Jaargang 39
Nunspeet

Nummer 4
Hulshorst

December 2019
Vierhouten

Elspeet
IN DIT NUMMER
Nunspeet Verbindt.…... 1
Gezelligheid....………... 3
Van de wethouders…... 3
Van de bestuurstafel... . 5
Vergaderingen………… 6
Fractie + steunfractie… 7
Commissie AB………... 7
Commissie M&M……... 8
Kramm’s column……... 9
Jong Gemeentebelang. 9
Commissie R&W……… 10
Commissie R&W……... 11
Commissie M&M……... 12
Commissie R&W/M&M. 13
Psy Go…………………. 14

BELANGRIJKE INFORMATIE
Kerstkransjes uitdelen
in het centrum op
vrijdag 20 & zaterdag
21 december
• Nieuwjaarsreceptie
gemeente Nunspeet
donderdag 2 januari
•

Gemeentebelang wederom winnaar Nunspeet Verbindt
NUNSPEET - Nunspeet Verbindt 2019 zit er weer
op en het was met het mooie weer een prachtig
evenement. Er deden dit jaar 25 teams mee en
dat is bijna een verdubbeling van vorig
jaar. Nunspeet Verbindt is een vrolijke competitie
tussen verschillende groepen uit de Nunspeetse
samenleving. In 2016 is Nunspeet Verbindt voor
het eerst gehouden. Het doel is elkaar beter te
leren kennen, een kijkje te krijgen in elkaars
belevingswereld.
De Lions Club organiseert Nunspeet Verbindt en
de volledige opbrengst van 2019 is geschonken aan het Maatjesproject Nunspeet.
Aan het eind van de middag werden de prijzen uitgereikt door de burgemeester. En net
als vorig jaar, mocht Gemeentebelang ook nu weer de prijs mee naar huis nemen. Of
beter gezegd: de taart met elkaar opeten in het wijkontmoetingscentrum.

www.nunspeet-gemeentebelang.nl

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

Gezelligheid kent geen tijd
De decembermaand is alweer onderweg en de pepernoten liggen alweer achter ons. Het is vaak een gezellige tijd
met veel samenkomsten, onder andere met de Kerst en Oud & Nieuw in het vooruitzicht. Gezelligheid lijkt geen tijd
te kennen in december, maar niets is minder waar want de tijd vliegt voorbij. Zo staat Het Klaverblad aan de vooravond van haar 40-jarig bestaan. In 1980 verscheen de eerste editie en wij als redactie vragen ons af wie onder u
nog een exemplaar van de eerste jaargang heeft liggen? Wij horen het graag en zijn heel benieuwd.
Anno vandaag de dag zijn wij aangekomen bij de decembereditie van de 39e jaargang. Het is weer een bomvol
Klaverblad met interessante bijdragen van onze politieke belevenissen. U kunt tijdens het kerstdiner of voor de
openhaard weer Het Klaverblad openslaan en uw familie en vrienden versteld doen staan. Want u heeft het laatste
nieuws uit de politieke arena en kunt anderen enthousiasmeren over onze mooie vereniging. Laat Het Klaverblad
dan ook gerust rondgaan of leg het zichtbaar op tafel. Iedereen mag ons zien en het voornemen is om met een
hoop nieuwe leden de 40ste jaargang in te gaan!
Namens de redactie,
Marije Storteboom, Manita de Jongh
& Mark van de Bunte

Wethouder Marije Storteboom
Zorgvuldigheid gaat voor snelheid
December, de laatste maand van het jaar. Op het gemeentehuis werkt het altijd zo dat alles eigenlijk af moet in
december. Met als gevolg dat er een hele drukke agenda in de commissies is. Deze maand bij uitzondering juist
niets van mij. Een aantal dingen die in december ingepland stonden, worden pas 2020. Zoals bijvoorbeeld de
evaluatie van het hondenpoepbeleid, in verband met het vervroegde zwangerschapsverlof van een collega, wordt
dit begin volgend jaar. Een ander voorstel wat vertraagd is de visie op recreatie en toerisme, dit vraagt toch meer
tijd van verwacht. We hebben in oktober een goede sessie gehouden met veel deelname van ondernemers. De
uitkomsten van die sessie zijn we aan het verwerken. Het is een document dat toch een aantal keuzes maakt en
richting gaat geven voor de aankomende jaren. Dit moet dan ook in 1 keer goed. Daarnaast vinden we het
belangrijk om ook de betrokken ondernemers mee te nemen in het concept. Daarna gaat het naar de commissie.
Een ander voorstel dat ook niet in december op de agenda kwam is het realisatiebesluit van de stationsomgeving.
Omdat het bodemonderzoek veel tijd kost, en dit vooral van belang is voor de financiele paragraaf en de risico’s,
hebben we bij het Ministerie uitstel aangevraagd. We nemen nu liever meer tijd om het goed voor te bereiden.
Zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Ondertussen werken we natuurlijk wel heel hard aan het project. Veel
gesprekken met partners, Prorail, NS en de provincie. Gezamenlijk met een aantal andere gemeenten trekken we
op met een lobby richting de minister. Ook vinden er gesprekken plaats met de Veluwe op 1 (gebiedsagenda van de
provincie). Tenslotte is ons transferium een van de entrees naar de Veluwe. Ook willen we heel graag een NS
Buitenpoort realiseren. Dit is een station in de natuur, waar als je uitstapt je direct de natuur in kan gaan. Nou, dat is
Nunspeet natuurlijk bij uitstek. Voor de NS Buitenpoort gaan we ook samenwerken met de andere Buitenpoorten op
de Veluwe. Hiervoor geldt: samen kan je meer en heb je een beter product. De aankomende tijd gaan we dus naast
de stationsomgeving, ook werken aan een transferium 2.0.

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 (vervolg)
In september ben ik gevraagd om lid te worden van het dagelijks bestuur van de Coöperatie van Gastvrije
randmeren. Dit is een samenwerking van 16 gemeenten, van Kampen tot aan Almere langs de randmeren. Deze
samenwerking richt zich naast beheer en onderhoud van het water (denk aan het maaien van waterplanten) ook op
versterken van de recreatiemogelijkheden. Voor Nunspeet zijn ze bijvoorbeeld bezig (uiteraard samen met Nunspeet
en Leisurelands) om het project Nunspeet aan Zee verder uit te werken. Een eerste stap voor Nunspeet aan Zee
vindt aankomend jaar plaats met het realiseren van een 2e veer. Daarna gaan we proberen in 2020 met een aantal
kleine maatregelen (bijvoorbeeld bebording) het verblijfsgebied van het surfstrandje te verbeteren en werken we
ook de grotere maatregelen verder uit. Omdat ik nu in het dagelijks bestuur zit kijk je ook heel anders naar de
problematiek en de kansen die er aan het water zijn.
De afgelopen maanden stonden ook bol van de bomenkap die RWS van plan was. Mede door inzet van
onze gemeente hebben we het project deels kunnen vertragen. Op dit moment wordt alleen de dertien meter
calamiteitenstrook gekapt en 2 meter vanaf de vangrail in de middenberm. Ten opzichte van hun eerdere plannen
een hele verbetering. De hele middenberm zou er af en er zou een brandveiligheidstrook van in totaal 80 meter
worden gekapt (het naaldhout). Dat zou ons inziens een vreselijk gezicht zijn geweest, met enorme gevolgen voor de
biodiversiteit, stikstof, fijnstof en het aanzicht vanaf de A28. Toen het nieuws kwam dat er uitstel kwam voor deze
twee dingen heb ik wel even een vreugdedansje gedaan. RWS is een behoorlijke grote organisatie en ik had niet
verwacht dat deze stap zou worden gezet. Nu krijgen we meer tijd om samen met RWS en de veiligheidsregio te
onderzoeken wat er precies nodig is en wanneer dit wordt uitgevoerd. Ook hier gaat zorgvuldigheid voor snelheid.

Wethouder Mark van de Bunte
Economie & Werkgelegenheid
Wekelijks zoeken wij vanuit de gemeente onze ondernemers op. We gaan langs op bedrijfsbezoek om het bedrijf te
leren kennen en de lijnen naar elkaar kort te houden. Het is niet alleen goed om uit het gemeentehuis te gaan en in
de keuken van onze bedrijven te kijken, het levert ook waardevolle informatie op. Een ondernemer dacht bijvoorbeeld
dat wij vergunningen kwamen checken, maar dat is niet het geval. Wij komen langs uit interesse en willen graag
weten wat er goed gaat in de gemeente Nunspeet en wat er vanuit ondernemersperspectief beter mag.
In elk contact met onze ondernemers hebben wij ook de economische samenwerking met Regio Zwolle besproken.
Een jaar lang hebben wij onderzoek gedaan naar mogelijk aansluiting bij de groeiregio in Zwolle, waar 21 gemeenten
en 4 provincies in samenwerken. Ondernemers, onderwijs en overheid zijn positief over de kansen, want het biedt de
gemeente Nunspeet een groot network richting Arnhem (provincie), Den Haag (regering) en zelfs in Brussel
(Europa). We kregen op ons hart gedrukt dat wij geen ‘blauwvinger’ (Zwollenaren noemt men blauwvingers) willen
zijn, maar gewoon ‘zwartekousen’ (Nunspeters) blijven. En dat is eigenlijk een hele mooie beknopte samenvatting.
We blijven onszelf en zelfstandig en houden ook de verbinding met andere gemeenten om ons heen. We werken
alleen economisch samen in Regio Zwolle, omdat daar de slagkracht en het enthousiasme heel groot is. En dat biedt
ook voor de gemeente Nunspeet veel voordelen, vandaar dat de gemeenteraad positief heeft ingestemd en
Nunspeet vanaf 1 januari 2020 lid is van de economische Regio Zwolle.
Sport & Bewegen
Waar kleine verenigingen groot in kunnen zijn hebben wij de afgelopen periode gemerkt. Taekwondoschool
Martiwirono (trainen op maandagavond aan de Piersonstraat) leverde twee Nunspeetse wereldkampioenen. Zij
hebben de verlichting van de herten op ons Marktplein aangedaan en gelijk een demonstratie gegeven. De
nieuwjaarsloop is begin dit jaar op het laatste moment opgepakt door voetbalvereniging Hulshorst en gaat ook in het
nieuwe jaar weer plaatsvinden, te weten op 4 januari 2020 op Sportpark De Eendracht. En v.v. Elspeet heeft als
eerste sportvereniging in de gemeente Nunspeet een gezonde kantine.
Daarnaast proberen wij ook alle sportverenigingen te bezoeken, van twirlvereniging Fearless tot tafeltennisclub NTC
Leogang. En afgelopen september hebben wij in samenspraak met Nunspeet Beweegt een supporter voor Sport &
Bewegen in de gemeente Nunspeet kunnen strikken. Niemand minder dan Annemarie Worst is ambassadrice van
sport. De voormalig wereldkampioen veldrijden bij de beloften en europees kampioen bij de elite opende Nunspeet
Beweegt op het Marktplein en zal waar mogelijk bij verschillende evenementen aanwezig zijn.
Annemarie is een uitstekend voorbeeld en rolmodel voor een gezonde leefstijl en (top)sport en wij zijn blij met haar
medewerking. Bovendien is het seizoen voor haar ook alweer goed begonnen, met meerdere overwinningen in de
wereldbeker en superprestige. En een goed voorbeeld doet volgen!
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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
Tussenjaar
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is het
afgelopen jaar bestuurlijk wat rustiger geweest.
2019 is in feite een tussenjaar. Wat doet het bestuur
in een tussenjaar vraagt u zich misschien af? Als
bestuur hebben wij de verantwoording om weer een
verkiezingsbudget op te bouwen, aan ledenwerving
te doen en (promo)activiteiten te organiseren.
Naast onze bekende Heideloop en Lentetocht doen
wij onder meer mee aan beachvolleybal, Nunspeet
Verbindt en lopen wij traditioneel met kerstkransjes
in het centrum. Lijkt het u leuk een keertje mee
te draaien in ons bestuur? U bent altijd welkom
om bij een vergadering aan te sluiten. Wij kunnen
iedere versterking gebruiken, ook bij het meehelpen
organiseren van activiteiten. Voor meer informatie
zie ook de onderstaande vacature.
U kunt ons ook aanspreken of contact opnemen en
we komen zelfs graag naar u toe. Want als u kerstinkopen aan het doen bent bijvoorbeeld, lopen wij
weer met kerstkransjes door het centrum van
Nunspeet. U kunt met de Gemeentebelangkerstman
op de foto op vrijdagavond 20 december en
zaterdagmiddag 21 december aanstaande. Mis hem
niet!
Als bestuur wensen wij u alvast een goed nieuw jaar
en wij hopen u weer te mogen ontmoeten in 2020!

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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Vergaderingen
December ‘19

Januari

‘20

Fractieberaad voor de
Commissies

Maandag

6

Donderdag 3

Commissie Maatschappij en
Middelen

Donderdag 9

Commissie Maatschappij en
Middelen

Maandag

9

Commissie Ruimte en Wonen

Maandag

13

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

10

Commissie Algemeen Bestuur

Dinsdag

14

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag 11

Bestuursvergadering

Woensdag 22

Bestuursvergadering

Maandag

16

Jong Gemeentebelang

Maandag

27

Jong Gemeentebelang

Maandag

16

Fractieberaad voor de Raad

Maandag

27

Fractieberaad voor de Raad

Raadsvergadering

Donderdag 30

Maandag

2

Donderdag 19
Februari

‘20

Maandag

3

Fractieberaad voor de
Commissies

Raadsvergadering

Maart

‘20

Fractieberaad voor de
Commissies

Maandag

2

Donderdag 6

Commissie Maatschappij en
Middelen

Donderdag 5

Commissie Maatschappij en
Middelen

Maandag

10

Commissie Ruimte en Wonen

Maandag

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

11

Commissie Algemeen Bestuur

Donderdag 12

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag 19

Bestuursvergadering

Woensdag 18

Bestuursvergadering

Maandag

17

Jong Gemeentebelang

Maandag

23

Jong Gemeentebelang

Maandag

17

Fractieberaad voor de Raad

Maandag

23

Fractieberaad voor de Raad

Raadsvergadering

Donderdag 26

Donderdag 20

9

Fractieberaad voor de
Commissies

Raadsvergadering

- - - Advertentie- - -
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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
Ans Pluim
ans.pluim@nunspeet-gemeentebelang.nl
Commissie Ruimte & Wonen
Commissie Maatschappij & Middelen

Commissie Algemeen Bestuur

STEUNFRACTIE

Fractievoorzitter Marc Konings
Politiek saai…….???
Laatst zei iemand tegen me: zit jij in de lokale politiek, dat is toch enorm
saai? Het gaat nergens over! Soms zijn er inderdaad taaie onderwerpen
en onderwerpen waar ik wat minder mee heb en waarvan ik denk:
“moeten we daar nou zolang bij stilstaan?” De afgelopen tijd stonden er
voor merendeel weer zaken op de agenda die er wat mij betreft echt toe
doen. Even twee eruit lichten: We hebben onze (brand-) veiligheid
regionaal via de VNOG geregeld en daar moet fors bezuinigd worden.
Alle fracties, maar ook zeker wij, hebben duidelijk uitgesproken dat
de veiligheid van de inwoners centraal moet staan en dat daarop
bezuinigen geen optie is. In januari komen de voorstellen vanuit de regio.
Wij zijn benieuwd!. Dan de inzet van de politie in de regio. Cybercrime,
bescherming van rechters…allemaal prima en nodig maar ons gaat het
ook om de veiligheid in de buurt en op straat. We hebben de portefeuillehouder (in dit geval de burgemeester) hier nadrukkelijk op gewezen en hij
is nu aan puzzelen hoe hij om moet gaan met de schaarste.
Algemene beschouwingen…
Dan was er ook nog de jaarlijkse cyclus van de begroting oftewel de
algemene beschouwingen. Daar hebben we vooral gewezen op het feit
dat ook in een tijd waar we als gemeente echt op de kleintjes moeten
gaan letten er nog veel goeds kan gebeuren voor de inwoners. Zo maar
wat voorbeelden: een betere regie van de sociale dienstverlening, meer
inwonersparticipatie en meer klantgerichte dienstverlening vanuit het
gemeentehuis. Hoeft niet veel geld te kosten maar levert wel veel op voor
de inwoners! We sloten dan ook af met de volgende samenvatting vanuit
Gemeentebelang:

Jacqueline Mensink
jacqueline.mensink@nunspeet
-gemeentebelang.nl

Mis hem niet!
De kerstman van
Gemeentebelang
op vrijdag 20
december en
zaterdag 21
december in het
centrum van
Nunspeet!

Iedereen doet mee in een vitale leefomgeving waar veiligheid, wonen
en werken door samenwerking tot stand komt.
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Commissie Maatschappij & Middelen
Raadslid Martin Juffer
Op het moment van schrijven zit ik in een
behoorlijk dynamische omgeving. Er gebeurt
veel in mijn directe omgeving en soms heb ik
het gevoel dat mijn hoofd een beetje te klein is
om alles op te nemen. Prachtige en positieve
dingen komen op mijn weg (opa geworden van
een prachtige tweeling, bijna volledig herstel
van mijn vrouw, mooie ontwikkelingen bij de
Kringloop waar ik aan verbonden ben, et
cetera). Maar soms ook druk, zorg en stress. Af
en toe even pas op de plaats maken is dan
lastig maar noodzakelijk.
Wat betreft mijn activiteiten in de raad... Ook
hier is het erg dynamisch maar het voelt best
oké. Veel onderwerpen staan op de agenda en
binnen het sociaal domein zijn er veel
onderwerpen die de nodige aandacht vragen.
En als ik dan met al die onderwerpen bezig ben
dan realiseer ik mij opnieuw dat de gemeente
Nunspeet een behoorlijk betrokken en bevlogen
gemeente is die zeker present wil zijn voor haar
inwoners. Zeker voor de inwoners die net niet
genoeg mee kunnen komen. Voor 1 van de
onderwerpen die ik aan het voorbereiden was
moest ik wat achtergrond informatie hebben en
vaak
check
ik
dan
even
de site:
www.waarstaatjegemeente.nl hier kun je echt
een goed beeld krijgen van de acties en
resultaten in verhouding tot andere gemeenten.
Een aanrader!
Ontzettend blij zijn wij vanuit Gemeentebelang
dat de vervoersdienst AMVO voor de komende
4 jaar weer vooruit kan. Lang was het onzeker,
maar het bestaansrecht heeft zich bewezen.
Ook binnen mijn commissie hebben we hier
veel aandacht voor gehad omdat wij, vanuit
Gemeentebelang
de
AMVO
ontzettend
belangrijk vinden. Jeugd (de zorg en de kosten)
is ook een structureel onderwerp wat behoorlijk
aandacht vraagt en we zien de eerste positieve
resultaten. Het blijft een uiterst complex dossier
maar de route en richting is bepaald.
Voor de komende periode gaan we ons onder
andere bezig houden met de lokale inclusie
agenda. Wij, vanuit Gemeentebelang gaan er
op hameren dat iedereen, maar dan ook
echt iedereen in beeld is en meedoet. Inwoners
met een ietwat mindere bestaanszekerheid
moeten ook meegenomen worden in alle
ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden die er
zijn.
Hopend op een goede laatste maand van 2019
voor iedereen meld ik mij vast weer in 2020.
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Kramm’s Column
Vuurwerk
Traditiegetrouw schieten Nederlanders met
Oud & Nieuw vuurwerk af. Waar de ene buur
het bescheiden houdt, is de andere buur vaak
de hele nacht in de weer. Het vuurwerk is om
boze geesten weg te jagen, maar menigeen
heeft er tegenwoordig een andere betekenis
aangegeven. Het is misschien ook elkaar de
loef afsteken, met hardere knallen en mooiere
kleuren.
Voor de liefhebbers van vuurwerk is er genoeg
te genieten en zolang men het veilig afsteekt is
er niet veel aan de hand. Het verwonderlijke is
de combinatie met alcohol. In de middag of op
de avond drinkt men een aantal drankjes en
vervolgens moet men nog vuurwerk afsteken.
Het blijkt vaak letterlijk een gevaarlijk mix te
zijn.
Ook zijn sommigen erin geslaagd vuurwerk
naar hulpverleners te gooien, waarmee zij door
een morele ondergrens zakken. Het is aan de
politie en instanties om het ’volksfeest’ Oud &
Nieuw in de juiste banen te leiden. Er zijn
goede voorbeelden waar het lukt en langzamerhand is er een verschuiving merkbaar. Er
ploppen bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones op.
En daartegenover staan locaties waar men mag
carbid schieten of men een gecontroleerd
vuurtje stookt.
En daarmee naderen wij een punt wat voor
iedereen acceptabel is. Want we moeten niet
denken in een kamp voor of tegen het
vuurwerk. Wij moeten gaan nadenken over de
invulling van het volksfeest, wat voorheen
contouren vertoonde van een dagje ‘vrijstaat’.
En de kunst is juist de vuurwerkmensen als de
niet vuurwerkmensen een plek te geven. En
bovendien de grote middengroep niet uit het
oog verliezen.

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
Herma Vlijm
herma.vlijm@nunspeet-gemeentebelang.nl

Bestuurslid
Bonny Wolters
bonny.wolters@nunspeet-gemeentebelang.nl

Want iedereen moet kunnen genieten van het
volksfeest. En ja, in onze cultuur vieren wij dat
met vuurwerk. Afschaffen is dus te rigoureus en
betuttelend. Het gaat erom dat wij het met
elkaar in goede banen leiden. Het faciliteren
van een vuurwerkshow door een gemeente,
inwoners in een buurt die afspraken maken met
elkaar en goede handhaving op de spelregels
van Oud & Nieuw zijn stappen in de goede
richting.
En in plaats van elkaar de stuipen op het lijf te
jagen is het nog steeds een feest om kwade
geesten te verdrijven en met goed gemoed aan
het nieuwe jaar te beginnen.
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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

WAARDEBON

Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen

Afgelopen periode stond voor mij o.a. in het
teken van het Gemeentelijk Verkeers- en
VervoersPlan (GVVP) dat, zoals in de
commissievergadering ook werd opgemerkt,
vooral een soort visiedocument of kadernota
is en in mindere mate een concreet plan.
Maar dat is juist prima. Verkeer is iets wat
leeft onder de inwoners, bijna iedereen heeft
er wel een mening over en ook hier geldt:
zoveel mensen, zoveel wensen. Juist daarom
is het goed om duidelijke kaders en richtlijnen
vast te stellen. Vanuit daar kunnen we
vervolgens plannen maken waarbij we
kunnen uitleggen en onderbouwen waarom
bepaalde maatregelen wel of niet genomen
worden.
Dit is natuurlijk niets nieuws, maar het GVVP
was wel duidelijk aan bijwerking en actualisering toe. De verkeerssituatie in Nunspeet,
Vierhouten, Elspeet en Hulshorst is al lang
niet meer wat het jaren terug was en ook
wordt steeds duidelijker dat de mobiliteit van
de toekomst ook andere vraagstukken
opwerpt. Daar moeten we op voorbereid zijn.

Mobiel: 0650852996

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

Het laatste kwartaal is voor raadsleden altijd
berucht, het is misschien wel de drukste
periode
van
het
raadsjaar.
De
beschouwingen (die volgend jaar écht wel
wat ‘spannender’ mogen) en een hele rits aan
onderwerpen dat er voor het einde van het
jaar nog door ‘moet’. Een soort van eindsprint
dus.

gemb

Ongetwijfeld heeft u ook nog meegelezen
over de ontwikkelingen langs de A28. De
reuring die Gemeentebelang heeft gebracht
rond dit onderwerp vond z’n weg naar de Provinciale Staten en uiteindelijk zelfs naar de
Tweede Kamer. Het onderhoud dat nu wordt
uitgevoerd is véle malen minder nadelig als
eerst gepland, de middenbermen blijven
groen en de grootschalige kap is voorlopig
van de baan. We mogen als lokale partij best
trots zijn op ons aandeel daarin!
Fijne feestdagen en tot volgend jaar!

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
Er gebeurt veel in de commissie Ruimte &
Wonen. Veel agendapunten dus ook veel
leeswerk. Dat is geen probleem maar het is
soms wel strak plannen om alles voor de
volgende vergadering uitgewerkt te hebben.
Wij delen onze woordvoering met de andere
commissieleden van onze fractie of soms
zelfs met de gehele fractie om deze
inhoudelijk goed af te stemmen. Omdat wij bij
Gemeentebelang het belangrijk vinden dat de
raadsleden onderling van elkaar weten wat er
gezegd gaat worden.
De startnotitie RES staat in december op de
agenda. Dit is het beginstuk met plannen hoe
het college een onderwerp wil gaan
aanpakken. Voor Gemeentebelang zijn haalbaar, betaalbaar en meetbaar belangrijk. Wij
moeten aan onze achterban kunnen blijven
uitleggen waarom bepaalde besluiten nodig
zijn om deze Regionale Energie Strategie
tot een goede uitvoering te brengen. Ik heb
duurzaamheid in mijn portefeuille en deze
bestaat uit veel onderwerpen zoals besparing,
hergebruik grondstoffen en opwekking nieuwe
energie. Sommige onderwerpen zullen mijn
collega's doen om zo samen goed op de
hoogte te zijn en te blijven.
Een ander groot onderwerp is de mogelijke
aankoop van het Kulturhus in Elspeet door de
gemeente. Wat zou een dorp zijn zonder een
gebouw wat voor iedereen toegangelijk is. Wij
hebben vanuit de commissie gevraagd of er
eerst gesprekken kunnen zijn met de
initiatiefgroep (die de dorpshuis functie verder
wil ontwikkelen) en de plannen van de
Oranjehof (die het gebouw graag voor zorg
wil gebruiken). Door de gemeente is een
gespreksleider aangewezen, zodat deze twee
partijen met elkaar om de tafel gaan. Wat zou
het mooi zijn als zij samen het gebouw
kunnen exploiteren en zo elkaar kunnen
versterkken, wat alleen maar winnaars geeft.
Wij wachten af wanneer wij weer iets horen...
En soms doen we ook hele leuke dingen. Eén
daarvan is Nunspeet Verbindt. Ook dit jaar
hebben wij weer met een team meegedaan.
Tot onze grote verrassing wonnen wij ook dit
jaar. Het gaat niet om het winnen maar de
taart was erg lekker! ;-)

Commissie Maatschappij & Middelen
Raadslid Martin Mol
Begroting 2020-2023
De maand oktober staat traditiegetrouw in
het teken van de programmabegroting,
het huishoudboekje van onze gemeente.
Stonden de beginjaren van dit decennium
nog in het teken van bezuinigingen, de
laatste jaren gaat het met Nederland in
economisch opzicht weer voorspoedig. Dus
ook met de gemeentefinanciën zou je
denken… Nou, niet dus.
De gemeenten in Nederland zijn voor een
groot deel afhankelijk van de algemene
uitkering van het Rijk. De hoogte van deze
uitkering is afhankelijk van het geld dat het
Rijk dit jaar uit geeft: het zogenaamde trap op
– trap af principe. Nu is het zo dat Den Haag
dit jaar ca. 11 miljard minder uit geeft
(uitgestelde projecten die wel gepland staan).
Dat geld blijft op de plank liggen. Met als
gevolg dat de gemeenten ruim 500 miljoen
minder aan algemene uitkering ontvangen…
Tel daarbij op dat gemeenten sinds 2015 de
verantwoordelijkheid over de jeugdzorg erbij
hebben gekregen (met een forse bezuiniging
op het bijbehorende geld en een toename
van het aantal jongeren die hiervoor in
aanmerking komen) en er meer geld naar de
Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland moet
dan zult u begrijpen dat de gemeente een
stevige uitdaging heeft gehad om een
meerjarig sluitende begroting te kunnen
presenteren. Maar dat is wel gelukt en dat
verdient een groot compliment. Dat heeft wel
tot gevolg gehad dat het voor iedereen pas
op de plaats betekent. Geen verhoging/
indexering van subsidies, geen uitbreiding
van personeel terwijl de druk op het
ambtenarenapparaat heel groot is. Er wordt
binnen het gemeentehuis ontzettend hard
gewerkt om alle ambities die wij in het
coalitieakkoord hebben afgesproken ten
uitvoer te brengen. Ook dat verdient een
compliment!
De druk vanuit alle gemeenten in Nederland
op Den Haag om het genoemde trap op-trap
af principe met deze grote schommelingen
los te laten is inmiddels groot. Als gemeente
wil je graag duidelijkheid om meerjarig een
sluitende begroting te bewerkstelligen. Taak
voor de Nationale Overheid om hierop zo
snel mogelijk te acteren.
Ik wens u allen fijne feestdagen en een
gezond en voorspoedig 2020 toe.
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Commissie R&W + M&M
Raadslid Ans Pluim
Oeps… en dan ben je raadslid…
Wat ik afgelopen zomer niet kon vermoeden
is ineens waarheid geworden. Bijna wekelijks
ging ik als steunfractie naar de vergaderingen
van Gemeentebelang, kreeg ik de nodige
stukken en probeerde ik op de hoogte te
blijven van de gemeentelijke politiek. De
ambitie om in de raad te komen was rond de
verkiezingen wel een dingetje maar op dat
moment helemaal niet.
Ik pikte eruit wat ik interessant vond. Vooral
Ruimte en Wonen en Vierhouten hadden mijn
aandacht en voor de rest was de omgang
met de overige Gemeentebelangers op de
vergaderavonden altijd leerzaam en gezellig.
Maar toen opeens lag de situatie helemaal
anders. Edward Koers ging stoppen en ik
werd gevraagd zijn plaats als raadslid in te
nemen. Wil ik dat, kan ik dat, durf ik dat?
Bovendien lukt het raadswerk mij in goeie
harmonie met mijn familie en werk? Na rijp
beraad en goed overleg met het thuisfront
ben ik “het diepe ingesprongen”. Het werd
allemaal ineens heel serieus. De verdeling
van de portefeuille, de geloofsbrieven, de
beëdiging. Ineens was het echt.
Na de beëindiging op 30 november was
aansluitend een heuse raadsvergadering en
deze keer maakte ik dit mee vanuit één van
de grote stoelen aan de “echte” tafel.
Spannend!
Maar ook heel veel leuke
reacties en felicitaties van
familie, vrienden, mensen
van Gemeentebelang en
ook van andere partijen.
Geweldig, dank jullie wel.
Ik heb er zin!
Dit is dan mijn eerste
stukje als raadslid voor
Het Klaverblad, in de
volgende edities neem ik
jullie graag mee in mijn
politieke “belevenissen” in
de raadszaal en ook
daarbuiten.
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