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Verkiezingsprogramma Ruimte aan de samenleving

Speerpunten
• Een passende woning voor iedereen
• Ouderen verdienen de beste zorg, ook thuis
• Ondernemers en bedrijven zijn de motor van de
samenleving
• Minder regels, meer eigen verantwoordelijkheid
• De zondag is om op adem te komen
• Uw buitengebied, onze trots
• Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving
• Iedereen wordt gezien en doet mee
• Drugsgebruik wordt in ons dorp hard aangepakt
• Werk is de beste bijstand
• In Ermelo spelen kinderen veilig buiten
• Duurzamer denken, duurzamer doen
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Van uw voorzitter
Terwijl ik dit schrijf is de
sneeuw aan het smelten.
Het gaf natuurlijk overlast
maar wat was het ook
mooi. Een maagdelijk wit pak in onze
tuin; ik kan er helemaal vrolijk van
worden. Weg zijn (althans uit het oog)
de dorre bladeren, de half vergane
stengels en de kale takken met een
enkel blad eraan.
Die sneeuw is meteen een mooi
bruggetje naar de aankomende
feestdagen. Het licht verschijnt letterlijk
en figuurlijk weer in ons midden. Het
geeft ons hoop en verwachting in
donkere dagen. We herdenken de
geboorte van Jezus, de zoon van God
die ons heeft voorgehouden hoe het
beter kan gaan tussen mensen
onderling en dat dit ook echt gaat
gebeuren. Een wetenschap die als
sneeuw het verdriet, de onrechtvaardigheid en de pijn even verzacht. We
klampen ons daaraan vast in een
wereld die nog altijd verdeeld is en nog
steeds de verschrikkelijke gruwelen van
oorlog, klimaatvluchtelingen, honger,
verwaarlozing en slavernij kent.

organisatie en inrichting van onze
minimaatschappij in Ermelo.
Een
voorrecht en een verantwoordelijkheid
die we als CDA-leden al jaren op ons
nemen en ook volgend jaar, na de
verkiezingen in maart, weer zal worden
ingevuld door een aantal nieuwe
fractieleden. Een nieuwe start van onze
fractie met ervaren leden maar ook met
een aantal nieuwe leden. We mogen
ons gelukkig prijzen met hen; het is
werkelijk een prachtige lijst geworden.
Ze zullen zich in deze uitgave van Lokaal
Actief verder aan u voorstellen.
Namens het bestuur wens ik u heel
goede feestdagen toe met tijd voor
bezinning en rust. Noteert u vast onze
Nieuwjaarsreceptie: vrijdag 1 9 januarri
201 8, vanaf 1 5.00 uur, de lokatie wordt
nog bekend gemaakt.
Hans Wouda, voorzitter
E: jd.wouda@gmail.com
T.: 06 54 37 51 47

Wat mogen we ons dan gelukkig prijzen
dat wij het voorrecht hebben in
Nederland te wonen en dat wij voor een
belangrijk deel zelf gaan over de

3

Column
Lang leve glasvezel
Het gaat dan toch
gebeuren: glasvezel
in het Ermelose
buitengebied. Met een meerderheid van
50,1 % is het op het nippertje goed
gegaan. Lang leek het ver weg: Toch
bijzonder dat mensen zich op het
laatste moment kunnen bedenken.
Maar ja, misschien is dat ook niet gek,
als je bedenkt dat inwoners die na de
deadline een glasvezelabonnement
afsluiten, minstens 995 euro extra
betalen.
Toch blijft het frappant dat zoveel
mensen zich ‘op het laatste moment’
bedacht hebben. Wat heeft hen over de
streep getrokken? Is het een gevalletje
‘de verkiezingen komen er weer aan’
waarmee onder andere het CDA Ermelo
punten wilde scoren voor de glasvezelliefhebbers in het buitengebied?
Maar goed, glasvezel gaat er komen.
Een opluchting voor tv-kijkend en
internetgebruikend Ermelo, dat met de
komst van glasvezel een ongestoord
goede verbinding heeft. Toch zullen ze
nog even geduld moeten hebben: de
glasvezelverbindingen worden ongeveer
eind 201 9 bij elke abonnee aangelegd.
Daarbij zitten er nog meer addertjes
onder het gras: zo kunnen mensen die
een zogenaamde coaxkabel hebben,
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geen gebruikmaken van glasvezel. Nog
steeds dus heeft niet iedereen de
mogelijkheid tot snel internet en snelle tv.
Niet iedereen heeft dus zicht op
‘razendsnel’ internet en televisie. Maar
misschien is dat niet zo erg als we
denken. In een tijd dat vrijwel iedereen
zich een paar uur per dag verstopt
achter een beeldscherm, is het
misschien juist zinvol dat we weer
normaal met elkaar in gesprek gaan.
Noem het cliché, of heilig. Zeker ben ik er
van dat er een kern van waarheid in zit.
Zelf ben ik ook niet heilig; als ik mijn
telefoon vergeet, zou ik het liefst terug
naar huis gaan om hem op te halen,
laat staan als ik niet eens weet waar ik
dat ding heb gelaten. Natuurlijk: ook
voor de mensen die geen glasvezel
kunnen ontvangen, moet er een
oplossing komen. Maar even zonder
beeldschermen zou voor niemand erg
zijn, daar ben ik van overtuigd.
Laura Vliek
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Van de lijsttrekker
We hebben een roerig jaar achter ons
liggen. Zo koos onze partij een lijsttrekker,
schreven we een verkiezingsprogramma
en stelden dat vast en tot slot kozen wij
ook onze toekomstige vertegenwoordigers. Deze vertegenwoordigers
mogen ons verhaal vertellen, niet alleen
in de campagne, maar ook de komende jaren.
Ik ben hier trots op, omdat ons verhaal
het waard is om verteld te worden! Ons
verhaal, gebaseerd op 4 ijzersterke
uitgangspunten: solidariteit, rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid
en publieke gerechtigheid. Ons verhaal,
dat geïnspireerd is op het Evangelie van
Jezus Christus, die ons heeft geleerd om
naar elkaar om te zien. Die ons geleerd
heeft dat een ja en ja is en ons heeft
geïnspireerd het goede te doen, in Gods
ogen. Vanuit die levenslessen, mogen
we ons verhaal vertellen.
Een verhaal dat meer antwoorden bevat
dan vragen. Een verhaal dat positief is,
terwijl politiek steeds negatiever lijkt te
worden. Een verhaal dat uitgaat van
oplossingen, in plaats van problemen.
Ons verhaal gaat over de hardwerkende
Ermeloër, die werkt voor zijn brood en
een biertje drinkt bij de buurman. Die
dorpsgenoten groet op straat en de
zondag gebruikt om te ontspannen,
naar de kerk te gaan en voor
familiebezoek. Maar ons verhaal gaat
ook over de zorgzame Ermeloër, die
vrijwilligerswerk doet bij Pinel en een

mantelzorgtaak heeft.
Die sport bij DVS,
Dindoa, Sparta of
Irminloo en geniet
van de prachtige bossen en de hei. Ons
verhaal gaat over die Ermeloërs die
geloven dat je samen meer bereikt dan
alleen. Over die Ermeloërs die
duurzaamheid belangrijk vinden, maar
ook weten dat er geld verdiend moet
worden. Dat werk de beste bijstand is en
je elkaar aanspreekt op gedrag dat niet
door de beugel kan.
Deze Ermeloërs vertrouwen op de
gemeente en verwachten dat de
overheid klantvriendelijk is. Zij hebben de
overheid niet nodig om de samenleving
te maken, maar denken wel graag mee,
als het gaat over onderwerpen die hen
aanspreken zoals verkeer en wonen.
Voor die Ermeloërs hebben wij een
verhaal, dat verder gaat dan politiek
alleen. Een positief verhaal, over
vertrouwen en verbinding. En dat
verhaal mogen wij samen uitdragen.
Op de volgende pagina's stellen de
kandidaten op de plaatsen 2 t/m 8 zich
aan u voor.
Sarath Hamstra, fractievrz./lijsttrekker
E: s.hamstra@ermelo.nl
T: 06 43 57 41 51
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2. Esther Heutink
Wie ben je?

Mijn naam is Esther
Heutink-Wenderich. Ik ben 47 jaar, woon
op Leuvenumseweg 1 2 met mijn man,
onze drie kinderen (1 7, 1 5, 1 5) en onze
hond.

Omschrijf jezelf in 5 woorden

Betrokken, betrouwbaar,
bewust, bewogen.

bevlogen,

Wat doe je voor werk?

Ik ben wethouder in ons mooie Ermelo
met als portefeuille sociale zaken en
economische zaken. Ik ben voorzitter
van de Sociale Dienst Veluwerand,
voorzitter van de aandeelhoudersvergadering van de InclusiefGroep en
voorzitter van het regionaal overleg
recreatie en toerisme.

Wat inspireert jou om je voor het CDA
Ermelo in te zetten?

Ik vind het belangrijk dat we, in de
keuzes die we maken, ons door waarden
laten leiden. Ik geloof dat ieder mens
een eigen verantwoordelijkheid heeft.
Niet alleen voor jezelf, je gezin, je familie,
maar ook je buurvrouw, de muziekvereniging, je kerk, je sportclub of waar
je ook maar bij betrokken bent.
Solidariteit zijn is hieraan nauw verwant;
als je verantwoordelijkheid neemt voor
de mensen en de dingen om je heen,
betekent dit dat je ook wil zorgen dat
geen enkel mens, jong of oud, tussen
wal en schip valt. Daarnaast vind ik het
belangrijk om zorgvuldig om te gaan
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met de natuur, onze aarde, maar ook
met onze eigen financiële middelen:
rentmeesterschap. Tot slot vind ik dat er
recht moet wordt gedaan aan mensen:
‘publieke gerechtigheid’. Uiteindelijk
moeten we er op aangesproken kunnen
worden dat de dingen die we doen,
recht doen aan mensen en
omstandigheden en dus uit te leggen
zijn. Dit is enorm belangrijk om als
overheid geloofwaardig te zijn. Vanuit
deze gedeelde waarden is politiek
bedrijven een uitdaging, maar ook een
voorrecht.

Welk onderwerp waar de gemeente
over gaat ligt jou het meest aan het
hart?

Ik wil dat we als gemeente (met
bovenstaande inspiratie als uitgangspunt) vindbaar, zichtbaar, toegankelijk
en dienstbaar moeten zijn voor/aan
onze burgers.

Met welk motto wil jij kiezers
overhalen om op jou/het CDA te
stemmen?

Betrokken, betrouwbaar, bevlogen,
bewust, bewogen; samenwerken in
Ermelo.

Welke politicus vind je inspirerend?

Angela Merkel. Vanwege haar consistente lijn, betrokkenheid vanuit waarden
en betrouwbaarheid.

3. Erik van der Weide
Wie ben je?

Erik van der Weide, 26 jaar oud. Ik woon
mijn hele leven in Ermelo (West) waarvan de laatste 2 en half jaar met Anne
met wie ik sinds kort getrouwd ben. Ik
werk in Den Haag als beleidsadviseur
begrotingsbeheer voor onze CDA
minister Hoekstra.

Omschrijf jezelf in 5 woorden

Open, nieuwsgierig, gretig, enthousiast,
verbinding

Wat inspireert jou om je voor het CDA
Ermelo in te zetten?

Verbindingen leggen met de samenleving inspireert me het meest bij het
CDA Ermelo. Ik probeer vanuit de
Ermelose (lokale) vraagstukken verschillende partijen aan tafel te krijgen en
met elkaar te zoeken naar oplossingen.
Het is schitterend als dat lukt en we met
elkaar tot afgewogen standpunten en
plannen
komen.
De
christendemocratische ideologie dat niet de
overheid, niet het individu, maar de
samenleving het antwoord is op onze
vragen onderschrijf ik daarom volledig.

A little positivity goes a
long way: natuurlijk
moeten we altijd oog hebben voor wat
er verkeerd gaat en wat er beter moet.
Bij problemen probeer ik te zoeken naar
oplossingen vanuit een brede verbinding met de samenleving. Maar we
moeten ook oog hebben voor alle
schitterende initiatieven die Ermelo al
kent en daar ruimte voor bieden,
benoemen en waarderen. Vanuit een
positieve grondhouding ben ik kritisch
waar het moet, maar probeer ik ook
vertrouwen te geven waar het kan.

Meest inspirerende politicus?

Nelson Mandela. De man is verdrukt en
heeft alle negatieve gevolgen van de
apartheid ondervonden. En toch zag hij
niet om in haat en rancune, maar in
naastenliefde en respect voor anderen,
zelfs voor degene die hem vijandig
behandelden. Licht wint het altijd van
duisternis.

Welk onderwerp waar de gemeente
over gaat ligt jou het meest aan het
hart?

Jongerenhuisvesting. Om Ermelo blijvend bruisend te houden, is het nodig te
investeren in voldoende betaalbare
jongerenhuisvesting.
Daarnaast maak ik me sterk voor de
toekomst van het voorzieningenniveau
in Ermelo. De toekomst van Calluna is
daar een sterk voorbeeld van.
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1 . Sarath Hamstra

2. Esther Heutink

3. Erik van der Weide

4. Dick te Brake

9. Wout Lourens

1 0. Lammert Bruining

1 1 . Hilda Kievit

1 2. Corry Mosterd

1 7. Herbert Bouwers

1 8. Henk Vliek

1 9. Ronald van der Beek

20. Arie van Buurren

De kandidaten
25. Daniek Marinus

27. Bea Schuur

28. Wieke Kleijer

29. Frits Bosch

35. Harro Staal

36. Jouke Elsinga

37, Fre Boxen

43. Erwin Koops

44. Bas van der Mooren
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45. Aart Bouwers

30. Gerrit Paarberg

38. Sybrand van Leijenhorst

46. Berto Kremer

3

5. Daphne Visser

6. Cor Louwerse

7. Robert Huurnink

8. Bart Willemsen

1 3. Jacco Molenaar

1 4. Ad de Kort

1 5. Hans Wouda

1 6. Jetske Ruiter

21 . Fedde Wildenbeest

22. Tjitske Feenstra

23. JanHermen Vroegindeweij

24. Ria Brouwer

van het CDA Ermelo
26.Albert van Diest

31 . Annette Redschaad

39. Roel van der Weide

47. Dolf Homans

32. Tijmen Kroon

40. Daisy Vliegenthart

48. Rikkert Vliek

33. Hartger van Diest 34. Lammert van Nijhuis

41 . Jaap Kwant

42. Gre Hamstra

49. Heimen van Diest

50. Robert Mazier
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4. Dick te Brake
Wie ben je?

Mijn naam is Dick te
Brake. Ik ben getrouwd met Hanneke, wij
wonen al ruim 33 jaar in Ermelo. Onze
twee kinderen zijn het huis uit. Daarnaast
zijn we de trotse oma en opa van een
kleindochter.

Wat doe je voor werk?

Als senior-accountmanager werk ik voor
Uitgeverij Royal Jongbloed in
Heerenveen.
Na 1 5 jaar een winkel te hebben gehad
in de Stationsstraat en daardoor
bestuursfuncties in de Ondernemers
Vereniging Ermelo en het Ondernemers
Netwerk Ermelo, heb ik goede contacten
overgehouden met de plaatselijke
bedrijven en ondernemers.

Wat inspireert jou om je voor het CDA
Ermelo in te zetten?

Als raadslid moet je aanspreekbaar zijn
voor de inwoners van Ermelo. Een
luisterend oor, een advies kan vaak al
helpen. Soms is het nodig om als
raadslid een druppeltje olie te zijn in het
ambtelijk apparaat. Ik vind het
belangrijk om volksvertegenwoordiger te
zijn. Dat betekent dat je midden in de
samenleving moet staan, zowel
maatschappelijk, maar ook kerkelijk.
Na jarenlang allerlei functies binnen de
plaatselijke Gereformeerde Kerk te
hebben gehad, in kerkenraad en
commissies, kom ik nu, als raadslid, weer
andere facetten van Ermelo tegen. Dat
maakt het boeiend maar ook moeilijk
om de juiste keuzes te maken.
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Maar gelukkig hebben wij als CDA een
visie voor de toekomst en daar wil ik
graag aan meewerken.

Welk onderwerp waar de gemeente
over gaat, ligt jou het meest aan het
hart?

De portefeuille Verkeer, die ik onder mijn
hoede heb voor het CDA Ermelo, heeft
mij geleerd dat je niet iedereen blij kunt
maken, maar toch ontvangen wij veel
waardering voor ons motto, een eerlijke
verdeling. De lasten komen niet alleen
bij enkelen te liggen, maar worden door
heel Ermelo gevoeld en gedragen. Zo is
het ook belangrijk om naar de regio te
kijken, problemen en mogelijkheden
voldoende. Als we met elkaar in gesprek
blijven, dan komen wij er met elkaar
weer uit.

5. Daphne Visser
Wie ben je?

Mijn naam is Daphne Visser. Ik ben 33
jaar oud en ik woon met mijn
echtgenoot en twee zoontjes nu bijna
vier jaar in Ermelo-West. Onze oudste
zoon gaat met veel plezier naar de
Koningin Julianaschool en onze jongste
zit op de peuterspeelzaal.

Wat voor werk doe je?

Ik ben zangeres. Mijn opleiding heb ik
gevolgd
aan
het
Utrechts
Conservatorium. Daar behaalde ik de
master klassieke zang. Met mijn
zangpraktijk Studio Visser help ik mensen
om hun stem te laten klinken. Ik treed op
als solist, geef zangles, heb koren
gedirigeerd en geef stemvormingscursussen. Verder ben ik als sopraan en
lid van het artistieke team verbonden
aan het operagezelschap B.O.O.M!
Voor het conservatorium heb ik de
opleiding tot verpleegkundige afgerond
en omdat ik de zorg erg belangrijk vind,
werk ik nog altijd één dag in de week in
het ziekenhuis.
Het is mooi wonen en leven in Ermelo en
vanaf het begin heb ik me ingezet om
de plaats waar ik woon nog mooier te
maken. Het is een voorrecht om vanaf
de oprichting bestuurslid bij Stichting
Groevenbeek Klassiek te zijn. Tenslotte
ben ik op de basisschool waar onze
zoon naar toe gaat lid van de
oudercommissie.

Omschrijf jezelf in 5 woorden?

Zorg, Passie, Stem, Trouw, Ondernemend.

Wat spreekt je aan in
het CDA (Ermelo)?

De afgelopen jaren ben ik me gaan
realiseren dat politieke keuzes concrete
gevolgen hebben. Ik ben me ervan
bewust dat iedere generatie de
verantwoordelijkheid heeft om de
waarden van vrijheid en democratie
opnieuw te onderkennen en te
beschermen. Vanzelfsprekend zijn onze
rechten en plichten niet, ze zijn
bevochten door de generaties voor ons.
Binnen het CDA worden kaders
geschapen waarin ruimte is om als
individu keuzes te maken binnen de
grenzen van onze rechtsstaat. Vrijheid en
verantwoordelijkheid vind ik belangrijke
kernwaarden. Ieder mens kan in de
positie komen het niet meer alleen te
kunnen. We hebben dan met elkaar de
verantwoordelijkheid om solidair te zijn
en om bij te dragen naar kracht. Het
CDA Ermelo is bij uitstek de partij die
een sterke samenleving nastreeft waar
mensen in verbinding met elkaar leven.
Daar zet ik me van harte voor in!

Welk onderwerp waar de gemeente
over gaat, ligt jou het meest aan het
hart?
Gezondheidszorg, recreatie, toerisme en
kunst en cultuur.

Met welk motto wil jij kiezers
overhalen om op jou/het CDA te
stemmen?
Laat je stem horen!
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6. Cor Louwerse
Wie ben je?

Ik ben Cor Louwerse,
68 jaar, getrouwd, drie kinderen en vijf
kleinkinderen, sinds 1 999 wonend in
Ermelo aan de Heidelaan, waar ook
mijn vrouw Helen een medisch pedicure
praktijk heeft.
Wij hebben bewust voor Ermelo gekozen
als woonplaats, vanwege het bijzondere
karakter van dit mooie dorp, dat in
belangrijke mate gevormd is door de
aanwezigheid
van
blinden
en
slechtzienden, van mensen met een
verstandelijke en met een psychiatrische
beperking. Ik vind het fantastisch te
ervaren hoe Ermeloërs nog steeds
geduldig wachten bij de kassa als het
afrekenen van een blinde wat langer
duurt dan normaal.

Werkzaamheden

Het werken als algemeen directeur bij
Sonneheerdt, bij Scouting Nederland en
bij Kon. PIT Pro Rege heeft mij als mens
en bestuurder gevormd: sociaal
bewogen, een professional met een
vrijwilligershart met het besef dat leiding
geven in de eerste plaats dienen is.
Sinds vorig jaar geef ik godsdienstles op
een viertal Openbare Basisscholen in
Harderwijk, Lelystad en Holten –
onderwijs is mijn eerste liefde – en geniet
ik van de gesprekken met de kinderen
over wat God in het leven van mensen
kan betekenen en wat Hij in mijn leven
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betekent. Het is bijzonder om kinderen
die ’van toeten noch blazen’ weten,
wegwijs te maken in de boeiende en
moeilijke wereld van het christelijk
geloof.

Welk onderwerp waar de gemeente
over gaat, ligt jou het meest aan het
hart?

In de gemeenteraad houd ik mij vooral
bezig met de WMO, vrijwilligerswerk en
mantelzorg, ouderen, onderwijs en
cultuur. Naast deze onderwerpen heeft
ook
de
aanstaande
nieuwe
Omgevingswet mijn grote belangstelling.

Welke politicus vind je inspirerend?

Bij mij resoneren nog de woorden van
Aantjes, de politicus die mij het meest
inspireerde, die hij sprak in 1 975(!), in zijn
bergrede: ‘Geen plaats voor christelijke
politiek? De wereld hunkert naar
christelijke politiek! Een politiek, die
spreekt voor wie geen stem hebben; die
handelt voor wie geen handen hebben;
die een weg baant voor wie geen
voeten hebben; die helpt wie geen
helper hebben.’
Toen ik dat hoorde werd ik lid van het
Christendemocratisch Appèl, omdat het
een appèl op mij deed. En dat doet het
tot op de dag van vandaag.
U mag me er aan houden!
Mijn motto: ik geloof in een samenleving
waar ieder mens er tóe doet en mee
kán doen!
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7. Robert Huurnink
Wie ben je?

Mijn naam is Robert Huurnink, 21 jaar
oud. Ik ben geboren en opgegroeid in
Moordrecht, een klein dorpje in het
groene hart, als jongste en enige jongen
in een gezin van vier kinderen. Sinds zes
jaar woon ik met mijn ouders en 1 zus
aan de schoolweg 54 in Ermelo-Oost.

Werkzaamheden

Ik studeer Godsdienst Pastoraal Werk
aan het Windesheim in Zwolle en werk
als parttime zuivelmedewerker bij Plus
Alberts.

Omschrijf je zelf in 5 woorden

Als ik mijzelf zou omschrijven komen
vooral de volgende woorden boven:
jong, student, ondernemend, sociaal,
visionair.

Wat spreekt je aan in het CDA
(Ermelo)? Of wat inspireert jou om je
voor het CDA in Ermelo in te willen
zetten?

Welk
onderwerp
waar de gemeente
over gaat ligt jou het meest aan het
hart?

De komende vier jaar wil ik me inzetten
voor de positie van jongeren en
jongvolwassenen in Ermelo.
Via de raad wil ik de gemeente Ermelo
activeren om ruimte te creëren en te
faciliteren voor de ontwikkeling van
jongeren,
denk
daarbij
aan
sportfaciliteiten en maatschappelijke
stage. Daarnaast wil ik me inzetten om
het grote woningprobleem onder
jongeren in Ermelo op te lossen.
Robert Huurnink,
Betrokken bij jong en oud.

Het mooie aan het CDA vind ik dat we
vanuit christelijke normen en waarden
en met een luisterend oor voor de
burger aan een leefbare samenleving
werken voor iedereen.
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8. Bart Willemsen
Omschrijf jezelf in 5 Welk onderwerp waar de gemeente
over gaat, ligt jou het meest aan het
woorden
Enthousiast, Ondernemend, Vasthouder, hart?

Bruggenbouwer, Sociaal vaardig

Werkverleden

Directeur 2 opleidingsbedrijven in de
bouw in Flevoland, journalist en PRfunctionaris, beleidssecretaris Bouwend
Nederland, beleidscoördinator arbeidsmarkt Flevoland, bestuurlijk vertegenwoordiger in VNO* NVW en MKB in
regionale besturen, (SER-Overijssel)
platform
arbeidsmarkt Flevoland),
vakgroep opleidingsbedrijven Bouwend
Nederland.

Huidige activiteiten

Voorzitter Centrummanagement Ermelo,
penningmeester Ondernemers Netwerk
Ermelo, cantor-organist Oude Kerk,
organisator concerten.

Vele
onderwerpen:
mens
en
samenleving centraal, goed socialeeconomisch klimaat, duurzaamheid,
toekomst centrum en bedrijfsleven,
burgerparticipatie, versterken
van
sociale cohesie, goed ondernemersklimaat

Met welk motto wil jij kiezers
overhalen om op jou/het CDA te
stemmen?

Voel je veilig en thuis in Ermelo en werk
samen, als inwoners individueel, als
verenigingen, kerken en onder-nemers
om daadwerkelijk werken aan een
veilige en perspectiefvolle toekomst en
verbindende samenleving voor alle
(toekomstige) inwoners in Ermelo. Het
begint bij iedereen persoonlijk.

Wat inspireert jou om je voor het CDA
Welke politicus vind je inspirerend en
in Ermelo in te willen zetten?
o Werken aan een eigentijds, actief en waarom?

aantrekkelijk Veluws
dorp,
dat
economisch vitaal is en waar het goed
wonen, werken en recreëren is. Met veel
aandacht voor ondernemen in het
centrum en op de bedrijventerreinen en
met ruimte voor kunst en cultuur:
herkenbaar Ermelo;
o Individuele (ondernemende) verantwoordelijkheid van elke inwoner.
o Vertrekpunt denken en handelen:
christelijke overtuiging en waarden,
werken met respect voor andersdenkenden in een volop in beweging
zijnde pluriforme samenleving.

18

De huidige Minister Hugo de Jonge van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Waarom? Het is een enthousiaste
inspirerende persoonlijkheid, die bereid
is nieuwe, veelkleurige wegen in te slaan
om onze samenleving in Nederland en
in Europa, vertrouwenwekkend perspectief te bieden. Ook de favoriete
uitspraak van Hugo, als hij Barack
Obama, de oude president van de VS,
citeert, spreekt mij bijzonder aan:
"Verandering komt niet als we wachten
op iemand anders of op een andere
keer. Wij zijn zelf degenen op wie we
hebben gewacht. Wij zijn zelf de
verandering waar we naar op zoek zijn."

Contactgegevens

Jan van den Bosch Geelgorsstraat 23, 3853 WN Ermelo

wethouder T. 0341 -5633369 E. jan.van.den.bosch@gmail.com

Esther Heutink-Wenderich Leuvenumseweg 1 2, 3852 AS Ermelo

wethouder T. 06 1 2 21 40 59 E. e.heutink@ermelo.nl

Sarath Hamstra Alexiahof 40, 3851 KW Ermelo

fractie T. 06 43 57 41 51 E. s.hamstra@ermelo.nl

Dick te Brake Klaverlaan 26, 3852 XP Ermelo

fractie T. 06 21 28 76 68 E. d.tebrake@ermelo.nl

Jan Brand Branderskamp 37, 3851 XV Ermelo

fractie T. 06 21 88 1 0 30 E. j.brand@ermelo.nl

Karel de Greef Burg. Vitringalaan 8, 3851 PM Ermelo

fractie T. 06 1 9 59 66 99 k.degreef@ermelo.nl

Cor Louwerse Heidelaan 1 6, 3851 EZ Ermelo

fractie T. 06 53 43 21 34 E. c.louwerse@ermelol.nl

Corry Mosterd-Blanksma Telgterweg 254, 3853 NS Ermelo

fractie T. 06 30 86 1 4 64 E. c.mosterd-blanksma@ermelo.nl

Erik van der Weide Rengersland 20, 3853 ET Ermelo

fractie T. 06 1 1 65 35 36 E. e.vanderweide@ermelo.nl

Hans Wouda Seringweg 49, 3852 GP Ermelo

voorzitter T. 0341 -559241 E. jd.wouda@gmail.com

Frits Bosch Lijsterlaan 21 , 3853 TA Ermelo

vice-voorzitter T. 0341 -563362 E. frits2@xs4all.nl
Ad de Kort Tuinfluiterstraat 1 51 , 3853 WG Ermelo
secretaris T. 06 51 69 27 86 E. addekort@live.nl
Gerben Dunnig Lelielaan 5, 3851 PG Ermelo
penningmeester T. 06 29 08 46 52 E. gerben.dunnig@hetnet.nl
Hartger van Diest Nijkerkerweg 47, 3853 NT Ermelo
ledenzorg T. 06 45 72 68 35 E. hvandiest@hotmail.com
Tjitske Veenstra Zwaluwstraat 29, 3853 CA Ermelo
communicatie T. 0341 -493034 E. tjtskeveenstra@telfort.nl
Hilda Kievit-Dijkstra Telgterweg 271 , 3853 NJ Ermelo
algemeen lid T. 06 54 94 71 49 E. hilda.dijkstra72@gmail.com

Geef uw emailadres door aan het CDA Ermelo

U ontvangt dan ook maandelijks de digitale nieuwsbrief met
informatie vanuit de politiek en de Ermelo'se samenleving.
Ons emailadres is info@cdaermelo.nl
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Vrijdag 1 9 januari 1 5.00-20.00 uur Nieuwjaarsreceptie
CDA Ermelo

(Lokatie wordt nog bekend gemaakt)

Woensdag 21 maart Gemeenteraadsverkiezingen
Dinsdag 1 7 april 1 9.30 uur Ledenvergadering

Bestuur en fractie van het CDA Ermelo
wensen u een Gezegend 2018
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