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 Gemeentebelang winnaar Nunspeet Verbindt 

Gemeentebelang heeft de derde editie van 

Nunspeet Verbindt gewonnen. Door in teamverband 

opdrachten uit te voeren draagt Nunspeet Verbindt 

bij aan verbinding tussen verschillende 

maatschappelijke groeperingen. Nunspeet Verbindt 

heeft als doel elkaar beter te leren kennen en een 

kijkje te krijgen in elkaars belevingswereld. Het 

Gemeentebelangteam, bestaande uit Marije 

Storteboom, Corrie Jansen, Edward Koers, Marc 

Konings, Martin Juffer en Pieter Jan van Rossen voerde de opdrachten het beste uit. In 

totaal deden bijna 20 teams mee. Lees snel verder op pagina 3 van Het Klaverblad... 

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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Gemeentebelang winnaar Nunspeet Verbindt (vervolg) 

Opbrengst & goed doel 

De opbrengst van Nunspeet Verbindt is altijd gekoppeld aan een goed doel. 

Voor de derde editie is gekozen voor het nieuw op te zetten wijkontmoeting-

scentrum (WOC) op de Veluwse Heuvels. Nunspeet verbindt groeit elk jaar 

en zo stijgt ook de opbrengst voor het goede doel. De opbrengst van de 

derde editie bedraagt maar liefs € 2.400. Een mooi bedrag wat geheel ten 

goede bedrag komt voor het WOC op de Veluwse Heuvels. 

 

Lionsclub & SWN 

Nunspeet Verbindt is een competitie tussen verschillende teams uit gemeente Nunspeet waarbij samenwerking, inzicht, 

behendigheid, maar vooral plezier centraal staan. Het evenement wordt georganiseerd door de Lionsclub Nunspeet in 

samenwerking met Stichting Welzijn Nunspeet. Ieder team heeft een andere achtergrond zoals ouderenzorg, hulpverlening 

of vrijwilligerswerk. Het is voor iedereen mogelijk om mee te doen. 

 

Gemeentebelang is er in ieder geval volgend jaar zeker weer bij zijn om haar titel te verdedigen! 

Adverteerders bedankt! 

Adverteerders bedankt! 

Naast de wisseling in de redactie na afloop van de verkiezingen hebben wij halverwege het jaar ook de opmaak van             

Het Klaverblad aangepast. In plaats van het ‘oude’ gele boekje is het nu een krantje op a4-formaat. Of zoals de media het op 

een hippe manier zegt: op tabloid-formaat. Enerzijds kunnen wij zodoende makkelijk de koppeling maken tussen offline en 

online, oftewel tussen papier en digitaal. Het Klaverblad is zowel in de hand als op het internet beter leesbaar op a4-formaat. 

Anderzijds is het nieuwe formaat ook een kostenoverweging. Het is altijd de bedoeling geweest Het Klaverblad kosteloos        

te maken. Iedereen draagt ook vrijwillig bij, hetzij in het schrijven van de kopij dan wel in het controleren en het maken          

van Het Klaverblad. Toch maken wij enkele kosten, want Het Klaverblad brengen wij op een geprinte/gedrukte wijze bij u. Wij 

doen sinds jaar en dag zaken bij De Kopieerderij. Zij verzorgen het altijd netjes en vragen daar logischerwijs een bijdrage 

voor. Ook is De Kopieerderij trouw adverteerder en daarnaast hebben wij ook een aantal andere adverteerders zodat wij Het 

Klaverblad kostenneutraal kunnen maken.  

 

Wij willen namens de redactie, maar vast en zeker ook namens u, alle adverteerders hartelijk bedanken voor de steun. Zonder 

adverteerders kunnen wij Het Klaverblad niet maken en wij hopen ook dat u onze adverteerders steunt. Wellicht kunt u voor    

de kerstaankopen bijvoorbeeld eens binnenlopen bij Foto Veldman, Dierspecialist Berben, Schoenvakzaak Vedder,    

Computerservice Mensink of bij Partyservice Jos & Diana Dekker. En heeft u iets te verbouwen? Denk dan eerst eens 

aan: Holstege Montage of Bouwbedrijf Keijl. Voor lekker eten of de catering bent u natuurlijk bij Culinair aan het juiste 

adres. Of wilt u zich eens gastvrij laten verassen: Landgoedhotel Villa Vennedal. Ook voor online vindbaarheid hebben wij 

de specialisten: JSK Groep en TenZer. En mocht u een auto willen kopen of laten repareren: Suzuki Baars. Denkt u groter?   

Bijvoorbeeld aan een nieuw huis? Neem dan eens contact op met Makelaar De Boer. En voor het schoonmaken bent u dan 

weer bij Schoonmaakservice Mensink aan het juiste adres. Bovendien staat veiligheid bij ons centraal en daarvoor kunt u 

terecht bij Manroy Veiligheidstrainingen.  

 

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 

Hoogwaardig zwembad met sport- en turnhal 

Nadat de velden op Sportpark De Wiltsangh zijn aangelegd hebben wij stappen genomen inzake het nieuwe zwembad, met 

sport- en turnhal. Inmiddels is de uitvraag voor de bouw van het sportcomplex bij de marktpartijen neergelegd. Hetgeen wil 

zeggen dat wij straks van een ‘praatje’ over het zwembad met sport- en turnhal naar een ‘plaatje’ gaan. Wij verwachten medio 

januari/februari een keuze te kunnen maken tussen de plannen/ontwerpen van het bouwkundig deel. Vervolgens zal het tweede 

deel (installatie) naar de marktpartijen gaan. Zodra de aanbesteding van beide delen is afgerond zal er definitieve besluitvorming 

plaatsvinden door de gemeenteraad, naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019.  

 

Wij spreken over hoogwaardig omdat er een groter wedstrijdbad komt van zes baans (nu: vijf baans). En het wedstrijdbad is ook 

inzetbaar voor recreatief gebruik door sport en spel toe te passen. Ook komt er een recreatiebassin, mét twee grote glijbanen 

(familie- én bandenglijbaan). En voor de kinderen van 0-5 jaar is er een waterspeeltuin met spuit- en speelelementen. Tevens 

keert de whirlpool terug en beschikken wij straks over een doelgroepenbad met beweegbare bodem. En met een interactief 

scherm is het mogelijk op het water diverse spelvormen te projecteren (komt ook terug in de sporthal). Het interactieve scherm 

heeft als voordeel dat het bruikbaar is voor alle doelgroepen en uiteraard aanpasbaar is op toekomstige ontwikkelingen. 

 

Regio Zwolle 

In het coalitieakkoord hebben wij afgesproken eventuele aansluiting bij Regio Zwolle te onderzoeken. Regio Zwolle is een 

samenwerkingsverband van 21 gemeenten rondom gemeente Zwolle, verdeeld over 4 provincies. Het is na de Randstad de 

meest krachtigste groeiregio van Nederland. Voor ondernemers, voor het onderwijs en ook voor de gemeente biedt aansluiting 

bij de Regio Zwolle volop mogelijkheden. Het is een samenwerking op grotere schaal dan de huidige samenwerking met Elburg 

en Oldebroek en de Samenwerking Noord Veluwe bijvoorbeeld. Als gemeente Nunspeet willen wij ons graag breed oriënteren 

en kijken wij alle kanten op. Economie houdt immers niet op bij grenzen en veel van onze inwoners en ondernemers zijn        

regionaal actief. Het is daarom belangrijk onze lokale identiteit en ondernemerschap overal in de regio op de kaart te zetten en 

aan tafel te zitten. Door onze centrale ligging kunnen wij fungeren als een verbindende schakel tussen Noord, Oost en West    

Nederland en daar moeten wij ons voordeel mee doen. Vandaar dat wij ons focussen op een goede samenwerking op meerdere 

niveaus en zelfs over provinciale grenzen heen.  

Verlichte herten 
In de donkere dagen van het najaar hebben we op 23 november jongstleden de lichtjes van 
de herten op het marktplein ontstoken. Een mooi beeld in de donkere dagen voor Kerst en 
een mooie toevoeging + toeristische trekpleister in het dorp. Er is in het plan rond het 
marktplein ook gewerkt aan een vaste plek voor de herten. De afgelopen jaren moesten de 
herten steeds verzet worden tijdens de warenmarkt. Dat is toch best een klus en we willen 
graag dat ze er vast staan, dat is met ingang van dit jaar gelukt.  
 
Verbetering marktplein 
Het marktplein gaat volgend voorjaar verbeterd worden. We gaan dan onder andere herstraten, hier krijg ik best wel vragen over 
en ook kritiek op. Ik snap dat wel. Daarom wil ik het Klaverblad gebruiken om uit te leggen waarom dat toch nodig is. De voegen 
tussen de stenen zijn de afgelopen jaren steeds dieper geworden, dit komt onder andere door de vele evenementen die op het 
plein zijn (denk aan beachvolleybal) en dan vervolgens ook het schoonmaken van het plein daarna. De stenen lagen wat verder 
uit elkaar en daardoor ontstaan er diepe gleuven tussen de stenen. Hier hebben we veel klachten over ontvangen, onder andere 
van de werkgroep toegankelijkheid die met ons meekijkt. Door het dichter tegen elkaar aan leggen van de stenen en het daarbij  
toevoegen van een rode loper over het plein hopen we dit in de toekomst te voorkomen.  
 
Daarnaast komen er een aantal spelelementen op het plein bij, om het plein meer te laten leven. Hier waren geen mogelijkheden 
voor vaste elementen in verband met de warenmarkt en ook rekening houdend met grote evenementen. Alle evenementen     
kunnen dan ook nog steeds plaatsvinden op het plein. We hopen met het toevoegen van lichtelementen en de herten van       
Nunspeet uit de Kunst dat het plein ook in de donkere maanden meer leven krijgt. 
 
Whemeplein 
Ook het Whemeplein is bijna gerealiseerd, waarmee er ruim 90 parkeerplaatsen zijn dicht in het dorp. Deze zaken zorgen ervoor 
dat het centrum van Nunspeet aantrekkelijk is en ook gaat blijven. Het is bijzonder om te zien dat er zo weinig leegstand is in het 
dorp, dit zegt toch wel iets. Naast eigen inwoners zijn we ondertussen ook een trekpleister voor omliggende dorpen en steden en 
ook veel toeristen weten het centrum te vinden. Dit moeten we vasthouden en daarom werken we in het programma Centrum 
ook de aankomende jaren aan nog meer ontwikkelingen in het centrum.  



 

 

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 

• Stemrecht 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  

Winnaars 
Van grootste stemmenwinst tijdens de gemeenteraads-
verkiezing tot winnaar van Nunspeet Verbindt. 2018 was 
met recht een historisch en goed jaar voor de Vereniging 
Gemeentebelang. Fijn om in een team van winnaars te 
zitten, maar ook als het ergens wat minder gaat staan wij 
voor elkaar klaar. Hetgeen voor ons bestuur een nog   
belangrijkere taak is en ook geheel aansluit bij onze     
slogan: ‘meer voor elkaar!’  
 
Als bestuur gaan wij ons alweer focussen op de volgende 
verkiezingen van 2022. Wij gaan de tussenliggende jaren 
gebruiken om Gemeentebelang weer op haar eigen wijze 
te promoten. Van de Lentetocht tot de Heideloop en      
van ledenwerving tot beachvolleybal. Wij zijn blij met     
uw steun en hopen nog veel meer enthousiastelingen     
te bereiken. En onze jongeren geven alvast het goede 
voorbeeld.  
 
Versterking Jong Gemeentebelang 
Tom Nowee en Jannie Drost zijn twee nieuwe gezichten 
bij Jong Gemeentebelang. Zij zullen zich verderop in het 
Klaverblad aan u voorstellen. Een mooie ontwikkeling en 
met het enthousiasme van Tom en Jannie zal het hele 
team van Jong Gemeentebelang vast en zeker weer van 
zich laten horen. 
 
Tegelijkertijd heeft Melvin Bakker aangegeven zijn functie 
bij Jong Gemeentebelang niet te kunnen combineren met 
zijn nieuwe baan bij RTV Nunspeet. Wij willen Melvin 
bedanken voor zijn bijdrage aan Jong Gemeentebelang 
en ook veel succes wensen met zijn nieuwe baan. 

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 

De waarde van geld 
Maakt geld gelukkig? Het is een vraag waarop iedereen 
anders reageert. De een zegt van wel en noemt        
meteen de voordelen van geld op. Geld maakt         
onafhankelijk en in het onafhankelijk zit een mooi     
aanknopingspunt. Veel geld zorgt wellicht voor een    
onbezorgde invulling van de dag. Een verplichting tot 
arbeid is met veel geld misschien niet meer nodig, 
waardoor een geheel eigen invulling van het leven    
mogelijk is. Toch leidt veel geld niet per definities tot 
een gelukkiger leven. 
 
Door te werken voor geld en de waarde ervan te       
erkennen draait iemand volop mee in de maatschappij. 
Het werk is een onderdeel van ons sociaal leven         
en zorgt voor voldoening op meerdere vlakken. Soms    
is het zelfs zo dat de werkende mensen zich in een 
hobby of vereniging storten. Vaak vanuit een passie     
of aangewakkerd door het enthousiasme van anderen. 
En bij een gebrek aan financiën bij de vereniging          
of stichting ontstaan allerlei acties. Ze organiseren    
bijvoorbeeld een bakwedstrijd, een bingo of een       
feestavond. En zo ontstaan de mooiste initiatieven als 
smeermiddel voor een maatschappij waarin iedereen 
meedoet. 
 
Onder andere veel sportverenigingen vinden hun      
oorsprong via een vrijwillige basis. Vraag maar eens na 
wat de oorsprong is van uw lokale verenigingsleven. 
Vaak aangewakkerd door mensen met een groot      
sociaal hart, mensen die niet onafhankelijk waren van 
geld als middel, maar door samen de mouwen op te 
stropen aan de slag zijn gegaan. Daar zit meer waarde 
in dan geld. Het klinkt misschien raar, maar juist         
de slagkracht van lokale vrijwilligers maakt dat wij       
ons ook aansluiten bij een betreffende vereniging. Of    
in ieder geval de acties ondersteunen. Denkt u maar 
eens aan een nieuwjaarsloop of de aankoop van      
een zak oliebollen. U doet het vaak omdat het geld ten 
goede komt van de lokale activiteiten. En dat is een 
heel groot goed voor de vereniging, maar ook voor de 
samenleving.    
 
Is geld dan niet belangrijk? Ja, geld is als middel       
van onschatbare waarde. Vaak zijn juist de grote geld-
schieters (sponsoren) de motor achter de groei van een 
vereniging of bedrijf. Geld maakt het in ieder geval 
makkelijk om faciliteiten neer te zetten of om wensen 
uit te voeren. Vandaar dat veel verenigingen ook      
werken met sponsoren of met een club van 100. Toch 
zit er in het geld ook een valkuil, want als het geld de 
overhand krijgt is het vaak gedaan met het vrijwilligers-
leven. Als de balans verstoort is dan doen mensen niet 
meer mee met acties of in het allerergste geval:      
mensen voelen zich door het grote geld niet meer      
verbonden met de club.  
 
Vandaar dat men de waarde van geld in perspectief 
moet zetten. Niet alleen binnen verenigingen, maar ook 
in het persoonlijke leven. Gelukkig hebben wij een     
Veluwse mentaliteit en zeggen wij hier vaak: ’doe maar 
normaal, want dat is al gek genoeg’. Want hoe veel 
geld een vereniging of mens ook heeft, het maakt ons 
niet uit. Iedereen doet ertoe en dat is gewoon niet in 
een geldbedrag uit te drukken. Want het ware geluk zit 
toch in het delen ervan? 



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 
 
Beschouwingen: 
Oktober is traditiegetrouw de maand waarin de programmabegroting voor         
het komende jaar centraal staat. Dit jaar werd het gecombineerd met het         
collegeprogramma waarover wij gelijk ons zegje konden doen in onze              
beschouwingen. Voor mij de eerste keer om deze klus te klaren. Met de nodige 
input van de andere fractieleden mocht ik namens de Gemeentebelangfractie 
deze beschouwingen schriftelijk indienen en in de raadsvergadering daar nog 
een korte mondelinge toelichting op geven. In mijn betoog heb ik met name het 
belang van samenwerken aangehaald. Samen optrekken met onze inwoners 
(eigen initiatieven en burgerparticipatie ondersteunen), samen optrekken met 
onze ondernemers en samen optrekken als raad en college. Maar met name ook 
samen optrekken met onze buurgemeenten, zowel in SNV als in NEO verband…
juist omdat wij zo graag een mooie zelfstandige gemeente Nunspeet willen      
blijven!       
 
Uit de commissie:  
In de commissie Algemeen Bestuur kwam in oktober de brand aan de Hullerweg 
(Stella) aan de orde. Een gebeurtenis die toch een behoorlijke impact had op de 
omgeving. Opslag van accu’s en communicatie tussen VNOG,(Veiligheidsregio 
Noord-Oost Gelderland) brandweer en gemeente bleken wel de sleutelwoorden 
tijdens dit incident en dat leidde tot de nodige vragen. Goed dat het college direct 
na deze gebeurtenis een evaluatie heeft laten doen zodat alle feiten op een rij 
kwamen. Daaruit kwam naar voren dat er gelukkig heel veel goed is afgehandeld 
maar dat er ook nog een aantal verbeterpunten zijn die doorgevoerd moeten    
worden.  
 
De feestdagen naderen alweer met rasse schreden. De maand november was 
voor de fractie een drukke maand met veel grote onderwerpen op de agenda’s 
en de nodige werkbezoeken en presentaties. Fijn dat we met een grote en         
actieve club zijn en overal ons gezicht laten zien. Vanaf deze plek wil ik u alvast 
hele prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2019 toewensen!   

 

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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Commissie Ruimte & Wonen 

Raadslid Corrie Jansen 
 

Onze fractie komt lekker op stoom. Nu het college-

programma klaar is kunnen we vol aan de bak 

zoals dat heet. In het collegeprogramma staat de 

vertaling van het coalitieakkoord zoals het college 

dit de komende jaren wil gaan uitvoeren. Het is 

mooi te zien hoeveel punten van Gemeentebelang 

hierin zijn gekomen. Dat mag ook na zo'n schitte-

rende verkiezingsuitslag. 

 

In de commissie vergadering van november heb-

ben we geweten dat de vaart erin zit. Er waren zo 

veel agendapunten dat de vergadering om half 12 

geschorst werd om de avond erna weer verder te 

gaan. Gelukkig wordt het normaal door de griffie 

goed in de gaten gehouden dat de agenda niet te 

vol wordt. Door nu toch alle onderwerpen te      

behandelen in de commissie kan het college ook 

weer verder met belangrijke onderwerpen. 

 

Zo is er gesproken over de kans om te bouwen in 

Vierhouten. Er zijn door Gemeentebelang nog wat 

punten aan de wethouder meegegeven om te zien 

of het plan nog beter kan worden. Hopelijk lukt het 

nu om te kunnen bouwen aan de Elspeterbosweg, 

want er staan een paar starters te wachten die 

graag in Vierhouten willen blijven wonen. 

 

De omgevingsvisie is ook besproken als concept. 

Vanuit deze omgevingsvisie wordt het omgevings-

plan opgesteld. Hierin worden alle regelgevingen 

over bestemmingen van gronden en gezondheid, 

zoals geluid en lucht aangegeven. Het is een      

integrale visie omdat er veel verbanden zijn tussen 

allerlei organisaties die hier aan meewerken, zoals 

het waterschap en de omgevingsdienst. In 2029 

gaat deze nieuwe wet in en Gemeentebelang vindt 

het verstandig dat ons college al met de eerste 

stappen begint. Er zal nog veel uitgezocht en     

ontdekt moeten worden, maar het belooft een    

verbetering te worden met betrekking tot duidelijk-

heid en snelheid van omgevingsvergunningen. 

 

Het is ook weer de tijd van congressen, festivals, 

informatieavonden en workshops. Ik vind het leuk 

en interessant om zulke dagen te bezoeken. Er 

wordt veel gedeeld wat er voor zorgt dat wij in de 

raadszaal de juiste vragen weten te stellen over 

aangeboden stukken. Nul Op de Meter woningen, 

aardgasloos bouwen, hoe gaan we participatie 

nog beter regelen en hoe krijgen we inwoners 

meer betrokken bij onze lokale democratie? 

 

Vanuit Gemeentebelang betekent dit vooral in 

contact zijn met onze inwoners, zo veel mogelijk 

onze neus laten zien. Weten wat er in wijken,      

dorpen en bij organisaties en verenigingen speelt. 

Daarom zijn de eerste bezoeken aan organisaties 

en (sport)verenigingen alweer geweest. 
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JONG GEMEENTEBELANG 

Wij maken het mooi !!

KLEIN BINNENHOF 

 

UITZENDSCHEMA 2018 

 

donderdagavond 19.00 uur – 20.00 uur 
 

december 6   CDA 
  13   PvdA/GL 
  20   Gemeenteraad 
  27   Jaarafsluiting (2 uur) 
 
Het uitzendschema voor 2019 is nog niet bekend bij de redactie.  

 

 

Voorzitter & Secretaris 

Floortje Zwinkels 

floortje.zwinkels@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

 

 

 

 

 

Penningmeester 

Kiki Zwinkels 

kiki.zwinkels@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

 

 

 

 

 

Bestuurslid 

Heleen van Tol 

heleen.van.tol@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

 

 

 

 

 

Bestuurslid (op afstand) 

Chester van Olst 

chester.van.olst@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

 

 

 

 

 

Bestuurslid 

Tom Nowee 

tom.nowee@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

 

 

 

 

 

Bestuurslid 

Jannie Drost 

jannie.drost@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 
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Commissie Ruimte & Wonen 

Raadslid Pieter-Jan van Rossen 
 

Groen, groen, groen 

Afgelopen periode stond in de commissie Ruimte 

& Wonen veel in het teken van groen. Groen-

beleid, duurzame (groene) energiewinning (waar 

Edward ongetwijfeld meer over zal schrijven) en 

groen licht geven voor het marktplein. Het        

eerst- en laatstgenoemde was vanuit mijn           

portefeuille mijn ‘pakkie-an’, waarbij ook hier weer 

geld dat het geen ‘one-man-show’ is maar een 

vruchtbare samenwerking binnen commissieleden 

en raadsfractie. 

Het marktplein wordt eindelijk aantrekkelijker     

gemaakt, iets wat al lang op het wensenlijstje van 

Gemeentebelang stond. Eerlijk is eerlijk, al in de 

vorige periode hebben we ons ambitieus          

uitgesproken en vonden daar destijds geen     

meerderheid voor in de raad. Het college kreeg 

een budget mee en daar moest het mee           

gebeuren. Niet al onze wensen kunnen dus wor-

den vervuld, maar complimenten voor Marije en 

haar medewerkers voor wat er dan toch op tafel 

komt zijn zeker op z’n plaats. De gewenste        

herbestrating (zie het ook als onderhoud van een 

plein dat soms best te lijden heeft onder haar     

gebruikers) en vele creatieve elementen om meer 

gezelligheid en geborgenheid aan te brengen    

maken dat er een grote stap vooruit wordt gezet. 

Over twee jaar volgt een evaluatie, wie weet wat 

er dan nog meer mogelijk is! 

De eerste aanzet voor een nieuw groenbeleids-

plan is ook zeker ambitieus te noemen, zonder in 

te leveren aan realisme. In Nunspeet zetten we in 

op een, vergeleken met andere gemeenten, hoog 

niveau van groenonderhoud, maar kunnen dat 

ook waarmaken. We moeten ook wel, groen is 

ons visitekaartje naar al onze bezoekers die        

zo belangrijk zijn voor onze gemeente. Daarnaast 

gaan we het ook nog eens duurzaam doen én met 

onze inwoners. Ook hier dus weer met voldoende   

mogelijkheden tot participatie. Wat mij betreft 

staan alle seinen op groen! 

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 

Mis hem niet!  

De kerstman van      

Gemeentebelang op 

zaterdag 22 december 

in het centrum van 

Nunspeet! 
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Raadslid Martin Juffer 
 

Op stoom 

Na een periode van relatieve rust zitten we met onze 

fractie volop in diverse dossiers. De maand oktober 

ligt achter ons. Een maand die veel in het teken staat 

van de begroting en beschouwing. Geschreven door 

de fractievoorzitter en gelezen door de fractieleden. 

Inhoudelijk valt het allemaal goed op zijn plek.         

De thema’s uit het Gemeentebelangprogramma en 

daaruit voortvloeiend het coalitieakkoord zijn goed 

aan de orde geweest in de afgelopen maand.  

 

Voor mijn portefeuille geldt dat de dossiers van het 

Welzijn en het dossier Jeugd behoorlijk actueel      

zijn. Themaʼs die zorgvuldig in behandeling zijn.            

Gedurende het behandelen van deze dossiers komt 

er veel overleg en leeswerk langs. Persoonlijk ben ik 

blij dat ik nu wat drukker ben en mij meer kan        

verdiepen. Ik leer veel en begin steeds meer en meer 

te snappen waar het inhoudelijk om gaat. Vanuit mijn 

professie ben ik zelf werkzaam in de zorg 

(beschermd wonen, psychiatrie, verslavingszorg). 

Vanaf 2015 zijn de domeinen WMO, Jeugd en       

Participatie van het rijk naar de gemeenten gegaan. 

Tot voor kort zat ik aan de kant van de partijen die 

zorg bieden. Nu leer ik de andere kant steeds beter 

begrijpen. Hoe de samenwerking tussen gemeente 

enerzijds en zorg en welzijn anderzijds is en wat dat 

allemaal met zich mee brengt.  

 

Razend interessant en onze gemeente heeft echt het 

hart op de goede plek als het gaat om de meer 

kwetsbare inwoners. Nog even kort inhoudelijk over 

de dossiers Welzijn en Jeugd. Wat welzijn betreft is 

het mij echt duidelijk geworden dat SWN veel meer is 

dan een partij die de sjoelwedstrijden regelt voor de 

ouderen en de poffertjes bakt bij de instellingen. Echt 

een volwaardige partij die veel, professionele zaken 

regelt met een hoge maatschappelijke waarde. Dat 

SWN en gemeente op dit moment onvoldoende bij 

elkaar zijn gekomen als het om financiering gaat is 

jammer maar realistisch. Maar dat dit bij de volgende 

begrotingsronde hoog op de agenda moet komen 

staat voor Gemeentebelang vast. Jeugd is nu een 

spannend dossier. Wat mij betreft moeten de kosten 

absoluut naar beneden maar zeker niet ten koste van 

de jeugdhulp. Doen wat je moet doen en laten wat je 

moet laten! Gezamenlijk op zoek gaan naar een 

gedegen en adequate jeugdhulp en tegelijkertijd de 

kosten terugdringen is een niet gemakkelijke maar 

ook zeker geen onmogelijke opdracht. Ik ben er van 

overtuigd dat we met elkaar een heel eind moeten 

kunnen komen.  

 

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

Raadslid Edward Koers 

De kop is er af. Mijn eerste woordvoering in     
de commissie Ruimte en Wonen van 12         
november jongstleden is achter de rug. De    
startnotitie “grootschalige opwekking van     
duurzame energie” werd namelijk besproken en 

dat is een onderwerp uit mijn portefeuille.  
 
Wij moeten namelijk in 2025 al 25% van onze     
energiebehoefte, bestaande uit elektriciteit, 
aardgas, benzine et cetera, met behulp van 
duurzame energie opwekken. Dit is de enige 
manier om onze CO2-uitstoot terug te dringen. 
Dit heeft de landelijke politiek in het verdrag van 
Parijs vastgelegd. De besproken notitie is een 
verkenning, waarin het college aangeeft hoe zij 
deze doelstelling denkt te bereiken. In het kort 
komt het erop neer dat er binnen de gemeente-
grenzen gekeken wordt hoe op grootschalig 
wijze zon- en windenergie gewonnen kan     
worden. Eventueel aangevuld met biogas. Wij 
vonden de gepresenteerde doelstellingen van 
onder andere 8 windmolens van 3MW en vele 
duizenden zonnepanelen reëel genoeg om deze 
notitie te steunen. 
 
In dezelfde commissievergadering (wel een dag    

later, want op maandagavond om 23.30 uur 
vond de voorzitter het welletjes) heb ik tijdens 
de rondvraag de vraag gesteld of het mogelijk    
is dat de gemeente in oktober 2019 een         
dag van de duurzaamheid wil organiseren. Dit 
idee van de bijenvereniging hebben wij          
omarmd, omdat wij duurzaamheid een dusdanig 
belangrijk thema vinden, dat we dit graag breed 
onder de aandacht willen brengen. Wat wij     
voor ogen hebben is een soort beurs, waar    
iedereen informatie en ideeën op gebied van 
energiewinning en -besparing, natuurinrichting, 
circulaire afvalinzameling et cetera, kan op 
doen. Wethouder Groothuis heeft toegezegd 
een antwoord op deze vraag te geven bij de 
presentatie van het duurzaamheidsplan. Dit 
plan wordt naar verwachting binnen 3 maanden 
gepresenteerd en tot die tijd moeten we dus nog 
even wachten.  
 
Wordt vervolgd!     
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Commissie Maatschappij & Middelen 

Raadslid Marc Konings 

De bijdrage aan Het Klaverblad, even bijpraten  

over wat er de afgelopen tijd zich in de politiek 

heeft afgespeeld. De afgelopen periode stond     

(z)onder meer in het teken van de meerjaren-

begroting en de algemene beschouwingen. 
 

Aangezien ik financiën in mijn portefeuille heb  

was er veel lees- en praatwerk voor mij.  Het gaat 

om de vertaling van het coalitieakkoord naar de 

meerjarenbegroting, waarin aandacht besteed 

wordt aan de wijze waarop we de gemaakte     

afspraken willen realiseren als hoe we dit gaan 

betalen. Ruim 350 pagina’s aan leesvoer met 

enorm veel cijfers. Vooraf had ik al technische 

financiële vragen gesteld en keurig beantwoord 

gekregen. In de commissie komen dan alleen de 

hoofdlijnen nog aan de orde. Duidelijk is dat we de 

komende jaren ambitieuze projecten hebben die 

de nodige investeringen gaan vergen en dat terwijl 

de landelijke overheid op dit moment juist minder 

geld ter beschikking stelt. Hoewel dat laatste    

volgend jaar zomaar weer anders kan zijn is het  

wel even spannend hoe we die financiering rond 

gaan krijgen. Op basis van de vragen heeft de 

wethouder toegezegd dat wij de komende jaren 

betrokken zullen worden bij het vaststellen van    

de reserves en voorzieningen zodat we goede 

keuzes kunnen maken waaraan en of we het geld 

gaan uitgeven. 
 

Na deze technische behandeling is het voor de 

algemene beschouwingen, waarin de partijen hun 

mening geven over de meerjarenbegroting. Martin 

Mol, als fractievoorzitter en woordvoerder, heeft 

vooraf iedereen gevraagd vanuit de portefeuilles 

input te leveren. Vanuit mijn portefeuille zijn onder 

andere toerisme en ondernemerschap voldoende 

aan de orde gekomen. Door de fractie is mij ook 

gevraagd mee te gaan denken in de werkgroep 

indicatoren. Deze werkgroep gaat nadenken over 

kengetallen met behulp waarvan de raadsleden 

beter inzicht krijgen in de prestaties van de       

gemeente. Momenteel maakt men gebruik van   

rond de 150 kengetallen en daar kan iedereen 

altijd wel wat uithalen. Deze werkgroep gaat     

proberen een beperkt aantal kengetallen te verzin-

nen waar we het raadsbreed over eens zijn. Hier-

door zou de raad beter in staat moeten zijn haar 

controlerende taak uit te voeren. Aangezien ik 

nogal een duidelijke mening hierover heb ben ik 

gelijk tot voorzitter gebombardeerd (eigen 

schuld!).  
 

Tussendoor ook nog even Nunspeet Verbindt,  
informatieavonden en de huldiging van Annemarie 
Worst. Inmiddels is mij helder geworden dat je er 
met de norm van 12 uur tijdsbesteding per week 
als raadslid niet komt. Maar door de sfeer in de 

fractie en de contacten die je hebt is het voor mij 
absoluut de moeite waard! 
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Even voorstellen: Tom Nowee & Jannie Drost 

 

Goedendag, wij zijn Tom Nowee en Jannie Drost, 
twee nieuwe (Jong) Gemeentebelangers. Graag 
zouden wij ons in dit artikel willen voorstellen! 
Wie zijn wij? Wij zijn twee Bedrijfskunde MER   
studenten die zijn opgegroeid in Nunspeet. Door 
een project dat wij uitvoeren voor onze opleiding 
bij de gemeente, zijn wij terecht gekomen bij     
Gemeentebelang. De partij die zich inzet voor alle 
bewoners van Nunspeet. Dit vonden wij een 
mooie kans en grijpen wij ook met beide handen 
aan.  
  
Tom  
Politiek heeft altijd mijn interesse gehad. Tot voorkort 
meer in een passieve vorm. Ik volgde de lokale      
onderwerpen en had hier ook zeker een mening over. 
Daarentegen was ik van gedachte dat de visie van 
een 20 jarige 'kritische student' weinig gehoor kreeg. 
Gemeentebelang heeft mij hier in doen verbazen. Het 
gevoel van betrokkenheid en de interesse in de visie 
van jongeren motiveert mij om me in te zetten voor de 
vereniging.  

  
Korte samenvatting van Tom: Ik ben zoals al 
eerder gezegd opgegroeid in Nunspeet. Ik       
heb op het Veluvine gezeten, daarna Sociaal 
Maatschappelijk Dienstverlener gedaan te    
Zwolle en ben daarna Bedrijfskunde MER gaan 
studeren te Zwolle. In mijn vrije tijd werk of     
studeer ik veel. Klinkt saai, is het soms ook, 
maar resultaten behalen zichzelf niet. :)  
 
Verder ga ik er graag op uit, leuke tripjes naar 
binnen- en buitenland samen met vriendinlief: 
Jannie.  
  
Jannie 
Tot voor kort lag mijn visie wat meer op het     
bedrijfsleven. Toen Tom en ik via onze studie 
samen een onderzoek begonnen bij de          
gemeente Nunspeet betrapte ik mezelf er op 
hoe interessant ik de gang van zaken binnen     
de gemeente vind gaan. Zodoende was het         
voor mij ook een hele  leuke kans om mij bij    
Gemeentebelang aan te sluiten en hiervoor in te 
zetten.   
  
Kort verhaaltje over Jannie: Ik ben geboren en 
getogen in Nunspeet. Ik heb eerst de HAVO 
gedaan op het Nuborgh College Veluvine en 
Lambert Franckens College, daarna heb ik    
ervoor gekozen om Bedrijfskunde MER te gaan 
studeren, hoewel ik altijd een hart zal hebben 
voor geschiedenis. 
 
 In mijn vrije tijd zit in dan ook graag met mijn 
neus in de geschiedenis boeken en probeer       
ik mijn kennis hierover zo veel als mogelijk te 
vergroten. Daarnaast maak ik graag leuke       
tripjes/ uitjes samen met mijn vriend.  
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Vergaderingen 

Januari    

Maandag 7 Fractieberaad voor de  

Commissies 

Donderdag 10 Commissie Maatschappij en  

Middelen 

Maandag 15 Commissie Ruimte en Wonen 

Woensdag 16 Jong Gemeentebelang 

Woensdag  16 Bestuursvergadering 

Donderdag 17 Commissie Algemeen Bestuur 

Maandag 28 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 31 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 19 Jong Gemeentebelang 

Woensdag 20 Raadsvergadering  

Februari    

Maandag 4 Fractieberaad voor de  

Commissies 

Donderdag 7 Commissie Maatschappij en  

Middelen 

Maandag 11 Commissie Ruimte en Wonen 

Dinsdag 12 Commissie Algemeen Bestuur 

Woensdag  13 Jong Gemeentebelang  

Woensdag 13 Bestuursvergadering 

Maandag 18 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 21 Raadsvergadering 

Maart   

Maandag 4 Fractieberaad voor de  

Commissies 

Donderdag 7 Commissie Maatschappij en  

Middelen 

Maandag 11 Commissie Ruimte en Wonen 

Woensdag 13 Jong Gemeentebelang  

Woensdag  13 Bestuursvergadering 

Donderdag 14 Commissie Algemeen Bestuur 

Maandag 25 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 28 Raadsvergadering 
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