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•

VRAGEN OVER DE INZET VAN POLITIE EN BOA’S
Gemeentebelang wijst al jaren, zeker bij de
behandeling van het veiligheidsplan en het
handhavingsuitvoeringsplan (HUP), op het
belang van de inzet van politie en BOA’s in alle
kernen en wijken van Nunspeet. Aangezien er
steeds meer aandacht gegeven moet worden
aan zaken als ondermijning en cybercriminaliteit
is de inzet op dit specifieke punt de laatste jaren
teruggelopen. Dat er beperkte capaciteit
voorhanden is bij de politie en de BOA’s is ons
bekend. Er zijn namelijk geen taken verdwenen
noch is de capaciteit uitgebreid. Door het stellen
van prioriteiten kan ons inziens wel meer
aandacht gegeven worden aan de inzet in de
wijk. Als gevolg van de coronacrisis is deze
inzet nog verder is beperkt. Hier is door de
landelijke pers ook aandacht aan gegeven.

www.nunspeet-gemeentebelang.nl

Algemene Ledenvergadering op
woensdag 14 oktober
(aanmelden verplicht +
meer informatie in bijgevoegde uitnodiging)

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

Voor de fractie van Gemeentebelang is dit een aanleiding voor de volgende vragen:

1.
2.
3.
4.

Is het college het eens met Gemeentebelang dat de rol van wijkagent cruciaal is voor de sociale cohesie
in de wijk en de handhaving van het beleid?
Ziet het college ook dat deze rol steeds verder verdwijnt en dat de corona crisis dit effect verder
versterkt?
Indien vraag 1 en 2 positief zijn beantwoord, is het college bereid, binnen de beschikbare capaciteit, het
maximale te doen om de rol van de wijkagent optimaal in te vullen in alle kernen en wijken?
Zo ja, kan het college aangeven welke concrete mogelijkheden zij hiervoor ziet?

Gemeentebelang wacht de schriftelijke beantwoording van het college af.

Redactioneel
Twee agenda’s
Traditioneel start na de zomer het politieke seizoen weer op. Vanwege corona zijn de vakanties wellicht dichter bij
huis geweest en anders dan anders, maar de politiek staat niet stil. Online, soms fysiek of zelfs hybride (een deel
online en een deel fysiek) probeert men de poltitieke onderwerpen af te handelen. En naast de ‘gewone’ gang van
zaken in het gemeentehuis is er extra aandacht voor de impact van de coronacrisis in onze kernen. In feite moet
men als volksvertegenwoordiger dus twee agenda’s beheren. Eentje voor de normale gang van zaken in de
gemeente en een extra agenda voor alle COVID-19 gerelateerde kwesties.
Ook het volgen van de lokale politiek is sinds het coronavirus anders ingericht. Veel is online te volgen en
ook de (in)sprekers moeten vanuit (t)huis de bijdrages leveren. Wellicht gaan we langzamerhand naar een fysieke
oplossing, maar vooralsnog is het behelpen om de inwoners goed bij de politiek te betrekken. Veel informatiebijeenkomsten kunnen nog steeds niet plaatsvinden in verband met onder andere de afstandregel. Gelukkig heeft u
als lid van Gemeentebelang een voorsprong, want Het Klaverblad blijkt in haar 40ste levensjaar nog steeds van
waarde te zijn. De raadsleden en wethouders brengen de lokale politiek traditioneel op papier tot bij u in de
huiskamer.
Ook treft u bij Het Klaverblad een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) aan. Normaliter is de ALV
van de vereniging in april, maar destijds is het vanwege corona uitgesteld. We proberen op woensdag 14 oktober
2020 alsnog een bijeenkomst te organiseren bij Landgoedhotel Villa Vennendal. Vanwege de veiligheids- en hygiene
-voorschriften is het aantal deelnemers gemaximaliseerd op 40 personen. Daarnaast is vanwege het ‘placeren’ (het
toewijzen van een zitplaats) registratie vooraf verplicht. Indien u aanwezig wilt zijn op de ALV ontvangen wij graag
een aanmelding. Voor meer informatie verwijzen wij u met genoegen naar de bijgesloten uitnodiging.
En tot slot wensen wij u uiteraard veel leesplezier met weer een gloednieuw Klaverblad.
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
Nunspeet aan Zee
In het voorjaar was de bedoeling dat wij het tweede veerpontje zouden onthullen. Dit veerpontje zou samen de
huidige veerpont in een 30 minuten dienstregeling gaan varen. De gemeente Nunspeet heeft samen met de
gemeente Dronten en de provincie Flevoland hier een bijdrage aan gedaan. Vanwege Corona is de veerpont stilletjes
gaan varen zonder een momentje, omdat het toch goed was om er even bij stil te staan hebben we vorige week dit
gedaan. Ook was de zwaaikom, dat is een ander woord voor vaargeul, uitgediept. Dit was nodig omdat na een aantal
jaren er zoveel zand was aangeslibd dat het veer soms vast liep. Toen ik hoorde dat we ook de zwaaikom uit zouden
diepen, leek het mij een idee om het zand te gebruiken voor een proefstrandje. Zoals al eens eerder geschreven
willen we graag Nunspeet aan Zee ontwikkelen. Dit project richt zich vooral op langere termijn maatregelen. Maar nu
alvast een proefstrandje aanleggen met het zand wat toch werd uitgebaggerd, dat idee was geboren. Het zand moest
nog even getest worden en was geschikt. Nu ligt daar dus naast het veer een klein strandje, wat afloopt in het water.
Het is mooi dat we eens kunnen onderzoeken hoe dat gaat (kalft het af), vinden mensen het een leuke plek en zorgt
dit voor meer reuring. Tuurlijk hadden we dit liever al in de zomer gehad, maar goed hopelijk zijn er nog een paar
mooie dagen die komen. Ook voor surfers die dit gebied steeds meer weten te vinden is dit een gave plek. Een
aflopend strandje vinden zij ook heel erg fijn.
Ik mocht dit strandje dan ook surfend openen. Tenslotte deed ik dat vroeger ook al toen ik 16 was. Ik ging met de
surfplank achter mijn fiets naar de Zee en ging dan surfen. Dat was 25 jaar geleden, nu moest ik weer. Maar dan
onder de ogen van het publiek, wie onder andere bestond uit de gedeputeerde van Flevoland en een wethouder van
Dronten. Maar gelukkig ging het goed, ik stapte op (wat wankel), maar surfte zo weg. Hoera…! na anderhalve minuut
viel ik er uiteraard wel af. Want er stond een behoorlijke stevige wind. Het strand was daarmee geopend. Ik hoop dat
het een eerste indruk geeft van wat het in de toekomst kan worden. De fietsers weten de plek in ieder geval al goed
te vinden. Van de zomer was er in 1 uur tijd zo’n 150 fietsers die langskwamen.

Wethouder Mark van de Bunte
Economische impulsen
Met de intrede van het coronavirus hebben wij meteen contact gezocht met de ondernemers om een lokale
campagne te starten. Daarnaast hebben wij in het college besloten grotere terrassen toe te staan en met de
ondernemers zij aan zij te staan. Niet wij en zij, maar samenwerken om de schade waar mogelijk te beperken.
Allereerst wijzen wij op de gezondheidsrisico’s en de veiligheidsmaatregelen en waar nodig faciliteren en assisteren
wij bij de uitvoering daarvan. En wanneer het ergens mis dreigt te gaan waarschuwen we. Er is tot op heden nog
geen boete uitgedeeld, omdat daar niemand op zit te wachten in moeilijke tijden. We moeten het coronavirus samen
verslaan.
Ook de aansluiting bij Regio Zwolle komt nu goed van pas. Zij hebben al een opleiding/subsidie uitgewerkt onder de
noemer ’upgrade jezelf’. Upgrade jezelf maakt het mogelijk om een opleiding of cursus te volgen en zodoende is een
omscholing snel geregeld. Voor inwoners, werknemers en werkgevers. Want ondanks alle steunmaatregelen, zullen
we niet alle ondernemers kunnen redden. Daarom is het belangrijk om ook alvast te kijken na een ‘post-corona’
tijdperk.
Veerkrachtige sport
Ook in de sport is het nieuwe seizoen voor veel verenigingen weer begonnen. We hebben een gedoogconstructie
bedacht voor een tijdelijke mobiele overkapping (tent) bij de kantine aan. Ook is er een ‘coronapakket’ met handgel,
hesjes en een spandoek met regels beschikbaar gesteld. Het controleren en naleven van de regels vraagt nu
eenmaal veel van de vrijwilligers en daarom denken wij graag mee om onze verenigingen letterlijk gezond te houden.
En alle besturen en vrijwilligers verdienen een groot compliment, want zij maken veilig en verantwoord sporten voor
heel veel mensen mogelijk. Chapeau!
Bij de nieuwbouw van het zwembad met sport– en turnhal is er gekozen voor zorgvuldigheid in plaats van snelheid.
Met name de kwaliteit en veiligheid waren in de laatste ontwerpfase aanleiding om de start van de bouw uit te stellen.
We zijn het afgelopen jaar van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp gegaan en via definitief ontwerp bij het
uitvoeringsontwerp aangekomen. Gaandeweg het ontwerpen komen we steeds meer te weten over materialen en
uitgangspunten. En omdat wij werken aan een iconisch gebouw voor de komende 40 jaar, willen we niet aan de
onderkant qua kwaliteit en veiligheid zitten. Onze verenigingen, inwoners en gasten verdienen een hoogstaand
zwembad, met sport- en turnhal.
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Bestuur Vereniging Gemeentebelang

Van de Bestuurstafel
Bestuurteam
In een normale situatie hopen wij op de Algemene
Ledenvergadering graag zo veel mogelijk van onze
leden te zien en te spreken. Echter vanwege corona
is het maximum aantal aanwezigen voor de editie
2020 vastgesteld op 40. Meer kunnen er vanwege
de voorzorgsmaatregelen niet in de zaal.

Voorzitter
Mark van de Bunte
mark.vandebunte@nunspeetgemeentebelang.nl
Penningmeester/Secretaris
Danny Vis
danny.vis@nunspeetgemeentebelang.nl

Vandaar dat wij een dringende oproep doen om u
vooraf op te geven, via de bijgevoegde uitnodiging
in het Klaverblad. Want het is een hele bijzondere
Algemene Ledenvergadering, met onder meer een
aantal bestuurswisselingen. Wij zijn verheugd om
Danny Vis aan u voor te dragen als voorzitter en
daarnaast stellen wij voor om André Hop en
Edward Koers te laten toetreden tot het bestuur.
Met de wisselende rollen en de extra hulp van
André en Edward blijft de voortgang in het team van
bestuursleden goed geborgd.

Bestuurslid
Jolanda van Tol - Van Geest
jolanda.van.tol@nunspeetgemeentebelang.nl
Bestuurslid
Manita de Jongh
manita.dejongh@nunspeetgemeentebelang.nl

De vacature voor enthousiaste bestuursleden staat
vanaf nu ook niet meer in het Klaverblad, want we
hebben een leuk en sterk bestuurteam. Gezamenlijk
hebben we inmiddels de Nunspeetse Heideloop
coronaproof kunnen organiseren en daarover kunt u
verderop u in Het Klaverblad meer lezen.

Bestuurslid
Gerrit Storteboom
gerrit.storteboom@nunspeetgemeentebelang.nl

Vacature voor enthousiaste (steun)fractieleden
Met het oog op de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn wij op zoek naar enthousiaste (steun)fractieleden.
•
•
•
•

Taken:
Adviseren van het raadslid waaraan zij zijn gekoppeld.
Aanwezig bij en deelnemen aan de fractievergaderingen.
Samen met de overige fractieleden de standpunten van Gemeentebelang bepalen en uitdragen.
Actief meedenken en -werken aan de campagne voor 2022. Bijvoorbeeld door deelname aan de promotiecommissie, kieslijstcommissie of meehelpen bij het verkiezingsprogramma van Gemeentebelang.
Eisen:

•
•
•
•
•

Wonen in de gemeente Nunspeet
Lid van Vereniging Gemeentebelang
Betrokken bij de vereniging en haar standpunten
Teamspeler
Goede communicatieve vaardigheden

Wat wij bieden:
Om te zorgen dat in de toekomst uw belangen zo goed mogelijk naar voren blijven komen heeft Gemeentebelang
de steunfractie in het leven geroepen. Steunfractieleden leren, door middel van praktijkgerichte voorbeelden
zichzelf te ontwikkelen tot volwaardige fractieleden, zodat zij in de toekomst zittende fractieleden kunnen opvolgen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de fractievoorzitter van Gemeentebelang.
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Vergaderingen
Oktober

‘20

Maandag

5

November ‘20
Fractie voor de commissies

Maandag

Donderdag 8

Commissie Maatschappij en
Middelen

Donderdag 5

Commissie Maatschappij en
Middelen

Maandag

Commissie Ruimte en Wonen

Maandag

Commissie Ruimte en Wonen

Woensdag 14

Algemene Ledenvergadering

Woensdag 11

Bestuursvergadering

Donderdag 15

Commissie Algemeen Bestuur

Donderdag 12

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

Fractieberaad voor de Raad

Maandag

Fractieberaad voor de Raad

Raadsvergadering

Donderdag 26

Raadsvergadering

Maandag

Fractie voor de commissies

12

26

Donderdag 29

2

9

23

30

Fractie voor de commissies

December ‘20
Donderdag 3

Commissie Maatschappij en
Middelen

Maandag

7

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

8

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag 9

Bestuursvergadering

Maandag

Fractieberaad voor de Raad

14

Donderdag 17

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

STEUNFRACTIE
Jacqueline Mensink
jacqueline.mensink@nunspeet
-gemeentebelang.nl

Commissie Algemeen Bestuur
Fractievoorzitter Marc Konings
Pas op de plaats
We hebben de afgelopen maanden, zeker in Nunspeet persoonlijk, sociaal en economisch leed gezien. En we zitten nu
middenin de verwerking ervan en sommigen zeggen dat we er nu pas aan beginnen. Vanaf het moment dat de coronapandemie in Nederland toesloeg hebben we de alle fracties kunnen bewegen zich wat terughoudender op te stellen
omdat het niet past om in zo’n crisis te gaan uitdragen dat deze beter links of rechts aangepakt moet worden. Het is
beter de geleden te sluiten. Er waren echt belangrijker zaken dan Nunspeetse politiek
Maar we moeten door
Ook al zijn we zeker nog niet van Corona af: sommige zaken lopen gewoon door. Vanuit mijn portefeuille heb ik vragen
gesteld over de inzet van de politie. Bij ieder plan en iedere rapportage blijkt weer dat er minder aandacht is voor de
wijkagent. Iets waar we als Gemeentebelang juist heel veel waarde aan hechten. Blauw op straat die de buurt kent en
begrijpt werkt beter dan allemaal extra regels en bevelen. Daarnaast zit ik in het team dat de nieuwe accountant voor
de gemeente moet selecteren. Overigens hebben door digitaal te vergaderen ook van de afgelopen periode geleerd:
efficiënter vergaderen is vaak ook effectiever: minder praten om het praten.
En we gaan door
Inmiddels zijn we weer aan de slag met de politieke onderwerpen die spelen en dat zijn er nogal wat. Gemeentebelang
heeft begin september in afgeslankte vorm ook de Nunspeetse Heideloop georganiseerd. Zowel de deelnemers als wij
waren erg blij dat er weer wat georganiseerd kon worden en we hebben er weer een mooie dag van gemaakt! Ja, we
vergaderen op 1.5 meter. Ja, we gaan meer digitaal doen. Maar we gaan door om mooie dingen voor onze inwoners te
bereiken. Dat is het oude normaal maar dan in een nieuwe uitvoering!
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Even voorstellen
Even voorstellen
Mijn naam is André Hop, 57 jaar
en getrouwd met Willy. Wij
hebben een dochter van 27 en
een
zoon van 25. Ik woon in
Hulshorst waar ik voorzitter en
oprichter ben van de IJsclub
Hulshorst.
Ook beheer ik het ‘Aortjes Huus’ wat ik met veel
plezier doe. Naast het beheer vind ik het ook
leuk om de mensen wat te vertellen over de
geschiedenis van het ‘Aortjes Huus’.
Daarnaast draag ik als vrijwilliger bij de
buurtvereniging Hulshorst mijn steentje bij aan
diverse activiteiten.
Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het
werken bij tankstations en die opbouwen tot
een succes.
Ik ben al een tijdje lid van Gemeentebelang en
sinds kort ben ik als aspirant bestuurslid
aangeschoven bij de vergaderingen. Het is mijn
bedoeling om met enthousiasme mee te helpen
bij de activiteiten en promotie van onze mooie
vereniging.
André Hop

Hallo allemaal,
Ik ben weer van plan om bij
Gemeentebelang als actief lid
terug te keren. Zoals bekend
waren de “spotlights” als raadslid
niet zo aan mij besteed, maar ik
denk dat ik “backstage” in het
bestuur beter uit de verf kom.
Vandaar dat ik mij kandidaat stel als bestuurslid
van Gemeente-belang. Indien jullie het goed
vinden natuurlijk, want tijdens de komende
ledenvergadering mag u als lid namelijk iets van
mijn kandidatuur vinden.
PS. Wilt u iets meer over mijn achtergrond
weten? Google kan u vast helpen. :)
Met vriendelijke groet,
Edward Koers
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Kramm’s Column
Geef elkaar de ruimte
Er is veel te doen omtrent de coronamaatregelen. Voor- en tegenstanders vallen
over elkaar heen. De ene keer is het beleid te
streng en de andere keer is het te slap. Het valt
niet mee om iedereen op 1 lijn te krijgen en laat
staan op anderhalve meter. Desondanks is het
advies nog steeds om samen te werken tegen
het coronavirus,
Samen en op afstand is het credo. Terwijl
praktisch gezien de afstandseis nagenoeg
onhaalbaar is. In winkels en supermarkten
komen mensen soms toch binnen de anderhalve meter. Is dat erg? Ja en nee. Ja, het
is
vervelend
wanneer
iemand zonder
waarschuwen dichterbij komt. Maar zolang er
geen aanraking, druppels of lange tijd overheen
gaat is de kans op besmetting gering.
Daarom is het belangrijk elkaar de ruimte te
blijven geven en bijvoorbeeld zelf een stap
terug te doen en drukke plekken te vermijden.
Bovendien moet men sowieso thuisblijven bij
klachten of symptomen dus zijn wij vooral zelf
aan zet. We klagen dat het druk is in de winkelstraat of op het strand, maar ondertussen lopen
we er zelf ook.

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

En niet alleen in de praktijk moeten we elkaar
de ruimte geven, maar ook in de discussies. Er
willen mensen niet meer meedoen, er zijn
demonstraties en zelfs actiegroepen tegen de
lockdown in het leven geroepen. Tegelijkertijd
proberen mensen in cruciale beroepen er alles
aan te doen om ons kwaliteit van leven te
behouden. Soms zelfs tegen beter weten in.
Want het is duidelijk dat we door corona een
stap terug zetten in onze expansiedrift en
drang naar vooruitgang. Economisch en sociaal
gezien gaan we nog jaren nodig hebben om
corona het hoofd te bieden. En daar is letterlijk
en figuurlijk ruimte voor nodig. Laten we
daarom starten met elkaar ruimte geven in ons
(onbegrepen) gedrag.
Ruimte om na te denken wat onze volgende
stap is… En een pas op de plaats maken lijkt
vooralsnog en nog steeds de verstandigste
beslissing. Voor uw eigen gezondheid, maar
ook voor uw naasten en omgeving.
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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

De zomer leek wel extra lang te duren dit jaar
en de eerste opstart van het raadswerk (al ligt
het zelden écht even stil) is dan ook weer wat
onwennig. Want is deze vergadering nou
online of fysiek? Of misschien ‘hybride’?
Welke procedure gaat daar ook alweer aan
vooraf, moeten we nu wel of niet alvast
technische vragen schriftelijk afhandelen?
Het is weer even zoeken voor raad, college
en griffie, maar toch is iedereen al weer snel
op stoom.
Stationsomgeving
Zo ook de vele betrokkenen bij de stationsomgeving. Een tweede technisch beraad
(online) gaf weer meer invulling aan de
twijfels die nog bestonden bij de eerste opzet
en leverde zelfs een verrassend nieuw
schetsontwerp op. Een groen ontvangst in
Nunspeet als u het station uitkomt, waar
verschillende verkeersstromen (auto, fiets,
voetganger) zo veel mogelijk gescheiden
worden afgehandeld. Een veelbelovend idee
wat nog wel om nadere uitwerking vraagt,
omdat nog niet alle consequenties goed in
beeld zijn. Wordt vervolgd dus, maar de
gemaakte stappen lijken in de goede richting.
Harderwijkerweg
Ook is afgelopen maand het onderzoek naar
de (forse) budgetoverschrijdingen tijdens de
aanpak van de Harderwijkerweg in Hulshorst
besproken. Een extern onderzoek bleek
zinvol, want er zijn diverse pijn- en verbeterpunten binnen de gemeentelijke organisaties
blootgelegd. Duidelijk mag zijn dat we in
Nunspeet een ambtelijk apparaat hebben dat
vele goede en mooie zaken bewerkstelligt,
kundig en hardwerkend is. Er zijn echter in dit
geval wel missers gemaakt waar de gehele
organisatie van kan en moet leren. We gaan
er van uit dat dit rapport en de acties die het
college en de organisatie hebben doorgezet
hiertoe bijdragen. Een dure leerschool, laten
we er dan vooral zoveel mogelijk van leren.

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
Wat te doen met het Kulturhus?
Ons college is er nog niet uit wat er met het
Kulturhus in Elspeet moet gebeuren. Voor
aankoop is een fors bedrag nodig met een
behoorlijke kostenpost per jaar. Kan dit
verantwoord worden? In de commissie werd
aan de raad gevraagd wat wij het college mee
willen geven als advies.
Gemeentebelang heeft meegegeven dat het
een gebouw moet zijn met een algemeen
karakter in dienst van de gehele Elspeetse
bevolking, met het herstel van de dorpshuis
functie zoals aangegeven in het adviesrapport. Een belangrijke voorwaarde is wel
dat de exploitatie, na een aanloop periode,
wel dekkend moet zijn. We wachten af wat de
reactie van het college zal zijn maar wij hopen
dat er snel gehandeld zal worden.
Wat is een verklaring van geen bedenking?
Wat is er dan nog om over te schrijven? Ik wil
u iets laten weten over een verklaring van
geen bedenking. Deze staan vaak op de
agenda van Ruimte en Wonen. Zo wordt er in
één van de voorstellen aan de raad gevraagd:
de benodigde (ontwerp) verklaring van geen
bedenkingen af te geven om af te wijken
van
het
geldende
bestemmingsplan
voor de realisatie van ... (een gebouw of
woning) aan de ... (adres) te Nunspeet
overeenkomstig de ingediende aanvraag
omgevingsvergunning.
Dit houdt in dat een eigenaar graag iets
anders op zijn grond wil dan dat de
geldende
bestemming
aangeeft.
Het
betekent dat hij / zij met een plan naar de
gemeente gaat en dan de vraag stelt of het
bestemmingsplan aan te passen is.
Als de aanvraa (het plan) past in de omgeving
en in de nu geldende wet en regelgeving
hoeft er in principe geen bezwaar te zijn.
Dan zou een verklaring van geen bedenking
al afgegeven kunnen worden maar er moet
eerst een melding gedaan worden in de Huis
aan Huis dat er een aanvraag voor een
verandering ter inzage ligt. Dit past in ons
democratische proces, inwoners mogen er
iets van vinden, mogen meedenken. Het wil
niet zeggen dat hun argumenten de juiste zijn
om een plan tegen te houden maar ze kunnen
een plan ook helpen te verbeteren. Het werkt
dus twee kanten op.
Tijdens deze periode kunnen inwoners een
zienswijze of een bezwaar indienen.
Mocht u hier meer over willen weten dan mag
u altijd contact met mij opnemen.

Commissie Maatschappij & Middelen
Raadslid Martin Mol
De commissie M&M betekende voor mij
slechts één jaarlijks terugkerend onderwerp:
Accountantsprotocol, normen en toetsingskader 2020. Jaarlijks stelt de raad het
geactualiseerde 'normenkader wet- en regelgeving' vast. Het normenkader (voor een
controle van de rechtmatigheid) betreft de
inventarisatie van relevante regelgeving
en bestaat uit de externe wetgeving en de
eigen interne regelgeving (onder andere
verordeningen) waaruit handelingen met
financieel gevolg tot stand komen. Verder
wordt het controle-protocol vastgesteld, dat
nadere aanwijzingen geeft aan de accountant
over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normenstellingen en de daarbij te hanteren goedkeuring- en rapporteringstoleranties voor de
controle van de jaarrekening 2020. Voor ons
leverde dit geen vragen op en kon als hamerstuk in de raad worden afgehandeld.
Nu wij als gevolg van corona inmiddels een
half jaar in het nieuwe normaal leven, pakken
de gevolgen voor ondernemers in onze
gemeente heel verschillend uit. Bijzonder
vond ik dat heel veel mensen in en om het
huis aan de slag gingen omdat het sociale
leven bij verenigingen etc. op slot ging. Dat
betekende juist voor tuincentra en doe-hetzelf zaken extra drukte. De schuur en zolder
werden opgeruimd en in huis werd er van
alles aan gedaan om sfeer en gezelligheid
aan te brengen. In de zomer was het aantal
besmettingen gelukkig fors teruggelopen en
werden door de regering de teugels wat
losgelaten. Met de wijsheid van nu: was dit
verstandig? Denk ’t niet.
Gezien de toename van besmettingen nu
zullen extra maatregelen nodig zijn en dit
opnieuw extra beperkingen voor inwoners en
voor ondernemend Nunspeet betekenen. De
evenementensector, kunst & cultuursector
met alle aanverwante sectoren als horeca,
cateringbedrijven, licht en geluid, podiumbouwers maar ook kleding- en schoenenwinkels hebben al een zwaar halfjaar
achter de rug en zullen nog een heel zwaar
halfjaar tegemoet gaan. Laten wij als
Gemeentebelangers daar waar mogelijk
onze lokale ondernemers en culturele
instellingen (binnen de richtlijnen uiteraard)
blijven ondersteunen.
Samen komen wij deze crisis door. #Meer
voor Elkaar!
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Commissie R&W + M&M
Raadslid Ans Pluim
Oeps … en dan ben je raadslid (4)
Afgelopen zondag gingen Jan en ik een stuk
fietsen en ineens realiseerde ik me dat ik
sinds november vorig jaar ‘anders’ fiets. De
manier waarop ik naar mijn omgeving kijk is
anders.
We begonnen de fietstocht vanuit Vierhouten
via de Plaggeweg en het Zandenbos naar de
Zandenplas. Het was ondanks het mooie
weer niet druk, maar toch realiseerde ik me
dat we wel erg veel geluk hebben met zo’n
prachtige plas binnen onze gemeente.
De Zandenplas achter ons latend fietsen we
over de Oosteinderweg. Via de Eekhoornbrug
schoot een eekhoorntje over de weg. Een
brug waar ik erg sceptisch tegenaan keek
maar zie daar het werkt!
Iets verderop kom je op de plek waar het
nieuwe zwembad komt , de sporthal en nog
iets verder de plek waar over de bouw van
het IKC-Oost wordt nagedacht. Hier is nog
weinig over bekend maar in de media wordt
er al druk over gespeculeerd.
We vervolgen onze tocht naar Molenbeek en
fietsen langs het retentiegebied. Tot voor kort
was het een groot gat waar ik het nut niet van
wist maar nu weet ik de waarde ervan.
We komen uit op de Molenweg en vanaf daar
vraag ik mij af of daar in de toekomst ’t Hul
Noord zal verrijzen. We fietsen naar links en
ik bedenk me hoe het er daar uit zal zien als
de plannen van De Grote Bunte worden
gerealiseerd.
Terug fietsen via de stationsomgeving staan
we voor de spoorovergang. Hoe lang gaat het
nog duren voor we via de tunnel onder het
spoor door kunnen en hoe gaat het er
allemaal uitzien?
Over het Eibertjespad, via de Paasheuvel,
waar misschien over een paar jaar een
‘Heppiehotel’ gaat verrijzen komen we op de
Elspeterbosweg. De plek waar na vele jaren
“touwtrekken” eindelijk woningen gebouwd
mogen worden. Het is druk in Vierhouten,
veel toeristen weten de weg te vinden.
Vanaf de Nunspeterweg is er een flinke
opstopping, vanwege geparkeerde auto’s,
fietsers en overstekende voetgangers…. het
wordt echt tijd voor het nieuwe verkeersplan.
Weer thuis bedenk ik me hoe het was, een
rondje fietsen voordat ik raadslid was.
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Succesvolle 12e editie Nunspeetse Heideloop
Succesvolle 12e editie Nunspeetse Heideloop
Vereniging Gemeentebelang heeft een succesvolle twaalfde
editie van de Nunspeetse Heideloop georganiseerd. Vanwege
de coronarestricties bestond de editie van 2020 voor het eerst
alleen uit een wandeltocht, waar men normaliter ook over
meerdere hardloop-afstanden beschikt.

Veel animo

Er waren verschillende looproutes in de omgeving van De
Stakenberg uitgezet, waarbij de wandelaar de mogelijkheid had
om 10, 15 of 25 kilometer te lopen. De weersomstandigheden
waren goed en mede daardoor was er veel animo voor het
evenement. De wandelaars kwamen letterlijk uit alle delen van
Nederland om te genieten van de typische Veluwse omgeving in
en rond Elspeet.

Bloeiende heidevelden

De wandelaars liepen hun routes hoofdzakelijk over de glooiende
heidevelden die ook nog eens prachtig in bloei staan. Er kwamen,
net als voorgaande jaren, veel complimenten bij de organisatie
binnen dat men de routes en de omgeving bijzonder mooi vindt.

Goed doel

Mede dankzij de hulp van talloze sponsoren zet de Nunspeetse Heideloop elk jaar weer een mooi evenement neer.
En traditioneel schenkt men een deel van de opbrengst aan een goed doel. Voor de twaalfde editie is gekozen een
cheque te overhandigen aan Historisch Museum Elspeet.
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www.nunspeet-gemeentebelang.nl

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op
Datum:
Aanvang:
Locatie:

Woensdag 14 oktober 2020
20:00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Landgoedhotel Villa Vennendal (Vennenpad 5 te Nunspeet)
Let op in verband met een maximaal aantal zitplaatsen is aanmelden verplicht.
Graag aanmelden voor woensdag 7 oktober 2020 via danny.vis@nunspeet-gemeentebelang.nl.

AGENDA

1. Opening

2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen / uitgaande stukken
5. Notulen Algemene Ledenvergadering van 24 april 2019
6. Huldiging jubilarissen
7. Jaarverslag 2019
8. Financiën
- Financieel overzicht
- Kascontrole commissie
- Benoeming nieuw lid commissie
Korte koffie-/theepauze
9. Fractie
10. Bestuursverkiezingen
Het bestuur stelt Danny Vis voor als nieuwe voorzitter
Eventuele andere kandidaten voor de voorzittersfunctie kunnen op schriftelijke voordracht van tenminste
tien leden voor aanvang van de ledenvergadering bij het bestuur worden opgegeven.
Het bestuur stelt Andre Hop en Edward Koers voor als nieuwe bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar: Gerrit Storteboom en Manita de Jongh
Eventuele andere kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen op schriftelijke voordracht van tenminste
tien leden voor aanvang van de ledenvergadering bij het bestuur worden opgegeven.
11. Presentatie Goed Doel Heideloop 2020
12. Sluiting
Bijlagen:
1. Jaarverslag 2019
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 april 2019
--------------------✄--------------------✄--------------------✄--------------------✄--------------------✄---------------✄------------Ondergetekende,

MACHTIGING
(maximaal 2 personen per lid)

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………..
Machtigt hierbij de heer / mevrouw
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………..

Om in de algemene ledenvergadering van de Vereniging Gemeentebelang Nunspeet op 14 oktober 2020 namens hem / haar
deel te nemen aan de verkiezing voor zowel de voorzitter als de bestuursleden.
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