Wijkvereniging Ermelo-West zet zich in om, samen met de bewoners,
van Ermelo-West (De Maat en de Vogelbuurt) een wijk te maken om
trots op te zijn. Een wijk die er goed verzorgd uit ziet, waar het veilig
wonen is, waar bewoners aandacht voor elkaar hebben, waarin
iedereen mee kan doen en waar volop activiteiten plaatsvinden.

Ermelo-West is het deel van Ermelo dat wordt
omsloten door de spoorlijn Amersfoort-Zwolle,
Landgoed Veldwijk en de wegen Oude
Nijkerkerweg, Arendlaan, Volenbeekweg en Oude
Telgterweg. Er staan ongeveer ruim 2.500 huizen,
waarvan er veel gebouwd zijn in de periode 19751990.
Het totale gebied is 134 hectare groot.
(100 hectare is één vierkante kilometer).
In het Ermelo-West zijn 51 straten.
Er wonen circa 6.600 mensen in Ermelo-West,
met een mooie verdeling over jongeren en
ouderen.
Ongeveer 10 % van de bewoners van ErmeloWest is van niet-Nederlandse afkomst.
58% van de woningen zijn koopwoningen.
De eengezinswoning is met 82% het meest
voorkomende woningtype.

Activiteiten
De activiteiten van Wijkvereniging Ermelo-West zijn gestoeld op 3 pijlers. Het begint met aandacht voor je eigen
woonomgeving die afhankelijk van de ligging 10 tot 30 wooneenheden groot kan zijn. We noemen dit een
buurtje, dit is het fundament van de wijk waarop verder wordt gebouwd.
Een aantal buurten bij elkaar vormen een wijkdeel, dit is een deel van Ermelo-West dat een natuurlijke eenheid
vormt, bijvoorbeeld omdat het door bepaalde wegen omsloten is. Binnen een wijkdeel is gezamenlijk aandacht
voor o.a. het verkeer, het groen, zwerfafval en speeltuinvoorzieningen. Het wijkdeel zien we als de muren die op
het fundament van de buurtjes gebouwd zijn.
Tenslotte ‘het dak’, dit zijn activiteiten die voor de hele wijk gelden, bijvoorbeeld een inloophuis voor gezelligheid,
een plek waar je advies kunt krijgen en van waaruit activiteiten worden gecoördineerd. Dat kan alleen maar
wanneer we allemaal ons steentje daaraan bijdragen. We doen daarom ook op iedereen een appèl om een beetje
van je tijd in de wijk te steken. Heb je een uurtje per maand beschikbaar is dat OK. Kun je er elke week een halve
dag insteken, ook dan zijn er nog meer mogelijkheden om leuke dingen voor je wijk en haar bewoners te doen.

Jouw buurtje
Als wijkvereniging zetten we samen met bewoners (de buurtcoördinatoren) buurtjes op. Doel is om elkaar te
leren kennen. Dat gaat niet vanzelf, de buurtcoördinatoren helpen daarbij. Zo mogelijk wordt een namenlijst
gemaakt met van iedereen een foto. Er worden een aantal keer per jaar activiteiten georganiseerd om elkaar te
ontmoeten en daardoor elkaar beter te leren kennen. Een pannenkoekenparty, een barbecue, een borrel op
koningsdag, samen oliebollenbakken met oudjaar, noem maar op. Ondertussen hoor je ook meer van je
buurtgenoten wat ze leuk vinden, misschien zit er wel iemand tussen die handig is met elektriciteit of van
tuinieren houdt. Grote kans dat de buurman-/buurvrouw je wil helpen als je omhoog zit met een probleem. De
buurtcoördinatoren houden tevens in de gaten of er soms bijzonderheden achter een voordeur spelen; iemand
kan door ziekte het huis niet uit en geen familie of kennissen die hem helpen. Zouden we dat met de buurt
kunnen oplossen?

Jouw wijkdeel
Door jouw buurtje loopt een straat en om de hoek is een speeltuintje en iets verderop is een plantsoen. Veiligheid
voor alles, maar hoe zorg je daarvoor? Wanneer we eens met een paar buurtjes samenspannen en de snelheid
van het verkeer aan de orde stellen? Of op een zaterdag met de afvalopruimploeg van het wijkdeel in een uurtje
al het afval inzamelen? Misschien blijft het daarna ook wel langer schoon. Sluit je het opruimen af met een
lekkere kop koffie, grote kans dat je nog meer mensen in je woonomgeving treft die dezelfde dingen als jij leuk
vinden, zoals joggen, misschien volgende week afspreken?

Wijkbreed
Eerlijk is eerlijk, je directe woonomgeving bepaalt veel meer hoe je het wonen in Ermelo-West ervaart, dan hoe
het gaat in die andere hoek van Ermelo-West. Toch zijn er zaken die je op wijkniveau wel kunt organiseren en
minder in je buurtje of je wijkdeel. Bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte waar je in de wijk naar toe kunt gaan om
iets te bespreken of om gewoon even om een praatje te maken met de ander die er op dat moment ook is.
Stel je hebt een creatieve hobby en vindt het leuk om dat met anderen gezamenlijk in de wijk te doen, dan is een
centrale ruimte in Ermelo West ook erg prettig.
In onze wijk wonen mensen met heel veel deskundigheid, zoals de werking van een moderne telefoon,
belastingzaken, juridische zaken, verzekeringen, huiswerk, enzovoort. Sommigen vinden het leuk om af toe
vrijwillig ‘spreekuur’ te houden, dat is op wijkniveau te regelen. Op wijkniveau kunnen ook wijkbrede acties
worden gecoördineerd, zoals een Afvalopruimdag of de organisatie van een cultureel wijkevenement. Mogelijk is
er in de toekomst behoefte aan een beweegactiviteit voor specifieke doelgroepen, wanneer daar vrijwilligers voor
zijn kan de wijk daar een rol in spelen.

Steun Wijkvereniging Ermelo-West met je lidmaatschap
Door lid te worden van de wijkvereniging steun je bestuur en vrijwilligers bij de uitvoering van de activiteiten.
Tijdens de ledenvergaderingen mag je meebeslissen over de koers van de vereniging.
Meld je aan per email en stuur Naam-Adres-eMailadres-Telefoonnummer naar wijkvereniging@ermelowest.nl.
Nog geen lid worden, maar wel de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, dan ontvangen we graag je emailadres.
Wil je iets voor de wijk gaan doen? Laat het per email weten.

