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Gemeentebelang wil welzijn in alle kernen 
 

Gemeentebelang heeft vragen gesteld over de wijze van 

verdeling van de welzijns-subsidies over de kernen. Aanleiding is 

het bericht dat Stichting Welzijn Nunspeet (SWN) in september is 

gestopt met haar activiteiten in Vierhouten. 

Het college geeft aan dat de voorwaarde voor subsidies aan de 

welzijnsorganisaties onder andere een goed aanbod is, wat goed 

gespreid is over de kernen. Blijkbaar is  de activiteit in Vierhouten voor SWN niet rend-

abel en door de financiële druk is dus besloten de activiteit te beëindigen. 

Om te borgen dat er welzijnsactiviteiten blijven plaatsvinden in Vierhouten gaat de    

gemeente in gesprek met zowel de SWN als andere welzijnsorganisaties. 

Wij houden de vinger aan de pols want voor Gemeentebelang is de aanwezigheid van 
activiteiten in alle kernen een belangrijk thema. En waar dat niet rendabel zou kunnen, 
moet met de betrokken dorps- en buurtverenigingen nagedacht worden over een      
passende oplossing. 
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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 

Warmlopen 
We beginnen weer warm te lopen zonder anderhalve meter voor onder andere evenementen. De Nunspeetse 
Heideloop was bijvoorbeeld een mooi success en samen kunnen we steeds meer. We ontmoeten elkaar weer fysiek, 
op de (sport)vereniging of op school. En ook politiek gezien zijn wij de afgelopen zomer aan het warmlopen geweest.  
 
Van volledig digitaal, hybride naar elkaar weer echt in de ogen kijken. Het Klaverblad is van alle markten thuis, het 
staat op de website en valt ook nog eens bij u op de mat. De bijdragen zijn stuk voor stuk weer het lezen waard en 
ook de schrijvers zijn aan het warmdraaien. Iedereen is weer in de pen gekropen en staat in de startblokken voor een 
mooi politiek jaar. Het lijkt wel alsof er verkiezingen aankomen... 
 

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

Beste Gemeentebelangers,  
 

Mijn naam is Thomas van den Hoorn, 20 jaar en geboren in Elspeet waar ik nog steeds met veel plezier 
woon bij mijn ouders en oudere broer.  
 

Momenteel volg ik de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. 
Inmiddels heb ik het tweede jaar van mijn bachelor afgesloten en zal ik na de zomer beginnen aan een 
minor Economie. Naast mijn studie sport ik graag, zo ben ik al sinds de ‘kabouters’ lid bij de voetbalvereniging        
Elspeet waar ik naast voetbal de laatste twee jaar ook regelmatig een wedstrijdje fluit. Naast voetballen vind ik het 
ook leuk om een rondje hard te lopen of te ‘gravelen' op de gravelbike.  
 

Ik volg al een geruime tijd de politiek op landelijk niveau, de laatste jaren ben ik ook steeds meer de gemeentelijke 
politiek in Nunspeet gaan volgen. Ik merkte dat ik dit interessant vond, met name doordat ik door mijn studie steeds 
beter begreep hoe besluiten worden genomen en wat daar allemaal bij komt kijken. Ook het feit dat gemeentelijke 
besluiten vaak zichtbaar of merkbaar zijn in mijn eigen omgeving maakt dat ik gemeentepolitiek steeds interessanter 
ben gaan vinden. Uiteindelijk heb ik daarom besloten om politiek actief te worden in de gemeente Nunspeet.  
 

De reden dat ik vervolgens heb gekozen voor Gemeentebelang is drieledig. Ten eerste spreekt het mij aan dat      
Gemeentebelang een lokale partij is waardoor ik zeker weet dat binnen de partij het belang van de Gemeente      
Nunspeet voorop staat en ‘Haagse invloeden’ geen rol spelen. Ten tweede spreekt het mij aan dat Gemeentebelang 
een partij is die niet handelt vanuit een levensbeschouwing overtuiging. Hoewel ik christelijk ben opgevoed ben ik 
ervan overtuigd dat het belangrijk is om politiek en geloof gescheiden te houden. De laatste en misschien wel        
belangrijkste reden voor mijn keuze voor Gemeentebelang zijn echter de standpunten die mij aanspreken en waar ik 
me in kan vinden.  
 

Ik hoop dat ik de komende periode samen met jullie mag bijdragen aan het realiseren van zoveel mogelijk van deze 
standpunten. Ik heb hier in ieder geval heel veel zin in en zie ernaar uit jullie (fysiek) te mogen ontmoeten! Mochten 
jullie nog vragen hebben voor mij, dan hoor ik dat graag. 

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

Wethouder Mark van de Bunte 

Economie 
De economie van Oost-Nederland is de allerbeste van Europa kopte een regionale krant onlangs. Hetgeen wij    
natuurlijk allang wisten, want ons midden– en kleinbedrijf in de bouw, metaal en techniek heeft moeite de grote 
vraag bij te benen. De gemeente Nunspeet is gekend om haar maakindustrie en familiebedrijven en zij klimmen 
razendsnel uit de ‘krimp’ veroorzaakt door de pandemie. Er is een tekort aan (bewerkte) grondstof en ook goede    
medewerkers zijn schaars. Via Regio Zwolle proberen wij opleidingen en omscholingen te organiseren en ook met 
onder andere de Techniekacademie hebben wij oog voor ons MBO+ landschap. Het feit dat wij weinig universitair of 
hooggeschoolden hebben werkt dus in ons voordeel. Het letterlijk werken met de handen heeft ons nog nooit 
windeieren gelegd en het strookt ook met onze Veluwse mentaliteit van mouwen opstropen en kop d’r veur! 
 
Sport 
We kijken uit naar een volledig sportseizoen zonder beperkingen en met mooie activiteiten en evenementen. De 
sport– en beweegaanbieders hebben veel gevraagd van besturen, vrijwilligers en leden. Zij hebben allemaal keihard 
gewerkt om sport en bewegen mogelijk te houden gedurende de coronapandemie. Met looproutes, dichte kantines 
en kleedkamers hebben ze er het beste uitgehaald. Een groot compliment is op zijn plaats, maar meer nog is       
blijvende aandacht belangrijk. Vanuit interesse en ook om wat te drinken en te nuttigen, zodat de verenigingskas 
floreert. Op De Wiltsangh is ondertussen hard doorgewerkt aan een nieuwe toplaag voor het kunstgrasveld, vordert 
de bouw van het zwembad met sport– en turnhal gestaag en start de aanbesteding voor de nieuwe fietscrossbaan. 
 
Verkeer  
Verkeer lijkt voor veel politieke partijen een hobbyonderwerp richting de verkiezingen. Het regent vragen over (on)
veilige situaties, ergenissen of overlast. Van het weren van vrachtverkeer op de F.A. Molijnlaan tot te hard rijden op 
de Kienschulpenweg. Op de Molijnlaan blijkt nagenoeg geen vrachtverkeer te rijden en er zijn ook geen ongelukken 
met vrachtverkeer gerapporteerd. Sterker nog als er al een vrachtwagen rijdt dan heeft het een remmend effect op 
de snelheid van andere verkeersdeelnemers. De Kienschulpenweg komt jaarlijks terug en is eigenlijk de ‘rondweg 
west’ van Nunspeet. Met de ontwikkeling van Kijktuinen en de Stationsomgeving houden we de inrichting van de 
weg tegen het licht, omdat de verkeersstromen gaan veranderen. Gedrag en gevoel van verkeersdeelnemers laat 
zich moeilijk sturen, maar wij staan als gemeente voor een veilig ingericht wegennetwerk voor alle gebruikers. 

Vakantie 
Deze zomer was weer een beetje anders door corona, wij zouden naar Engeland, maar dit werd Denemarken. 
Prachtig land en heerlijk om even er met elkaar uit te zijn. Wat leuk is van in een ander land rondkijken is dat je    
inspiratie opdoet voor Nunspeet. De openbare ruimte is daar enorm mooi ingevuld, met vooral veel spelen voor 
kinderen. De trampoline is gewoon onderdeel van de stoep. Ik hoop dat wij ook dat buiten spelen met mooie        
initiatieven blijven invullen. Ik zie ook steeds meer actieve bewoners met leuke ideeën, zoals een skatebaan of de 
wens voor extra speelgelegenheid. 
 
Participatiebeleid 
Zo richting het einde van deze collegeperiode     
zijn er een aantal zaken die aandacht krijgen.         
Bijvoorbeeld participatiebeleid. Belangrijk om een 
kader te hebben waarbinnen de gemeente 
opereert en waarmee invulling wordt gegeven 
aan    participatie. Ook de raad is hier nauw bij           
betrokken. Onze inwoners willen graag 
meedenken en meepraten en dan is het           
belangrijk dat de juiste verwachtingen worden 
uitgesproken.  
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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 

 

In Memoriam Aart van Ruler 
In juli bereikte ons het trieste bericht dat ons erelid Aart van Ruler is overleden. Aart heeft vanaf 1976 tot 1985 in       
het bestuur gezeten waarvan 2 jaar als voorzitter. En daarna is hij van 1985 tot en met 2006 raadslid geweest. Een   
ongekende periode van 21 jaar. Wij wensen de familie en naasten veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies. 
 

Campagne 2022 
De zomer is voorbij en de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 is gestart. Afgelopen     
anderhalf jaar hebben wij niet alle werkbezoeken kunnen afleggen, maar ondanks dat zij wij toch zichtbaar geweest. 
Ook online speelt daar tegenwoordig ook een grote rol in. Like en deel zoveel als mogelijk onze berichten van onze   
social media kanalen om de verspreiding nog groter te maken. In de komende maanden kunnen we gelukkig weer de 
werkbezoeken naar de verschillende bedrijven/instanties/verenigingen afleggen. Het is goed om weer fysiek in gesprek 
te kunnen zijn. Daarnaast zal de promotie de komende tijd steeds meer vorm krijgen. Wij zijn blij dat er nu weer qua 
corona regels meer kan en mag, zodat me met elkaar een mooie campagne kunnen gaan draaien. 
 

Extra Leden Vergadering 
Op woensdagavond 10 november 2021 zal de extra ledenvergadering plaatsvinden bij Landgoed Hotel Villa Vennendal 
(locatie onder voorbehoud). Op deze avond gaan wij samen met u de groslijst vaststellen voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Noteer het alvast in uw agenda. De officiële uitnodiging en de bijbehorende stukken volgen. 
 

Heideloop 
Op 4 september heeft de 13e Nunspeetse Heideloop plaatsgevonden. Ook dit jaar hebben wij vanwege de corona-
regels het hardlopen moeten schieten. Maar desondanks hebben we een mooi wandelevenement neergezet waar ruim 
200 enthousiaste deelnemers hebben genoten van de mooie en unieke natuur die onze gemeente te bieden heeft. 

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  

 

Herma Vlijm 

herma.vlijm@nunspeet- 

gemeentebelang.nl 

 

Kiki Zwinkels 

kiki.zwinkels@nunspeet-

gemeentebelang.nl 

Gemeentebelang Jongeren  

Daniëla Koster 

daniela.koster@nunspeet-

gemeentebelang.nl  

 

Thomas van den Hoorn 

thomas.vandenhoorn@ 

nunspeet-gemeentebelang.nl  

 

Floortje Zwinkels 

floortje.zwinkels@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
mailto:daniella.koster.@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
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Commissie Algemeen Bestuur 

Fractievoorzitter Marc Konings 
 

Corona perikelen 

In de vorige editie sprak ik over de nodige       

lichtpuntjes met betrekking tot corona. Gezien het 

oplopend aantal vaccinaties zijn we hoopvol, 

maar onze gemeente kwam wel heel slecht in het 

nieuws. Sterk oplopende aantallen besmettingen 

bij met name de grote gezinnen en op scholen.  

Uiteraard is het vervelend als je corona hebt en 

zeker als je daarna langdurig ziek bent maar nu 

heel Nederland weer open gaat en wij weer     

kunnen sporten en de scholen weer langzaam 

open gaan worden met name onze (recreatie-) 

ondernemers extra getroffen omdat de toeristen 

deels wegbleven. De onhandige onthulling dat 

onze burgemeester zich vanwege zijn geloof niet 

laat vaccineren heeft daarbij niet geholpen. 
 

Reces? 

Vanaf begin juli tot begin september zijn er geen 

vergaderingen gepland. Uiteraard lopen zaken    

in de gemeente gewoon door. We stoppen       

bijvoorbeeld echt niet met woningen bouwen en 

klimaatmaatregelen te nemen. Als fractie van    

Gemeentebelang zijn we dus gewoon met de   

gemeentelijke organisatie in gesprek gebleven en 

blijven we over vele onderwerpen vragen stellen. 

Wij kunnen dan wel volgens de agenda reces 

hebben maar de maatschappij gaat gewoon door 

en dus blijven wij onze stem laten horen.  
 

Herbenoeming burgemeester 

Ook nog even noemen: samen met de fractie-

voorzitters zit ik in de vertrouwenscommissie, die 

gaat over de herbenoeming van de burgmeester. 

Zijn termijn loopt begin volgend jaar af en wij 

gaan als raad over of hij wordt herbenoemd. Het 

is een interessant traject! 
 

Richting campagne? 

Vanaf medio augustus zijn de voorbereidingen 

begonnen voor de campagne. Naast ons normale 

raadswerk zijn we dus extra druk door werk-

bezoeken, het programma schrijven et cetera. 

Gelukkig voeren wij permanent campagne en zijn 

we voldoende zichtbaar in de media en bij allerlei 

gelegenheden. In tegenstelling tot andere partijen 

hoeven we dus niet bedenken hoe campagne 

voeren toch ook weer moest. Heel blij ben ik met 

de (inmiddels weer grote) steunfractie. Behalve 

dat dit een basis biedt voor een goede lijst in 

maart hebben we ook extra hersens en handen 

in de fractie! 

 

Kortom: het wordt weer geen saaie periode! 
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Commissie Maatschappij & Middelen 

Raadslid Martin Juffer 
 

Het (politieke) leven begint weer een beetje vorm 

te krijgen na het reces. En om maar met de deur 

in huis te vallen: iedereen snakt er naar om weer 

bij elkaar te komen en met elkaar in een ruimte te 

vergaderen. Na de greep van Covid-19 is er weer 

wat ruimte ontstaan en hebben we steeds minder 

hinder van de maatregelen. Maar om eerlijk te 

zijn, persoonlijk moet ik er nog wel aan wennen 

dat het ‘gewone leven weer open gaat’. 
 

Ik vond het namelijk vaak wel fijn en veilig om in 

mijn eigen bubbel te zitten. Dat gedoe om mij 

heen en in mijn ruimte, handen schudden, een 

constante glimlach en soms een ongemakkelijke 

kus…..nee, dan voel ik me vaak wel prettig bij 

online vergaderen via Zoom of MS Teams. Maar 

in mijn veilige bubbel blijven zitten kwam mij      

de afgelopen anderhalf jaar ook wel goed uit       

vanwege persoonlijke omstandigheden. 
 

Maar daar komt nu hoogstwaarschijnlijk een eind 

aan. En ik ga dus weer deelnemen aan het 

(sociale) leven. Weer in de vergaderzaal om met 

elkaar de dingen door te spreken die er toe doen. 

En voor mij zijn dat een paar zaken die op de 

agenda staan te weten: Verkiezingen, Jeugd, 

Sociaal regisseur en Steunfractie. 
 

De verkiezingen zijn ‘pas’ in maart 2022. En mijn 

grootste wens voor de aanstaande verkiezingen 

is dat wij de meeste zetels krijgen. Wat mij betreft 

gaan we het roer omgooien en het laat zich niet 

moeilijk raden waar het dan om gaat. Die koop-

zondag hoeft voor mij niet zo nodig, maar een 

onderwerp als inclusie voor iedereen dus ook de 

mensen vanuit de LHBTI-gemeenschap mag wat 

mij betreft prominenter op de agenda. 
 

Het onderwerp Jeugd en de daaraan verbonden 

kostenbeheersing blijft een onderwerp wat ik 

scherp zal volgen in de commissie en in de 

klankbordgroep. Een langdurig en noodzakelijk 

proces waar ik, gezien de inzet vanuit het college 

en de ambtenaren best vertrouwen in heb. 
 

De ‘sociaal regisseur’ is in ontwikkeling. Wat ons 

betreft een mooie en noodzakelijk ontwikkeling. 

Dusdanig noodzakelijk dat ik verzocht heb om dit 

onderwerp in de eerstvolgende commissie te 

agenderen om ons verkiezingspunt toe te lichten. 
 

En alle zaken die aan de orde komen benaderen 

we in samenwerking met de steunfractieleden. Ik 

ben blij dat de steunfractie stevig is gegroeid.   

Samen met Petra deel ik mijn portefeuille waar 

nodig en mogelijk. En het bewijs is de eerste blog 

uit de pen van Petra. 



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 
 

Het zomerreces is weer voorbij. Het idee 
heerst dat in die periode de politiek stilligt en 
alle dringende en minder dringende zaken tot 
begin september wachten. Dat is uiteraard 
niet het geval, ook al wordt er even niet 
vergaderd.  

Binnen mijn eigen portefeuille stonden deze 
zomer vooral rododendrons centraal. De 
ophef en ongerustheid in de pers en de      
sociale media kan u onmogelijk ontgaan zijn, 
maar mocht u het gemist hebben:  

Staatsbosbeheer en de Provincie kwamen 
met een, behoorlijk ingrijpend, plan om de 
ecologische waarden van de Zandenbos-
vennen te herstellen. Zo ingrijpend dat de 
bekende en geliefde aanblik van deze       
vennen drastische dreigde te veranderen. 
Daar werd niemand in Nunspeet erg gelukkig 
van, om het maar voorzichtig uit te drukken.  

Dat ging zelfs zo ver dat een door een       
inwoner gestarte petitie duizenden 
handtekeningen ophaalde. Voor ons reden 
om vragen te stellen en ook de publiciteit op 
te zoeken. Dit alles uiteindelijk met resultaat: 
Staatsbosbeheer gaat nu eerst mét inwoners 
(die ook nog eens verstand van zaken         
hebben en het gebied goed kennen) opnieuw 
naar de plannen kijken en heeft de 
werkzaamheden een jaar opgeschort. We 
hopen dat dat jaar goed gebruikt wordt om tot 
een gedragen plan te komen.  

Uiteraard was er meer: de Stationsomgeving 
loopt door, er dienen zich verschillende      
verkeersvragen en -knelpunten aan die 
aandacht verdienen en er worden de eerste 
stappen gezet naar de verkiezingscampagne 
die alweer snel dichterbij komt. U leest het 
goed: het zomerreces was allesbehalve stil. 
En dat is eigenlijk maar goed ook.  

 

 

 

 

Met ruim 200 wandelaars was de 13e 

editie van de Nunspeetse Heideloop 

weer een groot succes. Traditioneel 

is een gedeelte van de opbrengst 

gedoneerd aan een goed doel in de 

gemeente Nunspeet. Voor 2021 is 

gekozen voor Voedselhulp Nunspeet 

mailto:schoonmaakservicemensink@gmail.com
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Commissie Ruimte & Wonen 

Raadslid Corrie Jansen 
 

Vakantieperiode  

Ik hoop dat jij, u een goede vakantieperiode 

hebben gehad. Zelf heb ik met mijn man een 

schitterende motorreis door Noorwegen      

mogen maken. En ook deze keer weer met 

een half oog op plaatselijke berichten, sociale 

media en de mail want het gaat allemaal door.  
 

Begin bestuurlijk jaar 

Dat betekent weer fris beginnen aan het    

nieuwe bestuurlijke jaar en dat is maar goed 

ook want de eerste vergadering Ruimte en 

Wonen duurde lang. Eerst een presentatie om 

19:00 uur, toen de vergadering van 19:30 tot 

bijna 23:00 uur en daarna nog een besloten 

gedeelte. Dat was een lange zit achter onze 

pc's want helaas was er besloten dat er nog 

niet fysiek vergaderd kon worden. 
 

Met een goed ventilatiesysteem, voldoende 

handhygiëne, de 1.5 meter mogelijkheid en 

QR apps en gratis testmogelijkheden zie ik 

geen groot risico in fysiek vergaderen. Maar 

ja, ik beslis er niet over.  
 

Wonen 

Ja, wonen en alles wat daar bij komt kwam 

weer uitgebreid aan de orde. Een mooi       

bereikt doel is dat er sociale woningbouw op 

de supermarkt vooraan in Molenbeek komt. 

Dit was naar aanleiding van de opmerkingen 

van Gemeentebelang dat het zonde was dat 

er geen woningbouw bovenop zou komen. 

Verder was het agendapunt concepten voor 

woonstarters belangrijk. 
 

Enkele jaren ben ik betrokken geweest bij het 

platform woonstarters. Een digitaal magazine 

wat 2 jaar lang elke 2 maanden uitgegeven 

werd en wat vol stond met ideeën, concepten, 

et cetera. Wij wilden de woonstarters helpen 

om de woonmarkt op te komen. 
 

Er was een voorstel van het college, maar ik 

heb namens Gemeentebelang gevraagd om 

eerst nog een benen op tafel sessie te       

houden. Daar kunnen we bespreken wat voor 

en nadelen van een bepaald concept zijn en 

daarna kan een beslissing genomen worden. 

Dit voorstel haalde het en wat mij betreft     

zetten we in op zoveel mogelijk concepten, 

zodat onze woonstarters de grootst mogelijke 

kansen hebben in onze gemeente. 
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Commissie Maatschappij & Middelen 

Raadslid Martin Mol 

Jaarstukken 2020 
Traditioneel behandelen we in de maand juni 
de jaarcijfers van het vorige jaar. Waardering 
is door ons uitgesproken voor de kwaliteit en 
overzicht van de aangeleverde stukken. Wij 
zijn een financieel gezonde gemeente. Het 
raadsvoorstel geeft in een 7-tal punten aan, 
hoe -na overheveling van zo’n 2 miljoen- het 
resultaat te bestemmen. Het voorstel over de 
reserve grondexploitaties hadden wij graag 
anders ingevuld gezien. Net als voorgaande 
jaren vindt Gemeentebelang de berichtgeving 
in de media -dat de gemeente het afgelopen 
jaar 7 miljoen overhoudt- technisch gezien 
weliswaar correct, maar het wekt een         
verkeerde indruk bij de inwoners. Want wij 
krijgen vragen waarom er geen geld is voor 
de inzet van handhavers en het onderhoud 
van fiets- en wandelpaden bijvoorbeeld. Als 
gemeente mogen we best aangeven dat het 
goed gaat, maar wij zien graag dat daarbij de 
nuances duidelijk worden weergeven.  
 

Tijdens de behandeling werden een 2-tal 
amendementen ingediend over het indexeren 
van de lasten. Het eerste betrof de Stations-
omgeving en het tweede ging over goedkope 
woningbouw. Tijdens het indienen van de 
amendementen werd duidelijk dat beiden    
indienen niet kon, omdat we dan door het 
bodembedrag gaan, de amendementen 
dreigden te worden teruggetrokken. Maar 
onze fractie hechtte wel waarde aan het  
voorstel aangaande indexering van project       
Stationsomgeving. Na interruptie van onze 
kant hebben we dit amendement gelukkig 
kunnen redden. De Stationsomgeving is één 
van de grote projecten waarvan wij van meet 
af aan heeft gezegd: In één keer goed.      
Onder andere in de perspectievennota heeft 
Gemeentebelang aangegeven dat niet       
indexeren waar dit kan voor ons een optie is 
om andere prioriteiten de ruimte te geven. 
Het nu indexeren van de Stationsomgeving 
maakt dat we bij het vaststellen van het Defi-
nitief Ontwerp meer over de inhoud en min-
der over geld hoeven te praten.  
 

Reserves en voorzieningen herijking 2021 
Een van onze vragen had betrekking op de 
reserve grondvoorzieningen. Er zijn nog 
steeds te veel potjes met reserves. Naar de 
mening van Gemeentebelang is het goed  
het risicodeel als een reserve op te voeren 
en ten minste het deel ten behoeve van    
strategische aankopen toe te voegen aan de 
algemene reserve. Immers: wij zien liever dat 
de wethouder naar de raad komt voor geld, 
dan dat de raad naar de wethouder moet om 
reserves anders te bestemmen...  
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Commissie R&W + M&M 

Raadslid Ans Pluim 

Vakantie voorbij, naar de juffrouw toe 

Dit was altijd het zinnetje voor de kinderen als 

de grote vakantie voorbij was en het 

“normale” leven weer begon. School, huis-

werk, sport, op tijd naar bed: regelmaat. Ook 

voor ons begint de normale routine weer: 

Fractie voor de commissies, de commissie-

vergadering,  fractievergadering voor de raad 

en natuurlijk de raadsvergadering. Na bijna 

twee maanden weinig mailverkeer rolt het de 

afgelopen weken in grote aantallen binnen. 

Niet alleen mails over het raadswerk, maar 

ook de voorbereidingen voor de verkiezingen 

leveren de nodige mails op.  
 

Ik zit me af te vragen hoe dat allemaal ging 

toen alles nog met de post gebracht werd. 

Was er toen ook zoveel overleg of was je als 

raadslid meer een “einzelganger”. Ik ben blij 

dat ik in deze digitale tijd leef. Een tijd waarin 

je makkelijk je inbreng kunt delen met ande-

ren en samen beslissingen neemt. Je staat 

en niet alleen voor! 
 

Een woordvoering wordt gedeeld en kritische 

bekeken door de collega fractieleden. Er 

wordt, indien nodig, aangevuld of overlegd.  

Dat voelt goed. Tijdens de vergaderingen kan 

je elkaar aanvullen of steunen via de app. De 

vergadering M&M had voor mij persoonlijk 

geen punten De commissievergadering  

Ruimte en Wonen was intensiever.  
 

De woningbouw in Vierhouten, kan eindelijk 

van start. Het moet nog beklonken worden in 

de raadsvergadering maar zoals het nu staat  

lijkt niets dit plan meer in de weg te staan. 

Gemeentebelang heeft er hard aan getrokken 

om woningbouw in Vierhouten mogelijk te 

maken en mede op advies van ons is er in 

Vierhouten een CPO-vereniging opgericht dit 

is/was één van de enigste mogelijkheden om 

de woningen te bestemmen voor inwoners of 

oud-inwoners van Vierhouten. En dat is      

gelukt.  Er komt een twee onder één kap    

woning waar 2 jonge gezinnen met kinderen 

in komen daarnaast komen er nog zeven 

“rijwoningen”. Deze gaan bewoond worden 

door gezinnen, senioren en alleenstaanden 

een prachtig mix van de samenleving en een 

mooie uitbreiding van Vierhouten. 
 

Uiteraard waren er meer punten in de        

vergadering, maar dit succes wilde ik toch 

even met u delen. 
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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

