
Deze oproep komt NIET van een politieke partij, maar van vele ongeruste Ermeloërs van verschillende politieke en 
godsdienstige overtuiging. Wel delen we de mening dat het anders moet, en kán!!! 

 

Verspreiding van dit schrijven wordt op prijs gesteld. 
 

OPEN BRIEF VAN BEZORGDE ERMELOËRS 
Er is iets grondig mis in bestuurlijk en politiek Ermelo. 

De plaatselijke politiek en het gemeentelijk bestuur hebben al jaren de mond vol van contact met 
haar inwoners. In werkelijkheid is daar de afgelopen 4 jaar zo goed als niets van gebleken. In de 
voorbereiding van vele plannen kwam de burger er keer op keer nauwelijks aan te pas. 

Momenteel zijn inwoners van Ermelo zelfs op meerdere dossiers genoodzaakt te procederen 
tegen hun eigen gemeentebestuur, ondanks hun talloze pogingen in constructief gesprek te 
komen met de gemeente. Hoezo communicatie met de inwoners, wat burgerparticipatie?! 

Veel Ermeloërs voelen zich juist helemaal niet gehoord door het huidige gemeentebestuur. Er 
wordt niet werkelijk met hen gesproken, al maakt de gemeente dan af en toe tijd voor ze vrij. 
Want áls er al een keer een gesprekje plaatsvindt, wordt er veelal niet naar gehandeld. 

Het huidige college (van CDA, CU en PE) heeft de Ermelose samenleving – door de gebrekkige 
communicatie met zijn inwoners en bestuurlijke onkunde - heel veel geld gekost. Handenvol geld, 
door uitgestelde, slecht voorbereide plannen, meerdere bizarre afkoopsommen en veel te veel 
dure rechtszaken. Problemen die keer op keer voorkomen hadden kunnen worden als de 
gemeente daadwerkelijk had overlegd met haar burgers. 

 

Het is verontrustend dat dit alles wordt toegedekt. Dat gepoogd wordt de burgers die zich 
verzetten tegen het handelen van de gemeente, af te schilderen als klaagzieke mensen die nooit 
tevreden zijn. Deze Ermelose burgers, die betrokken zijn geweest bij onderstaande dossiers, 
vinden het dan ook hun maatschappelijke plicht om hun bezorgdheid over de gang van zaken te 
uiten: de gemeente houdt zich niet aan met burgers gemaakte afspraken, zelfs niet aan haar eigen 
beleid. 

De gemeenteraadsverkiezing van 21 maart a.s. biedt de mogelijkheid om deze bezorgdheid een 
stem te geven.   

Het moet heel veel beter bij een volgend gemeentebestuur; de Ermelose samenleving heeft er 
recht op dat haar belastinggeld op een verantwoorde manier wordt uitgegeven en dat er op een 
zorgvuldige manier met haar wordt gecommuniceerd. 

 

De dossiers die door het gebrek aan communicatie en bestuurlijk mismanagement fout liepen: 

Westflank, Watervalweg, Tonselseveld, Kerklaan/Postlaantje, doorgaand verkeer Pr. Hendriklaan 
en Ermelo-Noord, ontsluiting Het Trefpunt, De Driesprong, Julianalaan 50km, Jacob Catslaan 
50km, De Driehoek, wegdek Sportlaan thv DVS, afsluitingen Vondellaan, Da Costalaan, PC 
Hooftlaan, De Enk – HEMA, De Verbinding, Heg Hamburgerweg, Strand Horst, 
Centrummanagement, Bar Twinns failliet, De Koperwiek. En misschien kent u er nog wel meer. 

 

Laat zien dat u het niet nóg eens 4 jaar accepteert en kies bewust! Want klakkeloos kiezen kost u 
als Ermelose burger een kapitaal! 
 
Wilt u uw stem nu vast laten horen? Teken hier de petitie. 

https://ermelokomop.petities.nl/

