Verslag 15 maart
Bijeenkomst gemeenteraadsleden & Philadelphia
“In gesprek”
De Provincie Gelderland wil een omgeving die beter past bij wat inwoners willen. Belangrijk hierin is
dat alle inwoners worden gehoord en betrokken, ook mensen met een afstand tot politiek en
democratie. Daarom zijn cliënten van Philadelphia op 15 maart in gesprek gegaan met de
gemeenteraadsleden van de volgende partijen in Nunspeet (willekeurige volgorde):









De Partij – Fred Tijhof
PvdA/GroenLinks – André Timmerman
Gemeentebelang – Henry Stulen
VVD – Koos Frijlink
SGP – Harm Jan Polinder
ChristenUnie – Ingrid Slaa
CDA – Koos Meijer
Algemeen Belang – Henk Junte

De verkiezingen
Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat politieke partijen
in de komende maanden hun belangrijkste thema’s kiezen en in een programma zetten.
Wat hebben we al gedaan?
De bijeenkomst met raadsleden was de derde van drie bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst
hebben cliënten van Philadelphia kennis gemaakt met projectleiders van Zorgbelang. Samen zijn de
belangrijkste aandachtspunten voor het wonen in Nunspeet besproken. Tijdens de tweede
bijeenkomst is er kennis gemaakt met de gemeentelijke politiek. Raadslid Corrie Jansen heeft verteld
hoe de lokale politiek in Nunspeet werkt en antwoord gegeven op vragen van de deelnemers.
Belangrijke aandachtspunten
De belangrijkste aandachtpunten om ervoor te zorgen dat het nog fijner wonen is in Nunspeet,
volgens de deelnemers van de eerste bijeenkomst zijn:
-

Veiligheid
Verkeer
Centrum (bestemming)

Tijdens de bijeenkomst van 15 maart is het de bedoeling geweest om de aandachtspunten van de
deelnemers te koppelen aan de speerpunten van de partijen. Deze mogelijkheid heeft de deelnemers
aanvullende informatie gegeven en kan het stemmen gemakkelijker maken.
In dit verslag staan de belangrijkste speerpunten van de partijen en de vragen die zijn gesteld aan de
raadsleden. Dit zodat alle deelnemers een overzicht hebben van wat er is besproken. Als de nieuwe
raad werkzaam is zal er gekeken worden naar de mogelijkheden voor een vervolg.
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In gesprek met…
Vragen door de deelnemers & Antwoord door de raadsleden


Vraag: Het Wijkontmoetingscentrum (WOC) is ’s avonds dicht. Mensen die overdag werken,
kunnen dus niet terecht; is daar iets aan te doen?
Antwoord Gemeentebelang: Stichting Welzijn Nunspeet en Oranjehof regelen dat. Het is niet iets
voor de partijen. In de avond is het WOC wel open voor activiteiten. Dat kun je regelen bij de
welzijnsinstelling. Bijvoorbeeld sjoelen of darten.



Vraag: Hoeveel wilde zwijnen mogen er komen? Worden ze afgeschoten?
Antwoord CDA: Twee keer per jaar gaan we tellen. Er moeten er niet teveel komen. Anders veel
verkeersongelukken.



Vraag aan Henry van Gemeentebelang: Schoolkinderen en het marktplein; de kinderen zijn niet
vertegenwoordigd. Nu is het marktplein saai.
Antwoord: de kinderen bedenken ook leuke dingen voor het marktplein. Dat heet participatie.



Vraag voor Ingrid van de ChristenUnie: Komt de ‘Passion’ in Nunspeet?
Antwoord: Een week voor Pasen komt de Passion in Nunspeet. Maar dat is niet iets voor de
politiek.



Vraag: Mijn werkplek is afgekeurd. Er is te weinig ventilatie. Mijn baas zei: kom vandaag maar
niet. Want de Arbo komt. Wie behartigt dan mijn belangen?
Antwoord: Dit klopt niet. Benader Gerrit Jan maar eens.
Tip vanuit de deelnemers: Sluit aan bij de Anbo, zij kunnen helpen.



Vraag voor André van GroenLinks/PvdA: Als er fietsers naast elkaar fietsen, word je van de weg
gedrukt.
Antwoord: Dat is pesten en dat is al lang aan de gang. Oplossing: elke keer dat het gebeurt
melden bij de politie.



Vraag voor het CDA: De parkeerplaats bij de Albert Heijn is gevaarlijk. Kan daar geen
eenrichtingsverkeer komen?
Antwoord: De parkeerplaats is eigendom van de Albert Heijn. Daar kan de gemeenteraad niets
aan doen. Jammer.



Vraag: Ik heb een driewieler. Ik hoor dat je niet op het Marktplein of in de Dorpsstraat mag
fietsen. Moet je daar iets van ontheffing voor aanvragen?
Antwoord Gemeentebelang: Ik kan me niet voorstellen dat je daar een bon voor krijgt. En anders
ontheffing aanvragen, dit moet geen probleem zijn en kun je navragen bij de balie van het
gemeentehuis.



Vraag: Bij Gresbo kun je niet veilig oversteken.
Antwoord: Er kunnen klaar-overs vanuit de Inclusief Groep worden ingezet. Of een bord
neerzetten. Hiervoor kun je het beste naar de Inclusief Groep.
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Vraag aan de SGP: Hoe zit het met het hergebruik van plastic en blik? Blijft het bij het oude?
Antwoord: Er zijn verschillende ideeën. Maar uit onderzoek blijkt dat hergebruik achteraf net zo
goed is en soms nog beter omdat mensen niet voldoende scheiden.



Vraag: Waarom komt zwembad De Brake op een andere plaats te staan? Ik ben teleurgesteld.
Antwoord: Anders kunnen mensen 1 jaar niet zwemmen, dat duurt te lang.



Vraag: Anderen gooien soms dingen in jouw container. Daar moet jij dan voor betalen. Kan er
een barcode en pasje op alle containers?
Antwoord: Dat is een interessante gedachte. Vraagsteller wordt uitgenodigd voor de
raadsvergadering.



Vraag: Komt er weer een subtropisch zwemparadijs?
Antwoord: Ja.



Vraag: In de Piersonstraat wonen 4 cliënten. Er is een wachtlijst. Uitbreiden mag van Omnia,
maar niet van de gemeente. Is daar wat aan te doen?
Antwoord: Het beste is om een afspraak te maken met de wethouder (Jaap Groothuis).



Vraag: Als de scholen gesloopt worden, waar worden de kinderen dan opgevangen?
Antwoord: In noodgebouwen. En het zal in de schoolvakantie gebeuren zodat de kinderen en
ouders er zo min mogelijk last van hebben.

Alle deelnemers bedankt!
Succes met stemmen op 21 maart 2018
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