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Zwerfvuil opruimen met Gemeentebelang 
 

NUNSPEET – Al sinds jaar en dag helpt Gemeentebelang de scouting Nunspeet 

met opruimen van zwerfvuil in het kader van Supporter van Schoon. Helaas kon 

dit afgelopen jaar niet doorgaan vanwege de COVID-maatregelen. 

 

Supporter van Schoon 

Op 20 maart is de landelijke Supporter van Schoon 

dag om zwerfvuil op te ruimen. Vanwege de huidige 

regelgeving kunnen we dit helaas niet samen met 

de scouting doen. Maar jij kunt ons wel helpen door 

op 20 maart in je eigen buurt, met inachtneming van 

de huidige maatregelen, zwerfvuil op te ruimen. 

 

Doe jij mee? Gemeentebelang wel! 

Deel jouw foto van de opruimactie met ons via de facebook pagina van Vereniging    
Gemeentebelang. Samen maken we de gemeente Nunspeet nog schoner.
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Wethouder 

Marije Storteboom 

marije.storteboom@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

• Beheer & Openbare Ruimte 

• Recreatie & Toerisme 

• Water, Natuur & Landschap 

• Wijken & Kernen 

• Kunst & Cultuur 

• Vervoer & Participatiewet 

Wethouder 

Mark van de Bunte 

mark.vandebunte@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

• Economie & Werkgelegenheid 

• Sport & Bewegen 

• Verkeerszaken 

Wethouders 

Redactioneel 

 

Perspectief 
Het voorjaar biedt hopelijk perspectief, een uitweg uit de coronapandemie. Met zonnige dagen in het vooruitzicht 
hoopt een ieder op de heropening van winkels en horeca. Tenminste als het veilig is, de kwetsbare groepen zijn 
gevaccineerd en het normale leven weer op gang komt. Tot het zover is pakken wij zo goed als mogelijk de draad 
op. Ook Het Klaverblad proberen wij op een normale wijze vorm te blijven geven. En in crisistijden is het informeren 
van elkaar misschien wel belangrijker dan ooit. 
 

Het is daarom ook weer fijn de bijdragen van onze actieve leden te lezen. De politiek en de vereniging draaien door     
en maken zich langzaam op voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Wellicht leest u hier en daar al enige      
verkiezingsretoriek tussen de regels door. De vergaderingen en bijeenkomsten zijn nu (nog) digitaal, maar zeker de 
moeite waard om te volgen. En dankzij Het Klaverblad bent u helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken.  
 

Veel leesplezier gewenst en mocht u informatie uit Het Klaverblad door willen geven aan familie of vrienden, Het 
Klaverblad staat ook digitaal op onze website.  
 

Namens de redactie, 
Marije Storteboom, Manita de Jongh 
& Mark van de Bunte 

Even voorstellen 

Mijn naam is Korine Koers-van de Brake, 46 jaar en getrouwd met Edward Koers. Samen hebben we twee 
jongens, Niels (bijna 16) en Rowan (14), en twee katten. Als geboren en getogen Nunspeter ben ik trots   
op ons dorp. Ik ben opgegroeid op een boerderij aan de Hullerweg. Toen Edward en ik net gingen samen-
wonen was dat in Harderwijk. We waren blij dat we naar 3 jaar de kans kregen een tussenwoning aan de            
Nassaulaan te kunnen kopen. Na 10 jaar zijn we doorgestroomd naar Hulshorst, waar we ook met plezier 
hebben gewoond. Sinds 4 jaar zijn we weer terug in Nunspeet waar we aan de Heetveldlaan wonen, een 
mooi rustig straatje vlakbij het centrum. 
 

In het dagelijks leven werk ik voor een bank in Utrecht. Jarenlang bracht ik een groot deel van de week door in 
Utrecht. Nu met Corona werk ik al meer dan een jaar vanuit huis. Hoe zeer ik het echte contact met collega’s en de 
dynamiek van de stad Utrecht ook mis, ik vind het heerlijk om vanuit deze mooie plek te mogen werken. Ik ben echt 
een  natuurliefhebber. Waar ik in Utrecht tijdens de lunch een rondje tussen de hoge gebouwen en drukke wegen 
liep, loop ik hier al heel snel tussen de weilanden of in het bos.  
 

Ik ervaar Nunspeet als een actief dorp met een hechte gemeenschap. Er wordt veel georganiseerd; de verschillende 
markten, diverse evenementen vanuit de Veluvine, de Keiler, de Heideloop, Midzomerproeverij in Vierhouten, de 
Wiekdagen in Hulshorst... ga zo maar door. Daarnaast vind ik de hulp die we als Nunspeter elkaar bieden tijdens de    
coronacrisis hartverwarmend. 
 

Ik waardeer ons dorp steeds meer en zie ook dat hier nog zoveel uitdagingen liggen. Starters die maar moeilijk aan 
een woning kunnen komen. Doelgroepen en sectoren die het (soms mede door de Coronacrisis) moeilijk hebben. De        
bijdrage die we in Nunspeet kunnen leveren aan een duurzamer leven. 
 

Ik wil me daarom via de steunfractie van Gemeentebelang graag inzetten om Nunspeet veilig en leefbaar te houden. 

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 

Sport & Bewegen 
Met de sport- en beweegaanbieders proberen we elke keer weer maatwerk te bieden aan de coronamaatregelen. 
We denken praktisch mee en zoeken naar werkbare oplossingen, zoals tijdelijke mobiele overkappingen voor de 
sportscholen om buiten verantwoord les te kunnen geven. Het is soms letterlijk puzzelen, maar alleen samen krijgen 
we corona onder controle. Daarnaast hebben we een beoogd nieuwe bouwer voor het zwembad met sporthal en 
turnhal op De Wiltsangh gevonden. Het nieuwe sport- en recreatiecomplex is een echt visitekaartje voor onze      
inwoners, gebruikers en gasten. Het zwembad met sport- en turnhal voldoet aan de eisen en wensen van nu én de 
toekomst. We hopen eind maart de definitieve handtekening te zetten, waarna de schop zo snel mogelijk de grond 
in gaat. De geplande oplevering verwachten wij medio 2022.  
 

Economie & Werkgelegenheid 
Het zijn bijzondere tijden voor veel van onze ondernemers. Mede daardoor faciliteert de gemeente SOS Nunspeet. 
SOS staat voor Steun Ons Samen en is gericht op noodlijdende ondernemers in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en 
Vierhouten. De ondernemersverenigingen en serviceclubs hebben de handen ineen geslagen om (financiële) hulp 
te bieden wanneer men door corona in de problemen is gekomen. Er is een noodfonds voor acute hulp en SOS 
Nunspeet heeft als doel om ook voor de lange termijn acties te organiseren om onze kernen leefbaar te houden. 
Want zonder ondernemers, geen evenementen, minder voorzieningen en ga zo maar door. Daarom is het belangrijk 
om lokaal te blijven kopen en bestellen. Kijk voor meer informatie én de online veiling op: www.sosnunspeet.nl. 
 

Verkeerszaken  
Het Verkeersplan Vierhouten is besproken met de Dorpsgemeenschap en komt binnenkort (digitaal) ter inzage. We 
willen de ‘kern’ van Vierhouten een dorps karakter geven met daarbij passend en veilig verkeersgedrag ten aanzien 
van alle weggebruikers. Daarnaast zijn wij bezig met de voorbereidingen voor de Harderwijkerweg buiten de         
bebouwde kom in Hulshorst en proberen we nog steeds de fietspaden Gerard Vethlaan, Hoogwoldepad en het 
Lagerwey Bospad te verbreden en vernieuwen. Het asfalt is door onder andere wortelopdruk op sommige plekken 
kapot. De huidige fietspaden zijn daarnaast 1,80 meter breed en wij kiezen vanuit verkeersveiligheid graag voor   
betonnen fietspaden van 2,00 meter. De fietspaden zijn populaire (recreatieve) routes en liggen onder andere naast 
een snelweg en een golfbaan. Het is daarom voor ons niet uit te leggen dat we de vergunning vanwege stikstof en 
natuurcompensatie (nog) steeds niet krijgen. We blijven ons best doen en zullen in ieder geval tot na het 
broedseizoen moeten wachten 

De afgelopen maanden ben ik veel bezig geweest met recreatiezonering. Wat is recreatiezonering nou eigenlijk? 
Dat is een goede balans tussen natuur en recreatie op de Veluwe. Daarbij wil de provincie dit gebruiken om invulling 
te geven aan de N2000 doelstellingen die vanuit Europa worden opgelegd. En zal het recreatiezoneringsplan       
onderdeel worden van de beheerplannen van N2000. 
 

Hoe krijgen we nou een goede balans, door na te denken over de wijze waarop we de natuur willen gebruiken. 
Daarvoor moeten we afspraken maken over hoe we in bepaalde kwetsbare gebieden omgaan met het gebruik      
van het gebied. Waarbij het ook heel belangrijk is om onze inwoners uit te leggen waarom een gebied kwetsbaar is. 
Het uitgangspunt van het college en ook van Gemeentebelang is dat we ons richten op geleiden en verleiden van     
mensen om bepaalde plekken te ontzien. Ook het inzetten op gedrag is een belangrijke. Want als je door je hond 
bijvoorbeeld aangelijnd te houden in een gebied, de vogels die broeden in het zand, kan helpen, dan verwacht ik dat 
eigenlijk alle bezoekers dit bereid zijn te doen. Het afsluiten van wegen en paden is wat mij betreft niet aan de orde. 
Belangrijk vind ik het ook dat we nadenken over maatregelen samen met de inwoners en ondernemers uit het      
gebied. Hieruit moet vervolgens een breed gedragen pakket komen. Als Gemeentebelang zetten we altijd volop in 
op participatie, en ook juist bij dit onderwerp is dat heel belangrijk. Ik heb dit ook meerdere keren aangekaart bij de    
provincie, gelukkig hebben ze zich dit ook gerealiseerd. Want op dit moment staan ze 10-0 achter en is er argwaan 
vanuit onze inwoners wat er gaat gebeuren. En alleen door nu een goed gebiedsproces (want zo noemt de          
provincie het proces om te komen tot een breed gedragen maatregelenpakket) te doorlopen kan dit vertrouwen    
herstellen. De aankomende maanden zal ik steeds opnieuw nadruk leggen op de participatie.  
 

Een ander onderwerp wat zowel met recreatie en toerisme, als met kernen als met natuur en landschap te maken 
heeft is het natuurbrandpreventieplan. Te denken valt aan vervangen van naaldbomen voor loofhout (nog duurzaam 
ook), maar ook trappetjes te verwijderen (dus bij een brand kan de brand niet overspringen van de heide in de      
bomen, omdat de struiken in dat deel zijn opgeknipt of verwijderd. Zo zijn er nog meer maatregelen voorgesteld.      
Ik denk dat dit echt een hele goede stap is, hiermee neemt de gemeente ook zijn verantwoordelijkheid. Onze        
gemeente, met 3500 ha natuur, kernen in het bos, zoveel toeristen, moet zich inzetten op dit onderwerp. Voorkomen 
van brand zal niet altijd lukken, maar het beheersen wel.  

http://www.sosnunspeet.nl
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Van de Bestuurstafel 

Voorzitter  

Danny Vis 

danny.vis@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

Secretaris 

Gerrit Storteboom 

gerrit.storteboom@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Bestuurslid 

Jolanda van Tol - Van Geest 

jolanda.van.tol@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Bestuurslid 

Manita de Jongh 

manita.de.jongh@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Bestuurslid 

André Hop 

andre.hop@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

Bestuur Vereniging Gemeentebelang  

Penningmeester 

Edward Koers 

edward.koers@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

ALV 2021 

Ons land is nog steeds in de greep van COVID-19 en de bijbehorende maatregelen. Dit treft ook onze voorbereidingen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Op grond van de tijdelijke wet digitale ALV hebben wij besloten 
op woensdag 21 april 2021 onze ALV digitaal te laten plaatsvinden. De vergadering begint om 20:00 uur. Het zal hoe 
dan ook een unieke vergadering zijn, de eerst digitale ALV in de geschiedenis van de Vereniging Gemeentebelang. 
 

Wij snappen dat het niet de meest ideale situatie is, maar wij weten ook niet wanneer we weer een fysieke vergadering 
kunnen houden. Mede daardoor is de beslissing genomen voor een digitale ALV. We willen immers goed gesteld staan 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. De komende ALV is traditioneel het startpunt van de voorbereidingen, zodat 
wij ook in november 2021 de extra ledenvergadering kunnen plannen om samen met u de groslijst vast te stellen. Meer 
informatie aangaande de digitale ALV is bijgevoegd in de brief welke is meegeleverd met Het Klaverblad. 
 

SOS Nunspeet 
Op zaterdag 27 februari jongstleden heeft Gemeentebelang een sponsorloop georganiseerd voor SOS Nunspeet. Om 
de lokale ondernemers te ondersteunen zijn onze beide wethouders Marije en Mark de uitdaging aangegaan om zoveel    
mogelijk rondes hard te lopen om de Zandenplas. En samen hebben zij maar liefst 28 rondes van 1,5 km hardgelopen. 
Dit staat voor een marathon aan kilometers. Met deze prestatie hebben zij € 1.445,- opgehaald voor SOS Nunspeet.  
 

Lentetocht en Heideloop 
Helaas is het nog steeds onduidelijk wanneer we weer vergunningen mogen aanvragen. We zijn heel blij dat we vorig 
jaar september nog een Heideloop met enkel wandelafstanden mochten organiseren. We houden de regelgeving goed 
in de gaten en zodra het weer kan gaan wij weer deze mooie evenementen organiseren. Houd voor de ontwikkelingen 
de website en de social media kanalen van Gemeentebelang in de gaten. 

mailto:danny.vis@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:danny.vis@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:gerrit.storteboom@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:gerrit.storteboom@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
mailto:jolanda.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:jolanda.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
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jacqueline.mensink@nunspeet

-gemeentebelang.nl 
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Petra van Olst 

petra.van.olst@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

 

Raadslid 

Martin Mol 

Commissie Maatschappij & Middelen 

martin.mol@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Raadslid 

Ans Pluim 

Commissie Ruimte & Wonen en Maatschappij 

& Middelen 

ans.pluim@nunspeet-gemeentebelang.nl 

Raadslid 

Corrie Jansen 

Commissie Ruimte & Wonen 

corrie.jansen@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Raadslid 

Martin Juffer 

Commissie Maatschappij & Middelen 

martin.juffer@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Raadslid 

Pieter-Jan van Rossen 

Commissie Ruimte & Wonen 

pieter.jan.van.rossen@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Fractievoorzitter  

Marc Konings 

Commissie Algemeen Bestuur 

marc.konings@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Korine Koers 

korine.koers@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

 

Fractie Gemeentebelang  

Steunfractie Gemeentebelang  

Voorzitter  

Tom Nowee 

tom.nowee@nunspeet-g 

emeentebelang.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 

Bestuur Gemeentebelang Jongeren  

mailto:jacqueline.mensink@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:jacqueline.mensink@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:jacqueline.mensink@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:jacqueline.mensink@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:marc.konings@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:marc.konings@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:edward.koers@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:corrie.jansen@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:corrie.jansen@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:martin.juffer@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:martin.juffer@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:pieter.jan.van.rossen@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:pieter.jan.van.rossen@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:marc.konings@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:marc.konings@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:jacqueline.mensink@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:jacqueline.mensink@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:floortje.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:floortje.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:heleen.van.tol@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:kiki.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:kiki.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Commissie Algemeen Bestuur 

Fractievoorzitter Marc Konings 
 

Nog steeds zorgen om corona 

We zien helaas nog steeds persoonlijk, sociaal 

en economisch leed door de coronacrisis en      

praten daar regelmatig over in de raad en het 

presidium (burgemeester en fractievoorzitters). 

Vanaf 1 december jl. 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 onder andere de heel zwaar     

getroffen horeca, cultuur en evenementensector.  
 

Dienstverlening receptie kan en moet beter 

Ook heb ik, naar aanleiding van signalen vanuit 

de inwoners,  aandacht besteed aan de dienst-

verlening vanuit de receptie. De medewerkers 

moeten zich aan protocollen en uitvraagscripts 

houden die regelmatig leiden tot frustratie bij de 

bellers. De burgemeester heeft aangegeven dat 

dit onderwerp wordt meegenomen in het project 

organisatieontwikkeling. Daarnaast is toegezegd 

dat er een klankbordgroep komt van raadsleden 

die input gaat geven specifiek over de ervaringen 

met dit proces. 
 

Evaluatie jaarwisseling 

In de evaluatie van de jaarwisseling heb ik mijn 

verbazing uitgesproken over het feit dat de     

schade van de jaarwisseling hoger is dan in     

andere jaren terwijl er een vuurwerkverbod was. 

Als je details bekijkt blijkt dit moeilijk te duiden. 

Ook heb ik aangegeven dat Gemeentebelang al 

jaren pleit voor centrale vuurwerkshows en het          

organiseren van gezamenlijke activiteiten tijdens 

Oud&Nieuw. De burgemeester heeft aangegeven 

onder andere de openstelling van de sporthallen 

mee te nemen in de evaluatie van dit jaar en 

eventueel in de plannen voor volgend jaar. Wat 

wel en wat niet kan is uiteraard grotendeels      

afhankelijk van het landelijke beleid.  
 

En dan de prik 

In het vragenhalfuurtje heb ik vragen gesteld of 
het college bereid is extra communicatie te      
verzorgen rondom het vaccineren. Dit omdat in 
Nunspeet de vaccinatiegraad beduidend lager is 
dan landelijk. Objectieve informatie kan mensen 
over de streep trekken en dat is in ons aller      
belang. Het college zag hier in eerste instantie 
weinig toegevoegde waarde in, maar later heeft 
de wethouder toch een breed communicatieplan 
voorgesteld.  
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Commissie Maatschappij & Middelen 

Raadslid Martin Juffer 
 

Het einde van de pandemie lijkt in zicht te komen 

en het voorjaar begint zich daarentegen aan te 

dienen. Reden genoeg optimistisch te zijn als het 

gaat om de persoonlijke belevingen. Voor velen 

van ons is het een zware tijd. Zeker wanneer je 

het sociaal domein in je portefeuille hebt en veel 

signalen krijgt van mensen die in (geestelijke) 

nood zitten vanwege de opgelegde beperkingen. 
 

De ouderen in eenzaamheid hebben het zwaar. 

Gelukkig is er in onze gemeente een groot      

netwerk wat omkijkt naar de eenzame ouderen. 

Niet dat dat netwerk de eenzaamheid weg kan 

nemen maar er is oog voor. Maar ook de jeugd 

heeft het zwaar. Zo zwaar soms dat we dat niet 

mogen onderschatten. En mijn indruk is dat het 

netwerk voor de jeugd toch minder uitgebreid is 

dan voor de ouderen. 
 

Voor de komende periode hebben wij als fractie-

leden moeten aangeven waar wij ons, binnen   

onze portefeuille de komende periode de        

aandacht aan gaan vergroten. Ik heb hier over 

nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat 

mijn aandacht meer bij de jongeren moet komen 

te liggen. Onlangs ben ik voor een bezoek naar 

het praktijkhuis in Harderwijk geweest. Ook daar 

is mij weer duidelijk geworden in wat voor een 

nare tijd de jongere kan geraken. Het praktijkhuis 

geeft trainingen in suïcide preventie. Omdat blijkt 

dat in onze provincie het aantal zelfdodingen    

onder de jongeren landelijk het hoogst is. 

Mijn prioriteit bij jeugd leggen heb ik gedeeld met 

Straathoekwerk Nunspeet en ook zij zijn hier     

enthousiast over. 
 

De afgelopen maanden heb ik nog wat vragen 

mogen stellen aan het college over diverse      

onderwerpen. Zo waren er vragen rondom eigen 

bijdrage bij ziektekosten en dan met name bij 

mensen die op bijstand niveau leven. Gemeente 

Nunspeet blijkt best wat regelingen te hebben om 

bij dit soort zaken ondersteuning te bieden. De 

‘visie sociaal domein’ is recent in de commissie 

besproken en zal in de komende raad worden 

vastgesteld. Vervolgens zal er een beleidsplan 

en een uitvoeringsplan komen. In samenhang 

met de Inclusie agenda die is opgesteld is het 

mijn verwachting dat steeds meer inwoners “mee 

kunnen gaan doen”. 
 

Wachtend op minder maatregelen, meer zon en 
een beetje meer licht hoop ik dat we met elkaar 
een fijne tijd tegemoet kunnen gaan. 



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 
 

De stationsomgeving heeft de gemoederen 
binnen de commissie R&W goed bezig 
gehouden. Waar het er al maanden naar 
uitzag dat alle partijen op dezelfde lijn zaten, 
werd er vrij plotseling toch nog gevraagd om 
een onderzoek naar het verplaatsen van het 
busstation naar het Transferium gevraagd. 
Iets wat door het college werd ontraden en 
waar ik namens Gemeentebelang ook fel 
tegen geageerd heb. Helaas was er toch een 
meerderheid om dit onderzoek uit te gaan 
voeren. Jammer, wat verplaatsing lijkt bij 
voorbaat al niet kansrijk en is volgens ons 
ook niet gewenst. Bovendien zijn andere    
betrokken partijen zoals de provincie en het 
vervoersbedrijf ook geen voorstander om het 
busstation te verplaatsen naar Transferium. 
Nunspeet loopt met deze ‘move’ wellicht een 
aanzienlijke bijdrage van de provincie mis om 
het Transferium verder in te richten als 
ontvangstlocatie en ‘toegangspoort van de 
Veluwe’ mis. Wat ons betreft dus onzinnig en 
zelfs kwalijk om een kostbaar onderzoek uit 
te laten voeren, dat ook nog eens mogelijk 
voor vertraging zorgt in het verbeteren van de 
gehele stationsomgeving. Ik meen oprecht 
dat de inwoner van Nunspeet hier bepaald 
geen dienst mee is bewezen, hopelijk wordt 
ook andere partijen dit in de toekomst 
duidelijk. Het leverde in ieder geval een      
dynamische vergadering op.  

Ook heb ik namens Gemeentebelang een 
brandbrief gestuurd naar de Gedeputeerden 
en Provinciale Staten over de recreatie-
zonering. Iets wat breed in de gemeenschap 
en de pers is opgepakt. Afsluiting van 
geliefde natuurgebieden dreigt en inwoners 
zijn niet of nauwelijks betrokken bij het maken 
van deze plannen. Deze brief en wat druk 
van onze wethouder heeft geresulteerd in    
dat het zogenoemd ‘gebiedsproces’ rondom 
het Hulshorsterzand, het proces waarbij     
belanghebbenden en inwoners aan tafel 
schuiven om mee te denken over plannen     
en oplossingen om de recreatiedruk te             
verminderen, overgedaan wordt. Goed      
voorbeeld doet volgen, inmiddels hebben ook 
andere lokale partijen uit de provincie zich 
hierover uitgesproken. Een goed (voorlopig) 
resultaat voor Nunspeet en voor Gemeente-
belang, ondanks dat een andere Nunspeetse 
partij dit resultaat ten onrechte ‘claimde’ in de 
pers. Het resultaat telt uiteindelijk zullen we 
maar denken!    

mailto:schoonmaakservicemensink@gmail.com
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Commissie Ruimte & Wonen 

Raadslid Corrie Jansen 
 

Na het vorige Klaverblad zijn we een nieuw 

jaar ingegaan. Een nieuw jaar in een vreemde 

situatie. En toch gaat ons raadswerk door.       

Gelukkig zijn er voor iedereen technische 

hulpmiddelen beschikbaar om digitaal te     

kunnen vergaderen, maar ik wacht met smart 

op het moment dat we weer in het echt      

kunnen  vergaderen. 

 

De vergaderingen van de commissie Ruimte 

en Wonen zijn de laatste maanden lang, er 

staan veel punten op de agenda. Veel punten 

waar Gemeentebelang toch ook duidelijk het 

verschil wist te maken. 

 

Zo zijn er twee stukken grond aangekocht 

door de gemeente. Één stuk waar nu camping 

Landrust is in Hulshorst en de onbebouwde 

gronden rondom de GPS. Bij beiden            

aankopen waren wij enthousiast. In Hulshorst 

is er kans voor een definitieve plek voor de 

ijsbaan en hopelijk ook voor een skeelerbaan. 

Verder wordt het sportpark uitgebreid met wat 

extra parkeerruimte. Goed voor de inwoners 

van Hulshorst. 

 

De andere kans is er voor een aantal          

ondernemers die over een tijdje een kavel 

kunnen kopen, omdat het industrieterrein de 

Kolk met 5 hectare uitgebreid kan worden. 

Ruimte voor mooie Nunspeetse bedrijven. Zij 

zorgen voor werkgelegenheid wat goed is 

voor ongemeente. 

 

Ja, en dan de woningbouw. Er zijn drie       

locaties die met woningbouw op maat 

(inbreidingsplannen) nu verder ontwikkeld       

kunnen gaan worden. 69 woningen in           

de sociale prijsklasse. Voor Gemeentebelang 

heb ik de vraag gesteld hoe lang de woningen 

beschikbaar blijven voor deze doelgroep.    

Gelukkig was het antwoord dat dit voor een 

langere periode zal zijn. Ook hoorden we dat 

er waarschijnlijk in het laatste kwartaal van dit 

jaar al gebouwd kan gaan worden op de      

locatie Kijktuinen. 

 

Wij hopen dat dit iets lucht op de woningmarkt 

geeft voor de groep jongeren en starters. 
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Commissie Maatschappij & Middelen 

Raadslid Martin Mol 

Subsidie Covid-19 cultuursector 
Begin januari heb ik namens onze fractie    
enkele schriftelijke vragen gesteld toen      
bekend geworden was dat het rijk met het 
tweede steunpakket 482 miljoen heeft        
vrijgemaakt voor de cultuursector. Onderdeel 
van het tweede sectorspecifieke steunpakket 
is een bijdrage van 150 miljoen euro voor 
gemeenten ten behoeve van de lokale       
culturele infrastructuur. Met de namen van 
Jos Lussenburg en Jaap Hiddink als onze 
voorgangers moge het duidelijk zijn dat      
Gemeentebelang kunst en cultuur een warm 
hart toedraagt en het belang hiervan voor 
onze samenleving hier nogmaals wilde       
onderstrepen. In de beantwoording van het 
college werd duidelijk dat het geld wat voor 
deze sector bedoeld is ook geoormerkt blijft 
voor cultuur, dat er al aanvragen zijn gedaan 
en dat de verwachting is dat alle gelden die 
toegekend zijn door het rijk ook in zijn geheel 
ingezet gaan worden. Onduidelijkheid is er 
voor de aanvragers momenteel nog wel… 
Het lijkt erop dat landelijk toegekende NOW-
regelingen door het rijk als omzet worden 
aangemerkt waardoor er een verrekening 
zou moeten plaatsvinden wat natuurlijk heel 
raar is… een sigaar uit eigen doos. We       
blijven de situatie nauwgezet volgen. 
 

SOS Nunspeet 
Sinds 9 december zijn de meeste winkels in 
onze dorpen gesloten, de horeca al sinds 13 
oktober. Dat is voor betreffende ondernemers 
een hard gelag. Alle steunmaatregelen ten 
spijt betekent het voor velen keihard knokken 
om het hoofd boven water te houden.          
De meeste winkels en horecabedrijven zijn 
(telefonisch, via mail en social media) wel 
bereikbaar en mogen nu mondjesmaat weer 
klanten toelaten. Allerlei afhaal- en bezorg-
initiatieven zijn er opgetuigd om u als klant  
zo goed als mogelijk te kunnen bedienen. 
Blijf de ondernemers steunen. Zonder    
vitale winkels geen vitale horeca en zonder 
klanten geen vitaal centrum. 
 

Hulde aan de initiatiefnemers van de lokale 
actie SOS Nunspeet om een fonds op te 
richten waar ondernemers in financiële      
problemen een beroep op kunnen doen en 
trots op onze wethouders die samen namens 
Gemeentebelang een mooi bedrag bij elkaar 
hebben gelopen om dit initiatief financieel te 
ondersteunen. Laten we hopen dat mede 
dankzij deze extra steun de middenstand 
overeind kan blijven en wij, nadat we allen 
zijn gevaccineerd, deze zomer weer kunnen 
genieten van drukke winkelstraten met       
gezellige volle terrasjes.  
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Commissie R&W + M&M 

Raadslid Ans Pluim 

Soms frustrerend… 

Begin januari werden we allen verrast door 

het bericht dat in De Foreesten in Vierhouten 

mogelijk minimaal 100 arbeidsmigranten    

worden gehuisvest. 100 is wel erg veel voor 

deze kleine gemeenschap. Ook vervelend 

voor het college van de gemeente Nunspeet 

dat net besloten had het beleid rondom de 

huisvesting van arbeidsmigranten in 2021 op 

te pakken. Door deze ontwikkelingen werden 

ze gedwongen snel te schakelen. 
 

Direct is in januari een voorstel aangenomen 

waardoor men een jaar de tijd heeft om het 

beleid vorm te geven en tegelijk is een       

ontwerpbesluit tot weigering van de omge-

vingsvergunning Foreesten ter inzage gelegd. 

Dit besluit  ligt tot 16 maart ter inzage en tot 

deze datum kunnen er zienswijzen worden 

ingediend. Als inwoner van Vierhouten houdt 

deze ontwikkeling me danig bezig. Het is best 

moeilijk om objectief te blijven. Alles duurt  

lang en niks kan met een hamerklap worden 

veranderd. Als raadslid begrijp je dit proces, 

maar als inwoner is dit soms wel frustrerend. 
 

Maar je kan wel wat bijdragen… 

Door deze gebeurtenis ontdekte ik echter dat 

de communicatie van en naar de gemeente 

niet zo soepel en vanzelfsprekend verloopt 

als het hoort. Brieven aan het college en raad 

verschijnen niet in de mailbox van raadsleden 

en vragen blijven liggen. Het blijkt dat deze 

brieven behandeld worden als ingekomen 

stuk en bij de volgende raadsvergadering, 

zeker in dit geval veel te laat natuurlijk,      

ingebracht worden. Deze werkwijze blijkt    

jaren geleden ingevoerd te zijn. Ook bij het 

verzenden van ontvangstbewijzen bleek  één 

en ander te happeren. Daarom heb ik over dit  

onderwerp vragen gesteld. De burgemeester 

heeft deze problematiek herkent en erkent. Er 

komt een klankbordgroep om de communica-

tie van het gemeentelijk apparaat onder de 

loep te nemen. Namens Gemeentebelang ga 

ik plaats nemen in deze klankbordgroep. 
 

“Wat verder ter tafel komt” … 

Momenteel loopt nog de discussie rondom de 

Foreesten, ligt het paraplu beleidsplan 

Bed&Breakfast op tafel en komt er weer wat 

beweging in de realisatie van IKC-Oost. Het 

houdt me van de straat en door samen te 

werken krijg ik er wel energie van.  

Wordt vervolgd. 
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Word lid van Gemeentebelang en doe mee! 
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. 

 
 

Vacature voor enthousiaste (steun)fractieleden  
Met het oog op de 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 pro-

motiecommissie, 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 
 

Wat wij bieden: 

Steunfractieleden leren, door middel van praktijkgerichte voorbeelden zichzelf te ontwikkelen tot volwaardige 

fractieleden, zodat zij in de toekomst zittende fractieleden kunnen opvolgen. 

 

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 

http://www.nunspeet-gemeentebelang.nl

