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Algemene Ledenvergadering                          December 2011                  
            Maandag 9 januari 2012 – 20.00 uur 

              De Dialoog, Raadhuisplein 2                                                 INHOUD: 

De secretaris van Progressief Ermelo nodigt u uit voor                ▪Uitnodiging ledenvergadering 

het bijwonen van de algemene ledenvergadering.                      ▪Agenda 

                                                                                                     ▪Een woord van de voorzitter, 

                                                                                                      Hans Ligtermoet 

Agenda                                                                        ▪Even terugblikken, 

     1.  Opening/mededelingen bestuur/ingekomen                      Aline Verhoef-Franken 

          stukken en vaststellen agenda                                       ▪Structuurvisie Ermelo 2025, 

     2.  Vaststellen verslag vorige ALV (bijgevoegd)                      René Arts 

     3.  Vaststellen begroting 2012 (bijgevoegd)                          ▪Kennismaken met Margryt 

     4.  Wijziging reglementen (bijgevoegd)                                  Oldenhof 

     5.  Verkiezing nieuw bestuurslid                                           ▪Halverwege, 

     6.  Overzicht van het reilen en zeilen van de fractie                 Alex Kleijnen 

          door Aline                                                                     ▪Interview met fractie- 

     7.  Pauze                                                                            vertegenwoordiger Lionel 

     8.  Inleiding door fractieleden over de structuurvisie,               van den Berg, 

          gevolgd door discussie met de leden                                 Anneke Knoppert-Ruiter 

     9.  Rondvraag                                                                     ▪Projectgroep EOZ, 

                                                                                                        Jan Overbeek 

De voorzitter nodigt u na afloop van de vergadering uit 

voor een drankje en een hapje. 
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Een woord van de voorzitter 
 
Beste leden, 
 
Zoektocht naar talent. 
 
Zoals jullie weten viert het individualisme steeds meer hoogtij. Voor velen is het al een 
probleem om de Algemene Ledenvergadering te bezoeken. Toch is dat van groot belang, 
daar wij als bestuur, maar ook de fractieleden, behoefte hebben aan „Feedback‟. Wij willen 
immers graag van onze leden horen welke richting we moeten gaan. Roept de fractie de 
juiste dingen? Zijn jullie tevreden over de coalitie en de rol van Progressief Ermelo? Deze 
vragen roepen om reacties van de leden.   
 
Ledenbinding. Het wordt steeds moeilijker om leden te binden en te activeren voor „je eigen 
clubje‟. Zo heeft ook Progressief Ermelo moeite met het vinden van leden die actief willen 
zijn binnen de partij. Er zijn reeds diverse pogingen gedaan om leden meer te betrekken bij 
Progressief Ermelo, maar het blijft lastig om de juiste vorm te vinden. 
Momenteel is Progressief Ermelo op zoek naar leden die actief willen deelnemen in de 
steunfractie. Ook het bestuur kan nog wel wat extra steun gebruiken. 
Er is altijd behoefte aan mensen die zich willen inzetten voor Progressief Ermelo. Ik weet dat 
het vaak moeilijk is jezelf voor een langere periode te committeren aan deelname aan het 
bestuur of de steunfractie.   
Maar het kan ook anders. Je kunt misschien een keer mee het dorp in en samen met de 
fractieleden inwoners aanspreken over onderwerpen die van belang zijn voor ons dorp. Soms 
moet er iets uitgezocht worden en een andere keer moet er een activiteit georganiseerd 
worden. Al met al dus mogelijkheden genoeg om mee te doen zonder je voor langere tijd 
vast te moeten leggen. 
 
Ik roep bij deze leden op om zich te melden indien men actief wil deelnemen aan de 

steunfractie, het bestuur of aan een andere activiteit. 

Ik zie jullie graag op de Ledenvergadering. Mocht dit niet lukken en wil je toch actief worden 

binnen Progressief Ermelo, neem dan contact op met het secretariaat of de fractievoorzitter.  

 
 

Even terugblikken  
Aline Verhoef-Franken, fractievoorzitter PE  

 

e dagen worden korter, de winterjas is weer uit de kast en op het moment dat ik dit 

stukje schrijf strijden Sint en Kerst om de aandacht. Tijd om even terug te blikken op 

het werk van de raadsfractie in het afgelopen jaar. 

 

De bezuinigingen hebben het hele jaar door de raadsleden bezig gehouden. Bezuinigen is 

altijd moeilijk, maar Progressief Ermelo is tevreden met de uitkomsten tot zover. Het 

uitgangspunt om niet te bezuinigen op degenen die zorg echt nodig hebben, hebben we 

overeind gehouden. En op een aantal voor ons belangrijke onderdelen, zoals het 

maatschappelijk werk, logopedie, het Hertenkamp en de schaapskooi, hebben we kunnen 
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bijsturen. We zijn er echter nog niet. Ook in 2012 zal het woord bezuinigen nog vaak vallen 

en zullen de keuzes lastiger worden. 

Een andere grote klus is de Structuurvisie Ermelo 2025. Deze zit nu in de afrondende fase en 

het is een evenwichtige visie geworden. Als Ermelo blijven we ons ontwikkelen, maar vanuit 

de eigen identiteit zoals zorg, recreatie en natuur.  

Als fractie zijn we blij met de vaststelling van het klimaatuitvoerinsgprogramma. Na het 

vaststellen van een ambitieuze visie duurde het lang voordat dit uitvoeringsprogramma rond 

was. Nu kunnen we aan de slag.  

Verder hebben we afscheid genomen van burgemeester Wiert Omta. We moesten op zoek 

naar een nieuwe burgemeester; de gemeenteraad heeft inmiddels André Baars 

voorgedragen. 

Ook in 2011 heeft de fractie regelmatig het contact gezocht met onze inwoners. Dat deden 

we onder andere via gesprekken in het dorp (o.a. over de bezuinigingen en verkeer en 

vervoer), een fietstocht in West, via ons spreekuur en door diverse ontmoetingen met 

organisaties en inwoners. En om u als leden van PE op de  hoogte te houden, was er dit jaar 

voor het eerst de Nieuwsflits, die u diverse keren in uw mailbox heeft gekregen. 

Meer weten of iets te vragen over het raadswerk? Over het afgelopen jaar of over iets dat 

komen gaat? De raadsleden horen het graag! 

 

Structuurvisie Ermelo 2025 
René Arts, raadslid PE  

 
innen de Ermelose politiek zijn we al een aantal maanden bezig om te komen tot de 
Structuurvisie Ermelo 2025. Een structuurvisie geeft een soort toekomstbeeld van 
Ermelo. Het bevat uitgangspunten voor hoe we Ermelo vorm willen geven.  
 

Voorbeelden van onderwerpen die in de structuurvisie naar voren  komen zijn: 
•Versterking van het centrum 
•Ontwikkeling van strand Horst 
•Ontwikkelingen ‟s Heerenloo en GGZ centraal 
•Kennis- en opleidingscentra 
•Buitengebied 
•Wegen 
•Verkleuring Kerkdennen 
•Ontwikkeling van nieuwe woonconcepten, o.a. op het gebied van wonen                                          
en zorg 
•Recreatiebedrijven 
•Tunnel(s) onder het spoor 
•Woningbouwprogramma 

 
Kortom, een belangrijk stuk dat  richting  zal geven aan de toekomst van Ermelo. 

 
Op de ledenvergadering zullen de fractieleden de standpunten van Progressief Ermelo over 
deze structuurvisie toelichten en zullen zij hier met de leden over in gesprek gaan. 
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Kennismaken met Margryt Oldenhof  

 

ecent ben ik gevraagd of ik bestuurslid zou willen worden van Progressief Ermelo. 

Voorafgaand aan een bestuursverkiezing is het goed om nader kennis te maken met 

de leden van Progressief Ermelo. Zoals de Friese spelling van mijn voornaam verraadt, 

ben ik geboren in Heerenveen en kreeg ik met de Friese paplepel ook politieke discussies 

toegediend. Mijn ouders vonden dat als je een politieke overtuiging hebt, je dat ook in de 

praktijk moet brengen en niet aan de wal moet blijven staan. Ik heb goed geluisterd en ben 

al jong lid geworden van een politieke partij (met een andere politieke smaak dan van mijn 

ouders).  

 

Tijdens mijn studie in Groningen heb ik een introductiecursus gedaan bij de PPR (Politieke 

Partij Radicalen). Daar bleef het verder bij omdat ik het druk genoeg had met mijn opleiding. 

Met mijn vriend verhuisde ik na de studie biologie naar Wageningen en ging werken in 

Nijmegen. Af en toe kwam ik op politieke avonden van GroenLinks. Na 8 jaar verhuisden we 

naar Apeldoorn en kreeg ik meer tijd voor privézaken. Ik werd actief met het organiseren 

van discussieavonden, in verkiezingstijd de straat op en 

meedenken over het verkiezingsprogramma. Dat heb ik 

met plezier gedaan.  

De ronde om de Veluwe bracht ons na 10 jaar Apeldoorn in 

2007 naar Ermelo, een laboratorium voor geneesmiddelen- 

en vaccinonderzoek in Bilthoven, een onderdeel van het 

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). 

Ermelo is een fijne woonplaats met een prettige sfeer en 

een prachtige natuur. We genieten van de prachtige 

gevarieerde omgeving en de rust. Ik heb hier ontdekt dat 

hardlopen een hele leuke sport is, met ook een sportieve 

PE-wethouder bij de loopgroep. 

 

Na de eerste drukke tijd van het huis opknappen en de 

energie die een nieuwe baan kost, begon het weer te kriebelen en ben ik naar vergaderingen 

van Progressief Ermelo gegaan en volg nu regelmatig de fractievergaderingen. Dit najaar 

heb ik meegewerkt aan de voorbereiding van de fietstocht in Ermelo-West. Als bestuurslid 

hoop ik bij te kunnen dragen aan een levendige partij die transparant is en duidelijke keuzes 

durft te maken. De gemeentepolitiek raakt alle inwoners en zou dicht bij de burger moeten 

staan. Als politieke partij is het belangrijk om contact te maken met de bewoners van de 

gemeente, die veel willen maar van de andere kant ook soms weinig tijd hebben om daar 

zelf een rol in te spelen. Ik heb veel respect voor de actieve leden van Progressief Ermelo. 

Als bestuurslid hoop ik, samen met veel leden van Progressief Ermelo, bij te kunnen dragen 

aan een fijne woon- en werkgemeente.   
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HALVERWEGE 
Alex Kleijnen, raadslid PE 

 

alverwege de raadsperiode.  Een goed moment om terug te kijken op het domein 

‘samenleving’  waarover ik woordvoerder mag zijn.  

Wat is me het meest bijgebleven?    

Mijn maidenspeech mocht ik geven bij de kadernotitie regeldrukvermindering voor 

vrijwilligersorganisaties. Dat lijkt alweer zolang geleden. Veel om het lijf had het allemaal 

niet maar zo‟n eerste publieke optreden in het gemeentehuis was wel speciaal.  Die 

kadernotitie overigens, zweeft nu ergens rond in de RNV (Regio Noord Veluwe) en zal nog 

wel een keer langskomen. Dat is trouwens iets wat opvalt. De lange doorlooptijd die 

sommige processen nodig hebben.  Vooral als het een zaak van de regio is.  Logisch 

vanwege de vele schijven.  Echt serieus werd het in de zomer van 2010 met de ombuiging- 

en bezuinigingsoperatie.  Dat gaf wel spanning.  Komen we er als raad en college uit?   De 

opdracht was en is: in 2015 moet er op jaarbasis een structurele bezuiniging van zo‟n 5,5 

miljoen op de gemeentelijke begroting zijn gerealiseerd..  Voor „samenleving‟ betekent dit 

zo‟n 750.000 euro.  Wat is er besloten?  Er is minder geld voor de bedrijfsvoering van de 

Sociale Dienst Veluwe, de streekmuziekschool, onderwijsbegeleiding (vanaf 2013) de GGD 

(vanaf 2015) en het maatschappelijk werk (vanaf 2015)  Vooral dat laatste lag en ligt 

gevoelig op de maag.  Maar we zijn er nog niet. Er is nu ruwweg zo‟n 250.000 van de totale 

bezuiniging ingevuld. Een klein succes was er ook. We hebben de voorgestelde bezuiniging 

op logopedie kunnen voorkomen alsook dat er op ontwikkelingssamenwerking al te fors werd 

ingegrepen.  

 

De inkt van de bezuinigingsafspraken was echter nog niet droog of er kwamen al signalen 

over tekorten bij de sociale dienst en bij het primair openbaar onderwijs. 

 

Tussendoor kwam de bespreking van de budgetoverschrijding van de tijdelijke huisvesting 

van De Arendshorst.  Dat viel natuurlijk niet goed te praten.  Er was domweg vergeten 

rekening te houden met nutskosten en andere bijkomende zaken.  Maar ook tamboereerde  

de meerderheid van de raad, aangevoerd door het CDA en de VVD, erop dat het college 

geen financier mocht spelen van de aanbouw ten behoeve van de peuterspeelzaal en de 

voor- en naschoolse opvang.  Dat zou echt niet kunnen en mag toekomstig niet meer 

voorkomen.  Als ik het nog niet wist, dan wist ik het nu; de inslag van deze raad is 

behoudend en liberaal.  De gemeente dient zich terughoudend op te stellen en zulk soort 

zaken over te laten aan de markt.  Daar kijkt PE toch wat anders tegenaan.   

   

Begin 2011 was er de situatie van de nieuwbouw van de Margrietschool.  Extra krediet werd 

gevraagd.  Dit vanwege terecht aanvullende eisen maar ook de wens van duurzaam bouwen.  

(duurzaamheid is een belangrijk punt in het collegeakkoord)  Het eerste overheidsgebouw in 

Ermelo met een sedumdak. Energiearm, milieuvriendelijk; een groene school  Prachtig toch !  

Echter de behandeling hiervan in commissie en raad was teleurstellend.  Het merendeel van 

de raad zag het niet zitten.  Met alleen de CU aan onze kant waren we zwaar in de 

minderheid.  Apart was het wel achteraf te constateren dat de Margrietschool besloot om 

dan maar haar reserves aan te spreken en uit eigen middelen het sedumdak te realiseren.  
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Een dubbel gevoel: fijn dat de school toch haar sedumdak kreeg, maar ik had  - en met mij 

waarschijnlijk alle andere woordvoerders-  tijdens het debat geen moment de vraag bedacht 

of de school zelf ook niet financieel kon bijspringen.  Een belangrijk leerpunt.  

 

In het voorjaar 2011 was het beleidsplan van de Sociale Dienst Veluwe (SDV) aan de beurt.  

Dat is een heel gedoe geweest.  De bedrijfsvoering zou niet op orde zijn volgens onderzoek 

van een extern bureau.  In het beleidsplan was weinig terug te vinden van de aanbevelingen 

uit het onderzoeksrapport. Verder was de kritiek dat er onvoldoende proactief gewerkt wordt 

en sowieso dat er te weinig werd gedaan aan de tekorten. VVD en CDA voorop en in het 

kielzog de andere fracties, wilden het beleidsplan geeneens bespreken en er werd openlijk 

gezinspeeld op ontslag van de directeur.  Een en al negatieve beeldvorming. De sociale 

dienst was inefficiënt, er was geen visie op de toekomst en de directeur incompetent.  Mijn 

inzet was: de dienst heeft het nog zo gek niet gedaan, zelfs beter dan omliggende sociale 

diensten zo leerden de branchegegevens. Het was zeker niet fair om zo te hameren op de 

tekorten. Immers, niet de vermeende inefficiënte bedrijfsvoering was de oorzaak van de 

tekorten. De overschrijdingen op de begroting hadden te maken met de manier waarop de 

landelijke overheid de budgetten had toebedeeld.  Het geld wat de sociale dienst kreeg was 

in 2007 vastgesteld op basis van een inschatting van de werkeloosheid.  Van 2007 tot 2011 

moest men het doen met dat budgetsysteem. In 2007 stonden bij de SDV 740 werkelozen 

geregistreerd.  In 2008 begon de economische crisis. De werkeloosheidcijfers liepen op maar 

er kwam niet meer geld vanuit Den Haag om bij te passen.  In 2011 telde de SDV 1100 

geregistreerde werkelozen/uitkeringsgerechtigden.  En die mensen hadden allen 

ondersteuning nodig in hun levensonderhoud.  Dat waren mijns inziens de cijfers en de 

feiten welke de overschrijdingen hadden veroorzaakt.  Zowat de voltallige raad ging er aan 

voorbij en Barbertje moest hangen. 

 

Tussendoor de gelegenheid gegrepen om positieve aandacht te vragen voor De Parasol, 

Proson en de Inclusief Groep.   

 

Wat ik ook niet snel zal vergeten was de situatie onlangs rondom de voorgestelde 

verandering  van locatie voor tijdelijke huisvesting van De Cantharel.  De publieke tribune zat 

bomvol. Bestuur, directie en ouders van de school stonden op hun achterste benen. We 

hebben er in onze fractie aanvankelijk mee geworsteld.  Een besparing kunnen realiseren op 

gemeenschapsgelden in deze tijden is volkomen legitiem.  Maar toch, het voelde niet goed.  

Als er geen draagvlak is en je als lokale overheid de kans loopt het vertrouwen met een 

aanzienlijke groep inwoners voor jaren te verzieken, dan is het ons dat niet waard. Politiek is 

ook emotie.  Het gaat al veel te vaak over geld.          

 

Ik schrijf dit op 4 december, dus het jaar 2011 zit er bijna op.  Nog één raadsvergadering te 

gaan waarin de Kadernota WMO wordt besproken.  Benieuwd naar de uitkomst.  Hopelijk 

krijgen we niet weer zo‟n toestand als met de Sociale Dienst.  Ik vind de kadernota WMO 

een verdedigbare bouwsteen om de sociale infrastructuur overeind te houden. 

 

Tot slot beëindig ik deze terugblik met een constatering;  als het er op aankomt zijn we als 

PE in het sociale domein (want daar gaat dit hele verhaal over) in de minderheid.  Ondanks 
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het feit dat we in de coalitie zitten.   We lopen geregeld op tegen combines, tegen 

meerderheden.  Wat dat betreft hebben we de tijdgeest en de economie bepaald niet mee  

en daar zit ik wel eens wat mee.  Hoe dan ook, het raadswerk blijft boeien, kost veel energie 

maar geeft ook veel energie.  Ik vind het een eer om volksvertegenwoordiger/raadslid te 

zijn. 

 

 

 

Interview met fractievertegenwoordiger Lionel van den Berg 

Anneke Knoppert-Ruiter, redactie Nieuwsbrief 

 

n eerste instantie hebben wij afgesproken voor vrijdagmorgen om tien uur bij de 

Ontmoeting. Maar deze afspraak is op Lionel‟s verzoek verzet naar tussen de middag; hij 

moet ‟s morgens eerst even op en neer naar Utrecht voor een evaluatie van een van zijn 

vakken. Dit brengt mij op mijn eerste vraag.  

 

Wat doet/zoekt een 21 jarige student Rechten bij een lokale politieke partij? 

“Ik ben er eigenlijk gewoon ingerold. Toen ik nog op de middelbare school zat was ik lid van 

de medezeggenschapsraad en daar heb ik mijn interesse in het besturen en het 

vertegenwoordigen van een achterban kunnen ontwikkelen.  

Ik ben in september 2009 lid geworden van Progressief Ermelo. Ik ben na verloop van tijd 

ook begonnen met het bijwonen van de fractievergaderingen. Tot mijn verbazing werd mij al 

snel gevraagd of ik geïnteresseerd zou zijn in een plekje op de kieslijst.”  

Dit was hij en bij de afgelopen verkiezingen stond Lionel op nummer 7 en kreeg hij 109 

voorkeurstemmen. Lionel is tijdens de raadsvergadering van 8 april 2010 beëdigd als 

fractievertegenwoordiger. In die hoedanigheid vertegenwoordigt hij Progressief Ermelo bij de 

Rekenkamercommissie. 

“De afgelopen twee jaar heb ik ervaren als een 

goede manier om het politieke spel van dichtbij 

mee te maken: benader je als partij een zaak op 

de inhoud of gaat het om de macht? En waar 

hecht je als partij meer aan: algemeen belang of 

eigenbelang? Ik vind dat Progressief Ermelo goed 

in staat is geweest om haar eigen geluid te laten 

horen sinds maart 2010, hoewel het natuurlijk 

onvermijdelijk is dat je als coalitiegenoot ook wel 

concessies moet doen. Het PE geluid lijkt in de 

Raad trouwens iets luider te klinken dan in het 

College. Als coalitiepartij moet je vooral oppassen 

om geen bestuursmentaliteit te ontwikkelen.” 

Het afgelopen jaar is Lionel bestuurslid geweest 

van zijn studievereniging waardoor hij iets minder 

tijd heeft kunnen besteden aan PE zaken. Zijn 

werk als lid van de Rekenkamercommissie heeft 

hij gelukkig kunnen blijven doen. 
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Je bent een geboren en getogen Ermeloër. Wat maakt Ermelo voor jou bijzonder en heb je 

wel eens overwogen om in Utrecht (waar je studeert) te gaan wonen? 

“De overweging om naar Utrecht te verhuizen is er wel degelijk. Mijn familie komt uit de 

Randstad en ik zie mijzelf dus niet als een echte provinciaal. Maar het beeld van 

kleinschaligheid met de daarbij horende sociale samenhang en het sterke maatschappelijke 

middenveld in Ermelo is heel aantrekkelijk. Tel daarbij op de prachtige groene omgeving en 

de vriendenkring, dan is het bepaald geen straf om in Ermelo te (blijven) wonen.” 

 

Bij de vorige twee interviews die ik voor de PE Nieuwsbrief gedaan heb (met de nieuwe 

raadsleden Alex Kleijnen en Jan Overbeek) begon ik het gesprek met een uitspraak uit de 

kandidatenlijst. Jij schrijft bij de persoonlijke toelichting  en motivatie: „De doelen die PE stelt 

na te streven spreken mij aan en verdienen het ten volle om stevig verdedigd te worden en 

om omgezet te worden in beleid. Een constructief kritisch geluid is in mijn ogen écht wat 

Ermelo nodig heeft. PE staat in mijn ogen het meest open voor nieuwe ideeën en 

mogelijkheden. Daarnaast bezit het een vermogen tot zelfreflectie.‟  Sinds je dit 

opgeschreven hebt, is PE veranderd van een oppositiepartij in een coalitiepartij. Vind je dat 

dit PE veranderd heeft? 

“Ik vind dit nog steeds en gelukkig is PE in mijn ogen niet veranderd. Het vermogen tot 

zelfreflectie is er nog steeds; kijk bijvoorbeeld naar de reactie en het besluit ten aanzien van 

de tijdelijke huisvesting van de Cantharel. Als PE kunnen wij trots zijn op wat wij doen. Ik 

vind alleen wel dat wij dit, vooral binnen de coalitie, wat meer naar buiten zouden mogen 

uitdragen.” 

 

Sinds de verkiezingen van maart 2010 ben je fractievertegenwoordiger en in die 

hoedanigheid ook lid van de Rekenkamer. Hoe is dat tot nu toe gegaan; heb je het idee dat 

je een bijdrage hebt kunnen leveren? En hoe kijk je aan tegen het idee om een regionale 

Rekenkamer in te stellen? 

“Samen met Ronald van Veen (fractievertegenwoordiger van de Christen Unie, akr) probeer 

ik een onconventioneel geluid te laten horen in de Rekenkamer. Het is belangrijk om er niet 

als vertegenwoordiger van een bepaalde politieke partij te zitten en de voorzitter Robert 

Douma probeert daar dan ook op toe te zien. Hoewel vaak aan het nut van de Rekenkamer 

getwijfeld wordt, zie ik de toegevoegde waarde wel degelijk. Onze rapporten zijn 

constructief, maar helaas worden wij door sommige partijen gezien als lastig. Wij zijn een 

hulpstuk van de gemeenteraad waar naar mijn idee niet voldoende gebruik van wordt 

gemaakt. De monistische cultuur maakt het werken voor de Rekenkamer moeilijk; misschien 

is het wel zo dat men niet wil zien hoe de worst gemaakt wordt. De burgemeester bepaalt in 

sterke mate de toon in de gemeenteraad. In dat licht bezien is het interessant om te kijken 

of en hoe zaken zullen veranderen nadat onze nieuwe burgemeester is aangetreden. 

Het voorstel om een regionale Rekenkamer in te stellen (bezuinigingsvoorstellen van 

afgelopen voorjaar, akr) vind ik helemaal niets. Men spiegelt de Raad voor dat dit een goede 

bezuiniging is, maar er is geen enkel onderzoek dat aantoont dat dit werkelijk zo is. Een 

rapport van Berenschot toont aan dat er geen waarneembaar verschil bestaat in kwaliteit 

van rapporten door lokale rekenkamercommissies ten opzichte van regionale rekenkamers. 

Welke gemeenten samen zouden moeten samenwerken is bovendien ook nog niet bekend. 
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Tot slot denk ik dat de lokale betrokkenheid zal verdwijnen omdat de Rekenkamer in dat 

geval zou bestaan uit externe leden in plaats van de fractie- of raadsleden en zul je als 

gemeenteraad dus echt moeten lobbyen voor wat voor jouw gemeente echt belangrijke 

zaken zijn. Wel is het misschien zo dat externen beter zouden kunnen zijn voor een 

helikopter visie.” 

 

Als je een groep studievrienden zou uitnodigen voor een weekend in Ermelo, wat zou je ze 

willen laten zien en doen? En wat zou de indruk zijn die je ze zou willen meegeven? 

“Ik zou ze eerst meenemen voor een Segway tour over de hei en daarna naar de paintball 

boerderij. En dan als afsluiting natuurlijk een kroegentocht. Dit zou dan hopelijk het gevoel 

meegeven dat het nog niet zo verkeerd is om in Ermelo te wonen: een knus, maar beslist 

niet kneuterig, dorp met een fijne sociale samenhang, omringd door prachtige natuur.” 

 

Projectgroep Ermelo Onbelemmerd Zorgzaam (EOZ) 
Jan Overbeek, raadslid 
 

ijdens een druk bezochte bijeenkomst in de Dorpskamer in de Week van de 

Toegankelijkheid (medio oktober jl.) heeft ”onze” wethouder Laurens Klappe het zo 

geheten Normendocument voor Toegankelijkheid in ontvangst mogen nemen van de 

EOZ voorzitter Henk Mannen. De projectgroep heeft in het document de normen beschreven 

waaraan de gemeente Ermelo moet voldoen wil het zich de meest toegankelijke gemeente in 

Nederland  kunnen noemen op het terrein van zorg en welzijn, communicatie, infrastructuur, 

onderwijs, scholing, sport en vrije tijd.   

De projectgroep EOZ is zo‟n 10 jaar geleden op initiatief van de voormalige wethouder Peter 

Meijer (VVD) in het leven geroepen. De groep wordt gevormd door een aantal 

samenwerkende maatschappelijke organisaties in Ermelo om de toegankelijkheid in Ermelo 

voor mensen met een beperking te vergroten. Zo heeft de projectgroep in de afgelopen tijd 

onder meer de looproutes voor blinden en slechtzienden in overleg met de gemeente sterk 

verbeterd, is het station voor hen open gesteld en zijn er goede begeleidingsmogelijkheden 

gekomen.  

Henk Mannen vertrouwt er op dat het document voor de gemeente geen ”papieren tijger” 

zal zijn, vooral niet  nu het aantal ouderen met al dan niet een functiebeperking de komende 

tijd sterk zal toenemen. Laurens Klappe wees er op dat er in ons dorp al veel gedaan is voor 

de toegankelijkheid van mensen met een beperking en zegde toe “de handschoen van de 

projectgroep op te pakken”, alhoewel door de bezuinigingen niet alles tegelijk kan worden 

uitgevoerd. 

Tenslotte namen opmerkelijk veel aanwezigen op heel inspirerende wijze deel aan een 

discussie over een aantal stellingen en het recht van iedere Ermeloër op een goede 

toegankelijkheid tot bovengenoemde terreinen. Een discussie ook waarin ik me als PE-er 

heel goed kon vinden.   
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