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Gemeentebelang: schrappen buslijnen onacceptabel 
 

Gemeentebelang vindt het onacceptabel dat busvervoerder Keolis buslijnen wil 
schrappen op de Veluwe. Door het schrappen dreigt de scholierenlijn naar Del-
tion Zwolle en de verbinding met Hulshorst te verdwijnen. Bovendien komt er in 
Vierhouten en Elspeet in het weekend geen bus meer.  

De gemeente heeft zelf geen directe invloed op het 
voornemen van de busvervoerder, maar raadslid 
Pieter-Jan van Rossen vraagt het college met klem de 
zorgen en bezwaren over te brengen naar de 
busvervoerder en de provincie: “Met de ingreep in het 
openbaar vervoer komen onze kernen en scholieren 
in de kou te staan. We begrijpen dat het openbaar 
vervoer geleden heeft onder de coronacrisis en 
maatregelen moet nemen, maar onze inwoners en 
gasten mogen niet het kind van de rekening zijn.” 

Volg voor meer nieuws onze sociale mediakanalen 
en/of bezoek onze website: 
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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 

Even voorstellen 

Een nieuw Klaverblad valt weer op de mat en is ook online te vinden op de website. Het staat weer boordevol       
politieke informatie en het laatste verenigingsnieuws. Als lokale politieke vereniging zijn wij al sinds 1945 actief door 
en voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet. Ook Het Klaverblad zit alweer in het 41ste levensjaar en is nog 
steeds actueel.   
 

Gemeentebelang informeert en betrekt haar leden altijd en overal. Na een welverdiende zomervakantie voor          
iedereen zullen de volgende edities nog  meer geel gaan kleuren. We gaan ons met elkaar opmaken voor de       
verkiezingen van 2022 en de goede lezers zullen het in de bijdrages gaan merken. Standpunten zullen liberaal,     
socialistisch of vanuit christelijk perspectief naar voren komen. Gelukkig leest u bij Gemeentebelang het algemeen 
belang terug, want wij maken geen onderscheid en zijn er al meer dan 75 jaar voor alle inwoners. 
 
 

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

Mijn naam is Daniëla Koster, op het moment van schrijven ben ik nog net 49 jaar. Vanaf mijn babyjaren 
woon ik in Nunspeet, begonnen boven de Binnenhof, Visserlaan, Israëlserf, Zeeweg, Duinweg, Zandhuis-
weg, kort uitstapje naar Harderwijk en nu gelukkig weer terug aan de Heemskerklaan. Ik heb meerdere    
wijken in Nunspeet mogen ‘beleven’, elke wijk haar eigen charme. 
 

Ik ben trotse moeder van twee dochters van 20 en 21 jaar, en nu inmiddels 5 jaar samen met Wessel, 
Wessel heeft een zoon van 11 jaar en komt van oorsprong uit Schoonhoven. 

Toen we 3 jaar geleden voor de beslissing stonden wat onze gezamenlijke woonplaats zou worden, konden we niet 
anders dan voor Nunspeet kiezen.  
 

Nunspeet heeft veel te bieden met zijn bossen, de Randmeren, een fijn centrum en een prettige leefomgeving. Ook 
wat ondernemers betreft heeft Nunspeet van alles in huis, en heb je bijna, zo niet alles wat je nodig zou kunnen    
hebben bij de hand. In mijn jeugd wist ik zeker dat ik Nunspeet zo snel mogelijk zou verlaten, maar in de jaren ben ik 
van Nunspeet gaan houden en zou niet meer weg willen uit ons dorp. 
 

Zo’n 30-35 jaar geleden begon ik mijn werkzame leven bij Meijers in de Dorpsstraat, waar ik met plezier een aantal 
jaar heb gewerkt, daarna ben ik richting de financiële administratie gegaan en heb ik bij verschillende bedrijven in de 
regio gewerkt. Momenteel ben ik bezig met een studie in Belastingrecht en hoop deze eind van het jaar af te ronden. 
 

Als steunfractielid wil ik graag mijn steentje bijdragen om te zorgen dat Nunspeet een prettige gemeente blijft om te 
wonen en te werken, en waar nodig een stukje mooier te maken. Het fijne van Gemeentebelang is daarbij dat wij 
gaan voor het belang van alle Nunspeters en niet voor een specifieke achterban. 
 

Het zou mooi zijn als de jongere generatie over een aantal jaren ook, of nog steeds, kan zeggen dat ze Nunspeet 
waarderen en het een warm hart toedragen.  

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 
De sport- en beweegaanbieders kunnen steeds meer activiteiten aanbieden en daar zijn wij heel blij mee. Niet     
alleen lichamelijk, maar ook geestelijk helpt het onze inwoners om actief mee te doen of sociaal verbonden te zijn 
aan een vereniging of club. We investeren daarom volop in het nieuwe sport- en recreatiecomplex op De Wiltsangh, 
de (kunst)grasvelden in elke kern en goede ideeën/initiatieven krijgen ondersteuning, onder andere vanuit het lokaal 
sportakkoord.  
 

Naast de primeur van de bouw van een geweldig recreatief zwembad, met chloorvrij doelgroepenbad, verlengde 
sporthal en aparte turnhal hebben we nog een nieuwtje. De gemeente Nunspeet gaat een topsportevenement      
organiseren. Het Nederlands Kampioenschap Tijdrijden komt in 2023 naar Vierhouten. Over een ongekend mooi 
parcours, via Elspeet, zal de Nederlandse wielertop strijden om het felbegeerde rood, wit, blauwe tricot.   
 

Economie & Werkgelegenheid 
SOS Nunspeet, het noodfonds en de actie ‘koop/bestel lokaal’ zijn door de gemeente gefaciliteerd. Ook hebben wij 
via de Regio Zwolle veelvuldig gebruik gemaakt van opleidingvouchers. Inwoners en bedrijven (medewerkers)     
kunnen zich omscholen, bijscholen of een opleiding volgen met een vergoeding vanuit Regio Zwolle. Van de 22    
gemeenten staat Nunspeet op de 4e plaats met de afname van opleidingvouchers. Een goede score om concreet 
aan de toekomst van jezelf (www.upgradejezelfregiozwolle.nl) of het bedrijf te werken.  
 

Het heropenen van de samenleving is ook voor onze ondernemers belangrijk. Wij houden daarom continu vinger 
aan de pols en gelukkig mogen we de fysieke bedrijfsbezoeken weer hervatten. 
 

Verkeerszaken  
De Harderwijkerweg (buiten de bebouwde kom) is succesvol aangelegd. We hebben in vier nachten het asfalt      
verwijderd en een nieuwe toplaag gedraaid, zodat het doorgaande verkeer niet of nauwelijks hinder heeft 
ondervonden. Ook zijn we bezig met de voorbereiding van de bestektekeningen voor het Verkeersplan Vierhouten 
(1e fase). Door middel van klinkerbestrating wilen we het dorpse karakter benadrukken en de snelheid eruit halen in 
de bebouwde kom.  
 

Tot slot kijken we ook naar de toekomst en zijn we bezig met een visie op laadpalen en het verkeersgedrag in de 
toekomst. Wij houden u graag op de hoogte en schroom niet om bij vragen contact met ons op te nemen.  

Goed op weg 
We zitten alweer in de zomer, de tijd is weer snel gegaan. De maanden mei en juni staan altijd in het teken van veel 
avonden en grote druk om voor de zomer nog een aantal dingen af te ronden. In mei heeft de commissie Ruimte en 
Wonen besloten om het busstation te laten op het stationsplein. Dit zorgt ervoor dat we verder kunnen bij stations-
omgeving om het definitief ontwerp te maken. Eerder heb ik al een keer genoemd dat de gemeente aanspraak kan 
maken op de regiodeal (een subsidie van 75%), deze regiodeal willen we inzetten voor het transferium. Deze zal 
dan een opwaardering krijgen naar een ontvangstlocatie van de Veluwe. Hier zullen routes starten (MTB, fietsen, 
wandelen), er komt meer parkeren, de toren wordt opgeleukt en nog veel meer. Dit vraagt veel gesprekken met alle 
partners in die omgeving. Dit doen we ook binnen de stationsomgeving met een stakeholdersavond. Hierin wordt 
per deelgebied gesprekken gevoerd hoe het definitief ontwerp het beste kan worden ingevuld. Volop voortgang dus 
in dit project. Al zit er ook spanning in de planning, vooral het bestemmingsplan is een ijkmoment. Hierin speelt stik-
stof natuurlijk een rol. 
 
Een ander onderwerp waar ik momenteel druk mee ben is de voorbereidingen voor het participatiebeleid. Hoe gaan 
we om met onze inwoners en welke rol krijgen inwoners op welk moment en op welke manier. In september gaan 
we de eerste contouren hiervan bespreken met de gemeenteraad. Ik ben ook benieuwd hoe zij hier naar kijken.   
Uiteindelijk zal dit aan het einde van het jaar vastgesteld moeten worden.  
 
Mooi om hier nog even te noemen is het centrum. De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het upgraden van 
het centrum. Eerst het Whemeterrein en toen het Marktplein. De laatste hand is de afgelopen maanden gelegd door 
het plaatsen van de GOBO projecties (lichtprojecties met verschillende plaatjes, voor elk seizoen een andere) en 
het plaatsen van de boombakbanken. In een overleg met de centrumondernemers, noemde een ondernemer het 
centrum gezellig. Zijn woorden daarbji waren, “ik had nooit gedacht dat ik het gezellig zou noemen”. En ik vind dat 
ook, met de terrassen, de boomverlichting (gerealiseerd door de ondernemers), het Marktplein, het Whemeterrein, 
zetten we mooie stappen. Dit jaar nog gaan we ook nog de koppen van de Dorpsstraat verbeteren en gaan we     
vaste fietsparkeerplaatsen realiseren. Dus klaar zijn we nog niet, maar we zijn goed op weg.  

http://www.upgradejezelfregiozwolle.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 

Campagne 2022 

Afgelopen april hebben wij tijdens de algemene ledenvergadering Mark van de Bunte als lijsttrekker gekozen. Het kie-
zen van de lijsttrekker is de eerste stap voor de campagne 2022.  
Tot 1 juni konden de aanmeldingen aangeleverd worden voor de groslijst. Met de ingezonden documenten zijn wij nu 
druk doende om hier een mooie evenwichtige lijst van te maken. De groslijst wordt voorgelegd in de nog te plannen 
extra algemene ledenvergadering op woensdag 10 november 2021. Zet alvast deze datum in de agenda. 
 
Daarnaast zijn ook de Verkiezingsprogrammacommissie en de Promotiecommissie nu opgestart. Mooi is om te zien dat 
een ieder positieve energie heeft we nu de eerste stappen aan het zetten zijn. Daar waar de coronaregels het toelaten 
willen samen met u een themabijeenkomst plannen om zaken voor het verkiezingsprogramma te spiegelen en te       
discussiëren over thema’s. 
Nu Nederland langzaam van het slot af gaat zien we ook dat de gele jassen weer op straat zichtbaar worden. De eerste 
werkbezoeken zijn gepland en we hopen dat wij vanaf september volop onze activiteiten kunnen en mogen oppakken. 
 

Heideloop 

Ook hebben wij goede hoop dat op zaterdag 4 september 2021 weer een Nunspeetse Heideloop mag plaatsvinden. 
We willen deze editie zowel het hardlopen als het wandelen mogelijk maken. 
Enkel op het moment van schrijven is het nog niet mogelijk om een vergunning aan te vragen. Wij zijn al wel in gesprek 
met de gemeente en ook zij zijn in afwachting van regels vanuit de Veiligheidsregio. 
Blijf daarom vooral onze website en sociale kanalen volgen voor het laatste nieuws. 

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


Jacqueline Mensink 

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  

 

 

 

 

 

 

Floortje Zwinkels 

floortje.zwinkels@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

 

 

 

 

 

 

Kiki Zwinkels 

kiki.zwinkels@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Gemeentebelang Jongeren  

Daniëla Koster 

daniela.koster@nunspeet-

gemeentebelang.nl  

 

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:floortje.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:floortje.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:kiki.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:kiki.poorter@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:daniella.koster.@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:daniella.koster.@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:jacqueline.mensink@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:daniella.koster.@nunspeet-gemeentebelang.nl
mailto:jacqueline.mensink@nunspeet-gemeentebelang.nl
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Commissie Algemeen Bestuur 

Fractievoorzitter Marc Konings 
 

Verder na Corona 

Er is veel persoonlijk, sociaal en economisch 

leed door de coronacrisis en daar praten we als 

raad regelmatig over. Hoewel we voorlopig nog 

niet van corona af zijn zijn er toch nu de nodige 

lichtpuntjes: de scholen en horeca zijn deels 

weer open, de eerste stappen zijn gezet voor de 

cultuursector en er kan weer veel op sportgebied. 

Binnen haar mogelijkheden heeft de gemeente 

veel gedaan om de getroffen mensen en           

sectoren te helpen. Dat zal nog wel even nodig 

blijven maar ook andere onderwerpen krijgen 

weer aandacht en dat hebben we geweten. Het is 

de laatste maanden in alle commissies druk en 

dat houdt ook voor mij in: veel lezen, mailen en 

bellen!   
 

Perspectievennota 

Voor het eerst hebben we dit jaar de begrotings-

cyclus ingezet met de perspectievennota. In deze 

nota staat wat alle fracties belangrijke onderwer-

pen (perspectieven) vinden richting de toekomst. 

Veel financiële ruimte is er niet en er liggen al 

onderwerpen voor lange tijd vast, maar er waren 

toch de nodige specifieke aandachtspunten. Op 

basis hiervan is door fractievoorzitters, omdat het 

alle portefeuilles  betreft, gediscussieerd en zijn 

we tot een gezamenlijke lijst gekomen die we    

willen terugzien in de begroting. Wij hebben met 

name specifieke aandacht gevraagd voor de     

inzet van BOA’s in de wijk, de uitbreiding van de 

schaapskooi en een onderzoek naar een milieu-

straat in Nunspeet. 
 

Herbenoeming burgemeester 

Alle fractievoorzitters zitten in de vertrouwens-

commissie die een advies geeft over mogelijke 

herbenoeming van de burgmeester. Zijn termijn 

loopt begin volgend jaar af en wij gaan als raad 

over of hij wordt herbenoemd. Wordt denk ik een 

interessant traject! 
 

Verder, hoe dan? 

Vanaf begin september gaan we weer vol aan de 

bak en tot die tijd zijn er al de nodige acties voor 

de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zelf zit 

ik in de commissie die de kandidatenlijst voor 

maart 2022 gaat voorbereiden en in goede       

samenwerking met het bestuur en de fractie zul-

len nog veel zaken opgepakt worden. Nu eerst 

de vakantieperiode in. Daar zijn we allen een 

beetje aan toe. Genoeg digitaal vergaderd.       

Hopelijk kunnen we allen genieten van de toege-

nomen vrijheden deze zomer.  
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Commissie Maatschappij & Middelen 

Raadslid Martin Juffer 
 

De zomer is dan eindelijk begonnen.  Vaccinaties 

lopen als een trein en de mondmaskers mogen 

af. Nederland doet het heel aardig op het EK en 

de economische vooruitzichten zijn zeer gunstig. 

Wat kan ons nog gebeuren zou je zeggen? 

Dat de pandemie op zijn retour lijkt is echt een 

maatschappelijke opluchting. Hoeveel leed dat  

wel niet gebracht heeft is voor velen van ons niet 

onder woorden te brengen. Maar met het feit dat 

die pandemie op zijn einde loopt worden we    

misschien wel weer des te meer geconfronteerd 

met ons dagelijkse ‘klein leed’. 
 

Vanuit de commissie M&M maak ik echt mooie 

dingen mee, krijg ik vaak blije verhalen en wordt 

er fantastisch samen gewerkt tussen mensen, 

organisaties en instanties. Dit allemaal om mooie 

dingen te realiseren voor onze inwoners.  

Maar er zit ook een keerzijde aan en dat noem ik 

het ‘kleine leed’. Daarmee wil ik leed zeker niet 

bagatelliseren want ik realiseer mij goed dat ook 

‘klein leed’ een enorme impact kan hebben op 

ons bestaan. 
 

Vanuit de fractie is naar voren gekomen dat ieder 

raadslid een speerpunt tot aan de verkiezingen 

formuleert. Daar zal de komende tijd meer aan-

dacht naar gaan. Vanuit mijn portefeuille heb ik 

gekozen voor Jeugd. En met Jeugd ben ik de   

afgelopen periode bovengemiddeld druk          

geweest. Er is een klankbordgroep ingericht om 

te monitoren wat de ontwikkelingen zijn als het 

gaat om het terugdringen van de tekorten, de 

aanbesteding Jeugd waar ik bij betrokken ben 

geweest. Wat ook mooi was in dit proces was dat 

er nadrukkelijk op regionaal vlak overleg plaats 

heeft gevonden. Zo krijg je toch iets meer beeld 

bij fracties uit naast gelegen plaatsen. 
 

Tot slot een onderwerp waar ik pas een blog over 

heb geschreven en dat ging over het middelen-

gebruik (en dan met name 3MMC) en de          

beschikbare buddy’s. Vorige week heb ik een 

presentatie van Tactus verslavingszorg over dit 

onderwerp bijgewoond. In die presentatie werd 

duidelijk dat het middelengebruik in de gemeente 

Nunspeet hoger ligt dan de omringende buur-

gemeentes. Persoonlijk vind ik dat een zorgelijke 

ontwikkeling. Ik weet dat er, ook vanuit de       

gemeente best e.e.a. ingezet wordt om drugs-

gebruik onder de aandacht te krijgen maar het 

lijkt water naar zee dragen. Goed mogelijk dat ik 

over dit onderwerp na het zomerreces in beeld 

kom. Voor nu alvast een fijne zomer gewenst. 



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 
 

In het vorige Klaverblad schreef ik over de 
stationsomgeving (en het onderzoek naar 
een eventuele verplaatsing van het bus-
station) en de inzet namens Gemeentebelang 
om een beter proces te bewerkstelligen in de 
recreatiezonering. Beide onderwerpen zijn 
nog altijd actueel.  

Gelukkig is de verplaatsing van het bus-
station van de baan. Gemeentebelang was 
daar van begin af aan erg stellig in: een 
slecht idee. Een onafhankelijk onderzoek 
heeft dit bevestigd en daarna was het ook 
voor de andere fracties in de raad duidelijk. 
Een mooi resultaat voor Gemeentebelang en 
bovenal voor de gemeente Nunspeet.   

Het proces van recreatiezonering loopt nog 
volop. Het is goed dat, door de bijdrage van 
Gemeentebelang en de vele andere                
betrokkenen binnen en buiten Nunspeet, er 
een nieuw en breder participatieproces       
opgestart is. Maar toch zijn er gemengde   
gevoelens, omdat niet alles bespreekbaar 
blijkt, ondanks dat de gedeputeerde dit wel 
had toegezegd. Dit proces blijven we dus 
kritisch volgen.  

Ad-hoc kwam daar het voornemen van de 
regionale busvervoerder tussendoor om 
bepaalde lijnen te schrappen, waardoor 
Hulshorst permanent zonder busverbinding 
zou komen te zitten en Vierhouten en Elspeet 
op de zondag. Reden voor ons om direct 
schriftelijke vragen te stellen om zo ons eigen 
college (en dan met name onze eigen 
wethouder) ruggensteun te geven in het 
gesprek met de provincie en de vervoerder 
hierover. Gelukkig is dit, mede door het snelle 
en adequaat optreden van het college, 
grotendeels afgewend. Wederom een mooi 
resultaat voor de gemeente Nunspeet.  

Nog eventjes en dan start het zomerreces. 
Tijd voor rust, hopelijk een prachtige 
Heideloop en alvast eens goed nadenken 
over de verkiezingen, die ook in zicht komen. 
Alvast een prachtige zomer toegewenst!  

mailto:schoonmaakservicemensink@gmail.com
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Commissie Ruimte & Wonen 

Raadslid Corrie Jansen 
 

Bijna vakantie... 

Ik ben er aan toe, en jij? Ik hoop dat een ieder 

even afstand kan nemen van de dagelijkse 

sores. Voor nu is het nog afwachten hoe het 

één en ander zich gaat ontwikkelen qua      

regelgeving. 

Ik ben er aan toe schreef ik, ja er waren de 

laatste maanden uitgebreide onderwerpen 

met een zelfde uitgebreide hoeveelheid        

stukken om te lezen en de bijbehorende 

uitgebreide vergaderingen. Half 12 's avonds 

was geen uitzondering. 

 

Zo zaten er bij de Regionale Energie         

Strategie honderden pagina's om te lezen en 

in 1 stuk stonden 72 linken naar internet-

pagina's met extra informatie. Buiten het 

lezen en voorbereiden van de woordvoering 

over de onderwerpen komen er ook 

gesprekken met inwoners bij. En dat vind ik 

leuk om te doen. Uit kunnen leggen waarom 

onze fractie een bepaald standpunt inneemt. 

Je hoort ons wel eens zeggen dat het grote 

algemene belang boven het individuele       

belang gaat. Ja dat is zo maar... dat neemt 

niet weg dat we juist voor die individu wel in 

de bres springen dat zijn, haar of hun          

belangen wel meegenomen worden. 

 

Belangrijke onderwerpen uit mijn portefeuille 

waren: 

-het instemmen met de RES. We blijven er 

kritisch op, maar moeten ook een stap verder 

nemen in het opwekken van nieuwe energie. 

-het niet instemmen met een aangepast 

bestemmingsplan voor Hoophuizen. Wij 

vinden het niet goed dat illegale handelingen 

beloond worden. 

-Je hebt vast in de krant de aandacht voor 

onze vraag met betrekking tot woningbouw 

gezien. Gemeentebelang wil graag weten wat 

1 extra bouwlaag kan betekenen bij projecten 

die moeilijk van de grond komen. 

-Tja en dan het Masterplan van de Nestlé. 

Daar hebben wij veel vragen over gesteld om 

nu bij de beeldvorming onze bezwaren en 

aandachtspunten mee te geven. We zullen bij 

het bestemmingsplan wat volgt dit goed in de 

gaten houden wat dit voor omwonenden en 

ons dorp gaat betekenen. 
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Commissie Maatschappij & Middelen 

Raadslid Martin Mol 

Toekomstige exploitatie Kulturhus        
Elspeet  
Al jaren is het Kulturhus onderwerp van     
gesprek geweest in zowel de commissie 
Ruimte en Wonen (november 2019) als in de 
Commissie Algemeen Bestuur.  (september 
vorig jaar) Dit keer was het ‘mijn pakkie an’. 
Dat betekende dat het plan dat ter peiling 
werd voorgelegd behoorlijk concreet was en 
tot een afronding kon komen. Voor ons als 
Gemeentebelang was van meet af aan het 
uitgangspunt in onze afwegingen: Investeer 
in mensen in plaats van stenen! Voor ons 
betekent dat nog steeds als er gesproken 
wordt over het Kulturhus: Een breed gedra-
gen dorpshuisfunctie voor alle Elspeters! 
Met het bestuur van Stichting Dorpshuis    
Elspeet (SDE) als drijvende kracht alsmede 
detoezegging van het bestuur van Oranjehof 
om waar mogelijk constructief samen te    
werken geeft dit plan perspectief voor een 
gedragen dorpshuisfunctie in Elspeet. 
 
Lokale economie   
Na een kleine anderhalf jaar lijken we bijna 
verlost van de beperkende maatregelen als 
gevolg van het Covid-19 virus. Gelukkig is 
Nederland voortvarend bezig met het        
vaccineren wat nu steeds meer zijn vruchten 
begint af te werpen. Van de vele klanten die 
ik in de winkel spreek is iedereen blij dat de 
mondkapjesplicht per 26 juni is vervallen. Dat 
geeft een groot gevoel van vrijheid. Je kan op 
iemands gezicht weer een glimlach zien en 
elkaar beter verstaan. Fijn dat alle winkels 
weer volop mogen draaien kunnen en de    
horeca steeds meer ruimte krijgt. Laten we 
allemaal de lokale economie blijven steunen 
en hopen dat de verliezen die de bedrijven 
hebben opgelopen als gevolg van de crisis-
beperkende maatregelen te boven komen en 
weer een boterham kunnen verdienen. 
 
Reces      
In juni hebben we nog een paar digitale     
vergaderingen staan en daarna reces. Na de 
vakantieperiode gaan we gelukkig weer     
fysiek bij elkaar komen. Zowel de fractie als 
commissie en raad. Misschien iets minder 
effectief qua tijd maar het geeft wel veel meer 
de verbinding en interactie met elkaar.  
 
Tot slot wens ik u allen een fijne vakantie toe.  
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Commissie R&W + M&M 

Raadslid Ans Pluim 

En de wereld draait door  
De vorige keer heb ik het gehad over de     
ontwikkelingen rondom Hotel de Foreesten in 
Vierhouten. De plannen voor het huisvesten 
van arbeidsmigranten in het hotel midden in 
Vierhouten en de onrust wat dit allemaal     
teweeg bracht. Inmiddels zijn deze plannen 
mede door het werk van de actiegroep Fo-
reesten onder leiding van een kundig jurist 
een halt toegeroepen.  
Momenteel is Hotel De Foreesten van binnen 
en buiten mooi gerenoveerd en kunnen de 
toeristische gasten er heerlijk genieten. Voor 
Vierhouten en voor onze gemeente een mooi 
resultaat. 
Inmiddels maak ik het tweede zomerreces als 
raadslid mee en hoort het helemaal bij mijn 
leventje. Wel hoop ik dat we na de zomer 
weer fysiek gaan vergaderen. Nu is het zo dat 
ik online op mijn zolderkamertje zit en dat ik 
input vanuit de fractie krijg via de tablet of de 
telefoon. Mijn blik gaat van scherm naar 
scherm. Ik denk dat dit een heel lachwekkend 
gezicht is als dit in de raadszaal ook zo gaat. 
 

Ik ben een op en top coronaraadslid dat ook 
straks in de raadszaal haar “mannetje” zal 
staan. Gelukkig sta je er bij Gemeentebelang 
nooit alleen voor. Bij elke commissie word ik 
fysiek bijgestaan door 2 collega-fractieleden 
en ook daar is de telefoon nog gewillig. Ik 
moet er niet aan denken dat je als één of 
tweemansfractie alle stukken moet lezen, 
scannen, beoordelen en ook het woord nog 
moet voeren als vertegenwoordiger van een 
partij. Super blij dus met onze grote, maar 
wat nog belangrijker is meelevende fractie.  
 

Gelukkig waren er in het afgelopen halfjaar 
binnen mijn portefeuille onderwerpen waarbij 
ik iets meer moest laten zien dan alleen maar 
“zwiegen en ja-knikken’. Onder anderen het 
masterplan en amendement kunstgrasvelden, 
bestemmingsplan Elspeet Noordwest met 
een wooncomplex van 3/4 lagen en het     
principeverzoek Elspeterbosweg 37. Allemaal 
onderwerpen waar we als fractie een          
gezamenlijk standpunt over hebben maar 
welke niet altijd bij de overige fracties in    
goede aarde vallen.  Het standpunt van      
Gemeentebelang naar voren brengen is een 
voorrecht maar op een bepaalde manier ook 
best spannend. 
De vakanties staan voor de deur. De tijd 
vliegt. De verkiezingen liggen in het verschiet 
het plan de campagne wordt uitgerold. Super-
leuk allemaal. Vanuit Vierhouten wens ik jullie 
een fijne zomer, een zomer met nog wel wat 
beperkingen maar ook een zomer waarin we 
elkaar weer kunnen en mogen ontmoeten.  

www.nunspeetseheideloop.nl

https://www.nunspeetseheideloop.nl/
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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 de noodraad in 1945 

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

