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BELANGRIJKE INFORMATIE
•

Gemeentebelang bezoekt Schaapskudde
•

Gemeentebelang heeft een bezoek gebracht aan de schaapskudde Elspeter
Heide. Het bezoek stond in het teken van de plannen rondom het realiseren van
een nieuwe kooi. De bestuursleden Ron de Bruijn en Willeke Eskes + herder
Daphne van Zomeren waren vanuit de organisatie aanwezig om ons mee te
nemen in de plannen en de randvoorwaarden voor een nieuwe schaapskooi.
Met name het dierenwelzijn, de milieueisen en de
parkeervoorzieningen zijn van belang als de
plannen verder worden uitgewerkt. Ook is belangrijk
dat er een woning voor de herder in de directe
omgeving komt, zodat de kudde goed in de gaten
kan worden gehouden en dat de schapen waar
nodig direct aandacht kunnen krijgen. Lees verder
op pagina 3...

www.nunspeet-gemeentebelang.nl

Algemene Ledenvergadering uitgesteld
naar woensdag 14
oktober
Nunspeetse Lentetocht
op zaterdag 9 mei
(onder voorbehoud)

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

Vervolg van de voorpagina Gemeentebelang bezoekt Schaapskudde...
Door subsidie, de vergoeding voor begrazing, sponsoring maar ook de opbrengsten uit veel eigen activiteiten
zijn de inkomsten voor de schaapskudde wat toegenomen. De kudde heeft een recreatieve uitstraling en is van
belang voor het onderhouden van onze heidevelden. Wat Gemeentebelang betreft steunt de gemeente het
uitbreiden van de kudde en het realiseren van de nieuwe kooi. Uiteindelijk hebben alle inwoners daar baat bij.
Het bestuur en herder van de kudde zien de wolf een positieve ontwikkeling, maar uiteraard moeten de
schapen wel beschermd worden. Daphne: “Wij kunnen nu niet meer werken met de flexibele hekken en
gebruiken voorlopig alleen de goed beschermde vaste kralen. Gemeentebelang geeft aan dit een opbouwende
koers te vinden. Uiteraard stond het bezoek ook in het teken van de lammerperiode. Gemeentebelang heeft
daarom ook een lammetje geadopteerd. Het zwarte ooitje loopt in de kudde rond met de naam ‘Wolf’.

Redactioneel
(Her)kent u het nog? Het Klaverblad bestaat precies veertig jaar. En tien jaar
geleden maakten wij de eerste ‘digitale’ editie, zoals links afgebeeld. Vanaf
toen zijn de Klaverbladen ook op onze website geplaatst. Daar kunt u als
naslagwerk nog van alles terugvinden.
En ondanks het digitale tijdperk anno 2020 brengen wij Het Klaverblad nog
steeds bij u thuis. In 40 jaar tijd verandert er veel, maar wat goed is blijft ook
behouden. Wij willen onze leden namelijk uit eerste hand informeren over het
politieke reilen en zeilen van de gemeente Nunspeet.
Onze raadsleden en bestuurders kruipen daar al 4 decennia voor in de pen.
En de uitgave van het eerste Klaverblad in 1980 valt historisch gezien samen
met een aantal bijzondere ontwikkelingen. Op 1 januari 1980 was de
toenmalige gemeenteraad het er bijvoorbeeld eindelijk over eens dat de
commissievergaderingen openbaar toegankelijk werden. En eind februari
1980 koos de 19-koppige gemeenteraad ons erelid de heer Gommers tot
wethouder van Sportzaken en Welzijn.
Een goede 40 jaar later hebben we het in onze huidige gemeenteraad onder
andere over wonen, duurzaamheid, toerisme en kostenbeheersing in de
jeugdzorg. En ook nu weer nemen onze raadsleden u mee in ‘een rondje
langs de velden’. Enerzijds kunt u het allemaal lezen in ons Klaverblad en
anderzijds zijn de vergaderingen tegenwoordig live te volgen.
Wij gaan als Vereniging Gemeentebelang graag mee met onze tijd en brengen Het Klaverblad tegenwoordig uit in
handig tabloid format, waardoor u het overal mee naar toe kunt nemen. U kunt Het Klaverblad lezen in de trein, in de
wachtkamer bij de tandarts of op feestjes en partijtjes. En als u bent uitgelezen, schroom niet Het Klaverblad door te
geven in de buurt of op verjaardagen. Samen maken wij de lokale politiek bereikbaar voor iedereen. Wij brengen het
tot bij u in de huiskamer.
Veel leesplezier 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
Een gekke periode met het coronavirus wat zich verspreid en de zorgen die iedereen heeft. Als gemeente zijn we op
tijd in voorbereiding gegaan, zodat we wisten wat te doen als er strenge maatregelen afgekondigd zouden worden.
Omdat ik vroeger bij de Veiligheidsregio heb gewerkt, heb ik wel wat ervaring opgedaan met dit soort processen.
Maar zoals nu hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Het is bijna gek om nog over het ‘gewone werk’ te
schrijven, maar ik wil u toch graag meenemen in wat ik de afgelopen maanden heb gedaan.
Deze en aankomende maand staan voor mij in het teken van de 2 belangrijkste besluiten van deze periode. Allereerst lag in maart de koersnotitie 4 Seizoenen uit de Kunst voor en aankomende maand zal er besluitvorming over de
stationsomgeving plaatsvinden. Dit zijn 2 belangrijke speerpunten uit ons verkiezingsprogramma. We wilden door
een koersnotitie op te stellen voor recreatie en toerisme meer richting geven in waar we als gemeente Nunspeet mee
bezig zijn. Hiervoor hebben we een dynamisch proces doorlopen samen met toeristische ondernemers, Nunspeet uit
de Kunst en andere belangrijke partijen zoals de musea en het bezoekerscentrum. Er komen een aantal speerpunten
uit het proces. Onder andere inzetten op ontwikkeling van de waterkant, Nunspeet aan Zee. We zetten daar al een
eerste stap met het realiseren van een tweede veer over het Veluwemeer, ook gaan we met een aantal quick wins
het daar wat gezelliger maken. Maar ook met duidelijke bebording moet het zichtbaarder worden dat er een plek aan
het water is, waar het heerlijk toeven is. We gaan ook inzetten op het verspreiden van de toerist over de 4 seizoenen,
zodat de piek meer verspreid wordt. Maar ook entrees naar de natuur ontwikkelen we verder, hier hebben we al een
mooi voorbeeld van: het transferium, deze maakt ook onderdeel uit van de stationsomgeving. In de notitie staat nog
veel meer, bent u geïnteresseerd via de website van de gemeente Nunspeet daar kunt u het hele document vinden.
Ik noemde ook de stationsomgeving al, in april gaan we een realisatiebesluit nemen. Dit besluit omvat een uitgewerkt
voorlopig ontwerp van de twee tunnels en de bijbehorende financiering. Ik ben heel trots op wat we gaan voorstellen,
het ziet er heel mooi uit en het gaat vooral veel veiliger worden. Het wordt echt een groene entree naar de Veluwe.
Ook in dit proces zijn heel veel mensen betrokken uit de omgeving, zij hebben in werkateliers meegedacht. O.a. de
fiets/voetgangerstunnel is hierdoor nog veiliger ingericht. Het is niet meer een tunnel, maar het spoor gaat op leggers
erover heen. Alle benodigde gronden hebben we ondertussen ook aangekocht, dus na besluitvorming kunnen de
voorbereidingen voor het werk worden gestart zoals het bestemmingsplan en de aanbesteding. Hoewel dus nu deze
2 belangrijke onderdelen gereed zijn is het nog genoeg werk om dit verder uitvoering te geven.

Wethouder Mark van de Bunte
Economie & Werkgelegenheid
Met de aansluiting van de gemeente Nunspeet bij Regio Zwolle per 1 januari jongstleden is onze economische focus
duidelijk. We kijken waar de energie zit en zetten in op een grotere schaal. De Regio Zwolle overstijgt namelijk zelfs
provinciegrenzen, want het is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies (Overijssel, Flevoland,
Drenthe en Gelderland). Samen gaan wij ons inzetten om van Regio Zwolle een economische topregio te maken. En
in Den Haag heeft men de kracht van het oosten ook daadwerkelijk ontdekt, onder andere door een rijksinvestering
(regiodeal) van 22,5 miljoen. De bal ligt nu bij ons om de samenwerking verder handen en voeten te geven.
Ook blijven wij natuurlijk verbonden met de brede regio op de Veluwe. We werken met Hattem, Heerde, Oldebroek
en Elburg als Gelderse gemeenten samen in Regio Zwolle verband. Daarnaast blijven onze deuren naar Dronten,
Epe, Harderwijk, Ermelo en Putten ook altijd openstaan. Onze inwoners en ondernemers doen daar ook zaken en
ook op onderwijsgebied bestaan er geen grenzen. Wat goed is in Regio Zwolle verband brengen wij terug naar de
Veluwe en andersom. Ondanks dat er economisch geen samenwerkingsverband op de Veluwe meer bestaat,
zoeken we elkaar waar nodig natuurlijk wel op. ‘Want een goede buur is nog altijd beter dan een verre vriend’.
Sport & Bewegen
Op sportgebied hebben wij veel verenigingen en evenementen bezocht in de afgelopen periode. Als gemeente
waren wij onder andere bij het wereldkampioenschap veldrijven waar onze sportambassadeur Annemarie Worst een
prachtige zilveren medaille mee naar huis nam. En ongeacht de prestaties vinden wij het prachtig om te zien hoe
sportief (of beter gezegd: actief) onze gemeente is. Nu het weer langer licht is, zijn er weer veel wandelaars, fietsers
en hardlopers actief. Met het Veluwemeer als voortuin en de uitgestrekte bossen, heidevelden en zandverstuivingen
als achtertuin leeft het sporten en bewegen in de buitenlucht weer helemaal op. En dat is goed voor lichaam en
geest!
Als laatste nemen wij u graag kort mee in de voortgang van De Wiltsangh. Op het moment van schrijven zijn we de
laatste details met elkaar aan het doorspreken. Op de achtergrond maken wij de grond op het sportpark bouwrijp. En
we zullen op meerdere momenten bij u terug komen, onder andere bij het plaatsen van het bouwbord en de
bouwhekken. Geheel volgens planning gaat in augustus 2020 de schop de grond in en hopen wij in het najaar van
2021 de bouw af te ronden. En tot het nieuwe complex haar deuren opent, kunt u nog gewoon in De Brake terecht.
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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
Goede voornemens
Op nieuwjaarsdag starten traditioneel heel veel
mensen met goede voornemens. Wij als bestuur
hebben het hele jaar door goede voornemens. Want
dankzij onze activiteiten, zoals de Lentetocht op
zaterdag 9 mei aanstaande (onder voorbehoud),
houden we onze vereniging draaiend en levendig.
En hoe enthousiaster u zelf bent, hoe enthousiaster
uw omgeving is. Vandaar dat wij onze leden ook
altijd op de eerste plaats zetten, want u zorgt voor
onze continuïteit. Door uw steun kunnen wij het hele
jaar door Gemeentebelang een gezicht geven naar
buiten toe.
En ook uw gezondheid staat bij ons voorop. Daarom
hebben wij als bestuur, vanwege het coronavirus,
de Algemene Ledenvergadering uitgesteld naar
woensdag 14 oktober. Wij vertellen u daar graag
(nog) meer over het reilen en zeilen van Vereniging
Gemeentebelang, maar maken voor nu even een
pas op de plaats.
Mocht u voorafgaand aan onze ledenvergadering
benieuwd zijn naar de werkzaamheden van het
bestuur, of met vragen zitten. Schroom niet om ons
(persoonlijk) te contacteren. Het is ook mogelijk een
keer aan te schuiven bij een bestuursvergadering.
Zie voor meer informatie ook de onderstaande
vacature.

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
Maart

‘20

April

‘20

Maandag

2

Fractieberaad voor de
Commissies

Maandag

30

Fractieberaad voor de
Commissies (*)

Donderdag 5

Commissie Maatschappij en
Middelen

Dinsdag

7

Commissie Maatschappij en
Middelen

Maandag

Commissie Ruimte en Wonen

Woensdag 8

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag 12

Commissie Algemeen Bestuur

Dinsdag

14

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag 18

Bestuursvergadering

Maandag

20

Fractieberaad voor de Raad

Maandag

Fractieberaad voor de Raad (*)

Woensdag 22

Bestuursvergadering

Raadsvergadering (*)

Donderdag 23

Raadsvergadering

9

23

Donderdag 26

(*) vanwege het coronavirus afgelast.
Mei

‘20

Juni

‘20
2

Woensdag 6

Fractieberaad voor de
Commissies

Dinsdag

Donderdag 7

Commissie Maatschappij en
Middelen

Donderdag 4

Commissie Maatschappij en
Middelen

Maandag

Commissie Ruimte en Wonen

Maandag

Commissie Ruimte en Wonen

Woensdag 13

Bestuursvergadering

Woensdag 10

Bestuursvergadering

Donderdag 14

Commissie Algemeen Bestuur

Donderdag 11

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

Fractieberaad voor de Raad

Maandag

Fractieberaad voor de Raad

Raadsvergadering

Donderdag 25

11

25

Donderdag 28

8

22

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

Veel hectiek
Het was de laatste maanden erg druk. Veel interessante maar wel pittige
dossiers. Denk bijvoorbeeld aan Het Kulturhus, waar het moeilijk blijkt om
een manier van samenwerken met het Oranjehof vorm te geven. En bij
De Grote Bunte stuiten de plannen om het landgoed in ere te herstellen
op weerstand van de omwonenden, omdat het gecombineerd wordt met
omvangrijke woningbouw. Uiteraard zijn dit dossiers die in de portefeuille
van andere fractieleden zitten maar als fractievoorzitter ben je wel politiek
eindverantwoordelijk en dat voel ik ook zo. Dus meelezen, meedenken en
vooral veel bellen. Geen punt want dit zijn zaken die de inwoners direct
raken en daar doen we het allemaal voor. Nog zo’n punt waar we de
afgelopen tijd veel aandacht voor hebben gehad en wat de komende tijd
alleen maar zal toenemen: de Regionale Energie Strategie (RES). Voor
de meesten van ons nu nog een ‘ver van mijn bed show’ maar de stappen
rondom het milieu zullen ons op termijn allemaal gaan raken.
Veiligheid/Vuurpijl
Zelf heb ik me de laatste maand in de commissie vooral druk gemaakt om
de veiligheid van onze inwoners en de overlast (hondenpoep, drugs, et
cetera). Hoe zorgen we dat de politie en BOA’s naast al haar landelijke
taken zoals beveiliging van rechters en het voorkomen van cybercrime
ook nog voldoende op straat zijn. Het integraal veiligheidsplan en het
handhavingsplan (zonder handhaving hebben regels weinig zin) gaven
voldoende stof voor discussie. En als klap op de vuurpijl had CU, onze
coalitiepartner, de zaken rondom de huisvesting en woningbouw niet
helemaal scherp, waardoor het met de oppositie moties indiende om
extra aandacht te krijgen voor grote gezinnen en wonen in de kernen.
Dan kan je als fractievoorzitter pas echt aan de bak. Inmiddels zijn ook
deze zaken opgehelderd en gladgestreken. Al met al een hectische tijd,
maar gezien de weersomstandigheden was het toch niet echt de tijd om
veel buiten te doen.

Jacqueline Mensink
jacqueline.mensink@nunspeet
-gemeentebelang.nl

www.nunspeetselentetocht.nl
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Commissie Maatschappij & Middelen
Raadslid Martin Juffer
Inhoudelijk heb ik vanuit mijn portefeuille
een bijzonder dossier en dat is de
‘Kostenbeheersing Jeugdzorg’. Dit dossier
vraagt veel aandacht en energie. Er ligt een
zeer grote opgave om de kosten te beheersen.
We hebben het niet over een paar ‘ton’ maar
momenteel dreigt het richting de twee miljoen te
gaan.
En krijgen we niet de regie over deze kostenoverschrijding dan hebben we op veel fronten
een fors probleem. Er gaat veel onderzoek aan
vooraf en dat levert weer veel leeswerk voor de
raadsleden op. Onderzoek Centrum Jeugd &
Gezin (uitvoerend in jeugdzorg) Onderzoek
Meerinzicht (front- en backoffice) deelname aan
de klankbordgroep…..er komt gewoon veel bij
kijken. Wel erg leuk overigens om hier zo mee
bezig te zijn. Voor mij geldt dat ik mij blijf focussen op het proces en niet iedere keer in de
kramp schiet als er een tegenvaller is.
In de fractie voel ik mij op dit moment goed op
mijn plek. Wel heb ik wat zorg om de steunfractie. Niet zozeer kwalitatief, maar meer
kwantitatief. Nadat Ans Pluim in de raad is
gekomen is er feitelijk maar 1 steunfractielid
actief (de scherpe lezer ziet hierbij tegelijk een
oproep). Jacqueline Mensink is wat mij betreft
een gewaardeerd steunfractielid en ik probeer
haar ook bewust bij onderwerpen te betrekken,
wat een fijne samenwerking oplevert.
Wat er aan zit te komen de komende periode is
het ontwikkelen van de nieuwe beleidsvisie
Sociaal Domein, het opstellen van het beleidsplan Sociaal Domein, het afhandelen van het
jaarverslag GGD en kinderopvang en het
Regiobeleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.
Na een mislukte (regenachtige) winterperiode
hoop ik op een zonnig en aangenaam voorjaar.
Aan de samenwerking in de fractie zal het in
ieder geval niet liggen.
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Kramm’s Column
Hamsteren
De reclames van een bekende supermarkt over
hamsteren doen nu een beetje cynisch aan.
Naar aanleiding van alle berichtgeving over
covid-19 (het coronavirus) kampen zo’n beetje
alle supermarkten vandaag de dag met lege
schappen.

JONG GEMEENTEBELANG
Voorzitter
Tom Nowee
tom.nowee@nunspeet-gemeentebelang.nl

Het frappante is dat er genoeg eten, drinken én
zelfs genoeg wc-papier voor iedereen is. Net
zoals er op aarde genoeg voedsel voor alle
bewoners op onze planeet is. Toch zijn er in
Afrika bijvoorbeeld hongersnoden en eet men
onder andere in Amerika weer te veel.

Co-voorzitter
Floortje Zwinkels
floortje.zwinkels@nunspeet-gemeentebelang.nl

En wat altijd een ‘ver van ons bed show’ was,
komt ineens dichtbij. Bedrijven sluiten om
verdere verspreiding van het coronavirus te
voorkomen. En als kettingreactie gaat de mens
als kuddedier massaal hamsteren. Waarom?
Omdat het gezond verstand niet reflectief is.

Secretaris
Jannie Drost
jannie.drost@nunspeet-gemeentebelang.nl

Verstandelijk denken is eigenlijk hetzelfde als
weloverwogen iets doen. Ook in de politiek is
op intuïtie en gevoel iets roepen vaak niet
verstandig. Emotie is namelijk een snel proces
is ons brein, maar de grootste successen van
ons verstand zijn geboekt dankzij het vermogen
tot nadenken.
Uitstel van oordeel, reflexie, stapsgewijze
afhandeling, experimentatie en systematische
herziening. Allemaal handelingen die traag
verlopen en tijd kosten. Een verstandelijk
oordeel treft men niet snel, omdat in een
verstandelijk oordeel rekening is gehouden met
allerlei factoren, zoals... de medemens.

Penningmeester
Kiki Zwinkels
kiki.zwinkels@nunspeet-gemeentebelang.nl

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

Het coronavirus komt letterlijk uit het dierenrijk
overgewaaid. Via een vleermuis of in ieder
geval op een markt waar (exotische) dieren
verkocht werden. Naast de besmettingen maakt
de situatie tegelijk, zonder drager te zijn van het
virus, iets dierlijks in mensen los.
Mensen handelen als beesten. Er is run op
producten om zichzelf in lengte van jaren te
kunnen voorzien. Iedereen struikelt over elkaar
om op een eigengemaakte apenrots van wcpapier te klimmen. Wij hebben bewezen als
mensen niet meer in staat te zijn om vrij te
handelen in crisissituaties.
Hopelijk is het coronavirus een wijze les en
staan er mensen op om de mensheid tegen
zichzelf te beschermen. Enerzijds in een goede
aanpak van de bestrijding (blijf thuis en volg
de aanwijzingen) en anderzijds moeten we
blijkbaar in crisissituaties op de bon, zodat we
onszelf en de planeet niet onnodig uitputten.
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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

WAARDEBON
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

gemb

Afgelopen periode was een voorbeeld dat
politiek soms hollen of stilstaan is. De
commissievergadering Ruimte en Wonen in
januari werd nachtwerk, de raadsvergadering
van diezelfde maand duurde slechts acht
minuten. De burgemeester van Elburg (Jan
Nathan Rozendaal) was die avond aanwezig
om als toeschouwer eens te kijken hoe de
manier van vergaderen bij omliggende
gemeentes is, maar stak die avond dus niet
zoveel op. Het kan soms raar lopen.

Binnen mijn eigen portefeuille kwam onder
andere de evaluatie van het hondenbeleid
aan de orde. Er werd gekeken naar het
huidige beleid en suggesties gedaan om het
e.e.a. te verbeteren. Bovenal werd duidelijk
dat er best een tandje bij mag als het
aankomt op uitvoering. In de commissie heb
ik ook een dringende oproep gedaan aan
inwoners. Als we het over hondenbeleid
hebben komt namelijk al gauw de grootste
ergernis van menig inwoner naar boven:
overlast door hondenpoep. Daar is moeilijk
op te handhaven, dus zal er met name
gedragsverandering moeten plaatsvinden. Ik
heb dus ook gesteld dat Gemeentebelang het
niet opruimen van hondenpoep boven alles
gewoon asociaal gedrag vindt. Dat kan en
moet anders. Bovendien is handhaven
weliswaar moeilijk, maar niet onmogelijk en
moet de gemeente daar wat ons betreft ook
beter uitvoering aan geven.
Ook is er over de ‘tussenstand’ gesproken
voor wat betreft het terugbrengen van onze
paarse heide. Daar worden flinke stappen in
gemaakt. Een grote rol daarin is weggelegd
voor onze schaapskudde, waar we afgelopen
maand ook een werkbezoek aan hebben
gebracht. De stichting heeft een helder en
professioneel plan opgetuigd om een nieuwe
kooi te kunnen realiseren. Daar zal de
gemeente ook aan mee moeten betalen,
maar met het oog op het grote recreatieve
belang en de grote rol in het herstellen en
onderhouden van onze heidevelden staat
Gemeentebelang daar volledig achter. Dat
was bij eerdere plannen ook al zo, helaas
dachten andere partijen daar toen anders
over. Inmiddels lijkt het er op dat ook zij nut
en noodzaak van onze kudde inzien en is het
moment om de nieuwe kooi en eventuele
uitbreiding van de kudde te realiseren daar.

NUNSPEET - Stationslaan 11 - Tel.0341-252013
ERMELO - de Enk 3 - Tel.0341-559543
OP SCHOENEN VAN VEDDER LOOPT U VERDER
10

1

Commissie Ruimte & Wonen
Raadslid Corrie Jansen
Woonvisie
Welke prognoses zijn er vastgesteld met de
kennis van nu en richting de toekomst?
Nunspeet werd door de provincie lang als
krimpgemeente aangemerkt en met weinig
bouw(plannen) raak je inwoners kwijt. Nu zijn
wij een groeigemeente en zijn de prognoses
bijgesteld. De komende jaren hebben wij veel
woningen nodig bij gelijkblijvende (markt)
omstandigheden als nu. Gemeentebelang
heeft duidelijk gemaakt dat voor ons bouwen
bovenaan staat. Wij willen dat er voldoende
woningen zijn voor de plaatselijke behoefte,
zodat onze jongeren en starters in onze fijne
gemeente kunnen blijven wonen. Natuurlijk
begrijpen wij dat als de omstandigheden
veranderen er minder snel of sneller
geacteerd moet worden. Dat staat ook
duidelijk in de woonvisie. Daarnaast hebben
wij het concept Knarrenhofjes gelanceerd om
aan te geven dat er concepten zijn waar
men gemixed woont en elkaar helpt. Zo zijn er
ook vriendenveldjes voor jonge gezinnen.
Woonverordening
Ongeveer gelijktijdig met de woonvisie is ook
de woonverordening herzien. Wie mogen er in
onze sociale huurwoningen wonen? Sociale
woningbouw is er om mensen met een laag
inkomen aan een woning te helpen, hetgeen
een taak van de gemeente is. Dit betekent
wel dat de gemeente met gemeenschapsgeld
de grond goedkoper aanbiedt, zodat er door
de corporatie goedkope huizen gebouwd
kunnen worden voor mensen die, indien nodig
met een huurtoeslag, toch in een volwaardige
woning kunnen wonen. Nu de locatie
Kijktuinen in ontwikkeling is, kunnen daar een
redelijk aantal huurwoningen bijgebouwd
worden. Dat is een belangrijke stap bij de
bestaande wachttijden. Er wordt ook constant
gezocht hoe inwoners met een hoger
inkomen kunnen doorstromen, zodat er
voldoende huurwoningen beschikbaar blijven.
Dat is een enorme uitdaging waar ons
gemeentebestuur weinig invloed op heeft. Dat
de woonverordening best ingewikkeld is om te
lezen en wat het precies inhoudt bleek tijdens
de raadsvergadering. Onze coalitiepartij CU
diende moties in die overbodig waren. De
wethouder nam gelukkig ons voorstel over om
grote gezinnen zoveel mogelijk in grote
woningen te laten wonen en inwoners uit
kleine kernen zoveel mogelijk een woning in
die kleine kern aan te bieden. Dit werd door
de SGP gesteund en zal in de prestatie
afspraken meegenomen worden. Zo is deze
afspraak geborgd voor zover het in de praktijk
mogelijk is.

Commissie Maatschappij & Middelen
Raadslid Martin Mol
De maanden januari en februari waren wat
mijn portefeuille aangaat relatief rustig.
Bekend jaarlijks terugkerend onderwerp is de
overheveling van budgetten. Dat houdt in dat
geld wat door de raad beschikbaar is gesteld
in 2019 kan worden uitgegeven in 2020.
“Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst”
De maand maart echter een onderwerp waar
Gemeentebelang zich al vele jaren hard voor
gemaakt heeft en één van de speerpunten uit
ons verkiezingsprogramma, namelijk een
visie op recreatie en toerisme. In de coalitieonderhandelingen werd dit ook breed
gedragen en is het college er voortvarend
mee aan de slag gegaan.
Zowel de totstandkoming als de inhoud van
dit koersdocument waren aanleiding onze
wethouder te complimenteren. Vanaf het
eerste begin zijn ondernemers en diverse
partijen vanuit de sector erbij betrokken en
gevraagd actief mee te denken om te komen
tot een breed gedragen geheel. Juist bij dit
onderwerp -als één van de belangrijkste
pijlers van de lokale economie- vinden wij dit
draagvlak essentieel. En een mooi voorbeeld
van participatie… ook een speerpunt van
Gemeentebelang.
De uitkomsten van deze notitie spreken ons
aan. Duidelijke keuzes maken. Behoud
van al het goede wat Nunspeet te bieden
heeft, het piekmoment in het hoogseizoen
niet verder belasten, maar inzetten op
spreiding om te komen tot vier seizoenen
recreatie. Maar ook de kwaliteitsverbetering
van het voorzieningenniveau nog verder
doorzetten en het profileren van Nunspeet
als gastvrije gemeente.
Nunspeet uit de Kunst heeft een aantal
mooie stappen gezet en haar bestaansrecht
bewezen. Wij zien graag een stevige
adviserende en coördinerende rol voor hen,
zijnde het fundament onder het toeristische
aanbod. De ontwikkel- en uitvoeringsagenda
en de begroting ziet Gemeentebelang als
een belangrijk project en zien wij graag als
zodanig opgenomen in de programmabegroting. Gezien de stijgende bestedingen
van de afgelopen jaren bij de recreatieondernemers en daaruit voortvloeiend de
stijgende inkomsten van toeristen- en
forensenbelastingen voor de gemeente is het
voor Gemeentebelang een verantwoorde
investering voor de recreatieve toekomst van
de gemeente Nunspeet als geheel.
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Commissie R&W + M&M
Raadslid Ans Pluim
Oeps ………. En dan ben je raadslid (2)
Zoals ik jullie in het vorige Klaverblad had
beloofd wil ik jullie in mijn bijdrage aan “Het
Klaverblad” meenemen in mijn belevenissen
als raadslid.
De portefeuilleverdeling is inmiddels bekend.
Ik mag als volksvertegenwoordiger voor
Gemeentebelang plaats nemen in de
commissies Maatschappij en Middelen en
Ruimte en Wonen.
In de commissie Maatschappij en Middelen
(M&M) zit ik tussen M&M (Martin Juffer en
Martin Mol) en behartig ik het onderwijs en
alle sportzaken.
Onderwijs leek me een saai onderwerp, maar
ik ben er in de afgelopen weken wel achter
gekomen dat dit absoluut niet saai
is. Geweldig interessante onderwerpen
zoals Stichting Proo/Aurora (het openbaar
onderwijs in onze regio) maar ook de
Integrale Kind Centra’s (IKC) zijn zeker niet
saai en ook niet gemakkelijk. De verbouwing
van de Boaz Jachin in Elspeet is al in volle
gang en daarna komt de tijdelijke verhuizing
naar de noodlokalen en de bouw van een
nieuwe CNS school (Da Costa Elspeet).
Maar het realiseren van IKC-Oost geeft nog
wel de nodige hobbels. En is ook zeker iets
waar niet te licht over gedacht mag worden.
Een IKC wordt gebouwd voor zeker 40 jaar
en we willen met zijn allen dat “onze kinderen” met plezier, veilig naar school gaan.
Maar ook zeker goed onderwijs krijgen.
Binnen de commissie Ruimte en Wonen
is volgens mij altijd reuring. Wat betreft de
kleine kernen is bouw van het nieuwe plan
aan de Staverdenseweg al gestart, een groot
plan maar de tekeningen en de maquette
zien er prachtig uit. Maar ook de mogelijkheid
van woningbouw aan de Elspeterbosweg in
Vierhouten heeft zeker mijn interesse en
wordt vervolgd.
Dit is weer een kleine greep uit mijn politieke
carrière en de volgende keer zal ik u weer
meenemen in de nieuwe belevenissen.
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4e Nunspeetse Lentetocht
Op zaterdag 9 mei organiseert Gemeentebelang de 4e 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 helemaal tot bloei en is bij uitstek het moment voor
een wandeling. Dankzij de twee routes van 15 kilometer 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 schitterende edities achter de rug met een mooie bijdrage aan onze verenigingskas. Ook
draagt de Nunspeetse Lentetocht bij aan de bekendheid van Gemeentebelang en staan wij als vereniging letterlijk
middenin de maatschappij. 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 9 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.
NB: Onder voorbehoud van de ontwikkeling van het coronavirus gaan wij vooralsnog uit van de Nunspeetse
Lentetocht op zaterdag 9 mei 2020. Wij houden u uiteraard op de hoogte mochten er aanvullende maatregelen
volgen. Het bestuur van Vereniging Gemeentebelang zal tijdig communiceren mocht het evenement wel of geen
doorgang vinden.
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Themabijeenkomst ‘mooi of een zooi’
Gemeentebelang heeft op 12 februari jongstleden een themabijeenkomst onder de titel ‘onze leefomgeving
mooi of een zooi?’ georganiseerd. Met inwoners, belangengroepen en politici is gediscussieerd over de
duurzaamheidsplannen op de directe leefomgeving.
Door de inleidende sprekers vanuit de gemeente Nunspeet en een expert die ervaring heeft met een wijk die van
het gas af gaat, werd inzicht gegeven hoe in regionaal verband gewerkt wordt aan plannen voor het opwekken van
duurzame energie. Vervolgens was het aan de deelnemers om hun eigen vragen en ideeën op het onderwerp los
te laten.
Stellingen
Aan de hand van stellingen werd door de deelnemers van gedachte gewisseld.
Met name de stellingen over haalbaarheid en betaalbaarheid leidden soms tot
pittige, maar goede discussies. In de discussies bleek een breed gedragen besef
dat duurzaamheidsmaatregelen nodig zijn, maar ook stevige zorgen over het
effect op de leefomgeving en de hoge kosten die op de huishoudens afkomen.
De reacties van aanwezige inwoners waren veelal enthousiast, aangezien niet
iedere inwoner zich in het proces van verduurzaming gehoord voelde. Dit
bevestigde voor Gemeentebelang dat draagvlak en communicatie een cruciale
rol spelen.
Uitkomsten
In het algemeen was de mening dat de inwoners nauw betrokken moeten worden
bij het proces van verduurzaming in Nunspeet en bij de keuzes die gemaakt gaan
worden. Duidelijk kwam ook naar voren dat men vind dat de gemeente en niet het
rijk gaat over de ruimtelijke ordening en dat wij zelf de locatie van eventuele
windmolenparken of zonneweiden moeten kunnen bepalen. Men was eensgezind in
de opvatting dat we eerst de conventionele technieken (beter isoleren et cetera)
moeten uitnutten en als gemeente niet te gaan experimenteren met risicovolle
innovaties, dat moet een verantwoordelijkheid van Europa of het rijk zijn. De
uitkomsten van de gesprekken en discussies die hebben plaatsgevonden zijn
gebundeld en aangeboden aan wethouder Jaap Groothuis, portefeuillehouder
duurzaamheid.
Reactie Corrie Jansen
Ik ben blij dat wij met Gemeentebelang zo'n grote opkomst bij onze thema bijeenkomst hebben gehad. Wij hebben
er behoorlijk aan getrokken maar konden nu ook goede informatie mee nemen in onze beoordeling van de RES
(regionale energie strategie) met daar ook bij in de warmtevisie (hoe gaan onze woningen van het gas af). In de
commissie vergadering van maart kunt u dit terugluisteren via de site van de gemeente.
Gemeentebelang blijft voor wat betreft duurzaamheid uitgaan van haalbaar, betaalbaar, leefbaar en meetbaar.
De landelijke overheid drukt hun plannen er in korte tijd doorheen wat wij niet zo democratisch vinden. Wij houden
de ontwikkelingen scherp in de gaten en blijven vanuit onze inwoners deze plannen beoordelen. In de maanden
juni, juli en augustus kunt u op verschillende momenten uw mening over de concept RES delen. Ik wil u vragen om
hier aandacht voor te hebben zodat u mening meegenomen wordt.
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