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Progressief Ermelo 
 
 
 
Progressief Ermelo is een vooruitstrevende, plaatselijke partij. 
 
PE bestaat onder andere uit leden en sympathisanten van D66, GroenLinks, PvdA, SP en 
het voormalige Ermelo 2000. Ook mensen die geen lid zijn van een landelijke politieke partij 
zijn betrokken bij Progressief Ermelo. 

  
 
Progressief Ermelo … 
 

����   is er voor jou en u, voor iedereen in Ermelo;  
����   vindt alle mensen gelijkwaardig; 
���� vindt dat iedere inwoner van Ermelo recht heeft op een fatsoenlijk bestaan en 

volwaardig meedoen in de maatschappij; 
���� streeft naar een duurzame samenleving, waarin natuur en milieu beschermd 

worden; 
����   streeft naar een veilige woonomgeving; 
����   is voor openheid in de Ermelose politiek; 
����   vindt dat Ermelose burgers een grote(re) inbreng moeten hebben in hun eigen 

woon- en leefomgeving. 
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Durf te kiezen! 
  
 
Wat wil Progressief Ermelo de komende vier jaar doen? Om die vraag te kunnen 
beantwoorden kijken we eerst verder vooruit.   
Hoe zou Ermelo er in 2025 uit moeten zien? Wat voor gemeente willen we dan zijn? Vanuit 
dat perspectief maken we keuzes voor de komende jaren. 
 
 
Progressief Ermelo wil het sociale en groene karakter van Ermelo behouden.  
Sociaal: dat betekent dat we moeten kiezen hoe we voor elkaar zorgen en hoe we voor 

mensen opkomen die het minder goed getroffen hebben. 
Groen: dat betekent dat we moeten kiezen waar we willen wonen en werken en waar we 

groen behouden.  
 
Kiezen voor groen en sociaal betekent dat het voor jong en oud aantrekkelijk en mogelijk 
moet blijven om in Ermelo te wonen, te werken en te recreëren. Dat kan als het aantal 
inwoners op het huidige niveau blijft, zo tussen de 25.000 en 27.000 mensen. Dat is nodig 
om in ons dorp te kunnen blijven winkelen, naar school te gaan, te sporten, muziek te maken 
of zorg te krijgen. 
 
 
 
In dit verkiezingsprogramma leest u waar wij de komende vier jaar voor kiezen: 
 
 
1. Wonen:   goedkope en duurzame woningen bouwen, 

   maar niet te veel 

2. Wijken:     prettig wonen met alles bij de hand 

3. Buitengebied:    evenwicht in natuurwaarden en leefbaarheid 

4. Sociale voorzieningen en zorg:  werk voor wie kan, zorg waar nodig 

5. Werk en bedrijvigheid:   schone bedrijven op geschikte locaties 

6. Vervoer:     veilig en milieubewust 

7. Vrije tijd:     sport, recreatie en cultuur voor iedereen 

8. De gemeente:    open, betrouwbaar en klantgericht 
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1. Wonen: goedkope en duurzame woningen bouwen, maar niet te veel  
 

- 50 woningen per jaar om het inwoneraantal stabiel te houden 
- goedkope (huur)woningen voor jongeren, ouderen en mensen met een laag 

inkomen 
- regierol voor de gemeente  
- levensloop bestendig en duurzaam bouwen 

 

 
 
Wonen is een van de basisbehoeften van mensen. De gemeente vervult hierbij een 
belangrijke taak. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat mensen een huis kunnen 
huren of kopen. Of door te zorgen voor beschikbare bouwterreinen en het maken van 
bestemmingsplannen.  
Maar ook door het dorp leefbaar te houden en te voorkomen dat alle plekjes worden 
volgebouwd. Het dorpse karakter van Ermelo moet behouden blijven.  
 
Voor goede doelgroepen 

Ermelo heeft beperkte mogelijkheden om nieuwe woningen te bouwen. Daarom zullen we 
zorgvuldig moeten omgaan met de mogelijkheden die er wel zijn.  
Dat betekent dat we vooral moeten bouwen voor die mensen en groepen die moeilijk op 
eigen kracht aan passende woonruimte kunnen komen. We denken daarbij vooral aan 
jongeren, ouderen en mensen met een laag inkomen. 
 
Inwoneraantal stabiel 

Om Ermelo leefbaar te houden zijn voldoende voorzieningen nodig. Zoals winkels, scholen 
en het verenigingsleven. Daarvoor is het belangrijk dat het inwoneraantal stabiel blijft. 
Vanwege de gezinsverdunning (er wonen minder mensen in een woning dan vroeger) is het 
noodzakelijk dat er zo’n 50 nieuwe woningen per jaar bijkomen. We streven er niet naar om 
het inwoneraantal te laten stijgen.  
 
 
Progressief Ermelo zet zich in voor: 

o De bouw van een zo groot mogelijk aandeel goedkope woningen die geschikt zijn 
voor jongeren en starters op de woningmarkt;  

o Tegengaan van permanente bewoning in recreatiewoningen. Het belast het 
buitengebied te veel en deze woningen moeten behouden blijven voor recreatie;  

o Toepassen van nieuwe vormen van bouwen en beheer van woningen. Mogelijkheden 
zijn het casco bouwen van nieuwe woningen, vormen van huurkoop van woningen en 
bouwen met erfpacht;  

o Bouw en verbouw voor bijzondere woonvormen: woongroepen (ook voor ouderen) en 
vormen van begeleid wonen. Dit draagt bij aan een gevarieerder aanbod van 
woningen en kan toestemming (van de provincie) opleveren voor de bouw van extra 
woningen;  

o Duurzaam bouwen: rekening houden met de belasting van het milieu bij het bouwen 
van nieuwe woningen. Doel is een energieneutrale woning. We willen het plaatsen 
van zonnepanelen door particulieren stimuleren;  

o Levensloop bestendig bouwen: woningen zo bouwen dat deze gemakkelijk 
aangepast kunnen worden aan gewijzigde omstandigheden van de bewoner (door 
handicaps of ouder worden), met onder andere ruimte voor draaicirkel rolstoel en 
drempelloos bouwen. 
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2. Wijken: prettig wonen met alles bij de hand 
 

- elke wijk een wijkbudget dat wijkbewoners naar eigen inzicht besteden 
- brede school als ontmoetingspunt in de wijk 
- blijven wonen in je eigen wijk door woonzorgzones 
- sport en spel voor jong en oud om de hoek 

 

 
 
Met elkaar in plaats van als los zand naast elkaar leven, begint in de eigen wijk. Progressief 
Ermelo wil dat inwoners prettig kunnen wonen, sporten, naar school kunnen gaan en elkaar 
ontmoeten in hun eigen wijk. 
Het meedenken, meepraten en meedoen van inwoners bij het lokaal bestuur is essentieel 
voor het maken en uitvoeren van goed beleid. Bewoners van wijken weten zelf bij uitstek wat 
er in hun eigen leefomgeving van belang is. Dat willen wij benutten. 
 
Betrokkenheid bij de wijk 

Het is belangrijk dat inwoners betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving. Daarom stelt PE het 
volgende voor om hen te laten meedoen: 

o Per wijk jaarlijks een budget beschikbaar stellen, dat de inwoners naar eigen inzicht 
kunnen besteden. Wijkbewoners kunnen ideeën voor besteding van het budget 
indienen, alle wijkbewoners kunnen meebeslissen over de verdeling van het geld 
over de ingediende ideeën;   

o Meer betrokkenheid van wijkbewoners bij kortlopende projecten. Mensen vinden dat 
vaak prettiger en overzichtelijker, ze hoeven zich zo ook niet voor lange tijd ergens 
aan te binden; 

o De gemeente doet snel en zorgvuldig iets met ideeën en klachten uit de wijken; 
o Minimaal eens per jaar een bezoek aan de wijk door burgemeester, wethouder en/of 

raadsleden. 
o De gemeente moet inwoners persoonlijk informeren over ontwikkelingen in de eigen 

omgeving, dus niet alleen via de gemeentelijke pagina of de website. 
  
Prettig wonen, voorzieningen dichtbij 

o Door een woonzorgcentrum in elke wijk kunnen ouderen of mensen met een 
beperking zo lang mogelijk in de eigen wijk blijven wonen. Het woonzorgcentrum 
verzorgt intensieve zorg in het centrum zelf en hulp aan huis in de woningen in de 
wijk eromheen;   

o De gemeente stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van brede scholen. Een school 
als ontmoetingspunt in de wijk waar van alles mogelijk is. Verschillende 
voorzieningen krijgen er onderdak, voor de jeugd en andere wijkbewoners. Denk aan 
cursussen, ontmoeting, kinderopvang, cultuur- en sportactiviteiten, etc.;  

o Sport en spel moeten om de hoek te vinden zijn. We denken dan aan speelplaatsen 
voor kinderen en ontmoetings- en sportplekken voor oudere jongeren en ouderen;  

o Buurtbemiddeling is een goede methode om daar te helpen waar het samen wonen 
niet goed gaat;  

o Gezamenlijk kunnen buurtbewoners meehelpen aan het voorkomen van inbraak, 
overlast en vernielingen.  
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3. Buitengebied: evenwicht in natuurwaarden en leefbaarheid 
 

- strakke regie nodig voor behoud van het fraaie Ermelose landschap 
- ruimte voor passende kleinschalige bedrijvigheid  
- leefbaarheid in de buurtschappen garanderen  
- eventuele uitbreiding van recreatieterreinen buiten kwetsbare natuurgebieden 

 

 
 
Het buitengebied van Ermelo kent diverse functies: agrarische en andere soorten 
bedrijvigheid, recreatie, wonen en natuur. Deze verschillende functies verdragen elkaar niet 
altijd even goed. Een strakke regie van het gemeentebestuur is nodig om achteruitgang in de 
kwaliteit van het buitengebied te voorkomen en lelijke plekken zo mogelijk te herstellen. 
 
Behoud fraai landschap 

Progressief Ermelo vindt dat het buitengebied niet gebruikt mag worden voor de opslag op 
erven van oude materialen, zand en oude voertuigen. Deze verloedering is slecht voor het 
imago van Ermelo als recreatiegemeente. Onze recreanten komen in de eerste plaats voor 
het fraaie landschap. En recreatie is een van de belangrijkste economische pijlers van onze 
gemeente. 
Regie is er ook nodig bij de uitvoering van de regeling “Rood voor Rood”, die gaat over de 
omzetting van overbodig geworden agrarische bebouwing in (woon)bebouwing. Deze 
regeling dreigt te ruim geïnterpreteerd te worden, waardoor er meer gebouwen in het 
buitengebied dreigen te komen. Deze omzetting van agrarische opstallen in woningen hoort 
volgens ons altijd samen te gaan met natuurontwikkeling (aanleg nieuwe natuur, houtsingels, 
etc).  
 
Omzetten agrarische bedrijvigheid 

Er is voorzichtigheid geboden als agrarische bedrijven veranderen in andere bedrijvigheid. 
Veel van die bedrijvigheid past volgens ons niet in het buitengebied, maar meer op een van 
onze industrieterreinen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven die veel verkeer aantrekken. De 
bedrijvigheid in het buitengebied hoort gebiedseigen te zijn en bij te dragen aan de 
leefbaarheid van de Ermelose kernen en buurtschappen. 
 
Aandachtspunten zijn: 

o Uiterst terughoudend omgaan met nieuwe woningbouw en overige bebouwing in het 
buitengebied; 

o Beëindigen van het contract met Defensie voor militaire gebruik van de Ermelose 
Heide;  

o De motorcrossbaan hoort niet in het bos; 
o Beperken van de overlast door de ontwikkeling van Lelystad Airport; 
o Veel aandacht voor de groene kwaliteit van het buitengebied. Uitvoeren van de 

plannen in het Landschapsbeleidsplan. Minimaal dezelfde ambities voor het nieuw te 
ontwikkelen Landschapsontwikkelingsplan. Samenwerking tussen gemeente en 
landschapsbeheerders;  

o Het voorkomen en bestrijden van zwerfvuil en de stort van afval in het buitengebied;   
o De eventuele uitbreiding van recreatiebedrijven buiten kwetsbare natuurgebieden 

houden;  
o Bevorderen van biologische landbouw (onder andere met koeien in de wei);   
o Voorkomen van de bouw van megastallen in het buitengebied, die het landschap 

verpesten. Ze zijn ook slecht voor de concurrentiepositie van kleinschaliger boeren 
en schaden het welzijn van dieren. 
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4. Sociale voorzieningen en zorg: werk voor wie kan, zorg waar nodig 
 

- werk zorgt voor inkomen én betrokkenheid bij samenleving 
- rechtvaardige voorzieningen als werken niet kan 
- (stille) armoede mag niet voorkomen in onze welvarende gemeente 
- ruimhartige zorg voor wie dat nodig heeft  

 

 
 
Progressief Ermelo vindt dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijk bestaan en een 
volwaardige deelname aan de maatschappij, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor 
wie niet volledig kan deelnemen. Als er keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld door 
bezuinigingen, kiezen wij ervoor kwetsbare groepen te ontzien.  
Ook in Ermelo komt (stille) armoede voor. Dat past niet in onze welvarende gemeente. 
 
Werk, uitkering en bijstand 

o Werk verschaft niet alleen een inkomen, maar zorgt ook voor betrokkenheid bij de 
samenleving. Voor hen die geen werk hebben moet er een intensieve en individuele 
begeleiding zijn om hen zo snel mogelijk aan het werk te helpen;  

o Voor hen die niet (meer) kunnen werken moeten er rechtvaardige sociale 
voorzieningen zijn. Daarnaast willen we ondersteuning bieden om op andere 
manieren betrokken te zijn bij de samenleving, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk.    

o Mensen die langdurig van een minimuminkomen moeten rondkomen hebben het 
moeilijk. Voor hen moet er ruimhartig bijzondere bijstand zijn;  

o Goede voorlichting is essentieel. Dat kan bijvoorbeeld via één loket (in Ermelo) en 
een website waar mensen zelf kunnen nagaan welke voorzieningen er zijn. Ook het 
geven van informatie via huisartsen, kerken, MEE-Veluwe, SWOE, etc. is belangrijk. 

 
Zorg voor elkaar 

o De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is enkele jaren geleden ingevoerd. 
In deze wet gaat het onder meer om het beleid voor jongeren, ouderen, mensen met 
een beperking, mantelzorgers en vrijwilligers. Er zijn de afgelopen jaren veel plannen 
gemaakt, de komende jaren is het tijd voor uitvoering;  

o Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in onze gemeenschap. Goede 
ondersteuning van de gemeente is nodig om hun taken te verlichten;  

o Bij hulp in het huishouden moet de kwaliteit van de zorg en niet de kosten voorop 
staan. Naast een schoon huis is het signaleren en aanpakken van andere problemen 
minstens zo belangrijk. Ook willen we dat mensen de hulp die zij krijgen zoveel 
mogelijk van één vaste persoon krijgen;  

o Het centrum voor Jeugd en Gezin moet een laagdrempelige voorziening worden voor 
ondersteuning bij de opvoeding van kinderen. Kinderen, ouders en jongeren krijgen 
invloed op hoe het centrum voor Jeugd en Gezin werkt;  

o Een aantal jaren geleden heeft de gemeente bezuinigd op de vervoersvoorzieningen 
voor ouderen en gehandicapten. De gemeente houdt nu geld over. Dat kan besteed 
worden aan het weer uitbreiden van deze vervoersvoorzieningen. 

 
En dit is óók zorg voor elkaar: 

o Het (basis)onderwijs moet gelijke kansen bieden aan iedereen. Zorg voor goede 
schoolgebouwen, zorg voor de omgeving van de school en de relatie tussen de 
school en de wijk zijn belangrijke taken voor de gemeente. 

o Milieu- en natuureducatie is belangrijk om inwoners van jongs af zorg voor de eigen 
leefomgeving te leren. 

o De wereld houdt niet op bij Ermelo. Ontwikkelingssamenwerking is nog altijd nodig. 
De gemeente kan daaraan bijdragen door lokale organisaties, zoals de Wereldwinkel, 
te ondersteunen.  
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 5. Werken en bedrijvigheid: schone bedrijven op geschikte locaties 
 

- Vooral arbeidsintensieve en schone bedrijvigheid 
- intensiever gebruik huidige bedrijventerreinen 
- Kerkdennen: alleen kleinschalige bedrijven en wonen 
- aantrekkelijk en goed toegankelijk winkelcentrum 

 

 
 
Het karakter van Ermelo, groen en zorgzaam, komt ook tot uiting in de samenstelling van de 
beroepsbevolking. Zo zijn er veel mensen werkzaam in de zorginstellingen en bij 
recreatieondernemingen. Vanwege de kwetsbare ligging is Ermelo geen gemeente die zich 
moet richten op voortgaande industrialisatie. Ook in de toekomst zal Ermelo de 
werkgelegenheid vooral moeten zoeken in de dienstverlenende sector, daarbij gebruik 
makend van de aantrekkelijke, groene omgeving van het dorp. 
 
Arbeidsintensief en kleinschalig 
Uit onderzoek blijkt dat er in Ermelo momenteel genoeg werk is. Zelfs meer dan nodig is voor 
de eigen inwoners. Toch is het zaak de werkgelegenheid goed in de gaten te houden:  

o De zorg en de recreatie moeten goede kansen blijven bieden voor werkgelegenheid;   
o De recreatie is belangrijk, ook voor het in stand houden van voorzieningen voor 

inwoners. We willen meer regionale promotie voor de Ermelose recreatie;  
o Werkgelegenheid stimuleren door het aantrekken van kleinschalige, 

arbeidsintensieve, milieuvriendelijke en innovatieve bedrijven;  
o Samenwerking van overheid en bedrijven om de werkgelegenheid te stimuleren;   
o Inzetten van het reïntegratiebudget (uit Wet werk en bijstand) voor het verbeteren van 

de kwalificaties van werkzoekenden;  
o Bedrijven zijn nodig voor het beschikbaar stellen van stageplaatsen of 

leerwerkplaatsen. De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf ook plaatsen 
beschikbaar te stellen. 

 
Bedrijventerreinen 

Er is geen ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen in Ermelo. Mogelijkheden en noodzaak 
voor uitbreiding van bedrijventerreinen moeten we regionaal bekijken. En we kunnen op de 
huidige bedrijventerreinen de beschikbare ruimte beter benutten.  

o Meer ruimte op Veldzicht, Veldzicht-Noord en De Driehoek door intensiever gebruik, 
bouwen in lagen en hier en daar reconstructie;  

o Goede kleinschalige locaties met bedrijfsverzamelgebouwen voor startende en kleine 
ondernemers;  

o Nieuwe gebouwen zoveel mogelijk klimaatneutraal bouwen. Ze voorzien in hun eigen 
energiebehoefte door het gebruik van zonnepanelen, van aardwarmte, etc; 

o Bedrijvigheid in het buitengebied is van belang. Maar het moet kleinschalig, 
gebiedseigen en bijdragend aan de leefbaarheid van de kleine kernen;  

o Het bedrijventerrein Kerkdennen ligt op de verkeerde plek in het dorp. Het verkeer 
van en naar Kerkdennen zorgt voor veel overlast en gevaarlijke situaties. Wij willen 
daarom dat Kerkdennen wordt benut voor kleinschalige bedrijven (bijv. sport en 
wellness) en zien het als een goede locatie voor woningbouw. 

 
Winkelcentrum 

We willen een goed toegankelijk winkelcentrum met een aantrekkelijke uitstraling. 
o Een goede toegankelijkheid (ook voor mensen met een beperking) en een 

eenduidige uitstraling;  
o De Stationsstraat van Rabobank tot Albert Heijn aantrekkelijker, groener en veiliger;  
o Het gebied naast de Aldi herinrichten. 
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6. Vervoer: veilig en milieubewust 

 
- Uitnodigende, veilige fietsroutes en overdekte fietsenstallingen  
- herkenbare inrichting 30 en 60 km-zones 
- verbeteren openbaar vervoer 
- beperkt reguleren van het parkeren rond winkelcentrum 

 

 
 

Progressief Ermelo vindt veilige straten en buurten belangrijk. We willen dat inwoners de 
fiets meer en de auto minder gebruiken. Het streven is om de fiets te gebruiken voor ritjes 
binnen een straal van 5 km. Dit levert een bijdrage aan gezondheid en duurzaamheid. 
 
Meer fietsen 

o Uitnodigende en veilige fietsverbindingen van de wijken naar het centrum en het 
station;  

o Meer (overdekte) fietsparkeerplaatsen in het dorp, vooral bij de ingangen van de 
winkelstraten, rondom De Enk en het Molenaarsplein;  

o Meer (vrijliggende) fietspaden in het buitengebied. 
 
Veiliger 

o We willen in 30 km zones niet alleen drempels aanleggen, maar ook kijken naar 
visuele oplossingen en andere alternatieven, zoals bloembakken en versmallingen;  

o Als iemand in een 30 km-zone rijdt moet dat steeds duidelijk zijn. Bijvoorbeeld door 
op de lantaarnpalen een markering aan te brengen;  

o Veel wegen in het buitengebied zijn 60 km geworden. De inrichting van de weg moet 
hierbij passen. Ook hier is herhaling dat men in 60 km-zone rijdt nodig;  

o Extra aandacht voor de verkeersveiligheid rond scholen. De gemeente moet 
overleggen met de scholen en de ouders om maatregelen op maat per school te 
nemen. 

 
Openbaar vervoer 

PE wil het openbaar vervoer verbeteren. Een goed aanbod van openbaar vervoer zorgt voor 
meer gebruik. Ook in de avonduren.   

o De buurtbus door meer wijken laten rijden;   
o De regiotaxi meer promoten zodat er meer mensen gebruik van gaan maken;  
o Uitbouwen van ondersteunings- en adviesfunctie NS-loket (in samenwerking met 

Proson);  
o Mogelijkheden onderzoeken voor openbaar vervoer tussen de campings, het centrum 

en de recreatievoorzieningen bij Horst, vooral in het toeristenseizoen. Onderzoek in 
samenwerking met recreatiesector. 

 
Parkeren 

Betaald parkeren beperkt nodeloos verkeer en is beter voor het milieu. Maar de winkels 
hebben er belang bij dat het parkeren gratis blijft.  

o Progressief Ermelo is voor betaald parkeren in het gebied rond het winkelcentrum, 
maar kiest voor zeer lage tarieven. Daardoor kan het parkeren wel gereguleerd 
worden, zonder de winkeliers te benadelen;  

o Werknemers van bedrijven in het winkelcentrum moeten parkeren op 
parkeerplaatsen aan de rand van het centrum. 
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7. Vrije tijd: sport, recreatie en cultuur voor iedereen 
 
- sport toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen met een beperking en voor minder 

draagkrachtigen 

- kleinschalige recreatievoorzieningen, passend in een groene omgeving 
- beter benutten van de pleinen in ons centrum, zoals het Raadhuisplein, 

Molenaarsplein en het Pauwenplein 
- breed aanbod van kunst en cultuur stimuleren, voor elk wat wils  

 

 
 
Beweging en ontspanning horen bij een gezond leven. Progressief Ermelo vindt het 
belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan sport, recreatieve 
en culturele activiteiten. 
 
Sport 

De gemeente moet actieve sportbeoefening meer stimuleren, zowel georganiseerd als 
ongeorganiseerd. Dat betekent: 

o Zorgen voor adequate en veilig bereikbare accommodaties voor sportclubs;  
o Uitbreiden en goed onderhouden van kleinschalige speel- en sportvoorzieningen in 

de wijken;  
o Actief betrekken van mensen met een beperking;  
o Op peil houden van de subsidies voor sport, om het ook voor minder draagkrachtige 

gebruikers betaalbaar te houden.  
 
Recreatie 

Recreatieve mogelijkheden zijn belangrijk voor zowel inwoners als toeristen. We kiezen voor 
kleinschalige voorzieningen, passend in onze groene omgeving. We zien de volgende 
kansen: 

o Goed onderhouden wandel-, fiets- en ruiterpaden met aantrekkelijke rustpunten zoals 
zitbankjes, speelplekken en picknickplaatsen onderweg;  

o Meer ‘slecht-weer-accommodaties’, met name voor toeristen. De molen en Het 
Pakhuis zijn voorbeelden van goede nieuwe accommodaties;  

o Meer ruimte voor een levendige horeca in het dorp, bijvoorbeeld op het Pauwenplein 
(wellicht ook benutten oude postkantoor) en op het Molenaarsplein;  

o Stimuleren en ondersteunen van ondernemers die uitgaansmogelijkheden voor de 
jeugd willen starten;  

o Grotere gastvrijheid bij Strand Horst voor eigen inwoners (goede fietsenstalling, gratis 
een aantal keren parkeren) en meer kleinschalige (speel)voorzieningen;  

o Betere locaties voor evenementen in het dorp, bijvoorbeeld door van het 
Raadhuisplein een echt plein te maken in plaats van een parkeerplaats.  

  
Kunst en cultuur 

Ermelo heeft een breed aanbod nodig, om keuzemogelijkheden te bieden aan zowel 
inwoners als toeristen. We willen dat: 

o De gemeente initiatieven van inwoners en verenigingen stimuleert en ondersteunt;  
o Dat daarbij speciale aandacht is voor mogelijkheden voor mensen met een 

beperking; 
o De Dialoog meer een cultureel centrum kan zijn; de gemeente heeft hierbij een 

coördinerende en stimulerende rol. Afstemming met centra in de regio nodig; 
o De kunstcollectie in de openbare ruimte wordt uitgebreid; de inwoners betrekken bij 

de keuze;   
o Kunstuitleen in de bibliotheek behouden blijft; 
o Bestaande kunst in de openbare ruimte goed onderhouden wordt;  
o De gemeente een actieve rol heeft bij het behoud van monumenten. 
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8. De gemeente: open, betrouwbaar en klantgericht 

 
- werkwijze gemeente: denken in oplossingen, niet in problemen 
- inspraak: inwoners direct betrekken en resultaten terugkoppelen 
- financiën: eerlijke verdeling van de lasten en de vervuiler betaalt 
- regionale samenwerking: nodig, maar betere controle door gemeenteraad 

 

 
 
De gemeente is er voor alle inwoners. Zij moeten kunnen rekenen op een organisatie die 
hen serieus neemt, dienstverlenend is, open staat voor ideeën en waar mensen werken die 
helder en open communiceren.  
Daarnaast moet er een degelijk en eerlijk financieel beleid zijn. Waar nodig en zinvol werkt 
de gemeente samen met andere gemeenten in de regio.  

 

Verbeteren werkwijze gemeente: 

o De gemeente moet denken in oplossingen, niet in problemen. Eerst kijken wat de 
mogelijkheden zijn als een inwoner of ondernemer iets wil;  

o De gemeente is er voor alle inwoners, dus neutraal. Dat betekent bijvoorbeeld geen 
ambtsgebed tijdens de raadsvergadering en geen vloekverbod in de APV;  

o De gemeente werkt duurzaam en geeft daarmee ook het goede voorbeeld aan 
anderen: bijvoorbeeld door duurzaam inkopen en duurzaam beheer openbare ruimte; 

o Openingstijden van het gemeentehuis verruimen, ook buiten kantoortijden;  
o Zo veel mogelijk informatie en producten via de gemeente-website aanbieden;  
o Goede telefonische bereikbaarheid realiseren;  
o Telefoon, brieven en e-mails snel en volledig beantwoorden;  
o Waar mogelijk neemt de gemeente persoonlijk contact op bij vragen of klachten, 

voorafgaand aan een (formele) reactie. Dat kan lange procedures voorkomen;  
o Een onafhankelijke secretaris voor de bezwaarschriftencommissie aanstellen. 

 
Verbeteren relatie inwoners  – gemeente: 

o PE vindt dat de gemeente inwoners direct moet informeren over ontwikkelingen in de 
eigen omgeving, dus niet alleen via de gemeentelijke informatiepagina of website;  

o De gemeente betrekt inwoners bij het opstellen en uitvoeren van beleid om hun 
kennis en ervaring optimaal te benutten;   

o De gemeente koppelt actief terug wat er met inspraakreacties wordt gedaan;  
o Inwoners moeten zelf een onderwerp op de agenda van de raad kunnen zetten;  
o Jongeren meer betrekken bij de zaken die hen aangaan, door kortlopend en per 

onderwerp te bekijken wie waarover kan meepraten. 
 
Financieel beleid 
Een degelijk financieel beleid is de basis voor progressieve politiek. Nodig is:  

o Een begroting die op orde is biedt ruimte voor keuzes;  
o Een beleid dat de sterkste schouders de zwaarste lasten laat dragen. Bijvoorbeeld 

door het maximaal benutten van de mogelijkheden voor kwijtschelding van 
gemeentelijke belasting voor minima;  

o Dat de vervuiler betaalt. De hoogte van de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting zijn 
afhankelijk van wat een huishouden gebruikt. 

 
Regionale samenwerking 

Ermelo werkt steeds meer samen in de Regio Noord-Veluwe.  
o Deze samenwerking is nodig voor een goede uitvoering van de gemeentelijke taken;  
o De invloed en controle van de gemeenteraad moet echter beter. De raad zet de 

hoofdlijnen van het beleid uit en controleert de uitvoering door het college van b en w.  


