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Algemene Ledenvergadering 
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De secretaris van Progressief Ermelo nodigt u uit voor 
het bijwonen van de algemene ledenvergadering 
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PE in de gemeenteraad 
Hans Ligtermoet, voorzitter PE 

 
nze fractie is zoals jullie zien, “goed bezig”. Wel is het wennen aan de 
structuur,  daar we nu deel uitmaken van de coalitie. 
Het oppositie voeren is voorbij. Bij de les blijven niet! 

Zoals jullie waarschijnlijk merken weerhoudt de 
coalitievorming onze fractie  niet van het stellen van kritische 
vragen. Er blijven immers nog genoeg zaken over waar we 
nog iets mee moeten. En de keuzes die gemaakt moeten 
worden zullen niet altijd gemakkelijk zijn. 
Onze wethouder  zal het moeilijk krijgen in de komende tijd 
van bezuinigingen. Juist zijn portefeuille staat enorm onder druk door het 
huidige regeerakkoord. 
Ook is er een strijd om de tweedeling in onze maatschappij niet groter te 
maken. Het is volgens mij met name aan de lokale politiek om te zorgen voor 
een samenleving waarbij we open staan voor de problemen van anderen. Het 
is erg simpel om tegen anderen te schoppen als je het ergens niet mee eens 
bent.  Begrip opbrengen voor andere standpunten zal de verharding , die ook 
in onze dorpsgemeenschap aanwezig is,  tegengaan.  
Het doet mij goed te zien dat onze fractie en wethouder zich gezamenlijk 
hard maken voor een betere, sociale gemeenschap in ons dorp. 
Ik wens ze daarmee veel succes. 
 
 

Provinciale bezuinigingsplannen die Ermelo zullen raken 

Mijnke Bosman, inleider discussie 

 

ot mijn verrassing werd ik nu bijna vier jaar geleden lid 
van de Provinciale Staten van Gelderland. Ik was 
eerder politiek actief geweest als gemeenteraadslid 

voor Progressief Putten en in Oegstgeest voor de PvdA maar 
dat was lang geleden. 
Na bijna vier jaar kan ik zeggen, dat de provincie er wel toe 
doet. En hoewel er voortdurend over wordt gepraat of de 
provincies moeten worden afgeschaft, krijgen ze er 
voorlopig taken bij met name bij de inrichting van de ruimte en de 
infrastructuur. Er gaan ook taken af op het gebied van welzijn, cultuur en 
jeugdzorg. 
Ik heb me in de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met ruimtelijke 
ordening en het klimaatprogramma. Een belangrijk probleem bij allerlei 
beslissingen in de provincie zijn de botsende belangen. Tussen agrariërs en 
natuurbeheerders, tussen voorstanders van zoveel mogelijk groene energie 
en mensen die geloven dat het met het klimaat wel meevalt, tussen de 
automaffia en de voorstanders van meer openbaar vervoer, tussen inwoners 
die een rondweg om de west willen terwijl de rest van het dorp pleit voor een 

oostelijke variant.  

O 
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Het is bijna niet mogelijk om iedereen tevreden te houden maar het maakt de 

(provinciale) politiek wel spannend. 

Van de PvdA ben ik al bijna 40 jaar lid. Sinds ik in Ermelo ben komen wonen 
in 2001, ben ik vanzelfsprekend ook lid van Progressief Ermelo. 
 
 
Vanuit  het College 
Laurens Klappe, wethouder PE 

 
a acht jaar van oppositie neemt Progressief Ermelo vanaf april dit jaar 
weer deel aan het college. Een gerechtvaardigde positie voor de 
tweede partij van Ermelo. Met de komst van PE in het college mag het 

grootste politieke spectrum van Ermelo zich vertegenwoordigd weten in het 
dagelijks bestuur van de gemeente. Van links tot rechts, progressief en 
conservatief, en christelijk en niet-christelijk van politieke signatuur. Een 
goede zaak als je dit zo leest. 
Voor mij zelf is het nog steeds een bijzondere ervaring te 
constateren dat het dan wel over mij gaat. In de aanloop 
van de verkiezingen heb ik serieus overwogen om na 
veertien jaar raadslidmaatschap te stoppen met deze vorm 
van actieve politiek. Raadslid zijn is erg mooi, maar kost veel 
tijd, zeker als dit met een gezin en baan gedaan moet 
worden. Als raadslid word je er voortdurend mee geconfronteerd dat er meer 
is dan de wereld in en rond het gemeentehuis. Als wethouder is de gemeente 
en het gemeentehuis met zijn medewerkers plotseling nu mijn wereld 
geworden. Ook als je dat misschien soms zelf niet wilt of als je er even niet 
aan denkt. Anderen spreken je op straat aan over alles wat de gemeente 
aangaat. Of je nu aan het werk bent, boodschappen aan het doen of met een 
vrije tijdsbesteding. Het wethouderschap is geen baan die je doet, wethouder 
ben je.  
Het is mooi om bezig te mogen zijn met alles wat mensen bezighoudt en wat 
invloed heeft op het welbevinden van mensen in de samenleving. Ik ervaar 
dagelijks weer dat ik een hele brede portefeuille heb met elke dag weer 
nieuwe en interessante onderwerpen. Van onderwijs tot gezondheidszorg en 
van kunst en cultuur tot burgerparticipatie. Met vergaderen met ambtenaren 
en collega wethouders tot het bespreken van de problemen waar mensen 
tegen aanlopen in hun dagelijkse leven.  
Er staan grote veranderingen te wachten voor de thema‟s binnen mijn 
portefeuille. De jeugdzorg zal naar de gemeenten gaan. Er komen fikse 
bezuinigingen op alle terreinen. Zelf gaan we aan de slag met het WMO 
beleidsplan voor de komende jaren. Grote ontwikkelingen die tijd kosten en 
waarvan de resultaten niet altijd gelijk duidelijk zullen zijn. Maar tegelijk zijn 
er dagelijks de kleine dingen voor de burgers die er toe doen en net het 
verschil kunnen maken of er wel of niet een wethouder van PE zit. Ik wil er 
graag aan werken om dat zichtbaar en voelbaar te laten zijn. 
 

N 



 
______________________________________________________ 

 4 

Een half jaar aan de slag 
Aline Verhoef-Franken, fractievoorzitter PE 

 
et is typisch zo‟n begin van een raadsperiode. Allerlei plannen worden 
opgestart, zoals een nieuwe Structuurvisie voor Ermelo, een plan voor 
het Centrum, de uitvoering van het klimaatbeleid en zorg brengen 

dichtbij de mensen in de wijken.  
Daarnaast spoelt er een bezuinigingsgolf over Nederland. Ook de gemeente 
Ermelo moet bezuinigen. Onze oplossing is niet om even de kaasschaaf over 
de hele begroting te halen. We willen niet alleen kijken naar wat minder kan, 
maar vooral hoe zaken anders en beter kunnen. 
Bovenop die gemeentelijke bezuinigingen zien we dat het 
rijk en de provincie taken naar de gemeenten willen 
doorschuiven, meestal zonder daarbij ook de financiën te 
doen. Jeugdzorg en re-integratie naar arbeid zijn daar 
voorbeelden van. Dit komt bovenop onze eigen plannen en 
de bezuinigingen. 
Voor ons als raadsleden is het geen makkelijke, maar wel 
een interessante tijd. Met behulp van de ervaring van de 
oudgedienden en de onbevangen blik van de nieuwelingen moeten en gaan 
we de komende tijd als fractie keuzes maken.  

Als u daarbij gedachten of suggesties heeft, dan horen we dat graag. 

alineverhoef@planet.nl 

 
 
Kaderstelling Centrumvisie 
René Arts, raadslid PE 

 

anaf maart ben ik begonnen aan mijn tweede termijn als raadslid voor 
PE. We hebben de onderwerpen opnieuw verdeeld. Dat 
houdt in dat ik mij nu met deels andere zaken bezig 

mag houden, o.a. op het gebied van ruimtelijke ordening, 
milieu en woningbouw. Een deels nieuwe uitdaging dus. 
Verder ben ik nu ook vicefractievoorzitter en maken we als 
Progressief Ermelo onderdeel uit van het College. Allerlei 
zaken die het voor mij ook anders maken. Daarnaast zijn we 
nadrukkelijker bezig met het klaar stomen van andere leden 
voor het raadswerk. 
Als gemeente zijn we nu al een tijd bezig met de kaderstelling Centrumvisie. 
Ook PE vindt het belangrijk dat er wat gebeurt met het centrum. 
In het vroege voorjaar is een grote groep mensen uit de Ermelose 
samenleving bijeen geweest in de Dialoog. Daar zijn de eerste gedachten 
ontstaan van waar ons centrum aan zou moeten voldoen. Daarna is een 
klankbordgroep gevormd die nauw betrokken blijft bij de verdere uitvoering. 

Een werkwijze met veel interactie met de samenleving die mij erg aanspreekt. 

H 

V 

mailto:alineverhoef@planet.nl
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De kaderstelling geeft een eerste richting aan waar we met het centrum naar 
toe willen, al moet nog veel uitgezocht worden. Wat staat er op dit moment 
zoal in: 

Parkeren transport, verkeer 
  Voor het College is betaald parkeren onbespreekbaar. Betaald parkeren is 
voor ons niet onbespreekbaar, net als voor de klankbordgroep overigens.  
  Als PE vragen we, hoe kan het ook anders, meer aandacht voor fietsroutes 
en fietsparkeerplaatsen en om een onderzoek naar het verbeteren van het 
openbaar vervoer richting centrum (bv volgens een door de VVD geuite wens 
voor regionaal stadsvervoer met Harderwijk wat verder uitgezocht moet 
worden). 
  Diverse punten op het gebied van verkeer steunen wij, zoals een nader 
onderzoek naar verkeersstromen en eenrichtingsverkeer in het deel van de 
Stationsstraat vanaf de Rabobank. 
 
Groen, stedenbouw en inrichting openbare ruimte 
  Aandacht voor max. gewenste bouwmassa‟s is erg belangrijk, PE heeft als 
uitgangspunt dat we in ieder geval niet hoger moeten bouwen dan wat er nu 
al is.  
  Ook denkt PE dat we niet teveel moeten dereguleren op het gebied van 
welstand, zeker als je kijkt wat er op dat gebied al misgegaan is in het 
centrum. Veel plaatsen zijn helaas niet echt mooi, bijvoorbeeld bij de Aldi en 
de Lidl. 
  Er komt een grote rol voor openbaar groen in het centrum en dat spreekt 
ons weer erg aan. 

Toegankelijkheid  
Dit is een belangrijk item in onze zorggemeente. Dit wordt onderstreept door 
wat er nu niet zo goed is, zoals schuin lopend wegdek, bestrating welke snel 
glad wordt, hoogteverschillen zoals voor de apotheek. Dit is voor onze fractie 
een groot belang. 
 
Het behouden van het dorpse karakter is voor onze fractie belangrijk. 
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Interview met nieuw raadslid Alex Kleijnen 
Anneke Knoppert-Ruiter, redactie Nieuwsbrief PE 
 

 

 
„Ik heb in de laatste vijf jaar meer over Ermelo 

geleerd dan in de 25 jaar er voor.‟ 
 
In de PE Nieuwsbrief van december 2009 worden de kandidaten voor de kieslijst voorgesteld. 
Bij het punt persoonlijke toelichting en motivatie schrijf je: “Ik sta niet met mijn rug naar de 
maatschappij maar voel me verbonden met Ermelo en zijn mensen. Vanuit een sociaal 
democratische optiek en bewogenheid wil ik me inzetten voor de publieke (sociale) zaak, 
daar ontleen ik zin aan.”  
Waarom denk je dat je dit het beste kunt doen als raadslid en niet bijvoorbeeld als vrijwilliger 
bij een van de vele instellingen of verenigingen in Ermelo? 

Door veranderingen op mijn werk kreeg ik vijf jaar geleden meer vrije tijd en 
toen heb ik besloten om mij bezig te gaan houden met de lokale politiek. 
Toen de kinderen klein waren heb ik uiteraard meegeholpen op de 
sportverenigingen als coach of met het vervoer naar wedstrijden. Maar ik 
weet dat ik als gemeenteraadslid meer kan bereiken dan als vrijwilliger. Ik 
kan nu breder pleiten voor bepaalde zaken en doordat je aan de knoppen zit 
kun je meebepalen hoe het beleid er uit komt te zien. En dan help je dus 
meer mensen, verenigingen en organisaties in één keer. De 
gemeenteraadsvergaderingen over de aankomende bezuinigingen zijn van die 
momenten waarop het zo ontzettend belangrijk is om mee te kunnen bepalen 
hoe Ermelo in de toekomst zal omgaan met haar kwetsbare inwoners die 
extra hulp en begeleiding nodig hebben.  
 
Je hebt vier jaar als lid van de steunfractie meegedacht en mee vergaderd. Ook heb je jaren 
de verslagen van de (steun)fractievergaderingen verzorgd.  
Heb je het idee dat deze jaren je goed voorbereid hebben voor je werk als raadslid? 

Het verslag schrijf je vooral voor de mensen die 
niet bij de vergadering aanwezig zijn. Omdat het 
verslag een samenvatting is, heb je als schrijver 
invloed op wat er in het verslag komt te staan. Je 
maakt keuzes in wat je opschrijft. Dat betekende 
voor mij dat het een waarheidsgetrouw verslag 
moest worden met eigen inkleuringen. Door het 
schrijven van de verslagen heb ik mij de materie 
goed eigen kunnen maken.  
Toch is het een grote stap van de steunfractie naar 
de gemeenteraad. In de (steun)fractie 
vergaderingen is de sfeer iets losser en ben je 
vooral collega‟s onder elkaar. Maar in de 
gemeenteraad is het toch wat formeler en ben je 
soms ook elkaars opponent. En nu wij deel 
uitmaken van het college, moet je ook rekening 
houden met je eigen wethouder die ook nog eens 

Geboren in Ubachsberg in 
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verpleegkundige Z en B 
resp. in Sittard en Venray 

Sociale Academie in 

Driebergen 
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Wetenschappen aan de 

Open Universiteit 

Maatschappelijk werker bij 
psychiatrische kliniek van 

Meerkanten in Lelystad 

Getrouwd met Rieko, twee 

kinderen 
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de portefeuille Zorg en Welzijn heeft.  Je wilt je eigen wethouder steunen 
maar ook je eigen ideeën uitdragen; dit maakt dat je nog meer nadenkt over 
wat je zeggen gaat. 
 
Donderdagavond 4 november was er een introductieavond Zorg en Welzijn georganiseerd 
door de gemeente. 
Helpen bijeenkomsten als deze om je werk als gemeenteraadslid goed te kunnen doen? 

De introductie avonden zijn altijd heel informatief. En omdat de introductie 
bijeenkomst van 4 november over „mijn‟ onderwerpen ging was het extra 
interessant. Het afdelingshoofd Zorg en Welzijn was er om ons bij te praten 
over alles en de ambtenaren van de verschillende afdelingen hielden ieder 
een presentatie van tien minuten over hun afdeling. Tijdens deze avonden 
heb je volop de gelegenheid om vragen te stellen.  
 
Heb je een goed contact met collega raadsleden Zorg en Welzijn van de andere partijen of is 
er toch een gevoel van competitie?  

Het lijkt alsof de oppositie partijen geen vaste woordvoerders hebben voor 
Zorg en Welzijn. De woordvoerders van CDA en CU zitten zelf in het vak (de 
zorg) en weten er dus veel vanaf. In sommige gevallen moet je aftasten hoe 
de andere partijen tegen iets aankijken en zul je ook overleggen, maar 
andere zaken houd ik voor mijzelf zodat ik die punten naar voren kan 
brengen en mij daar mee kan profileren. Je gaat vriendschappelijk met elkaar 
om, maar er is toch ook soms een gevoel van concurrentie. 
Het is belangrijk om in de gemeenteraad je eigen psychologische ruimte in te 
nemen. Dit geldt trouwens ook voor je eigen plaats binnen de fractie. Je moet 
niet alleen meelopen maar ook een koploper durven zijn. 
 
Als raadslid besteed je veel tijd aan het lezen van de stukken en het voorbereiden voor de 
vergaderingen. Ook zijn er talloze bijeenkomsten en word je geacht je gezicht te laten zien 
bij speciale gelegenheden en natuurlijk zijn er de bezoeken aan de organisaties waar je 
middels je functie als woordvoerder Zorg en Welzijn van de PE fractie bij betrokken bent. 
Hoe kijken je vrouw en kinderen aan tegen jouw politieke betrokkenheid en wordt er bij jou 
thuis veel over politiek gesproken? 

Nee, bij ons thuis wordt bijna nooit over „de politiek‟ gesproken. Gelukkig 
wordt er af en toe wel aan mij gevraagd of het een goede vergadering 
geweest is, maar daar blijft het dan ook bij. 
 
Fietsend door Ermelo voel ik mij soms trots op wat er, ondanks al het 
gemopper en krakeel, toch maar gebeurt. Een project als De Verbinding is 
hier een mooi voorbeeld van. Dit project heeft heel wat obstakels moeten 
overwinnen maar is nu toch echt van start gegaan.  
Als raadslid heb je de soms moeilijke taak om mensen te overtuigen dat het 
algemeen belang groter is dan het individuele of deelbelang. 

 

 

 

 


