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BELANGRIJKE INFORMATIE

Gemeentebelang bezoekt BB afvalinzameling
Gemeentebelang heeft een werkbezoek gebracht
aan BB Transport & Afvalinzameling. De raadsleden
kregen tekst en uitleg over de afvalinzameling voor
bedrijven en particulieren.

•

•

Alle activiteiten zijn
vanwege het coronavirus afgelast.
Blijf zoveel mogelijk
thuis en bovenal blijf
gezond.

DRUK
Aanleiding voor het bezoek was onder andere de
ontwikkelingen op het gebied van afval en afvalverwerking. Zo wordt er al langere tijd gesproken over
Diftar (gedifferentieerde tarieven) en het regionaal organiseren van grofvuilverwerking.
Voor de lokale partij reden om inzichten op te doen bij een lokale ondernemer met
kennis en ervaring met dit onderwerp.
Afval wegbrengen in eigen gemeente
Gemeentebelang is geen voorstander van het regionaal organiseren van een
milieustraat of grondstoffenstation, waarbij huishoudens niet alleen hun grofvuil kwijt
kunnen, maar ook beter afval kunnen scheiden.
…lees verder op pagina 3...
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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:
Schubertstraat 16
8071 VB Nunspeet

www.nunspeet-gemeentebelang.nl

Doordat recyclebare materialen ingenomen kunnen worden, blijft er minder grofvuil over waar de brenger voor
moet betalen. Gunstig voor portemonnee én milieu dus, maar dan moet het wel praktisch haalbaar zijn.
Raadslid Ans Pluim: “We willen graag de hoeveelheid huishoudelijk restafval terugbrengen, daar ligt een flinke
opgave. Wil je dat inwoners daarin meedoen, moet je ze natuurlijk niet vragen om afval dat ze kunnen scheiden
naar Elburg te brengen. Door het voor onze inwoners gemakkelijk te maken zijn we beter in staat de
doelstellingen op het gebied van afval te behalen. Daarom zien we het liefst een dergelijke voorziening in onze
eigen gemeente.”
Gebruik maken van lokale kennis
Volgens Gemeentebelang kan een partij als BB Afvalinzameling, waar inwoners van Nunspeet nu ook al terecht
kunnen, daar de gemeente goed mee helpen. Pluim: “Ze hebben de kennis in huis en hebben sterke plannen
om een volwaardig grondstoffenstation te realiseren. Daar moet je indien mogelijk natuurlijk gebruik van maken.
Het is voor ons goed om hier kennis op te kunnen doen, aangezien het overal nog een beetje zoeken is wat nu
de ideale nieuwe vorm van omgaan met afval moet zijn. Voor ons staat in ieder geval centraal dat de vervuiler
betaalt. Dat is eerlijk én maakt mensen bewuster. Daarbij hoort dan ook een grondstoffenstation, zodat de
inwoner zoveel mogelijk gestimuleerd wordt om te recyclen.”

Redactioneel
Stille kerst
Het zal voor iedereen een stille decembermaand zijn. Hoogstens ontvangt u enkele familieleden of een paar
vrienden/kennissen gefaseerd op bezoek. En zowel binnen als ook buiten moeten we de anderhalve meter in acht
nemen. Een samenzang, uitgebreid dineren aan een lange tafel of traditioneel gourmetten zal hopelijk in 2021 weer
mogelijk zijn. Zoals de situatie met betrekking tot het coronavirus zich momenteel manifesteert hebben we een stille
kerst en een rustig oudjaar voor de boeg. Het ontmoeten en samenzijn is in 2020 begrijpelijkerwijs op een laag pitje
gezet.
We kunnen niet de straat op om kerstkransjes uit te delen en het ontmoeten van elkaar is fysiek eventjes niet
verstandig. Ook het 40ste jubileumjaar van Het Klaverblad lijkt als een nachtkaars uit te gaan, maar niets is minder
waar. Het Klaverblad bewijst anno 2020 dat zowel online als op papier onze leden informeren belangrijk blijft.
Vandaar dat iedereen weer enthousiast in de pen is gekropen om de politiek dichtbij te houden. Wij blijven lokaal
betrokken en hopelijk krijgt Het Klaverblad een mooi plekje bij de kerstboom of bij de open haard. Alle bijdrages zijn
in ieder geval weer het lezen meer dan waard.
Wij wensen u alvast goede dagen toe en hopen iedereen in goede gezondheid in 2021 weer (fysiek) te mogen
ontmoeten.
Namens de redactie,
Marije Storteboom, Manita de Jongh
& Mark van de Bunte

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

Wethouder
Mark van de Bunte
mark.vandebunte@nunspeetgemeentebelang.nl
• Economie & Werkgelegenheid
• Sport & Bewegen
• Verkeerszaken
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Wethouder Marije Storteboom
Stationsomgeving
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het uitwerken van een nieuwe schets. Dit ontwerp slingert meer over het
stationsplein. Hierdoor zal het huidige VVV kantoor moeten wijken. In december heeft de commissie ingestemd met
het uitwerken van dit ontwerp naar een definitief ontwerp. Het is fijn dat deze stap is gezet, hierdoor kunnen we
verder met de uitwerking van de rest van de plannen. Het weten van het tracé is belangrijk voor het bestemmingsplan, wat volop in voorbereiding is. Ook gaan we aan de slag met het uitwerken van het transferium. Hiervoor moet er
een subsidieaanvraag worden voorbereid voor de zogenaamde RegioDeal. Dit is een deal tussen het rijk en de
provincie. Het Veluwetransferium moet 1 van de ontvangstlocaties van de Veluwe worden, waar we toeristen en
recreanten ontvangen en waarvan uit je op de fiets, te voet, of met een elektrisch voertuig de Veluwe ontdekt.
Naast de stationsomgeving heb ik me de afgelopen periode verdiept in de participatiewet. Omdat de nieuwe
wethouder van de Christenunie minder ging werken moesten er onderwerpen worden herverdeelt. Omdat ik vanwege
mijn werkzaamheden rondom de werkgroep Economie (met als onderwerpen recreatie en toerisme, horeca, centrum,
zzp’ers, cultuur) al veel bezig was met de participatiewet was het logisch om het bij mij neer te leggen. Ik vind het een
interessant onderwerp, want het gaat heel erg over hoe brengen we zoveel mogelijk mensen aan het werk.
Daarnaast maakt ook armoedebeleid, schuldhulpverlening en statushouders hier onderdeel van uit. Echt wel
onderwerpen die mensen heel persoonlijk raken. En waar we als gemeente een verschil kunnen maken. Ook kunst
en cultuur is nu onderdeel van mijn werk. Voor Gemeentebelang is dit vanuit onze historie natuurlijk een belangrijk
onderdeel. Toevallig is nu net in het museum de Hiddink tentoonstelling. Onze eerste wethouder. Heel bijzonder is
dat toch dat we als vereniging uit deze bijzondere mensen voortkomen.
Corona blijft ook veel tijd vragen. Het zijn pittige tijden, zowel persoonlijk voor onze inwoners, als ook voor onze
ondernemers. De slogan #kooplokaal wordt door onze inwoners zeer goed opgepakt. Deze weken doe ik samen met
een collega een rondje winkeliers in het centrum en we horen dit toch wel vaak terug. Het wordt onze ondernemers
heel erg gegund. En gelukkig maar, want het is belangrijk om juist nu lokaal je inkopen te doen en regelmatig wat af
te halen bij onze horeca.
Er is nog zoveel meer te vertellen, van ganzenoverlast, naar Nunspeet aan zee, van mountainbike routes naar
recreatiezonering, van bladkorven naar hondenpoepbeleid, van klimaatadaptatie naar het brandpreventieplan natuurbranden. Er speelt genoeg. Dus voor 2021 weer genoeg op stapel. Ik wens u allen een gezond 2021.

Wethouder Mark van de Bunte
Sport & Bewegen
Gelukkig mag de jeugd nog trainen en bieden onze (sport)verenigingen en beweegaanbieders daar nog het nodige
voor aan. Voor volwassenen is voorlopig nog individueel of in kleine groepjes (maximaal vier en onderling afstand
houden). Het credo is meer dan ooit ‘gezond blijven’ om corona te verslaan en daarnaast om voldoende te bewegen.
En ook de aanbesteding voor het nieuwe zwembad met sport- en turnhal is in beweging. We sluiten in december de
voorselectie af en hopen in februari van het nieuwe jaar een nieuwe bouwkundig aannemer te strikken. Voorlopig lijkt
er voldoende interesse en animo te zijn om straks daadwerkelijk te gaan bouwen op De Wiltsangh. We hopen, als
alles volgens planning verloopt, in de zomer van 2022 de deuren van het nieuwe complex te openen. En tot het
zover is kunt u nog altijd gebruik maken van ons Sport– & Recreatiecentrum De Brake.
Economie & Werkgelegenheid
De ene ondernemer ziet zijn omzet verdampen en de andere ziet het verdubbelen. Corona doet de economie
opschudden en onder andere de G.P.S. moest mede daardoor een failissement aanvragen. In samenspraak met
Veluwe Portaal heeft de gemeente Nunspeet snel geschakeld om een banenmarkt en hulp bij het zoeken naar nieuw
werk op te tuigen. Hopelijk lukt het voor veel (oud)-werknemers van de G.P.S. om een nieuwe uitdaging te vinden.
Hoewel ook bij ons een aantal branches het enorm zwaar heeft, springt de Noord-Veluwe er positief uit. Het blijkt dat
wij, net als zo vaak, terugvallen op zelfredzaamheid en het omzien naar elkaar. Een mooi voorbeeld is onze
adverteerder Jos & Diana Dekker, welke letterlijk de handschoen oppakken en niet stilzitten. De complimenten aan
onze lokale samenleving in de moeilijke corona-tijd zijn daarom op z’n plaatst en hopelijk kunnen we zo snel als
mogelijk weer terug naar ’normaal’.
Verkeerszaken
Sinds november jongstleden mag ik ook verkeerszaken tot mijn werkgebied rekenen. Een leuke uitdaging, want
iedereen heeft letterlijk een mening over parkeerplaatsen, kruispunten en sluiproutes. Aan de gemeente daarom
de taak het wegennet zo goed en veilig mogelijk in te richten. En aan u als verkeersdeelnemer de opdracht om onder
andere aan de snelheids– en voorrangregels te voldoen. Zodoende ontstaat er een goede wisselwerking. En waar
de wisselwerking in het verkeer (nog) beter mogelijk is, levert al gauw voldoende gespreksstof op. :)
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Bestuur Vereniging Gemeentebelang

Van de Bestuurstafel
Terugblik
Het einde van het bijzondere jaar 2020 nadert. Altijd
een moment om even terug te kijken. Ondanks alle
beperkingen van het afgelopen jaar hebben wij
begin september een wandel editie van de
Heideloop gehad. Niet wetende dat er daarna geen
evenementen meer mochten plaatsvinden.

Voorzitter
Danny Vis
danny.vis@nunspeetgemeentebelang.nl
Secretaris
Gerrit Storteboom
gerrit.storteboom@nunspeetgemeentebelang.nl

Het evenement was een succes voor zowel de
deelnemers als de vrijwilligers. Iedereen was blij dat
we weer iets als vereniging konden organiseren.
Uiteraard met inachtneming van de regels.

Penningmeester
Edward Koers
edward.koers@nunspeetgemeentebelang.nl

Helaas is het niet mogelijk onze jaarlijkse kersttraditie te laten doorgaan. Het uitdelen van de
kerstkranjes in het centrum en het overbrengen van
de kerstgroet. Daarom treft u de kerstgroet in een
andere vorm bij Het Klaverblad aan.

Bestuurslid
Jolanda van Tol - Van Geest
jolanda.van.tol@nunspeetgemeentebelang.nl

2021
Laten we hopen dat we zo snel mogelijk in 2021 de
“normale draad” weer mogen oppakken. Dat wij als
vereniging weer een mooie Lentetocht en Heideloop
mogen organiseren en uiteraard meedoen aan een
hoop geplande evenementen.

Bestuurslid
Manita de Jongh
manita.de.jongh@nunspeetgemeentebelang.nl
Bestuurslid
André Hop
andre.hop@nunspeet-gemeentebelang.nl

Tevens zal het jaar 2021 zal in teken staan van de
voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2022. Inhoudelijk zal daar in de volgende
Klaverbladen meer over gecommuniceerd gaan
worden.

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
een steunfractie. 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
December ‘20

Januari

‘21
5

Donderdag 3

Commissie Maatschappij en
Middelen

Dinsdag

Maandag

7

Commissie Ruimte en Wonen

Donderdag 7

Commissie Maatschappij en
Middelen

Dinsdag

8

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

Commissie Ruimte en Wonen

Woensdag 9

Bestuursvergadering

Woensdag 13

Bestuursvergadering

Donderdag 10

Commissie Ruite en Wonen
(extra)

Donderdag 14

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

Fractieberaad voor de Raad

Maandag

Fractieberaad voor de Raad

Raadsvergadering

Donderdag 28

14

Donderdag 17
Februari

‘21

Maandag

1

11

25

Fractieberaad voor de Commissie

Raadsvergadering

Maart

‘21

Fractieberaad voor de Commissie

Maandag

1

Donderdag 4

Commissie Maatschappij en
Middelen

Donderdag 4

Commissie Maatschappij en
Middelen

Maandag

8

Commissie Ruimte en Wonen

Maandag

Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag

9

Commissie Algemeen Bestuur

Woensdag 10

Bestuursvergadering

Woensdag 10

Bestuursvergadering

Donderdag 11

Commissie Algemeen Bestuur

Maandag

Fractieberaad voor de Raad

Maandag

Fractieberaad voor de Raad

Raadsvergadering

Donderdag 25

15

Donderdag 18

8

22

Fractieberaad voor de Commissie

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

Petra van Olst
petra.van.olst@nunspeetgemeentebelang.nl

Commissie Algemeen Bestuur
Fractievoorzitter Marc Konings
We zien helaas nog steeds heel veel persoonlijk, sociaal en economisch leed door de coronacrisis en praten daar in de
raad en het presidium (burgemeester en fractievoorzitters) regelmatig over. Vanaf 1 december is de noodwet ingegaan
waarbij we lokaal wat meer ruimte krijgen om te sturen, uiteraard binnen de landelijke kaders. Namens de fractie van
Gemeentebelang heb ik aangegeven binnen de beperkte mogelijkheden lokaal maatwerk toe te passen met name
waar het gaat om de zwaar getroffen sectoren.
Natuurbranden
De burgemeester en de voorzitters van de raadsfracties zijn samen met een afgevaardiging van de veiligheidsregio
Noord-Oost Veluwe (VNOG) op veldbezoek geweest bij camping Samoza en Philadelphia (locatie Halfweg). Reeds
maanden loopt er een discussie met de VNOG ten aanzien van de aanrijtijden bij natuurbranden en het beschikbare
materieel. Aangezien wij een uitermate kwetsbaar gebied hebben met veel recreatiegebieden en zorginstellingen is
maatwerk noodzakelijk. Tot op heden leek het erop dat het beleid achter een bureau ergens in de regio was bedacht.
Goed dat men nu dus ter plekke kwam kijken. Medio volgend jaar komt er een visie te liggen rondom natuurbranden.
Ook heb ik gevraagd of de raad inzicht kan krijgen in de scenario’s die gebruikt zijn om te komen tot het huidige beleid
met betrekking tot aanrijtijden en materieel. Wij zullen blijven benadrukken dat een natuurbrand in Nunspeet echt wat
anders is dan elders in de regio.
En om de feestdagen
Het wordt helaas voor iedereen een andere kerst en jaarwisseling dan anders, dat is helder. Tijdens het agendapunt
jaarwisseling heb ik gevraagd in ieder geval te communiceren wat er wel kan en hoe het vuurwerkverbod gehandhaafd
gaat worden. Dat laatste wordt een bijna onmogelijke uitdaging! Laten we allen onze verantwoordelijkheid nemen
er ervoor zorgen dat we gezond en veilig het nieuwe jaar ingaan. Ondanks de zorgen en de beperkingen wens ik
iedereen toch zo prettig mogelijke feestdagen.
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voorstellen
CommissieEven
Maatschappij
& Middelen
Raadslid Martin Juffer
Het Klaverblad!
Klavertje 4. Het staat voor geluk. Mijn afgelopen
jaar (inmiddels zitten we bijna halverwege
december) heeft weinig geluk gebracht. Echter,
de Vereniging Gemeentebelang heeft mijn pijn
enigszins weten te verzachten. Gelukkig heb ik
een aantal taken en zaken weer op mij kunnen
nemen en mijn portefeuille ‘is weer van mij’ om
het maar zo te zeggen.
De afgelopen 3 maanden heb ik mij bezig weten
te houden met een aantal onderwerpen die het
sociaal domein raken. Jeugd, inburgering en
schuld regelingen. Dat zijn de zaken waar ik mij
mee bezig heb weten te houden.
Jeugd: een welbekend onderwerp wat de nodige
kopzorg met zich mee brengt. Het vertrek van
wethouder Gert van den Berg bracht enige schrik
met zich mee voor mij aangezien hij de kartrekker was in het vlot trekken van dit grote
probleem. Inmiddels ben ik redelijk gerustgesteld
want hij heeft het dossier goed achter gelaten.
Het ambtelijk apparaat en de nieuwe wethouder
kunnen naadloos voortborduren op datgene wat
Gert heeft neergezet.
Het beleidskader wet Inburgering geeft aan dat
er meer verantwoordelijkheid (lees ruimte en
mogelijkheden) bij de gemeente komt te liggen
om lokaal vorm te geven aan inburgering. Een
goede zaak vind Gemeentebelang.
Wat betreft de wetswijziging gemeentelijke
schuldhulpverlening en vroegsignalering mag
ik aangeven dat Gemeentebelang hier volledig
achter kan staan. Met name het stuk vroegsignalering is erg belangrijk omdat daardoor in
een vroeg stadium hulp kan worden ingezet aan
mensen die dat nodig hebben.
Naast deze dossiers die in behandeling zijn wil ik
vanaf deze plek nog kwijt dat Gemeentebelang
een zinvol en mooi werkbezoek heeft afgelegd bij
het Wijk Ontmoeting Centrum Binnenhof. We zijn
volledig bijgepraat door de coördinatrice Jenet
Bonestroo en hebben leuke contacten opgedaan
met de bezoekers.
Ik wens u allen een goede kerst en een gelukkig
nieuwjaar.
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Kramm’s Column
Vrijheid
De economie draait omwille van het coronavirus niet overal op volle toeren. Het is geen
nieuws dat sommige branches het water aan de
lippen staat. Daar staat tegenover dat andere
ondernemers weer hele goede zaken doen en
de rest bungelt ertussenin. De schrijnende
tegenstellingen kunnen soms niet groter zijn.
Ook niet op het marktplein in Nunspeet, waar
enkele demonstranten‘het recht van vrijheid
opeiste. En terwijl de demonstrant keihard
vrijheid roept, brengt het ons allemaal meer
beperkingen.
De winkels moesten eerder sluiten, de politie
was massaal aanwezig en journalisten deden
live verslag. Demonstratief vielen de vrijbuiters
elkaar in de armen en ze betwisten onder
andere de nut van een mondkapje. En zij
wisten als geen ander dat demonstreren een
grondrecht is, maar anderen lastig vallen is
zeker geen grondrecht en zelfs strafbaar. En in
de gemeente Nunspeet intimideren wij geen
winkeliers, provoceren wij anderen niet en
blijven we van hulpverleners af. En door ons
aan de coronaregels te houden is er gelukkig
nog best veel mogelijk, want we hebben onze
vrijheid tenslotte zelf in de hand.

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

Desalniettemin heeft ook onze economie door
corona een deuk opgelopen, maar dankzij onze
veerkracht gaat het hier nog relatief goed.
Ondernemers slaan (spreekwoordelijk) de
handen ineen en inwoners kopen lokaal.
Hoewel het advies is om zo veel als mogelijk
thuis te blijven, is er nog veel bedrijvigheid
mogelijk. Van een poffertjeskraam tot verse
maaltijden bezorgen, we slaan ons er zo goed
mogelijk gezamenlijk doorheen. Daarom zit
niemand hier te wachten op een stel
‘herrieschoppers’ met zinloze acties. Als men
een punt wil maken moeten ze in Den Haag
zijn.
En in onze democratie mag iedereen, ook
wanneer men openlijk uitkomt voor rare ideeën/
opvattingen, nog steeds in maart naar de stembus. Een grotere vrijheid bestaat er niet en
volgens mij moeten we daar heel blij mee zijn.
Laten we ons daarom richten op de (nabije)
toekomst. En hoe beter wij ons aan de regels
houden, hoe sneller we weer naar normaal
kunnen. Laat onze vrijheid daarom geen gevaar
lopen door niet-noodzakelijke activiteiten.
Zodoende is het rustiger in onze gemeente en
kunnen de winkels/bedrijven wellicht veiliger en
langer openblijven voor iedereen.
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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

Het afgelopen kwartaal was druk voor de
raad en de commissies, veel grote en minder
grote
onderwerpen
en
vraagstukken
passeerden de revue. Binnen mijn eigen
portefeuille was het, wederom, vooral de
verbeterplannen van de stationsomgeving die
aandacht vroegen. Deze maand is weer een
mooie en belangrijk stap gezet door als raad
opdracht te geven om het vernieuwde
schetsontwerp, waar ik vorig klaverblad over
schreef, om te zetten naar een definitief
ontwerp.
Elk stap in het project stationsomgeving
wordt uitvoerig binnen de commissie Ruimte
en Wonen behandeld. Terecht, het is
tenslotte het grootste en meest ambitieuze
project ooit voor de gemeente Nunspeet. En
toch moet de commissie en de raad er
waakzaam op zijn zich er niet té veel mee te
‘bemoeien’. Daar schuilt namelijk het risico
dat raadsleden -bij wijze van spreken- op de
achterkant van een bierviltje het werk van
verkeerskundigen over gaan doen. Hier heeft
Gemeentebelang meermaals op gewezen.
Onze taak is controleren en afwegen, om zo
te zorgen dat ons gemeenschapsgeld zo
goed mogelijk besteed wordt en de
besluitvorming zo zorgvuldig mogelijk is. Niet
om te bepalen wie waar voorrang krijgt.
Sowieso houden we bij Gemeentebelang niet
zo van ‘bepalen’. Nunspeet is van haar
inwoners, niet van de raad. Daarom vragen
we ook elke keer weer aandacht voor
inwonerparticipatie en worden we zo blij van
projecten waar dit uitgebreid vorm krijgt. Dit
geldt voor de stationsomgeving, maar nog
meer voor het Edzard Koningpark. Dit pilotproject, waar de gemeente enkel nog aan de
zijlijn faciliteerde, liet inwoners zélf bepalen
hoe dit park opgeknapt en heringericht moet
worden. Zeer geslaagd, ook al blijkt dat er
nog veel te leren was over hoe zo’n project
het beste vorm krijgt. Wat Gemeentebelang
betreft aanleiding om ‘meer van dit’ te vragen.
Meer dóór de inwoners. Zo krijg je meer voor
elkaar.

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
Starterslening
Een andere partij had het voorstel gedaan om
de bijdrage als starterslening te verhogen. Dit
vonden wij geen goed idee omdat je dan
minder starters op weg kunt helpen.
Na aanleiding van onze vraag of de gemeente
ook extra geld vanuit de provincie zal vragen
voor de starterslening weten wij nu dat er een
bijdrage komt. Dit betekent dat er nog meer
starters geholpen kunnen worden. Wij zijn
daar blij mee omdat richting de ontwikkeling
van 't Hul Noord en de locatie Kijktuinen zo
meer gegadigden op weg geholpen kunnen
worden.
Goedkope concepten
Wel is in die vergadering gebruik gemaakt om
de wethouder mee te geven dat Gemeentebelang het belangrijk vindt dat nieuwe woonconcepten meegenomen worden. Wij hebben
aangeboden om daarin mee te denken.
't Hul Noord
De vraag of Gemeentebelang er mee in kan
stemmen om de locatie 't Hul Noord tot
woongebied te laten ontwikkelen was voor
ons niet moeilijk te beantwoorden.
Ja, wij hebben woningen nodig.
Ja, die kunnen niet alleen op inbreidingslocaties.
Ja, dan hoeven onze jongeren niet meer de
gemeente uit te gaan voor een woning.
Ja, hier kunnen we concepten die de
koopprijs drukken ontwikkelen.
Ja, er wordt rekening gehouden met de
inwoners die er al wonen.
Ja, er zijn geen twijfels over de aantallen.
Ja, de provincie heeft positief gereageerd.
Inspraak
Wilt u, uw meningen meegeven over dit plan
dan kan dat binnenkort. Hou daarvoor de Huis
aan Huis krant in de gaten.

Commissie Maatschappij & Middelen
Raadslid Martin Mol
Programmabegroting 2021-2024
Eind oktober wordt ieder jaar de programmabegroting vastgesteld. Aan de hand van de
prioriteiten die wij als fracties in het voorjaar
indienen gaat het college aan de slag om dit
in de plannen te verwerken en in oktober zien
we dan terug wat de kosten zijn. En volgens
Nunspeets gebruik is het altijd een sluitende
meerjarenbegroting. Dus geen losse eindjes.
Wat voor onze gemeente bijzonder is, zijn de
relatief forse verhoging van de lasten. Een
OZB verhoging van ongeveer 20% is voor
Nunspeetse begrippen uitzonderlijk. Een
klein deeltje is de jaarlijkse prijscompensatie
die verwerkt dient te worden. Een wat groter
deel van deze verhoging heeft met onze
investeringen in het nieuwe zwembad met
sporthal en turnhal op de Wiltsangh en de
aanpak van de Stationsomgeving te maken.
Het is dus duidelijk zichtbaar wat de inwoners
ervoor terugkrijgen. Waar Gemeentebelang
de vinger regelmatig heeft bijgelegd is het feit
dat het grootste deel van de verhoging gaat
naar de samenwerkingsverbanden; VNOG
(o.a. brandweer), basismobiliteit en de
omgevingswet. Totaal € 550.000,- wat goed
is voor 12,25%, dus het grootste deel van de
genoemde OZB verhoging (en dan moet je
ook nog een brandweerauto inleveren). In de
commissie heeft Gemeentebelang benadrukt
dat wij als deelnemende gemeente toch
maximaal grip willen houden op deze
gemeenschappelijke regelingen.
Belastingvoorstellen 2021
In december worden de tarieven vastgesteld
aan de hand van bovengenoemde begroting.
Daar vindt de verdeling plaats over de
woningvoorraad in onze gemeente met de
daarbij behorende tarieven. Voor zowel de
rioolheffing als de afvalstoffenheffing geldt
dat deze 100% gedekt moeten zijn vanuit de
verwachte opbrengsten. De OZB wordt tot 4
cijfers achter de komma berekend: 0,106%
van de waarde van de woning. (bedrijven betalen wat meer) Voor de huurders betekent
dit gemiddeld één euro per maand meer dan
dit jaar en voor de woningbezitters zal dit
uitkomen tussen de vier euro en elf euro
verhoging per maand, afhankelijk van de
waarde van de woning uiteraard. En
Gemeentebelang is blij dat er eindelijk
gehoor is gegeven aan onze vraag om tijdige
en heldere communicatie in “Jip en Janneke
taal” te geven over de belastingen.
Tot slot wens ik u allen fijne feestdagen, een
goede jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2021 toe.
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Commissie R&W + M&M
Raadslid Ans Pluim
Oeps en dan ben je raadslid …. (5)
Inmiddels ben ik sinds 30 november een jaar
raadslid. Afgelopen jaar hebben verschillende
mensen me gevraagd of ik het raadslid zijn
echt leuk vindt. Avonden vergaderen, veel
lezen en je verdiepen in allerlei verschillende
politieke vraagstukken. Eigenlijk kan ik deze
vraag met ‘ja’ beantwoorden ook al zit daar
best wel een ‘maar’ aan vast.
Maar…
Het jaar 2020 is voor niemand een normaal
jaar dus ook voor mij niet. December was
erg druk maar in januari, februari en begin
maart werd het wat rustiger. Ik begon de
manier van vergaderen en de vergadercyclus
beter te begrijpen en mijn weg een beetje te
vinden.
Toen kwam Covid 19 en de hele wereld stond
op zijn kop dus ook mijn leventje. Wat betreft
het raadswerk gingen we vrij snel over tot
online vergaderen, mijn complimenten voor al
die ICT-mensen die in korte tijd alles voor
elkaar maakten.
Al hoewel online vergaderen een geweldige
mogelijkheid is ben ik er geen fan van. Fysiek
kan ik mijn mondje beter roeren. Eerst een
microfoontje aanzetten, elkaar niet aan
kunnen kijken dat is niet mijn ding. Je voelt
elkaar minder aan. Inmiddels is het weer
december we vergaderen nog steeds online
(met uitzondering van een paar fysieke
vergaderingen in september). Net als vorig
jaar een maand met lange vergaderingen met
complexe onderwerpen.
Wederom zit ik me af te vragen waar ik in
terecht gekomen ben. Maar nu met één
verschil: Ik (denk) te weten dat het in het
nieuwe jaar weer rustiger wordt en hoop ik
dat ik iets “gegroeid” ben ik mijn raadslid zijn.
Ik heb me inmiddels verdiept in afvalstoffen, de Integrale Kind Centra’s, de
Wiltsang en zo zullen er nog veel meer
dingen op mijn pad komen. In de commissie
en raad heb ik met name woordvoering
gedaan op het gebied van onderwijs en over
Vierhouten en Elspeet. Het voelt al bijna
gewoon!...
Voor mij is Gemeentebelang niet alleen meer
voor elkaar, maar met elkaar, meer voor
elkaar!
Vanuit Vierhouten wens ik jullie fijne kerstdagen een rustige jaarwisseling en een goed
en vooral gezond 2021.
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In verband met het coronavirus
is voor 2020 besloten geen
kerstkransjes uit te delen.
Gezien de bijzondere tijd willen
wij toch graag iedereen een hart
onder de riem steken.
U treft daarom een kerstkaart
van Gemeentebelang aan bij
Het Klaverblad.

Even voorstellen
Mijn naam is Petra van Olst-Dekker en ik
ben inmiddels dertig jaar getrouwd met
Johan van Olst. Samen hebben wij twee
kinderen, een zoon van 26 jaar en een
dochter van 22 jaar. Wij wonen ruim 22
jaar in het centrum van Nunspeet.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Het Baken
De Voord te Elburg. Ik werk op een Psychiatrische
Geriatrische afdeling, op de community De Meeuw.
Sinds ruim drie jaar ben ik lid van de Ondernemingsraad van Het Baken.
Onlangs ben ik lid geworden van Gemeentebelang en
heb ik mij aangemeld als steunfractielid. Graag wil ik
de fractie van Gemeentebelang steunen in de punten
van het beleid van de gemeente. Het contact met
de inwoners van Nunspeet spreekt mij erg aan en ik
wil graag weten wat er speelt. Met name welzijn is
een onderwerp wat mij aanspreekt. Ik hoop dat ik met
mijn enthousiasme en gedrevenheid een bijdrage kan
leveren aan deze vereniging.
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Fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar
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PSY GO

- - - Advertentie- - -
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