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                            Staand, van links naar rechts:  
                            Anneke Knoppert, raadslid  
                            Laurens Klappe, wethouder  
                            Bea van ‘t Hul, raadslid  

                            Zittend, van links naar rechts: 
                            Alex Kleijnen, raadslid  
                            René Arts, raadslid/fractievoorzitter

Beste inwoner van Ermelo,

Het gaat ons over het algemeen goed in Ermelo. De meesten van ons hebben een 
fatsoenlijk dak boven het hoofd. Onderwijs en medische hulp zijn goed geregeld. De 

sociale voorzieningen zijn op orde. Hongersnood kennen we niet: er is voldoende te eten en 
te drinken. We hebben meer vrije tijd dan ooit. 
Er is in de voorgaande generaties heel veel bereikt waar we dankbaar voor kunnen zijn. 
Maar hoe goed we het ook hebben, vanzelfsprekend is het allemaal niet. Wat er aan welvaart 
en welzijn is opgebouwd moet onderhouden worden. Er zijn zorgen over werk en over de 
zorg. Banen kunnen zo maar verdwijnen, werk is niet makkelijk te vinden. Gezondheid kan 
achteruit gaan waardoor steun en hulp van anderen nodig is. De geboorte van een kind met 
een beperking zet het leven op de kop. Solidariteit gaat dan niet altijd vanzelf. Progressief 
Ermelo ziet het zorgen voor sociale bescherming als een belangrijke publieke taak van de 
gemeente. Zorgen dat ondersteuning en zorg voor hulpbehoevenden voorhanden is en blijft, 
heeft voor ons hoge prioriteit. 
Wat we ook belangrijk vinden is duurzaamheid. Wij denken dan aan zuinig zijn op het milieu, 
de natuur en de ruimte. Onze partij staat dan ook volledig achter de ambitie om van Ermelo 
een energieneutrale gemeente te maken. 
U begrijpt het al, het bovenstaande gaat over de thema’s die Progressief Ermelo het 
allerbelangrijkst vindt. Het zijn onderwerpen die de reden zijn van het bestaan van onze partij. 
Wij zijn een sociale en een groene partij. Omdat we nu halverwege de raadsperiode  
2014 – 2018 zijn, lijkt het ons een goed moment om u als inwoner van Ermelo te informeren. 
In deze Halverwege maken we een tussenbalans op.

U vindt informatie over:
De partij Progressief Ermelo en haar activiteiten in de gemeenteraad.
Wat Progressief Ermelo bereikt heeft en nog wil bereiken.
De komende twee jaar gaan we gemotiveerd en vasthoudend door.
Houdt u ons in de gaten?

Met een hartelijke groet,
De fractie van Progressief Ermelo in de gemeenteraad
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Mensen met een handicap moesten tot voor kort betalen voor hun  
invalidenparkeerkaart. Dat vonden wij niet eerlijk. Ermelo kent im-

mers gratis parkeren voor iedereen. Dan ook voor mensen met een beper-
king, ja toch! Samen met het CDA zorgden we er voor dat de legeskosten 
voor een invalidenparkeerkaart werden afgeschaft. Wel zo eerlijk.

Sociaal
We kennen allemaal het gezegde dat geld niet gelukkig maakt. Dat mag zo zijn, maar te weinig 

geld maakt ongelukkig, zoveel is zeker. Vooral als deze situatie lang duurt. In Ermelo moeten on-
geveer 600 mensen – waaronder 150 kinderen -  rondkomen van een bijstandsuitkering. Dan wordt het 
leven erg bleekjes. Ermelo heeft weliswaar een fatsoenlijk minima en armoedebeleid, maar wij vinden 
dat er nog wel een tandje bij kan. Vooral de situatie van betrokken kinderen is zorgelijk.
 

Drie jaar geleden zijn we er al over begonnen: het extra geld wat door het Rijk jaarlijks beschikbaar 
wordt gesteld voor armoedebestrijding moet rollen en niet op de plank blijven liggen. PE heeft voor 

deze opvatting brede steun in de raad gekregen. Huishoudens die moeten rondkomen van een bij-
standsuitkering hebben zodoende ook eind vorig jaar per gezinslid weer een extra toelage van 50 euro 
ontvangen. PE wil deze jaarlijkse toelage vastleggen in het nieuwe armoede- en schuldenbeleid. 
Een nog belangrijker punt zal zijn: hoe erfelijke armoede te voorkomen? Daarom zetten we in op de 
kinderen die nu in armoede opgroeien.
 

Ook zijn we supporter van de Voedselbank. Ongeveer 55 huishoudens in Ermelo ontvangen 
wekelijks een voedselpakket. Een paar keer per jaar steekt onze partij ter plekke de handen uit de 

mouwen. 

Zorg en vergrijzing. Onze levensverwachting stijgt nog steeds en dat is mooi. Maar met het ouder worden neemt de kans op gebreken en het ontstaan van zorgbe-
hoefte toe. Zelfredzaamheid kan dan best lastig zijn. Als partij maken wij er ons sterk voor dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Dat betekent een ruimhartige toe-

passing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Met de hulp van de wijkverpleegkundige, het sociale wijkteam, huishoudelijke hulp op maat, dagopvang en 
ondersteuning van familie, vrienden en buren willen we (langer) zelfstandig thuis wonen mogelijk maken. 

We vinden het ook belangrijk dat mantelzorgers niet overbelast raken en gewaardeerd worden voor het belangrijke werk dat ze doen voor familieleden en bekenden.
Als blijk van waardering wilde het college aan alle mantelzorgers een cadeaubon geven van 50 euro. Wij vonden dat te mager. De meerderheid van de raad was dat 

met ons eens. Zodoende werd het compliment aan de mantelzorgers verdubbeld naar 100 euro. Wij willen dit gebaar tot een jaarlijkse goede gewoonte maken.

Vluchtelingenopvang zien wij als een humanitaire plicht. Ook Ermelo moet 
doen wat in haar mogelijkheden ligt en haar verantwoordelijkheid nemen. Het is 

goed dat jonge vluchtelingen worden opgevangen in De Hooge Riet.

Progressief Ermelo is een vooruitstrevende plaatselijke partij die bestaat uit leden en sympathisanten 
van D66, Groen Links, PvdA en SP. Ook mensen die geen lid zijn van een landelijke politieke partij zijn 
betrokken bij Progressief Ermelo



Groen
Ermelo wil in 2030 een 

energieneutrale 
gemeente zijn. Dat wil zeggen 
dat we dan evenveel energie 
duurzaam opwekken als we met 
z’n allen verbruiken. 2030 lijkt 
ver weg maar de veranderingen 
die nodig zijn, zullen goed 
voorbereid moeten worden 
en kosten heel wat tijd. Om 
energieneutraal te worden, zal 
de gemeenteraad nu al besluiten 
in die richting moeten nemen. 
Wij denken dat er grootschalige 
opwekking van energie nodig is. 
Onze voorkeur gaat allereerst 
uit naar ruime toepassing van 

zonnepanelen. Waar de aantasting van de natuur en landschap minimaal is, zou ook plaatsing van 
windturbines mogelijk moeten zijn. Daarnaast besparen op het gebruik van fossiele brandstoffen: 
meer fietsen en minder autorijden! Ook willen we de inkoop van het leerlingenvervoer, Wmo-
vervoer en regiotaxi zo groen en duurzaam mogelijk maken. 

Niet alleen actief in het gemeentehuis

Wij zijn een partij die het contact met de inwoners belangrijk 
vindt. Het helpt ons bij onze meningsvorming.

Los van onze maandelijkse spreekuren, spraken wij in de 
afgelopen 2 jaar met:        
                                             
(in willekeurige volgorde)

Aanwonenden Oude Telgterweg 182 t/m 212
Ambulant jongerenwerk
Bewonersgroep Tonselse Veld
Buurtbeheerder Uwoon
Aanwonenden Kerklaan/Postlaantje
Humanitas NW Veluwe
Stichting Alzheimer afdeling Noordwest Veluwe
Alzheimer Café, Baanveger
Bezoekers De Parasol
De Voedselbank 
Stichting Schuldhulpmaatje
Mantelzorgconsulent
Korfbalvereniging Dindoa
Rolstoelbasketbalvereniging DeVeDo
Wijkvereniging West
Jongerenraad 
Vluchtelingenwerk
Klantenpanel Sociale Dienst Veluwerand
Adviesraad Sociaal Domein
Stichting Natuur en Milieu Platform 
Stichting Schapedrift
Leonardo Da Vinci
Emaus College
Het Pakhuis
Rietschansschool
RK Basisschool Prins Willem Alexander
Leerplichtambtenaren/teamleider leerlingzaken Noord Veluwe
Gymnastiekvereniging Sparta
Werkgroep Toegankelijkheid 
De duurzame (door) start in Ermelo (CPO)
Sociale werkvoorziening Proson
Sociaal ondernemer Inclusiefgroep
Vijverhof, vereniging voor groepswonen senioren
Buurtbusvereniging
Vallei Boert Bewust-boerenbedrijf
Buurtvereniging Horst & Telgt
Buurtvereniging Speuld & Omstreken
Land- en Tuinbouworganisatie Veluwerand
Stichting Noah
Camping de Haeghehorst
Bureau Jeugdzorg 
Woonzorgcentrum De Arcade
Brandweerkazerne
Beleidsadviseur Onderwijszorgkoepel OZKNV
Sociaal wijkteam
SBO De Springplank
De Kledingbank
Centrum Jeugd & Gezin CJG
Directie VCPO Scholen
Jeugdsportfonds Gelderland
Vrienden van Calluna

Op ons initiatief wordt 
Ermelo één van de eerste 

gemeentes die plastic flesjes 
en blikjes gaat inzamelen. 
Scholen, (sport)verenigingen 
en andere maatschappe-
lijke organisaties kunnen iets 
extra’s verdienen door mee 
te doen aan dit project. De 
verpakkingsindustrie betaalt. 
Het mes snijdt zodoende 
aan twee kanten. Scholen en 
verenigingen kunnen wat geld 
verdienen, ons milieu wordt 
minder belast en Ermelo wordt 
schoner.

Wonen in een groene omgeving heeft vele voordelen: het verhoogt het woongenot, 
de bomen verbeteren de luchtkwaliteit en wateroverlast wordt voorkomen, doordat 

het water de grond in kan trekken. Daar zouden we blij mee moeten zijn. Toch lijkt het wel 
of de natuur aan het kortste eind trekt bij ieder bouwplan of iedere aanleg van een weg of 
fietspad. 
Tijd om hier iets aan te veranderen, door bij elk plan eerst na te gaan welke bomen er staan 
en hoe zij ingepast kunnen worden in de plannen. 
Met een beetje goede wil kunnen er zo veel bomen behouden blijven. Dat is en 
blijft belangrijk. Zeker als het om prachtige monumentale bomen gaat. Als bomen dan 
toch moeten verdwijnen, moet van te voren duidelijk zijn hoe bos en natuur wordt 
gecompenseerd. Dit om te voorkomen dat er iets gedaan wordt waar uiteindelijk niemand 
wijzer van wordt. Hier gaan we de komende maanden mee aan de slag.

PE was de eerste partij in 
Ermelo die al in 2011 pleitte 

voor het opzetten van een 
fonds voor duurzaamheids 
leningen.  
Al met al heeft het nog tot 2015 
geduurd voordat dit fonds er 
kwam. Maar daarmee hebben 
we ook heel wat bereikt. 
Iedereen in het dorp heeft nu 
de mogelijkheid een goedkope 
lening af te sluiten bij de 
gemeente. Met deze lening 
kunt u uw woning verbeteren 
met bijvoorbeeld isolatie, 
zonnepanelen of dubbel glas.  
De aflossing van de lening is 
eenvoudig op te brengen door 

de besparing die u realiseert op de energiekosten. Inmiddels wordt er veel gebruik gemaakt van dit 
fonds. Tweemaal bingo: goed voor het milieu en goed voor de portemonnee!



Progressief Ermelo
meer weten?

Kijk op: www.progressiefermelo.nl

Bel met:      René Arts   06-27080504

          Anneke Knoppert  06-42637258

          Bea van ‘t Hul  06-83353993

          Alex Kleijnen   06-15512288

Schrijf naar: Secretariaat Progressief Ermelo
           Pastorieweg 1
                     3851 LN Ermelo

Mail naar:    info@progressiefermelo.nl 

      ProgressiefErmelo               @progressiefe                                                   Politiek hoeft niet altijd moeilijk 
gedoe en afweging van be-

langen te zijn. Het mag ook wel 
eens lichtvoetig en ludiek. 
Op ons initiatief heeft Ermelo 
een heuse dorpsdichter 
gekregen.
Dorpsdichter Fiet van Beek zal 
gevraagd worden een gedicht te 
schrijven bij bijzondere gebeur-
tenissen in het dorp. Dat zal de 
betrokkenheid van de inwoners 
bij plaatselijke aangelegenhe-
den vergroten en het gebruik 
van deze kunstvorm stimuleren.

 

Het dorpscentrum 
is fraai opgeknapt. 

Het heeft een hoop 
geld gekost, maar het 
resultaat mag er zijn. 
We moeten nu wel 
opletten dat iedereen 
zijn boodschappen 
kan doen. Oók de 
blinde of slechtziende. 
De lokale werkgroep 
toegankelijkheid 
liet ons ervaren hoe 
het is als er fietsen of 
winkeluitstallingen op 
de blindegeleidestro-
ken staan. Dat kan 
dus echt niet. Desnoods afdwingen via handhaving. Want op de genoemde stroken mogen 
geen obstakels staan en ook aan weerszijden moet er vrije ruimte zijn. Dat is nodig voor de 
oriëntatie en veiligheid van de mensen. Ook voor de rolstoel- en scootmobielgebruiker is 
een ongehinderde doorgang van belang.

Voor Strand Horst zijn er allerlei 
ontwikkelingsplannen. Het hele 

gebied wil men opknappen. De 
gemeenteraad moet zich hierover nog 
uitspreken. Voor PE staat voorop: 
een goed en gratis toegankelijk 
recreatiestrand, voor Ermelo’ers en 
andere dagjesmensen. Want Strand 
Horst is voor iedereen.

Waar gaan we de komende periode nog mee aan de slag?

Sportcentrum Calluna, gebouwd 
in de jaren ’70, is na jarenlang 

intensief gebruik toe aan vervanging. 
PE is voorstander van een nieuwe 
sporthal en een nieuw zwembad met 
voldoende recreatieve mogelijkheden.

Wij betreuren het zeer dat psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk sterk moet inkrimpen. Voor de patiënten maar ook voor de medewerkers. Het zijn onze inwoners. Het is 
allemaal het gevolg van onomkeerbare bezuinigingen door het Rijk op de geestelijke gezondheidszorg. Toch zien we nog kansen. PE wil dat het landgoedkarakter 

van Veldwijk behouden blijft. Wij zien mogelijkheden voor maatschappelijke initiatieven zoals sociale woningbouw, beschut wonen en kleinschalige bedrijvigheid. Dit alles 
uiteraard ingepast in de parkachtige omgeving.

De wachttijd voor een betaalbare 
huurwoning is voor de meeste 

mensen nog steeds te lang.
Jongeren vertrekken noodgedwongen 
uit Ermelo omdat er geen passende 
huisvesting beschikbaar is. Ook 
statushouders en mensen in 
scheiding ervaren deze moeilijkheid. 
Voldoende beschikbare woningen 
is een hardnekkig probleem. 
Ongewone oplossingen zijn dan 
soms nodig. Wij zijn blij dat er een 
meerderheid in de raad is, die wel wat 
ziet in de plaatsing van zogenaamde 
mini-huisjes. Dit om tegemoet te 
komen aan de behoefte van snel 
beschikbare betaalbare tijdelijke 
huisvesting.

Ermelo-West is een grote wijk. 
Daar hoort een ontmoetingsvoorziening bij ter 

vervanging van de Leemkuul. Ook voor het inloophuis 
De Parasol, moet een passende oplossing komen.

 COLOFON

 Vormgeving:   TopTekst, GGz Centraal
 Foto fractie:   Jaap van Atten, Leonardo da Vinci
 Foto dorpsdichter:  Amber Leijen
 Druk:    Drukkerij Wedding


