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Kies voor een sociaal en groen Ermelo! 
 
 
Ontwikkelingen 
 
De komende jaren verandert er veel in Ermelo. Enkele belangrijke veranderingen zijn 
het gevolg van keuzes die de landelijke politiek maakt. Zo krijgt de gemeente 
bijvoorbeeld in 2015 nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Voor die 
taken krijgt de gemeente minder geld dan dat voorheen op landelijk en provinciaal 
niveau beschikbaar was. Een ander voorbeeld is dat de landelijke overheid kleinere 
gemeentes graag ziet fuseren tot grotere gemeentes. Onder meer om de nieuwe 
taken goed te kunnen uitvoeren. 
 
Het is nog niet duidelijk wat alle ontwikkelingen betekenen voor de gemeente Ermelo 
en haar inwoners. Eén ding lijkt echter wel duidelijk. De gemeente zal meer moeten 
doen met minder geld. Dat dwingt tot het maken van duidelijke keuzes. Wat willen 
we bereiken met het beschikbare geld? Vanuit dat perspectief maakt Progressief 
Ermelo voor de komende jaren een duidelijke keuze: sociaal en groen! 
 
 
Onze keuze 
 
Sociaal betekent dat we willen opkomen voor mensen die het minder hebben 
getroffen en dat we zorgen voor elkaar. Daarbij willen we burgers meer ruimte 
geven om eigen zorg en die voor anderen zelf vorm te geven. Groen betekent dat 
we duurzaam willen omgaan met onze leefomgeving.  
 
 
Wat wij hebben gedaan ... en blijven doen 
 
Ook de afgelopen jaren heeft Progressief Ermelo zich ingezet voor een sociaal en 
groen Ermelo. Zo hebben wij ons onder meer hard gemaakt voor:  

 
� een regeling waarbij mensen die langdurig moeten rondkomen van een 

minimuminkomen in bijzondere gevallen aanspraak kunnen maken op een 
toeslag ook al voldoen ze niet aan de formele criteria voor toekenning 

� een geldreserve voor tegenvallers na overdracht van landelijke taken op het 
gebied van werk, zorg en jeugd 

� een klachtenregeling en tevredenheidsonderzoek voor de gemeentelijke 
schuldhulpverlening en deelname van een vertegenwoordiging vanuit de 
cliëntenraad in de regiegroep 

� een miljoen Euro voor klimaatbeleid in tijden van bezuinigingen 
� de komst van een duurzaamheidslening (tegen gunstige voorwaarden lenen 

om energiebesparende maatregelen te kunnen bekostigen) 



 
 
 

� de toekomstige bouw van goedkope en duurzame woningen bij Groevenbeek 
Noord 

� meer mogelijkheden voor ouderenhuisvesting zoals bij de Herbergier en De 
Verbinding 

� de toekomstige realisatie van het Kulturhus, een gezamenlijk onderkomen 
voor onder andere de bibliotheek en culturele activiteiten, in het centrum van 
Ermelo 

� de uitbreiding van het fietsknooppuntennetwerk 
� de toekomstige aanleg van een veilige rotonde bij de Margrietschool 

 
 
Progressief Ermelo werkt niet alleen binnen de muren van het gemeentehuis. 
Integendeel. De vertegenwoordigers van Progressief Ermelo staan midden in de 
samenleving en zijn daarin actief. Ook zoeken we contact met inwoners en 
organisaties binnen Ermelo. Zo gaan we jaarlijks meerdere malen op diverse plekken 
in het dorp in gesprek met bewoners om hun mening te peilen. Ook organiseren we 
fietstochten rondom thema's die spelen in het dorp. We doen mee met de jaarlijkse 
afval opruimdag. En we hebben de afgelopen vier jaar met veel organisaties contact 
gehad, zoals wijk- en buurtverenigingen, belangengroepen, sport- en natuur-
verenigingen, verenigingen en organisaties op sociaal gebied. Teveel om op te 
noemen. Het doel van al die contacten was het signaleren van problemen en het 
bijdragen aan oplossingen vanuit ons gedachtegoed. De komende jaren zetten wij 
dit voort. 
 
 
In dit verkiezingsprogramma geven wij aan hoe wij de keuze voor sociaal en groen in 
de periode 2014-2018 concreet maken op de volgende gebieden: 
 
Werk, zorg en onderwijs 
Wonen 
Duurzaamheid 
Ruimte en economie 
Verkeer en vervoer 
Vrije tijd, kunst en sport 
De gemeente 



 
 
 

 
 

Werk, zorg en onderwijs 
 
 
Werk en inkomen 
 
Progressief Ermelo vindt dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijk bestaan en een 
volwaardige deelname aan de maatschappij. Met ruimte voor wie wil, maar ook 
respect voor wie niet volledig kan deelnemen. Als wij keuzes moeten maken, 
bijvoorbeeld door bezuinigingen, dan willen wij kwetsbare groepen ontzien. 
 
Werk verschaft niet alleen een inkomen, maar zorgt ook voor betrokkenheid bij de 
samenleving en voor zelfrespect. Voor hen die geen werk hebben, willen wij 
intensieve begeleiding om aan het werk te komen. Voor iemand die een beroep 
doet op de bijstand, vragen wij een tegenprestatie naar vermogen. Op die 
manier kan hij of zij iets terugdoen voor de samenleving. Degene die de 
tegenprestatie levert, maakt zelf een plan. Belangrijk is dat het leveren van de 
tegenprestatie aan regels is gebonden. Het zal altijd gaan om aanvullend en 
tijdelijk werk van beperkte omvang of passend bij het opdoen van werkervaring 
bij een re-integratietraject. Zo mag er geen verdringing zijn van reguliere 
arbeid. Ook vinden wij dat maatwerk mogelijk moet zijn voor werkzoekenden met 
een uitkering die mantelzorg geven of die de zorg hebben voor thuiswonende kleine 
kinderen (tot en met de basisschoolleeftijd).   
 
Progressief Ermelo wil dat de gemeente voorop loopt om mensen met een beperking 
aan een baan of een leerwerkplek te helpen. Dit kan onder meer door bij het inkopen 
van goederen en diensten van externe bedrijven, als voorwaarde te stellen dat een 
dergelijk bedrijf mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft of neemt. 
Ook neemt de gemeente meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Omdat 
niet voor iedereen een plek in het reguliere bedrijfsleven haalbaar is, blijft een 
voorziening voor Beschut Werk zoals Proson nodig. 
 
Wij willen armoede in Ermelo bestrijden. Zo willen wij dat de gemeente onderzoekt 
welk effect alle (bezuinigings)maatregelen hebben voor mensen met een 
minimuminkomen (minima-effectrapportage). Voor mensen die langdurig 
moeten rondkomen van een minimum inkomen willen wij dat de gemeente de 
mogelijkheid benut om gemeentelijke belastingen en heffingen kwijt te 
schelden. Daarnaast willen wij speciale aandacht voor kinderen die opgroeien in 
armoede. Het is van belang dat de gemeentelijke bijdrage in de schoolkosten en 
voor sociaal culturele activiteiten daadwerkelijk terecht komt bij de kinderen. 
Ook willen we dat scholen rekening houden met armoede bij het vragen van 
geldelijke bijdragen van ouders. 
 



 
 
 
Progressief Ermelo wil meer werk maken van het voorkomen van schulden en het 
vroeg-signaleren van betalingsproblemen. Wij willen dat de gemeente toeziet op 
integrale schuldhulpverlening door schuldhulpverleners, woningcorporaties, nuts-
bedrijven en andere betrokken bedrijven en instanties. 
 
De gemeente krijgt de komende jaren steeds meer taken op sociaal gebied. Daarom 
is het belangrijk dat het aanspreekpunt (loket) van de Sociale Dienst 
Veluwerand in Ermelo behouden blijft. 
 
 
Zorg en welzijn 
 
De komende jaren zullen mensen die zorg nodig hebben steeds vaker terug moeten 
vallen op familie, vrienden, kennissen en buren; de zogenaamde mantelzorgers. 
Maar niet iedereen kan (altijd) terugvallen op mantelzorg. Ook kan mantelzorg niet 
altijd toereikend zijn. Daarom vindt Progressief Ermelo dat er voor mensen die dit 
echt nodig hebben, professionele zorg beschikbaar is. Waar het kan, willen we 
de regie zoveel mogelijk bij de zorgvrager leggen, zodat deze een maximale 
invloed krijgt op de geleverde zorg. Daarom vinden wij het belangrijk dat mensen de 
keuze hebben tussen een persoonsgebonden budget en zorg in natura. 
 
Voor de gemeente zien wij een belangrijke rol in het ondersteunen van 
vrijwilligers en mantelzorgers. Ook vinden wij dat de gemeente een actieve rol 
dient te spelen in het organiseren en (financieel) mogelijk maken van 
respijtzorg. Bij respijtzorg neemt een beroepskracht of vrijwilliger de 
mantelzorgtaken (tijdelijk) over. Bijvoorbeeld omdat de zorg voor de naaste te 
intensief is geworden. De zorgvrager kan de respijtzorg zowel aan huis als 
buitenshuis krijgen.  
 
Progressief Ermelo vindt het belangrijk dat mensen zolang mogelijk thuis blijven 
wonen. Daarom willen wij de huishoudelijke hulp via de thuiszorg zo veel mogelijk 
op peil houden. Het salaris voor thuiszorgmedewerkers dient in overeenstemming te 
zijn met de CAO die voor hen van toepassing is. 
 
De methodiek van Eigen Kracht ondersteunt mensen in het, samen met hun 
netwerk, zelf oplossen van problemen. Wij vinden dat de gemeente deze vorm van 
hulp moet stimuleren en ondersteunen.  
 
Progressief Ermelo vindt het belangrijk dat we als samenleving zorgzaam zijn voor 
elkaar. Wij zien dan ook een actieve rol voor wijkbewoners om bij te dragen aan 
elkaars welzijn. Mensen in de wijk kennen vaak elkaars problemen en weten 
mogelijkheden om elkaar bij te staan. Naast de inwoners, zijn wijkzorgteams van 
belang voor het welzijn van mensen. Het is hun rol om in wijken en buurten 
samenhang te brengen in de verschillende vormen van hulp, zoals welzijn, 
ondersteuning, jeugd- en gezondheidszorg en arbeidintegratie. Progressief Ermelo 
wil een laagdrempelige toegang voor lichtere vormen zorg en ondersteuning; 



 
 
 

 
 

een indicatiesysteem is hiervoor niet nodig. Bij de aanvraag mag de hulpvrager 
zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het welzijnswerk, als onderdeel 
van het wijkzorgteam, ondersteunt mensen zodat zij kunnen blijven meedoen in het 
maatschappelijk leven. Daartoe stimuleert zij onderling contact. Om dit te 
ondersteunen is het belangrijk dat er in iedere wijk een ontmoetingsplek is voor 
gezamenlijke activiteiten en welzijnsvoorzieningen. 
 
De zorg houdt niet op bij Ermelo. Ontwikkelingssamenwerking en bewustwording van 
het feit dat er landen zijn waar men het veel slechter heeft, is altijd nodig. Wij zijn er 
voorstander van dat de gemeente ondersteuning biedt aan internationaal 
maatschappelijk betrokken organisaties die in Ermelo actief zijn. 
 
 
Onderwijs 
 
Volgens de nieuwe Wet passend onderwijs, dienen leerlingen die nu het speciaal 
onderwijs volgen zoveel mogelijke les te krijgen binnen het reguliere onderwijs. Dit 
vereist veel van deze reguliere scholen en de leerkrachten die daar werken. Niet elke 
school zal elke vorm van extra ondersteuning zelf kunnen aanbieden. Om het aanbod 
van extra ondersteuning in het regulier onderwijs dekkend te krijgen, is 
samenwerking tussen scholen in Ermelo en de regio noodzakelijk. De gemeente dient 
er voor te zorgen dat die samenwerking goed verloopt zodat zoveel mogelijk 
leerlingen die voorheen het speciaal onderwijs volgden, binnen (de regio) Ermelo 
succesvol het reguliere onderwijs kunnen volgen. Ook dient zij er op toe te zien dat 
voor leerlingen voor wie extra ondersteuning in het reguliere onderwijs niet 
toereikend is, speciaal onderwijs in de regio en het benodigde vervoer 
beschikbaar blijft. 
 
Progressief Ermelo vindt dat scholen die meerdere jaren te weinig leerlingen hebben 
om te kunnen voortbestaan (beneden de wettelijke opheffingsnorm), moeten 
samenwerken met andere scholen. De gemeente dient dit proces te 
ondersteunen en stimuleren. Wat ons betreft gaat die samenwerking over de 
levensbeschouwelijke grenzen heen. Wij vinden het belangrijk dat er scholen 
blijven binnen de buurtschappen, zoals Speuld en Horst/Telgt. Deze scholen zijn 
belangrijk voor de leefbaarheid van deze kernen. 
 
De gemeente heeft een belangrijke rol in het voorkomen van vroegtijdig 
schoolverlaten. Jonge mensen dienen minstens met voldoende kwalificatie (de 
zogenaamde startkwalificatie) de school te verlaten. Dit draagt bij aan een goede 
startpositie op de arbeidsmarkt en voorkomt werkloosheid. 



 
 
 
Wonen 
 
 
Leefbare kern en buurtschappen 
 
Voor Progressief Ermelo zijn een leefbare kern en buurtschappen van groot belang. 
Voor ons betekent leefbaar dat er voor iedereen plek moet zijn die zich 
maatschappelijk, economisch of sociaal gebonden voelt aan Ermelo. Van jong tot 
oud, van minder bedeeld tot rijk. Wel of niet gezond; met of zonder lichamelijke of 
geestelijke beperking. Leefbaar betekent ook dat er voldoende inwoners zijn en dat 
de samenstelling van inwoners gevarieerd is. Dit om een breed aanbod van 
voorzieningen mogelijk te maken, zoals scholen, zorgverleners, winkels, bedrijven, 
(sport)verenigingen, bibliotheek, accommodaties, cultuurevenementen, enzovoort.  
 
Ook het dorpse karakter van Ermelo draagt bij aan de leefbaarheid. Wij willen dat 
karakter koesteren. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de beschikbare 
ruimte binnen de kern en de buurtschappen. Er moeten voldoende groene, open 
plekken blijven die het gevoel van rust en ruimte benadrukken. Ook de aard en 
omvang van de bebouwing willen wij laten aansluiten bij wat past in ons dorp.  
 
 
De gemeente stuurt 
 
De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van wonen. Zij heeft grond in 
bezit of kan dat aankopen waardoor zij voor geschikte bouwlocaties kan zorgen. 
Ook maakt de gemeente bestemmingsplannen waardoor zij invloed heeft op de 
locaties waar wel en niet gebouwd mag worden en welke bouw mogelijk is. Verder 
maakt de gemeente prestatieafspraken met de wooncorporatie(s). Ook hierdoor 
kan ze invloed uitoefenen op de samenstelling van de inwoners en de huisvesting 
van een groot deel van de inwoners van Ermelo. Progressief Ermelo wil dat de 
gemeente zich actief inzet om het aanbod van woningen zo vorm te geven dat de 
leefbaarheid van Ermelo op peil blijft. Als het helpt om de doelstelling van de 
gemeente te realiseren, dan is het wenselijk dat de gemeente ook andere 
wooncorporaties dan Uwoon stimuleert om actief te worden in Ermelo. 
 
De sociale huurwoningen zijn er in principe voor huurders die niet meer verdienen 
dan   een  modaalinkomen   (ongeveer   €34.000 per jaar). Huren in de vrije sector is 
echter aanzienlijk duurder dan huren via de sociale sector. Voor mensen met een 
middeninkomen (die teveel verdienen voor sociale huur maar te weinig voor de 
vrije sector) is weinig passende woonruimte in Ermelo beschikbaar. Op dit moment 
wonen er teveel mensen met een middeninkomen in een sociale huurwoning. Wij 
willen dat de gemeente met de wooncorporatie(s) afspraken maakt om meer 
woningen voor huurders met middeninkomen beschikbaar te krijgen. De Driesprong 
aan de Oude Telgterweg is een geschikte locatie voor de bouw van nieuwe 
huurwoningen. 



 
 
 

 
 

Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. 
Waar mogelijk moet de gemeente stimuleren dat woningen levensloopbestendig 
worden gebouwd, zodat  ouderdom en het ontstaan van beperkingen niet tot 
verhuizing hoeven te leiden.  
 
 
Aandacht voor speciale doelgroepen 
 
Voor starters met een smalle beurs zien wij graag goedkopere mogelijkheden om in 
hun woonruimte te voorzien. Wij denken aan grondgebonden eengezinswoningen 
waarbij verschillende vormen van bouwen en beheer mogelijk zijn. Bijvoorbeeld 
casco bouwen en vormen van huurkoop of erfpacht.  
 
Voor jongeren willen we voldoende  kleine  studio’s  en  appartementen  beschikbaar  
hebben. Wij willen dat woningen tot 40 m2 worden beschouwd als onzelfstandige 
woonruimte. Dit maakt het mogelijk dat jongeren bij het aanvaarden van een 
dergelijke woning geen huurpunten verliezen. Hierdoor is het betrekken van deze, 
vaak wat kleinere en oudere woningen, aantrekkelijker voor jongeren. Ze houden 
voldoende huurpunten over om na verloop van tijd te kunnen doorstromen naar een 
grotere woning. 
 
Voor ouderen willen we vooral seniorenwoningen in het centrum. Bestaande 
seniorenwoningen in de wijken willen we laten renoveren voor ouderen die daar 
willen blijven wonen. Wij willen de doorstroom van ouderen vanuit een 
eengezinshuurwoning naar een seniorenhuurwoning stimuleren om 
eengezinswoningen voor (jonge) gezinnen beschikbaar te krijgen. Daarvoor is het 
nodig dat ouderen niet (onevenredig) méér huur moeten gaan betalen voor een 
kleinere woning. Dit kan door ouderen hetzelfde percentage van het maximale 
huurbedrag te laten betalen voor de seniorenwoning als dat ze betaalden voor de 
eengezinswoning die ze achterlaten. 
 
 
Bijzondere woonvormen 
 
Progressief Ermelo wil de bouw en verbouw van bijzondere woonvormen 
stimuleren. Wij denken dan aan groepswonen voor ouderen en vormen van 
begeleid wonen bijvoorbeeld in de Dillenburg en Rehoboth. Ook willen wij de komst 
van een campus voor jongeren stimuleren. Een campus is een woonvorm voor 
meerdere (studerende) jongeren; naast een gezamenlijke woonruimte en keuken 
heeft elke bewoner zijn eigen slaapkamer. Wij zien, naast de Dillenburg en 
Rehoboth, mogelijkheden om recreatieparken ten westen van de spoorlijn die 
hun recreatiefunctie willen beëindigen, voor deze vorm van jongerenhuisvesting om 
te vormen. 



 
 
 
Duurzaamheid 
 
 
De gemeente als voortrekker en aanjager 
 
Progressief Ermelo verwacht van de gemeente dat zij op het gebied van 
duurzaamheid fungeert als voortrekker en aanjager. Dat betekent dat de 
gemeente zelf duurzaam functioneert maar ook dat zij bevordert dat burgers en 
bedrijven investeren in zonnepanelen, dubbel glas en isolatie van gebouwen. De 
gemeente zet daartoe actief haar fonds in waaruit burgers en bedrijven onder 
gunstige voorwaarden kunnen lenen om duurzame investeringen te kunnen betalen. 
Voor dit fonds zouden ook huurders - in overleg met hun verhuurder - in 
aanmerking moeten komen.  
 
Progressief Ermelo is een voorstander van een natuurlijker beheer van het 
openbaar groen. Door gerichter te maaien ontstaat een gevarieerder 
groenstructuur met bloeiende planten. Ook neemt de biodiversiteit toe, wat onder 
andere ten goede komt aan nuttige insecten zoals bijen. De natuurlijke uitstraling 
van onze gemeente wordt sterker en de onderhoudskosten lager. Braakliggende 
terreinen (zoals de Driesprong) willen we laten inzaaien met veldbloemenmengsels 
en openstellen voor recreatief gebruik. 
 
Het is belangrijk dat de gemeente stimuleert dat regenwater niet meer via daken en 
het verhard oppervlak in het riool verdwijnt. Daardoor bezinkt regenwater in de 
bodem en voorkomt het verdroging. 
 
De gemeente moet zich inspannen om zwerfvuil tegen te gaan. De jaarlijkse afval 
opruimdag is een goed middel. Progressief Ermelo wil dat de gemeente onderzoekt 
of scholen en sportclubs ingeschakeld kunnen worden om de omgeving afvalvrij 
te houden. Hier kan een vergoeding tegenover staan voor de school of club, omdat 
de gemeente hier geld kan besparen. Scholen en clubs zouden bijvoorbeeld een 
gebied kunnen adopteren. 
 
Om zwerfvuil en illegale stort in het bos te voorkomen, is Progressief Ermelo 
voorstander van het inzetten van buitengewoon opsporingsambtenaren in het 
bos. 
 
 
Duurzaam ondernemen 
 
Wij willen dat de gemeente Ermelo zich inzet om fairtrade gemeente te worden. 
Dit betekent dat de winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de 
gemeente samen werken aan meer eerlijke handel. De gemeente fungeert hierbij als 
voortrekker en aanjager. 



 
 
 

 
 

Aandacht in het basisonderwijs 
 
Wij zijn er voorstander van dat er binnen het basisonderwijs aandacht blijft voor 
natuur- en milieueducatie. Dit is onder andere mogelijk met steun aan het Natuur 
en Milieu Platform en de Stichting het Pakhuis. Aandacht voor het voorkomen van 
zwerfvuil moet hier onderdeel van zijn. 
 
 
Woonlasten 
 
Wij willen het voor verhuurders (zoals de wooncorporatie Uwoon die 25% van de 
huizen in Ermelo bezit) aantrekkelijk maken om te investeren in duurzaamheid. Wij 
vinden daarom dat woonlasten leidend moeten zijn voor wat een huurder voor zijn 
of haar huis moet betalen. Woonlasten zijn de huurkosten plus de energiekosten. Als 
een verhuurder investeert in duurzaamheid van de woning waardoor de 
energiekosten dalen, dan is een gelijke stijging van de huur reëel om de investering 
in duurzaamheid te kunnen terugverdienen.  
 



 
 
 
Ruimte en economie 
 
 
Ermelo: zorgzaam en groen 
 
Het karakter van Ermelo is gebaseerd op de kernwaarden groen en zorgzaam. Zo 
speelt de recreatiesector een belangrijke rol vanwege de prachtige ligging van 
Ermelo met open water, hei, bos en een afwisselend agrarisch landschap binnen de 
gemeentegrenzen. Verder biedt Ermelo plaats aan vele zorginstellingen en werken er 
veel mensen in de zorg. Ook defensie onderstreept het zorgkarakter van Ermelo door 
op haar kazerne een grote geneeskundige eenheid te legeren. En daar komt 
binnenkort hoogstwaarschijnlijk ook het geneeskundig opleidingscentrum van 
defensie bij. 
 
Wij vinden dat Ermelo zich moet richten op haar kernwaarden groen en zorgzaam. 
Dat betekent dat de gemeente werkgelegenheid binnen deze sectoren 
stimuleert en zoekt naar mogelijkheden om beide waarden te combineren. 
Bijvoorbeeld door het stimuleren van recreatie voor zorgbehoeftigen of ouderen. Ook 
in de samenwerking tussen zorginstellingen en zorggerelateerde opleidingen en de 
geneeskundige onderdelen van defensie liggen kansen om het karakter van Ermelo 
als zorggemeente te versterken.  
 
 
Het centrum 
 
In de jaren na 2013 zal de gemeente fors investeren om het centrum van Ermelo 
aantrekkelijker te maken voor bezoekers, bewoners en de bedrijven. Voor ons blijft 
bij het veranderen van het centrum de veiligheid en de onbelemmerde toegang 
essentieel. Zo staan voor ons de belangen van voetgangers, fietsers en mensen 
met een beperking voorop bij de herinrichting van het centrum. Het 
Raadhuisplein willen we autovrij waardoor er ruimte komt om ontspanning en 
kunst- en cultuuruitingen op het plein mogelijk te maken. Wij vinden het belangrijk 
dat het centrum een groene inrichting krijgt met voldoende zitgelegenheid. Ook 
willen wij graag dat er een bewegwijzering komt naar toiletten in openbare 
ruimtes of winkels die voor bezoekers toegankelijk zijn. De wachtruimte op het 
station moet  ’s  avonds  en  in  het  weekend  open  zijn  met  cameratoezicht. Het toilet 
op het station is 24 uur per dag beschikbaar tegen betaling. 
 
Progressief Ermelo wil dat de gemeente een actief beleid voert om de winkels in het 
centrum te concentreren bij De Verbinding (het gebied bij het Weitje en de molen) 
en in de Stationsstraat vanaf de aftakking van de Rietlaan tot aan het Raadhuisplein. 
Voor het gebied tussen De Verbinding en de kruising Stationsstraat/Rietlaan zou de 
gemeente moeten inzetten op een combinatie van wonen, dienstverlening en 
bestaande horeca. 
 
 



 
 
 

 
 

Het buitengebied 
 
Het buitengebied van Ermelo biedt ruimte aan diverse functies; agrarische en andere 
soorten van bedrijvigheid, recreatie, wonen en natuur. Deze functies zitten elkaar 
regelmatig letterlijk en figuurlijk in de weg. Regie vanuit de gemeente is nodig om 
actief te sturen welke functies ze op welke plek wil hebben. Soms betekent dit 
dat functies moeten wijzigen om ze elders te kunnen concentreren. Door de regie te 
nemen, geeft de gemeente de gebruikers een duidelijk perspectief. Bijvoorbeeld 
de ruimte om het bedrijf gezond voort te zetten of ruimte om ongestoord te wonen 
of te recreëren. Ook voorkomt de gemeente dat de kwaliteit van de ruimte in het 
buitengebied achteruit gaat en kan ze maatregelen nemen om in de gebieden waar 
de kwaliteit al is teruggelopen, deze te herstellen.  
 
Mogelijkheden voor uitbreiding van recreatieparken zien wij vooral ten westen 
van de spoorlijn of in het Tonselse Veld. Kleine en verouderde 
recreatiebedrijven kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om van functie te 
veranderen. Zo kunnen recreatieparken aan de westzijde van de spoorlijn zich 
omvormen tot de eerder genoemde campus voor jongeren, of ruimte bieden aan 
vormen van begeleid wonen. Om van functie te kunnen veranderen is het mogelijk 
om voor gesloopte bebouwing in beperkte mate terug te bouwen.  
 
Voor ons heeft het buitengebied een groene uitstraling, lopen er dieren in de wei 
en is de bebouwing kleinschalig (geen megastallen, bijvoorbeeld). De gemeente 
stimuleert biologische landbouw door de ingediende plannen ruimhartig te 
beoordelen. Bedrijvigheid is van belang, echter kleinschalig, met een minimale 
verkeersaanzuigende werking. 
 
 
Vliegverkeer 
 
Een bijzonder deel van de ruimte betreft het luchtruim boven onze gemeente. Wij 
maken ons zorgen over de uitbreiding van Lelystad Airport en de mogelijke 
verstoring die dat heeft voor het woongenot in Ermelo. De gemeente heeft 
nauwelijks invloed op de uitbreiding van het vliegveld. Wel denken wij dat de 
gemeente in samenwerking met omliggende gemeenten invloed kan hebben op de 
aan- en afvliegroutes. Wij vinden dat de gemeente zich moet inspannen om te 
voorkomen dat de aan- en afvliegroutes boven bewoond gebied lopen.  
 
 
Bedrijventerreinen 
 
Progressief Ermelo wil de bedrijvigheid concentreren op de terreinen Veldzicht en 
De Driehoek (het gebied tussen Fokko Kortlanglaan, Julianalaan, Oude 
Nijkerkerweg/Kolbaanweg). Deze terreinen moeten door reconstructie en 
intensiever gebruik voldoende ruimte bieden voor de bedrijven in Ermelo.  



 
 
 
Kleinere bedrijven zien wij graag zoveel mogelijk onder één dak in een 
bedrijfsverzamelgebouw. Dit maakt het mogelijk om deze bedrijfjes beter te 
ondersteunen door bijvoorbeeld een goede inrichting van de openbare ruimte en 
ontsluitingswegen. Ook voorkomt het verrommeling op meerdere plekken in de 
gemeente.   
 
Progressief Ermelo wil dat de gemeente met de betrokken bedrijven zoekt naar 
oplossingen om de overlast van zwaar vrachtverkeer van en naar Kerkdennen te 
voorkomen. Het heeft onze voorkeur om de bedrijven die zwaar vrachtverkeer 
aantrekken, van deze locatie te verplaatsen naar bedrijventerreinen elders.  
 
 
Bedrijvigheid 
 
In onze ogen dient de gemeente actief te lobbyen om bedrijvigheid in de gemeente 
te krijgen die past bij het karakter van groen en zorgzaam. Bij voorkeur door 
meerdere bedrijven naar de gemeente te halen die elkaar kunnen versterken. Wij 
denken dan aan arbeidsintensieve bedrijven in de zorg (bijvoorbeeld makers 
van protheses en andere orthopedische hulpmiddelen). Andere mogelijkheden zijn 
het faciliteren van (flex)werkplekken en vergaderruimtes voor zzp-ers en anderen 
die elders uit het land met openbaar vervoer centraal in Nederland willen afspreken. 



 
 
 

 
 

Verkeer en vervoer 
 
 
De fiets centraal 
 
Progressief Ermelo neemt het fietsgebruik als uitgangspunt in haar verkeersbeleid. 
Fietsen is goed voor de gezondheid, voor het milieu, voor de veiligheid en voor de 
portemonnee van de fietser en de gemeente. Wij willen het fietsgebruik stimuleren 
door meer en betere fietsenstallingen voor fietsen in het centrum te plaatsen. Ook 
willen wij fietssnelpaden tussen woonkernen en speciale fietsstraten van de 
wijken naar het centrum en waar mogelijk vrijliggende fietspaden langs drukke 
wegen. Fietspaden in het buitengebied die het nodig hebben, krijgen een 
opknapbeurt. 
 
Kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen. Wij willen daarom dat scholen 
samen met ouders, kinderen en de gemeente zorgen voor een grotere 
verkeersveiligheid bij scholen. Onder meer door het terugdringen van 
autoverkeer bij het halen en brengen van kinderen en door het stimuleren van 
(veilig) fietsgebruik. 
 
Progressief Ermelo is van mening dat door het fietsgebruik te stimuleren het 
autogebruik in en rondom het dorp niet meer toeneemt en waarschijnlijk zelfs 
afneemt. De huidige capaciteit van het wegennet is daarom voldoende. Wij zien 
geen enkele noodzaak om de capaciteit te vergroten (zoals bijvoorbeeld door het 
aanleggen van een rotonde met twee rijbanen bij het Weitje). 
 
 
Duurzaam veilig 
 
Progressief Ermelo hanteert de uitgangspunten van duurzaam veilig in haar visie op 
verkeer. Duurzaam veilig gaat uit van zo groot mogelijke aaneengesloten 30-
kilometergebieden. Wij willen deze gebieden zo inrichten dat ze duidelijk 
herkenbaar zijn en dat ze veilig gedrag in het verkeer stimuleren. Voor de 
gemeentelijke wegen in het buitengebied, zoals de Drieërweg, willen we een 
maximum snelheid van 60 kilometer per uur invoeren. Ook hier willen wij dat de 
inrichting van deze wegen, veilig gedrag in het verkeer stimuleert. 
 
 
Minder vrachtverkeer 
 
De grote hoeveelheid zwaar vrachtverkeer van, en naar Kerkdennen zorgt voor 
onveilige situaties en parkeeroverlast binnen de bebouwde kom. Wij willen deze 
verkeersproblemen oplossen door bedrijven die zwaar vrachtverkeer aantrekken, te 
verplaatsen van Kerkdennen naar andere bedrijventerreinen. Hierdoor zullen 
onder andere de Hamburgerweg, de Oude Telgterweg, de Volenbeekweg en de 



 
 
 
Arendlaan een lagere verkeersbelasting krijgen en neemt in het dorp de 
verkeersveiligheid toe en de parkeeroverlast af. Ook willen wij een parkeerplaats 
voor vrachtwagens in het gebied De Driehoek. 
 
 
Meer openbaar vervoer 
 
Progressief Ermelo wil duurzaam openbaar vervoer  tussen campings, het 
centrum en de recreatievoorzieningen, vooral in het toeristenseizoen. Ook willen wij 
dat de gemeente het gebruik van openbaar vervoer, waaronder de buurtbus, meer 
stimuleert, bijvoorbeeld door informatie te geven op de gemeentelijke website en 
op de gemeentelijke pagina in de weekkrant en via recreatiebedrijven en de VVV. 



 
 
 

 
 

Vrije tijd, kunst en sport 
 
 
Vrije tijd 
 
Voor inwoners en bezoekers van Ermelo is het belangrijk dat er voldoende 
mogelijkheden zijn om op een prettige en gezonde manier te ontspannen. Wij vinden 
het daarom belangrijk dat er voldoende, en goed onderhouden wandel-, fiets- 
en ruiterpaden zijn. Wat ons betreft breidt het netwerk van fiets- wandelroutes 
(zoals de klompenpaden) zich verder uit. Ook is het belangrijk dat er voldoende 
bankjes, picknickplaatsen en speelplekken zijn. Waar hier ruimte voor is, 
komen er natuurspeelplaatsen in het openbaar groen en bossen. Kinderen 
ontdekken hier de natuur, bewegen en leren hun fantasie te gebruiken. Wij willen de 
trimbaan nabij de Ericalaan opknappen en uitbreiden.  
 
Ook schoolpleinen zien wij graag ingericht als natuurspeelplaatsen. De huidige 
speelplaats bij de Klokbeker is hiervan een mooi voorbeeld. Deze speelplaatsen zijn 
buiten de schooltijden voor iedereen toegankelijk. 
 
Bij strand Horst wensen wij een grotere gastvrijheid, zoals een vrij toegankelijk 
strand met ligweide en goede mogelijkheden om de fiets te stallen. Wat ons 
betreft komen er bij strand Horst kleinschalige en gratis speelvoorzieningen. 
Ook zijn wij voorstander van themastranden voor diverse doelgroepen. 
 
 
Kunst 
 
Progressief Ermelo is een voorstander voor meer zichtbare kunst, met name in het 
centrumgebied van Ermelo. Dat betekent in onze ogen niet dat er per se nieuwe 
kunstwerken aangeschaft dienen te worden. In veel gevallen staan kunstwerken 
"verstopt" in Ermelo. Het is wenselijk om deze bestaande kunstwerken een 
betere plek te geven zodat het kunstwerk tot zijn recht komt. Het is voor ons 
vanzelfsprekend dat de gemeente zorgt voor goed onderhouden kunstwerken.  
 
 
Sport 
 
Sport draagt bij aan een gezond leven en bevordert de sociale cohesie. In de sport 
leggen kinderen en volwassenen contact en maken vrienden. Ook draagt het bij aan 
de fysieke en sociaal emotionele ontwikkeling. Maar de meeste mensen vinden het 
gewoon leuk! Progressief Ermelo wil breedtesport en schoolzwemmen blijven 
stimuleren. Via breedtesport willen wij zoveel mogelijk mensen (weer) in beweging 
krijgen op een laagdrempelige manier. Via schoolzwemmen willen wij het aanbod 
van bewegingsonderwijs verruimen.  
 



 
 
 
De gemeente dient een stimulerende rol te spelen om sport toegankelijk te 
maken voor iedereen. Jong en oud, maar zeker voor mensen die minder 
draagkrachtig zijn of met een beperking. Van verenigingen die subsidie ontvangen 
van de gemeente verwachten wij als tegenprestatie activiteiten voor speciale 
doelgroepen. Via de bijzondere bijstand en het jeugdsportfonds willen wij 
mensen met een laag inkomen de gelegenheid geven tot sporten.  
 
In Ermelo zijn combinatiefunctionarissen actief. Deze functionarissen spelen een 
belangrijke rol om een zo breed mogelijk aanbod van mensen met en zonder 
beperking deel te laten nemen aan allerlei sportactiviteiten. Deze functionarissen 
verlagen de drempel tot deelname aan sportactiviteiten. Wij zijn er voorstander van 
dat Ermelo maximaal gebruik blijft maken van combinatiefunctionarissen.  
 
Successen in de sport stimuleren tot meedoen. Daarom vinden wij het belangrijk dat 
successen de aandacht krijgen die ze verdienen. Wij zien daarom graag dat het 
gemeentebestuur actief is bij huldigingen van kampioenen en bij bijzondere 
sportprestaties. 
 
 
Accommodaties 
 
Wij zijn voor een multifunctioneel gebruik van gebouwen.  Scholen  die  ‘s  avonds  
bijvoorbeeld leegstaan, kunnen prima voor andere wijkactiviteiten gebruikt worden. 
Ook zien wij voorschoolse - en naschoolse opvang en onderwijs graag binnen 
dezelfde gebouwen. Wij willen voldoende accommodaties verspreid over de 
gemeente om zo bij te dragen aan de leefbaarheid van de wijken. 
 
Progressief Ermelo vindt het belangrijk dat de gemeente zorgt voor uitbreiding en 
onderhoud van speel- en sportvoorzieningen. Daarbij kan de gemeente de 
zelfwerkzaamheid van mensen bij de aanleg, het onderhoud en het gebruik van 
voorzieningen - onder professionele begeleiding - stimuleren. Als dit voor de 
gemeenten een kostenbesparing oplevert is hiervoor ook een vergoeding voor 
buurtvoorzieningen of buurtactiviteiten mogelijk. 
 
Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Het nieuw te realiseren 
kulturhus 'de Dialoog' aan het Raadshuisplein moet bijdragen aan een 
aantrekkelijk leefklimaat, zowel binnen als buiten. Het Raadhuisplein als 
huiskamer van Ermelo moet autovrij worden en geschikt gemaakt voor het houden 
van evenementen. 



 
 
 

 
 

De gemeente 
 
 
Meer inbreng vanuit de inwoners 
 
De gemeente krijgt steeds meer taken die ze met minder geld moet uitvoeren dan 
waarvoor hogere overheden het konden doen. Deze ontwikkeling is mede van 
invloed op de manier waarop de gemeente die taken gaat uitvoeren. Er blijven taken 
die de gemeente alleen zal uitvoeren. Maar voor veel taken zien wij graag dat de 
gemeente intensiever samenwerkt met inwoners, organisaties, bedrijven en 
verenigingen om iets te realiseren. Zo vinden wij het belangrijk dat de gemeente hen 
vroegtijdig betrekt bij het maken van beleid. Daarbij zien wij de jongerenraad 
als een volwaardig adviesorgaan van het college van burgemeester en 
wethouders.  
 
Ook vinden wij het belangrijk dat de gemeente meer ruimte geeft aan burgers om 
zelf vorm te geven aan de samenleving. Die ruimte geeft de gemeente door 
uitnodigend, stimulerend en ondersteunend te zijn voor initiatieven van inwoners, 
organisaties, bedrijven en verenigingen. Zo vinden wij het belangrijk dat burgers 
onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten via een 
burgerinitiatief. Maar ook initiatieven tot zelfbeheer vanuit een wijk of straat, 
zoals het opruimen van zwerfvuil, onderhoud aan openbaar groen, of reparatie van 
accommodaties en speelvoorzieningen kan de gemeente ondersteunen. Ook op 
andere terreinen kan de gemeente ruimte geven aan inwoners, organisaties, 
bedrijven en verenigingen om zelf aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld op sociaal 
gebied.  
 
 
De gemeente als dienstverlenende organisatie 
 
De gemeente is van en voor alle inwoners. Zij moeten kunnen rekenen op een 
gemeentelijke organisatie die dienstverlenend is. Als inwoners met vragen of 
ideeën komen, mogen ze verwachten dat de gemeente met hen meedenkt. Daarbij 
is het belangrijk dat de gemeente kijkt naar mogelijkheden om de ideeën te 
verwezenlijken; niet dat de gemeente denkt in problemen en onmogelijkheden. Wij 
vinden het belangrijk dat de gemeente na vragen, reacties of klachten van burgers 
persoonlijk contact met hen opneemt voordat ze een formele - en veelal 
afstandelijke - reactie verstuurt. Vaak kan een persoonlijk contact al problemen 
oplossen, onduidelijkheden verhelderen of voorkomen dat mensen zich niet gehoord 
voelen.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Samenwerking 
 
De gemeente werkt al op veel terreinen samen met andere gemeentes en regionale 
organisaties. Wij willen de samenwerking met andere partijen bevorderen als dit 
leidt tot betere dienstverlening en/of kostenbesparing. 
 
 
Financiën 
 
Het is vanzelfsprekend dat de begroting van de gemeente op orde is. Maar ook 
vinden wij dat de begroting ruimte moet bieden voor nieuwe initiatieven van de 
gemeenteraad en burgers. Bij het heffen van gemeentelijke belastingen blijft het 
principe  van  ‘de vervuiler betaalt’  het uitgangspunt. 
 
De komende jaren krijgt de gemeente extra taken op het gebied van werk, zorg en 
jeugd. Daaraan gekoppeld zit een bezuiniging. Immers, de gemeente krijgt voor het 
uitvoeren van die taken minder geld dan hogere overheden hadden. Wij zijn van 
mening dat na overheveling van die taken naar de gemeente, niet nogmaals 
bezuinigd mag worden op uitgaven voor werk, zorg en jeugd.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Tot slot 
 
 
In dit programma hebben wij aangegeven welke keuzes wij maken voor de komende 
jaren. Op woensdag 19 maart 2014 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. 
Dan is de keus aan u. Kiest u voor Progressief Ermelo, dan kiest u voor een 
sociaal en groen Ermelo. Maar u kiest ook voor een partij die met u in gesprek 
blijft en die het belangrijk vindt dat u mede vorm geeft aan wat er gebeurt in onze 
gemeente. 



 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

 
 
Progressief Ermelo is een vooruitstrevende, 
plaatselijke partij. Ze bestaat voor een groot 
deel uit leden en sympathisanten van D66, 
Groen Links, Partij van de Arbeid en de 
Socialistische Partij. Ook mensen die geen lid 
zijn van een landelijke politieke partij zijn 
betrokken bij Progressief Ermelo. 
 

 
 
 
 
 

Meer weten? 
 

www.progressiefermelo.nl 
 

info@progressiefermelo.nl 
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Progressief Ermelo krijgt steun van 
de afdelingen van: 

 
  

 


