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 Jaargang 38                   Nummer 3         September 2018 

Nunspeet    Hulshorst     Vierhouten     Elspeet 

www.nunspeet-gemeentebelang.nl 

 

 Cheques Nunspeetse Heideloop 

Gemeentebelang heeft, dankzij de hoofdsponsor van de 

Nunspeetse Heideloop, tijdens de familiedag op locatie 

Piersonstraat een cheque van duizend euro overhandigd 

aan Philadelphia. Het bedrag is bedoelt als bijdrage voor 

de aankoop van een labyrintfiets voor de bewoners. Met 

een labyrintfiets kunnen bewoners van de Piersonstraat 

virtuele fietstochten maken. De fietstochten op de        

labyrintfiets dragen bij aan zowel het fysieke welzijn van 

de bewoners alsook het geestelijke welzijn.  

Lees verder op pagina 3. 

http://www.nunspeet-gemeentebelang.nl


www.nunspeet-gemeentebelang.nl 

 

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 

http://www.nunspeet-gemeentebelang.nl
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Uitreiking cheques Nunspeetse Heideloop (vervolg) 

De Nunspeetse Heideloop ondersteunt goede doelen 

Naast het sportieve succes van de Nunspeetse Heideloop maakte hoofdsponsor BCE bekend de tiende editie extra te 

ondersteunen. BCE, een adviesbureau in Bilthoven, wilde namelijk een fors bedrag doneren aan een goed doel in de zorg. 

Vereniging Gemeentebelang mocht het goede doel uitzoeken en kwam op het spoor van de labyrintfiets. De labyrintfiets, 

die royaal is uitgerust met digitale nieuwtjes, past helemaal bij de innovatieve oplossingen die BCE samen met zorg-

organisaties probeert te vinden. BCE houdt zich namelijk bezig met het optimaliseren van de (digitale) processen binnen 

onder andere zorginstellingen en bij verzekeraars.  

 

Enthousiasme  

Voor de bewoners van de Piersonstraat was de labyrintfiets een enorme verrassing. Zij reageerden dan ook enthousiast 

toen de fiets binnen werd gebracht. Mede dankzij de bijdrage die de Vereniging Gemeentebelang en BCE kunnen zij     

voortaan virtuele fietstochten door heel Nederland en zelfs in het buitenland maken. 

 

IJsvereniging Hulshorst 

Naast de bijdrage aan de lybyrintfiets kiest Gemeentbelang jaarlijks een maatschappelijk goed doel om een deel van       

de opbrengst aan te schenken. De tiende editie leverde zo maar liefst een financiële bijdrage aan twee goede doelen op. 

Voor de tiende editie van de Nunspeetse Heideloop is gekozen om de IJsvereniging in Hulshorst te ondersteunen. De 

IJsvereniging bestaat uit actieve Hulshorsters die bij de molen de voorzieningen voor een ijsbaan hebben aangelegd, waar 

afgelopen winter al geschaatst kon worden. 

 

Op zaterdag 6 oktober aanstaande is de uitreiking van de cheque aan IJsvereniging Hulshorst. André Hop zal namens de 

IJsvereniging de cheque in ontvangst nemen. Tevens maakt de afvaardiging van Gemeentebelang van de gelegenheid 

gebruik de uitreiking te combineren met een werkbezoek.  

Wat een zomer! 

Wij hebben letterlijk een knalgele zomer achter de rug. De zon stond vaak hoog aan de hemel en voor de thuisblijvers in      

Nederland was het genieten geblazen. Of soms zelfs uitblazen, als het kwik de dertig graden weer ruim passeerde. Ideaal 

weer voor ons recreatieve product in de gemeente. De campings en horeca hebben vast en zeker baat gehad bij het            

zomerweer. Ook bij Gemeentebelang hebben wij genoten van het zomerreces. Onze batterijen (lees zonnepanelen) zijn weer 

volledig opgeladen en wij gaan vol goede moed aan de slag. 

 

De wethouders en raadsleden zijn weer uit de startblokken geschoten met de nodige interessante onderwerpen. Zij zijn voor 

Het Klaverblad in de pen gekropen om u verder te informeren over de relevante thema’s in de gemeentepolitiek. Mocht u     

naar aanleiding van het schrijven vragen hebben over een betreffend politiek item dan horen wij het graag. Ook kunt u         

persoonlijk contact opnemen met het raadslid indien u een verdiepingsslag wilt maken. Ook met vragen over de vereniging of 

over het Klaverblad kunt u altijd bij ons terecht. 

 

En met de herfst in aantocht treft u alvast een fonkelnieuw Klaverblad op de deurmat.  

 

Veel leesplezier namens de redactie, 

Marije Storteboom 

Manita de Jongh 

Mark van de Bunte 

Wethouder 

Marije Storteboom 

marije.storteboom@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

• Verkeer & Vervoer 

• Beheer & Openbare Ruimte 

• Recreatie & Toerisme 

• Water, Natuur– & Landschap 

• Wijken & Kernen 

Wethouder 

Mark van de Bunte 

mark.vandebunte@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

• Economie & Werkgelegenheid 

• Sport & Bewegen 

WETHOUDERS 

mailto:marije.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:marije.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Wethouder Marije Storteboom 

Wethouder Mark van de Bunte 

Met mijn neus in de boter 

Gedurende de zomermaanden heb ik de tijd genomen om kennis te maken en mijzelf wegwijs te maken in onze mooie           

gemeente. Gaandeweg heb ik mijn plek gevonden en inmiddels is het alweer bijna ‘gewoon’ om op het gemeentehuis te werken. 

In mijn rol als wethouder was het even wennen, maar ik was ook gelijk aan zet na de beëdiging. De kunstgrasvelden voor de 

korfbal en de voetbal werden namelijk aanbesteed. Ook werd een natuurgrasveld in Nunspeet aangelegd, een hybrideveld in 

Vierhouten en een verharde parkeerplaats + pannaveld in Elspeet. Kortom veel mooie ontwikkelingen op sportgebied in onze 

gemeente.  
 

Dankzij adequaat en goed werk is alles op tijd klaar voor de start van het nieuwe seizoen en val ik na de zomer letterlijk met    

mijn neus in de boter. Van de opening van de korfbalvelden tot het in gebruik nemen van het hybrideveld. En dan te bedenken 

dat de nieuwbouw van het zwembad met sporthal en turnhal voor de deur staat. De revitalisering van sportpark De Wiltsangh is 

afgelopen zomer letterlijk gestart met de aanleg van de velden en wij hechten er waarde aan u zo goed mogelijk te blijven       

informeren. Daarom is er een online een centraal informatiepunt ingericht op www.nunspeet.nl/dewiltsangh.  
 

Economische vooruitgang 

In een tijd van economische voorspoed is het belangrijk de verbinding te maken en te houden. Ieder bedrijf of iedere ondernemer 

willen wij graag faciliteren en op weg helpen. Samen met de bedrijfscontactfunctionaris ga ik wekelijks op bedrijfsbezoek om 

onze lokale ondernemers te spreken. Wij willen graag actief in contact zijn en de gemeentelijke dienstverlening continu      

verbeteren. Al met al hele mooie woorden en initiatieven om concreet te maken. Wij zijn druk doende om de voorstellen nu 

daadwerkelijk handen en voeten te geven.  
 

De komende periode gaan wij daarom aan de slag met een lokaal en regional ‘ondernemersloket’. De bedrijfscontactfunctionaris 

moet de lokae spin in het web zijn en ook digital is het belangrijk de informatie up to date te hebben. We sluiten lokaal aan bij de 

Dag van de Ondernemer op vrijdag 16 november aanstaande. Regionaal zoeken wij een groter verband, want onze economie 

houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Er is bijvoorbeeld een gemeenschappelijke opgave op het gebied van werklocaties en      

mobiliteit. En wat te denken van de ontwikkelingen omtrent Airport Lelystad bijvoorbeeld. Het was voor mij een vliegende start en 

ik houd u graag verder op de hoogte! 

Als wethouder verkeer en beheer openbare ruimte voel je je soms net de bondscoach, namelijk heel veel Nunspeters die ideeën 

hebben hoe het beter of slimmer of mooier kan. Als bondscoach hoef je daar niets mee, maar als wethouder kan je soms heel 

goed gebruik maken van de ideeën en suggesties die er zijn. 

 

Zo was er vorig jaar iemand die rondom de Jan Topweg in Nunspeet woont, er werd overlast van parkeren, maar ook van          

hondenpoep, ervaren. Deze inwoner overhandigde mij een handtekeningenlijst van 35 handtekeningen van medebuurtbewoners 

die deze knelpunten ook ervaarden. Het mooie was dat er al best ideeën in de buurt waren hoe dit kon worden opgelost. Een      

verwaarloosd skeelerbaantje kon misschien worden omgetoverd tot parkeerplaatsen. Het afgelopen jaar is dit op het gemeente-

huis verder uitgewerkt en heeft geresulteerd in een schetsontwerp. Afgelopen week is er een bewonersbijeenkomst geweest 

voor de buurt om te kijken naar dit schetsontwerp en of het  nog beter of slimmer kan. Er kwamen goede suggesties binnen,    

zoals moet het niet eenrichtingsverkeer worden (anders schijnen de lampen van de auto’s  in de huizen), kan er nog een speel-

plaatsje komen voor de kinderen of waarom moet er eigenlijk een hondenren? Het bos is toch vlakbij? Deze input wordt weer 

verder verwerkt en zal ertoe leiden dat er straks in ieder geval parkeerplaatsen worden gerealiseerd en daarmee de parkeerdruk 

zal afnemen.  

 

Ook werd er tijdens deze middag gesproken over de overlast van hondenpoep, een terugkerende ergernis. Wetende dat wij        

een evaluatie aan het voorbereiden zijn over de uitlaatplaatsen en de handhaving van hondenpoep, bedacht ik mij dat we als      

gemeente misschien helemaal niet zo goed weten waar de meeste overlast is van hondenpoep. Dus misschien is dat iets wat we 

als gemeente moeten uitvragen, wat ook voor input kan leiden bij onze evaluatie. Dit wordt vervolgd. 

 

De besluitvorming van de Stationsomgeving is ook tot stand gekomen door middel van een intensief participatieproces in       

werkateliers Hierbij waren de direct betrokkenen (ondernemers en bewoners) uitgenodigd om samen met afgevaardigden van de 

OVN, Nunspeet uit de Kunst, et cetera en onze adviseurs te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de huidige stations-

omgeving verkeersveilig en bereikbaar te maken in een omgeving die aantrekkelijk, groen en uitnodigend is. Dit heeft geleid tot 

verschillende varianten waarop ook de inwoners van Nunspeet op hebben mogen reageren.  

 

Doordat onze inwoners kritisch meedenken geeft dat nieuwe inzichten en ideeën, waar we weer mee verder kunnen. 

http://www.nunspeet.nl/dewiltsangh


 

 

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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Van de Bestuurstafel 

Voorzitter  

Mark van de Bunte 

mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl 

 

Penningmeester/Secretaris 

Danny Vis 

danny.vis@nunspeet-gemeentebelang.nl 

 

Bestuurslid 

Jolanda van Tol - Van Geest 

jolanda.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl 

 

Bestuurslid 

Manita de Jongh 

manita.dejongh@nunspeet-gemeentebelang.nl 

 

Bestuurslid 

Gerrit Storteboom 

gerrit.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl 

 

Bestuur Vereniging Gemeentebelang  

Complimenten  
Allereerst wil het bestuur een groot compliment maken 
aan alle vrijwilligers, sponsors en de organisatie van de 
Nunspeetse Heideloop. De tiende editie was een groot 
succes en wij kijken met genoegen terug op een          
bijzonder leuke en gezellige dag. Als Vereniging          
Gemeentebelang zijn wij waanzinnig trots op iedereen 
met een bijdrage aan zo’n mooi evenement! 
 
Bestuur 
Inmiddels heeft het bestuur ook weer vergaderd na het 
zomerreces en wij hebben Kiki Zwinkels gepolst om met 
het bestuur mee te lopen. Mocht Kiki het leuk vinden dan 
verwelkomen wij haar met open armen om het bestuur 
verder te versterken. 
 
Sponsoring 
Per 01-01-2019 hebben wij de sponsoring van een     
reclamebord langs het hoofdveld bij de voetbalvereniging       
Nunspeet opgezegd. Vanuit onze grondbeginselen zijn 
wij een vereniging van en voor alle inwoners in de       
gemeente Nunspeet. En omdat wij alleen een reclame-
bord  sponsoren bij de v.v. Nunspeet ontstaat ons inziens     
ongelijkheid met andere (sport)verenigingen.  
 
Het reclamebord zullen wij straks gaan gebruiken bij     
andere promotionele activiteiten. En in de toekomst gaan 
wij bekijken, naast de politieke inzet, of er een andere 
manier is om het (sportieve) succes van alle verenigingen 
in onze gemeente te ondersteunen. Mocht u ideeën of 
suggesties hebben of een leuke manier weten dan horen 
wij het natuurlijk graag.   

mailto:mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:danny.vis@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:jolanda.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:manita.dejongh@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:gerrit.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Kramm’s Column 

Slaapmuts 
Als mens hebben wij niet veel eigenschappen echt   
gemeen, want iedereen is uniek op zijn of haar manier. 
Toch hebben wij allemaal behoefte aan slaap. De een 
soms in wat mindere mate dan de andere, maar        
niemand komt onder het fenomeen slapen uit. Slapen 
is voor ieder gezond wezen een favoriete bezigheid. 
‘Goed uitgerust is goed gemutst’ is een oud gezegde.  
 

Het is ook nog eens wetenschappelijk bewezen en 
zelfs biologisch vastgelegd in de van onze ouders    
meegekregen genen. Niet te veel en niet te weinig, dat 
is de truc. Een te veel aan slaap vermoeit, schreef     
Homeres uit ervaring. En een tekort aan slaap… U kunt 
het denk ik wel invullen voor uzelf of voor een ander. 
Sikkeneurig, humeurig… Laten wij het maar gewoon 
verwijten aan het niet opzetten van de slaapmuts. 
 

Toch zijn er tegenwoordig weinig mensen die ’s nachts 
nog een slaapmuts opzetten. Tenminste ik heb het in 
mijn leven nog niet meegemaakt. De slaapmuts zie ik 
enkel op televisie in kinderfilms of in boeken. Terwijl de 
slaapmuts vroeger een heel bekend en normaal        
kledingstuk was. Ook tegenwoordig is de slaapmuts  
weer populair. Let maar eens goed op bij baby’s. Zij 
dragen vaak een mooi en leuk mutsje.   
 

De slaapmuts draagt namelijk bij aan een warm hoofd 
en werd vroeger door veel mensen gedragen. In die tijd 
was er nog geen centrale verwarming. Het vuur ging ’s 
nachts uit en dan trad de kou letterlijk in. De slaapmuts 
diende ook tegen luizen. In de Middeleeuwen hadden 
veel mensen last van hoofdluizen. Door een slaapmuts 
te dragen kon men het hoofd beschermen tegen de 
luizen van een ander. 
 

En sommige mensen verstaan wat anders onder een 
slaapmutsje. Zij nemen een borreltje voor het slapen 
gaan. En daarna schaapjes tellen is het advies. Toch 
luidt het verdict dat schapen tellen niet werkt. Het heeft 
zelfs een averechts effect om de gedachten mentaal te 
beladen met telwerk integendeel. Moeilijke slapers    
hebben nood aan relaxerende, passieve prikkels die de 
regio in het brein waar informatie verwerkt wordt net 
niet verder activeren. 
 

Heeft u geen slaapmuts of nood aan een borreltje? Een 
ontspannend verhaaltje lezen schijnt te helpen. 
 

Welterusten 
Ik sta op en ga naar bed 
Het voelt vreemd en gek 
Ik praat in mijzelf en zeg 
Vind jij dat ook zo raar? 
 

Net was ik nog wakker 
En nu droom ik over slapen 
Hoe moet dat ook alweer? 
Beide ogen sluiten meneer 
 

Woelend in mijn gedachten 
Droom ik van slapeloze nachten 
Nog even de dag doornemen 
Tien minuten slaap verdwenen 
 

Laat mij nu maar gewoon met rust 
Geen gepieker, geen enkele gedachte 
Zwevend in een soort niemandsland 
Het is daar waar ik in diepe slaap beland 

 



Commissie Algemeen Bestuur 

FRACTIE VERENIGING GEMEENTEBELANG NUNSPEET 

Fractievoorzitter  

Martin Mol 

martin.mol@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Commissie Algemeen Bestuur 

 

Raadslid 

Corrie Jansen 

corrie.jansen@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Commissie Ruimte & Wonen 

Raadslid 

Marc Konings 

marc.konings@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Commissie Maatschappij & Middelen 

Raadslid 

Pieter-Jan van Rossen 

pieter.jan.van.rossen@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Commissie Ruimte & Wonen 

Raadslid 

Martin Juffer 

martin.juffer@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Commissie Maatschappij & Middelen 

Raadslid 

Edward Koers 

edward.koers@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Commissie Ruimte & Wonen  

Commissie Maatschappij & Middelen 

STEUNFRACTIE 

Fractievoorzitter Martin Mol 
 
De fractie 
Zo na het zomerreces waarbij iedereen de teugels een poosje heeft kunnen     
vieren mochten we allemaal weer volop aan de bak. In de maand september 
stonden er een aantal grote onderwerpen op de agenda die de nodige aandacht 
van ons allemaal vroegen. De keuzes die we maken rondom de Stations-
omgeving, het voorkeursrecht rondom plan ’t Hul Noord en de bouwplannen op 
de hoek Winckelweg/Nijverheidsweg. Allemaal plannen die een behoorlijke      
impact hebben op de omgeving en haar bewoners. We zijn bijgepraat over         
de omgevingswet en de stappen die gezet zijn voor het sportpark de Wiltsangh 
om de verenigingen op tijd weer te kunnen laten sporten, de ontwikkeling van    
het nieuwe zwembad en de daarvoor te nemen stappen. Ook alweer diverse 
werkbezoeken door ons afgelegd, aan de brandweer waar de gehele gemeente-
raad was uitgenodigd en aan Nunspeet uit de Kunst. Tevens plannen bekeken 
rondom landgoed Zonneheuvel (gebied achter Landgoedhotel Villa Vennendal), 
meestal met mooie delegatie van fractie- en steunfractieleden. Zaterdag 15      
september hebben we ons in grote getale laten zien op het marktplein in het     
kader van de Internationale Dag van de Democratie. Een mooi moment om in 
gesprek te gaan met inwoners. Sinds kort is aangeschoven bij de steunfractie: 
Fransciska van Keulen. Al een aantal jaren actief lid van Gemeentebelang      
waarbij ze meehelpt bij onze activiteiten. Ze heeft al enkele maanden met ons 
meegelopen en kunnen ervaren wat er allemaal gedaan wordt door het kader 
van Gemeentebelang. Fransciska: van harte welkom als steunfractielid. Elders in 
dit Klaverblad zal zij zich aan u voorstellen. U ziet, de fractie is behoorlijk aan het 
in dribbelen.      
 
Uit de commissie 
Vanuit de commissie Algemeen Bestuur is er dit keer minder spannend nieuws te 
melden. In september ging het over kleine aanpassingen op advies van de VNG 
(Vereniging Nederlandse Gemeenten) van verordeningen die betrekking hebben 
op vergaderingen van de gemeenteraad. Daarbij wordt door ons altijd bekeken of 
dit passend is voor onze gemeente. Hier en daar wordt er dan ook nog wel een 
kleine aanpassing gemaakt zodat het aansluit bij onze wensen. 

 

Ans Pluim 

ans.pluim@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

 

 

 

 

Jacqueline Mensink 

jacqueline.mensink@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

 

 

 

 

Rachel Smink 

rachel.smink@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

 

 

 

 

Gerrard Vinke 

gerrard.vinke@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

 

 

 

 

Franciska van Keulen 

franciska.van.keulen@nunspeet-

gemeentebelang.nl 
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mailto:ans.pluim@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:ans.pluim@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:jacqueline.mensink@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:jacqueline.mensink@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:marc.konings@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:marc.konings@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:marc.konings@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:marc.konings@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:franciska.van.keulen@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:franciska.van.keulen@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Commissie Ruimte & Wonen 

Raadslid Corrie Jansen 
 

Twee belangrijke onderwerpen uit mijn portefeuille 
zijn de wet voorkeursrecht op het stuk land tussen 
de Hullerweg, de Zeeweg en de Kolmansweg       
en de verklaring van geen bedenking over het te 
bouwen object aan de hoek Winckelweg-
Nijverheidsweg. Beide onderwerpen gaan over    
het aantal te bouwen woningen in Nunspeet. Er    
is nog steeds een tekort aan woningen en        
Gemeentebelang denkt ook dat wij zeker nog 
meer woningen nodig hebben voor een aantal 
doelgroepen. Dit is niet alleen wat wij zelf horen 
en weten maar ook wat uit onderzoek is gebleken. 
 

Beide onderwerpen zijn al de nodige malen in    
verschillende kranten verschenen. Het is ook niet 
niks, je woont ergens prettig en dan is er een kans 
dat er een verandering zal gaan plaats vinden. Dat 
voelt vaak in eerste instantie bedreigend en dat 
begrijpen wij als fractie ook heel goed. Daarom is 
het belangrijk om samen in gesprek te blijven en 
goed uit te leggen waarom het soms moet gaan 
zoals de plannen zijn. Natuurlijk wordt er dan ook 
gesproken over de mogelijkheden die er zijn en op 
welke punten de plannen aandacht verdienen. 
 

Voor de grond ten noorden van ´t Hul geldt dat     
zeker ook. De eerste stap is gezet en dat is       
meteen een stap die juridisch goed gedaan moet 
worden en heel officieel is. Als de wethouder eerst 
naar de eigenaren van de grond gaat en hij zegt; 
"jaren geleden is dit gebied al genoemd in de lijn 
van opvolging na de nieuwe wijk Molenbeek om er 
huizen te gaan bouwen, kunnen wij daar even 
over praten" dan was in een aantal gevallen de 
grond 5 minuten later aan een projectontwikkelaar 
verkocht. Dat betekent dan dat de gemeente     
weinig kan sturen op wat voor type huizen er     
gebouwd gaan worden. Juist die regie willen wij 
graag bij de gemeente houden om te zorgen dat 
er ook voldoende sociale koop en huurwoningen 
gebouwd kunnen worden. Verder zullen daar ook 
de andere doelgroepen die in onze woonvisie 
staan een plek moeten krijgen. Deze eerste stap 
betekent alleen dat bij eventuele verkoop de grond 
eerst aan de gemeente aangeboden moet worden. 
Als tweede stap moet er onderzocht komen of er 
in dat gebied gebouwd kan en mag worden. Denk 
hierbij aan flora en fauna, eventuele vervuiling, et 
cetera.  Dan zijn we alweer een tijdje verder en in 
alle stappen die genomen gaan worden, worden 
belanghebbenden meegenomen en genieten zij 
een wettelijke bescherming waar gebruik van    
gemaakt kan worden. 
 

Het project hoek Winckelweg/Nijverheidsweg heeft  
een lange voorgeschiedenis. Er gingen verhalen 
rond dat er drugsverslaafden, mensen met een 
afstand tot de maatschappij en arbeidsmigranten 
gaan wonen. Toentertijd heeft de wethouder op 
onze vragen al duidelijke antwoorden gegeven. 
Nee, het gebouw wordt niet gebouwd specifiek 
voor deze doelgroep en ja, er wordt aandacht    
besteed aan het voorkomen van overlast.  Omwo-
nenden denken dat de vorm van onzelfstandige 
woningen dit met zich meebrengt. Gelukkig zijn er 
meer van dit soort projecten in onze gemeente 
waar de overlast  niet meer dan gemiddeld is.  



Commissie Maatschappij & Middelen 
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JONG GEMEENTEBELANG 

Wij maken het mooi !!

Raadslid Marc Konings 

Tijdens de recesperiode zijn we allen nog druk geweest met de Heideloop en heb ik mezelf nog ingespannen om de jaarcijfers 

2017 van de gemeente van commentaar te voorzien en ook heb ik nog een cursus gemeentelijke financiën gegeven aan een 

deel van de fractie en het bestuur. En vanaf eind augustus zijn we gelijk weer aan de bak gegaan met de volgende zaken: 
 

• Door de wethouder is een statusupdate gegeven van de plannen rondom De Wiltsangh. Gelukkig zijn er forse stappen      

gemaakt in zowel de plannen rondom de revitalisering (de eerste kunstgrasvelden liggen er zelfs al) en de aanbesteding van 

de sporthal/zwembad staat voor de deur. Aangezien we in goede economische tijden is het uiteraard belangrijk hoe we       

dit gaan financieren maar zeker ook of we in de aanbesteding goede en betrouwbare partijen kunnen vinden. Het moet     

natuurlijk wel een van de pronkstukken van Nunspeet worden! 

• De jaarstukken 2017 zijn eindelijk door de accountants goedgekeurd. Er moesten nog wat cijfers komen vanuit de jeugdzorg 

en nog wat correcties doorgevoerd worden mbt de reserves maar de stukken zijn nu definitief. We kunnen gerust zijn: we 

staan er als gemeente goed voor maar ik wil de komende tijd wel meer aandacht gaan vragen voor begrotingsdiscipline en 

het vooraf meedenken van de Raad over prestatie indicatoren en de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. 

• Ook hebben we ons geroerd rondom het initiatief om op provinciaal niveau samen met 11 gemeentes een B.V. op te richten 

om onze vakantieparken te verbeteren (voor de kenners: vitale vakantieparken) door het opkopen van minder geschikte    

parken en woningen. Wij hebben ons sterk gemaakt om dit te voorkomen omdat dit niet bij de gemeente hoort en er al een 

organisatie is die dit oppakt: Vitale Vakantieparken dus! Een groot deel van Raad deelde deze mening. Hoewel veel         

gemeenten hun twijfels hebben zijn wij voorlopig de enige gemeente die echt op de nee-koers zit. Wordt vervolgd. 
 

En de komende maand…..de meerjarenbegroting. Het reces is voorbij en we gaan weer aan de slag voor onze mooie gemeente! 

  

Voorzitter & Secretaris 

Floortje Zwinkels 

floortje.zwinkels@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

 

 

 

 

Penningmeester 

Kiki Zwinkels 

kiki.zwinkels@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

 

 

 
 

Bestuurslid 

Melvin Bakker 

melvin.bakker@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

 

 

 

 

Bestuurslid 

Heleen van Tol 

heleen.van.tol@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

 

 

 

 

Bestuurslid (op afstand) 

Chester van Olst 

chester.vanolst@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

mailto:floortje.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:floortje.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:kiki.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:kiki.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:melvin.bakker@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:melvin.bakker@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:chester.vanolst@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:chester.vanolst@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Commissie Ruimte & Wonen 

Raadslid Pieter-Jan van Rossen 

Vóór en dóór 
De zomer zit er weer op. De eerste herfstdagen 

doen nu toch echt hun intrede en de ‘tussenjas’ 

kan weer uit de kast. Voor raads- en steunfractie-

leden dus hoog tijd om uit de zomerslaap             

te komen en met frisse moed er weer tegenaan    

te gaan. Waarbij gelijk de eerste de beste        

commissievergadering Ruimte & Wonen haast 

een heuse vergadermarathon bleek te worden. 

De overvolle agenda spitst zich voor mijn           

portefeuille vooral op de stationsomgeving. In de 

commissievergadering hebben we ons duidelijk 

uitgesproken; wat Gemeentebelang betreft wordt 

de zogenoemde derde variant uitgewerkt. Op een 

enkele oppositiepartij na deelt de rest van de raad 

diezelfde mening. Het kan haast ook niet anders; 

deze variant kan ook vanuit onze inwoners op 

groot draagvlak rekenen. 

Mijn Gemeentebelang-hart gaat vooral sneller 

kloppen van de manier waarop dit tot stand          

is gekomen. Werkateliers door een grote groep     

betrokken inwoners, gebruikers en ondernemers. 

Een veelgebruikte mogelijkheid om, voor elke    

besluitvorming en ‘officieel’ inspraakproces uit,      

je mening en-of op-/aanmerkingen over de           

voorliggende ideeën uit te spreken. Onze          

inwoners hebben veel gelegenheid gehad en ook 

genomen om dit hún project te maken. Zoals ik 

aangaf in de commissie: niet alleen vóór, maar 

ook dóór alle inwoners van Nunspeet.  

En ja, ook dan komen er tegengestelde belangen 

boven tafel, maar door vooral in gesprek te blijven 

heb ik er alle vertrouwen in dat ook dat oplosbaar 

is. Al met al een voorbeeld van hoe politiek anno 

2018 voor de gemeenschap moet werken en wat 

mij betreft precies in de lijn van Gemeentebelang. 

Dit proces zal ook in de verdere uitwerking weer 

volop ruimte krijgen en ik hoop dat we het de    

komende vier jaar nog vaak zo mogen doen. Dát 

is ‘Meer voor Elkaar’! 

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  

 

 OP SCHOENEN VAN VEDDER LOOPT U VERDER  

NUNSPEET - Stationslaan 11 - Tel.0341-252013 

ERMELO  - de Enk 3  - Tel.0341-559543  

Tegen inlevering van deze 

advertentie GRATIS 

onderhoudsmiddel bij aankoop 

van een paar schoenen 

 t.w.v. € 3.90   
  

Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen 

                       WAARDEBON  

gemb 

mailto:schoonmaakservicemensink@gmail.com


 11 

Raadslid Martin Juffer 

De zomervakantie ligt inmiddels weer behoorlijk ver 

(althans in mijn beleving) achter ons. 
 

Een periode van rust en relativering. Voor mij is     

vakantie ook een tijd om wat meer 'denktijd' te        

nemen. Los van de hectiek en de waan van de dag, 

wat meer ruimte in de agenda maakt dat ik wat meer 

kan reflecteren. 
 

En terugdenkend (geen idee of dit een bestaand 

woord is maar dat terzijde) kan ik de conclusie       

trekken dat ik echt blij ben dat ik goed mee kan doen 

binnen de mooie club van Gemeentebelang! 
 

Blij dat ik de kans heb gekregen, dat ik van de        

kiezers het vertrouwen kreeg en dat ik van het thuis-

front volledige vrijheid heb om vrije tijd in te wisselen 

voor het raadslidmaatschap. 
 

Ik heb nog steeds niet de illusie dat ik het verschil 

kan maken, maar zo af en toe kan ik mijn stem laten 

gelden. Vaak is dat voor mensen of groepen die net 

iets minder mee kunnen doen maar dat zijn dan ook 

mensen en groepen waar ik mij thuis voel. 
 

En nu.....accelereren. Wat mij betreft ga ik gas       

geven. Op en over de onderwerpen die mijn             

portefeuille raken en waar ik (arrogant als ik soms 

ben) iets over denk te kunnen melden. 
 

Ook de komende maanden zal ik mij, zo veel als    

mogelijk is laten zien in de gemeenschap. Werk-

bezoeken, actualiteiten volgen, beschikbaar zijn en 

zo hier een daar mijn stem laten horen voor iedereen. 
 

Maar misschien net iets meer voor mensen die      

achterop dreigen te raken.  

 
Sfeerimpressie Nunspeetse Heideloop 

Commissie Maatschappij & Middelen 
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Commissie R&W + M&M 

Raadslid Edward Koers 

Het zomerreces is voorbij. Ik hoop dat u net als mij 

een goede vakantie heeft gehad. Ik was van plan 

om veel in de tuin te doen, maar tot uitvoering is het 

niet gekomen. De hoge temperaturen deed mij     

besluiten om plan B, oftewel ik-ben-niet gek-plan af 

te stoffen.  
 

Ik heb een maand lang de Zuid-Europese traditie de 

siësta ’s in onze achtertuin ondergaan. Dat was heel 

relaxt moet ik toegeven. Zuid-Frankrijk ook nog een 

kleine twee weken met de auto aangedaan. Daar 

was het overigens groener dan hier. Verwacht je 

niet. Laten we er maar op houden dat het een        

on-Nederlandse zomer was.  
 

In het vorige Klaverblad schreef ik dat ik na het      

zomerreces verwachtte u op enkele portefeuilles te 

kunnen bijpraten. Helaas, ik moet u teleurstellen. 

Ondanks dat ik in twee commissies zitting heb bleef 

ik verstoken van woordvoering.  
 

De onderwerpen gingen voornamelijk over de ge-

meentelijke financiën, wonen en de herinrichting van 

de stationsomgeving. Dit zijn onderwerpen waar 

Marc Konings, Corrie Jansen en Pieter - Jan van 

Rossen portefeuillehouder van zijn.  
 

“Tja, wat heb je dan wel gedaan zult u zich           

afvragen”. Ik heb veel gelezen, diverse historische 

commissievergaderingen teruggeluisterd en een 

aantal onlinecursussen van de VNG gevolgd. Als 

“groentje” heb ik nog een behoorlijke kennis-

achterstand en die zal gedicht moeten worden. Hier 

zal ik ook nog wel een tijdje zoet mee zijn.  
 

Verder heb ik mij politiek kunnen uitleven in           

drie blogs en heb ik solo of samen met andere      

Gemeentebelangers aan meerdere werkbezoeken 

en activiteiten deelgenomen. Ik verveel me            

allerminst.   
 

Toch sluit ik helaas weer af met dezelfde zin als de 
vorige keer: 
 

In het volgende Klaverblad hoop ik u wat meer       
politiekinhoudelijk dingen te kunnen melden.  
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De 10e Nunspeetse Heideloop, een mooi 
lustrum! 
 
Op 25 augustus is onze jaarlijkse Heideloop 
weer geweest met zoals gebruikelijk de start 
op de Speelweide aan de Stakenbergweg.  
 
Voor deze 10e Heideloop was er veel uit de 
kast getrokken om een mooi evenement neer 
te zetten. De deelnemers kregen een mooie 
en praktische herinnering mee namelijk een 
handdoekje en verder was er door onze 
hoofdsponsor BCE een extra gift van maar 
liefst 1.000 euro beschikbaar gesteld. 
 
Voor de extra gift mochten wij een goed doel 
uitzoeken, een goed doel met raakvlakken 
met bewegen en zorg. Bewegen en zorg is 
namelijk het speelveld van BCE en daar     
hebben wij aansluiting bij gezocht. 
 
De extra gift is als bijdrage naar de labyrint-
fiets gegaan waar de locatie Piersonstraat 
van Philadelphia voor aan het sparen was. Zij 
hebben deze nu kunnen kopen (zie ons     
bericht op het voorblad). 
 
Verschuiving deelnemers 
Helaas waren de weersverwachtingen voor 
de 10e Nunspeetse Heideloop op voorhand 
slechter dan dat het weer uiteindelijk was. 
Hierdoor was er een verschuiving tussen de 
verschillende deelnemers te zien. Er waren 
veel meer hardlopers omdat de temperatuur 
voor hen prettig was. En vanwege de vooraf 
verwachtte regen waren er beduidend minder 
wandelaars op het evenement afgekomen. 
 
De cheque voor het maatschappelijk goede 
doel in onze gemeente, waar wij na            
elke Heideloop een gedeelte van de           
opbrengst aan geven, zal op zaterdag 6      
oktober aanstaande overhandigd worden aan 
de IJsvereniging in Hulshorst. 
 
Wij bedanken hen ook nogmaals hartelijk 
voor de geboden hulp tijdens het evenement. 
 
Wat ik niet onbenoemd wil laten is een       
bedankje aan alle vrijwilligers met een geel 
hart. Mede dankzij hen hebben wij een       
fantastische dag gehad! 
 
Voor de wandelaars onder ons: de derde edi-
tie van de Nunspeetse Lentetocht zal volgend 
jaar op zaterdag 11 mei zijn dus zet deze 
alvast met stift in de agenda.  
 
En onze elfde Nunspeetse Heideloop zal    
volgend jaar op zaterdag 31 augustus zijn.  
 
met een sportieve groet, 
 
Coördinatrice Heideloop 
Corrie Jansen  

Nunspeetse Heideloop 2018 
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Even voorstellen: Fransciska van Keulen 

 

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Fransciska van Keulen, 50 jaar en woon sinds 1973 in de Gemeente Nunspeet. Van 
origine ben ik een Zuid-Koreaan. Maar ik weet niet beter of ik voel me op en top westerling. Ik heb vier kinderen in de leeftijd 
van 29, 27, 26  en 22 jaar. Éen dochter en drie zoons. Daar bij ook vier kleinkinderen van 9, 6, 3 en 2 jaar.  
 

Je zult je afvragen hoe ik bij Gemeentebelang verzeild geraakt ben. Nou, van kinds af aan ben ik al geïnspireerd door de      
politiek. Mijn ouders hadden politieke vrienden en dan wordt je er als het ware een beetje mee groot gebracht. Van huis uit was 
SPG dé partij. Dus 'automatisch' altijd SGP gestemd. Totdat ik een breder visie kreeg en zag dat er meer in de wereld was.  
 

Tijdens een campagne avond van de betreffende partij werden er stellingen voorgedragen waarop je aan kon geven of je het er 
mee eens was of niet door middel van een rode en een groene kaart. Ik handelde naar hoe ik naar de wereld keek en wat 
schetste mijn verbazing: ik was bijna elke keer de enige die een afwijkende kleur kaart omhoog hield. Sinds dien ben ik mij 
sterk af gaan vragen of ik wel bij de juiste partij zat.  
 

Via internet volgde ik (ik had toen nog geen televisie) debatten, wat ik nog graag doe. Daaruit bleek dat mijn meningen toch wel 
sterk overéén kwamen met de PvdA en SP. Na een tijdje dubben is het laatste het geworden, waarvan ik landelijk nog steeds 
lid ben. Ik wist tijdens de gemeentelijke verkiezing dan ook niet goed wat ik moest stemmen. Totdat Emile Roemer in een     
campagne zei: “Mensen, als er bij jullie in gemeente geen SP in de gemeenteraad zit, stem dan op de lokale partij. Zo gezegd, 
zo gedaan.  
 

Na verloop van tijd begon ik steeds warmer te lopen voor de gemeentepolitiek en wilde ik graag lid van Gemeentebelang       
worden, maar hier zat wel een onzekerheid aan. In de statuten van de SP staat dat men geen lid mag zijn van een andere 
(gemeentelijke) partij. Na een telefoontje richting Den Haag heeft men aangegeven dat het niet voor een lokale partij gold. Dus 
de weg lag open om Gemeentebelanger te worden. 
 

Tijdens de laatste campagne tijd zag ik allemaal 
Gemeentebelangers op de markt lopen, en het 
lag ook in mijn verlangen om iets concreets voor 
Gemeentebelang te kunnen betekenen. Bij na-
vraag aan Martin kon ik tot mijn grote vreugde  
een soort van stagelopen als steunfractie om te 
kijken of ik het wel leuk vind. Ik moet zeggen,     
ik vind het verrassend leuk. Wat ik in mijn        
opleiding geleerd heb, kan ik hier in de praktijk 
brengen. In mei, na een gesprek met Martin en 
met Mark, ben ik mij als een volwaardig steun-
fractielid in gaan zetten voor Gemeentebelang. 
Ik vind dit zó leuk, dat mijn interesse voor de 
landelijke politiek duidelijk naar achteren is      
geschoven. Maar landelijke politiek en gemeen-
telijke politiek kunnen niet helemaal buiten       
elkaar om, daarom heb ik toch wel besloten om 
lid te blijven van de landelijke SP. Om die reden 
dat er altijd een lijn is richting Den Haag, mocht 
er een thema zijn waar voor landelijke aandacht 
moet komen.  
 

Verder rest mij te zeggen dat er binnen           
Gemeentebelang een echte samenhang is, en ik 
het erg gezellig vind, maar bovenal dat we zo 
complementair zijn. Ieder draagt zijn talenten 
aan waardoor we Gemeentebelang kunnen zijn. 
Het goede voor de Gemeente Nunspeet en haar 
burgers zoeken. En dan bedoel ik ook echt voor 
álle burgers. Ongeacht wie, hoe en wat men is, 
jong, oud, klein of groot, wat voor geaardheid je 
hebt, in welke vorm je partnerschap is of wat 
voor identiteit je hebt.  
 

Ik kan me geen andere partij bedenken die zo 
actief is met organiseren van activiteiten, zoals 
de Lentetocht, De Nunspeetse Heideloop en     
de vele werkbezoeken. Kortom één en al actie, 
en dat is iets waar ik mij graag voor in wil       
zetten. En niet te vergeten, de grote mate van 
competitiviteit richting de andere partijen tijdens 
de campagne. Daar mee hebben we ook onze 6 
zetels behaald.  
 
Geweldig! 
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 KLEIN BINNENHOF 
 

UITZENDSCHEMA 2018 
 

donderdagavond 19.00 uur – 20.00 uur 

 

oktober  4   VVD 
  11 MM  SGP    
  18 AB  Gemeentebelang 
  25   PvdA/GL 
 

november 1   gemeenteraad (begroting) 
  8 MM  CU 
  15 AB  CDA    
  22   college 
  29   gemeenteraad 
 

december 6   Gemeentebelang 
  13   PvdA/GL 
  20   gemeenteraad 
  27   jaarafsluiting (2 uur) 

Vergaderingen 

Oktober    

Maandag 8 Fractieberaad voor de  

Commissies 

Donderdag 11 Commissie Maatschappij en  

Middelen 

Maandag 15 Commissie Ruimte en Wonen 

Woensdag 17 Bestuursvergadering 

Donderdag 18 Commissie Algemeen Bestuur 

Maandag 29 Fractieberaad voor de Raad 

Woensdag 31 Raadsvergadering (facultatief) 

November    

Donderdag 1 Raadsvergadering (begroting) 

Maandag 5 Fractieberaad voor de  

Commissies 

Donderdag 8 Commissie Maatschappij en  

Middelen 

Maandag 12 Commissie Ruimte en Wonen 

Woensdag 14 Bestuursvergadering 

Donderdag 13 Commissie Algemeen Bestuur 

Maandag 26 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 29 Raadsvergadering 

December    

Maandag 3 Fractieberaad voor de  

Commissies 

Donderdag 6 Commissie Maatschappij en  

Middelen 

Maandag 10 Commissie Ruimte en Wonen 

Dinsdag 11 Commissie Algemeen Bestuur 

 

Woensdag 12 Bestuursvergadering 

Maandag 17 Fractieberaad voor de Raad 

Woensdag 20 Raadsvergadering  
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PSY GO 


