
 

 

 

Inspreken beeldvormende tafel over het onderwerp 'Ontwikkelingsperspectief 
Horst en Telgt' tijdens de Politieke Avond van woensdag dd 20 jan 2021 

 

Het buurtschap Horst en Telgt is een prachtig gebied met nog authentieke zandwegen, houtwallen 
en weidevergezichten. 

De Buurtvereniging wil dit landelijk karakter en de buurtschapszin graag bewaren voor latere 
generaties. 

We zien echter ook dat de behoefte aan ruimte voor woningbouw , zonnevelden en windmolens niet 
is te stoppen. De invloed van deze projecten op het landschap en fauna is echter enorm, zoals u de 
laatste tijd ook in krantenartikelen hebt kunnen lezen. 

Om die reden is het belangrijk een visie te hebben hoe we deze toekomstige ontwikkelingen 
inpassen in het buurtschap zodat het unieke karakter van Horst en Telgt zoveel mogelijk wordt 
bewaard. 

Hoewel we positief zijn over het voorliggende ontwikkelingsperspectief betreft het hier slechts een 
deel van de toekomstige ontwikkelingen in het buurtschap.  

In dit plan is gedetailleerd uiteen gezet hoe 1 tot een paar woningen kunnen worden ingepast in de 
bestaande bebouwing.  

Grootschalige initiatieven zoals het CPO project, zonnevelden, windmolens en bedrijventerrein vallen 
buiten de strekking van dit plan en kunnen nu niet aan dit perspectief worden getoetst. 

Dat kan gemakkelijk leiden tot versnippering en onherstelbare schade aan het landschappelijk 
karakter van de buurtschappen  

Burgers, boeren en projectontwikkelaars  zijn ondernemend en initiatiefrijk.  

Na CPO, windmolens  en zonneweide aan de Schaapsdijk zullen meer initiatieven uw kant op komen. 

De afzonderlijke belangen zijn echter vaak verschillend.  

Deze initiatieven vragen dan ook om een gedegen afweging op grond van een duidelijke visie.  

De buurtvereniging vraagt de gemeente dan ook om voortvarend te komen tot een compleet 
ontwikkelperspectief voor de buurtschappen Horst en Telgt zodat  toekomstige grootschalige 
projecten verantwoord kunnen worden getoetst en ingepast. 

Op die manier kunnen de inwoners van Ermelo nog lang genieten van het bijzondere landschap van 
Horst en Telgt.  

De buurtvereniging Horst en Telgt wil  daar graag haar bijdrage aan leveren. 

 


