Speerpunten
 Tegen koopzondagen

 Voor een beter en legaal woningaanbod!

De SGP gelooft dat God de mens een wekelijkse
rustdag heeft gegeven. Die dag is aan God gewijd.
Bovendien wordt rust in onze huidige maatschappij
steeds schaarser. Koopzondagen dragen bij aan
toenemende onrust. Bovendien hebben koopzondagen negatieve gevolgen voor (kleine) ondernemers en hun gezinnen.

We moeten alles in het werk stellen om meer
mensen in ons dorp te kunnen huisvesten, wanneer
jonge inwoners wegtrekken heeft dit reeds op korte termijn effect op de vergrijzing met alle gevolgen
van dien. We zetten in op het omvormen van vakantieparken naar legaal wonen, woningsplitsing,
grote woningbouwlocatie en de bestaande plannen
versneld uitvoeren.

 Voor zelfstandigheid!
Dit jaar bestaat Ermelo 50 jaar! Voor velen ligt de afsplitsingsstrijd nog vers in het geheugen, opnieuw
spreken over samenvoegen met buurgemeenten
leidt tot tweespalt. Fuseren is voor de SGP dus
geen optie. Wel zullen we volop inzetten op de samenwerking met Harderwijk, Zeewolde en Putten.
Waar nodig kiezen we uiteraard voor onze eigen
koers. Een toegankelijk en zichtbaar bestuur is een
grote meerwaarde, daarbij zijn fusiegemeenten
zelden voordeliger gebleken

 Voor de ondernemer!
Ondernemers verdienen steun! De goede contacten tussen het bedrijfsleven en de gemeente
Ermelo kunnen ons in de toekomst nog veel meer
bieden. Denk hierbij aan het zoeken naar een
geschikte locatie voor een nieuw bedrijventerrein,
de energietransitie, het toe leiden naar werk van
mensen uit de bijstand. De afgelopen 4 jaar is hier
succesvol op ingezet, dit willen we graag verder
uitbouwen.

 Voor het buitengebied!
In Horst en Telgt heeft de agrarische sector de oudste rechten. Dat moet zo blijven, maar wel steeds
meer in combinatie met wonen en werken. Dit
vraagt om de nodige aandacht en zorgvuldigheid.

 Voor een kleinere overheid!
Er zal kritisch gekeken worden naar de niet wettelijke taken, het moment is nu gekomen dat er knopen
moeten worden doorgehakt. De lastendruk voor
burgers en ondernemers zit aan het plafond! Dus
volop richten op de wettelijke taken waaronder de
bouw van (basis) scholen die aan vervanging toe
zijn en niet meer voldoen aan de eisen des tijds.

 Voor hoge kwaliteit van de openbare ruimte!
Groenonderhoud, wegenonderhoud, aanleg van
fietspaden door onze natuur, jarenlang is er op bezuinigd. De laatste 4 jaar is het tij gekeerd en heeft
het de volle aandacht gekregen. Ook de komende
jaren willen we volop inzetten op een hoge kwaliteit van de openbare ruimte. Speciale aandacht is
nodig voor wijken waar knelpunten ontstaan met
parkeren en de inrichting niet meer past bij het
gebruik.

 Voor Speuld!
Speuld is een zelfstandige gemeenschap binnen
de gemeente Ermelo. Het dorp verdient daarom
speciale aandacht en heeft recht op zoveel mogelijk eigen voorzieningen. Dit geldt ook voor andere
verder gelegen kernen als De Beek, Drie, Houtdorp,
Leuvenum en Staverden.

TOP 5:
1. L.A. (Leo) van der Velden

Van de voorzitter
Beste inwoners van Ermelo,
Voor u ligt onze verkiezingsfolder 2022.
De komende raadsperiode vragen wij opnieuw om uw vertrouwen. De afgelopen periode werd gestempeld door onzekerheid en wantrouwen op verschillende fronten. Dat vraagt voor Ermelo stabiliteit, houvast en een gedegen toekomst perspectief!
Onze slogan “Stem in vertrouwen voor Ermelo” is weldoordacht gekozen. Juist in deze tijd waarin op
lokaal niveau veel onder druk staat, wil de SGP laten zien dat het mogelijk is om te werken in vertrouwen voor de inwoners van Ermelo. De SGP doet dit door weloverwogen te besturen en degelijke
politiek te bedrijven.
Als christelijke partij stellen we ons vertrouwen op God. De Heere regeert ook in onze tijd. Vanuit dat
vertrouwen willen wij de plaatselijke politiek dienen en zorgdragen voor de samenleving van Ermelo.
In dit verkiezingsnummer stellen de eerste vijf kandidaten zich aan u voor:
• Leo van der Velden is opnieuw onze lijstrekker;
heeft jarenlange ervaring en kent de gemeente Ermelo door-en-door.
• Pieter Stam onze nummer twee;
heeft ruime raadservaring in twee gemeenten
• René Heij, onze fractievertegenwoordiger,
staat in de startblokken voor de derde zetel.
• Gert-Jan Koetsier, nummer vier,
heeft zich afgelopen periode ingewerkt in het raadswerk.
• Hans-Gerald Roestenburg, ons steunfractielid ,
Met 20 levensjaren de jongste van de lijst.
Mogen wij (opnieuw) op uw stem rekenen?
Twijfelt u nog, dan spreken wij u graag.

Stem in vertrouwen vóór Ermelo
Stem op 14, 15 of 16 maart SGP!
Henry van Wingerden,
voorzitter SGP Ermelo/Speuld

Leo is voor de derde opvolgden keer
onze lijsttrekker en tevens wethouder Economie, Openbare Ruimte en
Duurzaamheid. Vanaf 2006 actief
binnen diverse raadscommissies en
in 2010 toegetreden tot de gemeenteraad. In 2014 werd hij fractievoorzitter
om in 2018 de overstap te maken naar het college van
B&W. Als geboren en getogen Ermeloër kent hij onze
gemeente door en door. Leo is getrouwd en vader van
5 kinderen. Van origine ondernemer in hart en nieren,
wat ook goed van pas komt om de ambities van de
gemeente Ermelo waar te maken. Hij ziet het als een
groot voorrecht om zich namens zoveel inwoners te
mogen inzetten voor Ermelo. Het is zijn overtuiging
dat we onze levensvisie moeten inbrengen in het democratische bestel en dat die overtuiging kan bijdragen aan het welzijn van onze gemeente. “Uiteindelijk
doe je dit werk niet om alles te laten zoals het is, met
andere woorden: je wilt graag je visie op de samenleving verwezenlijken en in daden omzetten. Gods
Woord is daarbij het Kompas. Hoe goed we ook ons
best doen, we zijn allen afhankelijk van Zijn zegen.

2. P.W. (Pieter) Stam

Pieter is sinds 2018 lid van de gemeenteraad van Ermelo. In de afgelopen
jaren heeft hij zich onder andere op
ruimtelijke ordening en wonen weten te onderscheiden met diverse
aangenomen voorstellen. Daarvoor
was hij in Soest een aantal jaren voorzitter van het plaatselijke SGP-bestuur en lid van de
gemeenteraad. Pieter is momenteel onze fractiesecretaris. Hij is getrouwd, heeft een jong gezin en werkt
bij een architectenbureau. Hij is bereid zijn ambt van
raadslid in de nieuwe raadsperiode verder voort te
mogen zetten. Zijn overtuiging is dat de Bijbelse boodschap van de SGP het alleszins waard is om zich voor
Ermelo en haar inwoners in te zetten

3: R (René) Heij

René is inmiddels zes jaar betrokken bij de fractie van
de SGP Ermelo. In de afgelopen raadsperiode voerde

hij als fractievertegenwoordiger tijdens
de Politieke Avonden voornamelijk het woord over financiële en
bestuurlijke onderwerpen. René
was eerder betrokken als redacteur
bij Johannes Calvijn, het informatieblad van onze kiesvereniging. Voor het
Wetenschappelijk Instituut van de SGP in Rotterdam
schreef hij in 2017 het boek Politiek met de Bijbel, een
vervolg daarop is in de maak. René vindt het belangrijk
om de Bijbelse grondslag van de SGP in de lokale politiek zo helder en verstaanbaar mogelijk in te brengen.
In het dagelijks leven werkt René als redacteur bij een
christelijke uitgeverij in Apeldoorn.

4. G. (Gert-Jan) Koetsier

Gert-Jan is vanaf vorig jaar betrokken
bij de SGP raadsfractie in Ermelo. In
het verleden heeft hij in de redactie
al een en ander voor de lokale SGP
gedaan. Gert-Jan is getrouwd met
een Ermeloër en heeft vier kinderen.
Het geloof in de levende God die de gehele wereld regeert, is wat hem elke dag drijft, daarom
zet hij zich graag in voor de lokale politiek. De normen
en waarden zoals verwoord in de Bijbel neemt hij
graag mee als leidraad voor een transparante, betrokken en duurzame overheid. Hij is een echte verbinder
en hoopt de ervaring die hij opdoet in zijn dagelijks
werk mee te nemen in de politiek. Gert-Jan is werkzaam als teamleider en specialist regionale ontwikkeling, dit betekent dat hij regionale samenwerkingen
tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven (uit)bouwt
en begeleidt, met name vanuit de focus van het (MKB)
bedrijfsleven.

5. G.C.J (Hans-Gerald) Roestenburg

Hans-Gerald is inmiddels twee jaar
betrokken bij de SGP Ermelo als
steunfractielid. Binnen de partij
zet hij zich onder meer in voor de
online communicatie. Hans-Gerald
is werkzaam als leerkracht in het
basisonderwijs.

