
Onze 10 punten 

Ermelo is een mooie, groene, zorgzame gemeente. 

Daarom willen we vasthouden wat goed is en ons inzetten 

waar verbetering nodig is! 

 

1. Samen met u. We betrekken wijkverenigingen, 

buurtverenigingen en coöperaties actief bij ontwerp en 

uitvoering van projecten. 

2. Er moeten meer woningen komen voor jongeren en 

mensen met lage inkomens. Als we een woning bouwen, 

planten we ook een boom.  

3. We willen van Ermelo een toonaangevende 

fietsgemeente maken. We willen veilige routes voor 

scholieren, woon-werk verkeer en toeristen. 

4. Zo snel mogelijk willen we grootschalige, duurzame 

energieopwekking. Omwonenden en grondeigenaren 

moeten daarvan profiteren. 

5. We zijn trots op de natuur in Ermelo. We willen de 

natuur ‘beleefbaar’ houden door onderhoud van fiets- 

en wandelpaden en de aanleg van insectvriendelijke 

‘blije bermen’.  

6. Mantelzorgers moeten meer ondersteuning krijgen. 

7. Als je aan de bel trekt omdat je in de schulden zit moet 

je binnen twee weken hulp krijgen.  

8. We willen industrieterrein Veldzicht verder 

ontwikkelen en van Kerkdennen in de toekomst een 

woonwijk maken.  

9. De kosten van sportaccommodaties kunnen omlaag 

door investering in duurzame energievoorzieningen en 

door veelvuldig (breed)  gebruik. 

10. Bewegen is gezond. Daarom gaan we de trimbaan 

herstellen.  

 

Onze Missie 

Vertrouwen 

 
Wij stellen ons vertrouwen op God. Vanuit dat 

vertrouwen handelen wij en zetten wij ons in voor 

Ermelo. Wij willen bijdragen aan het vertrouwen in de 

samenleving; met name tussen politiek en inwoners.  

 

Samen 

 
Als mensen zijn wij aan elkaar gegeven, hoe 

verschillend we ook zijn. In Ermelo zien we naar elkaar 

om. Iedereen van jong tot oud, verdient een waardig 

leven.  

 

Duurzaam 

 
Wij dragen zorg voor Gods schepping. Daarom 

maken wij zorgvuldige keuzes ten aanzien van milieu 

en natuur. De aarde blijft leefbaar voor de generaties 

na ons.  

 
Meer informatie over visie, standpunten of het 

programma van ChristenUnie Ermelo? 

 

 

 

www.ermelo.christenunie.nl 

 

 

bestuur@ermelo.christenunie.nl 

 

 

CUErmelo 

 

ChristenUnie Ermelo 

 

 

Vertrouwen, Samen 

Duurzaam 

 

Onze kandidaten voor de 

gemeenteraad 2018-2022 

 

(v.l.n.r.:) Dick Tillema (nr.3), Jet Weigand-Timmer (5), 

Jos van der Deure (4), Folkje Spoelstra (lijsttrekker), 

Ronald van Veen (2), Stefan Fiddelaar (6) 

 

Ook op de kandidatenlijst staan: Bob Roukema, 

Adriaan Versluis, Liesbeth Urbach-Bakker, Jan van 

Eijsden, Kees Hofman, Willem Jan Mazier, Dries 

Stoel, Peter Baas, Gert Kardol en Gert-Kees Larooij
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Onze kandidaten 

 

De eerste 4 kandidaten van de lijst van de ChristenUnie 

Ermelo stellen we graag aan u voor: 

 

Folkje Spoelstra 

“Laten we steeds het goede 

blijven doen” (Galaten 6: 9) 

Dit is uitgangspunt in het 

persoonlijk leven van Folkje en 

voor haar bijdrage aan de 

samenleving van Ermelo. Het is 

van grote waarde dat we 

omzien naar elkaar en 

waardevol leven voorop 

hebben staan. Meedoen, ook 

met moeilijkheden, betaald of onbetaald werk: je hoort erbij.  

Onze lijstaanvoerder is 46 jaar, is getrouwd en heeft twee 

volwassen zonen.  

Sinds 2010 is Folkje Spoelstra raadslid voor de ChristenUnie. 

Zij heeft veel ervaring en kennis van politieke zaken. Sinds een 

half jaar is zij fractievoorzitter en in die functie heeft zij 

samenwerking en verbinding voorop staan. Samenwerking 

met inwoners waar het kan en concrete plannen verbinden 

met de visie op zorg, groen, wonen en klimaat. Zo doet Folkje 

dat. 

Folkje werkt als ambulant psychiatrisch verpleegkundige in de 

ouderenpsychiatrie bij GGZcentraal.  

Ook is ze actief hardloopster en pleitbezorger voor ‘iedereen 

meer bewegen’!  

 

 

 

Ronald van Veen 

“De aarde is door God aan de 

mens gegeven om daar als goed 

rentmeester over te heersen” 

(naar Psalm 115: 16) 

 

Vanuit deze opdracht doet 

Ronald zijn werk voor Ermelo en 

de buurtschappen die wij rijk 

zijn. Ronald: “De komende 4 jaar 

wil ik bereiken dat Ermelo het 

groene recreatieve hart op de 

Veluwe blijft, waar het goed 

toeven is voor onze recreanten. Als gids op ons landgoed 

Staverden weet ik hoe belangrijk het is om goede recreatieve 

voorzieningen te hebben om zo onze natuur- en 

cultuurhistorie beleefbaar te maken. Ook is het belangrijk om 

te investeren in goede kwalitatieve woonruimte voor al onze 

inwoners en het onderhouden van een goede infrastructuur in 

Ermelo.”  Ronald van Veen (38 jaar) is nummer 2 op onze lijst 

en onze kandidaat-wethouder. Hij werkt als businesspartner 

HRM bij Icare. Vanuit zijn ervaring met de ondernemingsraad 

is hij regelmatig in gesprek met werknemers en 

afvaardigingen daarvan. Heldere  communicatie vindt hij dan 

ook van groot belang. 

 

 

Dick Tillema 

“Werp je brood uit op het 

water en je zult het vinden 

na vele dagen” (Prediker 

11: 1) 

 

In vertrouwen op God 

goed doen aan iedereen: 

dat is wat Dick beweegt. 

 

 

Als coalitiepartner heeft de ChristenUnie de afgelopen jaren 

heel veel bereikt. Dick wil graag verder met de belangrijke 

onderwerpen: duurzame energie opwekken, ruim baan voor 

de fiets creëren, aandacht hebben voor de natuur, een 

financieel gezonde en zelfstandige gemeente blijven. 

Dick Tillema (51) is bestuurslid van ChristenUnie Ermelo en 

staat nr. 3 op de lijst. Hij is getrouwd, heeft 3 kinderen en 

hoopt binnenkort opa te worden. Dick is manager 

bedrijfsvoering bij 3xM, een stichting die christelijke TV 

verzorgt in moeilijk toegankelijke landen.  

 

Jos van der Deure 

“Heb uw God lief, met 

heel uw hart en ziel en 

verstand en heb uw 

naaste net zo lief als 

uzelf” (Mattheüs 22: 37) 

 

Ieder mens zien als een 

uniek schepsel van God 

met zijn mogelijkheden, 

gaven en kwaliteiten, maar 

ook met zijn beperkingen, 

is het uitgangspunt bij Jos. 

Hij zoekt voortdurend naar mogelijkheden om iedereen een 

volwaardige plek in de samenleving te laten innemen. Die 

zorg voor elkaar maakt Ermelo tot een unieke gemeente op 

de Veluwe.  

Jos van der Deure is nummer 4 op de lijst. Als trainer Samen 

Dementie Vriendelijk bij Alzheimer Nederland draagt Jos zijn 

kennis over bij veel gemeenten en organisaties. 

Hij is 65 jaar, getrouwd en heeft 6 kinderen en is inmiddels 8 

keer opa. Hij heeft ruim 40 jaar gewerkt in de 

gezondheidszorg. 

 

 

 


