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BELANGRIJKE INFORMATIE

Gemeentebelang bezoekt camping De Vuurkuil

•
•

Gemeentebelang is op werkbezoek geweest
bij camping De Vuurkuil n Hulshorst. De
camping doet actief mee aan het project
Vitale Vakantieparken en zij hebben nu ook
een vergunning voor pauzewoningen.
Cor Wajer senior kocht de camping in de jaren
90. De visie die hij toen voor ogen had geldt nog
steeds op dit familiebedrijf: ruime kavels en je
netjes gedragen als je hier wilt recreëren. In de
loop der jaren ging echter niet alles even
makkelijk en er ontstond net als bij veel andere
recreatiebedrijven een vorm van illegale
bewoning. Lees verder op pagina 3.

www.nunspeet-gemeentebelang.nl

Hellas Beachvolleybal
28 juni & 29 juni
Nunspeetse Heideloop
31 augustus

DRUK

De Kopieerderij Nunspeet
UITGAVE

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

Inschrijfformulier
Contributie per jaar:

O Lid € 19,50
O Gezinslid € 17,50
O Lid tot 27 jaar € 12,50

De Heer / Mevrouw

Achternaam……………………………….. Voorletters……………………………………….
Adres………………………………..……...Huisnummer……………………………………..
Woonplaats………………………………...Postcode………………………………………...
Telefoon……………….……………………Mobiel……………………………………………
E-mailadres……………………………….. IBAN……………………………………………...

Geboortedatum…………………………… ……………………………………………………
Datum inschrijving………………………………………………………………………………

Handtekening voor automatisch incasso…………………………………………………….
Opgeven via de website of het ingevulde formulier insturen naar:

Prins Alexandererf 37
8071 NS Nunspeet

www.nunspeet-gemeentebelang.nl

Handhaving
Vanuit het programma Vitale Vakantieparken is door elf Veluwse gemeenten besloten het illegaal wonen op
vakantieparken te gaan handhaven. Mensen wonen illegaal omdat er geen bestemming voor wonen maar
recreëren geldt. Naast het handhaven werd er door verschillende instanties meegedacht hoe het nu verder
moet op parken. In dit geval is er een coach die met de heren Wajer meedenkt. Gemeentebelang merkte dat dit
een belangrijke factor is bij alle komende stappen die genomen moeten worden. Ook hoorden wij van Cor
Wajer junior dat zij actief op zoek zijn gegaan bij welke organisaties zij zich willen aansluiten om hun marketing
te verbeteren. “Om je bekendheid te vergroten en verbindingen met collega’s te leggen moet je je wel laten zien
en meedoen met organisaties zoals Visit Veluwe en Nunspeet Uit De Kunst”.
Visie
De Vuurkuil heeft deze kans aangegrepen ondanks dat dit een grote stap is. Zij hebben geïnvesteerd in het
opstellen van een goede toekomstvisie. Zo wordt het recreatieve product ter plekke verder verbeterd en stopt
de illegale bewonng. Het campingpark weet nu op welke doelgroep zij zich het best kunnen gaan richten. De
visie helpt hen naar een toekomstig park toe te werken waar het nog mooier recreëren is. Raadslid Corrie
Jansen: ”Het is bijzonder dat zich in dit geval ook een kans voor deed om wat meer land aan te kunnen kopen.
In overleg met het college is er een intentieverklaring waar vanuit het bedrijf verder kan. Zo kan dit bedrijf naar
een goede toekomst toe werken”.
Tijdens de rondleiding zag Gemeentebelang ook veel investeringen in nieuwe chalets met betrekking tot
duurzaamheid, zoals zonnepanelen en minder gebruik van gas. Corrie Jansen: ”Met de vergunning om onder
bepaalde voorwaarden chalets als pauzewoningen in te mogen zetten is er toch een bepaald constant inkomen
wat natuurlijk belangrijk is naast alle investeringen”. Voor Gemeentebelang een prima voorbeeld hoe het één
het ander kan versterken.

Vakantietijd
Fijne vakantie!
Met Het Klaverblad onder uw arm op vakantie, een beter gevoel bestaat er toch niet? Althans wij als redactie
vinden uiteraard van niet. Het is daarom de perfecte timing voor een nieuwe editie, zodat u in het vliegtuig, in de
auto of tijdens de fietsvakantie altijd iets interessants te lezen heeft. Ook op de camping leest het fijn weg, want
dankzij Het Klaverblad heeft u het (politieke) nieuws van Gemeentebelang altijd als eerste. En als u ‘gewoon’
thuis of in de buurt van onze prachtige gemeente blijft, met Het Klaverblad heeft u altijd iets te vertellen. Schroom
daarom niet de inhoud voor uzelf te houden en vertel ook anderen over de activiteiten van onze vereniging. Wat te
denken bijvoorbeeld van de elfde editie van de Nunspeetse Heideloop. U loopt toch ook mee? Of zien wij u als
supporter of deelnemer aan Hellas Beachvolleybal op het marktplein. Gemeentebelang heeft zoals gewoonlijk ook
weer een team present.
En terwijl alle raadsleden, wethouders, steunfractie en bestuursleden in de maand juni nog druk doende zijn met
allerlei vergaderingen en bijeenkomsten, hebben wij toch tijd kunnen afsnoepen. Iedereen is namelijk weer in de
pen gekropen om over de onderwerpen te schrijven waar zij zich de laatste tijd mee bezig hebben gehouden. Het
Klaverblad staat dus wederom boordevol leuke en interessante bijdrages en wij wensen u naast het leesplezier
ook (alvast) een fijne vakantie!
Namens de redactie,
Marije Storteboom, Manita de Jongh
& Mark van de Bunte

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

Wethouder
Mark van de Bunte
mark.vandebunte@nunspeetgemeentebelang.nl
• Economie & Werkgelegenheid
• Sport & Bewegen
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Wethouder Marije Storteboom
De maand juni staat altijd garant voor drukte. Hoewel ik geen stukken in de raad heb, was het voor mij volle bak met
verschillende onderwerpen. Van verkeer (parkeerproblematiek Bergakkerweg) tot verbeteringen Lepelingen (er zijn
daar verbeteringen aangebracht in verband met parkeerdruk en ik heb een aantal bedrijfsbezoeken gebracht om te
horen of het nu verbeterd is). En van natuurnetwerk gemeenten (als een van de grootste beherende gemeenten
zitten ik als secretaris in het network en hebben we o.a. gesproken over de discussie rondom het kappen van bomen
en het klimaatakkoord). Ook heb ik verschillende bezoeken gebracht bij recreatieondernemers, verder gewerkt aan
de visie op recreatie en toerisme en plannen gemaakt rondom het centrum (onder andere afronding marktplein).
Inwonersparticipatie en gebiedsgericht werken (wijken en kernen) zijn we verder aan het uitwerken. Dit is een
belangrijk onderdeel van het collegeprogramma. Daarom heb ik de afgelopen maand gesproken met de dorps- en
buurtvereniging van Elspeet en Hulshorst (Vierhouten moet nog) over wat zij hiervan verwachten. Wij hebben in ieder
geval een drietal doelen hiermee: 1. Verbinding tussen inwoners, 2. Verbinding tussen inwoners en hun omgeving en
3. Verbinding tussen inwoners en de gemeente. Om hier mee te oefenen starten we binnenkort met een pilot
inwonerparticipatie Edzard Koningspark. De inwoners (in de omgeving van het park) mogen binnen een aantal
kaders, waaronder de financiën, bepalen wat zij willen dat er gebeurd. We gaan dit opzetten met een interactief
proces, waar we ook subsidie van de provincie voor krijgen. De provincie stimuleert dit soort ontwikkelingen in het
kader van leefbaarheid. We willen graag naast een fysieke verbetering van het park ook dat er meer sociale binding
komt in de wijk, we hopen dat deze manier van werken hieraan gaat bijdragen. Het is ook een nieuwe manier van
werken voor de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt van te voren (in september) de kaders vast en laat het daarna
los. De inwoners gaan het dan dus ook echt bepalen.
Verder is de stationsomgeving volop in ontwikkeling. Met de keuze voor twee tunnels heeft de raad vorig jaar
opdracht gegeven om dat verder uit te werken. Dit is een mooie uitdaging. We hebben hiervoor de gronden van de
Emte aangekocht, die zijn nodig voor de autotunnel. Ook het transferium ondergaat straks een verandering, daar
komt tenslotte de langzaam verkeer tunnel op uit. Dat moet dan allemaal wel logisch passen op het transferium,
zonder dat dit ten koste gaat van de functie (van het parkeren). Ook is de sociale veiligheid hier erg belangrijk. Het
moet een open en ruime tunnel zijn. Net als in 2018 zijn er ook nu weer werkgroepen (met alle betrokkenen uit de
omgeving en andere partners, zoals werkgroep toegankelijkheid, BKN, OVN) aan de slag gegaan om mee te denken
in het ontwerp. Dit voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt in een financieel plaatje. Mijn verwachting is dat we in
het najaar het ontwerp kunnen laten zien aan jullie en onze inwoners.

Wethouder Mark van de Bunte
Economie & Werkgelegenheid
Als gemeente kijken wij samen naar de wensen van ondernemers en proberen wij elk bedrijf zo goed mogelijk te
helpen. Ook als het niet binnen onze gemeentegrenzen past dan laten wij het bedrijf nog niet los. Sommige
schaalgroottes kunnen wij bijvoorbeeld niet huisvesten, omdat wij gebonden zijn aan lokale bedrijventerreinen met
een maximum aantal hectare. Het is daarom zaak ons best te doen grote(re) bedrijven voor de regio te behouden,
zodat de werkgelegenheid niet verloren gaat. Harderwijk beschikt bijvoorbeeld over een regionaal bedrijventerrein
met meer mogelijkheden. Voor de juiste afstemming hebben wij samen met acht gemeenten op de Noord-Veluwe
inzichtelijk gemaakt waar onze bedrijventerreinen liggen en waar behoefte is aan uitbreiding of verplaatsing. De
gemeente Nunspeet staat er goed op, met onder andere de ontwikkeling van Bedrijvenstrip Elspeet en nog enkele
mogelijkheden/opties op industrieterrein De Kolk. En naar de toekomst toe houden wij een vinger aan de pols, want
onze gezamenlijke vraag aan de provincie is om extra ruimte te bieden aan onze ondernemers.
Sport & Bewegen
Project De Wiltsangh staat op het punt van aanbesteden. In de raadsvergadering van donderdag 27 juni aanstaande
hopen wij groen licht te krijgen voor de bouw van het nieuwe zwembad met sport- en turnhal. Een omvangrijk project
met een geweldige positieve impact voor sport in het bijzonder en de lokale voorzieningen in het algemeen.
Bovendien heeft de gemeenteraad gekozen voor gasloos bouwen, waardoor het nieuwe sportcomplex straks geheel
op electriciteit draait. Onder andere door zonnepanelen en warmtepompen is het ook op het gebied van duurzaamheid een prestige project van formaat.
Het hoogwaardige zwembad met sport- en turnhal geeft een enorme impuls aan sporten en in de revitalisering op De
Wiltsangh is onder andere ook vernieuwing van de fietscrossbaan opgenomen. Onder voorbehoud van goedkeuring
door de gemeenteraad verwachten wij eind 2019 te kunnen starten met de bouw van het nieuwe sportcomplex. En
rekening houdend met een bouwtijd van +/- 16 maanden gaan de deuren in het tweede kwartaal van 2021 open.
Totdat het nieuwe complex haar deuren opent kunt u natuurlijk altijd nog terecht in De Brake, wat ons een ideale
overgangspositie geeft. Als u meer informatie over De Wiltsangh wenst te ontvangen kunt u mij altijd contacteren. En
natuurlijk bent u van harte uitgenodigd voor de raadsvergadering van 27 juni, zowel live als via de website van de
gemeente Nunspeet. Ook kunt u op de website van de gemeente de bijbehorende stukken raadplegen.
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Bestuur Vereniging Gemeentebelang
Voorzitter
Mark van de Bunte
mark.vandebunte@nunspeetgemeentebelang.nl
Penningmeester/Secretaris
Danny Vis
danny.vis@nunspeetgemeentebelang.nl
Bestuurslid
Jolanda van Tol - Van Geest
jolanda.van.tol@nunspeetgemeentebelang.nl
Bestuurslid
Manita de Jongh
manita.dejongh@nunspeetgemeentebelang.nl
Bestuurslid
Gerrit Storteboom
gerrit.storteboom@nunspeetgemeentebelang.nl

Van de Bestuurstafel
Meedoen
Bij Gemeentebelang doet iedereen mee, wij maken
op geen enkele wijze onderscheid. Als bestuur zijn
wij daarom waanzinnig trots op de vele activiteiten
van onze vereniging. Het levert ons altijd een hoop
publiciteit op, maar het allerbelangrijkste is de teambuilding. Wij doen het tenslotte met elkaar.
En als u benieuwd bent naar het organiseren van
een evenement of als u wil weten hoe het bestuur
van de Vereniging Gemeentebelang werkt? Bij ons
bent u altijd welkom en wij nodigen u van harte uit
om eens vrijblijvend aan te schuiven.
De (steun)fractie en wethouders zetten niet alleen
politiek het beste beentje voor, zij doen ook mee
met Hellas Beach en onze eigen Heideloop. Binnen
en buiten de politieke arena weten wij elkaar
dus goed te vinden. En belangrijker nog: wij zijn
zichtbaar en aanspreekbaar voor onze inwoners.
En wat te denken van Jong Gemeentebelang. Zij
draaien hartstikke leuk mee in het project Jong &
Politiek. Daar leren zij letterlijk alle kneepjes van het
vak. Van mediatraining tot werkbezoek en van
cursus sociale media tot het herkennen van nepnieuws. Het is leerzaam, beregezellig en alle kosten
zijn gedenkt. En er kunnen nog altijd extra jongeren
meedoen in het project. Dus wees er snel bij!

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.

5

11e Nunspeetse Heideloop
Op zaterdag 31 augustus organiseert Vereniging Gemeentebelang voor de 11e keer de Nunspeetse Heideloop.
De voorbereidingen voor het wandel- en hardloopevenement zijn volop bezig. Onder andere de voorinschrijving is
geopend en u kunt zich alvast opgeven als deelnemer via onze site www.nunspeetseheideloop.nl.

Het goede doel
Stichting Vrienden van het Noord-Veluws Museum is voor de komende editie als het goede doel gekozen op de
Algemene Ledenvergadering van april jongstleden. Zij zullen na afloop van de Heideloop een cheque met een
leuke bijdrage van ons ontvangen. Het weggeven van een deel van de opbrengst is sinds het begin van de
Nunspeetse Heideloop een goede en gekoesterde traditie. Als Vereniging Gemeentebelang dragen wij lokale
initiatieven een warm hart toe en in ruil voor het leveren van vrijwilligers bij het evenement krijgen zij een blijk van
waardering in de vorm van een geldbedrag.
Extra bijdrage
Evenals vorig jaar is BCE uit Bilthoven hoofdsponsor van de Nunspeetse Heideloop. Het adviesbureau sponsort
voor de tweede keer op rij het bekende wandel- en hardloopevenement van Gemeentebelang. BCE stelt nu ook
weer een bedrag van maar liefst duizend euro beschikbaar aan een goed doel in de zorg. En de bijdrage voor de
editie in 2019 gaat naar de Zorggroep Noordwest-Veluwe. Bij de overhandiging van de cheques zullen wij middels
een persbericht bekend maken waar de goede doelen het geld aan gaan besteden.
Genieten tijdens de Heideloop van de omgeving
Tussen de twee grootste kernen van de gemeente Nunspeet liggen uitgestrekte heidegebieden, omzoomd door
bossen. Deze schitterende omgeving is een uitstekende entourage voor een wandeling of om een stuk hard te
lopen. De zandpaden en het iets geaccentueerde terrein maken het geheel tot een uitdaging. Rond de tijd van de
Heideloop zijn de paarse, bloeiende heidevelden op zijn mooist.
Op de dag van de Nunspeetse Heideloop maakt de schaapskudde van de gemeente Nunspeet plaats voor de
mens. Kom en doe mee en geniet van onze prachtige natuur. Uiteraard kunt u ook komen kijken naar de sportieve
prestaties van anderen of een helpende hand bieden als vrijwilliger. Zoals elk jaar starten wij vanaf de speelweide
aan de Stakenberg in Elspeet. Tevens een mooie plek om er een picknick bij aan te plakken bijvoorbeeld.

Hardlopen (Start 5 km: 09:30 uur | Start 10 km en 15 km: 10:30 uur)
•

Deelname voorinschrijving:

5km €7,50

•

Deelname daginschrijving:

5km €10,00 10km €12,50 15km €15,00

10km €8,75 15km €9,95

Wandelen (10 km, 15 km en 25 km)
•

Deelname kost €6,50

•

Wandelbondleden krijgen €1,00 korting

•

Start tussen 08:00 en 10:30 uur

•

Binnenkomst uiterlijk 16:00 uur
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FRACTIE VERENIGING GEMEENTEBELANG NUNSPEET
Fractievoorzitter
Marc Konings
marc.konings@nunspeetgemeentebelang.nl
Commissie Algemeen Bestuur

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

Raadslid
Corrie Jansen
corrie.jansen@nunspeetgemeentebelang.nl
Commissie Ruimte & Wonen

Raadslid
Martin Juffer
martin.juffer@nunspeetgemeentebelang.nl
Commissie Maatschappij & Middelen

Raadslid
Martin Mol
martin.mol@nunspeetgemeentebelang.nl
Commissie Maatschappij & Middelen

Raadslid
Edward Koers
edward.koers@nunspeetgemeentebelang.nl
Commissie Ruimte & Wonen
Commissie Maatschappij & Middelen

Commissie Algemeen Bestuur

STEUNFRACTIE

Fractievoorzitter Marc Konings
Zoals bekend heb ik vanaf april het stokje van Martin overgenomen als
fractievoorzitter. Gelukkig hebben we een goed team dat er samen voor
gaat en krijg ik voldoende support. En als fractievoorzitter ben je echt
overal mee bezig. Persberichten, woordvoering lezen, afstemmen met de
fractieleden, overleg met de andere fractieleiders, afstemming met de
wethouders, et cetera. Ik snap dat Martin nu meer tijd heeft voor zijn
eigen bedrijf. En naast het inhoudelijk werk in de raad hebben we ook
weer de nodige organisaties bezocht. Zeker ook de dag die we met de
fractie hebben besteed aan het sociale werkveld was erg waardevol.
Commissie Algemeen Bestuur
In de commissie AB zijn de afgelopen tijd veel zaken behandeld. Onder
andere de zogenaamde verkenner vanuit de provincie om te bekijken of
een verdere samenwerking binnen de gemeenten van de Noord-Veluwe
zinvol is. Wij zijn voorstander van samenwerking met anderen waar het
handig en zinvol is, maar zeker niet in samenwerkingsverbanden die
opgelegd worden. Wij willen een zelfstandige gemeente blijven die dicht
bij onze inwoners staat, die weet wat er speelt en ook goed bereikbaar is.
We gaan ervan uit dat de verkenner dit in zijn onderzoek meeneemt en
dat de raad nauw betrokken blijft. Een andere zaak die aandacht vraagt is
de regionale brandweer-organisatie. Na de samenvoeging in de regio
blijkt dat de kosten stijgen. En wij willen niet dat bezuinigingen leiden tot
vermindering van de kwaliteit van de brandweer en dus de veiligheid van
onze inwoners. Ook de motivatie en inzet van onze vrijwilligers in
Nunspeet en Elspeet mag er niet onder lijden. Deze kaders neemt onze
burgemeester mee naar het bestuur van de brandweer-organisatie. Nog
een onderwerp wat veel aandacht heeft gekregen zijn de prioriteiten van
de regionale politie. Hierin kreeg de leefbaarheid in de wijk wat ons betreft
te weinig aandacht. Daarover waren alle fracties het met ons over eens.
Samen hebben we een motie opgesteld die de burgemeester mee kan
nemen naar de politie-organisatie. Als nieuwbakken fractievoorzitter
mocht ik deze motie namens de fracties inbrengen. Ik sluit dus maar af
zoals dat bij een motie hoort: En gaat over tot de orde van de dag.

Ans Pluim
ans.pluim@nunspeetgemeentebelang.nl

Jacqueline Mensink
jacqueline.mensink@nunspeet
-gemeentebelang.nl

Rachel Smink
rachel.smink@nunspeetgemeentebelang.nl

Gerrard Vinke
gerrard.vinke@nunspeetgemeentebelang.nl

Franciska van Keulen
francika.van.keulen@nunspeet
-gemeentebelang.nl
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Commissie Maatschappij & Middelen
Raadslid Martin Juffer
Nog even de tanden op elkaar zetten en dan
kunnen we iets rustiger aan doen. De vakantieperiode is nabij en eerlijk gezegd kan ik die best
even gebruiken. Ik hoorde wel eens om mij
heen dat april, mei en juni best pittige maanden
zijn voor de werkzaamheden van een raadslid.
En ik kan dat nu ook beamen. Naast mijn baan
in de zorgsector (psychiatrie en verslavingszorg), mijn bestuurlijke betrekking bij stichting
Kringloop de Cirkel en het raadslidmaatschap
heb ik gelukkig ook nog een persoonlijk, sociaal
bestaan. Maar dat dreigt soms best een beetje
op de achtergrond te geraken. De persoonlijke
en bestuurlijke agenda’s zijn goed gevuld en
dan is het fijn om in het weekend even rustig
aan te doen.

De afgelopen maanden zijn er leuke en zinvolle
activiteiten geweest. We hebben diverse werkbezoeken mogen afleggen En persoonlijk was
ik nogal onder de indruk van het bezoek aan
stichting Grip op je leven. In alle stilte en op de
achtergrond levert Grip een belangrijke bijdrage
aan het invullen van een zinvolle daginvulling
voor mensen met complexe problematiek. Echt
hulde voor deze organisatie.
In de afgelopen tijd waren er ook weer diverse
fractie- commissie- en raadsvergaderingen.
Eindelijk was er hier en daar wat vuur te
bemerken in de vergaderingen. Persoonlijk hou
ik daar erg van. Ik kan slecht tegen tam, braaf
en mak meelopen aan de leiband van de ander.
Soms mag het best een beetje knetteren.
Zolang we met elkaar onderscheid blijven
makken tussen inhouds- en betrekkingsniveau
mogen er best pittige discussies zijn. Het
onderwerp kostenbeheersing Jeugd vraagt ook
zeker om dit onderscheid te blijven maken. Als
we het met elkaar over de inhoud blijven
hebben en niet op ‘ de man ‘ spelen dan gaan
we een heel eind komen.
Tot slot wil ik nog graag melden dat het in de
fractie van Gemeentebelang wel goed zit. De
wisseling van voorzitterschap van Martin naar
Marc heeft goed zijn beslag gekregen, de
steunfractie is prettig en zinvol betrokken en het
bestuur is ook op haar eigen wijze bezig om
verantwoordelijkheid te nemen voor haar taken.
Dat iedereen zo slagvaardig bezig is konden we
mooi zien tijdens de afgelopen Lentetocht.
Prima samenwerking, mooie dag gehad met
elkaar, overwegend tevreden wandelaars en
een positief eindresultaat. Met dit allemaal in
het achterhoofd wandelen we rustig naar de
vakantie periode.
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Kramm’s Column
Vakantiegevoel
Als de vakantie voor de deur staat, spreken de
meeste mensen nergens anders meer over.
Iedereen kijkt er reikhalzend naar uit of telt de
dagen af. Het is ook een populaire vraag om
gesprekken mee te beginnen. En heeft u de
vakantie al geboekt?
Even bijtanken, even helemaal niets. Iedereen
heeft hard gewerkt en moet tot rust komen. En
terecht. Tenminste… iedereen heeft het recht
om zelf te bepalen of er hard gewerkt is en of
men op vakantie moet. Op vakantie moeten?
Ja, want de vakantiefoto’s moeten tenslotte wel
perfect zijn. Een dagje kamperen bij de boer op
het erf levert tegenwoordig niet genoeg ‘likes’
meer op. Het moet minstens Ibiza zijn om de
vakantie van vorig jaar en van collega’s en
vrienden te overtreffen.
En daar slaat een ieder de plank volledig mis.
Vakantie is om van te genieten en daarom moet
u het verdiende geld uitgeven aan ervaringen
en niet aan spullen. Het is namelijk bewezen
dat een mens positiever terugkijkt op dingen die
men ervaren heeft.
En een deel van het geluk komt door reizen
specifiek, mede doordat u reizen met de tijd
steeds mooier beleefd in uw hoofd. En het is
zonde om uw reizen om de haverklap aan
anderen te laten zien, zonder er zelf optimaal
van te genieten.

Foto’s delen van uw vakantie is alsof u een
nieuwe auto wil laten zien. ‘Kijk ik heb een
nieuwe auto’ versus ‘kijk ik ben in Parijs
geweest’. Het brengt een soort trots teweeg,
waardoor het voor mensen niet langer een
ervaring is. Mensen gaan tegenwoordig op reis
om vervolgens zoveel mogelijk foto’s online te
zetten.

JONG GEMEENTEBELANG
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

Daarmee is de vakantie een soort materiele
bezitting en uitgave. En dat is ontzettend
jammer, want zo verliest u de kern waarom
reizen gelukkig maakt. Het maakt namelijk
gelukkig omdat u tijd heeft om het hoofd leeg te
maken en te genieten van de momenten van
rust.
Samen of alleen bent u even weg uit de drukke
omgeving en van de vele meningen van
anderen. En wanneer u een foto online plaatst
om het te delen, zoekt u eigenlijk de drukte en
de meningen weer op. Hetgeen ten koste gaat
van uw vakantie en uw herinneringen. Want
anderen gaan uw herinneringen inkleuren en
zeggen waar u heen moet gaan.
Een dagje bij de boer kamperen zorgt dus pas
echt voor een compleet vakantiegevoel, want
gelukkig zijn wij niet allemaal kuddedieren.
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Commissie Ruimte & Wonen
Raadslid Pieter-Jan van Rossen

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

Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen

Gelukkig bleek achteraf de werkelijkheid toch
genuanceerder: geen hek om de NoordVeluwe met een slot erop, maar zogenoemde
zonering. Kwetsbare gebieden ontlasten
(door bijvoorbeeld vaste fiets- en wandelroutes er omheen te leiden) en in
gebieden die wat meer kunnen hebben ook
meer mogelijk maken. Het blijft een lastige en
kwetsbare balans: het lijkt écht niet goed te
gaan met de natuur op de Veluwe en daarom
is ontlasten dus gewenst, maar tegelijkertijd
is het voor ons onbetwistbaar dat die natuur
wél voor iedereen toegankelijk moet zijn om
van te kunnen genieten. Dit is een onderwerp
wat naar ik vermoed nog vaak terug gaat
komen en waar Gemeentebelang zich zoals
altijd blijvend voor in zal zetten.
Ondertussen hebben we de afgelopen
periode ook weer een goede stap vooruit
kunnen zetten in het verbeteren van de
stationsomgeving. Met de aankoop van de
Emté-locatie is er weer een sein dat op groen
gesprongen is. Na de zomer komt dit
onderwerp weer terug in de gemeenteraad en
kunnen we verdere voortgang maken in deze
zo gewenste en hoognodige oplossing.

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze
advertentie GRATIS
onderhoudsmiddel bij aankoop
van een paar schoenen
t.w.v. € 3.90

Het was nog maar net na het verschijnen van
het vorige Klaverblad toen, in het midden van
al het provinciale verkiezingsgeweld, in de
regionale krant een artikel verscheen waaruit
bleek dat een (deel van) de Noord-Veluwe
op slot zou moeten. Voor Gemeentebelang
reden om direct vragen te stellen aan het
college; hoe zit dit en hoe gaan we dit
voorkomen? Naar aanleiding van onze
vragen kregen we veel reacties, want maar
weinigen hadden begrip voor de drastische
maatregelen.

gemb

De afgelopen tijd zijn er allerlei maatregelen
getroffen om het fietsparkeren in het centrum
te verbeteren, tot een gratis bewaakte stalling
toe. Komende zomer zal een goede test zijn
om te zien hoe dit uitpakt. Ik hoor graag van u
hoe u dit tijdens de drukke zomerdagen
ervaart!
En tot slot wil ik iedereen (alvast) een fijne
vakantie wensen!

NUNSPEET - Stationslaan 11 - Tel.0341-252013
ERMELO - de Enk 3 - Tel.0341-559543
OP SCHOENEN VAN VEDDER LOOPT U VERDER
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Commissie Ruimte & Wonen
Raadslid Corrie Jansen
Wonen en door! Of toch niet... Dit was de kop
van mijn vorige weblog. Er wordt namelijk
veel in de kranten geschreven over de juiste
woonbehoeftecijfers voor onze gemeente. De
één vindt ze te laag de ander vindt ze te hoog
en sommigen willen helemaal niet bouwen. Of
beide locaties (Kijktuinen & ‘t Hul-Noord)
bebouwd mogen worden hangt nog van veel
onderzoeken af. Wat mag en kan bij de hoge
druk aardgasleiding? Wat vindt de provincie
van het concept plan? Hoe zit het met
bepaalde natuurwaarden?
De landelijke prognoses geven aan dat wij
niet zo veel woningen nodig hebben, want in
de crisistijd is onze bevolkingsaanwas niet
echt gestegen. Tja, als bouwen niet lukt dan
komen er ook geen mensen bij. Dat wil voor
Gemeentebelang niet zeggen dat er geen
woningen nodig zijn. Want de wachttijden
voor sociale huur nemen niet af, jongeren
wonen langer thuis en ouderen stromen
onvoldoende door. Allemaal signalen dat er
woningen nodig zijn.
In de commissievergadering van mei en juni
is er veel over dit onderwerp gesproken.
Voor nu wordt er een conceptvisie voor de
locatie Kijktuinen ter inzage gelegd. Wij hopen
dat inwoners gebruik gaan maken van de
mogelijkheid om hun visie te delen. Wij
denken dat plannen er alleen maar beter van
kunnen worden als inwoners meedenken.
Gemeentebelang heeft de wethouder alvast
meegegeven dat wij het belangrijk vinden dat
het welzijn de wijk inkomt. Dit kan gedeeltelijk
bereikt worden met bepaalde bouwvormen
zoals Knarrehofjes, vriendenveldjes of CPO
(het gezamelijke bouwen). Deze bouwvormen
versterken het onderling contact en de
betrokkenheid. De wethouder wonen gaf aan
dat deze concepten meegenomen zullen
worden bij het uitwerken van de visie. Voor
locatie 't Hul - Noord is wat op de rem getrapt.
De concept visie wordt nu als praatstuk ingebracht om zo in gesprek te gaan met onze
bevolking.
Linksom of rechtsom zullen er altijd woningen
nodig zijn. Wij wachten nu de definitieve
cijfers van eind 2019 af en kijken dan met het
college wat de volgende stap zal zijn.

Commissie Maatschappij & Middelen
Raadslid Martin Mol
Weer op mijn vertrouwde plek
Na ruim een jaar de fractie geleid te hebben ben
ik weer terug op mijn oude plekje, te weten de
commissie Maatschappij & Middelen. De drukke
zakelijke werkzaamheden van mijn winkel bleken
voor mij niet te combineren met het fractievoorzitterschap van Gemeentebelang. Daarover is al
eerder gecommuniceerd, onder andere in een
extra nieuwsbrief. Ik ben dan ook blij dat Marc
Konings het stokje heeft overgenomen en we met
onze fractie volop door kunnen op de ingeslagen
weg.
Jaarrekening 2018
Wederom hebben we (de gemeente Nunspeet)
het afgelopen jaar met een positief resultaat af
kunnen sluiten. In de kranten stond al vermeld dat
we 4,5 miljoen euro overhouden. Een bedrag dat
technisch klopt, maar waarvan een deel van de
werkzaamheden nog niet zijn afgerond. Daardoor
wordt het een en ander doorschoven naar dit
jaar. Zo vallen bijvoorbeeld een deel van de
reserveringen voor de Brake vrij en ook de
opbrengsten van verkoop gronden op de Kolk
komen ten goede aan het resultaat.
Van dit resultaat wordt een deel van de reserves
toegevoegd aan de revitalisering van sportpark
De Wiltsangh. Daar zijn wij als Gemeentebelang
heel blij mee. Wij denken dat dit zal bijdragen aan
de kwaliteit van het op te leveren nieuwe
zwembad met sport- en turnhal.
Nota reserves en voorzieningen
Bij de reserves en voorzieningen heeft een kleine
herschikking plaats gevonden. De stofkam is er
doorheen gehaald om kleine posten waar weinig
of niets mee gedaan werd te laten vervallen en
toe te voegen aan de algemene reserve.
Daarnaast is er ook gekeken naar opgebouwde
reserves zoals de opbrengst verkoop aandelen
Nuon en Vitens en de opbrengsten van de
precarioheffing die vrijkomen. In de coalitie is
afgesproken dat we deze in willen zetten voor de
grote (infrastructurele) projecten. Naast de Stationsomgeving, De Wiltsangh en onderwijshuisvesting valt ook het thema duurzaamheid
hieronder.
Het college stelt voor om 50% van de precario
opbrengsten te oormerken voor duurzaamheid als
onderdeel van de grote projecten. Wij zijn het
daar mee eens. Er zijn grote slagen te maken als
het gaat om de energietransitie en daar zal best
veel geld voor nodig zijn. Echter, we moeten goed
blijven monitoren dat duurzaamheid onderdeel uit
maakt van deze grote projecten. Van alle grote
projecten heeft Gemeentebelang gezegd: in één
keer goed! Daarom zullen wij de inzet van deze
reserves zo goed mogelijk in moeten zetten.
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Commissie R&W + M&M
Raadslid Edward Koers
Gemeentepolitiek is leuk, maar kost ook tijd. De
laatste commissievergadering van Maatschappij &
Middelen duurde bijvoorbeeld best lang. Ik was
omstreeks 23:30 uur thuis. Als je dat vergelijkt met
de vergadering van Ruimte & Wonen valt dat nog
mee. Ik was toen pas om iets voor 1 uur ’s nachts
thuis. Niet leuk als je doorgaans de volgende
morgen om 06:30 uur naast je bed moet staan om
naar je werk te gaan. Een vrouwelijke bezoeker
op de tribune zei in de korte pauze om 23:00 uur
tegen mij: “Ik had plannen om in de toekomst iets
met lokale politiek te doen, maar nu ga ik daar
nog eens goed over nadenken”.
Onderwijs
Door een tekort aan leerlingen wordt spijtig
genoeg de openbare basisschool De Schakel
samengevoegd met de openbare basisschool De
Ontdekking. Het vrijgekomen schoolgebouw zal
mogelijk door de bovenbouw van de Immanuël in
gebruik genomen gaan worden. Het college heeft
daarnaast een aanvraag van Florion ontvangen
voor het oprichten van een nieuwe gereformeerde
basisschool in Nunspeet. De commissie M&M
vond het voorwerk van het college onvoldoende
om tot besluitvorming te komen. Later in juni zal in
een extra commissievergadering dit onderwerp
opnieuw besproken worden.
Sport
De Wiltsangh ligt op koers. Hopelijk kan kort na
de zomer het startschot voor de bouw van het
zwembad met sport– en turnhal gegeven worden.
Verder ligt in de planning om na de zomer weer
diverse sportverenigingen te bezoeken.
Afval, milieu en duurzaamheid
Het onderwerp over de Regionale Energie
Strategie (RES) is uitgesteld naar september. Op
zich jammer, want ik had diverse vragen voor de
wethouder in petto. Het bijbehorende werkplan
geeft mij de indruk dat de hele regio behoorlijk
zoekende is de landelijke doelen op gebied van
energieopwekking en -besparing te realiseren.
Wat voor de regio geldt, geldt ook voor Nunspeet.
Het duurzaamheidsplan is nog steeds niet gereed.
Nieuwe datum: september. Nou, ik ben benieuwd.
In het coalitieakkoord is opgenomen dat Nunspeet
het restafval wil terugbrengen naar 100 kg per
huishouden per jaar. Hoe dat precies vorm moet
krijgen is nog niet bekend. Er heeft al wel een
bewonersonderzoek over afvalinzameling in de
gemeente Nunspeet plaatsgevonden en de
uitkomsten zijn aan ons gepresenteerd. Het viel
veel deelnemers in ieder gevel op dat er wel heel
veel plastic in de grijze container terecht komt.
Iedereen een goede vakantie gewenst en wordt
vervolgd!
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www.nunspeetseheideloop.nl

3e Nunspeetse Lentetocht een groot succes
Ook de derde editie van de Nunspeetse Lentetocht op 11 mei jongstleden was weer een groot succes. Er waren
twee routes uitgezet door onze prachtige bossen en over glooiende heidepaden. De lopers spraken vol lof over het
parcours waar het groen zich volop liet zien en de geur van de lopers tegemoet kwam.
Vanaf 8 uur ’s ochtend’s kon men starten vanaf ‘De Oldtimer’ bij Landgoedhotel Villa Vennendal. Al ruim voor half 8
stonden de eerste wandelaars te trappelen om te beginnen. Er waren wandelaars uit werkelijk alle delen van Nederland gekomen om in onze mooie gemeente een wandeltocht te kunnen lopen. Voor 10 uur ‘s morgens was de parkeerplaats bij het Transferium goed gevuld, terwijl er ook menig wandelaar per trein aankwam.
Gelukkig waren er ook veel deelnemers uit de gemeente Nunspeet zelf. En mede dankzij het voortreffelijke rustpunt
bij Dorpshuis Horsterhoek in Vierhouten verliep de wandeltocht voorspoedig. Bij terugkomst kreeg de organisatie
enthousiaste reacties over de originele startlocatie en de goed uitgezette routes. Daaruit bleek dat er door iedereen
volop is genoten. De organisatie is blij met de ervaring die Pieter-Jan van Rossen heeft ingebracht. Hij is een echte
vierdaagse- en wandeltochtloper en heeft de routes bedacht.
Tot slot willen wij natuurlijk onze hoofdsponsor Cheap-Fit Fitness en Landgoedhotel Villa Vennendal en Hoegen Fietsverhuur bedanken! En natuurlijk al onze vrijwilligers!
Onze volgende Nunspeetse Lentetocht zal op 9 mei 2020 zijn en voor meer foto’s kunt u trecht op de site van Jan
Moll (www.jmfotografie.nl).
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Vergaderingen
Juni
Maandag

3

Donderdag 6
Dinsdag

Fractieberaad voor de
Commissies
Commissie Maatschappij en
Middelen

11 Commissie Ruimte en Wonen

Woensdag 12 Bestuursvergadering
Donderdag 13 Commissie Algemeen Bestuur
Woensdag 19 Extra Commissie Maatschappij en
Middelen (De Wiltsangh)
Maandag

24 Fractieberaad voor de Raad

Donderdag 27 Raadsvergadering

Augustus
Dinsdag

27 Raadsvergadering (facultatief)

September
Maandag

2

Fractieberaad voor de
Commissies

Donderdag 5

Commissie Maatschappij en
Middelen

Maandag

Commissie Ruimte en Wonen
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Donderdag 12 Commissie Algemeen Bestuur
Woensdag 18 Bestuursvergadering
Maandag

23 Fractieberaad voor de Raad

Donderdag 26 Raadsvergadering
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Hellas Beach

Hellas Beach
Team Gemeentebelang doet mee in de
recreantenklasse gemixt op vrijdagavond 28 juni & zaterdagochtend 29 juni
Doe mee of kom ons team aanmoedigen
op het marktplein in Nunspeet!
Opgeven voor deelname graag per mail bij Kiki Zwinkels:
kiki.zwinkels@nunspeet-gemeentebelang.nl

PSY GO
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