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DE KIEZER HEEFT GESPROKEN
Met bijna 3900 stemmen (een kwart van de kiesgerechtigden) is Gemeentebelang de
komende periode 2018-2022 met zes raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad
van Nunspeet. Martin Mol, Corrie Jansen Marc Konings, Pieter-Jan van Rossen, Martin
Juffer en Edward Koers zijn gekozen en geïnstalleerd in de nieuwe gemeenteraad. Een
mooie mix van ‘oude’ raadsleden die reeds de nodige ervaring hebben opgedaan in de
afgelopen raadsperiode(s) en ‘nieuwe’ raadsleden, die onder andere in de steunfractie
hebben gezeten en de lokale politiek volgde. Allen zijn zij enthousiast het positieve en
politieke geluid van Gemeentebelang de aankomende vier jaar met groot voorrecht te
laten horen.
2 wethouders namens Gemeentebelang
Tevens zijn door het succesvol afronden van de coalitieonderhandelingen Marije
Storteboom en Mark van de Bunte namens Gemeentebelang beëdigd als wethouders voor
de komende vier jaar. Gemeentebelang bedrijft lokale politiek sinds 1946 en zit sinds 1986
onafgebroken in het college. Het leveren van twee wethouders voor de periode 2018-2022
is voor het eerst in de geschiedenis van Gemeentebelang.

www.nunspeet-gemeentebelang.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE
•

Hellas Beachvolleybal
vrijdag 29 juni 2018 &
zaterdag 30 juni 2018
• Nunspeetse Heideloop
zaterdag 25 augustus
DRUK
De Kopieerderij Nunspeet
UITGAVE

Wilt u Gemeentebelang helpen?
Gemeentebelang is de lokale politieke vereniging van en voor
alle inwoners van de gemeente Nunspeet. Al sinds 1946 staat
het algemeen belang, zijnde ieders belang bij ons centraal.
Wij behartigen de belangen van iedereen, bij ons is het altijd
mogelijk mee te praten en mee te denken. Samen willen wij de
gemeente Nunspeet nog mooier maken. Wie helpt ons mee?

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……………………………….. IBAN……………………………………………...
Geboortedatum…………………………… ……………………………………………………
Datum inschrijving………………………………………………………………………………
Handtekening voor automatisch incasso…………………………………………………….
Opgeven via de website of het ingevulde formulier insturen naar:
Prins Alexandererf 37
8071 NS Nunspeet

www.nunspeet-gemeentebelang.nl

HET KLAVERBLAD IN EEN NIEUW JASJE
Met gepaste trots presenteren wij u Het Klaverblad in een nieuw jasje. De inhoudelijke rubrieken zijn hetzelfde gebleven, maar
de vormgeving en de opmaak is aangepast. Enerzijds willen wij Het Klaverblad graag een mooie en professionele uitstraling
geven en anderzijds zijn wij gedwongen tot enige aanpassingen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Zo is het niet meer vanzelfsprekend gegevens van personen openbaar te maken, zonder expliciete toestemming. Als
redactie hebben wij daar een nieuwe weg in gezocht en voor u ligt mede daardoor een andere opzet van Het Klaverblad.
Ook is het leesgemak in de nieuwe vorm van Het Klaverblad verbeterd. Naar ons inziens is de informatie beter te vinden
en hopelijk nodigt de opmaak uit tot nog meer verdieping in de bijdrages van onze schrijfsters en schrijvers. En waar wij het
nieuwe Klaverblad met gepaste trots presenteren, zijn wij nog enthousiaster over de verkiezingsuitslag en de gewenste
uitkomsten. Leest u maar snel verder want Gemeentebelang is op en top vertegenwoordigd in de gemeenteraad en het
gemeentebestuur.
Voor reacties, vragen, aanvullingen en/of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht via redactie@nunspeet-gemeentebelang.nl.
Namens de redactie,
Marije Storteboom, Manita de Jongh
Mark van de Bunte

VAN DE WETHOUDERS
Van de wethouders, dat klinkt toch mooi in meervoud. We hebben afgesproken om ook in gezamenlijkheid een stukje voor het
Klaverblad te maken.
Na de afgelopen maanden, waarin er coalitieonderhandelingen plaatsvonden en de wethouderskandidaten zijn voorgedragen
door de fractie en geïnstalleerd door de raad, zijn we begonnen aan deze nieuwe periode.
Afgelopen maandag begon voor ons allebei onze eerste werkdag. Voor Marije was het een nieuwe start na een aantal
maanden afwezigheid vanwege zwangerschapsverlof en de ziekte van haar dochter. En voor Mark was het een eerste stap in
een nieuwe functie.
Heel erg mooi om nu met zijn tweeën voor Gemeentebelang deel uit te maken van het College van B&W. Het is natuurlijk voor
iedereen aan tafel even wennen dat er ineens vijf wethouders zitten, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit snel went.
Marije haar portefeuille is beheer en openbare ruimte, verkeer en vervoer, water, natuur en landschap, recreatie en toerisme,
wijken en kernen en het programma centrum en stationsomgeving en Mark zijn portefeuille bestaat uit sport en bewegen,
economie en werkgelegenheid en het project De Wiltsangh.
Het belangrijkste onderwerp voor Marije voor de aankomende maanden is toch wel de stationsomgeving. Alle inwoners
van Nunspeet hebben kunnen meelezen met de drie varianten die ter inzage hebben gelegen. De besluitvorming voor een
voorkeursvariant staat voor september in de raad op de planning. Ambtelijk zijn we dit nu goed aan het voorbereiden, zodat
we het goede besluit kunnen voorleggen met als doel Nunspeet beter bereikbaar te maken, minder verkeersonveilig en vooral
groen en aantrekkelijk. Ik denk dat in de varianten die ter inzage liggen voldoende ruimte zit om dit ook te bereiken.
Het belangrijkste onderwerp voor Mark in de aankomende maanden is het project De Wiltsangh, ze gaan deze zomer
beginnen met de aanleg van een veld voor de voetbal en het korfbalveld. Dit moet in de zomerperiode zodat de verenigingen
hier zo min mogelijk last van hebben. Als dit gerealiseerd is ontstaat er ook ruimte voor de start van de bouw van het
zwembad en de sporthal.

WETHOUDERS
Wethouder
Marije Storteboom
marije.storteboom@nunspeetgemeentebelang.nl
• Verkeer & Vervoer
• Beheer & Openbare Ruimte
• Recreatie & Toerisme
• Water, Natuur– & Landschap
• Wijken & Kernen

Wethouder
Mark van de Bunte
mark.vandebunte@nunspeetgemeentebelang.nl
• Economie & Werkgelegenheid
• Sport & Bewegen
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BESTUUR VERENIGING
GEMEENTEBELANG NUNSPEET

VAN DE BESTUURSTAFEL
Zo vlak voor de vakantieperiode kunnen wij met een tevreden
gevoel terug kijken op de verkiezingscampagne en het behaalde
resultaat. Onze vereniging telt zes zetels in de Nunspeetse
gemeenteraad en is met twee wethouders vertegenwoordigd in
het college. Meer voor elkaar, de kiezer heeft ons verhaal
begrepen en weer het vertrouwen gegeven om de komende vier
jaar de gemeente Nunspeet verder (duurzaam) koers te geven.

Voorzitter
Mark van de Bunte
mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl

Vacature
Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Anne Timmerman
zich herkiesbaar gesteld als bestuurslid, maar inmiddels heeft
zij haar lidmaatschap om persoonlijke redenen beëindigd.
Nogmaals willen wij Anne danken voor haar werkzaamheden en
inzet. Voorlopig zullen wij in het bestuur haar taken verdelen,
maar de secretarisfunctie is vacant en mocht u interesse
hebben of iemand kunnen enthousiasmeren, laat het ons weten.

Penningmeester/Secretaris
Danny Vis
danny.vis@nunspeet-gemeentebelang.nl

Bestuurslid
Jolanda van Tol - Van Geest
jolanda.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl

Speciale aandacht vragen wij nog even voor twee mooie
evenementen. Allereerst het Hellas Beachvolleybal op vrijdag
29 juni en zaterdag 30 juni. Komt u gezellig volleyballen of
even kijken op de markt? Ook hopen wij een mooi jubileum te
vieren: het lustrum van de 10e Nunspeetse Heideloop op
zaterdag 25 augustus met start en finish op de Stakenberg.
Verderop leest u meer hierover, maar beide evenement zijn
alvast warm aanbevolen. Ook als u in de gelegenheid bent een
steentje bij te dragen? Uw hulp is van harte welkom!

Bestuurslid
Manita de Jongh
manita.dejongh@nunspeet-gemeentebelang.nl

Bestuurslid
Gerrit Storteboom
gerrit.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl

Tot slot, het zomerreces is (bijna) aangebroken. Namens het
bestuur wil ik u allen een fijne vakantie toewensen en heel veel
leesplezier in het vernieuwde Klaverblad.

Vacature voor enthousiaste bestuursleden
Wegens het succes van de gemeenteraadsverkiezingen zijn er de afgelopen periode enkele verschuivingen geweest binnen
onze vereniging. Voor het extra versterking van het bestuur zijn wij daarom op zoek naar enthousiaste bestuursleden

•
•
•
•
•
•
•
•

Taken:
Samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Gemeentebelang
Samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid van Gemeentebelang
Voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen
Deelname aan een van de subcommissies, zoals de PR-commissie
Actieve deelname aan promotionele activiteiten van Gemeentebelang
Ledenwerving
Actief meedenken en -werken aan het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang
temrecht bij het opstellen van de kieslijst
Eisen:

•
•
•
•
•

Wonen in de gemeente Nunspeet
Lid zijn of worden van de vereniging Gemeentebelang
Betrokken bij de vereniging en haar standpunten
Teamspeler
Goede communicatieve vaardigheden
Wat wij bieden:
Enthousiaste mede (bestuurs)leden die met plezier werken aan een nog betere en mooiere vereniging Gemeentebelang.
Een hechte club waar iedereen welkom is en waar plezier en saamhorigheid voorop staat.
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BEDANKT VOOR UW STEM
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Kramm’s Column
Liberté, égalité, fraternité
Vrijheid, gelijkheid, broederschap is het motto van Frankrijk
en de leus werd geïntroduceerd ten tijde van de Franse
Revolutie. Ook in onze geschiedenisboeken is er veelvuldig
aandacht voor de manier waarop mensen met elkaar om
moeten gaan.
Is het de Gouden Eeuw of is het een zwarte bladzijde in
onze geschiedenis? Terwijl de handel hoogtij viert en
Nederland een bloeiperiode kent, valt slavernij, afpersing en
onderdrukking niet te rijmen met het gelijkheidsbeginsel. Ook
naar de toekomst toe blijft gelijke behandeling altijd een
uitdagend vraagstuk.
Anno 2018 staat het wereldkampioensschap voetbal voor de
deur en notabene Rusland is gastheer. Daar is reeds veel om
te doen geweest en over geschreven. Ook inzake mensenrechten. Ik wil het WK voetbal graag positief benaderen en
wat mij fascineert zijn de supporters van de deelnemende
landen. Ongeacht achtergrond, status of geloof zit het
nationalisme diepgeworteld bij de supporters. Er is sprake
van verbroedering tussen Walen en Vlamingen bijvoorbeeld.
En gedurende het WK is België ook echt een land zonder
tegenstellingen. Taalbarrieres verdwijnen, want als het niet in
(gebrekkig) Nederlands, Frans of Duits gaat, spreken de
Belgen gewoon Engels onderling.
Het is voor mij het toonbeeld van een gemeenschappelijk
doel, wat (bijna) alle middelen heiligt. Sport verbind en heeft
een gebroederlijk karakter. Voor de goede orde laat ik
supportersgeweld (hooligans) buiten beschouwing, omdat zij
een ander doel nastreven. Feit is en blijft dat bij een
deelname aan een EK of WK de economie bloeit, de
terrassen volzitten en de prullaria niet aan te slepen is.
Gezinnen, familie en zelfs hele wijken trekken samen op
straten en kijken gezamenlijk naar de wedstrijden. Mensen
vieren feest totdat het toernooi ten einde komt. Het bijzondere
is volgens mij dat er een parallel is te trekken tussen de mensenrechten en sport. Het gezamenlijke belang prevaleert
namelijk boven alle andere belangen. Supporters van
Feyenoord en Ajax staan naast elkaar een speler van PSV
toe te juichen. Het lijkt onwerkelijk, maar toch is het een
mooie realiteit. Naar mijn idee is het voor alle (politieke)
bestuurders zaak om van bovenstaand te genieten en te
leren. Het draait volgens mij namelijk om de vraag: Hoe
kunnen wij tegenstanders en voorstanders overtuigen van het
gemeenschappelijk belang en gelijke behandeling?
Het handelen voor een eigen club of een eigen idealisme is
geen gezamenlijk belang. Het achterstellen of niet serieus
nemen van iemand doet dus afbreuk aan liberté, égalité,
fraternité. Misschien wint de eigen club op korte termijn en
is uw groep voor even gelukkig, maar daardoor zijn
andere groepen wellicht geschaadt. Het is de kunst om
niet voor Ajax of voor Feyenoord te kiezen, maar voor het
Nederlands Eltal. Met andere woorden: een langetermijn visie
voor ogen te houden en te investeren in elkaar zodat
iedereen de vruchten plukt. Het ene jaar misschien wat meer
vruchten dan het andere jaar, maar altijd met de wetenschap
dat iedereen erbij gebaat is.
De winnaar van het WK in Rusland is straks niet het land
met de beste spelers. Zoals trainers (lees: bestuurders)
kunnen beamen, heeft het team dat samenwerkt en
samenspeelt de beste kans om te winnen. En dat is ook
het team waar iedereen zich gebroederlijk in herkent en
mee geassocieerd wil worden.
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FRACTIE VERENIGING GEMEENTEBELANG NUNSPEET
Fractievoorzitter
Martin Mol
martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl
Commissie Algemeen Bestuur

Raadslid
Pieter-Jan van Rossen
pieter.jan.van.rossen@nunspeet-gemeentebelang.nl
Commissie Ruimte & Wonen

Raadslid
Corrie Jansen
corrie.jansen@nunspeet-gemeentebelang.nl
Commissie Ruimte & Wonen

Raadslid
Martin Juffer
martin.juffer@nunspeet-gemeentebelang.nl
Commissie Maatschappij & Middelen

Raadslid
Marc Konings
marc.konings@nunspeet-gemeentebelang.nl
Commissie Maatschappij & Middelen

Raadslid
Edward Koers
edward.koers@nunspeet-gemeentebelang.nl
Commissie Ruimte & Wonen
Commissie Maatschappij & Middelen

Commissie Algemeen Bestuur
De verkiezingen
U heeft het ongetwijfeld allemaal meegekregen. Gemeentebelang mocht zich
winnaar van de verkiezingen noemen. De 5e zetel die ons de vorige periode is
ontnomen weer terug en onze inspanningen beloond door de kiezer met een
extra zetel. Een mooie campagne met een fantastisch resultaat waarbij iedereen
naar kunnen zijn/haar gele steentje heeft bijgedragen.
De coalitie
De uitspraak van de kiezer was duidelijk. Naast onze winst hebben ook de SGP
en CU stemmenwinst geboekt. Dan is het reëel met hen de onderhandelingen
in te gaan. Het resultaat is een mooi akkoord op hoofdlijnen waar wij ons als
Gemeentebelang prima in herkennen en waar bijna alle belangrijke punten uit
ons verkiezingsprogramma in terug komen.
De fractie
Voor mij een nieuwe commissie en een nieuwe rol. Corrie Jansen en ik zijn de
enige twee die door zijn gegaan vanuit de “oude” fractie. De nieuwe fractieleden
zijn na een aantal jaren van steunfractielidmaatschap nu echt aan de slag en
zullen de nodige praktijkervaring gaan opdoen. Een fijn team dat uitvoering gaat
geven aan de titel die ons verkiezingsprogramma 2018-2022 heeft meegekregen:
Meer Voor Elkaar!
Uit de commissie: programmavoorstellen strategische thema’s SNV
Gemeentebelang hecht eraan een zelfstandige gemeente te blijven. Dan is een
goede samenwerking met buurgemeenten noodzakelijk. Dat doen we nu in SNV
(Samenwerking Noord Veluwe) verband, voorheen de RNV. Iedere gemeente
heeft een aantal programma’s “geadopteerd” waar zij uitvoering aan gaan geven
voor de regio. Deze voorstellen zijn in de commissie AB besproken. We hebben
het college gevraagd bij het programma mobiliteit naast de focus op de A28
ook de treinverbindingen en smart-mobility goed onder de aandacht te brengen.
Voor de sociaaleconomische ontwikkelstrategie en De Veluwe op 1 hebben we
meegeven dat er gestreefd moet worden naar een stimulerende rol die moet
leiden naar concrete projecten binnen de deelnemende gemeenten.
Zomerreces
Nog een paar weken, dan breekt de vakantieperiode aan. Gelegenheid voor
iedereen een aantal weken te ontspannen en energie op te doen. Ik wens u allen
een fijne vakantie toe.

STEUNFRACTIE
Ans Pluim
ans.pluim@nunspeetgemeentebelang.nl

Jacqueline Mensink
jacqueline.mensink@nunspeetgemeentebelang.nl

Rachel Smink
rachel.smink@nunspeetgemeentebelang.nl

Gerrard Vinke
gerrard.vinke@nunspeetgemeentebelang.nl

Franciska van Keulen
franciska.van.keulen@nunspeetgemeentebelang.nl

7

Commissie Ruimte & Wonen
Raadslid Corrie Jansen
Drukte
Het Is weer zover, een stukje schrijven voor ons
Klaverblad. Het lijkt lang geleden, maar dat
zal komen door de drukke periode die we hebben
gehad. Veel op pad geweest, heel veel mensen
gesproken en daarna het afwachten hoe het met
het coalitieakkoord zou gaan.
2014
De vorige keer, vier jaar geleden, was ik volop
aanwezig tijdens de campagne maar het was
de eerste keer, alles was nieuw en ik stond er
toen nog wat verder vanaf. Twee door de wol
geverfde Gemeentebelangers stonden destijds
aan het roer en zij wisten precies hoe het proces
liep. Dit keer heb ik kunnen bijdragen aan de
inhoud van ons verkiezingsprogramma en aan de
verdere voorbereidingen die nodig waren om een
geweldig resultaat te behalen.
Gele wolk
Ik heb een tijdje op een gele wolk geleefd na de
verkiezingen. Wat een mooi resultaat! Het is echt
super dat onze steunfractieleden die soms al
bijna vier jaar op de achtergrond mee draaiden nu
volop mee kunnen doen als raadslid.
Pieter-Jan, Martin, Edward en Marc ik wens jullie
net zoveel plezier, uitdaging en voldoening in het
raadswerk als dat ik al vier jaar mag ervaren.
Hetzelfde wens ik Mark van de Bunte ook toe.
Zijn leven is in een korte periode veranderd.
Succes met jouw ambt als wethouder.
2018
De verkiezingen zijn geweest en we zijn weer
volop bezig met de commissievergaderingen
en raadsvergaderingen. In de commissies worden
onderwerpen alvast voor besproken en worden
er vragen over het onderwerp gesteld aan het
college door de portefeuillehouder van de fractie.
Deze extra informatie wordt door de fractie weer
besproken en meegenomen richting de raad,
waar een definitief standpunt wordt ingenomen.
Wonen
Het onderwerp wonen zit nog steeds in mijn
portefeuille. Mede door de vragen en de aandacht
die wij vanuit Gemeentebelang voor dit ontwerp
hebben gehad, gaan we richting een aanpak die
zijn vruchten afwerpt. Er wordt volop gebouwd en
er is veel aandacht voor starters, jongeren en
ouderen.
De kansen die er voor de gemeente liggen
worden volop aangegrepen. Luistert u onze
vergaderingen eens mee of terug via de site van
de gemeente.
Ik wil u een fijne vakantie periode wensen of u nu
op pad gaat of in onze eigen gemeente gaat
genieten van de natuur en de leuke activiteiten
die er georganiseerd worden.
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Commissie Maatschappij & Middelen
Raadslid Marc Konings
Na mijn installatie waren de eerste ervaringen goed behapbaar. Enkele vragen aan de wethouders maar weinig inhoudelijke
discussie of zaken die scherp aangezet moesten worden. Ik heb mij met name bezig gehouden met 2 zaken:
•

De uitgangspunten voor de programmabegroting. Hierin worden de uitgangspunten vastgesteld die gebruikt gaan worden
om te komen tot een gemeentelijke begroting voor 2019-2022. De uitganspunten sluiten aardig aan bij de begroting voor
2018-2022, toch heb ik vragen gesteld over de volgende zaken:
 Wordt de overschrijding van de kosten in 2018 ten opzichte van de begroting gecompenseerd?
 Moeten de reserves die de gemeente aanhoudt aangevuld worden met de inflatiecorrectie? De reserves zijn mijn inziens op
een fors niveau. Voorzichtigheid is goed, maar je kunt ook overdrijven. Het betreft geld van ons allemaal.
•

De liquidatie van de Regio Noord-Veluwe. De samenwerking die wij hadden met een grote groep gemeentes is vervangen
door een ander/nieuw samenwerkingsverband Samenwerking Noord-Veluwe. Hierover heb ik de volgende vragen gesteld:
 Hebben alle afgevloeide personeelsleden van de RNV een goede outplacementprocedure gehad en zijn deze grotendeels
weer aan het werk?
 Zijn de activiteiten die niet door het SNV zijn afgerond ergens belegd? Anders is het zonde van het reeds bestede geld en
tijd.
Wat opvalt is dat we als fractieleden elkaar al snel kunnen vinden en elkaar helpen. Ook de lijnen naar de wethouders (ja zek er,
2 dus!) zijn erg kort en constructief. Hetgeen veel belooft voor de komende tijd.

JONG GEMEENTEBELANG

Voorzitter & Secretaris
Floortje Zwinkels
floortje.zwinkels@nunspeetgemeentebelang.nl

Penningmeester
Kiki Zwinkels
kiki.zwinkels@nunspeetgemeentebelang.nl

Bestuurslid
Melvin Bakker
melvin.bakker@nunspeetgemeentebelang.nl

Bestuurslid
Heleen van Tol
heleen.van.tol@nunspeetgemeentebelang.nl

Wij maken het mooi !!

Bestuurslid (op afstand)
Chester van Olst
chester.vanolst@nunspeetgemeentebelang.nl
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Commissie Ruimte & Wonen
Raadslid Pieter-Jan van Rossen

Voor als het echt schoon moet!

Jacqueline Mensink

De eerste maanden van de nieuwe fractie en voor
mij als raadslid zitten er op, waarbij het prettig
was om rustig te kunnen ‘indribbelen’. Na bijna
vier jaar als steunfractielid op de publieke tribune
te hebben gezeten denk je redelijk ingevoerd te
zijn in de Nunspeetse lokale politiek, en tóch
komen er als kersvers raadslid een hoop nieuwe
dingen op je af. Dat je eigen portefeuille
(Openbare Ruimte, verkeer en vervoer, water,
stationsomgeving, centrum en wijken & kernen)
dan nog niet erg druk is, geeft gelegenheid om te
wennen aan je nieuwe taak en verantwoordelijkheid. Te meer omdat na de zomer een aantal
grote onderwerpen op ons staan te wachten.
Dat betekent uiteraard niet dat je dan op je
handen zit. In een erg prettige samenwerking met
Corrie en (steun)fractieleden hebben we zowel
in de commissie- als de raadsvergaderingen
veel werk verzet op het gebied van wonen (De
portefeuille van Corrie) en een helder, positief
kritisch, Gemeentebelang-geluid kunnen laten
klinken. Daar zal Corrie ongetwijfeld meer over
schrijven.

Contact:
Jan Topweg 51
8071 ZC Nunspeet
Website: www.sjtm.nl

Email: schoonmaakservicemensink@gmail.com
Mobiel: 0650852996

Eind mei is het eindadvies verbetering stationsomgeving aan de raad gepresenteerd en is nu
ook in te zien voor alle inwoners. In september zal
de raad een besluit over de uit te werken voorkeursvariant nemen. De manier waarop dit advies
tot stand is gekomen is een mooi voorbeeld van
inwonerparticipatie en roept bij mij en de rest van
de fractie in ieder geval veel enthousiasme op.
Alle inwoners hebben op het moment van
schrijven nog de gelegenheid om te reageren, wat
vervolgens weer mee wordt genomen in de
planvorming. Zo werken we dus naar een breed
gedragen en structurele oplossing voor de
stationsomgeving. Ná de zomer dus direct vol aan
de bak met één van de grotere uitdagingen voor
de komende periode!

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

Mutaties

Afscheid
gemb

NUNSPEET - Stationslaan 11 - Tel.0341-252013
ERMELO - de Enk 3 - Tel.0341-559543
OP SCHOENEN VAN VEDDER LOOPT U VERDER

Mevr. A.G. Timmerman Zwikker
Mevr. A.J.E. Hoogers Wismeijer

Welkom
Mevr. K. Van Praet

Leden wordt verzocht om adreswijzigingen zo snel
mogelijk door te geven aan de ledenadministratie:
p/a Prins Alexandererf 37
8071 NS Nunspeet
ledenadministratie@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Commissie Maatschappij & Middelen
Raadslid Martin Juffer
Navigatie instellen
Bijna 4 jaar geleden heb ik besloten om op reis te gaan.
En op 21 maart 2018 kon ik mijn spullen gaan inpakken.
U, jullie hebben mij toestemming gegeven om af te
reizen. Bestemming? Ik heb wel ideeën en beelden waar
de reis ongeveer naar toe zal gaan. Ik wil graag op
plekken komen waar het gaat over: rustig ouder worden,
minder zorg over je kinderen, snelle toegang tot
hulp, inclusief samenleven, volwaardig meedoen, niet
opgejaagd worden als je iets anders bent of denkt....
allemaal plaatsen waar ik graag naar toe wil.
Hoe ik daar kom? Door mijn navigatie in te stellen. Mijn
navigatie bestaat uit Griffie, ambtelijke ondersteuning,
samenwerken met college en collegaraadsleden, interne
discussie en afstemming binnen mijn fractie, maar
bovenal hoop ik aanwijzingen te krijgen van inwoners
van de gemeente Nunspeet. Adviseer mij gevraagd en
ongevraagd als u denkt dat een andere bestemming
ingevoerd moet worden. Ik, wij gaan immers niet
voor onszelf op reis de komende 4 jaar. Graag ga ik
samen met u op reis nadat we samen de navigatie
hebben ingevoerd. En ook graag de bestemming samen
invoeren.
De eerste paar kilometers heb ik al af mogen leggen.
Een paar raadsvergaderingen, fractie bijeenkomsten en
commissie-vergaderingen. Het begin van mijn reis voelt
goed. Wel anders en met een andere verantwoordelijkheid dan voorheen maar ik heb er zin in.
Sta zeker open voor reissuggesties voor de Commissie
Maatschappij & Middelen.

Nunspeetse Heideloop 2018
Na de drukte van de Lentetocht en de afgelopen periode
zijn Danny en ik druk bezig gegaan met het draaiboek
van de Nunspeetse Heideloop. We lopen iets achter op
ons schema maar er is nog tijd. Gelukkig zijn er veel
Gemeentebelangers die samen met de coördinatie het
mooie wandel- en hardloopevent elk jaar weer tot een
succesvol evenement weten te maken.
De inschrijving is ondertussen geopend en de eerste
aanmeldingen zijn alweer binnen. De IJsvereniging uit
Hulshorst is het goede doel wat na afloop een bijdrage
uit de opbrengsten zal krijgen.
Op zaterdag 25 augustus aanstaande is onze 10e editie
van de Nunspeetse Heideloop, uiteraard weer op de
Stakenberg in Elspeet. Komt u ook kijken?
Met een sportieve groet,
Coördinatie Nunspeetse Heideloop
Danny Vis
Corrie Jansen
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Commissie R&W + M&M
Raadslid Edward Koers

Verkiezingen zijn voorbij en Edward Koers zit in de
gemeenteraad. Wie had dat kunnen bedenken. Nou,
ik niet. Vijf zetels was het doel, maar het werden er
uiteindelijk zes. Een geweldige uitslag natuurlijk. Ik
heb wel een paar dagen aan het idee moeten
wennen, maar gelukkig wennen sommige dingen
snel.
Op donderdag 31 mei jongstleden ben ik officieel
als raadslid beëdigd. Sindsdien heb ik een aantal
vergaderingen aan de grote tafel van de raadszaal
meegemaakt. Toch wel een aparte gewaarwording.
Mijn inbreng in de commissies Ruimte en Wonen en
Maatschappij en Middelen was jammer genoeg nog
wel minimaal. Op dit gebied kan ik u helaas als lezer
nog niet bijpraten. We hebben namelijk ieder als
raadslid een eigen portefeuille en mijn onderwerpen
uit die portefeuille op gebied van Duurzaamheid,
Afval, Milieu, Onderwijs, Onderwijshuisvesting en
Jeugd kwamen niet in de betreffende commissies
aan de orde. Een rustige start dus. Na de vakantie
(het zomerreces) zal dit ongetwijfeld veranderen.
Wat mij wel in deze korte periode opgevallen
is dat ik de vergaderingen heel anders beleef
dan als steunfractielid. Als steunfractielid zag ik
mezelf meer als stagiaire zonder veel politieke
verantwoordelijkheid. Door het ontbreken hiervan
ben je minder scherp. Nu probeer ik alle relevante
binnenkomende informatie zo goed mogelijk in
mijn bovenkamer te verwerken. Ook al valt deze
informatie buiten mijn portefeuille. Vroeg of laat
komt dat een keer van pas en dan heb je er profijt
van. Ik ben dus druk geweest met luisteren. Niet
helemaal waar trouwens, want de bestudering van
bevragingstechnieken van diverse raadsleden heeft
ook (nog) mijn volle aandacht. Doortastende vragen
stellen is onze kernactiviteit en deze competentie
kan bij mij nog wel verbeterd worden. Om deze
reden zijn ervaren raadsleden een interessant
studieobject voor mij.
In het volgende Klaverblad hoop ik meer politiekinhoudelijke informatie te melden. Tot dan!

Hellas Beach
Vrijdag 29 juni &
Zaterdag 30 juni
Doe mee of kom kijken op
het marktplein!
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Vergaderingen

Nunspeetse Lentetocht 2018
Onze tweede Nunspeetse Lentetocht was op
zaterdag 19 mei jongstleden. Wij waren
benieuwd of we het aantal deelnemers van
vorig jaar, meer dan 400 wandelaars, ook
weer gingen halen. De deelnemers waren
toen erg tevreden en vol lof over de mooie
routes.
Aan de startlocatie lag het in ieder geval niet.
Wij mochten wederom van Landgoedhotel
Villa Vennendal gebruik maken van de
“Oldtimer”. En wat is er nou leuker dan in zo'n
sfeervol gebouw te mogen starten? Wij
kunnen ons geen betere startlocatie wensen.
Wat dat betreft was een goed begin van de
wandeltocht dus gegarandeerd.
Op het weer en de weersvoorspellingen was
wel iets aan te merken. Het begon, tegen de
verwachtingen in, met regen en het bleef toch
wel lang mieseren. Gelukkig lieten veel
wandelaars zich hier niet door tegen houden
en hebben wij een mooi aantal meer dan
tevreden wandelaars gehad met een leuk
financieel resultaat. Totaal hadden wij zo'n
275 wandelaars.
Niet alleen mensen uit onze omgeving
genoten van de mooie routes, maar de
wandelaars kwamen net als vorig jaar uit heel
Nederland om hier te wandelen.
Alle vrijwilligers en wandelaars bedankt dat
jullie erbij waren en voor de onmisbare hulp.
Wat natuurlijk ook geldt voor onze sponsoren
Cheap-Fit, Hoegen
Fietsverhuur
en
Landgoedhotel Villa Vennendal.
Met een sportieve groet,
Coördinatie Nunspeetse Lentetocht
Danny Vis
Corrie Jansen

De 10e Nunspeetse
Heideloop
Zaterdag 25 augustus
Doe mee of word
vrijwilliger!
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Augustus 2018
Dinsdag

28

Raadsvergadering (facultatief)

Maandag

3

Fractieberaad voor de Commissies

Donderdag

6

Commissie Maatschappij en Middelen

Maandag

10

Commissie Ruimte en Wonen

Woensdag

12

Bestuursvergadering

Donderdag

13

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

24

Fractieberaad voor de Raad

Donderdag

27

Raadsvergadering

September 2018

Afscheid Julia & Henry
De Vereniging Gemeentebelang heeft Henry
Stulen en Julia Vriend in het zonnetje gezet. De
twee voormalig raadsleden hadden beiden
voorafgaand aan de verkiezingen aangegeven in
de nieuwe raadsperiode 2018 – 2022 niet meer
(direct) beschikbaar te zijn voor het raadswerk en
namens tijdens een bijzondere raadsvergadering
afscheid.
Sociaal betrokken
Julia Vriend gaat de raad verlaten vanwege haar
drukke werkzaamheden met haar eigen bedrijf,
haar studie rechten en haar gezin. Julia heeft zich
als raadslid sinds 2012 voor Gemeentebelang
altijd sterk gemaakt voor de sociaal portefeuille
(Maatschappij & Middelen). In haar werk als
bewindvoerder heeft zij de nodige praktijkervaring
in de gemeentelijke besluitvorming kunnen
toepassen. De burgemeester sprak lovende
woorden over de bescheidenheid en de
betrokkenheid van Julia om
mensen weer in de maatschappij
te laten meedoen. Namens
de Vereniging Gemeentebelang
hebben wij Julia bedankt voor
haar inzet en een mooi
bloemstuk aangeboden.
Koninklijke onderscheiding
Henry Stulen is sinds 2002 raadslid en vanaf
2006 fractievoorzitter van Gemeentebelang
geweest en ontving zelfs een koninklijke
onderscheiding voor zijn inzet voor de lokale
maatschappij. Zijn inzet voor de gemeente
Nunspeet en uiteraard voor Gemeentebelang is
van onschatbare waarde, want Henry is altijd
in verbinding met de inwoners. Ook de
burgemeester is het niet ontgaan dat Henry de
informatie letterlijk bij de inwoners ophaalt en in
de raadzaal wist te brengen. Gezien zijn staat
van dienst heeft Henry gekozen voor een rol
op de achtergrond bij
Gemeentebelang. Eveneens
voor Henry was er een
cadeau vanuit de Vereniging
Gemeentebelang als dank
voor de tomeloze inzet.
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Jubilarissen

Radio-uitzendingen

Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering heeft
de Vereniging Gemeentebelang maar liefst vijf
jubilarissen gehuldigd. De jubilarissen kregen een
oorkonde en een fraaie (gele) bos bloemen uit

KLEIN BINNENHOF

handen van voorzitter Mark van de Bunte. De

UITZENDSCHEMA 2018

jubilarissen

donderdagavond 19.00 uur – 20.00 uur

Theo Kraandijk (25 jaar lid), Peter de

Bolster (12,5 jaar lid), Piet de Boer (12,5 jaar lid),

juli

Arnout Joosse (12,5 jaar lid) en Ronald Wieberdink
(12,5 jaar lid) kregen ook een persoonlijke woord van
dank toegesproken. Met name het belang van de
leden en in het bijzonder van de jubilarissen werd
benadrukt. De steun van trouwe leden is onmisbaar,
zij vormen de levensader voor iedere vereniging.
SPECIAAL WOORD VOOR THEO KRAANDIJK
Theo Kraandijk is maar liefst 25 jaar lid van de
Vereniging

Gemeentebelang.

Begonnen

in

het

bestuur als penningmeester en vanaf 1994 tot en met
2006 raadslid en tevens fractievoorzitter voor de
Vereniging Gemeentebelang. Ook is hij een half
jaar

wethouder

geweest;

van

2001

tot

de

verkiezingen in 2002.
De heer Kraandijk heeft in de gemeenteraad zowel
het monisme als het dualisme meegemaakt en had
een mooi metaforisch plaatje om het te verduidelijken
aan de fractie destijds. Een paard en wagen, waar
het college op de bok zit en de raadsleden in de
wagen.
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augustus

5
12
19
26
2
9
16
23
30

College
CDA
vakantie
vakantie
vakantie
vakantie
vakantie
vakantie
VVD

PSY GO
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