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Uw stem voor de SGP;
ook in 2015
Provinciale Staten
van Gelderland

Om kennis te maken met de kandidaat 3 van de lijst SGP, eerst even een voorstelrondje voordat
we wat inhoudelijker gaan worden:

Jaja! De provinciale verkiezingen komen er weer aan in
maart a.s. Dan kunnen wij niet
achterblijven om u in Ermelo en
omgeving eens te informeren
over de provincie en waarom
u SGP zou moeten stemmen.
Hiervoor hebben we de nummer
3 van de lijst: Evert Mulder uit
Apeldoorn gevraagd om te reageren. Spannend! Zou er deze
keer wel een nummer drie komen? U bent aan zet…

“Ik ben Evert Mulder, 52 jaar, getrouwd met Lida en we hebben 4 kinderen die inmiddels allemaal
uitgevlogen zijn (2 getrouwd en 2 op kamers). Vier dagen in de week ben ik senior projectleider bij
TNO, in Zeist. De vijfde dag is mijn SGP-dag. Die gebruik ik op dit moment deels voor de campagne, en deels om me voor te bereiden op de Apeldoornse politieke avonden. Van 2002 tot 2014
ben ik gemeenteraadslid geweest in Apeldoorn. Bij de laatste verkiezingen heb ik ruimte gemaakt
voor de jonge garde, en draai ik op het tweede plan mee als fractievertegenwoordiger en als coach.”

En dan natuurlijk de vraag waar u als lezer
heel erg benieuwd naar bent, waar zet de
SGP op in de komende 4 jaar?

Maar stemmen op de SGP, doet dat kleine aantal zetels er echt toe in de provinciale staten?
Wat hebben jullie zoal bereikt in de afgelopen periode?
“Aan de ene kant moeten we realistisch en bescheiden zijn, en constateren dat we als 2-mans
fractie (op de 55) qua aantal maar een beperkte invloed kunnen uitoefenen. Daar staat tegenover dat de SGP door haar opstelling (constructief ten opzichte van de coalitie en gedeputeerde staten) en deskundigheid serieus wordt genomen, en er toe doet in het debat. Door de
SGP ingediende amendementen en moties (om het beleid bij te sturen) worden dan ook vaak
gesteund door een meerderheid in de Staten. Met name voor de agrarische sector heeft de
SGP de afgelopen periode het één en ander kunnen bereiken.”

Om helaas nu al af te sluiten nog een vraag;
waarom moeten we echt gaan stemmen bij
de provinciale verkiezingen? Heeft onze stem
zoveel zin?

• Voeg de daad bij het Woord (de Bijbel als
kompas).
• Bewaar de menselijke maat (een samenleving met een menselijk gezicht).
• Minder regels; meer verantwoordelijkheid (minder wetten&regels; meer vertrouwen in burgers).
• Bezuinigen op kunst, topsport en cultuur
(en stimuleren van de economie en werkgelegenheid).
• Breng balans in de economie (een gezond
evenwicht tussen werken en rusten).
• Vrij baan voor mobiliteit (onder andere
overal goed Openbaar Vervoer).
• Ruimte voor de boeren (lang leve het boeren(gezins)bedrijf).
• Flexibiliteit in ruimtelijke planning (geef
gemeenten meer vrijheid in de ruimtelijke ontwikkeling).
• Goed rentmeesterschap (geen roofbouw
op de schepping).
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Natuurlijk om er gezamenlijk aan bij te dragen dat de SGP drie zetels krijgt in Provinciale Staten, en het werk over meer schouders verdeeld kan worden. Maar dat is niet alles. Op 18 maart
telt uw stem voor 3. Alle gekozen statenleden kiezen namelijk in mei a.s. de leden van de Eerste
Kamer. En hoe cruciaal één (of de komende periode hopelijk twee) zetels in de 1e Kamer zijn,
hebben we de afgelopen periode gezien. Elke zetel in provinciale staten maakt de kans op een
tweede zetel in de 1e Kamer een stuk groter. Tenslotte kunt u op 18 maart niet alleen uw stem
uitbrengen voor provinciale staten, maar ook voor het Waterschap Vallei en Veluwe. En ook
daar is het van belang dat we als SGP het huidige zetelaantal behouden, om ook straks weer
een heemraad te mogen leveren in het dagelijks bestuur van het Waterschap.
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Evert Mulder, heel erg bedankt voor uw
antwoorden en veel zegen op jullie arbeid
bij de Provinciale Staten! Dan hebben wij
voordat we naar het Waterschap vertrekken
nog even de tijd om wat over de provincie
te weten te komen:

Wist u dat…
• De provincies in Nederland in 1588 ontstonden met de oprichting van de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden?

• Het aantal provincies sindsdien is uitgegroeid van zeven naar twaalf?
• Het woord ‘provincie’ afstamt van het Latijnse ‘provincia’, wat ‘wingewest’ betekent? (Een wingewest is een door een land
geëxploiteerd gebied, en dat is precies wat er
vroeger gebeurde. De provincies hebben zo
in de loop van de geschiedenis het nodige
betekend voor Nederland)
• Een van de meest zichtbare taken van
provincies de zorg is voor provinciale we-

gen, bruggen en vaarroutes? En dat zonder de provincies Nederland dus al snel
stil zou komen te staan?
• Gelderland met 5.136 km2 de grootste
provincie is qua oppervlakte?
• Er binnen de 12 provincies totaal 13.000
mensen werkzaam zijn, die zich allen inzetten voor het wel en wee van de provincies?
Nee? Nu dus wel!

Van de voorzitter
Vrijheid en Veiligheid
Woorden waarover veel gesproken en geschreven is. Aanslagen in Parijs. Een stad
die symbool staat voor vrijheid, was ineens
onveilig. Zeer uitgebreide aandacht in de
media. Als over de vele dagelijkse(!) slachtoffers in landen als Nigeria, Syrië, Irak net
zoveel geschreven zou worden dan zouden
sociale media, mailboxen en brievenbussen
snel verstopt raken.
Westerse regeringsleiders hebben zich opgeworpen als hoeders voor de vrijheid. Alles
moet gezegd kunnen worden. Afgezien van
het feit dat met woorden mensen gekwetst
kunnen worden, laat de praktijk zien dat hiermee spanning gezet wordt op de veiligheid.
Bovendien wordt hiermee voorbij gegaan
aan echte vrijheid. Deze is alleen te vinden
als we verlost worden van onze zonden…

en dan is het veilig. Gelukkig ligt deze vrijheid niet in handen van mensen, maar in de
Gods handen.

Verkiezingen voor de Provinciale
Staten
Veel partijen kijken met spanning naar de
woensdag 18 maart 2015. De dag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De laatste jaren zijn er soms grote verschuivingen. Grote
partijen verschrompelen in korte tijd tot middelgrote partijen. Andere partijen of bewegingen komen uit het niets in eens met grote (onervaren) fracties. De SGP laat al jaren stabiliteit
zien. Waarom? Door een trouwe achterban?
Door kundige vertegenwoordigers? Tweemaal
kan ik volmondig ‘ja’ zeggen. In mijn omgeving hoor ik dat met toenemende waardering
gesproken wordt over de betrouwbaarheid van
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SGP-politiek. Fijn dat onze vertegenwoordigers hiermee erkend worden. Als deze waardering ook omgezet wordt in extra stemmen en
… extra zetels dan is dit in meerdere opzichten
goed. De SGP-fracties kunnen dan meer voor
u doen. Het is ook goed voor de provincie omdat dan extra aandacht gevraagd kan worden
voor Bijbelse waarden. Waarom is dat goed?
Omdat de Heere het zo waard is gediend te
worden. Uitkomen voor Zijn Naam is heilzaam voor alle mensen.
Elders in dit infoblad leest u meer over de
regionale verkiezingsavond op woensdag
4 maart 2015. Ook maakt u verder op in dit
blad al kennis met kandidaat statenlid
E. Mulder uit Apeldoorn.

Redactie
Er komen weer veranderingen in de redactie. Binnenkort hoopt voorzitter F.G. Riezebos zijn werk in de redactie af te ronden.
In het volgende nummer besteden we hier
aandacht aan. Als nieuw redactielid kan ik
de heer R(ené) Heij verwelkomen. Een jonge enthousiaste Ermeloër die graag een bijdrage wil leveren aan ons informatieblad.
Hartelijk welkom!

Ten Slotte
U hebt weer een gevarieerd nummer in
handen. Zo gaat ds. Joz. de Koeijer in de
meditatie in op de waarde van het geloof
voor koning David. Toen en nu actueel…
Graag tot woensdag 18 maart en natuurlijk
쑸
weer veel leesgenoegen!
JH
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Uw stem voor de SGP; ook in 2015
Waterschap Vallei en Veluwe
Wanneer u in maart naar de stembus gaat om uw stem uit te brengen
voor de provincie, vindt u tevens een
stembiljet voor het waterschap die
u mag invullen. Maar, een waterschap? Wat is dat nu toch weer?
We zullen dit proberen eens kort
toe te lichten. En dan gaat u natuurlijk een rood rondje invullen…

Enkele taken van een waterschap
Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied
tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug
en Randmeren. Het totale gebied van waterschap Vallei en Veluwe omvat 243.000 hectare, 39 gemeenten en 1.042.500 inwoners.
Het waterschap houdt bij haar werkzaamheden rekening met planten en dieren volgens
de Flora- en Faunawet. Waar mogelijk geeft
het waterschap ruimte aan recreatie op en
rond het water.
Daarnaast beheert het Waterschap 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties. In deze rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt het afvalwater van
huishoudens en bedrijven schoongemaakt.

Maar er is meer…
Door met een nieuwe bril naar het traditionele waterzuiveringsproces te kijken, hebben

de waterschappen de Energiefabriek en de
Grondstoffenfabriek bedacht.
Waterschappen zorgen voor schoon water. De
rioolwaterzuiveringen van de waterschappen
maken elke dag miljoenen liters rioolwater
schoon. Zo schoon dat je er in kunt zwemmen
en vissen. In de rioolwaterzuiveringen halen
de waterschappen energie uit het afvalwater:
biogas. Dat biogas kan worden omgezet in
groene stroom. Waterschappen kunnen de
grootste producent van groene energie worden in Nederland. Door alle rioolwaterzuiveringen om te bouwen naar Energiefabrieken
kunnen de waterschappen in theorie uiteindelijk zo’n 100.000 huishoudens van biogas
voorzien of 200.000 auto’s een jaar lang op
biogas laten rijden. Daarnaast zit het afvalwater ook vol met schaarse en waardevolle
grondstoffen. Van de grondstoffen die uit afvalwater gewonnen worden kunnen diverse
producten zoals papier, bioplastic, bouwstoffen voor asfalt en kunstmest worden gemaakt.

afvalwater gezuiverd door micro-organismen
in vlokken. In het Nereda-proces groeien diezelfde micro-organismen in geconcentreerde,
natuurlijke korrelstructuren. Deze korrels bezitten een hogere biologische activiteit en maken het erg eenvoudig de micro-organismen en
het gezuiverde water te scheiden. Ze maken het
afvalwater op een duurzame manier schoon,
vaak zonder het gebruik van chemicaliën.
De bacteriën die Nerada inzet, hebben door
hun samenstelling een zuurstofrijke buitenkant
en een zuurstofarme kern. Daardoor zijn er
meerdere zuiveringscondities en vinden er
meerdere zuiveringsstappen in één korrel
plaats. Dat scheelt veel ruimte, want in een normale zuiveringsinstallatie vinden het zuurstofrijke en het zuurstofarme proces in meerdere
tanks plaats. Nereda versimpelt en verkort het
zuiveringsproces aanzienlijk. En dat is ook nog
eens goedkoper! Is er nog iemand die twijfelt
aan het nut van een waterschap? Ik niet!

Waterschap & SGP!?
…en vernieuwends binnen het
waterschap
In Epe bouwde waterschap Vallei en Veluwe de
eerste Nereda-installatie ter wereld voor het
schoonmaken van stedelijk afvalwater. Nereda
is een biologische zuiveringstechnologie voor
rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Bij traditionele afvalwaterbehandeling wordt

Dat was zomaar iets over het nut en de
noodzaak van een waterschap in het algemeen. Maar dan nu de vraag: waarom SGP
stemmen voor het waterschap? Ook daar is
gelukkig een antwoord op. Daarvoor hebben
we een tabel opgenomen met de opgestelde
speerpunten van de SGP voor het waterschap in de komende periode.

Voeg de daad bij het Woord

Bewaar de menselijke maat

Dijk van een veiligheid

De Bijbel vormt een hechte basis voor het
handelen en denken van de SGP. Het
Woord en de christelijke normen en waarden bieden de partij hou-vast en maken
haar minder gevoelig voor de waan van de
dag. De SGP staat voor kernwaarden als
openheid, eer-lijkheid, standvastigheid,
mede-menselijkheid en rechtvaardig-heid.
In het dagelijkse leven en in de politiek.
Daar kunt u vast op vertrouwen.

Mensen, bedrijven en overheden hechten veel waarde aan formaat. Hoe grootschaliger, hoe beter. Maar door fusies en
het stapelen van bevoegdheden gaat de
stem van de burger soms verloren. De
SGP streeft naar een samen-leving met
een menselijk gezicht. Geen gedwongen
fusies van gemeenten, maar kleine kernen met echte overheids-loketten, medische voor- zieningen en dorpshuizen.

Primaire taak van het Waterschap blijft
bescherming tegen het wassende water. De
SGP is bereid te investeren in robuuste dijken om over-stromingen te voorkomen.
Dit in combinatie met projecten in het kader van ‘Ruimte voor de rivier’. Dijken
mogen eventueel een dubbelfunctie krijgen, maar alleen als dit geen afbreuk doet
aan de waterkerende functie, duurzaam is
en het onderhoud niet duurder maakt.

Efficiënt en doelmatig

Schoon water natuurlijk

Geen verval in afval

Het Waterschap garandeert bescherming
tegen over-stromingen en schoon oppervlakte- en drinkwater. Dat moet zo blijven.
Wel vindt de SGP dat de organisatie net als
alle overheidsinstellingen efficient en doelmatig moet omgaan met haar budgetten
en moet streven naar kostenbeheer en lasten-verlichting in combinatie met klantvriendelijkheid. Wij willen onderzoeken of
deregulering hierin een rol kan spelen.

Bij het garanderen van schoon oppervlaktewater (basisvoor-waarde voor een gezond
milieu) spelen uiteenlopende belangen een
rol. Klimaatveranderingen en verhoogde
neerslag mogen niet leiden tot extra vervuilende riooloverstorten en nood-uitlaten. De
SGP ondersteunt het Deltaplan Agrarisch
Water-beheer, dat de agrarische sector in de
regio mede-verantwoordelijk maakt voor
waterkwaliteit en natuur-bescherming.

SGP is groot voorstander van duurzame
techniek. Zo produceert de waterzuivering
van Apeldoorn gas door vergisting van zuiveringsslib. Hiermee maken ze elektriciteit
voor de eigen installatie en voor verkoop
aan het energiebedrijf, terwijl ze de vrijkomende warmte gebruiken in de stadsverwarming. Na winning van fosfaat (kunstmest) uit de reststof blijft slechts een geringe
hoeveelheid afval over voor de stort.
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Voor al uw brood,
banket
en levensmiddelen

Fa. Van Bentum
Telgterweg 299
Telgt - Ermelo
Telefoon 0341-552458

Garage ‘Klein Hierden’
H. Haklander en Zn.
Schimmelstraat 1
3842 CM HARDERWIJK
Tel. 0341-423452 · Fax 0341-415455
Rabobank nr. 34.75.19.474

D

•
•
•
•
•

DE VERSSPECIALIST

• kipfilet, rollade,
borrelhapjes,
enz
kipfilet,
rollade,
borrelhapjes,
enz
• kalkoenfilet, dijen, enz
kalkoenfilet,
dijen, enz
• diverse barbecue specialiteiten
•
diverse
kip
specialiteiten
diverse barbecue specialiteiten
• nu ook gegrilde kip !!!!
diverse kip specialiteiten
nu ook
kip!waar kwaliteit bovenaan
Kortom
een gegrilde
groot assortiment
staat !!!!

Inkoop en verkoop van auto’s
Onderhoud
Reparatie
Schadeherstel
Aircovulstation
Quickservice uitlaten en banden
Altijd 50 occasions ook MPV
www.garagekleinhierden.nl
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Kortom, een groot assortiment
Poelier M pul
waar
kwaliteit bovenaan staat!
Oude Telgterweg 173
3851 EC ERMELO
Tel. 0341 564352

Poelier M. Pul
Oude
Telgterweg
173
Iedere vrijdag:
13.30 – 18.00 uur
in Ermelo
3851 EC ERMELO
Tel. 0341 564352
Iedere vrijdag: 13.30 – 18.00 uur in Ermelo

Ruimte voor de boeren

Flexibiliteit in de ruimtelijke planning

Rentmeesterschap

Agrariers zijn ondernemers. Ze zorgen voor
gezond en veilig voedsel voor iedereen. De
overheid moet er daarom voor zorgen dat
de regelgeving boeren niet belemmert om
hun bedrijfsvoering aan te passen aan de
veranderende markt-omstandigheden, met
respect voor de natuur. De schaal-grootte
van het gezinsbedrijf heeft daarbij onze
voorkeur. Wij denken aan pilots met uitnodigingsplanologie, ondersteuning van jonge
agrariers bij bedrijfsovernames en stimuleren van streekproducten.

Ruimtelijke ordening moet flexibeler,
zodat gebouwen eenvoudiger van functie kunnen veranderen: van bedrijfsruimte naar woningen of andersom. De
SGP wil dat de overheid een heldere visie op leegstand ontwikkelt en meer
ruimte biedt voor lokaal maatwerk. Natuurlijk met oog voor landschappelijke
en ecologische aspecten.

Iedereen heeft de mond vol van duurzaamheid. Ook daarin wil de SGP de
daad bij het Woord voegen. Een te luxe
leefstijl pleegt roofbouw op de schepping. Dat moet anders. Wij willen het
gebruik van duurzame bronnen als
kleinschalige windenergie en zonneenergie bevorderen. Net als dichter bij de
bron consumeren en versobering van de
leefstijl. Een stapje terug is een grote stap
vooruit.

Heeft u nog steeds vragen na het lezen van dit artikel? Dat kan en mag natuurlijk altijd! Mail of bel eens naar de redactie en dan hopen wij
쑸
uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
HM

Ter overdenking

dat hij zich aangevochten en bestreden
wist?!

Hoe gaat het met u?
Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des HEEREN zou zien in het land der levenden….
(Psalm 27:13)
David blikt terug op een bewogen leven. Hij
maakt de balans op. Ziet u dat de tekst niet volledig is weergegeven? Immers, in uw Bijbel volgen de woorden: ik ware vergaan. In bovenstaande tekst lóópt de zin niet. Hij is niet af.
Davids hartekreet vraagt om een vervolg. Juist
omdat de grondtekst stopt, hebben de Statenvertalers de zin met enkele schuin gedrukte
woorden afgemaakt. Kijk maar na. We houden
het in onze meditatie bij dat plotse afbreken.
De man naar Gods hart probeert zich voor te
stellen wat er van hem was geworden als hij niet
had geloofd. ‘Als ik niet geloofd had…’ en dan
houdt hij op. Juist die afgebroken zin heeft diepe zin. Zinrijk zwijgen. De eigenlijke kracht zit
in hetgeen verzwegen wordt. De verstomming
verheldert wat David niet verwoorden kan. ‘Zo
ik niet had geloofd…’ Ja, wat dan…?!
Misschien herkent u de verlegenheid van de
sprekende stilte. U kunt geen zin afmaken,
geen woorden vinden wanneer u bedenkt
wat er van u terecht was gekomen zonder geloof. Waar moest u blijven met die boze berg
Johannes Calvijn maart 2015

van verdorvenheid? Verlorenheid en dood
voor ogen. Zonde werd schuld. Hoe zou u
voor die hoogheilige God kunnen leven en
sterven zonder ‘het goede des HEEREN’?
Waar was u gebleven zonder Zijn genadig
erbarmen? Ach, ik heb er geen woorden
(meer) voor. ‘Als ik toch niet had geloofd…’
Weet u nog dat moment toen u die vreselijke
boodschap ontving? U had geen grond meer
onder de voeten. U denkt terug aan die dag
toen uw leven instortte; uw (huwelijks)relatie liep stuk, dat ene kind keerde u de rug
toe. Ach, wat kan er soms al niet op je weg
komen… Vul zelf maar in. En toch, ondanks
alle omstandigheden, was het steeds weer:
‘Zo ik niet had geloofd…!’
Ligt dan de grond in Davids geloven? Is dan
toch mijn geloof fundament van de zaligheid? Ach, neen toch! Waar moest David in
Ziklag blijven toen hij verzuchtte; ‘Nu zal ik
een der dagen door Sauls hand omkomen’?
(1 Sam. 27:1). Waar was toentertijd zijn geloof? En hoe vaak blijkt uit zijn zielsliederen

Nee, niet ‘mijn’ geloof is mijn houvast, maar
het geloof zoekt houvast bij de Ander. Ten
diepste moet David het niet hebben van zijn
geloof, maar van het goede des HEEREN.
Vanuit het Nieuwe Verbond bezien, is dit
goede niet iets, maar Iemand! U weet over
Wie we spreken?
Inderdaad! Christus, de Goedheid Zelve.
Gods goedheid zichtbaar in het Kind.
In Hem ligt de grond van het ware geloof.
Buiten Hem wankelt alles wat geloof en geloven mag heten. Het blijkt zelfs nul en niets.
Een vraag: Kunnen wij nog zonder geloof? Geloof dat leunt op Christus? Verlangt en hunkert u
ernaar? Het is nog te verkrijgen. Heden, terwijl u
deze woorden leest. Voor de krijg in de meest letterlijke zin van het woord. Voor nietshebbers en
handophouders. Uit genade en per gratie. Christus, de goedheid des HEEREN, staat er garant
voor. Voor Hem geen sprekende stilte in de
nacht van Zijn lijden. Hij is vergaan en werd verhangen ‘in al mijn smart en rouw’. Nochtans,
toen Hij verrees werd de stilte doorbroken…!
Alleen daarom zingt de Kerk: ‘Zo ik (dat)
쑸
niet had geloofd…’
ds. Joz. A. de Koeijer
Ermelo
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Waarom Broekhuis meer
dan auto
o s is...
auto’s
OMDAT WIJ EEN GROTE WAARDE HECHTEN AAN DE BAND MET U, ALS
KLANT. DAARNAAST BIEDEN WIJ U NIET ALLEEN NIEUWE OF GEBRUIKTE
AUTO’S, MAAR OOK DE BEST DENKBARE SERVICE.
VAN UITSTEKENDE LEASEVOORWAARDEN TOT PROFESSIONEEL
SCHADEHERSTEL, VAN VERZEKERING TOT BEDRIJFSWAGENINRICHTING,
BROEKHUIS HEEFT EEN SPECIALIST OP IEDER TERREIN.

Broekhuis staat met meer dan 40
0 bedrijven en ruim 650
medewerkers garant voor goede prestaties,

Het streven naar de hoogste kwaliteit en het uitgebreide
dienstenpakket maakt Broekhuis dé partner in mobiliteit.

betrouwbaarheid en betrokkenheid.
Met vakkundige inzet van deze gedreven medewerkers

Of u nu particulier of (groot) zakelijk bij ons over
de vloer komt, u vindt bij ons altijd kwaliteit en

biedt Broekhuis u een compleet dienstenpakket.

klantvriendelijkheid. U bent van harte welkom!

Onze merken: Opel • Chevrolet
rolet • Peugeot • Volvo • Ford • Hyundai • Seat • Škoda
Onze diensten: Autoschade • Lease • Bedrijfswageninrichting • Business Services • Verzekeringen

www.broekhuisgroep.nl
nl

U wilt snel in een nieuwe auto rijden tegen de scherpst
mogelijke prijs: WWW.BROEKHUISDIRECT.NL

Showroom:
Mariënhoef 3A ind.terrein Veldzicht, Ermelo Tel: 06 - 294 08 796
Ma – Vr op afspraak ook ’s avonds en Zaterdag geopend van 10 – 16 uur

www.vanderveldenkeukens.nl
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Van de raadtafel

Raadsfractie
De raadsfractie bestaat uit:

Starterslening
Het college heeft de raad voorgesteld om opnieuw geld vrij te maken voor het uitgeven
van startersleningen. Minimaal 8 personen
en/of stellen kunnen op maximaal 25.000,steun van de gemeente Ermelo rekenen. Dit
betreft uiteraard een lening, maar het is gebleken dat deze regeling menig stelletje alsnog in staat stelt om in Ermelo of Speuld te
kunnen blijven wonen. Inmiddels blijkt uit
de bevolkingscijfers dat het aantal inwoners
van rond de 30 jaar weer stijgt! We mogen
concluderen dat dit mede het gevolg is van
het invoeren van de starterslening en hopen
dat deze trend doorzet.
Wanneer u dit leest en meer wilt weten van
de starterslening, dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar Jan
van de Beek 0341 - 567199. De nieuwe leningen zullen nadat ze zijn terugbetaald
niet opnieuw worden uitgegeven, dit is bij
de oude leningen wel het geval. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe je kan weten wanneer er weer een lening kan worden
uitgegeven doordat er wordt afgelost door
derden. Hier zou wat ons betreft verandering in moeten komen. We zullen hierop
actie ondernemen. Tot slot vinden we dat
de startersleningen alleen voor eigen inwoners beschikbaar moet blijven. Dit schijnt
discutabel te zijn.

Tevens is samenwerking met nabijgelegen
gemeenten het beste middel om een gemeentelijke fusie te ontlopen. Let wel: het
gaat steeds om uitvoeringstaken, bijvoorbeeld de afhandeling van de onroerendzaakbelasting. De gemeenteraad stelt de
hoogte vast en het opstellen en versturen
van de aangifte wordt gemeenschappelijk
en goedkoper gedaan. Het beleid en strategie blijft bij de gemeenteraad liggen.
Echter door het aantal gemeenschappelijke
regelingen ziet een raadslid door de bomen
het bos niet meer. Hoewel er veel meer tussen gemeenten wordt samengewerkt (denk
bijvoorbeeld aan de politie: Harderwijk,
Ermelo en Putten is één team) kent Ermelo
8 officiële gemeenschappelijke regelingen:
* Regio Veluwe breed (22 gemeenten):
1. VNOG Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland (van Ermelo tot Winterswijk).
2. GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel.
* Regio Noord-Veluwe (6-8 gemeenten):
3. RNV Regio Noord-Veluwe.
4. ODNV Omgevingsdienst.
* Intergemeentelijk (3-6 gemeente):
5. SDV Sociale Dienst Veluwerand.
6. Streekarchivariaat Noord-Veluwe.
7. Bedrijfsvoering Meerinzicht.

F.N. Snoek
Lid gemeenteraad
Dr. Scheurerlaan 28, 3853 KB Ermelo
0341- 556608
L.A. van der Velden
Lid gemeenteraad, fractievoorzitter
Dokter Holtropstraat 22, 3851 JK Ermelo
0341- 561663
A. van der Garde
Fractievertegenwoordiger
Cronjéstraat 95, 3851 ZR Ermelo
0341-842250
J. Lobbezoo
Fractievertegenwoordiger
Kievitstraat 127, 3853 VK Ermelo
0341-554907
J.J. Zoeteman
Ruigehoekweg 6, 3853 PM Ermelo
0341- 561623

Om het nu toch wat overzichtelijker en democratischer te maken, is de landelijke wet
op de gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Ook worden er stappen gezet om
een en ander jaarlijks en duidelijker in de
gemeenteraad te brengen. Regelmatig zullen er raadsbrieven verschijnen, de interne
procedures worden aangescherpt en de begrotingsparagraaf “Verbonden Partijen”
wordt geactualiseerd.
Ook in de regionale samenkomsten van de
SGP komt regelmatig de gemeentelijke samenwerking ter sprake. Hopelijk zal ook
hier met meer duidelijkheid over gesproken
kunnen worden.

LV

Gemeenschappelijke regelingen
Een punt wat momenteel in het nieuws is in
overheidsland, zijn de gemeenschappelijke
regelingen. Kort gezegd zijn dit samenwerkingsverbanden tussen verschillende overheden, zoals gemeenten en provincies. Hier
is een speciale landelijke wet voor: Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGR).
Het samenwerken van gemeenten (we beperken ons even tot de gemeente) is een
pure noodzaak; het kan financiële voordelen hebben. Veel uitvoeringstaken kunnen
efficiënter uitgevoerd worden. En het zorgt
voor vermindering van kwetsbaarheid (bijvoorbeeld een zieke ambtenaar waardoor
het werk blijft liggen) en een verbeterde
continuïteit. Zeker als we kijken naar de
transities op het sociale domein die afgelopen 1 januari zijn ingegaan, zijn de taken zo
omvangrijk geworden, dat de uitvoering
gemeenschappelijk moet.
Johannes Calvijn maart 2015

* Overig
8. RVU Regionale Vuilverwerking Ullerberg (dit is een aflopende zaak en verzorgt alleen nog de afwerking van de
vuilstortplaats).

FNS

Nu is het voor de democratische controle
van een raadslid soms zeer moeilijk om die
controle te blijven doen en overzicht te
houden, want een gemeenschappelijke regeling is in feite verlengd lokaal bestuur. In
de meeste gevallen komt de gemeenschappelijke regeling één keer per jaar ter sprake,
namelijk bij de begroting of de jaarrekening. Het zal duidelijk zijn dat de invloed
van de gemeente, en zeker van een raadslid,
steeds verder afneemt als de regeling uitgebreider wordt. Bijvoorbeeld, de inbreng
van een raadslid bij de Veiligheidsregio is
nihil, zelfs van een gemeente kan dat gesteld worden.
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NIEUWE UITGAVE

Jansje Zondag

Het heil verkondigd

PELGRIMSZANGEN
samengesteld door
ds. I. Kievit
ISBN 9789491272288
€ 14,50
180 blz.

DEEL 11
15 predikaties
van oudvaders
ISBN 9789491272271
€ 32,50
460 blz.

Ook in de boekhandel verkrijgbaar

S BOEKBINDERIJ EN UITGEVERIJ SNOEK
Dr. Scheurerlaan 28, 3853 KB Ermelo
Tel.: 0341 55 66 08; E-mail: fnsnoek@kliksafe.nl

Machines met resultaat!
Tuin & Park

Landbouw

OUDE GARDERENSEWEG 9A, ELSPEET
T 0577-491255

WWW.VERHOEFMECHANISATIE.NL
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SGP-jongeren aan het woord
Provincie: durf er te zijn!

Het huis van Thorbecke, de man
die in 1848 de grond- wet ontwierp, telt drie lagen die elk rechtstreeks worden gekozen: het rijk,
de provincie en de gemeente. De
provincie is belangrijk, omdat veel
dingen regionaal geregeld moeten
worden. De vraag waar woningen
gebouwd mogen worden en waar
er ruimte moet zijn voor natuur, is
bij uitstek een regionale kwestie.
Gemeenten concurreren daarin
graag met elkaar en daarom moet
de provincie de grote lijnen door
het landschap trekken. In een
klein land kunnen we geen ‘verrommeling’ gebruiken. Ook de aanleg van wegen is vaak een regionale kwestie. Omdat de inhoudelijke
meningsverschillen minder groot
zijn - niemand is immers tegen
groen of tegen het bouwen van
woningen - blijft de rol van de provincie wat onderbelicht. Dat is onterecht.
Er zijn meer regionale thema’s die erg belangrijk zijn. Denk aan een veilige omgang
met water, of het omgaan met bevolkingskrimp. Allemaal kwesties die te omvangrijk
zijn om ze door een gemeente op te laten
pakken en te regionaal gekleurd zijn om ze
landelijk te regelen. Het is daarom heel belangrijk dat de SGP in veel provincies actief
is. De kiezer heeft dat ook gewaardeerd, wat

blijkt uit de stemmenwinst van de vorige
provinciale verkiezingen in 2011.
Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’
geldt zeker voor de provincie. Jammer genoeg
leidt de on- bekendheid van de provincie direct tot voorstellen om de provincie af te
schaffen. De redenering van sommige burgers
is als volgt: ‘Ik weet niet wat de provincie doet,
volgens mij doet de provincie geen nuttige
dingen, dus we kunnen de provincie afschaffen’. Van heel veel dingen merken we pas het
nut als ze er niet meer zijn. Het belang van
waterveiligheid ontdekken we pas als de provincie er mee stopt en wij natte voeten krijgen.
Hoe kan het belang van de provincie bij veel
meer mensen tussen de oren komen? De
meest simpele en tegelijkertijd dure oplossing is een flinke PR-campagne met teksten
als: “De provincie Gelderland is er ook voor
u.” Dat kost veel geld en is weinig effectief.
Wat werkt beter? Allereerst zouden provinciale politici zichzelf meer moeten waarderen. Waarom laten provinciale-lijsttrekkers
in den lande zich van de campagneposters afdringen, zodat we wekenlang naar het gezicht van bijvoorbeeld Alexander Pechtold

moeten kijken? Hij beloofde ons beter onderwijs, maar de provincie heeft helemaal
geen rol in beter onderwijs. Waarom zei er
niemand tegen hem: “Kereltje Pechtold, deze
campagne mag je enveloppen dichtvouwen,
als provinciale lijsttrekkers voeren wij het
woord?” Als partijen zelf uitstralen dat ze de
provincie niet belangrijk vinden, kunnen we
dan ooit verwachten dat de kiezer het belang
er van inziet? Als partijen net doen of deze
verkiezingen gaan over de toekomst van de
bijstand, hoe komt de kiezer dan in aanraking met provinciale thema’s?
Er zijn twee verkiezingen in Nederland waarvoor het minst aandacht is: de verkiezingen
voor de Provinciale Staten en de verkiezingen voor het Europees parlement. Zij hebben
nog een overeenkomst: die politici spreken
vooral met de burger op het moment dat ze
weer gekozen moeten worden. Gemeenteraadsleden en Tweede Kamerleden hebben
het idee van een permanente campagne veel
beter begrepen. Ook dat zou kunnen helpen
쑸
om de burger beter te informeren.
Geert Schipaanboord,
SGP-jongeren

SGP-jongeren roept tot u: stem SGP.NU!
Al enkele weken buitelen de politieke partijen over elkaar heen
om kiezers te winnen. De een
pretendeert de voordeligste
keuzes te maken voor het land,
de ander laat politiek dichter
bij de mensen staan en een derde beweert de meeste visie
op de toekomst te hebben.
Met cijfers van het CPB en ’onafhankelijke bronnen’ proberen
partijen het vertrouwen van de
kiezer te winnen. En er valt
wat te kiezen want de meerderheid in de 1e kamer staat op
het spel.

Johannes Calvijn maart 2015

Met de verkiezingen heb je meestal geen last
van keuzestress. Door gewoon in de gaten te
houden hoe partijen bij wetsvoorstellen
stemmen weet je precies welke partij bij de
volgende verkiezingen jouw stem verdiend.
Of niet? Baseren we bij verkiezingen onze
stem ook op een samenvatting van het slotdebat? Vullen we bij verkiezingen ook last
minute nog even een stemwijzer in?
Resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar als je nu alvast
naar het stemgedrag van de partijen kijkt,
kom je beslagen ten ijs als je 18 maart mag bepalen welke partij jij de komende 4 jaar over
jouw provincie (en de 1e kamer) wilt laten beslissen…
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Ons Ermelo;
wat haar zo bijzonder maakt

Omdat de serie over de straten in
Ermelo zo goed als uitgeput was,
is er besloten om te starten met
een nieuwe serie artikelen. Deze
nieuwe serie zal worden aangeleverd door Gert Hofsink en zal
gaan over onder andere de Rijksmonumenten in en om Ermelo.

De Hooge Riet
Volgens velen het mooiste gebouw van Ermelo.
Zo bijzonder dat zelfs bij de verzelfstandiging
van Ermelo in 1972 er serieuze pogingen zijn gedaan om dit gebouw als gemeentehuis te verkrijgen. Het is er niet van gekomen.
De Hooge Riet is onderdeel van het huidige GGz
Centraal. Maar voor hoelang nog? Het staat te
koop. Stichting Veldwijk is het eerste gesticht wat
als onderdeel van de in 1884 opgerichte Vereeniging tot Christelijke verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland is opgericht.
Later volgden er nog vijf. Ik veronderstel dat de
geschiedenis van Veldwijk wel enigszins bekend
is, dus slaan we de eerste 40-50 jaar over. In de jaren twintig tot dertig van de vorige eeuw kwam
er een ontwikkeling in Nederland op gang waarbij het de gestichten lukte hun negatieve aura af
te schudden en te vervangen door het veel positievere imago van het moderne ziekenhuis. Dat
is vooral te danken aan de bouw van sanatoria,
een nieuw type instelling dat was bedoeld voor
een nieuwe categorie die zich, net als bij het reguliere ziekenhuis, vrijwillig aanmeldde in de hoop
de best mogelijke behandeling te krijgen.
Het sanatorium, dat zich aanvankelijk vooral op
de meer welgestelde patiënt richtte, vertegenwoordigt de belangrijkste innovatie in de psychiatrie in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. In de architectuur markeert het
sanatorium eveneens een doorbraak, vooral
door het streven tamelijk luxe gebouwen te realiseren die de nieuwe status van de psychiatrie representeerden. In Zuidlaren lag het zusterziekenhuis van Veldwijk, Dennenoord. Hier werd
Johannes Calvijn maart 2015

in 1935 het eerste sanatorium van de Vereeniging gebouwd: Het Noordersanatorium. Het behoort tot de meest bijzondere gebouwen die de
Nederlandse psychiatrie heeft voortgebracht. Dit
Drentse sanatorium was het voorbeeld voor De
Hooge Riet in Ermelo.
In 1937 wordt begonnen met het bouwrijp maken van een terrein aan de Spoorlaan door
Grond- en Verzetbedrijf Hannes de Bruin uit Ermelo. Er waren geen kranen en bulldozers, dus
alles moest met paard, hevel en menskracht.
Aannemer was Chris van Krimpen uit Ermelo.
Arbeidskrachten werden door de aannemer bij
het station Ermelo-Veldwijk aangenomen, ze
kwamen overal vandaan met de trein naar Ermelo. Arbeidskrachten waren er genoeg, er was immers werkeloosheid.
De ruwe bouw was in 8 maanden gereed, erg snel
voor die tijd. De woning van de fam. Kok moest
wijken voor het park wat aangelegd werd rondom dit paviljoen. Het park wat om De Hooge
Riet werd aangelegd, is ontworpen door tuinarchitect Jan Vroom, een telg uit het tuinarchitectengeslacht Vroom, die zich rond het midden van
de twintigste eeuw tot een specialist in het ontwerpen van gestichtstuinen ontwikkelde. Deze
tuin is ook weer met de hand aangelegd en de vijver is met de hand uitgegraven. Over de vijver ligt
een betonnen boogbrug met metalen leuningen.
De naam De Hooge Riet was een herinnering aan
de oude benaming van deze plek in Ermelo.
Op 20 juli 1939 vond de feestelijke opening van
sanatorium De Hooge Riet plaats in aanwezigheid van de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Hendrik van Boeyen (de vader van de
oud-burgemeester van Harderwijk). Er werd in
de pers veel aandacht besteedt aan dit bijzondere
gebouw. Zelfs in het prestigieuze tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde werd er
aandacht aan besteedt.
De architect van de Hooge Riet, Evert Jan Rothuizen uit Arnhem, werkte bij veel van zijn ont-

werpen samen met de Arnhemse glazenier
J.H. E. (Henk) Schilling. In de achterwand van
de schitterende monumentale hal zijn twee
mozaïeken opgenomen van deze kunstenaar.
Eén van de voorstellingen stelt de barmhartige
Samaritaan voor. Imposant zijn de grote marmeren bordestrappen. In de ‘trappenhuizen’ bevinden zich ronde glas-in-loodramen en geëtste
glazen ruiten met geabstraheerd figuratieve
voorstellingen. Onder de huidige vloerbedekking liggen nog de originele marmeren vloeren.
Bijzonder zijn de pilaren in de hal die bekleed
zijn met mozaïeksteentjes. In de hal bevinden
zich ook nog de originele ronde klok en windwijzer. Boven het hoofdgebouw is een luxe appartement, hier woonden indertijd de artsen.
Ook zijn er kamers voor het personeel. De beide
zijvleugels van het gebouw hebben aan de uiteinden een uitgebouwde gekromde pergola met
een afsluitend achtzijdig theekoepeltje. Ook de
koepeltjes zijn nog redelijk origineel. De hoofdentree heeft een verhoogde middenpartij in een
rondboogvormige sieromlijsting en een glazen
deurpartij. De deuren hebben nog het originele
sierhekwerk. De beide vleugels, achter het
hoofdgebouw hebben nog de originele houten
klokkenstoeltjes. Achter het sanatorium werd in
dezelfde stijl ook een mortuarium (nu Altiora
Afscheidshuis) en ketelhuis gebouwd. Het mortuarium is ontworpen als een kapelletje, het ketelhuis is in strakke industriële vormen gehouden, met een plat dak en een forse, achtzijdig
gemetselde schoorsteen.
Bij de bouw werd al rekening gehouden met een
eventuele oorlog. Daarom zijn er twee grote
bom- en gasvrije schuilkelders aangebracht.
Op 1 sept. 1944 werd op bevel van de Duitse
weermacht het sanatorium ontruimd (evenals
de villa’s Hoogstede, Rustoord en Ruimzicht).
Het sanatorium moest een ‘Kriegslazarett’ worden. Er werden grote rode kruizen op het dak
aangebracht (dit moest bescherming bieden tegen luchtaanvallen). Na de oorlog, in juni 1945
al, kon een deel van De Hooge Riet alweer in gebruik worden genomen, er was nagenoeg geen
schade. Integendeel: er bleek door de Duitsers
zelfs een keuken te zijn aangebouwd. In dezelfde
stijl en steensoort!
De Hooge Riet, Mortuarium, Ketelhuis en het
park, werden in 1996 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst en in 2001 werd het een
쑸
Rijksmonument.
Gert Hofsink
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• Uw autorijbewijs verlopen
of niet meer verlengen?
• Nooit uw autorijbewijs
gehaald?
• Met de Ligier Brommobiel
komt u verder!

Vertrouwd, vakkundig
en veelzijdig
De pluspunten op een rijtje:
• Nieuwe verkoop van alle merken
• Constant een grote
sortering eersteklas occasions
• Occasionlabel Best Car Selection
• Reparatie van alle merken auto’s in
onze uiterst moderne werkplaats
• APK-keuringsstation
• Tankstation, ook LPG
• Wasserette

Lageveld 9, 3852 PH Speuld (Ermelo) • tel. (0577) 40 73 86 • info@schoutenspeuld.nl
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