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MEER VOOR ELKAAR 

Zoals bekend zijn een bruisend centrum en een 

bloeiende recreatiesector cruciaal om de gemeente 

Nunspeet vitaal te houden. Door de coronacrisis 

hebben we de laatste tijd moeten meemaken dat het 

straatbeeld er zonder actieve ondernemers er echt 

heel anders uitziet. Gelukkig zien wij dat veel 

ondernemers aan de slag zijn gegaan met creatieve 

oplossingen waar dat mogelijk is. Gezien het bel-

ang halen ondernemers, de gemeente en wij als in-

woners alles uit de kast om te zorgen dat al onze 

kernen weer ondernemend en vitaal worden.  

 

Onze gemeente  heeft, ondanks de druk op de financiën, snel gelden vrijgemaakt om 

waar nodig ondernemers te ondersteunen maar ook belangrijk: de investeringen in de 

toekomst zoals de herinrichting van de Stationsomgeving en de revitalisering van de 

http://www.nunspeet-gemeentebelang.nl


www.nunspeet-gemeentebelang.nl 

 

Wilt u Gemeentebelang helpen? 

Gemeentebelang is de lokale politieke vereniging van en voor 
alle inwoners van de gemeente Nunspeet. Al sinds 1946 staat 
het algemeen belang, zijnde ieders belang bij ons centraal. 

Wij behartigen de belangen van iedereen, bij ons is het altijd 
mogelijk mee te praten en mee te denken. Samen willen wij de 
gemeente Nunspeet nog mooier maken. Wie helpt ons mee? 

Inschrijfformulier 
                                 

Contributie per jaar:  O Lid € 19,50             

     O Gezinslid € 17,50   

                            O Lid tot 27 jaar € 12,50 

 

De Heer / Mevrouw 

 

Achternaam……………………………….. Voorletters………………………………………. 

 

Adres………………………………..……...Huisnummer…………………………………….. 

 

Woonplaats………………………………...Postcode………………………………………... 

 

Telefoon……………….……………………Mobiel…………………………………………… 

 

E-mailadres……………………………….. IBAN……………………………………………... 

 

 

Geboortedatum…………………………… …………………………………………………… 

 

 

Datum inschrijving………………………………………………………………………………

  

 

Handtekening voor automatisch incasso……………………………………………………. 

 

Opgeven via de website of het ingevulde formulier insturen naar:  
 

Prins Alexandererf 37 

8071 NS Nunspeet 

http://www.nunspeet-gemeentebelang.nl
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Wiltsangh gaan gewoon door. Gemeentebelang zal de vinger aan de pols houden om te zorgen dat de           

gemeente ook de komende tijd blijft investeren in onze samenleving. 

 

Ondernemen doen we samen! 

En wij als inwoners hebben ook een rol om onze dorpen leefbaar te houden: koop zeker in deze tijden lokaal. 

Gelukkig zien wij veel inwoners een steentje bijdragen: gewoon winkelen en consumeren in bijvoorbeeld de 

Dorpsstraat, de Stationslaan of op de Brink in Elspeet in plaats van bestellen bij een online dienstverlener. En 

een hapje eten in culinair Vierhouten is altijd een feest. Ook in Hulshorst moeten we ons bedrijfs– en vereni-

gingsleven steunen om alle kernen in de gemeente vitaal te houden.  

 

Als we als gemeente en inwoners allemaal een beetje ons best doen en mee-ondernemen dan komen we    

gezamenlijk deze bijzondere tijd wel door. Gelukkig zien wij veel goede voorbeelden en in de zomerperiode 

zitten de campings en hotels zo goed als vol. Daarom is het ook belangrijk om verder te kijken en het lokale    

belang in het najaar en in de wintermaanden te blijven onderstrepen. Inwoners, ondernemers, het               

verenigingsleven en evenementen kunnen gewoonweg niet zonder elkaar. Dus zullen we het de komende tijd 

echt samen moeten doen. Of zoals onze verkiezingsslogan luidt: Meer voor elkaar! 

Wethouder 

Marije Storteboom 

marije.storteboom@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

• Verkeer & Vervoer 

• Beheer & Openbare Ruimte 

• Recreatie & Toerisme 

• Water, Natuur & Landschap 

• Wijken & Kernen 

Wethouder 

Mark van de Bunte 

mark.vandebunte@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

• Economie & Werkgelegenheid 

• Sport & Bewegen 

WETHOUDERS 

Redactioneel 

In het veertigste levensjaar van Het Klaverblad maken we een bijzondere tijd door. Allereerst hopen wij op een 
goede gezondheid voor u allemaal. De afgelopen tijd is gebleken dat we goed naar elkaar om moeten kijken en niet 
alleen vanwege gezondheidsredenen. Ook maatschappelijk en op sociaal vlak is het goed blijvend oog voor elkaar 
te hebben. Naast vereenzaming en minder aanspraak hebben ook veel hobby ’s en vrijetijdsbestedingen een pas op 
de plaats gemaakt.  
 
Daarom is het extra belangrijk om bijvoorbeeld Het Klaverblad te blijven uitgeven. De raadsleden, het bestuur en de 
wethouders hebben zo goed als mogelijk doorgewerkt. Er is zelfs een extra vergadercyclus ingepland vanwege alle 
onderwerpen. Vandaar dat wij voor het eerst in jaren een uitgave in de maand juli hebben staan, in plaats van juni. 
Zodoende kunnen alle (politieke) onderwerpen nog mee in de aangeleverde stukken. En het is iedereen weer gelukt 
om goede en relevante bijdrages te leveren.  
 
Het Klaverblad brengt de lokale politiek van de gemeente Nunspeet bij u thuis. En ook voor vragen kunt u altijd bij 
ons terecht. Schroom daarom ook niet om Het Klaverblad te bespreken met anderen. Vooral in de gemeente       
Nunspeet is het goed om het Gemeentebelang geluid telkens weer te laten horen. En mocht u op vakantie gaan, 
met Het Klaverblad onder u arm is thuis dichterbij dan ooit.  
 
Veel leesplezier en een fijne zomer(vakantie) gewenst! 
 
Namens de redactie, 
Marije Storteboom, Manita de Jongh 
& Mark van de Bunte 

mailto:marije.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:marije.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Wethouder Marije Storteboom 

Wethouder Mark van de Bunte 

Economie & Werkgelegenheid 
Naast de actie ‘koop lokaal’ kijken we ook op grotere schaal naar de economie van de gemeente Nunspeet. Per 1 
januari 2020 zijn we lid van de Regio Zwolle. Met 22 gemeenten en 4 provincies trekken we samen op om ‘Oost-
Nederland’ op de kaart te zetten. En met het nodige succes. Er is een regiodeal gesloten met Den Haag en de     
provincie Gelderland is sinds de toetreding van Nunspeet ook aangehaakt. We zijn nu samen met de 5 Gelderse   
gemeenten (Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg en Nunspeet) in samenspraak met de provincie een investerings-
agenda aan het klaarmaken voor de Regio Zwolle. Men noemt het ’Kop van de Veluwe’, maar als gemeente         
Nunspeet streven wij alleen naar economische samenwerking. Daar waar samenwerking goed is voor onze inwoners 
doen wij mee. Het samenvoegen van bedrijfsvoering (lees gemeenten) is voor ons niet aan de orde en ook niet     
bespreekbaar. Een samenvoeging is namelijk niet goed voor onze inwoners, want wij hebben de dienstverlening 
goed op orde en willen het absoluut niet op afstand zetten.  
 

Sport & Bewegen 
De meeste sportverenigingen zijn inmiddels opgestart met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Ook binnen-
sporten is gelukkig weer (voorzichtig) mogelijk. Het waren uitdagende maanden met veel vragen over de toegestane 
mogelijkheden en verruimingen. Als gemeente zijn wij praktisch omgegaan met de noodverordening en hebben     
bijvoorbeeld voor de sportscholen een uitzondering gemaakt om toch buiten te kunnen sporten op fitnessapparatuur. 
Zodoende kon men via een gedoogconstructie op woonbestemmingen toch een stukje bedrijfsvoering aanbieden of 
was het plaatsen van een mobiele overkapping (tent) tijdelijk toegestaan.  
 
Ook de voorbereidingen voor de nieuwbouw van het zwembad met sport– en turnhal is ‘gewoon’ doorgegaan tijdens 
de coronacrisis. Eind augustus gaan we het bouwbord onthullen en de eerste bouwhandelingen doen. De planning is 
nog steeds om de deuren eind 2021 te openen. Wij zijn blij met de lokale aannemers, Van Asselt Elspeet voor de 
grondwerken en Hellebrekers Technieken voor de installatietechniek. Ook ziet het er naar uit dat we de toepassing 
van een chloorvrij doelgroepenbad kunnen realiseren. De provincie Gelderland heeft een positieve houding      
aangenomen en het lijkt erop dat we met de toepassing van chloorvrij zwemmen een innovatieve (wereld)primeur 
gaan bewerkstelligen.  
 

De zomer is in aantocht, er zitten hele drukke intensieve maanden op. Ik denk dat iedereen wel toe is aan een       
moment van rust en bezinning. Ik in ieder geval wel. De impact van Corona op ons werk was enorm, ik vond het heel 
heftig. Nunspeet was zwaar geraakt, veel mensen kennen iemand die is overleden. Ook onze economie werd zwaar 
geraakt, in onze werkgroep Economie, recreatie, horeca en sociaal zijn we hier soms dagelijks mee bezig geweest.  
 

De burgemeester en ik hadden een kort lijntje, want veel dingen raakten ook OOV (openbare orde en veiligheid) en 
vroegen steeds afstemming. Voor het centrum hebben we een plan gemaakt samen met onze ondernemers, soms 
zie je dat onder druk iets vloeibaar wordt. Er is o.a. gewerkt aan een eenduidige uitstraling, dit is ontworpen door 
onze eigen Eric Davidson. Super mooi geworden. Dit zou bij uitstek iets zijn wat normaal heel lang duurt en iedereen 
die daar wat van wil vinden. Nu was in vier weken tijd duidelijk hoe dit eruit zou moeten zien en is het gerealiseerd.  
 

Ik vond het mooi om te zien hoe we als gemeente hebben geprobeerd steeds positief mee te denken met de onder-
nemers, steeds zijn we aan het kijken wat kunnen we doen om ondernemers te helpen, te steunen tegemoet te 
komen. Extra ruimte voor terras, uitstel van belastingen, maar ook voorschotsubsidies voor onze culturele               
instellingen. Denk aan de veluvine, het museum, het bezoekerscentrum, maar ook aan de dorpshuizen. Belangrijk 
om juist nu als uitgangspunt te hebben dat deze niet mogen omvallen door corona.  
 

Naast corona ging ook het gewone werk weer snel door. Over het grootste project van Nunspeet, de stationsomgev-
ing, is besluitvorming gekomen. Dit is een hele grote stap naar realisatie. En mijn werk gaat van groot naar klein, 
soms zijn er ook kleine dingen die grote effecten hebben. We hebben van het voorjaar nestkastjes uitgedeeld. Dit is 
erg aangeslagen en inwoners hebben massaal hier aan mee gedaan en hebben zelf ook nestkastjes opgehangen. 
Ook heeft de gemeente het bermbeheer aangepast, hierdoor zijn er meer insecten, die ook graag de eiken-
processierups eten. De overlast is dit jaar aanzienlijk minder en het is een positieve eerste stap. vorige week kreeg 
de gemeente per mail nog een compliment over het nieuwe bermbeheer, van iemand die hier ook wel eens negatief 
over had gemaild. Fijn is dat, dat mensen de moeite nemen om dat te laten weten.  
 

Onze fractie heeft ook een pittig tijd achter de rug, onze Martin met het verlies van lieve Gerrie. Bijzonder knap hoe 
Martin toch ook weer probeert bij ons aan te haken. Het is fijn dat we er met elkaar staan als team. Dat iedereen kan 
delen wat er speelt en dat we elkaar hierin steunen. Ik vind dat bijzonder en heel erg fijn. Op deze manier kunnen we 
samen wat betekenen.  



 

 

Vacature voor enthousiaste bestuursleden  
Wegens het succes van de gemeenteraadsverkiezingen zijn er  de afgelopen periode enkele verschuivingen geweest binnen 

onze vereniging. Voor het extra versterking van het bestuur zijn wij daarom op zoek naar enthousiaste bestuursleden 
 

Taken: 

• Samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Gemeentebelang 

• Samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid van Gemeentebelang 

• Voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen 

• Deelname aan een van de subcommissies, zoals de PR-commissie 

• Actieve deelname aan promotionele activiteiten van Gemeentebelang 

• Ledenwerving 

• Actief meedenken en -werken aan het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang 

• Stemrecht bij het opstellen van de kieslijst 

 

Eisen: 

• Wonen in de gemeente Nunspeet 

• Lid zijn of worden van de vereniging Gemeentebelang 

• Betrokken bij de vereniging en haar standpunten 

• Teamspeler 

• Goede communicatieve vaardigheden 

 

Wat wij bieden: 

Enthousiaste mede (bestuurs)leden die met plezier werken aan een nog betere en mooiere Vereniging Gemeentebelang.  

Een hechte club waar iedereen welkom is en waar plezier en saamhorigheid voorop staat. 
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Van de Bestuurstafel 

Voorzitter  

Mark van de Bunte 

mark.vandebunte@nunspeet-

gemeentebelang.nl 
 

Penningmeester/Secretaris 

Danny Vis 

danny.vis@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

Bestuurslid 

Jolanda van Tol - Van Geest 

jolanda.van.tol@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Bestuurslid 

Manita de Jongh 

manita.dejongh@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Bestuurslid 

Gerrit Storteboom 

gerrit.storteboom@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Bestuur Vereniging Gemeentebelang  

Op naar de toekomst 

Het bestuur kijkt graag vooruit en heeft in aanloop 

naar de zomer nog een aantal belangrijke zaken       

besloten. Er is bijvoorbeeld aan onze Klaverblad 

adverteerders een 0-factuur gestuurd in het kader 

van de coronacrisis en als blijk van waardering voor 

de trouwe sponsoring.  

 

Ook is er een beslissing gevallen aangaande de 

Nunspeetse Heideloop. Wij gaan onder voorbehoud 

alleen het wandelen organiseren op zaterdag 5 

september aanstaande. Verderop in Het Klaverblad 

leest u daar meer over. 

 

Daarnaast zijn wij heel verheugd met twee nieuwe 

aspirant-bestuursleden. Edward Koers en André 

Hop hebben inmiddels een aantal vergaderingen 

meegedraaid en zullen tijdens de algemene leden-

vergadering op 14 oktober aanstaande zich aan u 

voorstellen. Edward wil achter de schermen         

bestuurlijk bijdragen aan het reilen en zeilen van de 

vereniging en André is meer van de promoties en 

het bedenken van leuke acties.  

 

Het is een mooie aanvulling op het bestaande team 

met Danny, Jolanda, Manita en Gerrit. Kortom het 

bestuur van Gemeentebelang is in goed handen.  

mailto:mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:mark.vandebunte@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:danny.vis@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:danny.vis@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:jolanda.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:jolanda.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:manita.dejongh@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:manita.dejongh@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:gerrit.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:gerrit.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Vergaderingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- - - Advertentie- - - 

Augustus ‘20  

Dinsdag 25 Facultatieve raadsvergadering 

Juli ‘20  

Woensdag 22 Bestuursvergadering  

(voorbereiding Nunspeetse 
Heideloop) 

September ‘20  

Zaterdag  5 Nunspeetse Heideloop 

Maandag 7 Fractie voor de commissies 

Woensdag 9 Bestuursvergadering 

Donderdag 10 Commissie Maatschappij en  

Middelen 

Maandag  14 Commissie Ruimte en Wonen 

Dinsdag 15 Commissie Algemeen Bestuur 

Maandag 21 Fractieberaad voor de Raad 

Donderdag 24 Raadsvergadering 



Commissie Algemeen Bestuur 

FRACTIE VERENIGING GEMEENTEBELANG NUNSPEET 

Fractievoorzitter  

Marc Konings 

marc.konings@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Commissie Algemeen Bestuur 
 

Raadslid 

Corrie Jansen 

corrie.jansen@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Commissie Ruimte & Wonen 

Raadslid 

Martin Mol 

martin.mol@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Commissie Maatschappij & Middelen 

Raadslid 

Pieter-Jan van Rossen 

pieter.jan.van.rossen@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Commissie Ruimte & Wonen 

Raadslid 

Martin Juffer 

martin.juffer@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Commissie Maatschappij & Middelen 

Raadslid 

Ans Pluim 

ans.pluim@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Commissie Ruimte & Wonen  

Commissie Maatschappij & Middelen 

STEUNFRACTIE 

Fractievoorzitter Marc Konings 
 

Het college en de raad hebben hard gewerkt om de coronacrisis zo goed 

mogelijk het hoofd te beiden en zoveel als mogelijk de normale zaken door 

te laten lopen. In de nieuwsbrieven en artikelen is veel aandacht besteed 

aan de gevolgen voor onder andere de zorg, de scholen en de lokale       

ondernemers en de maatregelen die genomen zijn.  
 

Logisch dat het college en de ambtenaren de prioriteiten ergens anders 

moesten leggen dan bij de reguliere zaken. Op ons initiatief hebben de    

fracties eensgezind besloten terughoudend te zijn met het stellen van       

vragen en met profilering van de standpunten. Toch zijn er veel zaken (op 

afstand en digitaal) besproken en behandeld.  
 

Standplaatsenbeleid: We hebben aangegeven dat we blij zijn met onder-

nemers die samen met de reguliere ondernemers de gemeente vitaal     

houden. Maar…ook dat het marktplein met name bedoeld is voor horeca en 

evenementen. Laten we dat vooral zo houden! 

Betrekken jongeren: JONG en Politiek heeft gevraagd betrokken te      

worden bij de maatregelen rondom corona. Wij hebben dit aangegrepen om 

vragen te stellen ten aanzien van het betrekken van jongeren in zijn         

algemeenheid. Deze vragen werden door alle fracties gedeeld. Toen er    

onvoldoende invulling uit het college kwam heeft dit in de raad tot een    

forse discussie geleid. Wordt vervolgd. 

VNOG en natuurbrandbestrijding: Wij zijn er door de bezuinigingen niet 

van overtuigd dat we niet geconfronteerd worden met een onwenselijke 

achteruitgang op dit gebied. Een werkgroep gaat dit onderzoeken met als 

uitgangspunt: de veiligheid moet gewaarborgd blijven! 
 

Wij zijn er alweer klaar voor! 

Door de crisis zijn sommige zaken wat in de tijd doorgeschoven. Wij gaan 

dan ook wat later met reces en ook daarna liggen er alweer veel zaken die 

onze volle aandacht verdienen. Rest mij u allen een fijne zomerperiode te 

wensen ook al zal deze voor de meesten onder ons anders zijn dan anders. 

 

Jacqueline Mensink 

jacqueline.mensink@nunspeet

-gemeentebelang.nl 
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mailto:martin.juffer@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:martin.juffer@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:edward.koers@nunspeet-gemeentebelang.nl
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https://www.nunspeetseheideloop.nl/


Commissie Maatschappij & Middelen 

Raadslid Martin Juffer 
 

Gemeentebelang is meer dan politiek! 
Dat is de ervaring die ik de afgelopen maanden 
erg intensief heb meegekregen. Op 14 mei is 
mijn vrouw, Gerrie helaas overleden. Voor mij, 
onze kinderen en kleinkinderen een erg moeilijke 
en verdrietige periode. Vanuit veel personen en 
organisaties hebben we veel meeleven ervaren. 
En vanuit Gemeentebelang zeker.  
 

Voordat Gerrie is overleden was ik al wat       
minder beschikbaar voor het fractiewerk, omdat 
ik thuis nodig was om de zorg te organiseren en 
uit te voeren. Collega fractieleden hebben delen 
van mijn portefeuille overgenomen dus het werk 
ging gewoon door. Naast dat mijn collega’s dit zo 
snel en fijn hebben waargenomen heb ik         
Gemeentebelang als een zeer betrokken en     
empathische club ervaren. Echt hartverwarmend 
waren de vele bloemen, kaarten, berichtjes en 
gesprekken vanuit deze geweldige vereniging. 
Hartelijk, hartelijk bedankt allemaal. Vandaar mijn 
titel dat Gemeentebelang meer is dan politiek! 
 

En dan nog kort een stukje inhoud waar ik nog bij 
betrokken ben geweest. Dossier jeugd: Het plan 
van aanpak om de kosten in de jeugdzorg terug 
te dringen draait op volle toeren. Ondanks de di-
gitale besprekingen is er door diverse partijen 
hard gewerkt. De resultaten zijn vorige maand in 
de klankbordgroep gepresenteerd en die zien er 
hoopvol uit. Gert van de Berg vertrekt als        
wethouder van dit dossier maar hij heeft het      
uitstekend neergezet. Ik heb er vertrouwen in dat 
dit een goed vervolg krijgt.  
Meldpunt Huiselijk Geweld: Er is veel werk   
verzet om te komen tot een herzien plan van 
aanpak om Huiselijk Geweld (HG) terug te      
dringen. Voor een groot deel zal dit ook regionaal 
vorm gaan krijgen. Een sluitende keten is in deze 
van groot belang. Terugdringen van HG vraagt  
een goede samenwerking tussen verschillende 
instanties. U bent ook onderdeel van die keten. 
Meld signalen van HG altijd! Niet wegkijken. 
Startnotitie Inburgering: Vanaf 01-01-2021 
krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheden 
als het gaat om het organiseren en uitvoeren van 
Inburgering. In eerste instantie werd dit als een 
mededeling afgedaan maar de commissie vond 
dit toch een te belangrijk onderwerp en heeft het 
daarom laten agenderen. Goed om hier met    
elkaar over gesproken te hebben. Laten we met 
elkaar zorgen dat onze nieuwe inwoners die 
moeten inburgeren de juiste aanpak, aandacht 
en respect mogen ervaren en dat zij hun          
volwaardige plek in de Nunspeetse samenleving 
mogen innemen en dat zij zich welkom voelen. 
 

Tot zover mijn inhoudelijke bijdrage. Iedereen 
een fijne zomer toegewenst  
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Kramm’s Column 

‘Wat een boer niet kent’ 
 

Het lijkt mij geen leuke tijd om een boer te zijn. 
Stikstofregels, boerenprotesten en ammoniak 
zijn de hoofdonderwerpen van het journaal. Het 
deed mij denken aan het spreekwoord ‘wat een 
boer niet kent, dat eet hij niet.’ En wellicht     
hebben we met het spreekwoord het probleem 
ook meteen te pakken. 
 

Wij kunnen tegenwoordig avocado's, kokosmelk 
en kangoeroevlees het hele jaar door kopen in 
de supermarkt. Vaak tegen dumpprijzen, want 
door de globalisering is massa letterlijk kassa. 
Vroeger at ik thuis sla met papnat, rechtstreeks 
uit de eigen moestuin. Tegenwoordig eet ik   
sushi en bobotie. 
 

En het ergste is dat ik mij nooit afvraag hoe de 
bobotie of sushi op mijn bord terecht komt. 
Want ik denk niet dat het zonder slag of stoot in 
ons land komt. En het gaat niet om specifiek de 
sushi en de bobotie, maar om de in- en export. 
Meerdere vliegtuigen, containerschepen en 
vrachtwagens zijn nodig om de supermarkt te 
vullen. En daarbij nemen we nog even de      
arbeidsomstandigheden bij de oogst van     
sommige producten niet mee. Om nog maar 
even over de kwaliteitsnorm of een keurmerk 
maar te zwijgen.  
 

Het doet mij met weemoed denken aan eigen 
gewassen sla, gewoon van het land. Van      
winterkost en zomerkost tot oer-Hollandse 
stamppotten en erwtensoep. Het is logisch dat 
de boeren in het geweer komen, maar ze staan 
tegenover de verkeerde partij. Want niet          
de overheid is de boosdoener, maar wij als   
consument draaien onze eigen boeren de nek 
om.   
 

Het is ook aandoenlijk om voor– en tegenstan-
ders met elkaar te zien discussiëren. Een yup 
met beschaafd algemeen Nederlands uit de 
Randstad is het volkomen eens met een       
Groningse boer, inclusief streekaccent. Het is 
ronduit hilarisch, want de guppenkop drinkt 
nooit verse melk, maar wil per se soyamelk   
omdat een leefstijlgoeroe dat predikt.  
 

Het is niet om te koketteren dat vroeger alles 
beter was, want dat is niet zo. Maar de welvaart 
en de globalisering maakt onze boeren kapot. 
En niet alleen onze boeren, want wij willen alles 
voor een dubbeltje inslaan. Terwijl volgens mij 
de coronacrisis juist aantoont dat lokale en     
regionale ketens de toekomst hebben.  
 

Zelfvoorzienend zijn en duurzaam handelen 
begint volgens mij bij het bewuster omgaan en 
het (h)erkennen van onze eigen omgeving. En 
ook een boer is daar onderdeel van.  

mailto:heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:floortje.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:kiki.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl


Voor als het echt schoon moet! 

 

Jacqueline Mensink   

 

Contact: 

Jan Topweg 51 
8071 ZC Nunspeet 

Website: www.sjtm.nl 

Email: schoonmaakservicemensink@gmail.com 

 

Mobiel: 0650852996  

 

 OP SCHOENEN VAN VEDDER LOOPT U VERDER  

NUNSPEET - Stationslaan 11 - Tel.0341-252013 

ERMELO  - de Enk 3  - Tel.0341-559543  

Tegen inlevering van deze 

advertentie GRATIS 

onderhoudsmiddel bij aankoop 

van een paar schoenen 

 t.w.v. € 3.90   
  

Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen 

                       WAARDEBON  

gemb 
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Commissie Ruimte & Wonen 

Raadslid Pieter-Jan van Rossen 
 

Realisatiebesluit stationsomgeving 
Vanuit de portefeuille die ik namens            
Gemeentebelang mag ‘bestieren’ is er één 
onderwerp dat er de afgelopen weken 
uitsprong. Naast de (jaarlijks terugkeerde, 
maar flink in overlast afgenomen) eiken-
processierups, verbetering van paden op   
begraafplaatsen en meer, was het vooral het 
realisatiebesluit voor de verbetering van de 
stationsomgeving die tijd en aandacht vroeg. 
Voor Gemeentebelang een belangrijk besluit, 
want al jaren een speerpunt. Een memorabel 
moment dan ook dat het besluit tot realisatie 
dan toch echt is genomen. 
 

Dit besluit en de richting die Gemeentebelang 
heeft gekozen verdient enige toelichting. Al 
geruime tijd zijn ook alle andere partijen in de 
raad het eens met elkaar over het feit dat er 
nu écht een oplossing voor dit knelpunt moet 
komen. Al jaren werken we min of meer 
samen aan de realisatie van de gewenste 
ondertunneling en verbetering van het gehele 
gebied. Toch nam Gemeentebelang een    
andere grondhouding aan dan de andere 
partijen in de raad en dat licht ik graag toe. 
 

Want in het voorlopig ontwerp waren nog wat 
knelpunten en uitdagingen te benoemen. Dat 
is ook niet gek in een dergelijk complex en 
voor Nunspeet grootschalig project. Maar 
waar andere partijen zelf oplossingen 
aandroegen, was Gemeentebelang daar erg 
terughoudend in. We zien namelijk graag     
dat de experts (van de gerenommeerde     
adviesbureaus) zich buigen over dergelijke 
oplossingen en níet de raadsleden. Als      
vertegenwoordigend en controlerend orgaan 
zijn we tenslotte geen verkeerskundigen. Ik 
heb dan ook namens de fractie meermaals 
onze verbazing hierover benoemd en         
benadrukt dat we vooral diegenen die er écht 
verstand van hebben moeten laten uitleggen 
hoe één en ander in elkaar steekt en wat   
passende oplossingen zijn. Een raadslid dat, 
bij wijze van spreken, achter op een bierviltje 
gaat schetsen hoe het fietspad anders moet 
lopen slaat wat ons betreft de plank mis. De 
adviseurs en deskundigen, het sterke 
ambtelijke team, alle betrokken stakeholders 
die dit plan mede hebben vormgegeven en 
Marije als projectwethouder verdienen 
(bewezen) het vertrouwen dat ook de laatste 
uitdagingen weggenomen kunnen worden. 
Wat dan rest is blijdschap dat dit speerpunt 
van Gemeentebelang en deze belangrijke 
investering in de gemeente Nunspeet toch 
écht gerealiseerd gaat worden. En hoe, want 
er ligt een prachtig plan! 

mailto:schoonmaakservicemensink@gmail.com
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Commissie Ruimte & Wonen 

Raadslid Corrie Jansen 
 

Waarschijnlijk heeft u in de krant gelezen over 
een aantal plannen die in ontwikkeling zijn. 
Met name de locaties de Grote Bunte en het 
oude postkantoor waren in het nieuws. Voor 
ons als raadsleden is het de taak om een  
controlerende rol te vervullen. En daarom      
is het belangrijk goed contact te hebben met                  
omwonenden, initiatiefnemers en betrokkenen  
over de plannen die in ontwikkeling zijn. 
 

Ik kan u zeggen dat het niet makkelijk is om 
de afwegingen te maken en ons standpunt te 
bepalen. Het is dan ook fijn en belangrijk een 
grote fractie te hebben. Ieder lid heeft een 
andere blik of stelt de juiste vraag die nodig is 
om onze rol goed te kunnen uitvoeren.  
 

Wij zijn akkoord gegaan met de verklaring van 
geen bedenking voor de locatie aan de 
Marktstraat. Wij begrijpen dat voor een paar 
buren de verandering groot is. Daarom      
hebben zij zienswijzen ingediend en naar 
aanleiding van de zienswijzen zijn nog wat 
veranderingen in het plan doorgevoerd.  
 

Voor de Grote Bunte zijn wij akkoord gegaan 
met het principeverzoek. Dit betekent dat men 
de plannen verder gaat uitwerken. Er volgt 
onder andere een onderzoek naar wat de   
gevolgen van de bouw van boswoningen voor 
de bomen gaat zijn. Daarnaast zijn nog meer 
onderzoeken nodig, zoals een fauna 
onderzoek. En een aantal onderzoeken zijn al 
uitgevoerd zoals de historie van het landgoed. 
Want zo veel mogelijk moet in oude staat    
behouden blijven. Afhankelijk van de uitkomst 
komt er een definitief ‘ja of nee’ van de       
gemeenteraad voor het ingediende plan. Het 
uiteindelijke doel is verdere verpaupering van 
het landgoed tegengaan. 
 

Duurzaamheid 
Wij zijn akkoord gegaan met het conceptplan 
over de Regionale Energie Strategie. Het   
verduurzamen van onze leefomgeving is     
landelijk opgelegd en moet regionaal geregeld 
worden. En daar zat voor Gemeentebelang 
een heikel punt. Waar en wanneer kunnen 
onze inwoners hun mening geven over de 
plannen? Wij hebben daar in februari al naar 
gevraagd. Nu in juni hoorden wij dat dit pas 
gebeurd nadat het conceptplan door de 
verschillende raden goedgekeurd is.  
 

Wij willen u daarom oproepen om uw mening 
aan ons mee te geven. Hoe denkt u over het 
verduurzamen van uw woning? En waar wilt u 
wel of geen windmolens en/of zonneparken in 
onze gemeente zien. Laat u horen en denk en 
doe mee.  
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Commissie Maatschappij & Middelen 

Raadslid Martin Mol 

De afgelopen maanden stonden in het teken 
van online vergaderingen. Niet erg gezellig 
maar wel efficiënt en een prima oplossing om 
het politieke werk door te laten gaan.  
 

Uitgangspunten programmabegroting:  
Wij zijn blij dat er een onderscheid is          
gemaakt in het meerjarenperspectief in de 
reguliere programma’s en de investeringen 
zoals deze benoemd zijn in lopende           
programmabegroting. Hierdoor zijn volgens 
Gemeentebelang de volgende zaken bereikt: 
- Ten eerste lopen de reguliere exploitatie en 
investeringen qua geldstromen en besluit-
vorming niet meer door elkaar. Daardoor   
blijven de discussies hierover zuiver en     
worden geen claims gelegd vanuit de             
exploitatie op de investeringsruimte en vice-
versa. 
- Is het beter mogelijk gemaakt te sturen op 
de enerzijds de uitkomst van de exploitatie 
en anderzijds de resultaten van projecten in 
tijd, kwaliteit en geld. 
- Is een stevige basis gelegd onder de        
financiering van onze ambities de komende 
jaren.  
 
Jaarrekening 2019: 
Ook dit jaar weer waardering voor de        
kwaliteit en de overzichtelijkheid van de    
aangeleverde geleverde stukken. We zien 
dat hier elk jaar weer stappen worden gezet 
die leiden tot een kwalitatieve verslaglegging, 
zowel in deze jaarrekening als in de hoofd-
lijnenrapportages waarin de effecten van het 
indicatoren beleid steeds beter zichtbaar    
worden. In de commissie was de fractie van 
Gemeentebelang niet akkoord met de        
verdeling van het rekeningresultaat. Wij    
vonden en vinden dat in ieder geval de       
algemene reserve aangevuld moet worden 
tot het bodembedrag en geven er in bredere 
zin de voorkeur aan zoveel mogelijk reserves 
als algemeen te bestempelen.  
 
Dit om te voorkomen dat potjes gevormd 
worden voor zaken waar de raad vooraf zelf 
een mening wil vormen. Anders gezegd: wij 
hebben liever dat de wethouder naar de raad 
komt om geld te vragen voor een bepaald 
doel dan dat de raad naar de wethouder 
moet om reserves anders te bestemmen     
indien dit nodig mocht zijn. De wethouder 
heeft echter toegezegd dat hij in het najaar 
op dit punt met een voorstel te komen.  
 
Tot slot wens ik u allen een goede vakantie-
periode toe. 
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Commissie R&W + M&M 

Raadslid Ans Pluim 

Oeps ……….  En dan ben je raadslid (3) 
Acht maanden heb ik er inmiddels opzitten. In 
november ben ik beëdigd en daaropvolgend 
kwam een hele hectische december maand 
met lange vergaderingen. Raadslid is toch 
heel wat anders dan steunfractielid. Je moet 
dieper in de materie duiken en bent ook meer 
bewust van je verantwoordelijkheden. 
 

Toen kwam januari en februari en alles viel 
op zijn plaats en het vergaderschema kreeg 
wat meer structuur. En toen kwam maart.    
Alles werd anders door het Covid -19 virus en 
de wereld stond figuurlijk stil. Buiten dat er 
ontzettend veel leed is, was iedereen zowel 
persoonlijk, alsook zakelijk en als overheid 
bezig te overleven en alles draaiend houden.  
 

Vanaf die tijd vergaderen we online en mijn 
complimenten aan de mensen die dit         
hebben begeleid en die ook mij dit onder de 
knie hebben laten krijgen. Normaal is het zo, 
dat als ik naar de computer kijk deze al     
overstuur is. Maar het is gelukt. En inmiddels 
zijn we 4 maanden verder. Het plan nieuwe 
scholen 2021-2023 is aangenomen. Florion, 
een nieuwe basisschool op gereformeerde 
grondslag, is gehonoreerd en zal vanaf 2021 
in Nunspeet vorm krijgen.  
 

Ook hebben we met elkaar gesproken over 
een herijking van het bestaande Strategisch 
Huisvesting Plan voor de scholen. Een goede 
avond waar gesproken is over de toekomst 
van de huisvesting van de scholen in        
Nunspeet. IKC-oost kan gerealiseerd worden. 
De CNS-scholen Morgenster en Petraschool 
gaan na goed overleg met bestuur en de    
medezeggenschapsraden in IKC-oost verder. 
Het was een moeilijke start maar gelukkig 
staan de neuzen dezelfde kant op. 
 

Elspeterbosweg 7-9 is als hamerstuk door de 
raad gekomen. Eindelijk woningbouw in    
Vierhouten. Er is veel gewikt en gewogen, 
want het is niet de meest geschikte plaats 
tussen twee horecagelegenheden in en het is  
jammer dat de horecagelegenheden geen 
gebruik meer kunnen maken van de grond 
als parkeerterrein. Maar het is met de huidige 
regelgeving het enige perceel waar sociale 
woningbouw op  plaats kan vinden. 
 

Ook heeft de aftrap plaatsgevonden van het 
lokale Sport- en Preventieakkoord. Diverse 
partijen hebben ideeën aangedragen om in 
de gemeente meer mensen te stimuleren tot 
een gezonde en actieve leefstijl. En in de   
afgelopen weken hebben ruim 40 partijen   
(online) het akkoord ondertekend.  
 

Ik wens jullie allen een fijne zomer. 
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De Nunspeetse Heideloop gaat onder voorbehoud van de corona maatregelen door op zaterdag 5          
september 2020. Het evenement zal in aangepaste vorm zijn, vanwege het treffen van de nodige 
maatregelen. Ook houden wij continu de updates van het RIVM in de gaten. 

De organisatie zet vanwege de anderhalvemeter afstandregel volledig in op een wandelevenement. Het 
hardlopen hopen wij volgend jaar weer op een normale wijze te kunnen aanbieden. 

Ondanks alle omstandigheden hopen wij samen met u een mooie wandeltocht te kunnen organiseren. De 
start en finish is zoals gebruikelijk op de Stakenberg in Elspeet. Wij hopen u daar te mogen ontmoeten en 
voor meer informatie adviseren wij u de website www.nunspeetseheideloop.nl in de gaten te houden. 

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 geaccentueerde terrein maken het geheel tot een uitdaging. Rond de 
tijd van de Nunspeetse 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 op een leuke sportieve manier van onze prachtige natuur. 

 

De Nunspeetse Heideloop is een jaarlijks hardloop- en wandelevenement dat voor het eerst gehouden is in 
2009. Initiatiefnemer is nog steeds de Nunspeetse Vereniging Gemeentebelang. Door een groeiend aantal 
deelnemers, sponsors en vrijwilligers krijgt de Nunspeetse Heideloop steeds meer naamsbekendheid. 

Nunspeetse Heideloop - 5 september 2020 

https://www.nunspeetseheideloop.nl/
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Foto’s Nunspeetse Heideloop door de jaren heen 
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