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Dat hij vervolgens zelf in een kwaad
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grootste partij in Ermelo – stond buiten-

niet… Maar ik wilde rustig beginnen en niet

daglicht kwam te staan, heeft ook niet
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spel. “Dat men na veertig jaar toe was aan
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André Baars (59) legde begin november zijn ambt neer als burgemeester van Ermelo. Geen gemakkelijk
besluit, maar gezien de bestuurlijke situatie onontkoombaar. Bijna negen jaar mocht hij burgervader zijn.

Ermelo deze ellende besparen.”
door Marco van den Berg

De afspraak voor het afscheidsinterview
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schadevrij gebleven en dacht: nu is het
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mooi geweest.”
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Achteraf gezien veel te laat, zegt Baars.
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Ook toen hij het verzoek kreeg om de

burgemeester niet reageren in de uitzen-
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nieuwe wethouders meer te gaan coa-
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baan meer moet reizen.”

Ermelo koos onder zijn leiding voor een
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maart was de coalitie gevormd en de nieu-
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Vanuit de relatie
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vindt dat even prettig, daarom probeert hij
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Baars niet eerder wilde opstappen, heeft
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de deur kwamen of die me op straat
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we als college op de nieuwe plek bij elkaar
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Pijnpunten benoemen
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maar eigenlijk speel je tegen jezelf. Als ik

Beste gemeentebestuurder
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het eerste moment duidelijker moeten
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ho ho, ik wás uw burgemeester”.
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Voordat Baars naar Ermelo kwam was
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de krant en berichten op internet. Ook al
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We spreken af dat we hem niet als ‘het
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de Achterhoek belandde Baars prompt in
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Baars geen olie op het vuur gooien. Dit

modder gooien.”

de top vijf van beste gemeentebestuurders
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André Baars via
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deze QR-code.
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Rijk verenigingsleven
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partner en vroeg mij af of ik dan wel
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geschikt zou zijn voor zo’n functie.”

Jarenlang had Ermelo een rustig politiek

Meer reizen

Baars roemt de unieke natuur in Ermelo,

Maar niemand in Ermelo heeft daar ooit

klimaat, schetst Baars. “Dat veranderde

De ex-burgemeester wil weg uit Ermelo.

maar ook het rijke verenigingsleven en

een probleem van gemaakt, vertelt hij
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Geen vlucht. “O nee, zo zit deze Achter-

de vele voorzieningen – allemaal van een
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hoeker niet in elkaar”, zegt hij vrolijk.

ongekend hoog niveau voor een gemeente

Bekijk ook de
digitale boodschap van

Ook te bekijken op
www.ermelo.nl/baars

