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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

Maandag 21 januari 2013 om 20.00 uur 

De Witte Heide, Kerklaan 5 

Agenda 
1. Opening,mededelingen bestuur,ingekomen stukken en vaststelling agenda. 
2. Vaststellen verslag vergadering van 11 juni 2012 (apart toegezonden) 
3. Vaststellen begroting 2013 (apart toegezonden) 
4. Bestuurswisseling. 

Anneke Knoppert treedt af als bestuurslid, omdat zij inmiddels toegetreden is tot de fractie 
van PE. Aline Verhoef stelt zich in haar plaats verkiesbaar voor het bestuur. 

5. René Arts geeft een overzicht van zaken die het komende halfjaar gaan spelen in de Raad. 
Gelegenheid tot het stellen van vragen. 

6. Een korte discussie over de mogelijkheid/wenselijkheid van een of meer lijstverbindingen 
bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
PAUZE 

7. Peter van der Velde houdt een inleiding over de historie van het pand “De Witte Heide”, 
waar wij vanavond te gast zijn. 

8. De aanwezigen kunnen vervolgens kiezen uit twee inleidingen/discussies. 
Piet de Zwarte zal ingaan op Zonneënergie en Han Kattenwinkel op Duurzaam Vervoer. 

9. Rondvraag. 
10. Sluiting 
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Terugblik over 2012 door fractievoorzitter René Arts  

 

 

r gebeurt altijd veel in een raadsperiode, het is daarom lastig om een goede selectie te 

maken van waar je wel en waar je niet over schrijft. Als geheugensteuntje gebruik ik 

altijd onze prachtige website, die we trouwens binnenkort nog verder willen verbeteren. 

Ook gaan we nadenken over het gebruik van andere sociale media, zoals Twitter en 

Facebook. 

 

Vlak voor Sinterklaas hebben we in het 

dorp gestaan met PEpernoten. Mensen 

kregen onze tussenbalans krant met 

daaraan een zakje pepernoten en een 

kaartje. Dit werd zeer enthousiast 

ontvangen en is zeker voor herhaling 

vatbaar. We hebben onze partij op een 

positieve manier laten zien en de 

gesprekken die je hebt leveren vaak 

waardevolle informatie op. Daarnaast 

hebben we contact gehad met diverse bewoners en organisaties. 

De eerste concrete stappen om tot echt goedkope koopwoningen te komen zijn gezet met het 

plan Groevenbeek-Noord. Het is goed dat we in het laatste jaar van deze Collegeperiode 

concrete resultaten kunnen laten zien. 

 

We hebben onze controlerende rol als Raad een paar keer goed ingevuld. PE nam het initiatief 

om tot een second opinion te komen voor een plan voor de rotonde Margrietschool. Dit leidde 

er toe dat het College met een aangepast voorstel gaat komen. De zorgen van PE ten aanzien 

van het oorspronkelijke plan bleken namelijk gegrond. 

 

Binnenkost gaan we weer aan de slag voor de komende verkiezingen. Uiteraard gaan de 

leden hierin een grote rol spelen. Ik hoop u op de ledenvergadering te ontmoeten. Mocht u niet 

kunnen komen, het is ook mogelijk om contact te zoeken via telefoon of per mail. 

 

 

E 
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Voorbeschouwing 2013 door wethouder Laurens Klappe  

 

oewel mijn digitale kalender de afgelopen weken gewoon door 

gefunctioneerd heeft en de ene dag na de andere gewoon 

voorbij ging, lijken media en jaaroverzichten te duiden op 

bijzondere gebeurtenissen. Zelfbepaalde mijlpalen die een eigen leven 

gaan lijden. Zo is het nu lopende jaar het laatste volledige jaar voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Voor de meeste mensen nog 

ver weg, maar in de politiek en voor de besluitvorming werpt het zijn schaduwen vooruit. Bij 

onderwerpen die in het college aan de orde komen wordt nu al de vraag gesteld; kunnen we 

(lastige) onderwerpen afgerond hebben voordat het een rol speelt in de campagne? Kunnen 

we nog net iets leuks gerealiseerd hebben en er dan ook nog voor zorgen dat dit afstraalt op 

ons, onze partij, of misschien op mij als persoon? Het is van alle tijden. 

En ja, wat zit er dan aan te komen voor de brede portefeuille welzijn? Zomaar een greep. 

Transities 

Veel energie zal uitgaan naar de invoering van de drie transities; 

 de Participatiewet, erop gericht om meer mensen aan het werk te helpen, vooral mensen 

die nu aangewezen zijn op de sociale werkvoorziening 

 de overheveling van voorzieningen uit de AWBZ naar de WMO (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning), met onder andere begeleiding en dagbesteding 

 de jeugdzorg 

Landelijke ontwikkelingen die grote invloed zullen hebben op het dagelijks leven van mensen 

in Ermelo. Vanuit het rijk, en deels de provincie, komen deze taken naar de gemeente. Maar 

wel met minder geld. Om een beeld te geven van de omvang van deze operatie: het 

gemeentefonds zal 1,5 keer zo groot worden als nu het geval is. En toch wordt er minder geld 

beschikbaar gesteld dan er nu aan deze taken uitgegeven wordt. 

Als Progressief Ermelo hebben we gezegd dat we borg zullen staan voor de mensen die de 

hulp van anderen nodig hebben.  

Welzijnswerk 

Om dat met minder geld te doen en toch de kwaliteit van voorzieningen te verbeteren is het 

goed om te kijken hoe we het anders en beter kunnen organiseren. De gemeenteraad heeft al 

besloten tot wijkgericht werken. In het komend jaar zal dit tot uitwerking komen. In ieder geval 

H  
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politie, woningcorporatie, gemeente, wijkverenigingen en welzijnswerk zullen hierin intensief 

gaan samenwerken. Juist in zware tijden moet het welzijnswerk, die als sector veel preventief 

werk doet, een belangrijke rol hebben. Ondanks de 5 miljoen gemeentelijke bezuinigingen 

hebben we het welzijnswerk hierbij grotendeels buiten schot weten te houden. Anderzijds legt 

dat wel de verplichting op aan het welzijnswerk om intensiever samen te werken. 

Dat kan in het te realiseren ‘Kulturhus’ de Dialoog. Het is de bedoeling dat het Raadhuisplein 

de plek gaat worden voor o.a. informatievoorziening (met de bibliotheek), kunst en cultuur (met 

Volksuniversiteit, muziekschool en -vereniging Crescendo, stichting Culturele Dialoog) en 

welzijn. En wellicht kan er ook in Ermelo een filmhuis komen. 

Ermelo Onbelemmerd Zorgzaam (EOZ) 

Wat voor Ermelo als zorgdorp zeker genoemd moet worden is dat de EOZ-gedachte verder 

uitgevoerd gaat worden. Gemeente, bedrijven en instellingen hebben zich verplicht Ermelo zo 

toegankelijk mogelijk te laten zijn, voor alle inwoners. De toegezegde maatregelen zullen nu 

waar gemaakt en zichtbaar moeten worden.  

Kortom 2013 belooft een interessant jaar te worden!  

 

 

Interview met het nieuwe raadslid Anneke Knoppert 

Margryt Oldenhof, redactie Nieuwsbrief PE  
 
 

nneke heeft zelf een paar jaar de Nieuwsbrief verzorgd en de Ontmoeting was haar 

vaste stek voor interviews. Nu waren de rollen omgekeerd en werd ze hier zelf 

geïnterviewd.  

Wat kun je over jouw levensgeschiedenis vertellen?  

Ik ben geboren in Ermelo en verhuisde op mijn 19e jaar naar Putten. Na de middelbare school 

volgde ik een secretaresseopleiding en ging trouwen. Mijn man werd door zijn Nederlandse 

werkgever gestationeerd op Aruba gedurende 4 jaar en daar zijn we met onze 2 jonge 

kinderen naar toe verhuisd. Het leven was er totaal anders dan in Nederland (met uitzondering 

van het Nederlands als openbare taal). Onderling spreken de Arubanen Papiamento. De 

‘buitenlanders’ hadden hun eigen ontmoetingscircuit, ook om het gemis van de familie op te 
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vangen. Het was erg wennen, ook aan het ongedierte in en rondom huis, maar ik heb me er 

doorheen geslagen. 

De volgende standplaats werd het noordoosten van de VS, daar werd ons derde kind geboren. 

Na een verblijf van 3 ½ jaar in Nederland volgde een tweede periode in de VS voor dezelfde 

Nederlandse werkgever. Deze periode eindigde in 2002.  

We besloten naar Nederland terug te keren en gingen in Ermelo wonen in 2003. Het leven 

oppakken in Nederland was vooral voor de kinderen eerst niet gemakkelijk en kostte de nodige 

energie. Met het opgroeien van de kinderen kreeg ik meer tijd voor andere werkzaamheden. 

Die tijd vulde ik eerst in met de intensieve zorg voor een ernstig ziek familielid, een hele 

waardevolle ervaring. 

 

Hoe kwam je met Progressief Ermelo in contact? Hoe kun je je goed voorbereiden om raadslid 

te worden? 

In 2006 kreeg ik meer tijd voor mezelf en ging me oriënteren 

op de mogelijkheden, dat kon betaald werk of 

vrijwilligerswerk zijn. Met mijn politieke interesse kwam 

Progressief Ermelo in beeld. Ik werd lid en bezocht 

ledenvergaderingen en na verloop van tijd werd ik gevraagd 

om actief te worden. 

De volgende stap was dat ik op de kandidatenlijst van PE 

kwam in 2010 op een onverkiesbare 8e plaats. Ik ging 

intensief alle fractie- en raadsvergaderingen volgen, en heb hier veel van geleerd.  

In 2011 werd ik fractievertegenwoordiger en draaide mee in de commissie Ruimte en later ook 

in Openbare Werken en Sport. Ook dit was een goede leerschool. Afgelopen maart 2012 werd 

ik raadslid toen er een zetel vrijkwam door het vertrek van Aline Verhoef. Ik vertegenwoordig 

PE in de commissie Ruimte, die bestaat uit ruimtelijke ordening,  economische zaken, milieu 

en duurzaamheid, (verblijf)recreatie en toerisme. Door mijn voorbereiding had ik wel een 

beetje een beeld gekregen wat het werk als raadslid inhoudt.  
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Het politieke bedrijf heeft vaak een negatief imago, hoe kies je daarin je positie? Zie je ook 

verschillen in werkstijl tussen mannen en vrouwen die politiek actief zijn? 

Ik zie vooral grote verschillen in houding van raadsleden, vrouwelijke en mannelijke, bij de 

andere partijen. Er zijn raadsleden die denken te scoren met een negatieve beoordeling van 

andere partijen. Ik kies voor mijn eigen aanpak en ga niet imiteren. Ik zie vaak,  zeker in de 

landelijke politiek,  een negatieve benadering waarin mensen zich afzetten tegen anderen. Ik 

hecht juist veel waarde aan het investeren in de samenwerking met de andere politieke 

partijen. Het ontmoeten van de raadsleden van andere partijen na de vergaderingen en bij 

andere bijeenkomsten vind ik belangrijk om contacten te onderhouden; je hebt elkaar immers 

nodig om raadsbesluiten te kunnen nemen. 

 

Hoeveel tijd vraagt het raadslid zijn in de praktijk? Hoe ervaar je de politieke samenwerking 

binnen PE? 

Ik merk dat het raadslid zijn erg veel tijd vraagt, mede omdat ik me intensief voorbereid en de 

lat zelf hoog leg. Ergens las ik dat er gemiddeld bijna 17 uur per week staat voor het 

raadswerk (lezen, vergaderen, afspraken). Omdat ik geen andere baan heb, kan ik veel tijd 

besteden aan het raadswerk en thuis krijg ik alle medewerking daarvoor. Ik ga graag op 

werkbezoek en waardeer de diverse contacten die veel informatie opleveren. Ook merk ik dat 

mijn beschikbaarheid overdag heel handig is als PE uitgenodigd wordt voor bijeenkomsten van 

organisaties. Een deel van de PE-raadsleden heeft nog ander werk en zijn overdag minder 

beschikbaar.  

De PE-fractie is een fijn team met een opbouwende en behulpzame sfeer waarin men ook 

graag leerervaringen deelt. De collega’s remmen me soms ook wel af als ik te veel taken op 

me wil nemen. 

 

Zie je ook risico’s aan het werken in een kleinere gemeente waar de persoonlijke contacten 

mogelijk meer invloed hebben? 

Binnen een kleine gemeente als Ermelo zijn de voordelen van het politieke bedrijf dat de lijnen 

kort zijn en raadsleden zijn gemakkelijk te benaderen. Het nadeel hiervan kan zijn dat 

bewoners hun individuele belangen via hun politieke contacten willen laten behartigen, terwijl 

het moet gaan om het afwegen van diverse belangen van bevolkingsgroepen. Ik ben me dat 
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zeer bewust en wil daarnaast ook alle schijn van vermenging van persoonlijke en partijpolitieke 

belangen vermijden. In het geval van het project Groevenbeek-Noord houd ik bewust afstand 

van dit onderwerp, omdat ik er ook als bewoner mee te maken heb. 

Hoe ervaar je als raadslid de gemeenteraadsvergaderingen? 

In de raadsvergaderingen is een aantal gemeenteraadsleden erg lang aan het woord en dan 

verslapt de aandacht al gauw. Met mijn bijdragen in de raad wil ik een duidelijke krachtige 

boodschap neerzetten en ik besteed daar veel aandacht aan. Ik zorg ervoor dat ik in de 

gemeenteraad in maximaal 3 minuten mijn presentatie kan doen en klok dat altijd vooraf. Het 

debatteren vind ik nog wel moeilijk, maar dat is hoop ik vooral een kwestie van ervaring 

opdoen.  

Na ruim een half jaar raadslidmaatschap constateer ik dat ik met mijn opbouwende stijl  dingen 

kan bereiken in de besluitvorming. Het krijgen van media-aandacht heeft geheel eigen 

spelregels, daar scoort een aanvallende stijl juist. Nu nog zien hoe ik deze twee afwijkende 

stijlen kan combineren om toch de aandacht van de media te krijgen voor de standpunten van 

PE op het gebied van Ruimte. 

 

Terug in de tijd met de eerste voorzitter van Progressief Ermelo 

Margryt Oldenhof, redactie Nieuwsbrief PE  

 

e PE-secretaris Dirk de Vries Reilingh gaf de tip dat een Progressief Ermelo veteraan 

zou vertrekken uit Ermelo. De hoogste tijd voor een interview met Bauke van Hulst, de 

eerste voorzitter van Progressief Ermelo om terug te blikken in de tijd op een mooie 

dag eind mei. De afspraak met Bauke van Hulst was een paar dagen voor zijn verhuizing en 

het huis stond al vol gevulde dozen. In de mooie tuin vroeg ik hem naar zijn politieke loopbaan 

en zijn vrouw Francine Risseeuw schoof ook aan en samen haalden ze herinneringen op. 

Hoe begon jullie politieke carrière? 

Onze politieke start was in Kootwijk bij de PPR, één van de 

partijen die later zijn opgegaan in GroenLinks. Bij de 

verhuizing naar Ermelo hadden de PvdA en de combinatie 

PPR/PSP elk een zetel in de raad. Het idee van samen sterk 

leefde wel bij een aantal mensen, maar de invulling van de politieke posities was daarin een 
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moeilijk punt, omdat het niet alle betrokkenen elkaar daarvoor de ruimte gunden. Voorlopers 

van Progressief Ermelo waren Ermelo 2000 (onze huidige secretaris Dirk de Vries Reilingh 

was daarin al actief als voorzitter evenals de vrouw van Bauke, Francine) gevolgd door de 

Progressieve Federatie. Die naam werd vanuit de Paarden Federatie niet gewaardeerd en met 

tussenkomst van de Raad van State veranderde de naam in Progressief Ermelo. 

Hoe kwam de progressieve samenwerking tot stand en hoe verliep dat in de praktijk? 

Bij de start van de samenwerking van de landelijke politieke partijen waren er strikte afspraken 

over het rouleren van functies, zoals die van lijsttrekker en de samenstelling van de kieslijst, 

een afspiegeling van de deelnemende partijen ( PvdA , D66 en GroenLinks). De SP heeft wel 

aanhang in Progressief Ermelo maar is niet officieel aangesloten bij PE. 

Bauke was medeoprichter op 8 november 1993 en voorzitter tot 1997. Met het samenwerken 

van de progressieve krachten veranderde de positie van buitenspel staan in de 

gemeentepolitiek naar een prominentere rol in het college en leverde PE een wethouder. 

Bauke heeft altijd bestuurswerk gedaan ook op kerkelijk terrein, hij wilde niet in de 

gemeenteraad niet omdat dit te veel tijd zou vragen. 

Welke politieke ontwikkelingen hebben jullie ervaren in de afgelopen 20 jaar voor Progressief 

Ermelo? 

Bauke vertelt dat de progressieve aanhang in de afgelopen 20 jaar veranderd is van vooral 

import die de groene gemeente groen wil houden, naar een bredere vertegenwoordiging onder 

de bevolking. Die import bestond ook voor een deel uit docenten waaronder Bauke zelf en de 

middelbare school het Groevenbeek College werd als links bolwerk gezien. Inmiddels zijn er 

oud-leerlingen van Bauke actief in Progressief Ermelo.  

De mensen zijn individualistischer geworden en minder politiek actief en betrokken. Een 

evenwichtige verhouding man/vrouw in de raad is altijd lastig gebleven, vrouwelijke raadsleden 

zijn in de minderheid. Progressief Ermelo heeft de bloedgroepen los kunnen laten en de 

politieke afkomst veroorzaakt geen machtsstrijd zoals dat eerder wel speelde.  

Wat heeft jullie doen besluiten uit Ermelo weg te gaan? 

Bauke en Francine hebben een huis in de Franse Pyreneeën (Séméacq-Blachon) waar ze een 

groot deel van het jaar zijn. Ter afwisseling van de mooie natuur, hebben ze gekozen voor de 

levendigheid van de stad Deventer met een appartement waar ze een gedeelte van het jaar te 

verblijven. 


