deze keuze te maken. Al was
het bestuurlijk wel een spannende stap, want als het niet goed gaat
ben je als bestuurder wel verantwoordelijk. Maar risico’s nemen
hoort ook bij het vak.
Veluwe op 1
Een tweetal maanden geleden ben ik gevraag of ik de juryvoorzitter
wilde zijn van de Veluwe op 1 prijsvraag. De Veluwe is tot een van
de mooiste natuurgebieden van Nederland uitgeroepen, hieraan is
300.000 euro gekoppeld. De provincie Gelderland heeft besloten
om een prijsvraag uit te schrijven om deze prijs te verdelen. Er zijn
ruim 300 inzendingen op deze prijsvraag gekomen. Aan de jury de
schone taak om hieruit 10 te selecteren. Het was een mooie klus
om juryvoorzitter te zijn. Ik zat daar aan tafel als vertegenwoordiger
van de overheid, daarnaast was er iemand van Staatsbosbeheer,
een inwoner, de directeur van park Hoge Veluwe en een
ondernemer. Als adviseur was er iemand van Visit Veluwe bij. Een
mooie club mensen die een goede top 10 heeft samengesteld. De
provincie gaat vervolgens met deze winnaars aan de slag om te
kijken of de ideeën gerealiseerd kunnen worden.
Visit Veluwe
Ook hebben we deze maand de samenwerkingsovereenkomst met
Visit Veluwe ondertekend, samen met 12 andere gemeenten op de
Veluwe. In de begroting is er in oktober ook extra geld vrijgemaakt
voor Visit Veluwe. Visit Veluwe is de marketingorganisatie van de
Veluwe. Op die manier proberen we nog meer toeristen naar de
Veluwe te halen, maar ook bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat er
goede arrangementen worden ontwikkeld, dat de toeristensector
goed is voorbereid et cetera. De aankomende jaren wordt
onder andere ingezet op de Belgische en Duitse toerist, maar ook
bijvoorbeeld op de Engelse, Amerikaanse en Canadese toerist voor
herinneringstoerisme in 2019/2020. Het is mooi om te zien dat de
gemeenten op de Veluwe zo de
handen in elkaar hebben geslagen om dit te bereiken.
Persoonlijke noot
De afgelopen maanden ben ik naast het werk ook druk geweest
19

met de ziekte van onze dochter. De leden die op de ledenvergadering aanwezig waren hebben mijn uitleg hierover ook
gehoord. Vanwege de ongeveer 6 weken durende ziekenhuisopname van onze jongste dochter in december zal ik vanaf 1
december mijn taken als wethouder tijdelijk neerleggen. Ik word
gelukkig vervangen binnen het college. Dat is heel collegiaal en
vooral ook heel fijn.
Het betekent ook dat u als Gemeentebelanger, mij de aankomende
maanden weinig tot niet zal zien bij Gemeentebelang acties. Ik had
dit heel graag anders gezien, maar de situatie laat dat helaas niet
toe. Ik krijg heel veel steun van onze fractie, steunfractie en het
bestuur. Het is mooi om te zien dat deze situaties ook weer
verbindend kunnen werken.
Ik hoop dat u als Gemeentebelang lid ons ook wil steunen de
aankomende maanden, zodat we het gewoon heel goed gaan
doen tijdens de verkiezingen. Daar heb ik alle vertrouwen in! Meer
voor Elkaar!
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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
De kerstdagen staan voor de deur. We zitten al bijna in 2018. Op
21 maart 2018 verkiezingen dus ook einde van deze raadsperiode.
We gaan met een sterke lijst richting verkiezingen. Een lijst met
enthousiaste mensen die al een tijdje in de steunfractie zitten.
Overigens zijn naar mijn mening ook de steunfractieleden die niet
bij de eerste 10 staan potentieel goede toekomstige raadsleden.
Ik sta zelf op nummer 8. Een mooie plek als je hart ligt bij
Gemeentebelang maar je het toch even rustiger aan wilt doen. Ik
schreef daarover in mijn weblog op 18 november 2018. Lees het
maar eens na op onze website. Als u dit lastig vindt dan laat me
maar even weten dan krijgt u een uitprintte versie.
Begroting
De maand oktober is begrotingsmaand. Ik mocht voor de twaalfde
keer de beschouwingen doen voor onze mooie club. Het was vrij
simpel dit keer. Ons verkiezingsprogramma is ingebracht in het
coalitieakkoord. Het coalitieakkoord is leidend geweest voor het
opstellen van het collegeprogramma. Het collegeprogramma is zo
goed als afgewerkt. Dus ons verkiezingsprogramma ook voor een
belangrijk deel. In de beschouwingen heb ik het college van B&W
daarvoor een groot compliment gegeven. Door samenwerking in de
coalitie met SGP en CU werd dit alles bereikt dus bedankten wij
ook onze coalitiepartners. De stijl van de beschouwingen heb ik wel
gewijzigd dit keer. Ik heb een rondreis door de gemeente gemaakt
en deed daarbij natuurlijk alle vier kernen aan. Ik hoopte daarmee
een leesbaarder stuk op te leveren. Wat we bereikten maar ook wat
niet en onze beschouwingen kunt u ook terugvinden op onze site.
Ook hier krijgt u ze desgevraagd op papier.
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Verkeersmaatregelen Harderwijkerweg Hulshorst
Ons college van B&W kreeg meerdere meldingen van bewoners
aan de Harderwijkerweg tussen Hulshorst en de Hierdensebeek
dat er gevaarlijk en hard werd gereden aldaar. De maximumsnelheid op die weg is 60 km/uur. Verkeerstellingen bevestigen de
meldingen van bewoners. Het gemiddelde voor personenauto’s
komt op rond de 80 km/uur en vrachtwagens rond de 77 km/uur.
Door de Hierdensepoort komen er op deze weg ook steeds meer
aanrijdingen met wild voor. Het college van B&W stelde ons als
raad attentie verhogende maatregelen voor om de verkeersveiligheid te vergroten. Het college stelde voor poortconstructies
op de Harderwijkerweg aan te brengen, nabij huisnummer 500
en verderop nabij de camping de Waterlelie, waarbij er kleine
versmallingen zouden worden aangebracht in combinatie met
onder andere corten stalen panelen en beplanting. Qua uitstraling
zouden die vergelijkbaar zijn met het gebied Stakenberg en
het Veluwe-transferium. Hiermee zou er tevens een stuk
bewustwording ontstaan dat men zich in een bijzonder gebied, de
Hierdense poort, begeeft en dat daar een gepaste snelheid bij
hoort. Namens Gemeentebelang gaf ik de complexheid van dit
besluit aan. Hulshorst is al een kern die lastig te bereiken is via
Nunspeet vanwege de drukte op het stationsplein maar ook de
Nijverheidsweg en Industrieweg zijn geen lekkere wegen om
Hulshorst te bereiken.
De Hulhorster kan ook via de gemeente Harderwijk reizen
en men gebruikt dan de weg waarover we nu spreken. Er zijn
aanwonenden die hun beklag hebben gedaan maar er zijn mogelijk
ook Hulshorsters die een andere mening hebben. Daarom vroeg ik
onze wethouder Marije Storteboom om een informatieavond te
beleggen in Hulshorst en daar inwoners de kans geven ook hun
mening te geven. Omdat de hele commissie de plannen terug
verwees nam de wethouder dit ook mee. Een inspreker gaf aan dat
een middengeleider zoals in Hierden ook uitkomst zou kunnen
bieden. Dat willen we ook graag onderzocht zien. Ook gaf ik aan
dat het wat ons betreft ook denkbaar is dat de snelheid weer naar
80 km/uur gaat. Dat gaven ook andere partijen aan. Dan zie je hoe
we stikken in regeltjes. De wethouder gaf namelijk aan dat deze
verhoging van de snelheid heel veel geld gaat kosten om aan de
eisen van zo’n weg te kunnen voldoen. Dat terwijl de weg 100 jaar
80/u als maximumsnelheid had. Het stuk is terug naar het college
en er komt een nieuw voorstel.
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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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Marktverordening 2017
Op de weekmarkt zijn een bepaald aantal standplaatsen beschikbaar. Die plaatsen zijn allemaal uitgegeven. Wil een marktkoopman
zijn waar aanbieden op onze markt en heeft hij nog geen plek dan
mocht hij zich op de wachtlijst laten plaatsen. Zo gaat het nu nog. In
de nieuwe verordening is gekozen voor een systeem waarbij de
vrijgekomen plaats door middel van sollicitatie wordt opgevuld.
Toewijzing geschiedt op basis van vooraf geformuleerde objectieve
criteria, waarbij kwaliteit, innovatie en uitstraling bepalend zijn. De
belangen van de weekmarkt kunnen daardoor beter worden
behartigd. Dit vonden we natuurlijk een goed plan.
De meeste commissieleden zagen echter ook een verband met het
herinrichten van ons Marktplein. In de verordening is namelijk ook
aangegeven hoe vaak en waarom de weekmarkt verplaatst kan
worden voor evenementen. De markt kan jaarlijks maximaal vijf
keer geheel of gedeeltelijk voor een evenement verplaatst worden
waarvan één aaneengesloten periode van vier weken in de winter
voor een winteractiviteit. Ook andere aspecten kunnen van invloed
zijn op de inrichting van ons Marktplein.
Daarom vroeg ik de burgemeester of de verordening indien nodig
direct kan worden aangepast. Dat was geen probleem antwoordde
hij. Opvallend was het dat de burgemeester wel heel erg opkwam
voor de weekmarkt en daarbij de belangen van detailhandel en veel
inwoners vergat. De SGP en CU deden daar overigens ook aan
mee. Een aangenaam verblijfsplein zal namelijk goed zijn voor de
winkels in ons dorp en leegstand voorkomen. Leegstand geeft vaak
een kettingreactie en voor je het weet hebben we een slaapdorp.
We moeten inwoners en gasten mede door een comfortabel
Marktplein langer in ons dorp laten verblijven. In de ogen van
Gemeentebelang van wezenlijk belang voor de detailhandel. We
hebben een mooi evenement aan onze weekmarkt en deze is zeker
waardevol maar voor ons ondergeschikt aan winkels, inwoners en
toeristen omdat deze er ook zijn buiten de donderdagmorgen. De
burgemeester wilde aantonen hoe belangrijk het is dat een marktkraam altijd op dezelfde plek staat. Hij vertelde dat een koopman
tijdens een evenement moest verplaatsen en daarom helemaal niet
kwam omdat zijn morgen dan onvoldoende zou opbrengen. Dat
past voor mij ook wel een beetje in de categorie sterke verhalen
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maar ik gaf de oplossing aan. Ik hield de commissie en de
burgemeester voor dat we dan het Marktplein goed moesten
inrichten en dan de weekmarktindeling zodanig moeten maken dat
ze niet of nauwelijks moeten verplaatsen. Het blijft echter wel
ambulante handel.
Slotwoord
We hebben jullie nodig! Onze leden zijn van onschatbare waarde.
Vooral richting verkiezingen. Jullie stelden de lijst al vast en hebben
invloed op het verkiezingsprogramma. Er is meer. Als je een steen
in het water gooit krijg te van die mooie kringen. Hetzelfde geldt
voor een druppeltje olie. Hoewel die laatste milieutechnisch niet zo
mooi is. Zo zijn we als alle leden van Gemeentebelang ook van
invloed op de kiezers in onze eigen omgeving. Volg ook Gemeentebelang op de sociale media en deel de berichten. We hebben
veel leden dus moet het mogelijk zijn dat we ook op deze wijze een
extra zetel gaan halen. Zoals ik in de ledenvergadering aangaf zal
ik de taken van Marije overnemen richting verkiezingen en samen
met Martin Mol de kar gaan trekken. Het zou echt super zijn als we
dat samen kunnen doen met alle leden. Vooral voor de goede zaak
van Gemeentebelang maar zeker ook als cadeau voor Marije.
Ik wens jullie prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling. Veel
geluk en gezondheid in 2018!

Zingt u met ons mee?
Gemeentebelang organiseert
een Kerstsingin!
Zaterdag 16 december 2017
15:00h - 17:00h

Winterlicht
Marktplein Nunspeet
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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

De programmabegroting
Het einde van 2017 nadert met rasse schreden en de feestdagen
staan alweer voor de deur. Na het zomerreces zijn er wat mijn
portefeuille betreft, behalve de programmabegroting uiteraard,
weinig onderwerpen meer aan de orde geweest. Even terugkijkend
welke belangrijke onderwerpen er zoal gepasseerd zijn blijkt dat
met name de besluitvorming rondom het nieuwe zwembad en
sporthal met turnhal te zijn geweest. Dit is een groot project waar
veel geld voor nodig is. Daar is reeds dekking voor gevonden. Het
2e project is de onderwijshuisvesting, nieuwe IKC’s of renovatie van
bestaande scholen en als 3e project het plan dat ons allen al jaren
bezighoudt: de stationsomgeving. Ook daar zal straks veel geld
voor nodig zijn. Voor al deze projecten heeft het college in de
programmabegroting dan ook geld voor gereserveerd.
NUON gelden en rekenrente
Als dekkingsmiddel is er nu voor het eerst gekozen om de reserves
van de zogenaamde NUON gelden aan te breken. Voor de jonge
(re) generatie zal ik een stukje historie weergeven hoe de reserves
zijn ontstaan. Eind jaren ’60 zag ik regelmatig als schoolgaand
jochie dat er door de PGEM, de Provinciale Geldersche
Electriciteits-Maatschappij, (opgericht in 1915) de elektriciteitskabels weer eens gerepareerd moesten worden als een storm was
geweest. Omgewaaide bomen of afgebroken takken hadden de
bovengrondse leidingen weer eens beschadigd. In de jaren ’70 zijn
al deze kabels gelukkig ondergronds gekomen wat een enorme
verbetering gaf als het ging om dit soort storingen. De provincie en
heel veel gemeenten waren aandeelhouder van de PGEM dat in
1994 samenging met een aantal andere energiemaatschappijen
binnen meerdere provincies wat leidde tot de NUON (wat stond
voor Nutsbedrijven Oost en Noord). In 2009 zijn de aandelen
NUON waar onze gemeente ook een deeltje van had, verkocht aan
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het Zweedse Vattenfall. De opbrengst hiervan voor de gemeente
Nunspeet bedroeg ruim 24 miljoen euro. Besloten is toen dit
bedrag als dekkingsmiddel te gebruiken. Dat betekent kortweg dat
je het geld op de bank zet en dat je met de opbrengst daarvan, de
rente, weer uitgaven kan doen. Nu wordt er boekhoudkundig een
zogenaamde rekenrente gehanteerd waar de gemeente mee werkt
als zij de begroting weer opstellen. Dat was tot vorig jaar 4%. Dat
was al jaren geen reëel percentage omdat de opbrengst veel lager
was. Vandaar dat de rekenrente ook teruggebracht is naar 2%,
maar de daadwerkelijke opbrengst is eigenlijk nog lager. Kortom,
de laatste jaren brachten de gereserveerde NUON gelden weinig
op en werd er regelmatig in de commissie door verscheidene
fracties gezegd dat dit geld beter ergens voor ingezet kan worden.
Nu is Gemeentebelang in het verleden heel terughoudend geweest
om deze reserves aan te breken. Als we dit toch zouden doen zou
het besteed moeten worden aan grote projecten waar de gehele
gemeente baat bij heeft. Het mocht geen potje worden waar
telkens incidenteel geld uit gehaald kon worden. De genoemde
projecten onderwijshuisvesting en de stationsomgeving voldoen
zeker aan dit uitgangspunt en we staan dan ook achter dit besluit.

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
De politiek op straat
De politiek speelt zich niet alleen af in de raadzaal of in het
gemeentehuis, maar ook daarbuiten. En in verkiezingstijd duikelen
partijen nog wel eens letterlijk over elkaar heen met allerlei
meningen. Wat zorgt voor irritatie bij de inwoners en waardoor zij
liever de vragen en oogcontact op straat vermijden. En erger
nog: de interesse in de politiek verliezen. Toch is de ouderwetse
manier om de boer op te gaan voor de politiek belangrijk.
Zij kunnen rechtstreeks in gesprek met de inwoners en zo
beïnvloeding uitoefenen op de mogelijke stemintenties.
Slimme verkooptrucjes
Het zit in de natuur van mensen om vaak dingen hetzelfde te doen.
Want wij willen geen interne tegenstrijd met onszelf en dus kiezen
wij vaak wat we al eerder hebben gedaan. Een verkooptruc vanuit
de marketing is de ‘3 x ja’ techniek. Door slim om te gaan met het
stellen van vragen kunnen zij een ‘ja’ afdwingen. U voelt het al
aankomen: de derde vraag is de belangrijkste. Bijvoorbeeld een
lidmaatschap, een standpunt of zelfs een stemintentie. En u zult
sneller de neiging hebben om weer ‘ja’ te zeggen als het antwoord
op de vorige 2 vragen ook ‘ja’ is geweest.
Ook een mogelijke verkooptechniek is het ‘omdraaien’. De politiek
vraagt bijvoorbeeld aan de inwoners of zij een specifiek onderwerp
belangrijk vinden. Het milieu is een goed voorbeeld van
de hedendaagse verkooptruc. De eerste vraag is of de inwoner
het milieu belangrijk vindt. In 99% van de gevallen volgt een ja,
waarna de ‘verkoper’ zal vragen waarom de inwoner het milieu
of duurzaamheid belangrijk vindt. Het gevolg: de inwoner
overtuigd zichzelf van het belang van duurzaamheid. En de
vertegenwoordiger van de partij maakt van de situatie gebruik met
een duurzaamheidsstandpunt uit het verkiezingsprogramma.
Verantwoording afleggen
Jammer genoeg heeft de politiek vanwege ‘zetelroof’ en
‘versnippering’ een negatieve bijklank gekregen. Waak daarom
voor loze beloftes en verkooptrucjes. Lees bijvoorbeeld het
partijprogramma om echt te weten of de politieke keuze aansluit bij
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de eigen idealen. En belangrijke stel zelf ook vragen. Laat de partij
verantwoording afleggen voor het gestelde of het te geven
vertrouwen. Uit de verantwoording blijkt wat de partij heeft bereikt
en wat er nog in het vat zit. Zo kunt u het beste de verschillen
tussen de partijen beoordelen en een juiste keus maken.

Psy Go
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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
Corrie Jansen

Allereerst wil ik met u delen dat ik blij ben met de bevestiging van
onze kieslijst zoals het bestuur die aan u voorgedragen heeft. We
gaan een fijne tijd tegemoet met een goed team. Voor mij is het
ontzettend leuk om ten opzichte van de vorige keer nu van nog
dichter bij mee te mogen maken hoe de campagne en het
verkiezingsprogramma vorm gaan krijgen. Het is mooi om hier aan
mee te mogen werken. Ik heb er zin aan!
Dit is alweer het laatste Klaverblad van 2017. Nu het coalitieakkoord bijna uitgevoerd is en bijna alle actiepunten behandeld en
in uitvoering zijn, zijn de vergaderingen minder vol. Dit betekent niet
dat er weinig te doen is. U leest hieronder wat er zoal gebeurd is de
laatste maanden.
´t Frusselt
In de raadsvergadering van september heeft de raad de herziening
op het bestemmingsplan voor de Paasheuvel goed gekeurd.
Gemeentebelang is blij dat de onrust die ontstond toen de plannen
bekend werden met mediation tot duidelijke afspraken heeft
geleid. Uit dit hele proces blijkt maar weer dat het beter is om
belanghebbende vooraan in een proces van veranderingen mee te
nemen. Achteraf, als plannen al klaar zijn, een zienswijze indienen
geeft veel meer tegenstand en vaak onmacht omdat men zich niet
gehoord voelt. Een goede bijkomstigheid is dat belanghebbende
weten waar het over gaat en zo met goede ideeën komen. Zo
neemt Marije de belanghebbende van het stationsplein ook vooraf
mee in het proces om tot een veilig en mooi stationsplein te komen.
Schotweg 42
Vanuit het plan om onze vakantieparken, Veluwe breed, vitaal te
houden is er door een ondernemer gekozen voor het saneren van
zijn kleine vakantiepark. Dit parkje had geen goede vooruitzichten
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op een gezonde bedrijfsvoering met kans op alle nare gevolgen van
dien. Gemeentebelang is blij dat de eigenaar nu heeft gekozen om
op die plek woningen te bouwen. Het is belangrijk dat er een goed
alternatief is waar men gebruik van kan maken als men de bedrijfsvoering op een oud park wil stoppen.
Supermarkt Molenbeek
Er is in de commissie vergadering gesproken over de verplaatsing
van de supermarkt aan de Laan naar de ingang van Molenbeek.
Onze inbreng was kort en duidelijk. Start de verkenning maar op
en neem ons idee mee om te onderzoeken of er aan het begin
van zo´n mooie wijk geen supermarkt in de vorm van een
schoenendoos komt. Ook willen we onderzocht hebben of dit
gecombineerd kan worden met sociale woningbouw. Een mooi
gebouw met woningen waar sterke behoefte aan is. Zo hebben we
twee vliegen in 1 klap!
Voor de locatie aan de Laan geldt hetzelfde. Gemeentebelang vindt
dat zo´n inbreidingslocatie nabij een park en dichtbij het centrum
met allerlei voorzieningen uitermate goed past binnen ons beleid.
Woningbouw op maat, hier met name voor de doelgroep ouderen.
Bunterhoek
In dezelfde vergadering werd ons gevraagd een verklaring van
geen bedenkingen af te geven met betrekking tot de nieuwbouw
van de Bunterhoek. Enige tijd geleden zijn ons de plannen
gepresenteerd en had de commissie al akkoord gegeven om het
onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwbouw op te starten en
dan zien wij de aanvraag in de commissie vergadering vanzelf wel
verschijnen. Zover was het nu. Naar aanleiding van het plan waren
er wel zienswijzen uit de buurt gekomen. Gedeeltelijk konden aan
deze zienswijzen tegemoetgekomen worden maar helaas lukte
dit niet bij allemaal. Dit betekent dat een aantal omwonenden
een groter gebouw dichterbij hun woning zullen gaan krijgen.
Gemeentebelang begrijpt dat dit wennen is maar onze oudere
inwoners moeten ook een plek hebben om te wonen. Soms gaat
het algemene belang voor het individuele belang. Helaas kan het in
dit geval niet anders...
Vliegveld Lelystad
Samen met Ans Pluim ben ik naar de informatie avond over
vliegveld Lelystad in Zwolle geweest. Het zal u niet ontgaan zijn dat
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hier de nodige commotie over is ontstaan. Gemeentebelang heeft
enige tijd geleden het college gevraagd om de kansen op
economisch gebied, die er komen, te pakken en daarnaast zullen
wij ook goed in de gaten houden hoe de ontwikkelingen richting de
toekomst gaan. Dat Gemeentebelang, net als leden van ons zich
daar zorgen over maken zult u niet vreemd vinden. Een belangrijk
punt zal de herinrichting van het luchtruim zijn. Onze burgemeester
heeft hier ruim voldoende aandacht voor en houdt ons voldoende
op de hoogte.
Winckelweg
In de kranten heeft al een paar keer een stuk gestaan waarin te
lezen was over de onrust die is ontstaan met betrekking tot de
plannen voor een gebouw op de hoek Winckelweg, Nijverheidsweg.
Nadat wij hierover in de commissie vragen hadden gesteld ben ik
met Pieter-Jan van Rossen ook bij een informatieavond aanwezig
geweest. Mocht de ontwikkeling verder gaan en wij dit in de
commissie krijgen dan zal Gemeentebelang datgene wat wij hier
gehoord hebben zeker meenemen in onze afwegingen.
Streekconferentie Bloemenkampen
U heeft waarschijnlijk ook een oproep gehad om mee te praten
over de ontwikkelingen van de Bloemenkampen, het natuurgebied
van Natuurmonumenten aan de grens van Hulshorst met Hierden.
De wens van Natuurmonumenten is dat dit natuurgebied vernat
gaat worden. Zij willen hier de oude bloemrijke hooilanden terug
laten komen. Dit riep bij mij de nodige vragen op en daarom zijn
Martin Mol en ik in gesprek gegaan met boeren die in dat gebied bij
de Killenbeek wonen, land in eigendom of in gebruik hebben. Hier
kwamen wel de nodige punten naar voren die wij belangrijk vinden,
met betrekking tot de ontwikkeling in het gebied. Na wat zoekwerk
bleek dat de provincie een veel groter gebied heeft aangewezen
om richting de toekomst te gaan vernatten. Omdat dit onduidelijkheid opriep ben ik naar beide bijeenkomsten gegaan. Er waren
tijdens de eerste bijeenkomst 200 personen aanwezig en op de
terugkom dag 70. Naar aanleiding van ideeën zijn er verschillende
werkgroepjes ontstaan die zich, vrijwillig, gaan inzetten om mee te
denken en mee te helpen bij de ontwikkeling richting de toekomst.
Zelf heb ik mij aangesloten bij de werkgroep die mee loopt met het
proces. Voor nu is het eerst afwachten of uit het onderzoek van het
waterschap blijkt of er geen te grote gevolgen voor het gebied
eromheen zullen zijn. (bijvoorbeeld geen optimaal gebruik van
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weilanden, water in kelders van woningen). Gemeentebelang vindt
het een goede ontwikkeling dat belanghebbende hierin mee
kunnen en mogen doen.
Internet buiten gebied
Er zijn commerciële bedrijven die nu de mogelijkheid voor snel
internet in het buiten gebied onderzoeken. Tijdens een info avond
in Ermelo werd duidelijk dat er 50% deelname moet zijn wil
het mogelijk zijn om dit aan te kunnen leggen. Wat ik nu in de
krant las komt men net op de 17%. Het zou jammer zijn als ons
buitengebied geen gebruik van snel internet kan gaan maken. Dit
natuurlijk voor de inwoners, maar met name ook voor scholen
in kleinere kernen, bedrijven en organisaties. Nu aansluiten is
tenslotte veel goedkoper dan later.
Fietspad Elspeet
Ons college en de leden van de commissie ruimte en wonen
kregen een brief van inwoners uit Elspeet over een aantal nare
voorvallen die hun kinderen op het fietspad tussen Nunspeet
en Elspeet zijn overkomen. Een klein aantal leerlingen uit grote
groepen die naar Uddel fietsen maken zich schuldig aan pesten
van andere verkeersgebruikers. De directeur van het Fruijtier
College te Uddel vond het belangrijk om hier een ouderavond voor
te organiseren om dit te bespreken. Ook was de wijkagent hierbij
aanwezig.
De ouders is gevraagd om de namen van deze "daders" boven
tafel te krijgen zodat zij aangesproken kunnen worden op hun
gedrag. Verder is, door de ouders, aan de wijkagent gevraagd om
steviger te handhaven.
De wijkagent gaf aan dat er twee zaken spelen. Ten eerste controle
en handhaving. Er wordt behoorlijk ingestoken op handhaving
en controle maar er is niet voldoende capaciteit vanuit de politie
om dit goed te begeleiden. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het
fietspad krap is in afmetingen voor een fietspad met twee fietsrichtingen, maar dat het kan als men zich aan de regels houdt.
Een andere oplossing kan zijn om in kleinere groepen te fietsen
en een alternatieve route te nemen zodat de aantallen op het
fietspad lager worden. Helaas steekt na een bepaalde periode van
betrekkelijke rust dit verschijnsel steeds weer de kop op. Het is met
name ook bedreigend voor kwetsbare inwoners uit Nunspeet die op
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hun fiets, nu zelfstandig, naar hun dagbesteding bij Philadelphia op
Halfweg gaan. Natuurlijk willen wij ook niet dat dit onze gasten
overkomt wat ook is gebeurd. De belangrijkste uitkomst was wel
dat de kleine groep daders aangepakt moeten worden en dat
onderlinge controle door leerlingen en ouders belangrijk is. Verder
wil een raadslid van de SGP aan de burgemeester vragen of het
fietspad verbreed kan worden. Dit zal dan bij de provincie in
Arnhem moeten gebeuren omdat het een provinciale weg is.
Rest mij u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2018 te
wensen en wie weet kan dit nog persoonlijk als wij elkaar tegen
gaan komen tijdens (campagne) activiteiten of bezoeken.
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Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Julia Vriend

Sociale gemeente
Elk jaar is er in oktober de begroting. Daar moet je als raadslid
kritisch naar kijken en dat hebben we gedaan. Vaak heb ik veel
input. Maatschappij en middelen is in mijn ogen soms een
ondergeschoven portefeuille. Maar wat schetste mijn verbazing:
alles wat we van Gemeentebelang wenste stond erin!
En dus konden er vooral complimenten uitgedeeld worden. Het
huidige college met onze wethouder Marije Storteboom vormt een
goed team. Ook is het college erg scherp geweest door alvast
vooruit te denken. Als je simpel gezegd bij de participatiewet te
kort komt dan kun je een extra vergoeding van het rijk krijgen. Het
lijkt erop dat we geen aanvulling nodig hebben en de tekorten zijn
flink teruggedrongen. Toch heeft het college alvast een zogeheten
verbeterplan gemaakt om zo zichzelf te verbeteren en voor het geval dat er toch een te groot te kort dreigt.
Voor de rest zijn er verordeningen aangepast om de regels weer
up to date te hebben. En heel belangrijk: de eigen bijdrage voor de
wet maatschappelijke bijdrage is verlaagt. Zorg moet voor iedereen
toegankelijk zijn. Geld moet geen barrière vormen. Kunt u het
helemaal niet betalen? Dan kan er bijzondere bijstand voor deze
eigen bijdrage aangevraagd worden.
We zijn een sociale gemeente.
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Kerstsingin Winterlicht
Gemeentebelang organiseert een Kerstsingin op
zaterdag 16 december van 15.00 uur tot 17.00 uur
tijdens Winterlicht. Zo hechten wij aan tradities gele tradities, maar
zijn wij ook vernieuwend. Naast het uitdelen van de jaarlijks
kerstkransjes uit in het centrum van Nunspeet samen met onze
kerstman, voegen wij een nieuw element toe aan onze acties:
Samen zingen op het Marktplein!
Gemeentebelang is er voor alle inwoners en wil hen graag verbinden. Wat is er dan mooier dan in de Kersttijd samen naar kerstliedjes luisteren en samen te zingen. Zowel de traditionele christelijke
kerstliedjes als de modernere kerstliedjes zullen worden gezongen.
Wij nodigen u van harte uit om te komen luisteren of mee te zingen.
Er komen in totaal drie koren, ieder met hun eigen programma.
Tussendoor is er een miniconcert en uiteraard zullen wij iedereen
voorzien van een Gemeentebelang kerstkransje!

Radio-uitzendingen

KLEIN BINNENHOF
UITZENDSCHEMA 2017
donderdagavond 19.00 uur – 20.00 uur
december

7
14
21
28

MM

CU
VVD
Gemeenteraad
Oliebollenuitzending met alle
fractievoorzitters (2 uur)

Het uitzendschema voor 2018 is nog niet bekend bij de redactie.
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Agenda vergaderingen
Januari 2018
Maandag

8

Fractieberaad voor de Commissies

Donderdag

11

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

15

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

16

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

17

Bestuursvergadering

Maandag

22

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

25

Raadsvergadering

Maandag

5

Fractieberaad voor de Commissies

Donderdag

8

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

12

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag

13

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag

14

Bestuursvergadering

Maandag

19

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

22

Raadsvergadering

Woensdag

21

Gemeenteraadsverkiezingen

Maandag

27

Raadsvergadering (afscheid oude raad)

Donderdag

29

Raadsvergadering (installatie nieuwe raad)

Februari 2018

Maart 2018
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Lentetocht & Heideloop
Lentetocht en Heideloop
De voorbereidingen voor onze mooie evenementen,
te weten de Nunspeetse Lentetocht en de Nunspeetse
Heideloop, zijn ondertussen ook weer opgestart.
De Lentetocht zal op zaterdag 19 mei 2018 en de Heideloop op
zaterdag 25 augustus 2018 worden gehouden. Reserveert u deze
datums alvast indien u wilt meelopen of misschien wel wilt helpen
organiseren? Schroom niet en laat het ons weten!
De Lentetocht zal weer vanaf hotel Vennendal mogen vertrekken
en wij willen Frederique van der Vleuten-Jung alvast bedanken dat
wij gebruik mogen maken van de Oldsmobiel.
Vanuit de opbrengst van de Heideloop zal er wederom een bijdrage
geschonken worden aan een goed doel. Kent of bent u betrokken
bij een maatschappelijk goed doel in onze gemeente waar een
financiële bijdrage welkom is: laat het ons dan weten.
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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
Dhr. J. Muis
Mw. L.L. Muis - Ye
Mw. A.J.G.F. Kranenburg
Dhr. R. van de Leek
Dhr. P. Hokke

Welkom
Dhr. J.W. van de Hel
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Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

Januari 2018
Dhr. J. Keijl

Mw. S. Stulen

Dhr. H.J. van Son

Dhr. H. Zwerus

Dhr. G. Storteboom
Februari 2018
Dhr. J. Bronsveld
Dhr. A. Hop
Dhr. M. Juffer

Dhr. H.W. Rutgers
Dhr. H.J. Stulen
Mw. H.S. Vissenberg - Bloemsma

Maart 2018
Dhr. F. Alfrink

Dhr. J.A. Hamer

Dhr. Melvin Bakker

Dhr. A.J. Joosse

Mw. E.L.L.E. Bischoff - Butselaar

Dhr. W. Kleine Deters

Dhr. W. Bonte

Dhr. K.E. Koers

Mw F. Borsboom - Esselink

Dhr. D.Th. Kraandijk

Mw. J. ten Brink

Dhr. H. Mensink

Mw. R.W. v.d. Brink-Bonestroo

Mw. C. Mol - Schaftenaar

Dhr. A.A.E.F. van Eijck

Dhr. R. Noorderijk

Dhr. E.H. van der Geest

Dhr. A.J. Timmerman

Dhr. P.P.G. Gommers

Mw. H. Vijsma - Van de Bunte

Dhr. M. Gouswaart

Dhr. A.G. van der Weide
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