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Redactioneel
(Goud)geel!
De Olympische Winterspelen liggen achter ons en het was weer
een prachtig spektakel. Wij zijn weer veel mooie sportmomenten en
waanzinnige prestaties rijker. Gelukkig werd er niet alleen in ZuidKorea hard gewerkt. Ook lokaal werden er bergen verzet door de
tomeloze inzet van Gemeentebelangers, want de campagne is flink
op stoom!
Het verschil met de Olympische Winterspelen is dat wij het samen
doen. Samen gaan wij voor het goudgeel op 21 maart 2018. Als
partij van de sport hebben wij natuurlijk een mooie synoniem te
pakken met de Winterspelen, maar er zijn veel meer zaken van
belang voor de gemeente Nunspeet. Daarom zijn onze raadsleden
weer in de pen gekropen om u verder te informeren.
Tussen de verkiezingstijd door vragen wij ook uw aandacht voor
onze jaarlijkse Lentetocht en Heideloop. Geweldige evenementen,
waar men veel vrijwilligers voor nodig heeft. En... wat is er nou
mooier dan samen te genieten van onze unieke gemeente. Hetzij
door zelf mee lopen of door anderen de kans te geven om mee te
doen.
Tot slot ontvangt u bijgesloten onze verkiezingsposter, zoals ook op
de voorkant afgebeeld. Wilt u ons helpen door de poster op een
zichtbare locatie op te hangen? En heeft u grotere of meer posters
nodig voor uzelf of voor bekenden van u? Wij bezorgen u graag
extra poster(s). Hoe meer (Gemeentebelang), hoe beter!
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
Jan Mankesstraat 9
8072 ZA Nunspeet
06 - 4281 2372
pieter.jan.van.rossen@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Adres:
Laan 53
8071 JH Nunspeet
info@cgmensink.nl
0341-424182
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Openingstijden
ma:
di t/m vr
vrijdagavond
za:

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

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

13

14

Van de Bestuurstafel
Door de voorzitter
Mark van de Bunte

Het volste vertrouwen!
Bij het verschijnen van het eerste Klaverblad van 2018 is de
verkiezingscampagne in volle gang. Op 2 februari jongstleden
hebben wij ons verkiezingsprogramma gepresenteerd. Een uiterst
krachtig programma met het herkenbare Gemeentebelang geluid:
‘Politiek van en voor alle inwoners!’ U kunt het programma
online vinden op onze website en als u een papieren versie wenst
te ontvangen, kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook hangt
de verkiezingsposter van onze lijsttrekker Marije Storteboom weer
op de borden. Wilt u meehelpen onze gemeente nog mooier te
maken? Plak dan de poster op uw raam of een zichtbare locatie.
Ook voor grotere of meerdere posters en/of vlaggen kunt u bij ons
terecht.
Promotie
De komende tijd gaan er nog mooie acties uit de hoge hoed
tevoorschijn komen. Er zijn folders gedrukt en de nodige promotiematerialen liggen klaar om in te gaan zetten. Ook zijn wij weer als
vanouds duidelijk herkenbaar in onze gele jassen op verschillende
locaties aanwezig. U komt ons de komende tijd natuurlijk overal
tegen. Onder andere op de seniorenbeurs, de verkiezingsmarkt en
het debat van de Bedrijvenkring Nunspeet. Benieuwd naar nog
meer Gemeentebelang? Wij zijn ook online actief. Like en volg
ons op de sociale media (Facebook, Twitter & LinkedIn). Samen
krijgen wij meer voor elkaar!
Wij zullen de laatste weken in de aanloop naar de verkiezingen
nog een tandje opschakelen. Het is belangrijk volop campagne te
voeren met een groot Gemeentebelangteam en overal onze
gezichten laten zien. Samen willen wij weer een goede uitslag
neerzetten en ook uw hulp is van belang. Vertel anderen over
Gemeentebelang en wellicht raken zij net zo enthousiast als wij
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zijn. Zoals sinds onze oprichting is gebleken kunnen wij in de lokale
politiek het verschil maken, want iedereen is gebaat bij een sterk
Gemeentebelang. En wij hebben uw steun aan Gemeentebelang
nodig om bij te dragen aan een mooie uitslag op 21 maart!
Het hele Gemeentebelangteam verzet ontzettend veel werk om ook
deze verkiezingen weer te doen slagen. En als ik naar de tomeloze
inzet van iedereen kijk dan hebben wij op voorhand al gewonnen.
Als lokale partij, zonder landelijke subsidie, hebben wij de zaken
weer uitstekend op de rit staan. Het maakt mij trots en ik heb er
dan ook het volste vertrouwen in.
Op naar de stembus en een mooi resultaat!

STEM GEMEENTEBELANG

LIJST 2
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. A.J. Timmerman
Dhr. A.R.J. Kooijmans
Dhr. W. Kooijmans
Dhr. L.H. Hulsman
Dhr. M. Zevenbergen
Dhr. H.J. van Son
Dhr. H. de Boer
Mw. C.J. Haklander - Van Rhee
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Welkom
Mevr. H. Witman

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
Het eerste Klaverblad van 2018 en het laatste stukje tekst van deze
fractievoorzitter. De volgende keer zal ik in ieder geval niet meer in
die rol schrijven. Ik schat in dat jullie een kleine 70 stukjes van mij
voor de kiezen hebben gehad. Heb vanaf ergens begin deze eeuw
in de redactie van het Klaverblad gezeten met uitzondering van de
periode 2006 – 2010. Uiteindelijk kom ik op 468 weblog’s op onze
website. Zo werkt dat bij Gemeentebelang. Onze leden en inwoners
maximaal informeren. Natuurlijk ook via mail, telefoon of mondeling.
Ik ben blij dat ik dit al die tijd heb mogen doen. Ik heb er veel van
geleerd. Nu de toekomst. Na 21 maart 2018 zal er een nieuwe
fractie ontstaan. Julia Vriend en ik zullen vetrekken. Alleen Martin
Mol en Corrie Jansen gaan door als raadslid. Gezien hun plek op
de lijst lijkt het waarschijnlijk dat ze ook doorgaan. Verder staan op
onze lijst ook veel nieuwe mensen. Deze volgorde kan nog in de
war worden geschopt met voorkeurstemmen. Ik verwacht het niet
maar mocht mij die eer ten deel vallen dan bedank ik voor de eer.
Natuurlijk is dat dan een hele eer maar ik geef liever het stokje
over. Stel dat we 7 zetels krijgen en de wethouder leveren dan
komt er een nieuwe overweging. Dat zien we dan wel. Het is ook
niet zomaar dat ik op de strategische plek 8 sta. Zeg maar eerste
reserve. Ook dan een nieuwe overweging. Altijd in overleg
met de zittende raadsleden. Ik ben Gemeentebelanger en blijf dat
ook. Dat zit niet in de naam maar in wie we zijn. Een manier van
leven. Samen leven, met respect voor elkaar. Precies zoals Jos
Lussenburg het bedoelde, politiek bedrijven. Het is aan de nieuwe
fractie om dit geluid en deze werkwijze voort te zetten. Ik kan je
vertellen dat dit een uitdaging is voor de nieuwe fractievoorzitter.
Voor mij even rustig aan. Op 19 december 2002 begon ik als
raadslid, werd in maart 2006 fractievoorzitter en op 27 maart 2018
zit het erop.
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Paarse heide
De gemeente Nunspeet bezit veel natuur. In Nederland zijn we
één van de gemeenten met de meeste grond. Daar maken grote
heidevelden deel van uit. Die heide werd steeds meer verdrongen
door grassen zoals het pijpenstrootje. Hierdoor zien we bruine
velden. Natuurlijk bloeit de heide slechts 6 weken per jaar dus de
titel paarse heide dekt niet de lading. Voor Gemeentebelang moet
heide ook echt heide zijn. Door onze gemeenteraad werd een
werkgroep ingesteld waarin ik zitting mocht nemen. Vanuit het
college van B&W schoof Marije Storteboom aan. We werden
geholpen door Prof. Dr. H. Siepel van de Wageningen universiteit
en de Bosgroep Midden-Nederland. Het bleek niet simpel. Logisch
want als dat wel zo was dan was de vergrassing nooit zover
gekomen. De belangrijkste veroorzaker van vergrassing is milieuvervuiling. Bomen gaan dat tegen. Dus bomen langs een weg
helpen tegen vervuiling van de heide door auto’s. Verder moeten
we iets gaan doen om de heide te helpen. Dat deed de gemeente
al maar dat was dus lang niet toereikend. Nu is er een plan om in
eerste instantie een paar gebieden aan te pakken. Dat betekend
maaien, chopperen en branden. Hierna behandelen met en combinatie van kalk en steenmeel. Dit om een juiste balans in de bodem
te krijgen. De hele omschrijving van de aanpak is een document
van 38 kantjes en te vinden op de website van gemeente
Nunspeet. De totale kosten zijn 150.000 euro. Gemeentebelang
ging akkoord met de kanttekening dat we hier ook een vervolg aan
moeten geven zodat we over 10 jaar niet opnieuw moeten
beginnen. Ook zal onze schaapskudden blijvend ingezet worden
voor begrazing van de heide. Waarschijnlijk met meer schapen dan
nu. Wat Gemeentebelang betreft komt er zelfs een tweede kudde
in Vierhouten. Daardoor kunnen we meer heide bestrijken en het
geeft een mooie toeristische impuls voor Vierhouten.
Visie dienstverlening
In de commissie Algemeen Bestuur werd gesproken over de
dienstverlening door de gemeente aan haar inwoners. Dus hoe
ambtenaren hun werk doen richting inwoners maar ook hoe de
digitale dienstverlening is. Die laatste is minder goed in onze ogen.
De website is niet goed toegankelijk en onoverzichtelijk. Intussen
was Gemeentebelang er al achter dat de basis van de huidige
website ongeschikt was om verder op te bouwen. Dus een nieuwe
site was voor ons een uitgesproken wens. De wethouder Leen van
der Maas gaf aan dat dit ook de bedoeling was. Verder gaf ik
19

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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namens onze club aan dat er een verschil in beleving is tussen
ambtenaar en inwoner. De ambtenaar meent oprecht dat hij/zij de
inwoner goed van dienst is geweest maar de inwoner beleeft dat
anders. Dat horen we, in deze verkiezingstijd, regelmatig terug.
Ook in het kader van de komende Omgevingswet moet het roer
om. De cultuur moet meer richting beleving van inwoners gaan. Ik
haalde nog het voorbeeld aan van de ervaringen met de aanvragen
van evenementenvergunningen. Ook hierop stelde de wethouder
ons gerust. Dus de € 100.000,00 wat het nu kost is een eerste
aanzet en het wordt vervolgd.
Slotwoord
Verkiezingen. 21 maart 2018! Natuurlijk gaan jullie, onze leden,
stemmen. Het zou goed zijn dat jullie onze ambassadeurs zijn.
Promoot Gemeentebelang bij buren, familie, vrienden, collega’s en
anderen. Het begint al met wel gaan stemmen. Maar liefst 30% van
de kiezers kwam bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen niet
opdagen. Met dat percentage vormen ze de grootste partij in de
gemeente. Ze zijn helaas niet vertegenwoordigd. Als je logisch
nadenkt is de lage opkomst in ons nadeel. Intussen zit ik in mijn
eindsprint. Tot de verkiezingen zal ik Marije, onze lijsttrekker, vervangen waar nodig. Natuurlijk met het hele team Gemeentebelang.
We zijn allemaal een belangrijke schakel om het juiste geluid te
laten horen. Met jullie hulp gaan we knallen!

Radio-uitzendingen

KLEIN BINNENHOF
UITZENDSCHEMA 2018
donderdagavond 19.00 uur – 20.00 uur

22 maart:

Gemeentebelang

Het verdere uitzendschema voor 2018 is in verband met de verkiezingen nog niet bekend bij de redactie.
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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
22

23

Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Martin Mol

Kadernota Sportaccommodaties Nunspeet
Gemeentebelang heeft altijd ingezet op goede sportvoorzieningen
in de gemeente Nunspeet. Sport heeft onze aandacht en zal de
aandacht van Gemeentebelang blijven houden. Want sport moet
voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Goede velden, hallen en
kleedkamers zijn ondersteunend aan de sociale samenhang in de
gemeente en het bevordert de gezondheid van onze inwoners. Zo
hebben wij dit in de raadsvergadering van januari verwoord.
Deze kadernota Sportaccommodaties geeft duidelijkheid over de
rol en de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar ook de rol
en de verantwoordelijkheid van de verenigingen. Dat past in de lijn
van minder overheid en meer samenleving. Onze fractie heeft de
complimenten meegeven aan zowel het college (onze wethouder
Marije Storteboom heeft daar heel veel energie ingestoken) als
aan de ambtelijke organisatie over dit (zoals het in de commissie
door bijna iedereen is genoemd) kwalitatief hoogstaande en
overzichtelijke document.
De huidige situatie over dit onderwerp is historisch zo gegroeid en
de gemeente heeft behoefte aan duidelijkheid op drie onderdelen:
1.
2.
3.

Wat rekent de gemeente tot haar verantwoordelijkheid?
Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de gemeente en
waarvoor zijn verenigingen en gebruikers verantwoordelijk?
Welke keuzes zijn er om exploitatie en beheer te regelen voor
de sportaccommodaties?

Met betrekking tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid waren er
een 13-tal beslispunten waarover de mening van ons werd
gevraagd, onder andere wat rekenen we tot een basissport en
24

welke niet? Harmonisering van de tarieven en het uitbesteden
van de exploitatie van de gemeentelijke gymzalen en het nieuwe
zwembad en de sporthallen bij het sportbedrijf Nunspeet. Maar ook
de gemeentelijke bemoeienis van de buitensportaccommodaties
geleidelijk of op termijn onder brengen bij het sportbedrijf. Wat
Gemeentebelang betreft goede ontwikkelingen. Met het uitbreiden
van de taken en verantwoordelijkheden van het sportbedrijf blijven
de lijntjes tussen de verenigingen/gebruikers en het sportbedrijf
lekker kort en blijf je als gemeente financieel gezien ook kort op de
bal.
Bijna alle punten waren voor ons helder en hebben ook onze
instemming. Wel hebben we aandacht gevraagd voor de sportzaal
van Veluvine. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van
het sportbedrijf. Het is voor Veluvine wel van belang voor hun
exploitatie dat ook deze zaal optimaal gebruikt wordt. We hebben
dan ook gevraagd om afstemming tussen sportbedrijf en Veluvine
om tot een optimale invulling te komen. In het raadsvoorstel is de
toezegging van het college opgenomen.
Overheveling jaarbudgetten 2017
In onze laatste commissievergadering van deze raadsperiode
kwam dit jaarlijks terugkerende onderwerp weer aan de orde. Waar
gaat dit over? Over zaken/projecten die in uitvoering zijn maar in
2017 nog niet zijn afgerond. Dan is er geld voor gereserveerd maar
nog niet uitgegeven. Omdat de raad over de centjes gaat
(budgetrecht) komt dit in de commissie- en raadsvergadering. Bij
het opmaken van de jaarrekening wordt vermeld dat er een bedrag
staat gereserveerd wat nog niet is betaald. We praten dan over 2,2
miljoen euro op een begroting van ongeveer 60 miljoen. Dat is nog
steeds een fors bedrag. Door het college duidelijk van uitleg
voorzien, onder andere € 711.000,00 gereserveerd voor WMO
(uitvoering huishoudelijke hulp) en € 422.000,00 wat als onderhoud
voor de Brake staat gereserveerd, maar als dekking voor
exploitatie/nieuwbouw van het zwembad en revitalisering van het
sportpark. Dat zijn de grootste posten. De andere bedragen zijn
kleiner en ook van heldere uitleg voorzien. Volgens onze fractie is
het dan ook werk in uitvoering en wij hadden geen aanleiding tot
het stellen van vragen.
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Kramm’s Column
Onbenul in de politiek
De versnippering van de politiek staat synoniem voor het onbenul
in de politiek. Er zitten mensen in de politiek die werkelijk waar
geen idee hebben van wat zij daar doen. Ook in de race naar de
stembus steken nieuwe roeptoeters hun gekrakeel niet onder stoel
of banken. En de kiezers? De kiezers zijn al afgehaakt bij de politici
die van lijst naar lijst springen in het kader van privéredenen. Aan
bestaande en aan nieuwe politici daarom de oproep om het tij te
keren. Hoe? Met vertrouwen!
Vertrouwen vormt de basis van volksvertegenwoordiging, zodat de
kiezer en de politiek elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Bouwen
aan vertrouwen behoort tot de belangrijkste taak van de politiek.
Als de politiek zorgt dat vertrouwen centraal staat, voelt de kiezer
zich gehoord en kunnen de politici het beste uit zichzelf halen. In
plaats van steeds in de verdediging te schieten, ontstaat er door
vertrouwen een positieve samenwerking waar iedereen bij gebaat
is.
Een van de belangrijkste pijlers van vertrouwen is geloofwaardigheid. De inwoners moeten namelijk echt geloven in de volksvertegenwoordiging. Pas daarna is geloofwaardigheid als tweerichtingsverkeer mogelijk, want de politiek moet betrouwbaar en van
onbesproken gedrag zijn. De verantwoording en het initiatief ligt
altijd bij de politiek, zij kiezen voor een openlijke publieke functie
en moeten daar te allen tijde naar handelen.
Ook respect vormt een essentieel onderdeel. Respect hangt vaak
samen met geloofwaardigheid en ziet men vaak als voorwaarde,
maar het is meer dan dat. Bij respect gaat het erom dat de politiek
alle inwoners in zijn of haar volledigheid ziet. In een respectvolle
omgeving is oog voor elkaar en telt iedereen mee. Respect zorgt
ervoor dat er geen kiezers tussen wal en schip belanden. Respect
betekent niet voor niets omzien naar en vandaar rekening houden
met elkaar.
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De laatste pijler van vertrouwen is eerlijkheid. Eerlijkheid over een
gelijkwaardig speelveld, onpartijdige behandeling en transparantie.
Geslacht, afkomst of seksuele voorkeur mag geen invloed hebben
op politieke overwegingen. Waarheid is oprechtheid, geldigheid en
juistheid. Privéredenen of bepaalde voorkeuren mogen nooit prevaleren, want daar is niemand bij gebaart.
Kies niet kort door de bocht, geef versnippering of overstappers
geen stem, maar geef een blijvend signaal af.

Psy Go
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Commissie Ruimte en Wonen

Door raadslid
Corrie Jansen

"Kopij Klaverblad" staat er in mijn agenda. Ik realiseer mij dat ik hier
dit keer wat vroeger aan wil beginnen omdat er zoveel gedaan en
gebeurd is de laatste tijd en we allemaal met een volle agenda
zitten richting de verkiezingen.
Commissies
Ik heb als lid van de promotiecommissie en als lid van de verkiezingsprogrammacommissie mijn bijdrage mogen leveren. De vorige
keer stond ik als steunfractielid, die misschien wel in de raad zou
kunnen komen, verder van de drukte van deze commissies af. Nu
kon ik mijn inbreng leveren maar wat er daarna nog allemaal
mee gebeurd is echt enorm veel werk. Alle losse inbreng moet
gesorteerd en geclusterd worden, in hetzelfde woordgebruik
herschreven worden en natuurlijk moet de fractievoorzitter in
combinatie met de lijsttrekker hier politiek goed naar kijken. Zoals u
weet is het dit keer allemaal anders gelopen en ik wil via deze weg
mijn enorme dank uitspreken voor Henry die het programma
gemaakt heeft en Mark die het uitgewerkt heeft en dan natuurlijk
Pieter-Jan niet te vergeten die er zo'n mooi boekje van gemaakt
heeft.
De vergadercyclus van december; gezondheidscentrum Elspeet en
het opknappen van een pand in de Dorpsstraat. Als eerste werd
ons gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor de bouw van een gezondheidscentrum in Elspeet. Deze
verklaring haalde het niet vanwege het met name tegenstemmen
van de SGP, CU en CDA. Gemeentebelang is nog steeds sterk
voor een eigen gezondheidscentrum in Elspeet en hoopt dat deze
weggegooide kans niet betekent dat het of niet gaat lukken of dat
er nog erg veel tijd overheen gaat voordat zo'n centrum er kan
komen. Wat is er mooier dan een arts, fysiotherapeut en andere
zorgverleners in je eigen dorp te hebben en dan ook nog dichtbij de
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Oranjehof. Aan de Nachtegaalweg ligt een stuk weiland wat in
ieders ogen uitermate geschikt zou zijn voor zo'n gebouw. Er was
nog een bijkomend voordeel dat dit plan de wateroverlast in dat
gebied zou helpen oplossen. Helaas zorgden de bezwaren van
eerder genoemde partijen over het dorpsaanzicht en de open
doorkijk die weg zou vallen ervoor dat er geen verklaring af
gegeven kon worden. Gemeentebelang vindt dit ook vervelend voor
de betreffende ondernemer die al lange tijd geld en energie stopt in
het ontwikkelen van een gezondheidscentrum.
Een volgend agendapunt was een principeverzoek om de panden
aan de Dorpstraat 4 en 6 een andere bestemming te geven. Er
wordt door ondernemers kansen gezien om hier iets met horeca
verder te ontwikkelen. Voor Gemeentebelang is dit prima. Een
mooie kans waarbij de panden opgeknapt worden en ondernemers
ons centrum versterken. U heeft vast ook al gezien dat tegenover
deze pandjes het hotel de Roskam in andere handen is overgegaan
en in oude luister als dorpshotel hersteld zal gaan worden. Die kant
van de Dorpstraat zal over 1 jaar een hele andere uitstraling
hebben. Wij wensen deze ondernemers succes met hun plannen
en uitwerking ervan.
Nieuwjaar
Na 1 januari barst het los; de verschillende recepties. Het begint
altijd met die van de gemeente zelf maar de recepties die erna
komen zijn voor ons net zo belangrijk, zo niet belangrijker. Veel
organisaties nodigen ons uit en wij gaan ook naar allemaal toe
omdat wij daar vaak horen hoe het er met de organisatie voorstaat
en welke ontwikkelingen er aan staan te komen. Dit zijn bezoeken
van sportverenigingen tot aan de harmonie, van organisaties zoals
buurtverenigingen en welzijnswerk tot aan ander vrijwilligerswerk,
van bedrijven tot aan de koffieochtend in Hulshorst. Dit jaar haalde
de eerste week wel een record van 9 stuks waar ik met veel andere
Gemeentebelangers naar toe was.
De vergadercyclus van Januari; Laan 60. Zoals het langst zittend
raadslid zei "wij willen van dit dossier af". Natuurlijk willen wij dat
ook maar niet door het aan te kopen. Een argument van de voorstanders tot aankoop was; dan zijn wij hier eindelijk vanaf (is dat
werkelijk zo want er moet nog het een en ander mee gebeuren) en
de gemeente heeft in het verleden een fout gemaakt. Ja dat klopt,
dat is gebeurd maar na dat moment zijn er verschillende andere
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zaken en gerechtelijke uitspraken geweest die meespelen. Van ons
hoeft er geen € 825.000 uitgegeven te worden aan dit pand. Er
rust een bestemming op als pension en als daarop gehandhaafd
wordt zou dit verder geen problemen moeten opleveren. Nu het
dan toch aangekocht gaat worden hebben wij wel gevraagd of er
appartementen van gemaakt kunnen worden voor starters of kleine
huishoudens want daar is richting de toekomst behoefte aan.
Wonen
Ja, dit onderwerp blijft belangrijk om bovenop te zitten. Er kwam
een mededeling van de wethouder en daar hebben wij de nodige
vragen over aan het college gesteld. Helaas waren de antwoorden
nogal ontwijkend. Wij willen graag weten waarom Omnia maar zo
weinig huizen mag of kan gaan bouwen terwijl er 450 illegale
bewoners op vakantieparken wonen, er toch een paar honderd
starters per jaar onze gemeente verlaten en er meer gebouwd moet
worden voor kleine huishoudens. Daarbij weten wij allemaal
hoeveel jaar het duurt voordat je een sociale huurwoning weet te
bemachtigen. Er zijn verschillende concepten in het land waarmee
men probeert de doorstroom op de woningmarkt vlot te trekken.
Gemeentebelang is uitgenodigd door de directie van Omnia om
hier verder over te praten. Natuurlijk gaan wij graag op zo'n verzoek
in en u leest hier binnenkort vast meer over.
Vergadercyclus februari; de grote Wiede en de vraag om een
krediet voor een onderzoek naar tijdelijke woonvormen. Er werd
gevraagd of er € 5000 beschikbaar kan komen om te onderzoeken
of er tijdelijke bewoning in panden kan komen waar nu geen
activiteiten zijn zoals bijvoorbeeld de oude Huishoudschool. Verder
is er een principeplan ingediend om de Grote Wiede verder te
ontwikkelen. Hierbij heeft Gemeentebelang wel een aantal vragen
gesteld. Onder anderen over de veiligheid over het smalle weggetje
er naar toe maar wat wij wel een dingetje vinden is dat de
uitbreiding van dit zorgconcept onder de bestemming landgoederen
valt. Voor ons zijn landgoederen gebieden met een huis in
een parkachtige omgeving. Niet zozeer versnipperde bebouwing
wat meer op een dorp gaat lijken. Het is afwachten of het plan
aangepast gaat worden of dat het zoals het nu is uitgewerkt gaat
worden.
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Informatieavond over de Paasheuvel
In het vorige Klaverblad heb ik geschreven over de Paasheuvel. Nu
was er een informatieavond in Vierhouten waar de Paasheuvel hun
plannen verder toegelicht hebben. Er was een maquette als
voorbeeld van een groepsgebouw wat richting de Malle Jan
gebouwd gaat worden en er is een gedeelte van het terrein
verkocht. Hier zal het kamperen plaats gaan vinden wat door een
gerenommeerd bedrijf geëxploiteerd zal worden. Gemeentebelang
vindt het positief dat er openheid over de pannen zijn richting de
inwoners en dat er rekening gehouden wordt met elkaar.
Informatieavond over de Harderwijkerweg in Hulshorst
Het is goed dat onze ambtenaren steeds vaker het gemeentehuis
uitgaan om met bewoners uit een gebied contact te hebben over
een probleem, plan of idee wat er is. Marije heeft dit al bij het
marktplein gedaan, bij het stationsplein gebeurd dit en ook nu over
de Harderwijkerweg. Er zijn veel opmerkingen ingebracht maar de
verkeersdeskundige die er was gaf al aan dat er niet zomaar 1 kant
en klare oplossing is. Wel zijn nu de grootste problemen goed in
beeld en er zijn al een aantal mogelijke oplossingen meegegeven
om verder uit te werken.
Congressen
Ook in deze periode waren er weer bijeenkomsten waar ik geweest
ben. Onder anderen op het jaarcongres van het Gelders Energie
Akkoord. Wat zijn de provinciale doelen waar naar toegewerkt gaat
worden met betrekking tot de verduurzaming van onze omgeving
en wat betekent dit voor onze inwoners richting de toekomst.
Vanuit het doel om in 2035 aardgasloos te zijn is er door Gemeentebelang in de commissie gevraagd of de woningen in Molenbeek
niet meer op het gas aangesloten gaan worden maar op een
alternatieve manier verwarmd gaan worden. Wij zouden nieuwe
bewoners niet op willen zadelen met het vooruitzicht om over 15
jaar grote investeringen te moeten doen om hun huis aardgasloos
te krijgen.
Op dinsdagavond 20 februari heeft de gemeenteraad een informatieavond gehad over het behalen van bovenstaande energieneutrale doelen. Uit verschillende plannen is een top drie gemaakt
van initiatieven die ons helpen om de eerste helft van de doelstelling energieneutraal in 2050 te kunnen behalen.
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Als er duurzaamheidsplannen uitgevoerd kunnen worden om
in 2025 voor de helft aan de doelstelling te voldoen kan daarna
gekeken worden hoe ver innovatie van andere mogelijkheden is.
Voor nu staan er in de top drie verschillende zonnevelden (op
parkeerdaken, op het Veluwemeer of tussen onze houtwallen op
grond die niet agrarisch gebruikt wordt), een windbos met turbines
in het Willemsbos en een mestvergister in Elspeet genoemd. Voor
deze plannen zijn investeerders en ondernemers nodig en
Gemeentebelang wil graag dat dit samen met onze inwoners
gebeurd zodat de opbrengsten ook weer in onze gemeente terug
vloeien. Belangrijk hierbij vinden wij ook dat dit werkgelegenheid
moet opleveren voor onze gemeente.
Richting de rest van de doelstelling die gehaald moet gaan worden,
zullen de woonwijken aan de beurt komen. Bent u nieuwsgierig
naar mogelijkheden kijk dan eens op de site van onze gemeente of
op de site van veluweduurzaam.nl. Daar vindt u mogelijkheden die
het verduurzamen makkelijker maken.
Pionieren in participatieland
In Kampen was ik bij een bijeenkomst waar praktijk voorbeelden
besproken werden over de toekomst van burgerparticipatie. Als de
omgevingswet ingevoerd wordt zal er meer gedacht worden vanuit
" ja mits" in plaats van "nee maar". Dit zal er voor gaan zorgen dat
inwoners vroeger in een proces kunnen meepraten en betrokken
raken maar hoe doe je dat, dat je juist de belanghebbenden wel
hebt en niet alleen de mensen die tegen zijn of soms zelfs in een
ander gebied wonen. Ik heb hierboven al geschreven hoe Marije dit
al een aantal malen opgepakt heeft bij projecten. Hierbij moeten
kansen en kennis van inwoners meegenomen worden zodat wij
samen een mooie en veilige omgeving houden waar onze
inwoners graag wonen.
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Commissie Maatschappij en Middelen

Door raadslid
Julia Vriend

Het zijn de laatste weken voor mij als raadslid en dus ook hoogstwaarschijnlijk het laatste stukje dat ik schrijf voor het Klaverblad als
raadslid.
Eerlijk gezegd heb ik nooit een carrière in de politiek geambieerd.
Ik ben gevraagd voor de steunfractie en kwam er achter dat ik echt
het verschil kon maken. Ik ben ik er toen voor gegaan. Na 5 jaar
actief te zijn geweest in de raad kan ik met recht zeggen dat
Gemeentebelang onze wensen heeft waargemaakt.
Via mijn portefeuille ben ik onder andere betrokken geweest bij de
decentralisaties in het sociaal domein. Zo zijn jeugdhulp, de WMO
en persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente gevallen. Een hele operatie. Als gemeente wil je dat
goed doen. Maar ook als raad. Door mijn kennis en ervaring en
door midden in de samenleving te staan heb ik een positieve
bijdrage geleverd om de transities tot een succes te maken.
Ook is het gelukt om de Inclusief Groep te "redden" van de uitsterfconstructie die is opgelegd door het rijk. Waarom zou je een
goed lopend, financieel gezond bedrijf met veel expertise laten
verdwijnen? Al in ons verkiezingsprogramma van 2014 hebben we
aangeven dat de Inclusief Groep een andere functie toebedeeld
moest krijgen in de geest der wet. Een wat cryptische omschrijving
maar in een tijd van transitie stuurbaar en gaande weg hebben
we erop aangestuurd dat de Inclusief Groep een rol kreeg in de
uitvoering van de participatiewet. Beschut werk is er dan niet meer
maar kwetsbare mensen kunnen nu wel werkervaring op doen en
werken in een veilige omgeving met hulp van mensen die weten
hoe ze met kwetsbare mensen om moeten gaan.
36

Tot slot wil ik benoemen dat het is gelukt om het recht op minimaregelingen als kwijtschelding gemeentelijke belasting, bijzondere
bijstand, collectieve zorgverzekering en maatschappelijke bijdrage
te verruimen van 110% naar 120% waardoor nog meer werkenden
ook recht hebben op die minimaregelingen. Werken loont nu. In de
politiek kun je het verschil maken.
Ik zal dan ook voor Gemeentebelang beschikbaar blijven!

Save the date:

Woensdag 11 april 2018

Algemene
Ledenvergadering
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
37

Markt 7
38

-

Agenda vergaderingen
April 2018
Dinsdag

3

Fractieberaad voor de Commissies

Donderdag

5

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

9

Commissie Ruimte en Wonen

Woensdag

11

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdag

12

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

23

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

26

Raadsvergadering

Maandag

7

Fractieberaad voor de Commissies

Dinsdag

8

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

14

Commissie Ruimte en Wonen

Woensdag

16

Bestuursvergadering

Donderdag

17

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

28

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

31

Raadsvergadering

Maandag

4

Fractieberaad voor de Commissies

Donderdag

7

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

11

Commissie Ruimte en Wonen

Woensdag

13

Bestuursvergadering

Donderdag

14

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

25

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

28

Raadsvergadering

Mei 2018

Juni 2018

39

Nunspeetse Lentetocht
Na het grote succes van de eerste editie van vorig jaar organiseert
Gemeentebelang de tweede Nunspeetse Lentetocht op zaterdag
19 mei 2018.
Genieten van de Veluwe in het voorjaar, dát is de Nunspeetse Lentetocht. Een prachtige wandeltocht van 15 of 30 kilometer door het
natuurschoon van de gemeente Nunspeet. Het belooft weer een
schitterende wandeltocht te worden door onze mooie bossen en
velden.
De voorbereidingen lopen en gelukkig hebben wij Cheap Fit Fitness
bereid gevonden om wederom hoofdsponsor te zijn voor onze
Nunspeetse Lentetocht.
De start zal ook dit keer zijn in de Oldtimer die door Landgoedhotel
Villa Vennendal kosteloos beschikbaar wordt gesteld en wat een
ontzettend mooie plek is om zo'n unieke tocht te beginnen.
Mocht u willen meewandelen meldt u zich dan aan op de site:
www.nunspeetselentetocht.nl.
En als u wilt helpen dan bent u van harte welkom en u kunt zich
aanmelden bij Corrie Jansen, coördinatrice Nunspeetse Lentetocht.

Zaterdag 19 mei 2018

Wandel mee of
word vrijwilliger!
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Nunspeetse Heideloop
Ook voor de Nunspeetse Heideloop zijn de voorbereidingen weer
opgestart. Het terugkerende wandel- en hardloopevenement zal
gehouden worden op zaterdag 25 augustus 2018.
Wij vieren in 2018 een lustrum: Het is namelijk de 10e Nunspeetse
Heideloop. Momenteel is er nog geen hoofdsponsor voor de
jubileumeditie, mocht u nog iemand weten dan horen wij dat graag.
Het bestuur heeft wel het goede doel vastgesteld voor de bijdrage
vanuit de Nunspeetse Heideloop. In 2018 zal een bijdrage gaan
naar de IJsvereniging in Hulshorst. Helaas zijn de laatste winters
niet streng genoeg geweest om te kunnen schaatsen maar een
ijsvereniging die actief op zoek is naar mogelijkheden om ook
buiten het seizoen verbindingen te zoeken en activiteiten wil
ontplooien steunen wij graag.
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Wij feliciteren

(die jarig waren of worden)

April 2018
Dhr. D.A. Bosma

Mw. K.E.G. Zwinkels

Mw

Mw. A. Pos - Pars

M. de Jongh

Dhr. E. Klein

Mw. Mw. L. Reimus

Mw. W.J.C. van der Kraan - Brummel Dhr. H.A. van de Waterweg Berends
Mw. A. Pluim
Mei 2018
Mw. H. Batenburg

Mw. T. Mensink

Dhr. P. de Boer

Dhr. G. Pluim

Mw. C.J.M. van Hal

Mw. G. van Slooten - Beelen

Dhr. J.W. van de Hel

Mw. J. H. Stulen - Reinders

Dhr. Dhr. R. Jansen

Dhr. F.S. Visser

Mw. C. Jansen - van den Brink
Juni 2018
Mw. E.L. Bronkhorst

Mw. P.M. Hamer-Baart

Dhr. J. Egbers

Mw. A.J.E. Hoogers - Wismeijer

Dhr. A.T.W. van Gulik

Mw. H.H. Makkink - van Dijk

Dhr. J. Gringhuis

Mw. A.G. Timmerman - Zwikker
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