
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouwen op vertrouwen! 
VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Één-Ermelo is een nieuwe lokale politieke partij voor iedereen. 
Samen zijn we één-Ermelo. 
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1 Voorwoord 
 
Één-Ermelo is een nieuwe lokale politieke partij voor iedereen. Het samen aan de toekomst 
van Ermelo werken is wat ons bindt. Samen zijn we één-Ermelo. 
 
De partij één-Ermelo laat zich het best vergelijken met een ‘doorsnee’ straat in Ermelo, waar 
jong, oud, man, vrouw, kerkelijk of niet-kerkelijk, gezond of hulpbehoevend samen wonen. 
 
Één-Ermelo zet de Ermeloër weer centraal en wil ook het gedoe in het gemeentebestuur 
beteugelen. We gaan het dus anders doen! 
 
Het aanwezig zijn in onze buurten, wijken, verenigingen en instellingen zit in het DNA van 
één-Ermelo. Één-Ermelo is een partij waar ‘minder vinden, meer vragen’ centraal staat. Dus 
gaan wij niet zitten wachten in het gemeentehuis maar gaan wij samen met u op zoek naar 
werkbare oplossingen. Zo werken we samen aan een aantrekkelijk Ermelo voor iedereen. 
 
Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, ook in Ermelo. Aan die verkiezingen 
doet één-Ermelo mee. Met dit verkiezingsprogramma ‘Bouwen op vertrouwen!’ beschrijven 
wij onze politieke speerpunten. 
 
De titel van ons verkiezingsprogramma ‘Bouwen op vertrouwen!’, verwijst naar het serieus 
betrekken van Ermeloërs bij zaken die onze directe woonomgeving raken. Daarom zetten wij 
volksvertegenwoordiging op één en zijn wars van achterkamertjespolitiek. Wij willen dat de 
inwoners van Ermelo weer gaan meedoen om Ermelo nog aantrekkelijker te maken en dat 
zij niet langer een toeschouwer zijn van een gemeentebestuur dat ver weg lijkt. Door het 
grote aantal mensen die zich verbonden voelen met één-Ermelo zijn wij als partij nooit ver 
weg. 
 
Één-Ermelo staat klaar om aan de slag te gaan maar dat kan niet zonder uw steun op 16 
maart! 
 
Mocht u met ons in gesprek willen dan kan dat door een mail te sturen naar 
info@eenermelo.nl 
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2 Onze speerpunten 
 
 
Stop de ritselcultuur: Zet het belang van Ermelo op één 
Integer en oprecht gemeentebestuur. Gelijke gevallen, gelijk behandelen. Een 
gemeentebestuur dat wars is van eigenbelangen. 
 
 
Wij gaan het samen doen: De Ermeloër telt weer mee 
Als Ermeloërs moeten wij meer betrokken worden bij beslissingen die onze directe 
leefomgeving beïnvloeden. Dit geldt voor iedereen die hier woont, werkt of onderneemt. 
 
 
Financieel beleid: De Ermeloër is geen melkkoe 
De financiën van de gemeente Ermelo moeten weer op orde komen zonder dat wij als 
Ermeloërs steeds onze portemonnee moeten trekken. Niet meer geld uitgeven dan er is 
moet weer het uitgangspunt worden. 
  
 
Woningbouw: Onze starters, onze toekomst 
We sturen onze starters op de woningmarkt niet weg! Daarom willen we meer dan 1000 
woningen bouwen. Voor hen die niet kunnen of willen wachten worden tijdelijke 
oplossingen gecreëerd. 
 
 
Welzijn: De zorg om elkaar 
Samen de eenzaamheid bestrijden. Meer ontmoetingsplekken in de wijk voor jong en oud.  
  
 
Van het gas af: Hoe dan? 
De Ermeloërs goed betrekken bij het verminderen van ons gasverbruik. Dat is goed voor 
onze aarde en onze portemonnee.  
   
 
Kleine zaken, grote ergernissen 
Wat voor de één iets kleins lijkt is voor de ander een grote ergernis. Deze zaken makkelijker 
en sneller oppakken. 
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3 De Ermeloër telt weer mee 
 
Het is belangrijk dat de Ermeloër weer gaat meetellen. Bij veel belangrijke besluiten die het 
gemeentebestuur van Ermelo neemt wordt de Ermeloër nauwelijks betrokken en vaak pas 
achteraf geïnformeerd. De Ermeloër moet weer deelgenoot worden van de besluiten die 
genomen worden en zich niet langer een toeschouwer voelen. Als één-Ermelo willen wij dit 
bereiken door samen aan de slag te gaan, daarbij hanteren wij de uitspraak: minder vinden 
meer vragen. Het ‘minder vinden meer vragen’ zit vanaf het begin in het DNA van één-
Ermelo en vindt men daarom terug in al ons handelen. Ook in de manier waarop onze fractie 
gaat werken, namelijk met de blik naar buiten gericht. 
 
De politieke fractie van één-Ermelo gaat met werkgroepen werken met daarin 
belangstellende Ermeloërs. Een werkgroep zal zich specialiseren in een vraagstuk, zoals 
fietsveiligheid, gemeentelijke financiën, ’t Weitje, eenzaamheid, et cetera.  Een werkgroep 
kan een tijdelijk of een structureel karakter hebben. Met deze werkgroepen kan de fractie 
van één-Ermelo snel kennis uit de samenleving halen. Deze werkgroepen kunnen ook 
dorpsgesprekken organiseren. In die gesprekken gaat een groot aantal betrokken Ermeloërs 
met elkaar in gesprek, bijvoorbeeld over het aanpakken van de woningnood in Ermelo. De 
werkgroepen bezoeken verenigingen, bewoners, bedrijven en vormen op die manier de 
voelsprieten van één-Ermelo, want alleen samen zijn we één-Ermelo. 
 
De fractie van één-Ermelo zal zich dus gesteund voelen door de Ermeloërs. Wanneer de 
werkgroepen niet tot een duidelijke mening kunnen komen zal de fractie van één-Ermelo 
haar uiteindelijke standpunt voor besluitvorming in de gemeenteraad toetsen aan de kaders 
beschreven in dit programma.  
 
De nieuwe fractie van één-Ermelo gaat veel aandacht besteden aan de communicatie met 
de inwoners ook om uit te leggen hoe een eenmaal ingenomen besluit tot stand is gekomen.  
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4 Stop de ritselcultuur: Zet het belang van Ermelo op één! 
 
Één-Ermelo wil dat de gemeente Ermelo zelfstandig blijft. Wij staan voor een lokale politiek 
waarbij de afstand tussen gemeentebestuur en burger zo klein mogelijk is.  
 
Wij beseffen dat wij als inwoners van Ermelo een verantwoordelijkheid hebben in het 
vormen van een open en integer gemeentebestuur. Daar kunnen we als burgers van Ermelo 
niet voor weglopen en dat is dan ook een belangrijke reden voor het ontstaan van één-
Ermelo.  
 
Één-Ermelo vindt dat de gemeente Ermelo een aantrekkelijke omgeving moet zijn om in te 
wonen en te werken. Het gemeentebestuur zal op een effectieve manier met haar middelen 
moeten omgaan met daarbij als uitgangspunt dat het bestuur er is voor de inwoners van 
Ermelo, dus op hun welzijn gericht moet zijn. 
 
Het bestuurskrachtonderzoek, recent ingesteld door de Commissaris van de Koning in 
Gelderland, vormt vaak de eerste aanzet om de zelfstandigheid van de gemeente ter 
discussie te stellen. Één-Ermelo wil deze discussie tijdig smoren door een bijdrage te leveren 
aan het vormen van een goed functionerend gemeentebestuur. Een gemeentebestuur dat 
staat voor haar inwoners en hun belangen en dat wars is van eigenbelangen. Één-Ermelo 
zoekt daarom de verbinding in de samenleving en tussen de verschillende politieke partijen. 
 
De reputatie van de gemeente Ermelo is in de afgelopen periode zwaar beschadigd, veelal 
door slecht financieel beheer en het ontbreken van collegialiteit binnen het college van 
burgemeester en wethouders. Maar de reputatie is ook geschaad door een uiterst verdeelde 
gemeenteraad waar volksvertegenwoordiging, kaderstellen en controle ondergeschikt leken 
te zijn aan onderlinge twisten. De afstand tussen de Ermeloërs en het gemeentebestuur van 
Ermelo is de afgelopen tijd groter geworden. Het openlijk geruzie binnen het college van 
burgemeester en wethouders vormt daarbij het dieptepunt. 
 
Het is in het belang van Ermelo dat de gekozen Ermelose volksvertegenwoordigers dit 
beseffen en zich inzetten voor de belangen van de Ermeloërs. Alleen op die manier zorgen 
we ervoor dat Ermelo zelfstandig blijft. 
 
Één-Ermelo wil: 
• dat de gemeente Ermelo zelfstandig blijft 
• een gemeentebestuur dat open en transparant is 
• een gemeentebestuur dat staat voor haar inwoners, oog heeft voor hun belangen en 

wars is van eigenbelangen. 
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4.1 Gemeentebestuur - integer en oprecht 

Eén van de belangrijkste redenen voor het ontstaan van één-Ermelo is de behoefte aan een 
modernere manier van lokale volksvertegenwoordiging. Één-Ermelo vindt dat in onze 
gemeente het bestuur gekenmerkt moet worden door openbaarheid, transparantie en 
samenwerking. Daarbij vinden we dat het principe van gelijke monniken gelijke kappen moet 
gelden en dat er afgerekend moet worden met de ritselcultuur. 
 
Een goede bestuursstijl toont verbindend en ondersteunend leiderschap. Dit houdt in dat er 
verantwoordelijkheid gedragen wordt over de genomen besluiten. Dat genomen besluiten 
goed uitlegbaar zijn en waarbij de verschillende belangen degelijk zijn gewogen. Belangen 
van onze inwoners, bedrijven en milieu zullen daarbij leidend zijn.  
 
Één-Ermelo vindt volksvertegenwoordiging heel belangrijk en wil werken aan een sterke 
gemeenteraad waarin op een open manier het debat gevoerd wordt. Één-Ermelo ga je dan 
ook niet in de achterkamertjes vinden maar wel in de samenleving. In het DNA van één-
Ermelo zit wat wij noemen ‘erop af!’ gaan. Op die manier willen wij werken aan het 
verkleinen van de afstand tussen burger en politiek. De samenleving deelgenoot maken van 
wat in het dorp gebeurt in plaats van de rol van toeschouwer zijn, zoals de burger dat nu 
vaak ervaart. Één-Ermelo wil een gemeentebestuur vormen dat niet alleen voor maar ook 
ván de burgers is. Één-Ermelo wil een transparant gemeentebestuur dus een 
gemeentebestuur wiens handelen eenvoudig is na te trekken. 
 
Één-Ermelo wil: 
• gelijke gevallen gelijk behandelen. 
• geen ritselcultuur. 
• integer en oprecht besturen. 
• zich inzetten voor openbaarheid van het gemeentebestuur dus geen 

achterkamertjespolitiek. 
• zich inzetten voor een transparant gemeentebestuur. 
• dat de vacature voor het werven van een nieuwe burgemeester snel wordt opengesteld 

om, zo spoedig als mogelijk is, een goed bij Ermelo passende burgemeester te vinden. 
 

4.2 Langlopende dossiers - Stop de ritselcultuur 

Één-Ermelo heeft niet de illusie om de langlopende dossiers van politiek Ermelo met hun 
ingewikkelde voorgeschiedenis zo maar te kunnen oplossen. Het aantal dossiers dat binnen 
Ermelo de status van ‘langlopend’ heeft wordt namelijk geschat op maar liefst 25. 
Wat één-Ermelo wel vindt is dat de voedingsbodem waaruit deze dossiers zijn ontstaan, de 
ritselcultuur, direct moet worden bestreden. Dat kan alleen met een college van 
burgemeester en wethouders dat heel anders opereert en met een gemeenteraad die haar 
controlerende taak uitvoert. Dit roept om een ander college van burgemeester en 
wethouders en om een sterke gemeenteraad. Precies de punten waar de bewoners van 
Ermelo behoefte aan hebben om weer vertrouwen in de lokale politiek te krijgen. En niet 
toevallig ook de punten waarom één-Ermelo bestaat. 
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De afhandeling van de langlopende dossiers dient op een integere en transparante manier 
plaats te vinden waarbij het uitgangspunt is dat gelijke gevallen gelijk dienen te worden 
behandeld. 

4.3 Financiën - De Ermeloër is geen melkkoe! 

Alsof het je eigen geld is. Zo wil één-Ermelo dat met ons gemeenschapsgeld wordt 
omgegaan. Terughoudend, verstandig en niet meer uitgeven dan er is. 
 
Dit klinkt zo logisch en voor de hand liggend maar toch zijn in Ermelo de lokale belastingen, 
zoals de OZB, de afgelopen vier jaar verdubbeld omdat het geld op was. Dit wordt niet alleen 
veroorzaakt door grote uitgaven maar ook door opportunistisch begroten of in gewone 
mensen taal: je rijker rekenen dan je in werkelijkheid bent. De huidige 
volksvertegenwoordigers van Ermelo en hun voorgangers zijn niet voldoende kritisch 
geweest. Zij zijn mogelijk verblind door prestigieuze projecten waar bestuurders graag hun 
naam aan willen verbinden. Één-Ermelo is van mening dat OZB-belasting niet als sluitpost 
mag worden gebruikt om de tegenvallers in de begroting mee op te vangen. De 
gemeentebegroting dient van meet af aan degelijk in elkaar gezet te worden en uitgaves 
dienen nauwlettend te worden gevolgd. 
 
Geld uitgeven is geen kunst maar verstandig bezuinigen wel. Bezuinigen wordt voor de 
gemeente Ermelo steeds moeilijker omdat een groot deel van de begroting onder de 
verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband Meerinzicht valt. Ook de 
democratische controle op de begroting van Meerinzicht door de Ermelose gemeenteraad is 
moeilijk, zelfs bijna onmogelijk. Daarom vindt één-Ermelo dat dit samenwerkingsverband 
tussen de gemeentes Ermelo, Harderwijk en Zeewolde mee moet bewegen met de lokale 
belastingdruk. Dus stijgen de lokale lasten met 10%, dan draagt de begroting van 
Meerinzicht proportioneel bij aan de Gemeentebegroting. Een vergelijkbaar proces is binnen 
de Rijksoverheidsbegroting met het gemeentefonds al jaren gebruikelijk. De bijdrage voor 
het gemeentefonds beweegt mee met de Rijksbegroting, dat wordt ‘samen de trap-op-trap-
af’ genoemd. In ons geval gaan de burger en Meerinzicht ‘samen de trap-op-trap-af’. Een 
blanco cheque, zoals Meerinzicht dat nu lijkt te krijgen, is voor één-Ermelo onverteerbaar. 
 
Één-Ermelo wil een koppeling zien tussen de verschillende lokale belastingen, zoals OZB, 
toeristenbelasting en forensenbelasting. Dus als de OZB stijgt dan stijgen de andere lokale 
belastingen in vergelijkbare trend mee. Zo betalen inwoners en bezoekers mee aan de 
voorzieningen in Ermelo, waar iedereen gebruik van maakt. 
 
Één-Ermelo wil: 

• dat de OZB verhoging niet meer bedraagt dan de inflatiecorrectie 
• dat de OZB aanpassing omgekeerd doorwerkt naar de begroting van Meerinzicht 
• dat de lokale belastingaanpassingen (OZB, toeristenbelasting en forensenbelasting) 

aan elkaar worden gekoppeld. 
• meer lobbyen voor meer geld uit Arnhem, Den Haag en Brussel om te kunnen 

investeren in het dorp. 
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• Subsidies vervangen door voordelige gemeentelijke leningen. Niet alleen in de 
woningbouw maar ook voor sportinstellingen en andere maatschappelijke 
organisaties. 

• Subsidiebeleid op andere leest schoeien: activiteitengericht en minder op 
doelgroepen. 
 

4.4 Nieuw sportcomplex De Zanderij 

Wie wil niet dat prachtige nieuwe sportcomplex De Zanderij met nieuwe sporthal en 
zwembad? Wel jammer dat dit zoveel geld moet kosten, namelijk 21 miljoen euro. Wat één-
Ermelo betreft is het ook niet de vraag of dit complex er moet komen maar is het de vraag of 
er voldoende geld beschikbaar is zonder dat de lasten voor de burger weer moeten worden 
verhoogd.  Er moet goed gekeken worden naar de financiële haalbaarheid van de 
exploitatie. Één-Ermelo vindt dat het bij schaarste aan geld beter is om de nieuwe plannen 
van het sportcomplex De Zanderij uit te stellen dan bestaande en gewenste voorzieningen te 
moeten sluiten. 
 
Ook zien wij graag een energie-neutrale exploitatie van het nieuwe sportcomplex. 
 
Verder blijkt de communicatie van de gemeente Ermelo met de omwonenden van het 
nieuwe sportcomplex stroef te verlopen. De omwonenden voelen zich niet betrokken bij het 
maken van de plannen. Weer een voorbeeld waarbij de planvorming voor liep ten opzichte 
van de communicatie.  
 
Één-Ermelo wil: 
• dat bij eventuele noodzakelijke bezuinigingen uitstel van de ontwikkeling van het 

sportcomplex De Zanderij tot de opties behoort in plaats van het verhogen van de lokale 
belastingen. 
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5 Wij gaan het samen doen: bouwen op vertrouwen! 
 
Één-Ermelo staat voor een lokale overheid die niet alleen vóór maar ook ván de Ermeloërs is. 
De inwoners moeten meer invloed krijgen op de beslissingen die hun directe leefomgeving 
beïnvloeden. Eens per vier jaar stemmen is niet de invloed waar de burger genoegen mee 
neemt. In Ermelo, waar de samenleving hecht is, kunnen bewoners van een straat, buurt of 
vereniging heel goed initiatieven ontplooien die het woon- en leefklimaat verbeteren. 
In de ogen van één-Ermelo is de gemeenteraad er om die initiatieven te ondersteunen met 
raad, daad en geld. 
 
Meer invloed voor de burger vraagt dus wel wat van ons inwoners, namelijk het nemen van 
initiatieven. Dit proces moet wel gefaciliteerd worden door de lokale politiek door 
bijvoorbeeld eens per twee maanden ‘de wijk’ in te gaan om ideeën rond de lokale 
initiatieven op te halen, op te pakken en uitgevoerd te krijgen. Wat zou het fijn zijn wanneer 
je met je straat, buurt of vereniging jouw idee met de lokale volksvertegenwoordigers kunt 
bespreken. Gewoon aan een tafel, in de vorm van een gesprek. Dit vraagt ook wel wat van 
de lokale overheid, die moet durven loslaten en vooral de burger meer gaan vertrouwen. 
 
Mag een lokale overheid dan helemaal geen initiatieven meer nemen? Jazeker wel, graag 
zelfs en zeker op complexe onderwerpen, zoals: woningbouw, zorg, verkeer en onderwijs 
heeft zij een grote verantwoordelijkheid. Wij vinden dat de gemeente Ermelo veel te traag is 
met de discussie rondom woningbouw. Pas in de zomer van 2021 is gestart met het in kaart 
brengen van mogelijke locaties voor woningbouw terwijl buurgemeentes volop bouwen om 
hun starters ruimte te bieden. 
 
Één-Ermelo wil: 
• een lokale overheid die durft los te laten en de burger meer gaat vertrouwen. 

o Het huidige leefbaarheidsteam van de gemeente Ermelo sterker positioneren en 
beter onder de aandacht brengen. 

o Meer wijkgericht werken en initiatieven van bewoners en verenigingen oppakken 
met raad en geld. 

• een lokale overheid die initiatieven neemt als het gaat om complexe zaken, zoals: 
woningbouw, zorg, verkeer en onderwijs. 

 

5.1 Jeugd weet raad: Door de bril van de toekomst 

Niet praten over de jeugd maar praten mét de jeugd is de inzet van één-Ermelo. Één-Ermelo 
wil de jeugd daarom meer invloed en verantwoordelijkheid geven op onderwerpen die hen 
direct raken, nu en in hún toekomst. 
 
In de zorg wordt vaak gewerkt met een adviesraad, die gevraagd en ongevraagd het 
gemeentebestuur advies geeft. Een vergelijkbare aanpak wil één-Ermelo met de huidige 
Jeugdraad van Ermelo, die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft over 
bijvoorbeeld raadsvoorstellen die betrekking hebben op de jeugd. Hun advies maakt dan 
onderdeel uit van het raadsvoorstel. Maar de Jeugdraad kan ook zelf onderwerpen 
uitwerken en aan het college van B&W voorleggen. 
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Één-Ermelo wil: 

• beleid maken over de wijze waarop de Jeugdraad in Ermelo wordt ingezet. 
• de huidige Jeugdraad verbreden en inzetten als adviesorgaan van de gemeente 

Ermelo. 
• via de Jeugdraad de jeugd meer betrekken bij beslissingen die hen direct aangaan. 
• dat de Jeugdraad een leerzame en leuke plek is voor jongeren die zich willen inzetten 

voor de samenleving. 
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6 Woningbouw: Onze starters onze toekomst 
 
De prijzen van huizen zijn de afgelopen tijd geëxplodeerd, mede als gevolg van het uitblijven 
van nieuwbouw. Om de woningnood in Nederland te beteugelen moet iedere gemeente zijn 
bijdrage leveren maar op dit punt zakt de gemeente Ermelo door het ijs. Terwijl de directe 
buurgemeentes van Ermelo al veel verder zijn op dit vlak, buigt de gemeente Ermelo zich nu 
pas over de vraag waar eventueel nieuwbouw kan plaatsvinden. De focus op het geld heeft 
de politieke discussie over betaalbare woningen verdrongen. De principiële vraag of mensen 
recht hebben op een betaalbare woning is niet voldoende gevoerd en daardoor zijn er ook 
geen bouwplannen gemaakt. En als er geen bouwplannen zijn dan wordt er ook niet meer 
gebouwd met als gevolg woningnood onder onze starters. De impact voor hen is heel groot 
en sommigen geven zelfs aan dat ze het vormen van een gezin uitstellen omdat er voor hen 
geen passende betaalbare woning is. Het risico dat onze jeugd, onze toekomst, Ermelo 
verlaat is reëel (ontgroening) waardoor de toch al aanwezige vergrijzing van de Ermelose 
bevolking zal versnellen. Als één-Ermelo vinden wij dat iedereen recht heeft op een 
betaalbare huur- of koopwoning en dat in Ermelo wonen voor jonge gezinnen mogelijk moet 
blijven. 
 
De woonvisie, opgesteld door de gemeente Ermelo, beschrijft dat er tot 2030 een behoefte 
is van ruim 1000 nieuwe woningen. Dat zijn ongeveer 10% meer woningen dan het huidige 
aantal woningen in Ermelo. De grote vraag is waar we deze ruim 1000 woningen gaan 
bouwen. 
 
In Ermelo zijn dus nog geen concrete nieuwbouwplannen wat betekent dat het nog zeker vijf 
jaar of meer gaat duren voordat er iets gerealiseerd gaat worden. Één-Ermelo vindt daarom 
dat voor onze starters per direct gewerkt moet worden aan tussenoplossingen, zoals het 
toestaan van permanente bewoning op vakantieparken die niet langer voor recreatie 
worden gebruikt en het bouwen van kleine woningen (tiny houses). 
 
Één-Ermelo wil: 
• haast maken met de ontwikkeling van bouwlocaties voor tenminste 1000 woningen. 
• nieuwe bouwlocaties laten aansluiten bij de huidige bebouwde kom van Ermelo. 
• starters niet nog verder in de knel laten komen en daarom moet er gezocht worden naar 

tussenoplossingen, zoals het wonen op (vakantie)parken en in tiny houses. 
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7 Buurtschappen 
 
Rond de dorpskern van Ermelo liggen diverse buurtschappen die het dorp Ermelo kleur 
geven. De buurtschappen zorgen voor ‘leven’ op het platteland. De kleinste buurtschappen 
van Ermelo vinden wij vooral terug midden in de natuurgebieden, zoals Leuvenum, 
Staverden, Speuld, De Beek, Houtdorp en Drie. In deze gebieden is het van belang om de 
rust, de natuur, het wonen en het boeren goed samen te laten gaan.  
 
De twee grootste buurtschappen van Ermelo met duidelijke kernen, te weten Telgt en Horst, 
liggen in een meer open gebied met veel agrarische activiteiten. Één-Ermelo is van mening 
dat, ook onder de druk van nieuwe woningbouw, juist het kleinschalige karakter van deze 
kernen moet worden bewaard. Zij mogen niet worden opgeslokt door nieuwe woningbouw 
waardoor het karakteristieke leven op het platteland in gevaar komt. 
 
Één-Ermelo wil: 
• dat in buurtschappen de rust, de natuur, het wonen en het boeren goed blijven 

samengaan. 
• dat de kernen van de buurschappen Telgt en Horst niet worden aangetast door (te veel) 

nieuwe woningbouw. 
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8 De zorg om elkaar 
 
Één-Ermelo zet het samenleven centraal - de zorg om elkaar. Aan de zelfredzaamheid en 
mantelzorg zitten grenzen en dan is het goed dat de gemeente ook een steentje bijdraagt. 
Één-Ermelo is ook trots op de mantelzorgers, professionals in de zorg en hulpverleners bij 
het huishouden, die er met z’n allen voor zorgen dat langdurig zieken en ouderen langer 
thuis kunnen blijven wonen. De uitvoering van de zorgtaken is voor Ermelo een uitdaging 
maar ondanks de Rijksbezuinigingen meent één-Ermelo dat het beter kan en moet.  

8.1 Welzijn 

Sinds enkele jaren zijn de gemeentes zelf verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen 
en de langdurige zorg aan zieken en ouderen. Iedereen vindt dit belangrijk maar het mag 
eigenlijk niet zoveel kosten. De zorg wordt daardoor vooral als kostenpost gezien en lijkt het 
slachtoffer te zijn geworden van spreadsheet-management. Het gevolg is te weinig aandacht 
voor de kwaliteit, waardoor de lange wachttijden bij de jeugdzorg konden oplopen tot wel 
meer dan een jaar. 
 
Voorbeeld: Er wordt gewerkt met een aanbestedingsprocedure voor de huishoudelijke hulp 
voor een uurtarief waar zorgondernemers voor bedanken. Bij de evaluatie bleek het om een 
rekenfout te gaan, wat nog maar eens aangeeft dat de zorg vol zit met bestuurders die geen 
connectie hebben met de werkvloer en meer vertrouwen op het rekenmodel dan op hun 
professionals die het werk uitvoeren. De professionals op de werkvloer komen hierdoor 
steeds meer in de knel in hun relatie met patiënt of cliënt. In de zorg aan huis gaat bijna de 
helft van hun tijdsbesteding zitten in rapportages waaronder het verantwoorden van hun 
werktijd. Juist de zorg aan en de relatie met de patiënt of cliënt moeten centraal staan en 
dat zal elke bestuurder zich moeten realiseren. 
 
 
Één-Ermelo wil: 
• dat de mening van onze zorgvragende inwoners en die van de zorgdragende 

professionals meer wordt betrokken bij de aansturing van de zorg vanuit de gemeente 
Ermelo.  

• streven dat de wachttijden bij de GGZ en in het bijzonder bij de jeugdzorg worden 
gehalveerd. 

• dat de administratieve regeldruk bij professionals in de zorg wordt weggenomen. 
• dat de kwaliteit van de zorg weer voorop komt te staan en bestuurders meer vertrouwen 

tonen in hun professionals.  
 
 

8.2 Één tegen eenzaamheid 

Door de corona-pandemie hebben velen van ons een beetje kunnen ervaren wat 
eenzaamheid betekent. Een grote groep mensen (9%) in onze gemeente voelt zich al langer 
ernstig eenzaam en uit de Gezondheidsmonitor (opgesteld door: RIVM, GGD’s en CBS) blijkt 
het veelal te gaan om 1-persoonhuishoudens. Het is een misvatting dat het vooral om 
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ouderen gaat want uit diezelfde monitor blijkt dat het gevoel van eenzaamheid onder alle 
leeftijden speelt dus ook onder alleenwonende jongeren. 
 
Één-Ermelo vindt dat de bestrijding van eenzaamheid prioriteit moet krijgen. De bestrijding 
van eenzaamheid is niet alleen een taak van de gemeente Ermelo maar van ons allemaal. 
Het is één tegen eenzaamheid! Wij kennen wellicht allemaal wel iemand die zich mogelijk 
eenzaam voelt. Wij vinden daarom dat de gemeente Ermelo het probleem van eenzaamheid 
meer onder de aandacht moet brengen bij burgers en verenigingen. De gemeente Ermelo 
moet bewoners en verenigingen stimuleren om de bestrijding van eenzaamheid onderdeel 
te laten zijn van hun initiatieven. Een mooi voorbeeld is de Geluksroute in Harderwijk. Een 
ander voorbeeld is het initiatief van de Ermelose schaakvereniging VSG voor het creëren van 
ontmoetingsplekken door schaak/damtafels in parken en op pleinen te plaatsen. Andere 
voorbeelden zijn gezamenlijke moestuinen, picknicktafels en buurtverenigingen. 
 
Één-Ermelo is tevens voorstander van wijkverenigingen en van een wijkgerichte aanpak door 
de gemeente Ermelo. Op die manier kunnen initiatieven uit de wijk makkelijker door de 
wijkteams van de gemeente worden opgepakt. 
 
Één-Ermelo wil 
• dat de bestrijding van eenzaamheid meer prioriteit krijgt en niet alleen een zaak is van 

welzijnswerkers. 
• dat de gemeente Ermelo burgers en verenigingen stimuleert om initiatieven te nemen 

waar de bestrijding van eenzaamheid onderdeel van uitmaakt. 
• meer wijkverenigingen. 
• Welzijn Ermelo en het Leefbaarheidsteam van Ermelo meer met elkaar laten 

samenwerken. 
• Welzijn Ermelo laten onderzoeken waar de kansen liggen op eenzaamheidsbestrijding. 
• dat de gemeente Ermelo stimuleert en faciliteert dat scholen aan de bestrijding van 

eenzaamheid gaan bijdragen door bijvoorbeeld het invullen van maatschappelijke 
stages. 

 
 

8.3 Verenigingsleven: Zonder sociale omgeving is niemand iemand 

We leven in een dorp waar we naar elkaar omkijken. We leven in een dorp waar we veel 
samendoen. We leven in een dorp met een rijk verenigingsleven. Kortom: we leven in een 
dorp waar je iemand kunt zijn, want zonder sociale omgeving is niemand iemand! 
 
Één-Ermelo zet zich in voor een samenleving waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn. Één-
Ermelo wil dat Ermelo een veilige en aantrekkelijke samenleving blijft. Één-Ermelo staat niet 
voor de ikikik-samenleving of een samenleving waarin het recht van de sterkste geldt. Want 
alleen samen zijn we één Ermelo. 
 
Sport-, culturele, kerkelijke en wijkverenigingen brengen mensen bij elkaar. Alle vrijwilligers 
werken hard om Ermelo nog aantrekkelijker te maken. Initiatieven die vanuit deze 
organisaties komen verdienen brede aandacht en ondersteuning vanuit het 
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gemeentebestuur. Om die reden wil één-Ermelo het subsidiebeleid voor verenigingen 
minder afhankelijk maken van het aantal leden maar ook toetsen op wat de vereniging 
betekent voor de samenleving. Op die manier krijgen verenigingen kansen om hun rol in de 
samenleving verder te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan verenigingen die hun kennis en 
faciliteiten beschikbaar stellen voor naschoolse opvang of activiteiten willen organiseren om 
de eenzaamheid te bestrijden of ter bevordering van de gezondheid.  
 
Één-Ermelo wil: 
• werken aan een samenleving waarin iedereen zich als individu kan ontwikkelen. 
• een samenleving zonder doorgeschoten individualisme. 
 

8.4 Gezondheidsbevordering 

De gezondheid van onze jeugd wordt op verschillende manieren bedreigd, zoals overgewicht 
door ongezond eetgedrag, game verslaving, en alcohol- en drugsgebruik of simpelweg te 
weinig lichamelijke beweging. Ongezond gedrag is niet alleen het gevolg van individueel 
gedrag, ook de omgeving waarin iemand leeft, werkt en woont heeft daar invloed op.  
 
Één-Ermelo wil: 
• handhaving op het gebruik van alcohol door 18-minners. 
• strenge handhaving op de handel in drugs en lachgas 
• het centrum voor jeugd en gezondheid inzetten voor de laagdrempelige hulp bij 

opvoeden/zorgen. 
• sportverenigingen motiveren om via subsidiebeleid meer jongeren meer te laten sporten 

en bewegen. 
 

8.5 ‘t Weitje 

De gemeente Ermelo is er niet alleen om in te wonen maar ook om in te leven. Daar hoort 
ook ontspanning bij, zoals een gemeenschappelijk feest of festival. Één-Ermelo vindt dat in 
onze samenleving daarvoor ruimte moet zijn maar beseft ook dat het plezier van de één niet 
ten koste moet gaan van het woongenot van de ander. Met ’t Weitje heeft Ermelo een 
unieke locatie, die uitermate geschikt is voor het samenkomen van grotere aantallen 
mensen. Deze locatie is niet alleen centraal gelegen tussen horeca maar er is ook voldoende 
parkeergelegenheid en – zeker ook niet onbelangrijk - de sociale veiligheid is er relatief 
groot. De huidige mogelijkheden, verwoord in het nieuwe evenementenbeleid van de 
gemeente, vormen voor één-Ermelo de ondergrens. Graag zouden wij samen met de 
omringende bewoners en organisatoren komen tot ruimere mogelijkheden voor 
evenementen voor jong en oud. 
 
Één-Ermelo wil: 
• in samenspraak met betrokkenen komen tot ruimere mogelijkheden voor evenementen 

op ’t Weitje.   
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9 Verkeer 
 
Het verkeer moet, op een voor ieder veilige manier, haar weg door, naar en uit het dorp 
kunnen vinden. Één-Ermelo vraagt vooral meer aandacht voor de veiligheid van fietsers in 
het verkeer. Het verkeer is de laatste tijd veranderd door onder meer de opkomst van de 
elektrische fiets. De zichtbaarheid van fietsers, bijvoorbeeld bij rotondes, moet worden 
verbeterd. Door hun hogere snelheid lijken ze soms vanuit het niets op de rotonde te staan.  
Één-Ermelo wil dat bij de inrichting van rotondes en kruisingen hier meer aandacht voor is.  
 
Voor sommige wegen in Ermelo is het beter om de fietser helemaal centraal te stellen, zoals 
de Dirkstaalweg en de Paul Krügerweg. Met het inrichten van deze twee straten als 
fietsstraat creëren we een veiligere fietsroute voor scholieren naar Groevenbeek en een 
veiliger situatie rond de P.C. basisschool Irene. 
 
Één-Ermelo is voor gratis parkeren in het centrum en vindt in ieder geval een parkeergarage 
een te kostbare manier van parkeren. Één-Ermelo vindt dat er voldoende 
parkeergelegenheden rond het winkelgebied zijn en toeristen bijvoorbeeld nog heel goed 
terecht kunnen op de nog nauwelijks benutte parkeerplaats aan de Groeneweg. 
 
 
Één-Ermelo wil: 
• onderzoeken of de fietsroutes naar Groevenbeek, zoals Dirkstaalweg en Paul Krügerweg, 

veiliger kunnen worden ingericht, bijvoorbeeld als fietsstraat. 
• onderzoeken of de Stationsstraat kan worden ingericht als fietsstraat. 
• bij groot onderhoud van niet doorgaande wegen in wijken de fietser centraal te stellen 

door ‘auto te gast’ inrichting.  
• meer aandacht voor de elektrische fiets in het verkeer. 
• gratis parkeren in Ermelo behouden. 
• het fietsen en treinen stimuleren door het aanleggen van veilige fietsroutes. 
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10 Economie 
 
De werkgelegenheid in Ermelo is bij veel bedrijven en instellingen te vinden die zich 
bezighouden met techniek en zorg. Beide segmenten zitten op dit moment in de lift dus je 
zou denken dat het met de werkgelegenheid wel goed zit. Maar door de krapte op de 
arbeidsmarkt kunnen bedrijven zich moeilijk doorontwikkelen. De Bedrijvenkring Ermelo 
maakt zich daarover terecht zorgen en stimuleert de keten van onderwijs naar werk in de 
techniek door leerlingen al op de basisschool kennis te laten maken met techniek. Zo willen 
zij de aanwas van mensen in de techniek lokaal stimuleren. Één-Ermelo steunt dit initiatief 
en roept de zorg op om een vergelijkbare aanpak te kiezen. 
 
Voor een gezonde lokale economie heb je ook een goede vestigingslocatie voor bedrijven 
nodig en één-Ermelo meent dat de ruimte direct grenzend aan de A28 daarvoor als eerste in 
aanmerking komt. Niet voor grote distributiecentra maar voor bedrijven die elders in Ermelo 
in de knel raken en voor nieuwe bedrijven in met name de aan zorg gerelateerde techniek. 
Verder willen wij dat Ermelo de aantrekkelijkste gemeente van de NW-Veluwe wordt voor 
jonge innovatieve ondernemingen in de sectoren zorg en techniek. 
 
Wonen doe je in het dorp, bedrijven staan op een bedrijventerrein. De buurtschappen 
zorgen voor ‘leven’ op het platteland en het agrarisch platteland is voor boeren. De ideale 
wereld maar die bestaat helaas niet, althans niet in Ermelo. Wat één-Ermelo wil is dat we 
wel streven naar deze situatie, dit voorkomt verkeerde verwachtingen bij ondernemers op 
de verkeerde plek en bij burgers die overlast ervaren. 
 
Een breed gedragen initiatief afkomstig van lokale ondernemers is voor één-Ermelo het 
enige passende antwoord op de vraag of winkels op zondag open mogen. 
 
Één-Ermelo wil: 
• ondernemers letterlijk de ruimte geven: onderzoeken hoe de ruimte bij de A28 kan 

worden ingezet als bedrijventerrein. 
• dat het personeelstekort in de sectoren zorg en techniek tijdig wordt aangepakt. 
• dat Ermelo de aantrekkelijke gemeente is voor jonge innovatieve ondernemingen in de 

zorg gerelateerde techniek. 
• een goede samenwerking tussen de gemeente en lokale ondernemers over het 

gemeentelijk economisch beleid. 
• Gemeentelijk loket voor ondernemers waar zij met hun vragen direct terecht kunnen. 
 

10.1 Toerisme: Toerist in eigen dorp 

Dat Ermelo aantrekkelijk is voor toerisme en recreatie is direct verbonden met de prachtige 
ligging van ons dorp. In Ermelo kun je tot rust komen en genieten van de natuur. Wat dat 
betreft zou je denken dat we in Ermelo niet veel anders hoeven te doen dan die rust en 
ligging te koesteren. De toerist en recreant kunnen ongeacht het weer ook genieten van de 
mooie en gezellige terrassen, het winkelcentrum en de grootste braderie van Midden-
Nederland. De toerist en recreant zijn daarom belangrijk voor de middenstand in ons dorp. 
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De toerist stelt wel steeds hogere eisen aan zijn verblijf en daarom is het overheidsbeleid op 
de Veluwe al jaren gericht op vitale vakantieparken. De essentie van dit beleid is dat de 
gemeente de recreatieondernemers wil stimuleren om verpauperde campings weer op te 
knappen of een andere bestemming te geven.  
 
Wat één-Ermelo betreft is veel mogelijk om Ermelo aantrekkelijk te maken/houden voor de 
toerist en recreant mits de rust en het genieten van de natuur niet wordt aangetast. Want 
wat goed is voor de toerist moet ook goed zijn voor de Ermeloër. Zo kijkt één-Ermelo naar 
recreatie en toerisme. 
 
Waar volgens één-Ermelo direct een grote winst valt te behalen is een nog betere 
aansluiting van fietsroutes op de Veluwe met onze dorpskern. Nu de elektrische fiets meer 
gewoonte dan uitzondering is leggen toeristen makkelijker grotere afstanden af. Het is een 
gemiste kans als we deze toerist niet kunnen verleiden tot een bezoek aan de horeca in ons 
dorp. 
 
Één-Ermelo wil: 
• meer toeristische fiets- en wandelroutes in bos en buitengebied. 
• recreatieve fietsroutes beter verbinden met het winkelcentrum. 
• doorgaan met het beleid rond vitale vakantieparken. 
• Strand Horst verder ontwikkelen met een breder recreatief aanbod. 
• dat door recreatie en toerisme de rust en het genieten van de natuur niet diezelfde 

natuur wordt aangetast. 
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11 Duurzaamheid en klimaat 
 

11.1 Van het gas af: Hoe dan? 

De energietransitie is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Met 
name waar het gaat om de warmtetransitie, staan gemeenten voor de opgave om in 2050 of 
al in 2040 volledig aardgasvrij te zijn. De doelen van de energietransitie zijn over het 
algemeen wel duidelijk, maar dat geldt niet voor de weg ernaartoe. Omdat een groot deel 
van de energietransitie zich achter de voordeur van inwoners afspeelt is het voor één-
Ermelo duidelijk dat nauwe samenwerking met inwoners nodig is om tot succes te komen. Er 
leven veel vragen over bijvoorbeeld hoe we van het gas af moeten en hoeveel dat gaat 
kosten. Daarom pleit één-Ermelo voor een aanpak die voor zoveel mogelijk mensen ook 
financieel bereikbaar is. Maar ook pleiten wij voor hele praktische zaken, bijvoorbeeld een 
lijst met aandachtspunten die Ermeloërs kunnen gebruiken wanneer zij een ondernemer 
willen selecteren voor zonnepanelen of andere duurzame aanpassingen aan hun woning of 
bedrijf. 
 
Één-Ermelo wil: 
• dat duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is voor het gemeentelijk beleid. 
• dat burgers goed worden betrokken bij iedere stap die we samen gaan maken in het 

kader van de warmte- en energietransitie. Want alleen samen kunnen we de 
duurzaamheidsdoelstellingen halen, dit geldt ook voor de betaalbaarheid. 

 

11.2 Laadpalen 

Een elektrische auto stoot geen broeikasgassen en stikstofdioxide uit. Daarom stimuleert de 
overheid elektrisch rijden. De vraag naar laadpalen groeit snel. Nu zijn veel laadplekken 
tegelijk ook parkeerplekken. Dat maakt dat er vaak elektrische auto’s staan die niet meer 
opladen (laadpaalklevers). Één-Ermelo pleit voor specifieke laadplekken in woonwijken in 
plaats van gecombineerde laad- en parkeerplekken sec in het centrum, zodat zo veel 
mogelijk auto’s kunnen opladen en het ‘laadpaalkleven’ wordt voorkomen. 
 
Één-Ermelo wil dat er samen met bewoners een vastgestelde laadpaalvisie per wijk wordt 
opgesteld. Dit versnelt de aanvraagprocedure voor nieuwe laadpalen voor bewoners die hun 
auto in de buurt willen opladen. 
 
Één-Ermelo wil: 
• samen met bewoners een laadpaalvisie vaststellen voor het opladen van elektrische 

auto’s in de wijk. 
• meer oplaadpunten voor auto’s, die niet meteen zijn verbonden aan een parkeerplek. 
• Onderzoeken of parkeerplaatsen kunnen worden voorzien van zonnepanelen; energie 

opwekken waar het nodig is! 
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11.3 Windmolens en zonneparken 

Één-Ermelo staat terughoudend tegenover de aanleg van grootschalige (grote) windmolens 
en zonneparken. Het kenmerkende Ermelose landschap en bijbehorende ecologische 
waarden komen daardoor te veel in het gedrang. De enige uitzondering hierop is de 
plaatsing van windmolens langs de snelweg A28. 
 
 
Één-Ermelo wil: 
• het plaatsen van zonnepanelen op daken stimuleren waarbij de gemeente een 

voorbeeldfunctie heeft. Met de bedrijvenkring Ermelo (BKE) wordt actieve 
samenwerking gezocht om het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen te 
bevorderen. 

• meer gebruik van LED-verlichting in de straatverlichting en gemeentelijke gebouwen. 
• dat grote windmolens in Ermelo alleen langs de A28 kunnen worden geplaatst. 
 
 

11.4 Meer groen in de bebouwde kom 

Ermelo is een groen dorp en dat moet zo blijven. De druk om ieder openstukje in de 
bebouwde kom vol te bouwen is groot maar dit moet niet leiden tot ontgroening van de 
bebouwde kom. Daarom wil één-Ermelo aandacht besteden aan authentiek groen in het 
dorp zoals eiken, beuken en bosdennen. 
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12 Onderwijs 
 
Ermelo heeft veel basisscholen en een grote school voor voortgezet onderwijs. Het 
gemeentebestuur gaat niet over de kwaliteit van onderwijs want daar is de 
onderwijsinspectie voor. De gemeente kan wel bepaalde aspecten in het onderwijs 
stimuleren zoals bijvoorbeeld schoolzwemmen. Het stimuleren van meer lichamelijke 
beweging van de jeugd vindt één-Ermelo belangrijk. 
 
De gemeente gaat vooral over de huisvesting van scholen. Één-Ermelo wil graag dat de 
schoolgebouwen een duurzame en frisse uitstraling hebben waar het voor de leerlingen fijn 
is om in te verblijven. Deze frisse en duurzame gebouwen moeten zoveel mogelijk gebruikt 
worden. Het onderwijsgebouw moet het liefst een wijkfunctie krijgen. Na schooltijd kunnen 
daar ook andere activiteiten plaatsvinden die passend zijn in het gebouw, zoals voor- en 
naschoolse opvang en activiteiten op het gebied van muziek, dans, koken, techniek, etc. 
Verder kan het schoolgebouw beschouwd worden als een pedagogisch centrum en ook 
ruimte bieden aan bijvoorbeeld het centrum voor jeugd en gezin. Kortom het schoolgebouw 
moet een ontmoetingsplek zijn voor jong en oud en gericht zijn op het versterken van de 
sociale samenhang in de wijk. 
 
Één-Ermelo wil: 
• frisse en duurzame schoolgebouwen met een sterke wijkfunctie. 
• het schoolgebouw als een pedagogisch centrum vormgeven. 
• het schoolgebouw en schoolplein openstellen voor andere activiteiten. 
• lichamelijke beweging op school blijven faciliteren, zoals gymlessen en schoolzwemmen. 
 

13 Cultuur – van en voor ons allemaal 
 
Samenleven komt vaak tot uitdrukking in wat inwoners cultureel met elkaar ondernemen, 
zoals evenementen, geschiedenis, archeologie, monumenten, kunst, muziek, etc. 
De cultuursector heeft door de corona-pandemie, zoals veel andere sectoren, een moeilijke 
tijd gehad en mogelijk is dat nog zo. Één-Ermelo vindt cultuur belangrijk en onderschrijft het 
nieuwe culturele beleid dat tot doel heeft om iedereen in Ermelo cultuur te laten ervaren. 
Dit beleid kent drie speerpunten, namelijk: cultuur voor iedereen toegankelijk en 
aantrekkelijk maken, cultuur moet leiden tot meer ontmoeting en meer samen beleven en 
cultuur moet ervoor zorgen dat Ermelo nog aantrekkelijker wordt voor inwoners en 
bezoekers. 
 
Één-Ermelo wil: 
• dat het nieuwe beleid voor de cultuursector van Ermelo tot uitvoering komt. 
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14 Kleine zaken grote ergernissen 
 
Wat voor de één iets kleins lijkt is voor de ander een grote ergernis. Denk daarbij aan slecht 
uitzicht door overmatige plantengroei, een dode boom, losse stoeptegels, slechte 
afwatering, overlast van ongedierte, etc. Het is bijvoorbeeld niet fijn om de gehele dag naar 
een dode boom te moeten kijken. De gemeente Ermelo is goed onderweg met zijn 
wijkserviceteam, die veelal de klus prima uitvoert. Waar het nog wel aan schort is de 
drempel die burgers moeten nemen om zaken te melden. Niet iedereen is in staat om dit 
zelfstandig te doen. Dat moet en kan makkelijker. 
 
Één-Ermelo is een politieke partij die niet alleen in het gemeentehuis actief wil zijn. Één-
Ermelo wil weten wat er in het dorp leeft. Daarom zoeken wij de inwoners op. Niet alleen 
tijdens de verkiezingscampagne maar continu. Één-Ermelo gaat het samen doen met u. Het 
gaat ons om de verbinding, want alleen samen zijn we één Ermelo. 
 
Tijdens onze aanwezigheid in straten en wijken worden de ‘kleine zaken grote ergernissen’ 
geïnventariseerd en overgedragen aan het wijkserviceteam van de gemeente Ermelo. Mocht 
de uitvoering te lang op zich laten wachten dan willen wij uit de lopende begroting ruimte 
vrijmaken om ‘kleine zaken grote ergernissen’ sneller te kunnen oppakken. 
 
Één-Ermelo wil: 
• dat kleine zaken grote ergernissen door de gemeente snel worden opgepakt 
• een budget vrijmaken om ‘kleine zaken grote ergernissen’ organisatorisch snel te kunnen 

uitvoeren, zoals bel en herstel in Harderwijk. 
 
 


