VERSLAG BEZOEK GEMEENTE DRONTEN

Bewondering voor aanpak
Vitale Vakantieparken Ermelo
We hadden de gemeente Dronten op bezoek. Zij kwamen kijken hoe we in Ermelo in het project Vitale Vakantieparken werken
aan het versterken van de verblijfsrecreatie. De gemeente Dronten staat op dit moment in de startfase voor het mogelijk
omvormen van twee recreatieparken naar een woonfunctie. Ze kwamen kijken hoe de gemeente Ermelo dit oppakt in
recreatiecluster Horst.
Wat hen als eerste opvalt is het grote aantal vakantieparken in Ermelo. Dat het er zo veel zijn, hadden ze niet gedacht. De
Programmamanager Omgevingswet Harriet was echt verrast: “100 parken!! Ongelofelijk, wat een hoeveelheid! En dan ook
nog eens een grote diversiteit in kwaliteit. Dat betekent dat je echt maatwerk moet leveren.”

Toekomstbestendig maken van het gebied
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Participatie en draagvlak
Participatie in een omvormingsproces is één van de sleutels voor succes.
Voor recreatiecluster Horst hebben we alle betrokkenen in het gebied
laten meedenken en meepraten. En nu ligt er een breed gedragen
omgevingsvisie waarmee we met z’n allen aan de slag gaan. Beleidsmedewerker Sonja ziet het belang van de samenwerking met de ondernemers: “voor het draagvlak is het belangrijk dat je de ondernemers ook
‘aan het werk zet’ en dat je eerlijk bent over wat je hen wel en niet kan
bieden en mogelijk kan maken.”
Er is veel bewondering voor het Ermelose team dat hier zoveel in heeft
geïnvesteerd en nu kan inzetten op het oogsten. De ontwikkeling naar
goede recreatie gebieden en nieuwe woonwijken is echt een ingewikkeld
proces met veel belanghebbenden. De Ermelose aanpak werpt zijn
vruchten af. Voor ons een heel nuttig bezoeken. Hier kunnen we van leren.

