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 Jong Gemeentebelang zoekt jou! 

Politiek en zeker de lokale politiek raakt jongeren meer 

dan zij zelf denken. Beslissingen over het klimaat of 

evenementen gaan over de toekomst. En onze jongeren 

zijn de toekomst. Daarom heeft Gemeentebelang een 

jongerenafdeling, omdat wij met jongeren willen praten 

en niet over jongeren. En onze jongerenafdeling Jong 

Gemeentebelang zoekt jou!  

Jong Gemeentebelang is er voor alle jongeren in de gemeente Nunspeet om, heel laagdrem-

pelig, ook daadwerkelijk in de politiek mee te doen. En dankzij een verkregen subsidie is Jong 

Gemeentebelang per 1 maart gestart met het project JONG & Politiek wat nog meer jongeren 

wil betrekken en enthousiasmeren bij de lokale politiek… lees verder op bladzijde 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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Jong Gemeentebelang zoekt jou! (vervolg) 

Unieke kans! 

Voor Jong Gemeentebelang geldt dat iedereen in onze gemeente mee moet kunnen doen, ook in de politiek. Daarom 

roepen wij iedere jongere tussen de 15 tot 29 jaar op om mee te doen. Samen geven wij jongeren een nog grotere stem in 

de gemeente Nunspeet, ongeacht politieke overtuiging, geaardheid of achtergrond. En met het project JONG & Politiek 

heeft Jong Gemeentebelang naast kennis over het besturen van de gemeente ook verschillende extra’s te bieden. Te 

denken valt aan excursies en debattrainingen. Kortom, jongeren gaan onder professionele begeleiding daadwerkelijk 

onderwerpen onderzoeken en op de agenda zetten, want het is belangrijk jongeren bij de politiek te betrekken. 

 

Alleen maar voordelen! 

Jongeren kunnen met het project JONG & Politiek bijvoorbeeld hun Maatschappelijke Diensttijd vervullen en er is geen 

bepaalde (voor)opleiding nodig om mee te doen. Het project levert naast (politieke) kennis en betrokkenheid soms ook een 

kleine vergoeding op. Verder bouw je een mooi netwerk op wat richting de toekomst goed meegenomen is. En natuurlijk 

ben je met veel leeftijdgenoten wat het erg gezellig maakt. Samen met Harderwijk Anders en Progressief Ermelo is het     

project op 1 maart gestart. En instromen is vanaf dan altijd mogelijk, neem daarvoor contact op via: www.jongenpolitiek.nl. 

Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op de sociale media van Jong Gemeentebelang en ook verderop in Het Klaverblad 

(bladzijde 14) stelt JONG & Politiek zich verder voor. 

Een gele lente! 
 

Voorjaarszonnetje 

De narcissen schieten overal in de gemeente Nunspeet uit de grond. In het nog prille voorjaar staat het misschien synoniem 
voor wat ons te wachten staat tijdens de Nunspeetse Lentetocht. Een mooie wandeltocht door onze natuur, verderop in Het 

Klaverblad kunt u er alvast wat meer over lezen. Wij kunnen het wandelevenement in ieder geval van harte bij u aanbevelen. 

Ook is er speciale aandacht voor de Algemene Ledenvergadering. De uitnodiging is bijgesloten en namens het bestuur   

hopen wij u graag te ontmoeten op woensdag 24 april aanstaande in Landgoedhotel Villa Vennendal.  

 

Daarnaast staat Het Klaverblad natuurlijk weer boordevol bijdragen van onze raadsleden en wethouders. Zij zijn weer in de 

pen gekropen om u te vertellen over de stand van zaken ten aanzien van onze gemeente. Als redactie hebben wij altijd het 

genoegen als eersten de bijdragen te lezen. Vandaar dat wij u ook met een gerust hart het volgende kunnen vertellen: Het is 
weer meer dan de moeite waard om Het Klaverblad te lezen. En wij kunnen ons eigenlijk niets beters voorstellen dan in het 

voorjaarszonnetje te lezen over het wel en wee van de Vereniging Gemeentebelang. 

 

Het is namelijk ons doel de politiek zo dicht mogelijk bij u te brengen en Het Klaverblad is daar een mooi onderdeel van.     

Verder kunt u natuurlijk onze website in de gaten houden, ons een email sturen, Gemeentebelang volgen op de verschillende  

sociale media en natuurlijk kunt u ons ook gewoon altijd aanspreken. Graag zelfs, want wij bedrijven politiek van en voor u.  

 

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 

http://www.jongenpolitiek.nl/
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 

 

Economie & Werkgelegenheid 

Elke week bezoek ik samen met de bedrijfscontactfunctionaris een bedrijf in de gemeente Nunspeet. Enerzijds vanuit interesse 

in ons bedrijfsleven, maar voornamelijk om actief met onze ondernemers in contact te staan. Wij nemen letterlijk een kijkje in de 

keuken, maken kennis met elkaar en vertellen over uitdagingen. Elke keer reageert een ondernemer enigszins wantrouwend     
op ons bezoek. Wat is de echte reden van uw bezoek? Komt u echt niet controleren? En als de bedrijfcontactfunctionaris en       

ik de ondernemer hebben kunnen overtuigen dat het ons echt om interesse, kennismaking en korte lijnen te doen is, ontstaat     

er een ontspanning en enthousiasme. Normaal gesproken komen onze ondernemers alleen in contact met de gemeente voor 

aanvragen of allerlei andere gemeentelijke zaken. Zij komen dan naar het gemeentehuis toe omdat zij iets nodig hebben.       

Nu draaien wij de rollen om en komen wij naar de ondernemers toe. Wij nemen eventuele vragen of opmerkingen vanuit de 

ondernemers mee terug het gemeentehuis in. Waanzinnig leuk om onze bedrijven te bezoeken en ook geheel volgens de       

afspraken in ons coalitieakkoord: ‘We richten de blik naar buiten. Nunspeet maken we niet in het gemeentehuis. Nunspeet       

ontstaat in de samenleving.’ 
 

Sport & Bewegen 

Nunspeet Beweegt is gemotiveerd bezig iedereen aan het bewegen te krijgen. Onlangs zelf nog meegedaan tijdens de ‘stay fit’ 

activiteiten en water uitgedeeld bij de campagne ‘waterhelden’. En binnenkort volgt een mooie leefstijlwijzer voor 55+. Ondanks 

de goede werkzaamheden vraag ik continu aandacht voor communicatie, zichtbaarheid en promotie. Het is namelijk belangrijk 

dat iedereen de route naar een sport(vereniging) weet te vinden. Een mooi voorbeeld is ‘uniek sporten’ waarbij er aandacht        

is voor aangepaste sport. Wij zijn in zwembad De Brake bijvoorbeeld begonnen met zwemmen onder begeleiding voor       

slechtzienden/visueel beperkten.  

 
Wellicht bent u ook nog benieuwd naar de vorderingen inzake Sportpark De Wiltsangh. Om het in een zin samen te vatten: wij 

gaan nu van een ‘praatje naar een plaatje’. De aanbesteding voor het bouwperceel loopt en wij zijn heel benieuwd naar de 

verschijningsvorm van een nieuw zwembad, met sport- en turnhal op De Wiltsangh. Zodra daar meer over bekend is laat ik het u 

zeker weten en in de tussentijd kunt u altijd terecht op www.nunspeet.nl/dewiltsangh. 

 

Alweer een nieuw Klaverblad wat voor u ligt, de tijd gaat 
toch best snel. Afgelopen 1 maart werd onze jongste 
dochter alweer een jaar, als ik omkijk naar het jaar wat 
voorbij is gegaan denk ik wow wat is er al weer veel 
gebeurd en wat gaat de tijd toch snel. U zult dat zelf ook 
vaak hebben dat u omkijkt en denkt wat gaat de tijd snel. 
Maar soms gaan zaken in gemeenteland toch ook        
langzaam. Of langzamer dan je wilt en hoopt.  
 
Als ik bijvoorbeeld kijk naar het Marktplein, dit was iets wat 
in de loop van 2016 is gaan spelen en waarmee we op het             
gemeentehuis aan de slag zijn gegaan. Na een intensief 
traject met allerlei betrokkenen, zijn we met een voorstel 
naar de commissie gegaan, die waren kritisch op de       
bedragen die ermee gemoeid zouden zijn. Uiteindelijk    
hebben we in de volgende begroting ruim 300.000 euro 
kunnen vast zetten, met dit bedrag zijn we in het            
gemeentehuis gaan ontwerpen (wat ook best uniek is). Alle 
eerdere ideeën meenemend en rekening houdend met 
verschillende belangen, van de horeca, de ondernemers, 
de evenementen (+/- 37 per jaar op het marktplein) en de 
warenmarkt.  

 
Het ontwerp wat nu wordt uitgevoerd weegt alle belangen af en komt tot een mooi en nog aantrekkelijker marktplein. Er is 
aandacht voor kinderen (met bijvoorbeeld extra waterelementen en een twisterspel), aandacht voor de mensen die slecht ter 
been zijn (het wordt minder stijl aangelegd), aandacht voor meer dynamiek in de donkere maanden door een lichtprojector. Ook 
worden de keien geherstraat. We hebben gezien dat na zoveel intensief gebruik, het plein te lijden heeft, dus herstraten is dan 
de beste oplossing. Dit zullen we in de  toekomst ook niet kunnen voorkomen. Het proces heeft dus best lang geduurd, voordat 
het wordt aangelegd. Maar het goede nieuws is dat het wordt uitgevoerd binnen 6 weken. Dus dat is dan weer erg mooi, op die 
manier hebben onze inwoners en de ondernemers er zo min mogelijk last van.  

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 

• 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  

Bestuurszaken 
Met ons team van bestuurders hebben wij in het nieuwe 
jaar weer een aantal stappen gezet. Als u meer wilt we-
ten over het besturen van Gemeentebelang, nodigen wij 
u van harte uit op onze Algemene Ledenvergadering 
op woensdag 24 april aanstaande. Traditioneel zijn wij 
weer dankbaar te gast in Landgoedhotel Villa Vennendal. 
 
Ook als u voorafgaand aan onze ledenvergadering      
benieuwd bent naar de werkzaamheden van het bestuur, 
is het altijd mogelijk aan te schuiven bij een vergadering. 
Elke vergadering is er bijvoorbeeld speciale aandacht 
voor de Lentetocht en de Heideloop, onze wandel– en 
loopevenementen. Is uw interesse gewekt? Zie voor 
meer informatie ook de onderstaande vacature. 
 
JONG & Politiek 
Jong Gemeentebelang heeft een uniek project in de 
wacht gesleept. In samenwerking met Harderwijk Anders 
en Progressief Ermelo doen zij mee in het project JONG 
& Politiek. Onze jongeren en daarmee alle jongeren in    
de gemeente Nunspeet krijgen de kans zich politiek        
te ontwikkelen. Er is dankzij het project subsidie           
beschikbaar voor excursies en trainingen bijvoorbeeld.  
 
Echt een waanzinnige kans, want wij kunnen Jong              
Gemeentebelang en alle jongeren die mee willen doen    
in het project, echt meer bieden dan alleen een stem      
en advies in onze vergaderingen. Zij krijgen in het        
project professionele begeleiding en de mogelijkheid    
ervaring op te doen door naar eigen inzicht en onderzoek 
onderwerpen op de agenda te zetten. 

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 

Klimaatgeklets 
De wetenschap is er voor het grootste deel over uit: de 
opwarming van de aarde komt door de mens. Voor mij 
en volgens mij voor u ook geen nieuws. En iedereen 
weet ook wat vervuiling veroorzaakt. Ontkennen heeft 
geen zin, want gaat u maar eens in de rook van een 
dieseluitlaat staan.  
 
Er zijn nog tal van andere voorbeelden, maar het      
herhalen van voorbeelden geen zin. Want wij vallen 
langzamerhand een beetje te veel in herhaling. We    
weten van de opwarming en de schade aan het milieu. 
En het blijft een vraagstuk, want blijkbaar is niemand 
bereid grote concessies te doen. Dus waarom dan niet 
klein beginnen? 
 
Energietransities, co2-heffing en vliegtaks zijn intussen 
stokpaardjes van een horde klimaatactivisten. Het blijft 
echter vreemd dat bijna niemand welvaart wil inleveren 
voor een schonere leefomgeving. En met name de    
economische impact weerhoudt mensen, bedrijven en 
overheden van concrete maatregelen.  
 
Met andere woorden, het klimaat past niet in ons      
systeem. Wij zijn gemaakt om te consumeren ten koste 
van het klimaat. Wij gebruiken bijvoorbeeld grondstof-
fen al eeuwen voor meer welvaart. En daar geldt niet 
de stelregel: less is more. Integendeel zelfs, want een 
grondstof bezitten is macht. Grondstoffen laten de 
schoorsteen roken en u en ik zitten er daardoor letterlijk 
warmpjes bij. 
 
Het klimaatgeklets op televisie volg ik daarom al niet 
eens meer en het elektrisch rijden komt ook mijn neus 
uit. De overheid, deskundigen en de industrie maken 
de mensen gek met berichten over duurzaam en      
klimaatvriendelijk. Zij weten blijkbaar wat het beste voor 
u is. Dat weten zij overigens al eeuwen, want sinds wij 
bestaan is er altijd een hiërarchische verdeling          
geweest. En raad u eens wie er altijd bovenaan de    
ladder van onze hiërarchie staat: de machtigste.  
 
En laat de machtigste nou juist degene zijn die de 
grondstoffen bezitten. Slaat u de geschiedenisboeken 
er maar eens op na. En ook tegenwoordig bepalen de 
grondstofbezitters: Gaat u bijvoorbeeld maar eens       
uitzoeken wie de prijs van olie bepaalt en hoe de prijs 
van olie tot stand komt. Er is geen touw aan vast te 
knopen en wellicht is het wel synoniem aan de kleur 
van olie: niet transparant, maar in duisternis gehuld. 
 
Het is daarom tijd om de hiërarchie los te laten. Laat u 
niet meer vertellen wat goed voor u is ten aanzien     
van het klimaat, maar neem zelf de touwtjes in handen. 
Pak gewoon simpel de fiets voor kleine afstanden,     
het openbaar vervoer wanneer mogelijk en voorkom       
onnodig stroomgebruik. U zult zien dat uw energie-
rekening minder stijgt en uw brandstofkosten afnemen. 
En met het geld wat u extra overhoudt kunt u misschien 
uw woning verduurzamen. Niet met allerlei gekke     
subsidies, waar ook weer allerlei deskundigen druk 
mee zijn, maar gewoon met gespaard geld.  
 
Kortom: stop het klimaatgeklets en laat u niet gek    
maken, maar gebruik uw gezond verstand want daar is 
ook ons klimaat het beste bij gebaat.   



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 
 
Toegankelijkheid stemlokalen voor mindervaliden 
Een onderwerp dat in december in de commissie op de stukken ter kennisname 
werd aangeboden, maar door Gemeentebelang ter bespreking op de agenda van 
januari is geplaatst. Waar gaat dit over zult u denken. Per 1 januari 2019 is de 
kieswet gewijzigd en is de gemeente verplicht dat de stemlokalen ook goed     
toegankelijk zijn voor mindervaliden, zodat zij zelfstandig hun stem uit kunnen 
brengen. Daar zijn dan allerlei regels voor om dit te toetsen. Uit het voorstel 
bleek dat er veel scholen in de kern Nunspeet niet meer als stemlokaal zullen 
worden gebruikt, omdat deze niet meer voldoen aan de nieuwe richtlijnen. Ook 
bleek dat de verdeling van de stemdistricten niet meer zo mooi verdeeld is dan 
voorgaande jaren. Voor Gemeentebelang aanleiding om hierover vragen te     
stellen en het college mee te geven dat het voor alle inwoners zo gemakkelijk 
mogelijk gemaakt moet worden om zijn of haar stem uit te brengen. Bijvoorbeeld 
op het NS-station of als het nodig blijkt te zijn ergens met een mobiel stemlokaal. 
Binnenkort kunnen wij er de eerste ervaringen mee opdoen als we voor de      
provinciale verkiezingen en de waterschapsverkiezingen weer naar de stembus 
mogen. Heeft u positieve of negatieve ervaringen? Laat het ons weten! 
 
Geluid bij evenementen  
In de maand februari kwamen er enkele “hamerstuk” onderwerpen aan de       
orde, zoals wijzigingen in de verordening Commissie bezwaarschriften en de           
benoeming van een extern lid en het secretariaat van de rekenkamercommissie. 
Niet zo spannend allemaal, omdat het formaliteiten zijn. Wel stonden er op         
de stukken ter kennisname weer enkele onderwerpen waar Gemeentebelang    
wel wat over wil zeggen en wij hebben gevraagd dit voor de commissie           
Algemeen Bestuur van maart te agenderen. De onderwerpen betreffen het geluid 
bij evenementen (normen en aantal) en het onderwerp aankondigingsborden en 
spandoeken in de gemeente Nunspeet. In de raadsvergadering van januari heeft 
Gemeentebelang bij het vragenhalfuurtje het evenementenbeleid al onder          
de aandacht gebracht. Bij het lezen van deze stukken bekroop ons het gevoel 
dat er nogal wat restricties worden opgelegd en het fenomeen “geluid” wel heel 
nadrukkelijk de aandacht krijgt. Deze maand zal het in de commissie worden    
besproken. Wij willen graag een levendige gemeente zijn waar het in alle kernen 
bruist van activiteiten. Natuurlijk geen overlast, maar als gemeente wel optimaal 
faciliteren om de evenementen allemaal mogelijk te maken.  

 

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 

francika.van.keulen@nunspeet

-gemeentebelang.nl 
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mailto:pieter.jan.van.rossen@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:pieter.jan.van.rossen@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:martin.juffer@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:martin.juffer@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:edward.koers@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:edward.koers@nunspeet-gemeentebelang.nl
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 Maatschappij & Middelen 

Raadslid Martin Juffer 
 

Maart 2018: Verkiezingen met een zeer positieve 
uitslag voor Gemeentebelang waardoor ik het        

vertrouwen krijg van de kiezer om als raadslid aan te 

treden. Maart 2019: Inmiddels een jaar verder en 

wat voor een jaar! 
 

Voor mij is het een politiek jaar geweest waarin ik 

veel heb mogen ervaren, leren, delen en inbrengen. 

Reflecterend durf ik te stellen dat ik ‘op mijn plek zit’ 

binnen het sociaal domein. Ik merk dat ik er anders 
inzit dan mijn periode als steunfractielid. En dat 

heeft alles te maken met het verantwoordelijkheids-

gevoel. Als raadslid Moet je nu eenmaal leveren. Als 

steunfractielid kan je nog eens zeggen: ‘komt me nu 

even niet zo goed uit’. 
 

Wat ik als verrassend ervaar als raadslid is het      

contact met de samenleving. Ik vind het leuk en     

zinvol om contact te hebben en onderwerpen die het 
sociale domein raken bespreekbaar te maken. Soms 

tot aan een rondvraag in een raadsvergadering toe. 

De spreekbuis zijn ligt mij wel. Ook als het gaat om 

gevoelens en onderwerpen te verwoorden in de     

wekelijkse fractieblog vind ik erg leuk om te doen. 

Met name vanuit de sociale media komen er        

dan reacties die ik vervolgens weer verder kan      

integreren of reacties die mij helpen om mijn visie of 
opvatting te herzien.  
 

Nu de fractie zo een jaar draait wordt duidelijk dat 

het een goed lopend en goed georganiseerd team 

is. Alle deelgebieden op kennis- en expertise gebied 

zijn mooi afgedicht en er is een evenredige taak-

verdeling waarin iedereen zijn eigen rol en verant-

woordelijkheid pakt. Ik benoem dit nadrukkelijk want 

in een team functioneren waarin de onderlinge ver-
standhouding niet goed is, dat kost veel onnodige 

energie.  
 

Bij Gemeentebelang is de onderlinge betrokkenheid 

en samenwerking juist goed. (althans, zo denk ik   

erover) Erg positief zijn de ontwikkelingen op gebied 

van jongeren en politiek. Jong Gemeentebelang    

heeft nieuwe (wederom positief ingestelde) leden    

en we gaan een regionaal initiatief, onder de          
bezielende leiding van de welbekende Henry Stulen, 

ontwikkelen. Binnen dit initiatief is het de bedoeling 

dat jongeren meer en intensiever betrokken worden 

bij de lokale politiek.  
 

Inhoudelijk: 

Veel onderwerpen zijn de revue gepasseerd waar ik 

er 2 van wil benoemen. De participatie samenleving.  

Je hoort steeds meer geluiden dat de participatie-
samenleving is mislukt. Deels is dat ook zo maar wat 

mij betreft ligt er een oorzaak aan ten grondslag dat 

er (landelijk vanuit de politiek) veel te veel waarde 

aan is gehecht en dat het te veel en te dik op papier 

is gezet. Ik ben een Nunspeter en ik ken Nunspeet 

niet anders als dat we er voor elkaar zijn! Dat er    
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JONG GEMEENTEBELANG 

Wij maken het mooi !!

—————————————————————— 

 

Voorzitter  

Tom Nowee 

tom.nowee@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 
 

 

 

 

Co-voorzitter 

Floortje Zwinkels 

floortje.zwinkels@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 
 

 

 

 

Secretaris 

Jannie Drost 

jannie.drost@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

 
 

 

 

Penningmeester 

Kiki Zwinkels 

kiki.zwinkels@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

 
 

 

 

Bestuurslid 
Heleen van Tol 

heleen.van.tol@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

 

KLEIN BINNENHOF 
 

UITZENDSCHEMA 2019 
 

DONDERDAGAVOND  

19.00 uur – 20.00 uur 
 

 7 maart  | Gemeentebelang 
 

 13 juni  | Gemeentebelang 
 

 Ook online (terug) te luisteren via: 
 
 www.rtvnunspeet.nl/radio/programmering 

vanuit het rijk te veel is ingezet op participatie en dat er te veel is 

neergelegd bij kwetsbare mensen, ook qua verwachtingen is wel     

duidelijk. Kijk naar hoe het in Nunspeet is georganiseerd (vrijwilligers 

service punt, WOC, SWN) dan gaat het bij ons zo slecht nog niet. 
 

Jeugdzorg: Jeugdzorg is een steeds groter wordend probleem lijkt het 

wel. Lees de recente rapporten vanuit het CPB, het onderzoek wat    

in Rotterdam heeft plaatsgevonden en het wordt duidelijk dat we    

inhoudelijk nog veel werk te verzetten hebben (of juist niet) om de 

jeugdzorg goed te organiseren. Nog steeds vallen kinderen buiten de 

boot doordat hulp onvoldoende op gang komt. Wachtlijsten, inefficiën-

tie, verkeerde diagnoses. Vaak oorzaken die voorkomen hadden   

kunnen worden. Naast de inhoud van de zorg hebben we ook een 

spannende uitdaging om de kosten te beheersen. Kosten jeugdzorg 
gaan ver over de begroting heen en hier moet absoluut op gestuurd 

gaan worden. In dat licht vond ik de opmerking: ‘we moeten ook echt 

gaan nadenken over normaliseren in plaats van optimaliseren’  van 

wethouder Van den Berg een toepasselijke opmerking. 
 

Vooralsnog houd ik het hierbij en hoop voortvarend en met evenveel 

plezier mijn 2e jaar als raadslid in te gaan. 

Commissie M&M (vervolg Martin Juffer) 

mailto:heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:floortje.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:floortje.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:kiki.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:kiki.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
https://www.rtvnunspeet.nl/radio/programmering


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 
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Commissie Ruimte & Wonen 

Raadslid Pieter-Jan van Rossen 
 

Lente! 

Het voorjaar begint vroeg dit jaar, op het moment 

van schrijven hebben we net een aantal historisch 

warme en zonnige dagen achter de rug (voor de 

tijd van het jaar). Vrijwel direct zie je ook de drukte 

in de Dorpsstraat weer toenemen. Goed voor de 

middenstand en horecaondernemers!  

 

Ook de fiets kan weer uit de schuur. Voor de    

fietsende bezoeker is er op het Whemeplein, 

naast de forse uitbreiding van parkeerplaatsen, 

weer een voorziening bij gekomen om de fiets      

te parkeren. In de praktijk blijkt echter dat de      

vele plekken om je fiets kwijt te kunnen nog      

onvoldoende gevonden worden en is er, zo bleek 

afgelopen zomer ook, nog altijd sprake van      

overlast. Reden dus om in de commissie Ruimte 

& Wonen aan het college te vragen wat daar aan 

gedaan kan worden. 

 

Vorige maand stond op de agenda ook het werk-

plan Faunabeheer. De uiteenlopende standpunten 

van de verantwoordelijk wethouder en het         

faunabeheerteam gaf aanleiding om in de       

commissie de wethouder op te roepen het 

wederzijds vertrouwen en de harmonieuze  

samenwerking te herstellen. Hier horen we 

ongetwijfeld later meer over. 

Zoals ik al schreef begint het voorjaar vroeg. Iets 

te vroeg misschien, want het Marktplein is nog 

niet klaar voor zonnige dagen. Wie houdt er ook 

rekening met zulke dagen terwijl het eigenlijk nog 

winter is, maar dat terzijde. Maar straks, als de 

échte lente en daarna de zomer in volle gang is, 

ligt daar een prachtig, nieuw aangekleed plein. 

Een plein dat gezelliger is, meer beleving biedt en 

waar jong en oud van kan genieten. Daarmee    

realiseren wij wederom een verkiezingsitem van        

Gemeentebelang. 

mailto:schoonmaakservicemensink@gmail.com
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Commissie Ruimte & Wonen 

Raadslid Corrie Jansen 
 

En zo zijn we alweer in een nieuw jaar. Januari 

begon evenals voorgaande jaren met de nodige 

recepties. Voor Gemeentebelang fijne momenten 

om inwoners te ontmoeten en te spreken. Het is  

goed dat organisaties en verenigingen ons        

uitnodigen en wij maken daar graag gebruik van. 
 

De agenda in de commissie- en de raads-

vergadering van januari en februari was niet lang 

en ook vrij snel besproken. Eén onderwerp wil ik 

er echter uithalen om te noemen. Dit betreft de 

wet voorkeursrecht gemeenten die op de locatie 't 

Hul noord is gelegd. Bewoners van het             

betreffende gebied zijn al een paar keer in de 

commissie geweest om hun zienswijze kenbaar    

te maken. Ook zijn in december een aantal        

betrokkenen bij de commissie bezwaarschriften 

geweest en gehoord.  
 

Er wordt vaak verwezen naar aantallen woningen 

die wij richting de toekomst in onze gemeente 

nodig hebben. Er is een rapport op de site van de 

provincie verschenen die nogal wat verwarring 

heeft gegeven. Namens Gemeentebelang heb ik 

daarom gevraagd een document te krijgen waar in 

een overzicht staat met de woonbehoefte cijfers 

richting de toekomst. Wij hopen dat dit duidelijk-

heid geeft voor de inwoners van het gebied, maar 

ook richting een aantal partijen. Het is nu wachten 

op een structuurvisie om te zien wat wel of niet 

mogelijk en nodig is.  
 

Na de recepties van januari heb ik in februari ook 

de nodige bezoeken afgelegd. Ik heb een aantal 

leuke en bijzondere bijeenkomsten bezocht, waar 

ik interessante zaken heb gehoord. Zoals de     

ontwikkeling van een startersmanifest wonen, een 

dag bijwonen van "vrouw in de politiek" en het 

deelnemen aan  de Keuken van Oost over allerlei 

zaken met betrekking tot wonen. Ook het bijwonen 

van informatie over het klimaatakkoord was erg      

interessant. Goed voor de beeldvorming die nodig 

kan zijn om voorstellen te beoordelen. 
 

Ook waren er gesprekken met inwoners. Soms 

gaat het om zaken waar ik als raadslid geen 

oplossing voor heb, maar wel kan uitleggen 

waarom het is zoals het is. In andere gevallen is 

het soms mogelijk aan een jasmouw te trekken om  

iets in beweging te krijgen. Toch is vaak ook het 

advies zoek contact met de betreffende persoon in 

het gemeentehuis dit kan de burgemeester zijn of 

een wethouder of soms ook de ambtenaar die veel 

van het onderwerp weet.  
 

De stap om contact te zoeken blijkt soms nog 

groot. Ik vind dat wel jammer en ik hoop dat ik er 

aan kan bijdragen dat inwoners de drempel om 

het gemeentehuis in te gaan lager zullen ervaren. 
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Commissie Maatschappij & Middelen 

Raadslid Marc Konings 

Na de periode van de meerjarenbegroting en de 

algemene beschouwingen is het inhoudelijk voor 
mij wat rustiger geworden in de commissie- en 

raadsvergaderingen. Overigens waren er in de 

raad in het algemeen veel hamerstukken, omdat 

de onderwerpen inhoudelijk al in de commissies 

afgehandeld konden worden. Enerzijds voor de 

toehoorders van de raad wellicht wat saai, ander-

zijds een teken dat we als coalitie goed op koers 

zitten en een goede samenwerking hebben. Even 
een paar onderwerpen die de afgelopen maanden 

aandacht hebben gekregen: 
 

Er ligt een goed plan vitale vakantieparken om 

de parken samen met de ondernemers per park 

te beoordelen en waar nodig, een ontwikkelplan 

te maken. Wel moeten we er scherp op blijven 

niet op de stoel van de recreatie-ondernemer te 

gaan zitten. 
 

De gemeentelijke belastingen liggen op een 

redelijk niveau afgezet tegen de dienstverlening 

vanuit de gemeente en de belastingen in andere 

gemeenten. 
 

Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) 

De GGD heeft een goed jaarplan gepresenteerd. 

De kosten die wij als gemeente voor de regionale 

GGD  (de GGD werkt in de regio gezamenlijk) 
betalen zijn echter weinig inzichtelijk en stuur-

baar. De wethouder neemt onze opmerkingen en 

voorstellen mee naar het bestuur van de GGD. 
 

Een belangrijk punt zijn de stijgende kosten van 

de jeugdzorg. De zorg wordt regionaal ingekocht 

en door een externe organisatie aangestuurd. De 

kosten blijven maar oplopen en voor de komende 

jaren zijn de voorspellingen zorgwekkend. Het 

gaat echt om miljoenen en om ongeveer 10% van 
onze gemeentelijke begroting. Mede op basis van 

onze vragen heeft de wethouder aangegeven op 

korte termijn met een plan van aanpak te komen.  
 

Zoals aangeven ben ik voorzitter van de werk-

groep indicatoren. De werkgroep heeft een     

structuur bedacht voor het meten en rapporteren 

van de prestaties van de gemeente. Dit moet   

zowel de raad als de inwoners meer inzicht     
geven. In januari heb ik hierover een presentatie 

gegeven in de raad. Deze is goed gevallen en we 

gaan door op de ingeslagen weg. Concreet houdt 

dit in dat we vanaf de bespreking van de uit-

gangspuntenbegroting in april voor zes beleids-

gebieden gaan werken met indicatoren.  
 

Gelukkig zijn ook de ambtenaren enthousiast over 

de aanpak  want zij moeten de cijfers uiteindelijk 
aanleveren. Kost me veel tijd maar het resultaat 

lijkt er te komen. Tussendoor ook nog even een 

sportwedstrijden, enkele informatieavonden en 

wat nieuwjaarsborrels. 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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Commissie R&W + M&M 

Raadslid Edward Koers 

De afgelopen drie maanden zijn voor mij rustig 

verlopen. Op een enkele mededeling na zijn er 
geen onderwerpen uit mijn portefeuille in de    

commissies M&M en R&W aan de orde gekomen. 

Toch zal ik u kort op onderwerpen bijpraten. 

 

Onderwijs (M&M) 

Integraal Kindcentrum (IKC) Nunspeet Oost wordt 

op dit moment hard aan gewerkt. De betrokken 

deelnemers zijn bezig met het opstellen van     
samenwerkings- en huisvestingsconcept. Mocht 

dit naar tevredenheid verlopen, dan start de      

gemeente de procedure voor het wijzigen van het 

bestemmingsplan ten behoeve van het IKC op de 

al aangekochte locatie bij Sportpark De Wiltsangh. 

 

Ondanks de indruk dat de gesprekken gestopt 

waren zijn de gesprekken tot het vormen van     

het Junior College toch weer voortgezet. De     
beoogde locatie naast de Veluvine is voor dit doel 

recentelijk door de gemeente aangekocht. De Da 

Costa school in Elspeet is drukdoende met het 

ontwerp van het nieuwe schoolgebouw, terwijl 

Boaz-Jachin aan het bestuderen is hoe het        

huidige gebouw het best verbouwd kan worden. 

 

Jeugd (M&M) 

Op dit gebied heb ik geen specifieke mededingen. 
Wel maakt onze fractie zich grote zorgen over de 

kosten van de jeugdzorg (deze portefeuille wordt 

door Martin Juffer behandeld). De overschrijding 

van het budget gaat zo langzamerhand naar de 

€2.000.000,- per jaar en als gemeente is dit niet 

vele jaren vol te houden. O ja, en over jeugd    

gesproken: Henry Stulen gaat zicht bezighouden 

met JONG & Politiek. Hoe gaaf is dat! 
 

Afval, milieu en duurzaamheid (R&W) 

Het is op dit moment wachten op het Duurzaam-

heidswerkplan dat het college in de maand april 

zal presenteren. Enkele vragen die we in het   

verleden gesteld hebben zouden in dit plan direct 

of indirect verwerkt moeten zijn. Ook ben ik       

benieuwd hoe het college de besparing van 25% 

CO2 in 2025 gaat realiseren. Het recentelijke    
bezoek aan het tweede landelijke Werkconferentie 

Klimaatakkoord van de VNG heeft mij wel geleerd 

dat dit geen eenvoudige opgave gaat worden. 

Iedere gemeente is zoekende. Logische 

(theoretische) oplossingen blijken in de praktijk 

vaak bijzonder lastig uit te voeren.  

 

Wordt dus vervolgd!     

www.nunspeetselentetocht.nl 

http://www.nunspeetselentetocht.nl
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JONG & Politiek 

 

Je bent jong en je hebt een heel leven voor je. Ergens in een vergaderzaal zitten     

veelal oudere mensen te beslissen over jouw (sociale) omgeving en over vele andere 

zaken die jou aangaan. En jij? Jij gaat chillend, sportend en gamend door het leven. 

Zo hoort dat! Je bent jong en geniet.  

 
In de zestien jaren dat ik in de gemeenteraad zat probeerde ik samen met de andere 

fractieleden van Gemeentebelang altijd jongeren te betrekken bij het bepalen van    

onze standpunten. Wij hebben jaren lopen leuren bij de gemeente om de na 2006   

opgeheven jongerenraad in onze gemeente weer ere te herstellen. Helaas is dat     

nooit gelukt. Jong Gemeentebelang was altijd gevuld met 1 of meer jongeren en     

daardoor wat wisselvallig in haar activiteiten. Gelukkig deden onze jongeren rond de 

verkiezingen altijd actief mee. Volgens ons is het probleem dat Gemeentebelang     

jongeren naast het inzicht dat politiek over hun toekomst gaat niet veel te bieden heeft. 
Als lokale partij hebben wij geen opleidingsbudget en kunnen wij bijvoorbeeld geen 

debattrainingen bieden.  

 

De lokale partij Harderwijk Anders, uit onze buurgemeente, zag dit probleem ook. Deze partij wist een behoorlijke subsidie los 

te peuteren om jongeren meer te kunnen bieden. Hiervoor werd een breed programma geschreven waarin deze partij aangaf 

met in totaal drie lokale partijen deze pilot uit te willen voeren. Onze voorzitter van de vereniging, Mark van de Bunte, werd    

benaderd en vanzelfsprekend was hij enthousiast. Mark benaderde mij of ik coördinator in Nunspeet wilde worden. Ik stemde 

in nadat Mark de fractie, het bestuur en Jong Gemeentebelang had geconsulteerd. Dat was een wens van mij want ik wil het 

wel graag doen, maar alleen als iedereen er achter staat. En de medewerking van de fractie / wethouders, het bestuur en     
zeker de medewerking van Jong Gemeentebelang is essentieel.  

 

Per 1 maart 2019 ben ik in dienst van de Stichting het Maatschappelijk Verantwoord Idee te Harderwijk voor het project JONG 

& Politiek. Naast Gemeentebelang en Harderwijk Anders doet ook Progressief Ermelo mee in het project wat anderhalf         

jaar loopt. Overigens zijn het alle drie echte lokale partijen, maar op inhoud niet hetzelfde. Vandaar dat elke partij een eigen 

jongerencoördinator heeft. Voor het project JONG & Politiek in de gemeente Nunspeet ben ik het aanspreekpunt van de        

jongeren die mee willen doen in het project. 

 

Het is de bedoeling dat elke gemeente 30 jongeren tussen de 15 en 29 jaar mee laat draaien in het project. Bij JONG & Politiek 
kunnen jongeren hun Maatschappelijke Diensttijd binnen de jongerenafdeling van één van de deelnemende lokale politieke 

partijen vervullen. De deelnemers krijgen voor deelname aan een project de maximale vrijwilligers vergoeding en na 6 tot 9 

maanden deelname ontvangt iedere deelnemer een ervaringscertificaat Maatschappelijke Diensttijd. Een certificaat dat een 

bijdrage levert aan het persoonlijke CV (Curriculum Vitae). Politiek komt dichtbij en we laten zien dat jongeren het verschil    

kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als klimaat, gezond sporten, gezonde leefomgeving, werkgelegenheid 

(startups), wonen en vreemdelingenbeleid. 

 

Bij mijn afscheid als actief Gemeentebelanger 

gaf ik aan toe te zijn aan een rustperiode, maar 

sloot het niet uit terug te keren. Dat gaat nu    

dus gebeuren. Toeval dat het zo loopt. Zoals 

aangegeven ben ik voor Gemeentebelang in 

dienst van JONG & Politiek. Dat betekent dat ik 

niet politiek actief of verantwoordelijk ben. Het 

is mijn doel van het project JONG & Politiek 

een succes te maken in Nunspeet. Voor alle 

zaken aangaande jongeren mag je mij altijd 

benaderen. Graag zelfs. Voor het project       

zoeken we nog veel jongeren dus mocht je   

iemand weten laat hem of haar dan contact met 

mij opnemen of inschrijven via de website 

www.jongenpolitiek.nl.    

Henry Stulen 

Politiek Jongeren Coördinator - Nunspeet 
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Vergaderingen 

Mei   

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 

Juni    

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 

April   

Maandag 1 Fractieberaad voor de  

Commissies 

Donderdag 4 Commissie Maatschappij en  

Middelen 

Maandag 8 Commissie Ruimte en Wonen 

Donderdag 11 Commissie Algemeen Bestuur 

Woensdag  17 Jong Gemeentebelang  

Dinsdag 23 Fractieberaad voor de Raad 

Woensdag 24 Algemene Ledenvergadering 

Donderdag 25 Raadsvergadering 

 

Op zaterdag 11 mei organiseert Gemeentebelang de 3e Nunspeetse 
Lentetocht. De Nunspeetse Lentetocht is genieten van de Veluwe in het 
voorjaar. Het is een prachtige wandeltocht door het natuurschoon van    
de gemeente Nunspeet. De natuur komt in mei weer tot bloei, bij uitstek 
het moment voor een wandeling. Dankzij de twee routes van 15 en 30 
kilometer is de Lentetocht geschikt voor beginners, meer geoefende of 
zelfs doorgewinterde wandelaars.  
 

De routes bieden opnieuw een prachtig beeld van al het schoons dat de 
gemeente Nunspeet te bieden heeft. We hebben de afgelopen jaren 
twee schitterende edities achter de rug met een mooie bijdrage aan onze 
verenigingskas. Wij nodigen u daarom ook van harte uit om mee te     
wandelen of als vrijwilliger mee te helpen bij het organiseren. 
 

Sponsoren en startpunt 
De Nunspeetse Lentetocht wordt mede mogelijk gemaakt dankzij onze 
hoofdsponsor sportschool Cheap-Fit en met medewerking van 
Landgoedhotel Villa Vennendal en Hoegen Fietsverhuur. Startpunt 
op zaterdag 11 mei is Landgoedhotel Villa Vennendal, Vennenpad 5 in 
Nunspeet, bij gebouw ‘de Oldtimer’ tussen 08:00 en 10:00 uur. Voor 
meer informatie verwijzen wij u graag naar www.nunspeetselentetocht.nl. 

3e Nunspeetse Lentetocht 

http://www.nunspeetselentetocht.nl
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