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1 Voorwoord 
 
Aan de westkant van Ermelo ligt de wijk Ermelo-West. Met circa 2.450 woningen en 
6.600 inwoners is het de grootste wijk van Ermelo. De ligging van deze wijk tussen 
de spoorlijn Amersfoort-Zwolle en het buitengebied van Horst en Telgt brengt met 
zich mee dat het een duidelijk herkenbaar woon- en leefgebied is dat grofweg uit 
twee delen bestaat. Het oudste deel van de wijk, de Vogelbuurt, dateert uit de jaren 
’70. Het andere deel, de Maat, is gebouwd in de jaren ’80 en ‘90. Kenmerkend is dat 
een aanmerkelijk deel van de bewoners vanaf de start van de wijk in Ermelo West 
woont. Daarnaast is er ook sprake van nieuwe bewoners. Verder zijn de sociale en 
maatschappelijke voorzieningen in de wijk zeer beperkt, waardoor de inwoners 
veelal zijn aangewezen op het centrum van Ermelo. 

Door veranderingen in de maatschappij, zoals het ouder worden van de bevolking, 
het mondiger worden van de burger, stijging van de woonlasten, toename van 
eenzaamheid en het groter beroep dat op de samenleving wordt gedaan op het 
gebied van zorg biedt kansen om het ‘wijk-zijn’ te versterken. Rond 2025 bestaat de 
Ermelo-West ongeveer 50 jaar. Vanuit haar missie heeft Wijkvereniging Ermelo-
West het initiatief genomen om samen met bewoners en organisaties het Wijkplan 
Ermelo-West 2025 te schrijven.  

Wijkvereniging Ermelo-West vervult een verbindende rol naar de 
bewoners en organisaties om, samen met de bewoners, van Ermelo 

West een wijk te maken om trots op te zijn. Een wijk die er goed 
verzorgd uitziet, waar het veilig wonen is, waar bewoners aandacht 
voor elkaar hebben, waarin iedereen mee kan doen en waar volop 

activiteiten plaatsvinden.  
[missie Wijkvereniging Ermelo-West] 

Na een wijk-brede enquête zijn er diverse bewonersavonden gehouden om met 
elkaar te spreken over onderwerpen die de wijk verder kunnen versterken. 
Algemeen beeld is dat het op zich prettig wonen is in de wijk, maar dat er op 
verschillende vlakken sterk behoefte is aan verbeteringen.   
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Uit de bewonersavonden zijn 6 thema’s gekomen die centraal staan in het plan: 
 Saamhorigheid 
 Ontmoeting 
 Wijkactiviteiten 
 Wijkinrichting 
 Leeftijdsbestendigheid 
 Samenwerking 
Dankzij het project om in een deel van de wijk woningen vervroegd van het aardgas 
af te koppelen wordt voor dat deel van de wijk al de term ‘Wijk van de Toekomst’ 
gebruikt.  
Wijkplan 
Het wijkplan is vooral een ‘doe-plan’, een levend document, op weg naar de ambitie 
voor 2025. Jaarlijks zal worden beoordeeld welke stappen er gezet moeten en 
kunnen worden om de wijkdromen te realiseren. 
Het plan is daarom niet alleen een beschrijving wat we willen bereiken, maar vooral 
een projecten-/actielijst van wat we graag met bewoners en organisaties willen 
oppakken. Het betrekken van de bewoners bij de plannen en de uitvoering is 
essentieel en zal de hoogste prioriteit hebben om het vliegwiel op gang te brengen. 
Ook een goed verwachtingsmanagement over wanneer één en ander gerealiseerd 
kan worden is daarbij belangrijk. 
Alles draait om de inwoner van de wijk en de omgeving waarin hij/zij leeft. 
Onderzoek heeft aangetoond dat een fijne woonomgeving bijdraagt aan het welzijn 
en de gezondheid van de bewoner en daardoor kosten bespaart in de (gezondheids-
)zorg en maatschappelijke voorzieningen. Het realiseren van deze ambitie is dus niet 
alleen het belang van de inwoners of de wijk, maar ook het belang van de Gemeente 
Ermelo en de betrokken instanties. Daarom zal er gezamenlijk op zoek gegaan 
moeten worden naar innovatie en experimenten, waarbij er verantwoordelijkheden 
voor de inwoners worden beleefd en waar geldstromen anders worden ingericht. 

Tot slot 
Wij realiseren ons dat dit Wijkplan ambitieus is en dat het realiseren van het plan 
afhankelijk is van het draagvlak onder de bewoners, de Gemeente Ermelo en de 
verschillende betrokken instanties en organisaties. Toch zijn wij ervan overtuigd dat 
de uitvoering van dit plan haalbaar is en bijdraagt aan de wijk Ermelo West, waarin 
de inwoners (nog) prettiger wonen en samenleven. Laat daarom dit plan een 
uitnodiging zijn voor iedereen die Ermelo-West een warm hart toedraagt om de 
schouders onder de wijk te zetten. Ermelo-West verdient dat!  
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2 Onze droom 
 

De droomwijk voor ons is een Ermelo-West waarbij bewoners veel voor elkaar over 
hebben, die met elkaar zorgdragen voor een mooie omgeving en waarin iedereen 
mee doet.  
 

Daarom …… 

 maken de bewoners tijd vrij om iets voor de wijk te doen.  
 is er een goede samenwerking met de organisaties die een rol in de wijk hebben, 

zoals de scholen, de gemeente en zorgorganisaties.   
 krijgen alle leeftijdsgroepen aandacht, zodat zowel de jongeren, de 

middengroep en de ouderen het naar hun zin hebben.  
 wordt op een goede manier met elkaar omgegaan, zowel in onderlinge 

contacten als bijvoorbeeld in het verkeer, waaronder de verkeerssnelheid en het 
parkeren.  

 is er aandacht voor gezondheidsbevordering en wanneer de gezondheid wat 
minder is, wijkbewoners je dan helpen om toch goed in de wijk te kunnen leven.  

 zijn wijkbewoners  zich er van bewust dat een duurzaam gebruik van de 
middelen goed is voor de huidige en volgende generaties. 
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3 Onze aanpak 
 

3.1 Uitgangspunten 
De aanpak om onze droom te bereiken wordt gekenmerkt door een aantal 
uitgangspunten. 

STAP-VOOR-STAP: Klein beginnen klein, activiteiten worden verbreed zodra er 
capaciteit is en er middelen zijn. 

JE KENT JE BUURTBEWONERS: Buurtbewoners kennen elkaar, je weet waar iemand 
woont en wat je voor elkaar kunt betekenen. 

MET ELKAAR ZIJN WE VERANTWOORDELIJK: We voelen ons als wijkbewoners en 
organisaties verantwoordelijk voor het wel en wee in Ermelo-West. Op iedereen 
wordt een appèl gedaan om een stukje ‘tijd’ in de wijk te steken. 

ANTICIPEREN OP DE TOEKOMST: De samenleving van de toekomst heeft met andere 
factoren te maken dan de huidige, zoals leeftijdsopbouw, kosten van zorg, klimaat 
en duurzaamheid. Met de plannen willen we daarop vroegtijdig inspelen. 

3.2 Wat gaan we doen 
Op basis van de 6 thema’s zijn in de verschillende bewonersbijeenkomsten 
activiteiten of voorzieningen bedacht die het betreffende thema kunnen versterken. 
Deze activiteiten zijn gesorteerd naar effect en haalbaarheid, waaruit een 
prioritering te herleiden is. In de “Projecten/Actielijst”, die als bijlage aan dit plan is 
toegevoegd, zijn deze activiteiten per thema weergegeven. 

Deze projecten worden uitgevoerd in volgorde van prioriteit, waarbij het belangrijk 
is dat de bewoners en de betreffende organisaties deze activiteiten gaan oppakken 
en organiseren. In het begin zal hier actief op gestuurd moeten worden om het 
vliegwiel op gang te brengen, maar naar verwachting zal dit na enkele seizoenen 
opgepakt worden door de belanghebbenden zelf. Dit geldt vooral bij jaarlijks 
terugkerende activiteiten.  
Afhankelijk van het aanbod vanuit de bewoners kan de volgorde van activiteiten 
aangepast worden.  

De wijkvereniging heeft in dit geheel een initiërende en verbindende rol. 
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3.3 Hoe gaan we het organiseren 
Omdat de meeste bewoners meer belangen en wensen hebben voor hun directe 
woonomgeving dan voor de wijk in zijn geheel kiezen we voor een benadering in 3 
lagen: de buurt – het wijkdeel – wijkbreed. Door het hanteren van deze 3 niveaus  
kan gemakkelijk geschakeld worden in de organisatie van activiteiten, waarbij de 
ene keer de opzet kleinschalig is en de andere keer groots voor een wijkbrede 
aanpak. 

3.3.1 Elkaar in de buurt leren kennen 
Het oude spreekwoord ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ zegt voldoende. 
Iets wat vroeger heel normaal was, dat de buurt een vangnet was voor veel 
problemen is door de jaren heen verwaterd. Dat willen we graag weer terugkrijgen 
door het vormen van buurtjes: 20 tot 40 wooneenheden. Dit kan de hele straat zijn 
of een deel daarvan, een hofje, een appartementencomplex of een natuurlijke 
eenheid van een aantal bij elkaar staande woningen. 

Elke buurt heeft een aantal buurtcoördinatoren die de verbindende schakels zijn 
voor de buurt. De wijkvereniging geeft de aanzet tot het starten van een buurtje, 
zoekt buurtcontactpersonen en ontwikkelt hulpmiddelen/draaiboeken waarmee de 
buurtcontactpersoon zijn/haar werk kan doen.  

3.3.2 Wijkdeelactiviteiten 
Diverse buurten met elkaar vormen een wijkdeel waarbij er vaak 
gemeenschappelijke belangen zijn zoals het verkeer, parkeren, openbaar groen en 
speeltuinvoorzieningen. De een wijkdeel kunnen de gezamenlijke 
buurtcoördinatoren zaken afstemmen zoals afvalopruimdagen en onderhoud 
speeltuin. 

3.3.3 Wijkactiviteiten 
In de wijk worden activiteiten georganiseerd voor de gezelligheid, voor de 
ontmoeting, voor het belang om de wijk op orde te houden. Wijkactiviteiten kunnen 
klein- of grootschalig zijn, binnen of buiten, voor jong-oud-iedereen, sportief of 
recreatief. Er vinden al veel activiteiten plaats, de vraag is echter of de wijkbewoners 
voldoende zicht hebben op wat er in de wijk al gebeurt. De website van de 
wijkvereniging wordt als middel worden ingezet om activiteiten in Ermelo-West in 
een overzicht te brengen. 

Een buurtcoördinator kan de activiteiteninformatie gebruiken om inwoners van 
zijn/haar buurt daarop te wijzen.   
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4 Welke resultaten willen we bereiken 
 

4.1 Saamhorigheid 
Het gevoel met elkaar ergens voor gaan. Aandacht voor buurtgenoten, elkaar 
helpen als het nodig is, voorkomen van eenzaamheid, leuke dingen in je eigen buurt 
doen. 
Om elkaar beter te leren kennen wordt het eigen buurtje als vertrekpunt genomen. 
Eén van de manieren om elkaar beter te leren kennen is het houden van 
buurtbijeenkomsten in de genoemde buurtjes. Hiervoor is het nodig dat er in de wijk 
een goede accommodatie is waar buurtbijeenkomsten kunnen worden gehouden. 
4.2 Ontmoetingsplek 
Wijkbrede activiteiten dragen bij aan saamhorigheid omdat meer wijkbewoners 
door ontmoeting elkaar leren kennen. Een ontmoetingsplek binnen de wijk waar 
activiteiten worden georganiseerd geeft kansen om bewoners elkaar te laten 
treffen. Juist wanneer jong en oud elkaar op één plaats samenkomen vergroot dat 
de kansen op interactie tussen leeftijdsgroepen. 
Het zou mooi zijn wanneer er een locatie is Ermelo-West is waar men dagelijks kan 
binnenlopen voor een praatje, een kop koffie, ontspanningsactiviteiten en eventuele 
hulpvragen van welke aard dan ook. 
Ook voor degenen die minder mobiel zijn mag het geen probleem zijn om naar een 
centrale wijkactiviteit te gaan omdat vervoer geregeld kan worden. 
Inmiddels heeft de wijkvereniging een start gemaakt door een aantal 
Inloopochtenden per maand te organiseren. 
4.3 Wijkinrichting 
De openbare wijkinrichting is een breed thema dat elke wijkbewoner dagelijks raakt 
en veel plezier geeft of als groot ongemak wordt ervaren.  
Voor de openbare wijkinrichting is de wijk grotendeels afhankelijk van de 
Gemeente, maar op een aantal thema’s kan deze inrichting door middel van 
burgerparticipatie, al of niet ondersteund door de Gemeente, ingevuld worden. 
Hiervan zijn al enkele mooie voorbeelden in de wijk te zien.  
4.3.1 Wegen en trottoirs 
De wijk kent ontsluitingswegen (Telgterweg, Oude Nijkerkerweg-Arendlaan-
Volenbeekweg en Oude Telgterweg) en wegen specifiek voor wijkverkeer. In 
2017/2018 is met de ingebruikname van de Westflank een goede verbetering 
gekomen in de kwaliteit van een deel van de ontsluitingswegen. Het vrij liggend 



 
 

Wijkplan Ermelo-West 2025 versie 1.0 9 

fietspad van de Westflank geeft voor de fietser een betere veiligheid. Toch is een 
aantal actuele knelpunten te benoemen die op de korte termijn aandacht vragen: 

 De komst van het nieuwe Sportcentrum Ermelo zal de verkeersintensiteit op de 
Oude Telgterweg drastisch verhogen. Met name voor de aanwonenden betekent 
dit een toename van aan- en afrijdend verkeer.  

 De Telgterweg is een drukke weg met veel fietsverkeer naar en van het dorp. 
Voor de veiligheid van de fietser is het gewenst dat er op termijn vrij liggende 
fietspaden komen. De hoge snelheid van sommige automobilisten is een punt van 
aandacht.  

 De dichtligtijden van de spoorovergang Telgterweg worden steeds langer. Ermelo-
West verdient een goede ontsluiting naar het dorp, maar ook een goede 
toegankelijkheid voor hulpverleners als brandweer en ambulance. Voor een 
alternatief zoals een verdieping van het spoor zodat er ongehinderd kan worden 
gepasseerd is de wijkvereniging een groot voorstander.  

 Door de leeftijd van de wijk zijn veel wegen en trottoirs verouderd, dit blijkt uit 
verzakking van de stenen, de ontstane ruimte tussen de tegels/stenen, de schuin 
liggende trottoirs. Een herstelplan voor een gefaseerde verbetering is nodig. 

 Het meeste verkeer in de wijk komt van de bewoners en de vervoersdiensten 
(pakketten). Van deze weggebruikers wordt aangepast gedrag gevraagd. 

Kaders voor wegen en trottoirs 
 Het plaveisel is gesloten, vlak en zonder onkruid 
 Fietsers en voetgangers worden niet gehinderd door het gemotoriseerd verkeer 
 Alle wegen in de wijk zijn voorzien van trottoirs 
 De trottoirs hebben op- en afritten voor scootmobiel gebruikers 
 Voor het onkruid vrij maken van de trottoirs worden gezamenlijk met burgers 

acties gehouden 
 Ontsluitingswegen zijn voorzien van een vrijliggend fietspad en van vluchtheuvels 

bij de oversteekplaatsen 
 Woonerven hebben qua inrichting de uitstraling van een woonerf. 
 Er zijn bewustwordingsacties om de weggebruiker te wijzen op het gevaar 

4.3.2 Sociale veiligheid  woonomgeving 
De veiligheid in de directe woonomgeving kan worden versterkt door o.a. het 
voorkomen van donkere hoeken en het juist gebruik van bijvoorbeeld wandelpaden. 
Ook het sociale aspect dat de buurt zelf verdachte situaties signaleert vergroot de 
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veiligheid en de veiligheidsbeleving. Op buurtniveau kan de buurtpreventieapp een 
aanvulling op dit vlak bieden. 

Kaders voor een veilige wegen en woonomgeving 
 Er zijn geen donkere plekken in de bewoonde omgeving 
 Op het ontstaan van hangplekken wordt actie ondernomen 
 Wandelpaden waar de kans is dat fietsers er intensief gebruik van maken worden 

fietsonvriendelijk gemaakt 
4.3.3 Groenvoorzieningen 
Er wordt inmiddels gewerkt aan herstel groenstroken die door de jaren heen geheel 
versleten zijn. Ook hier kunnen op buurtniveau afspraken met de Gemeente worden 
gemaakt over inrichting, onderhoud en financiële ondersteuning. Vanuit de 
Wijkvereniging kan -indien gewenst- een verbinding gelegd worden voor dergelijke 
initiatieven. 

Kaders voor groen 
 Bij elke woning is op zichtafstand een groene voorziening 
 De hoogte van de struik/plant past bij de eigenschappen van de plant 
 Er woekert geen onkruid tussen het geplante gewas 
 Er is geen overhangend groen dat doorloop op trottoirs en dergelijke belemmerd 
 Met bewoners kunnen afspraken gemaakt worden over zelfstandig 

groenonderhoud 
4.3.4 Speelvoorzieningen 
Een wijk met jonge inwoners kan niet zonder goede speelvoorzieningen voor de 
sociale ontwikkeling van de kinderen, vrijetijdsbesteding en lichaamsbeweging. 

Kaders voor speelvoorzieningen 
 Er zijn op leeftijdsgroep afgestemde speelvoorzieningen 
 De afstand waarop een bepaalde speelvoorziening is wordt bepaald door de 

leeftijdsgroep 
 De voorziening zijn veilig en goed onderhouden 
Belangrijk hierbij is dat bewoners betrokken worden bij de behoefte-bepaling en bij 
de inrichting van deze speelvoorzieningen. Burgerinitiatief voor inrichting en 
onderhoud, gecombineerd met financiële ondersteuning door de Gemeente kan op 
buurtniveau opgepakt worden. 
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4.3.5 Parkeren 
De wijk is grotendeels gebouwd in een periode waarbij het autobezit minder was. 
Hierdoor is er een tekort aan parkeerplaatsen bij de woningen. 

Kaders voor parkeren 
 Met buurten worden afspraken gemaakt over de parkeerplaatsen voor de buurt 
 Vanuit de buurten wordt een appèl gedaan op de autobezitters om ook 

parkeerplaatsen verder weg te gebruiken en de wijze waarop met de 
parkeerplaatsen dicht bij de woning wordt opgegaan 

 Met de Gemeente wordt bekeken of het aantal parkeerplaatsen per buurt 
voldoende is of dat hier aanvullende voorzieningen nodig zijn. 

 Daarnaast wordt in de mobiliteitsplan van de Gemeente een visie voor de wijk 
ontwikkeld waarin de toekomstige mobiliteitsvoorzieningen worden 
meegenomen. Hieronder vallen onder andere de toekomstige parkeerbehoefte, 
elektrische laadpunten, deelauto’s en OV-voorzieningen. 

4.3.6 Hondenuitlaatroutes 
Huisdieren zijn voor veel wijkbewoners een belangrijk onderdeel van hun dagelijks 
leven. Om een hond te kunnen houden in een dicht bevolkte wijk zijn voorzieningen 
nodig voor o.a. het uitlaten van het dier. 

Kaders hondenuitlaatroutes 
 In elk wijkdeel zijn hondenuitlaatroutes aanwezig 
 De routes worden herkenbaar aangeven 
 Op een aantal plaatsen in Ermelo-West komen loslooprennen voor honden 
 Wekelijks wordt de uitloopveldjes schoongemaakt van hondenuitwerpselen 

4.4 Wijkvoorzieningen 
Er is binnen de wijk een supermarkt voor de dagelijkse boodschappen. Qua 
gezondheidszorg is er een tandarts en zijn er enkele fysiotherapiepraktijken. Omdat 
de afstanden in Ermelo klein zijn is het geen bezwaar om voor voorzieningen waar 
men niet dagelijks gebruik van maakt naar het dorp te rijden. Voorwaarde is dat de 
route naar het dorp snel en veilig is voor alle vormen van vervoer. 

4.5 Gezondheid in de wijk 
Een fijne leefomgeving is bevorderend voor iemands gezondheid. Concreet wil dat 
zeggen wegnemen van stressfactoren en stimuleren van zaken die bijdragen aan 
een goede gezondheid. Ook inwoners met een minder goede gezondheid kunnen 
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door steun van hun omgeving beter functioneren en hoeven daardoor minder een 
beroep te doen op de professionele gezondheidszorg.  

4.5.1 Gezondheidsbevordering 
De komende jaren wordt binnen de wijk het nieuwe Sportcentrum Ermelo 
gerealiseerd op het sportpark De Zanderij. Daarnaast zijn er initiatieven voor een 
Vitaal Sportpark. Door bewoners te stimuleren gebruik te gaan maken van de 
nieuwe faciliteiten draagt het sporten bij aan de gezondheid van de inwoners. 
 
4.5.2 Bewoners met zorgbehoefte 
Het is te verwachten dat de komende jaren veel gaat veranderen in de zorg aan 
huis. De samenleving vergrijst, ouderen blijven langer thuis wonen, de huidige vorm 
van zorg wordt onbetaalbaar. 
 
Ermelo-West kan een innovatiewijk worden, om te ontdekken op welke wijzen 
oudere inwoners, die afhankelijke zijn van zorg, prettiger thuis kunnen blijven 
wonen. 
Door met alle betrokkenen (zorgbehoevenden, zorgverleners, financiers, 
mantelzorgers, beleidsmakers, buurtbewoners, domotica-deskundigen) actief te 
zoeken naar nieuwe werkwijzen en hulpmiddelen en die te implementeren kan 
Ermelo-West vooroplopen in de ondersteuning van de zorgbehoeftige inwoner. 
In verband met een toenemend aantal demente ouderen in de wijk is een 
voorziening voor dagopvang op termijn gewenst, o.a. om de mantelzorgers even te 
ontlasten. Een belangrijk punt is dat de wijk en haar inwoners voorbereid zijn op 
verandering in de zorgbehoefte en het zorgaanbod.  

4.6 Duurzaamheid 
Door de Gemeente is een deel van Ermelo West aangemerkt als “Wijk van de 
Toekomst”. In dit deel van de wijk wordt versneld afgestapt van het aardgas en 
middels subsidie worden de bewoners gestimuleerd om energiebesparende 
maatregelen te treffen of duurzame energie zelf op te wekken. 

Voor het overige deel van de wijk geldt dat de woningen en infrastructuur grote 
overeenkomsten heeft met de “Wijk van de toekomst”. Van de ervaringen in dit 
deel kan de rest van de wijk zijn voordeel mee doen. De kennis en ervaring zal door 
de werkgroepen uit de Wijk van de Toekomst gedeeld moeten worden met de rest 
van de wijk. 
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4.7 Wijkidentiteit in het algemeen 
De identiteit van de wijk wordt voor een deel bepaald door het gedrag van de 
bewoners. Voorbeelden daarvan zijn hoe men zich houdt aan de verkeerssnelheid, 
het parkeren, het omgaan met zwerfafval en het groeten van elkaar. Mogelijk zijn er 
een aantal gedragen te benoemen waar we als bewoners van Ermelo-West trots op 
zijn, bijvoorbeeld: 1. We veroorzaken geen zwerfafval, 2. We houden ons aan de 
verkeerssnelheden, 3. We begroeten elkaar, 4. De omgeving rondom onze woning 
houden we netjes. 

5 Organisatie 
Voor de realisatie van de grote ambities van Ermelo-West is een adequate 
organisatie nodig. De wijkvereniging werkt vanuit een bestuur dat wordt 
ondersteund door projectgroepen en uitvoeringsvrijwilligers. Dit is echter een 
“tijdelijke” organisatie die een vliegwiel op gang moet brengen dat vervolgens 
zichzelf in beweging houdt. Terugkerende activiteiten worden door de betreffende 
personen periodiek geïnitieerd en eventueel doorgegeven. 

Belangrijk is dat dat de eerste jaren er een uitbreiding van de actieve leden komt om 
meer onderwerpen te kunnen oppakken. Daarnaast zal door successen op de korte 
termijn de bekendheid groeien en het belang van het plan en de organisatie 
eromheen meer uitgedragen worden. 

6 Communicatie 
Communicatie over hetgeen in Ermelo-West gebeurt is niet alleen van belang voor 
het succes van de activiteiten, maar versterkt ook de identiteit. Voor 
‘haalinformatie’ is er de website van de wijkvereniging. De Digitale Nieuwsbrief 
brengt de informatie bij de bewoners. Om veel bewoners te kunnen bereiken met 
de Nieuwsbrief is het noodzakelijk dat de wijkvereniging beschikt over de 
emailadressen van veel bewoners. 
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7 Projecten-/Activiteitenlijst 
 

Nr Groep Onderwerp Status 
76 Activiteiten-Cultuur Workshops en creatieve markt   
43 Activiteiten-Cultuur Huis openstellen voor concertjes   

121 Activiteiten-Cultuur Boekbespreking/Boekbespreking   
83 Activiteiten-Cultuur Workshop lokale gerechten   

63 Activiteiten-Cursussen Reanimatiecursus/Introductie AED   
22 Activiteiten-Evenement Ambachtroute   
8 Activiteiten-Evenement Eetfestijn + wijn + streekproducten   

27 Activiteiten-Evenement Kleedjesmarkt/Kofferbakverkoop/Plantjes Voorjaarsmarkt 
120 Activiteiten-Evenement Braderie   
85 Activiteiten-Evenement Bandje/muziek optreden   
45 Activiteiten-Feest Centraal vuurwijk met oud en nieuw   
47 Activiteiten-Feest Wijkkerstboom (bij Plus/Lijsterlaan)   
6 Activiteiten-Integratie Activiteiten met niet-nederlanders   

30 Activiteiten-Jeugd Sint-Maarten Lampionenoptocht Gebeurt in buurten 
14 Activiteiten-Jeugd Kinderclubs/Spelletjesmiddag   

75 Activiteiten-Markten Mini markt bij de Plus   
131 Activiteiten-Markten Rommelmarkt in de straat   

84 Activiteiten-Muziek Muziek in de wijk (thuis of buiten) In voorbereiding 
32 Activiteiten-Omgeving Gezamenlijke schoonmaakacties Deelname 

Afvalopruimdag 
49 Activiteiten-Sportief Sportfestijn/Straatsport Heel Ermelo-West 

beweegt 
9 Activiteiten-Sportief Wandelen/Fietsen/Hardlopen   

36 Activiteiten-Sportief Korfbal-/Volleybaltoernooi   
37 Activiteiten-Sportief Klootschieten   
40 Activiteiten-Sportief Wandelen met honden   
44 Activiteiten-Sportief Hartloopclubje   
21 Activiteiten-Sportief Straatspelroute   
101 Activiteiten-Sportief Sport in de wijk In voorbereiding 
108 Activiteiten-Sportief Trimclubs/Nordic   

31 Activiteiten-Structuur Activiteitenkalender digitaal en bij De 
Plus/Boni 

Digitaal is beschikbaar 

78 Activiteiten-Tuinieren Moestuin in de buurt/in het wijkdeel   
15 Activititeiten-Afval Themaweek zwerfafval   

134 Buurtontwikkeling Straatleesmap   
3 Buurtontwikkeling WhatsApp groep voor lief en leed   

10 Buurtontwikkeling Buurtpreventie WhatsApp   
19 Buurtontwikkeling Burendag/Buurtbarbecue   
26 Buurtontwikkeling Buurthoofd die een straat of een aantal 

straten coördineert 
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Nr Groep Onderwerp Status 
28 Buurtontwikkeling Wie woont waar    
48 Buurtontwikkeling Nieuwe buren introduceren in de straat/een 

begroetingcommissie 
  

66 Buurtontwikkeling Autorijden voor ziekenhuis/medicijnen   
67 Buurtontwikkeling Boodschappen/Klussendienst   
71 Buurtontwikkeling Gezamenlijk koffiedrinken/activiteiten met de 

buren 
  

92 Buurtontwikkeling Aandacht voor de kwetsbaren   
125 Buurtontwikkeling Kleine ontmoetingen in de buurt   
89 Communicatie (Digitale) wijkkrant voor meer bekendheid Gerealiseerd 

109 Communicatie Website wijkvereniging verbreden Deels gebeurd 
59 Communicatie Social Media meer gebruiken Gerealiseerd 

1 Leeftijdsbestendigheid Starters- en Zorgwoningen   
20 Leeftijdsbestendigheid Meer zitgelegenheid in de openbare ruimte   
81 Leeftijdsbestendigheid Huisarts ontbreekt in de wijk   
82 Leeftijdsbestendigheid Meer medische voorzieningen   
115 Ontmoeting-Burendag Buren-/Buitenspeeldag   

80 Ontmoeting-Buurtbus Buurtbus door de wijk   
64 Ontmoeting-Centraal Eetmogelijkheid in de wijk   
68 Ontmoeting-Centraal Maaltijden in een ontmoetingsplek   

5 Ontmoeting-Centraal Centraal wijkcentrum voor ontmoeten van jong 
en oud 

Inloopochtenden 

95 Ontmoeting-Inloop Ontmoetingsplaats bij de Plus   
62 Saamhorgheid-Organisatie Informatiepunt in de wijk   

107 Samenwerking Bij sportverenigingen aanhaken   
100 Samenwerking Sociale kaart maken   

88 Wijkidentiteit Elkaar groeten   
123 Wijkinrichting-

Dierenweide 
Soort dierenweide in de wijk   

13 Wijkinrichting-Fietsen Fietsveiligheid   
134 Wijkinrichting-Fietsen Paaltjes niet op fietspaden   
105 Wijkinrichting-Speeltuin Speeltuin   

55 Wijkinrichting-Veiligheid Veiligheidsgevoel vergroten (donkere hoekje, 
verlichting) 

  

2 Wijkinrichting-Wegen Parkeerbeleid en Veiligheid   
12 Wijkinrichting-Wegen Strooibeleid   

56 Wijkinrichting-Wegen Geluidsarm asfalt   
54 Wijkinrichting-Wegen Onderhoud groen en wegen   

110 Wijkinrichting-Wijkschouw Wijkschouw moet verbeterd worden Gerealiseerd 
60 Wijkinrichting-Wijkschouw Vaker wijkschouw en daadwerkelijk oplossen   

 

 

 



 


