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 V O O R  E L K A A R ! ?I N H O U D

PS. Ons verkiezingsprogramma 
heet ‘Voor elkaar?! Samenleven 
in vertrouwen’. Lees er meer over 
op pagina 8 en 9.

De politiek die vertrouw je 
toch al lang niet meer?

‘Doe normaal man, dit geloof je toch niet?’ ‘Het heeft geen zin om met jullie in gesprek te gaan, het 
is toch allemaal al beklonken.’ Zo maar wat reacties die ik in de afgelopen jaren als wethouder 
kreeg. Van een vader die op zoek is naar een woning voor zijn dochter. Van een buurtbewoner die 
reageert op voorstellen voor een zonneveld. Het zijn reacties die mij doen beseffen dat lang niet 
iedereen de overheid vertrouwt. En dat ook niet iedereen weet wat die overheid doet. Voor ons 
als lokale politici is er wat dat betreft nog genoeg werk te doen.

Maar ik zie in onze gemeente ook een grote saamhorigheid. Mensen kijken naar elkaar om, zorgen 
voor elkaar. Zetten zich als vrijwilliger of mantelzorger belangeloos in. In de straat, in de kerk, rond 
het sportveld of bij één van onze vele zang- en cultuurverenigingen. Elke kern is anders, samen 
maken we een hechte samenleving. 

‘Voor elkaar?! Samenleven in vertrouwen’. Dat is de komende vier jaar onze leidraad. We willen ons 
werk blijven doen met een vraag als grondhouding: In wat voor gemeente willen we wonen? Wie 
kunt u zijn voor uw familie, voor uw buren? Maar ook: wat hebt u van ons als overheid nodig? We 
geloven daarnaast dat onderling vertrouwen de basis is voor een goede samenleving. We 
vinden het belangrijk om het gesprek met elkaar aan te gaan. En we willen transparant zijn in de 
keuzes die we maken. 

U staat straks ook voor een belangrijke keuze. Op 14, 15 en 16 maart kunt u uw stem uit-
brengen op één van de kandidaat-raadsleden. Dit magazine geeft een beeld van onderwerpen die 
wij als ChristenUnie-SGP belangrijk vinden. Waar wij – terugkijkend op de afgelopen vier jaar - trots 
op zijn of waar wij ons voor in willen blijven zitten. We hopen dat het u inspireert om weloverwogen 
uw stem uit te brengen. 

Ik wens u veel leesplezier!

Namens de kandidaat-raadsleden van de ChristenUnie-SGP,

Lijsttrekker

Harke Dijksterhuis

Eerste 10 kandidaten van de ChristenUnie-SGP

‘Zowel winnen als 
verliezen doe je 

met elkaar’

‘Een tikkeltje 
vrijbuiterig zijn we 
hier wel’, aldus de 
dorpsdominee
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geeft kwetsbare 
gezinnen wat lucht
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M A G A Z I N E  C H R I S T E N U N I E - S G P

DIT
 ZIJN WIJ. 
KIJKT U MEE?

Daan en Jasper bouwen samen 
met juf Sietske een kleurige toren. 

We bouwen samen in en aan   
      onze gemeente. Letterlijk 
                   en figuurlijk.

Oma Post krijgt van Fien een 
mooi plantje; Han houdt haar 
hand vast zodat ze niet valt.

Samen zien en helpen we 
elkaar. Oud en jong. Dat kan 
alleen als we op elkaar kun-
      nen vertrouwen en ons 
                   veilig voelen. 

Stem op 
ChristenUnie-SGP

Wim rolt een zebrapad uit 
voor Marjon zodat ze veilig 
verder kan.

Als politieke partij staan 
we in dienst van de men-
sen die het nodig hebben: 
mensen die zorg nodig 
hebben; minima; mensen 
in een kwetsbare situatie.        
      Samen werken we aan 
                   oplossingen.

Harke is op weg op de campagnefiets van de 
ChristenUnie-SGP. Elena wijst waar hij naartoe moet.

Waar gaan we heen als gemeente? Laten 
      we daarin naar elkaar luisteren, en dan                   
                   vooral naar de volgende generatie.

Voor elkaar?!
Wat dacht u toen u de titel op onze voorkant zag? Voor elkaar? 

Denken wij het soms voor elkaar te hebben? Het ligt iets anders. Natuurlijk willen we graag 
veel voor elkaar krijgen. Maar dat is niet wat we bedoelen. Wij geloven dat je alleen in een samen-
leving die het ‘voor elkaar ‘heeft tot bloei kan komen. Wij geloven dat je in een gemeente die oog 

‘voor elkaar’ heeft prettig kan wonen. Wij weten dat we om veilig en in vertrouwen te kunnen 
samenleven elkaar nodig hebben: inwoners én politiek. Voor elkaar - dit is ChristenUnie-SGP.

Eloïse en Daniëlle kletsen over 
van alles, zich onbewust van 
waar ze zich bevinden.

Welke kant we ook op 
gaan, we geloven dat God 
ons vasthoudt en met ons 
gaat. Daarin ligt ook het 
       vertrouwen van de
                ChristenUnie-SGP.

W W W. N I J K E R K . C H R I S T E N U N I E - S G P. N L
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Onverwoestbaar, onderhoudsvrij, volledig 
recyclebaar en helemaal Hollands. Deze cir-
culaire fiets in blauw en oranje gebruiken we 
niet voor niets om ons als ChristenUnie-SGP 
te laten zien in Nijkerk. Als voorbeeld van 

duurzaamheid, Hollands vakmanschap, lef 
en innovatie past deze fiets heel goed bij 
ons: gericht op een duurzame toekomst. Ook 
voor de sociale kant is aandacht; een deel 
van de fiets wordt gemaakt in een sociale 
werkplaats.
U ziet ons de komende weken door Nijkerk 
fietsen, terwijl we langs gaan bij bedrijven, 
mensen en initiatieven om iets te geven. 
Fiets gerust een stukje mee!
www.dutchfiets.nl

Fietsen voor elkaar

Op onze duurzame campagnefietsen brengen 

we deze maand bezoekjes aan mensen, orga-

nisaties en initiatieven die voor een waardevolle 

inbreng zorgen in onze samenleving. Onze 

kandidaten van de kieslijst Harke, Wim, Marina, 

Menno, Joost, Nelleke, Jaco en Hans (zie pagina 

20 en 21) kiezen zelf een mooie bestemming 

uit die ze na aan het hart ligt. Lees en bekijk 

er alles over op onze site: 

www.nijkerk.christenunie-sgp.nl/actueel

Meer weten over de geschiedenis? Kijk dan eens 
op nijkerk.christenunie-sgp.nl/geschiedenis

Niet vanzelfsprekend

Wist u dat Nijkerk een van de 34 
gemeenten in Nederland is waar een 
combinatielijst ChristenUnie-SGP
meedoet aan de verkiezingen? 
Het is dus niet vanzelfsprekend 
dat we ook samen een magazine 
maken. ‘We zijn verschillend, onze 
achterban is verschillend, maar wij 
denken juist samen voor Nijkerk 
het verschil te kunnen maken. We 
hebben dan ook bewust opnieuw 
gekozen voor het voortzetten van 
onze samenwerking’, vertelt Freek 
Rebel, voorzitter ChristenUnie 
Nijkerk. Zijn collega, voorzitter SGP 
Nijkerk, Marinus Slootweg, vult aan: 
‘Wij geloven dat wij samen een sterk 
christelijk geluid kunnen laten horen 
en een waardevolle bijdrage kun-
       nen leveren aan het besturen 
                van de gemeente Nijkerk.’

W E L K O M

ChristenUnie.SGP.Nijkerk.Hoevelaken

cusgp_nijkerk_hoevelaken

ChristenUnie-SGP Nijkerk

Doe de stemwijzer

Wilt u weten hoe onze standpunten 
zich verhouden tot die van de andere 

partijen? Doe dan de Stemwijzer 
van de gemeente Nijkerk.

Kijk op www.nijkerk.eu 
en zoek op stemwijzer.

Stemmen?   
      Natuurlijk!

We zijn ook online 
Een magazine, is dat niet een beetje ouderwets? 
Wij denken van niet! Met dit magazine willen we u 
echt iets in handen geven. Met mooie verhalen en 
mooie mensen uit heel Nijkerk. Een magazine dat 
van waarde wil zijn, voor uzelf en uw naasten, in 
gesprekken, in gedachten, en in het bepalen van uw 
keuze. Wij hopen dat u dat op prijs stelt! Natuurlijk 
zijn we ook online te vinden. Op onze website en 
social media vindt u filmpjes, verhalen en extra 
informatie die naadloos aansluiten bij de verhalen 
in dit magazine. We zien u ook graag online! 

Heeft u onze 
fiets al gespot?

Gijs Blokhuis 
(84 jaar), Nijkerk:

Waarom stemt u (nog steeds)?
Ik kan niet anders; ik vind stem-
men heel belangrijk; de politiek 
staat hoog op mijn agenda.

Waarom vindt u een lokale 
christelijke partij belangrijk?
De lokale politiek gaat over
onze eigen leefomgeving. Een
christelijke meerderheid in de 
politiek kan doorslaggevend 
zijn voor de besluitvorming op 
plaatselijk niveau over onder-
werpen die ons nauw aan het 
hart gaan.

Heeft u een voorbeeld van 
zorg voor elkaar?
Wij hebben een taak gekregen 
van God om voor onze naasten 
te zorgen. Praktisch, financieel, 
waar we kunnen en met liefde. 
Het grootste gebod van God 
aan ons is: heb de ander lief 
zoals jezelf.

Op woensdag 16 maart 2022 zijn 
de verkiezingen voor de gemeen-
teraad. Op maandag 15 en dinsdag 
16 maart kan er ook al bij een aan-
tal stemlokalen worden gestemd. 
Iedere inwoner van Nijkerk van 18 
jaar en ouder mag stemmen. Zo 
bepaalt u mee welke raadsleden 
in de gemeenteraad komen. De 
raadsleden beslissen de komen-
de 4 jaar over de plannen van de 
gemeente. Daarom is het belang-
rijk dat u stemt als u invloed wilt 
uitoefenen.

In Nijkerk zijn er 27 gemeente-
raadsleden waarvan zes van de 
ChristenUnie-SGP. Ook leverde de 
partij twee wethouders. Wij hopen 
dat we dit ook voor de periode 
2022-2026 mogen bereiken. In dit 
magazine leest u waar wij ons 
voor willen inzetten en met wie 
we dat willen doen. 

www.nijkerk.eu/verkiezingen

Elke stem telt

‘Ik voel het als een plicht 

en verantwoordelijkheid 

om te stemmen’

Jasmijn (18)

‘Mijn stem kan 
invloed hebben’

Eveline (20)

We doen het samen
De afgelopen vier jaar heeft de ChristenUnie-SGPvolop bijgedragen aan het bestuur van de gemeen-te Nijkerk. Als grootste coalitiepartij mochten we met Harke Dijksterhuis en Wim Oosterwijk zelfs twee wethouders leveren. We zijn er in geslaagd om ver-schillende dingen verder te brengen en voor elkaar te krijgen. Maar dat deden we nooit alleen. Diverse initiatieven kwamen van u, als inwoner of lokale organisatie. Beleid werd samen met u gemaakt. De medewerkers van de gemeente zetten zich elke dag volop in en de fracties in de gemeenteraad werken op een heel prettige en constructieve manier met elkaar samen. Op die manier dragen we samen bij aan een gemeente waar het goed en mooi samen leven is. 

Wat vindt
 u belangrijk? Kijk op 
pagina 34 en puzzel 

mee!

nijkerk.christenunie-sgp.nl

Agenda
In aanloop naar de verkiezingen zijn
we te vinden bij allerlei activiteiten: 
van debatten en politieke cafés tot 
werk- en fietsbezoeken. Kijk voor de 
actuele agenda en locaties op: 
nijkerk.christenunie-sgp.nl/agenda

6
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V E R K I E Z I N G S P R O G R A M M A

6 / Voor kwetsbare inwoners
We zetten ons in voor een samenleving 
waarin iedereen meedoet. Er is daarbij 
vooral aandacht voor de kwetsbare inwo-
ners: de cliënt en zijn vraag staat centraal. 
Er moet een adequaat aanbod van zorg 
zijn, waarbij de cliënt zoveel mogelijk zelf 
de regie heeft. We blijven kritisch op dat-
gene wat de overheid/samenleving betaalt 
en wat inwoners zelf kunnen oppakken. 
Zo houden we de zorg betaalbaar.

7 / Ouderen zijn waardevol
Ouderen betekenen veel voor onze 
samenleving. Gelukkig worden zij steeds 
vitaler. Daardoor kunnen ouderen een 
enorme bijdrage aan het lokale vrijwilli-
gerswerk blijven leveren. Dit blijven we 
stimuleren. Maar er is wel een gerichte 
aanpak op vergrijzing nodig. We willen 
nieuwe vormen van samenwerking tussen 
formele en informele zorg verkennen. 
Mantelzorgers zijn van onschatbare waar-
de en overbelasting van de mantelzorgers 
willen we als gemeente zoveel mogelijk 
voorkomen.

8 / Sterke gezinnen
Kinderen moeten in Nijkerk gezond en 
veilig op kunnen groeien. Daarom moet 
er voldoende aandacht zijn voor het 
bevorderen van sterke en liefdevolle 
gezinnen. Kinderen zijn het beste af als 
hun ouders het samen goed hebben. 
Waar mogelijk moet worden voorkomen 
dat echtscheidingen vechtscheidingen 
worden. De gemeente kan helpen door 
het aanbieden van ouderschapscursus-
sen, het indiceren van relatietherapie of 
het stimuleren van initiatieven 
waarbij ouders 
andere ouders 
ondersteunen.
 

9 / Bouwen met respect 
voor het landschap
Om de woningen betaalbaar 
te houden is het belangrijk 
dat de gemeente zowel binnen 
als buiten de bebouwde kom vol-
doende blijft bouwen. We bouwen 
gemiddeld 250 woningen per jaar. 
Waardevolle landschappen willen we 
behouden. We kunnen dit niet alleen. 
De Rijksoverheid krijgt met het nieuwe 
kabinet een steeds grotere rol en als 
gemeente Nijkerk kunnen we de inves-
teringen voor (openbaar) vervoer niet 
alleen betalen. Het is daarom belangrijk 
om samen te werken met de regio
Amersfoort en de regio Foodvalley.

10 / Betaalbaar bouwen voor de 
eigen inwoners
Het is belangrijk dat nieuwbouwwoningen 
betaalbaar blijven. Een groot deel is be-
stemd voor het lage en middensegment 
(maximaal € 344.500,-). Waar het kan, 
komen eigen inwoners als eerste in aan-
merking voor deze nieuwbouwwoningen.    

11 / Nieuwe woonvormen 
Onze lokale samenleving vergrijst steeds 
sneller. Het is belangrijk dat er de 
komende jaren meer aandacht is voor 
de woonbehoefte van senioren. Bij elk 
nieuwbouwproject bekijken we hoe dat 
het beste kan worden gedaan. Alterna-
tieve en sociale woonvormen (bijvoor-
beeld ‘knarrenhofjes’) kunnen helpen om 
eenzaamheid tegen te gaan en contacten 
tussen generaties te bevorderen. 

Voor elkaar... de komende vier jaar
Onze ambities, speerpunten en inzet hebben we samengevat in 

ons verkiezingsprogramma. Hier vindt u de highlights van wat wij
belangrijk vinden voor Nijkerk de komende vier jaar.

Ruimte voor duurzame bedrijfs-
voering in de landbouw

Tegengaan voedselverspilling via 
lokaal en regionaal actieprogramma

Doorzetten subsidieregeling 
groene daken en collectieve 
inkoop regentonnen

Uitvoeren Schone Lucht Akkoord: 
stimuleren filters bij houtkachels

Laagdrempelige ontmoetingspunten 
voor jong en oud per kern of wijk

Stop Drugs Nijkerk versterken

Geen bordelen of coffeeshops

Verder verbeteren aanrijtijden 
ambulance in Nijkerk

Adequate gemeentelijke 
organisatie die meegroeit 
met bevolkingsgroei

Laagdrempelige - voor jong en oud 
toegankelijke – dienstverlening

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Wilt u ons complete 
verkiezingsprogramma lezen? 

Dat kan natuurlijk! Scan de 
QR-code en lees hem online

SPEERPUNTEN 1-2

SPEERPUNTEN 6-7-8

SPEERPUNTEN 9-10-11

3 / Isoleren woningen 
Het snel isoleren van bestaande woningen 
heeft hoge prioriteit. We beginnen met 
de woningen met lage energielabels. We 
willen de mogelijkheden van het Nationaal 
Isolatieprogramma - dat er mede dankzij 
de landelijke ChristenUnie gekomen is - zo 
veel mogelijk benutten en inwoners en 
bedrijven waar mogelijk ondersteunen. 
Het is belangrijk dat de omslag naar aard-
gasvrije wijken voor iedereen betaalbaar 
blijft. Iedereen kan een bijdrage leveren 
door kritisch te kijken naar zijn eigen 
energieverbruik.

4 / Duurzame opwek van energie 
De gemeente Nijkerk moet in 2050 
energieneutraal zijn. De energie die 

we verbruiken moet volledig duurzaam 
zijn opgewekt. Alle daken die daarvoor 
geschikt zijn gebruiken we voor zonnepa-
nelen. Bij nieuwbouw van woningen en 
bedrijven is dit zoveel mogelijk verplicht. 
In aanvulling daarop blijven zonnevelden 
en het plaatsen van windmolens nodig. 
Plannen hiervoor stellen we samen met 
inwoners en bedrijven op.

5 / Fiets en openbaar vervoer 
Ruim baan voor duurzame vervoersmid-
delen! Voor vervoer binnen en tussen de 
kernen van onze gemeente stimuleren we 
het fietsgebruik. Het openbaar vervoer in 
Nijkerk moet op een hoogwaardig niveau 
worden gebracht. Dit betekent voor stati-
on Nijkerk een frequentie van vier treinen 
per uur, voor station Hoevelaken kan de 
bereikbaarheid in oostelijke richting beter. 
In de woonwijken faciliteren we het plaat-
sen van laadpalen voor elektrische auto’s. 

SPEERPUNTEN 3-4-5

Duurzaamheid

Samenleven

1 / Hoezo voor elkaar?!
‘Voor elkaar?! Samenleven in vertrou-
wen’. Dat is de komende vier jaar de 
leidraad van de ChristenUnie–SGP in 
Nijkerk. Een slogan met een vraag-
teken. Daar is bewust voor gekozen. 
Omdat we ons werk willen doen aan 
de hand van vragen als: In wat voor 
gemeente willen we wonen? Wie kunt 
u zijn voor uw familie, voor uw buur-
man of buurvrouw? Maar ook: wat 

hebt u van ons als overheid nodig? 
We geloven dat onderling vertrouwen 
de basis is voor een goede samenle-
ving. Als christelijke politieke partijen 
willen we midden in die samenleving 
staan. We willen met u in gesprek zijn 
en blijven, open en eerlijk. 

2 / Iedereen doet mee
Iedereen kan en mag meedoen in de 
samenleving. Maar dat is soms best 

lastig. Een goede toegankelijkheid
van gemeentelijke gebouwen en 
openbare ruimtes is belangrijk. Het 
moet makkelijk zijn om de juiste in-
formatie van de gemeente te vinden 
en te krijgen. Ook voor mensen met 
een zintuigelijke handicap en ook 
voor mensen zonder digitale 
vaardigheden. Discriminatie gaan 
we tegen. 

Onze 
speerpunten 
vindt u overal 

in dit magazine 
terug. Leest 

u mee?

Zorg
Wonen

10 
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Op zijn kantoor in het stadhuis hangen 
twee luchtfoto’s: eentje uit 1920 van de 
stad Nijkerk en eentje van veel recenter 
datum van een agrarisch gebied met 
windmolens in Groningen, bij Uithuizer-
meeden. Daar is hij geboren en getogen 
op het akkerbouwbedrijf van zijn ouders. 
Hij deed de studie landbouwtechniek in 
Wageningen en streek een tijd daarna, 
in 2005, met zijn gezin in Nijkerk neer. 
Harke Dijksterhuis voelt zich thuis ‘in deze 
centraal gelegen plaats waar kinderen 
veilig kunnen opgroeien, met alle voor-
zieningen die daarvoor nodig zijn – van 
onderwijs tot sport, welzijn en cultuur.’ 

Tiny houses
In 2018 werd hij wethouder, een functie 
die hij 24/7 uitoefent. Eén van de eerste 
projecten die hij oppakte, was dat van de 
tiny houses op de Spoorkamp – ‘fijn dat ze 
er nu zijn.’ Hij houdt van zijn werk op het 
snijvlak van overheid en samenleving. ‘Ik 
wil mensen bij elkaar brengen en ervoor 
te zorgen dat iedereen kan meedoen in 
de maatschappij.’ Zijn portefeuille is breed 
– drie onderwerpen staan wat hem betreft 
bovenaan: wonen, duurzaamheid en zorg.

Betaalbare woningen voor onze
eigen inwoners
In Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken is 
het bouwtempo versneld naar 250 
woningen per jaar, zegt hij. ‘We hebben 
in onze woonvisie helder vastgelegd dat 

we voor álle inwoners van de gemeente 
Nijkerk bouwen. Dankzij onze inspannin-
gen is maximaal 40 procent voor de vrije 
sector en 60 procent voor de lage- en 
middeninkomens. Daarmee voeren we 
vergaand beleid om de huizen voor de 
lokale doelgroepen te behouden.’

Energieknop
De grote ambitie voor Nijkerk is om in 
2050 energieneutraal te zijn. Of dat gaat 
lukken, weet niemand, maar de eerste 
stap moet wel gezet worden om de 
impact van klimaatveranderingen te be-
perken, vindt de wethouder. ‘Dit betekent: 
1,5 procent energiebesparing per jaar en 
alle daken vol met zonnepanelen. 
Daarnaast ontkomen we ook niet aan 
plannen voor windmolens en zon-op-land. 
In de eerste plaats wil ik mensen ervan 
bewust maken wat ze zelf kunnen bijdra-
gen aan klimaatverbetering. En dat is veel! 
Te beginnen met zuinig om te gaan met je 
energieknop.’ 

Voor elkaar
Hij zoekt altijd de dialoog, of het nu is 
op het schoolplein, het bedrijventerrein, 
de vergader zalen van de Foodvalley of 
aan tafel bij één van de inwoners. ‘Het 
onderlinge gesprek heb je nodig om op-
lossingen te bedenken voor ingewikkelde 
problemen. Denk aan de toenemende 
vergrijzing en de afnemende beschikbaar-
heid van mantelzorgers. Hoe pakken we 

dat aan?’ Zijn vertrekpunt is de wederke-
righeid: wat doe je voor elkaar, wat kun 
je zelf en wat mag je van de overheid 
vragen?

Inspiratie
Zijn leidraad is openheid, luisteren en eer-
lijk zijn. ‘Mijn inspiratie vind ik in het geloof 
dat God ons de aarde in bruikleen geeft 
en dat wij er netjes voor moeten zorgen. 
Ik vind het bijzonder om te zien dat zoveel 
inwoners van Nijkerk daar hun schouders 
onder zetten. De bereidwilligheid bij clubs, 
verenigingen en kerken om de handen uit 
de mouwen te steken voor een ander, is 
indrukwekkend en maakt me blij.’

Wethouder Harke Dijksterhuis zit het liefst aan tafel in gesprek met inwoners, 
organisaties en mede-overheden om aan oplossingen te werken voor ingewikkelde 
problemen. ‘Hoe ben je er voor elkaar en hoe kunnen we samen een stap verder 
zetten?’ 

Het goede doen voor 
elkaar in Nijkerk

Het onderlinge gesprek
is nodig om samen een

stap verder te zetten

Harke over wonen, zorg 
en duurzaamheid....

Harke draait al twaalf jaar 
mee in de Nijkerkse politiek, 
eerst als commissielid, van 
2014-2018 als raadslid en sinds 
2018 als wethouder. 

Download het verkiezingspro-
gramma van ChristenUnie-SGP 
op nijkerk.christenunie-sgp.nl
/verkiezingen

Harke Dijksterhuis // 46 jaar // Wethouder 

Harke Dijksterhuis is wethouder en 
lijsttrekker namens ChristenUnie-SGP

Nijkerk. Hij zwemt en wandelt, houdt van voetbal, cabareten detectives. 
Hij is getrouwd met Annemiek en heeft drie kinderen.

P O R T R E T  -  P O L I T I E K L I J F S P R E U K

Psalm 103: 
Wees blij, je hebt 

zoveel mooie dingen 
van God gekregen.
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Hun huis aan de Oude Barneveldse-
weg -bouwjaar 1932- had energielabel 
G toen ze het in april 2017 kochten. 
Arie Kraan maakte er met zijn gezin 
een energieleverende woning van, als 
eerste in Nijkerk. ‘We kunnen blijven 
praten over verduurzamen, maar ik 
wilde gewoon aan de slag.’ 

Kraan isoleerde zijn huis goed, legde zon-
nepanelen op het dak, installeerde een 
warmtepomp en koos voor energiebe-
sparende maatregelen. De woning levert 
daarmee genoeg energie om zelfs zijn 
elektrische auto te laten rijden. De kennis 
en ervaring die hij thuis opdeed, zet hij 
in als energiecoach en duurzaamheids-
adviseur bij de gemeente Nijkerk. Wie de 
gemeente belt voor advies kan Kraan aan 
de lijn krijgen. ‘En ik kan mensen thuis 
uitnodigen om te laten zien en ervaren 
hoe verduurzaming eruit ziet.’
 

100 maanden
Het is hard nodig aan de slag te gaan, 
vindt Kraan. ‘Over 100 maanden is het 
2030; dat moeten we in Nederland 
50 procent minder CO2 uitstoten. Dat 
is een hele uitdaging.’ De drijfveer van 
Kraan? ‘Ik ben geboren in de jaren zestig. 
Zuinig leven was toen heel normaal. Ik 
vind het belangrijk beslissingen te nemen 
die ik kan verantwoorden richting mijn 
kleinkinderen. Als christen vind 
ik dat we duurzaam moeten 
omgaan met de aarde. 
Ik heb niet het idee dat 
ik de planeet kan redden, 
maar we hebben die wel 
cadeau gekregen. 
Reden genoeg om 
er goed voor te 
zorgen.’

Er is, mede dankzij de ChristenUnie-SGP, 
stevig ingezet op het realiseren van een 
duurzaam Nijkerk. Zo wil de gemeente 
dat alle energie die in onze gemeente in 
2050 wordt gebruikt duurzaam is opge-
wekt. Daarvoor is het nodig om energie te 
besparen (zo’n 1,5% per jaar) en veel zon-
nepanelen te plaatsen, op bijvoorbeeld 
daken en geluidswallen. Ook inwoners en 
bedrijven kregen via de gemeente gele-
genheid om zelf een bijdrage te leveren 
aan een mooiere en groenere aarde. 
Bijvoorbeeld door:
w  Introductie van de PMD-container 
w  Luierrecycling 
w   Subsidie voor regentonnen en groene 

daken
w   Subsidie voor energievouchers (eigena-

ren) en energieboxen (huurders)
w   Lespakketten voor leerlingen van de 

 basisschool (Junior Energiecoach)
w   Informatievoorziening 

(Klimaatkamer, website)

w  Volop inzetten op het isoleren van woningen. Hierbij 
maken we gebruik van het landelijk Isolatieprogramma 
dat er mede dankzij de ChristenUnie en SGP is gekomen.

w  Goede financieringsmogelijkheden, met name voor la-
gere inkomens; energiearmoede willen we voorkomen.

w  Alle geschikte daken vol: duurzame opwek van energie 
via zonnepanelen op daken en geluidswallen. Groot-
schalige opwek via een zonneveld en windmolens is 
noodzakelijk. Inwoners en bedrijven praten en doen 
actief mee bij de realisatie hiervan.

Lees ze allemaal 
op pag. 8 en 9

Als ik Nijkerk binnenkom en de mooiste 
kerktoren van Nederland zie, dan voelt 
dat als thuiskomen. Nijkerk is een fijne 
plek om te wonen, leven, naar school te 
gaan en op te groeien. Juist nu staat de 
Nijkerkse politiek voor belangrijke keuzes. 
Jeugdzorg, wonen en klimaat; het zijn bij 
uitstek thema´s die van invloed zijn op 
het leven en de toekomst van jongeren. 
En toch laat deze groep weinig van zich 
horen in de lokale politiek. Je hoort wel 
eens: ‘Als jij je niet met de politiek 
bemoeit, dan bemoeit de politiek zich 
wel met jou.’ En die uitspraak klopt. Want 
de gemeente gaat over hoeveel en waar 
er huizen worden gebouwd en wat er 
gedaan wordt om de klimaatdoel stelling 
te halen. 

Niet alleen jongeren laten de politiek links 
liggen; te vaak laat de politiek ook jon-
geren links liggen. Op inspraakavonden 
hoor je soms veel weerstand tegen meer 
bouwen of het plaatsen van zonnepane-
len of windturbines. Omdat jongeren op 
dit soort avonden schitteren door afwezig-
heid, kan het een vertekend beeld geven. 
Juist jongeren  beseffen dat windener-
gie, zonne- energie en meer huizen 
nodig zijn om ook in de toekomst fijn 
te wonen,  leven, naar school te gaan 
en op te groeien in Nijkerk. Ik hoop dat 
de gemeente de komende periode zoekt 
naar mogelijk heden om meer met jonge-
ren in contact te komen. 
Niet alleen omdat 
we goede ideeën 
hebben, maar 
ook omdat 
het gaat 
over onze 
toekomst!

Onze ambitie 
voor een 
duurzaam Nijkerk

Vergeet de
jongeren niet; 
het gaat over 
onze toekomst

Duurzaam 
samenleven

De woning van Arie Kraan levert energie

T i p s  v a n  K r a a n  v o o r  h u i s e i g e n a r e n :

‘Maak kleine stappen. 
Begin met radiatorfolie. Ga daarna 

isoleren, vanaf het dak, via de muren 
naar de vloer. Ga op zoek naar kieren 

en gebruik tochtstrippen.’

MOOI 

VOORBEELD

Lenno van 
Straalen  (22)

Uit de 
samenleving

‘Samen afval prikken’

Toen Bianca ter Rahé in mei 2018 begon als coördinator van de Zwerfafval-
brigade in Hoevelaken was er weinig animo. Nu, bijna vier jaar later, zijn 
er vijftig vrijwilligers die het dorp schoonhouden. Met resultaat, want de 
hoeveelheid zwerfafval in Hoevelaken neemt zienderogen af. 
 
Uurtje prikken
De vijftig vrijwilligers krijgen van de brigade de spullen om mee aan het werk 
te gaan. ‘We hebben de vrijwilligers verdeeld over Hoevelaken. Gemiddeld 
prikken ze een uur per week of een ochtend per maand afval in hun wijk. Ook 
in het bos wordt maandelijks geprikt. De gemeente haalt vervolgens de volle 
afvalzakken op.’ Het prikken werkt enthousiasmerend. ‘We 
krijgen vaak een compliment terwijl we bezig zijn. Of mensen 
komen naar ons toe om te vragen of ze kunnen helpen.’
 
Tips
Tips heeft Ter Rahé te over. Voor rokers: ‘Peuken zijn zeer 
vervuilend. Doe je sigarettenpeuken in een leeg Smintdoosje 
en gooi ze thuis in de prullenbak.’ Voor gezinnen en scholen: 
‘Bespreek zwerfafval met de kinderen, zodat ze het niet 
normaal gaan vinden.’ En voor iedereen: ‘Gooi 
gewoon geen afval van je af.’ 

Klimaatkamer

Eerste PMD containersFo
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Ik ben er trots op
een Nijkerker te zijn

Jesse Buitenhuis // 25 jaar // Leerkracht en voetballer 

Jesse Buitenhuis is 

leraar van groep 7 

op de Koningslinde 

in Nijkerk. Hij is 

middenvelder bij 

Sparta in het eerste 

elftal en vlogt voor 

de Kruiskerk. 

Hobby’s: lezen, 

gamen en afspreken 

met vrienden.

L I J F S P R E U K

‘Ik probeer mensen 
mee te nemen, op school, 

op het voetbalveld en 
in de kerk. Ik wil een 

goeie sfeer in 
de groep.’

Jesse Buitenhuis speelt in het eerste 
elftal van Sparta. In het dagelijks 
leven staat hij voor groep 7 van de 
Koningslinde. ‘Zowel winnen als 
verliezen doe je met elkaar’, zegt de 
voetbalmeester.

De Nijkerkse meiden Sarah Brouwer en 
Lisanne Jansen (beiden 13) voetballen ook 
bij Sparta en interviewen Jesse Buiten-
huis. Hij vertelt dat hij drie dingen doet: 
voetballen, lesgeven en vloggen voor de 
Kruiskerk. ‘Ik ben hier geboren, voel me 
een echte Nijkerker en ben daar trots 
op. In het eerste elftal ben ik een van de 
weinige Nijkerkers’, zegt hij.

Waarom vind je sport belangrijk?
‘Hoe meer je beweegt, hoe fitter en gezon-
der je blijft. Ik vind het sociale aspect van 
sporten ook belangrijk. Je leert om te gaan 
met verlies en je leert doorzetten.’

Wanneer is iets wat jou betreft ‘voor 
elkaar’?
‘Een prijs halen met elkaar. Het is leuk als 
het goed gaat, je elkaar aanvult en een 
goed team vormt en daardoor als het 
ware onverslaanbaar wordt. Je weet wat 
elkaars goeie en minder goeie kwaliteiten 
zijn, zodat je daarmee rekening kunt 
houden.’

Vind je jouw team oké? 
‘Ja, echt heel leuk en dat is belangrijk hè. 
We hebben nu al een paar jaar dezelfde 
kern, we kennen elkaar en weten van 

elkaars leven, je wordt een soort van 
vrienden van elkaar.’

Hoe is het met je balcontrole en 
techniek?
‘Balcontroles en techniek zijn niet mijn 
allersterkste punt, haha. Je leert het door 
heel veel te doen en elke dag te oefenen, 
bijvoorbeeld na schooltijd, dan krijg je een 
goeie techniek. Gewoon doen en heel veel 
oefenen en plezier erin houden.’

Wat is je positie?
‘Ik was altijd middenvelder. Maar de trai-
ner gebruikt mij in coronatijd een beetje 
als een pion om me overal neer te zetten. 
Ik heb op alle posities gestaan, behalve 
de goal.’

Wat is belangrijk in je leven?
‘Familie, m’n vriendin Kelly en m’n vrien-
den staan bovenaan. Als alles goed gaat 
in je leven en je hebt dat niet, heb je 
niemand met wie je dat kan delen. Dat is 
ook zo in het geloof, met sport en mijn 
werk op school. Sporten doe ik niet graag 
alleen, maar met anderen.’

Wat vind je van politiek?
‘In politiek ben ik niet zo geïnteresseerd 
eigenlijk. Ik vind het belangrijk dat je je 
bij de verkiezingen inleest en dat je gaat 
stemmen als je 18 bent. Zelf kijk ik altijd 
vooral naar de goede partijen voor het 
onderwijs. Dat vind ik belangrijk.’ 

Kun je tegen verlies?
‘Oei, we hebben het er dagelijks over in 
de klas. Eigenlijk kan ik niet zo goed tegen 
verlies. Ik kan een week lang balen van 
een slechte wedstrijd. Maar als je hebt 
verloren omdat de tegenpartij beter was, 
denk ik: volgende keer beter.’

Hoe ben je christen op voetbal?
‘Ik heb in de kleedkamer andere gesprek-
ken dan drie jaar geleden. We vertellen 
elkaar persoonlijke dingen en dat is zo 
mooi. Dat m’n teamgenoten m’n vlogs 
 kijken, vind ik geweldig. Heb ik een bijbel-
quiz gemaakt en hoor ik op maandag: ik 
had alle antwoorden goed. Grappig toch?’

Wat wil je ons meegeven?
‘Blijf vooral heel veel plezier houden. Als 
je dat hebt, kun je heel goed worden. Hoe 
vaker je voetbalt, hoe beter je wordt.’

Iedereen moet kunnen sporten, 
vindt de ChristenUnie-SGP. Dat bete-
kent: voldoende sportvoorzieningen; 
ondersteuning voor sportverenigin-
gen; voldoende speelmogelijkheden 
in woonwijken en regelingen voor 
degenen die sport of zwemles niet 
kunnen betalen.

P O R T R E T  -  S P O R T 

Sarah en Lisanne vragen Jesse 
alles over voetbal

Zowel winnen als 
verliezen doe je met elkaar
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W O N E N  M E T  E L K A A R

Wonen in Nijkerk 
2022-2026

De ChristenUnie-SGP vindt het voor 
de komende vier jaren belangrijk dat 
de gemeente:
w  … alle mogelijkheden benut om wonin-
gen (nieuwbouw en doorstroom) voor 
lokale inwoners te behouden.
w  … blijft focussen op de doelgroepen 
starters, senioren en wonen met zorg.
w  … nieuwe woonproducten aanbiedt die 
juist voor senioren aantrekkelijk, betaal-
baar en dichtbij voorzieningen zijn.
w  … intensief samenwerkt met de regio’s 
Amersfoort en FoodValley om grote 
projecten als de Stadshaven Nijkerk en 
de ontwikkeling van het stationsgebied 
Nijkerk mogelijk te maken. 

Sinds 2018 staan er 28 Tiny Houses 
aan de Spoorkamp in Nijkerk. Onder-
tussen bouwt de gemeente Nijkerk 
samen met de Woningstichting 
Nijkerk (WSN) aan een tweede project 
met 49 woningen. 

De Tiny Houses voorzien in behoefte en 
bewoners hebben steun aan elkaar, stelt 
bewoner Dirma van Duinkerken. ‘De 
bewoners van de Tiny Houses hebben 
allemaal een verschillende achtergrond, 
maar wonen eensgezind samen. We 
helpen elkaar waar het nodig is. De 

sociale controle is hier groot. We spre-
ken elkaar veel en communiceren ook 
via een groepsapp. ‘Als er iets is, lossen 
we dat met elkaar op. Dat was ook het 
doel van deze community.’
 
De energiezuinige Tiny Houses heb-
ben open achtertuinen – ‘dat was even 
wennen’- en een centraal plein. ‘Tijdens 
de lockdown hebben we hier een eigen 
vuurplaats waar we, op afstand, toch 
kunnen samenkomen. Ook de geza-
menlijk aangelegde moestuin is een 
succes: ‘Sommige bewoners hebben het 
psychisch moeilijk. Wat is dan fijner om 

lekker in de buitenlucht bezig te zijn? 
Samen verbouwen we groenten, houden 
we de tuin netjes en verwerken we de 
oogst.’
 
Tiny Houses zijn een tussenstation. Dir-
ma: ‘Na twee of vijf jaar, afhankelijk van 
je status, moet je weer weg. Die druk 
voelt iedereen best wel. De huizenmarkt 
zit op slot en in Nijkerk sta je zomaar 8 
jaar ingeschreven voor je aan de beurt 
bent voor een woning. Daarom hebben 
we een brief geschreven aan burge-
meester en wethouders. We hebben het 
hier goed, maar iedereen wil ook graag 
verder.’

              ‘Als je terechtkomt in de categorie ‘oudere’ en je gaat op zoek naar een 

        daarbij behorende woonplek, dan is dat een bijna onmogelijke opgave. Er is 

bijna geen beweging in de bestaande woningbouw en dus zoeken we naar nieuw-

bouw. Maar ook dat is niet eenvoudig. De weinige (gelijkvloerse) appartementen die 

worden gebouwd, zijn ook beschikbaar voor niet-Nijkerkers, 

die massaal inschrijven. En dus is de kans dat je in aanmer-

king komt gering. Daarnaast stijgen de prijzen sky-high. 

Onze conclusie: We blijven zitten waar we zitten, en 
kunnen helaas zo niet meewerken aan de broodnodige 
doorstroming.’

‘We zijn al een tijd op zoek naar een 

nul-op-de-meter-woning in Nijkerk, 

levensloopbestendig, dus met huiska-

mer/keuken, slaapkamer en badkamer 

gelijkvloers. Het mag een appartement 

zijn, maar ook een huis op de grond. 

We hebben een paar keer ingeschreven 

op een nieuwbouwwoning, maar zijn 

beide keren uitgeloot. We blijven ook op 

komende projecten inschrijven, maar 

realiseren ons dat we weer weinig kans 

op inloting hebben. Het kan uiteraard 

altijd gebeuren dat je wordt ingeloot, 

maar de massale inschrijving op deze 

woningen door mensen van buiten 

Nijkerk helpt niet echt om die kans 

te vergroten. We zien dat in andere 

gemeenten het gemeentebestuur 

probeert binnen de smalle marges van 

de landelijke wetgeving eigen inwoners 

meer kans te geven op een nieuwbouw-

woning.

We bepleiten dat ook het Nijkerk-
se gemeentebestuur zijn uiterste 
best doet om eigen inwoners zoveel 
mogelijk kans te geven om in Nijkerk 
een woning te bemachtigen. Wij zou-

den het in elk geval spijtig vinden, als 

we na zoveel jaar met plezier wonen 

in Nijkerk, uiteindelijk ons heil buiten 

Nijkerk zouden moeten zoeken.’

Voor elke inwoner 
een passende woning

Lees ze allemaal 
op pag. 8 en 9

Betaalbare woningen, woningbouw, 
doorstroom; ook in Nijkerk is wonen een 
belangrijk onderwerp.  Voor de woning-
zoekenden én voor de gemeentelijke 
politiek. De wethouders van de Chris-
tenUnie-SGP vervulden een belangrijke 
rol in het opstellen en uitvoeren van 
de Woonvisie. Hierdoor worden er veel 
nieuwbouwwoningen gebouwd voor de 
lage en middeninkomens:
w  35% sociale huurwoningen 
(maximale huurprijs € 752,- per maand)
w  10% lage middensegment 
(maximale koopprijs € 260.000,-)
w  15% hoge middensegment 
(maximale koopprijs € 344.500)

Het gemiddelde woningbouwtempo is op-
gevoerd van 200 naar 250 woningen per 
jaar. Die woningen worden in alle kernen 
gebouwd. De kranen draaiden volop in 
Doornsteeg (Nijkerk), aan de Buntwal en 
in het centrum van Nijkerkerveen en in 
het Woonpark Hoevelaken. Maar er zijn 
ook veel nieuwe plannen voorbereid 
en vastgesteld. Bijvoorbeeld het 
Spaanse Leger en de Oude 
Barneveldseweg in Nijkerk,
deelplan 3 in Nijkerker-
veen en de Poort van 
Hoevelaken.

S P E E R P U N T E N  9 - 1 0 - 1 1
De geschiedenis van Huize de Brink start in 1609. Een voor-loper van dit gebouw, het Laurens Pannecoeckhuis, is op een kaart te zien in het Gelders Archief in Arnhem. Het huidige huis is gebouwd rond 1800. Bekende Nijkerkers hebben hier gewoond, zoals burgemeester A.J. Baron Schimmelpenninck van der Oye rond 1850. In 1941 kocht de gemeente Nijkerk het huis en deed Huize de Brink onder andere dienst als mu-ziekschool. Sinds december 2016 maakt Brink42 onderdeel uit van Streams. Inmiddels is het pand volledig gerenoveerd.

Albert en Anja  
verhuizen binnen 
de eigen wijk

Albert en Anja van Elp wonen, 
samen met hun drie kinderen, 
al 13 jaar tot hun tevredenheid 
in Nijkerk. De tussenwoning in 
de wijk Paasbos werd toch wat 
te krap, vandaar dat ze wel wilden 
verhuizen. Daarmee begon het 
grote zoeken naar een geschikte 
woning. Die werd dicht bij hun 
oude huis gevonden. 

Albert: ‘Zo’n 700 meter verderop 
stond een hoekwoning te koop, 
ook in de wijk Paasbos. Voor ons 
interessant, aangezien we met 
plezier in deze wijk wonen. De 
koop was snel rond. We hadden 
onszelf een jaar de tijd gegeven om 
uit te kijken naar een ander huis, 
maar binnen zes maanden hadden 
we een geschikte woning gevonden 
en werd ons bod geaccepteerd. 
Daarna ging alles heel snel. Ons 
eigen huis kwam te koop en er 
werden kijkersdagen gepland. 
Ruim een week nadat ons huis op 
Funda stond was de deal al rond. 
We hebben ons huis verkocht aan 
een startend stel. Zij blij, wij blij!’

UIT DE 

SAMENLEVING

Ad de Boer (75) vertelt:

Het verhaal van Henk en Lidy Haandrikman:

Begin 2022 opende Brink42 de deuren. Het wil een huis zijn met een sociaal-
maatschappelijke functie met een 
positieve sfeer waar mensen naar elkaar omzien en bewogen zijn met elkaar. Waar je jezelf kan zijn en waar je je gehoord en gezien mag voelen. Er is plek voor ont-

moeting, ontspanning en gezelligheid. Er is een lunchkaart met streekproducten. Er is ruimte voor workshops en lezingen. Brink42 heeft bovendien drie gemeubi-
leerde appartementen (tijdelijke verhuur), voor vrouwen met directe woningnood. 

Mooi plekje 

    in Nijkerk

TINY HOUSES: EEN MOOI TUSSENSTATION
Foto: Foto’s door Mariska



1918

‘We kregen een rijkssubsidie 
van 4 miljoen euro voor een 
heel uniek project. Daar ben 
ik best trots op.’

Wethouder Wim Oosterwijk: 

enthousiast bouwer

S A M E N  W E R K E N

19

Op zo’n moment 
kan ik het  

verschil maken

Dieke startte midden 
in coronatijd 
Dieke’s Mixstore

Waarom ben je ondernemer?
‘Mijn ouders waren beide ondernemers. 
Van hen heb ik de boekhandel samen met 
mijn man overgenomen. Ik heb een passie 
voor het zoeken naar en inkopen van pro-
ducten om steeds weer een vernieuwend 
en divers assortiment te kunnen bieden.’

Wat vind jij de meerwaarde van 
een christelijke boekhandel? 
‘Als christelijke boekhandel kunnen 
we een assortiment bieden waar ik 
zelf als christen achter sta en dat 
aansluit bij de kerken, scholen en 
gezinnen die dit waarderen. Uiter-
aard is iedereen welkom. We willen 
ook een ontmoetingsplek bieden aan 
onze klanten.’

Wat vind je van de binnenstad 
van Nijkerk?
‘Het aanbod aan winkels is divers. 
Er kunnen zeker nog meer karakte-
ristieke winkels bij. Het uitbreiden 
van de stad naar de havenkom 
met bijbehorende terrasjes zal de 
binnenstad in de toekomst zeker 
goed doen.’

Waarom ben je gestart als 
onder nemer?
‘Al jaren speelde ik met het idee om iets 
voor mezelf te gaan doen. Mijn droom 
was een winkeltje met een mix van ver-
schillende producten. En toen kon ik dit 
pandje aan de Venestraat huren. Het is  
een prachtig plekje in Nijkerk. Het was 
een lastige beslissing, maar ik leef met 
God en Hij gaf mij het lef om te starten, 
midden in coronatijd.’

Wat vind jij de meerwaarde 
van jouw mixstore?
‘De mixstore is niet ‘zomaar’ een winkel; 
het moet ook een plek zijn voor even 

een kop koffie of indien nodig een luiste-
rend oor. Daarin hoop ik van meerwaar-
de te kunnen zijn voor Nijkerk.’

Hoe is het gegaan in coronatijd? 
‘Ik verkoop kleding, hoeden, tassen, 
sieraden, woonaccessoires, koffie, thee, 
chocola en ik blijf zoeken naar mooie 
nieuwe dingen. De uitdaging is om posi-
tief te blijven en vertrouwen te houden.’

Ondernemen 
in Nijkerk

Het opknappen van de centrums in de drie kernen en 
het bouwen van honderden huizen. Wie met Christen-
Unie-SGP-wethouder Wim Oosterwijk praat over zijn werk 
hoort een enthousiaste bestuurder die graag aan de slag 
gaat voor de inwoners van de gemeente Nijkerk.
 
Hij bereikte de afgelopen jaren bijna te veel om op te noemen. In 
zowel Hoevelaken, Nijkerkerveen als Nijkerk kreeg het centrum on-
der zijn leiding een flinke opknapbeurt. ‘Die zien er nu weer prach-
tig uit.’ Oosterwijk stak ook veel energie in woningbouwprojecten. 
‘Ik denk aan de Poort van Hoevelaken of de voorbereiding voor de 
wijk Klaarwater. Of deelplan 1a (Buntwal) en 3 (tussen Laakweg en 
Nieuwe Kerkstraat) in Nijkerkerveen. Het is mooi om te zien hoe 
die kern is opgeleefd en scholen weer floreren. In Nijkerk denk ik 
aan de woningen in de wijk Doornsteeg, aan het Spaanse Leger, in 
de Havenkom.’ In totaal werkte Oosterwijk mee aan de voorberei-
ding voor de bouw van zo’n 3000 woningen.
 
Het hoogtepunt van Oosterwijk betrof deelplan 1a in Nijkerker-
veen. ‘Vijf minuten voor de raadsvergadering waarin over dat plan 
werd gestemd, onderhandelde ik nog over een maatregel voor 

een bezwaarmaker; een kwartier later stemde de raad in met het 
plan. Op zo’n moment kan ik het verschil maken voor een dorp. 
Dat is mooi om te doen.’ Ook de Havenkom -goed voor 600 
woningen- maakt hem enthousiast. 

 
Het buitengebied is ook deel van zijn portefeuille. ‘Het doel is 
om daar mooie dingen te realiseren. En om het mooie van de 
schepping te behouden. Er is veel reden om zuinig te zijn op het 
buitengebied. Dat past bij onze partij.’ 
 
Of Oosterwijk terugkeert als wethouder is onzeker. ‘Mocht ik 
terugkeren dan wil ik graag meer aandacht geven aan de verkeers-
infrastructuur. Dat is nodig, nu het aantal woningen in de gemeen-
te groeit. Nieuwe woningen in Nijkerk en Hoevelaken moeten goed 
bereikbaar zijn, voor zowel fiets als auto. Dat is een uitdaging voor 
de volgende periode.’

Waarom ben je ondernemer?
‘Mijn vrouw Marjoleen en ik zochten 
naast ons werk naar een betere bestem-
ming van onze boerderij. Het bedrijf was 
te klein om puur agrarisch voldoende 
inkomen te bieden. Het was voor ons 
een tijd van biddend onze weg zoeken. 
Uiteindelijk zijn we in 2009 gestart als 
zorgboerderij.’

Wat is de meerwaarde van jullie 
 zorgboerderij?
‘We zijn een plek waar mensen na een 
vaak moeilijke periode een nieuwe 
start kunnen maken. Jongeren of vol-
wassenen die vastgelopen zijn vanwege 
psychische problematiek of moeilijke 
levensomstandigheden helpen we 
om een nieuwe start te maken. Onze 
zorgboerderij De Bonte Sik is dan een 
onderdeel van de hulpverlening.’

Met wie werk je samen?
‘We werken vooral samen met de wijk-
teams van de gemeente Nijkerk en met 
instellingen op het gebied 
van jeugd en 
gezinszorg. 
De uitdaging 
zit er vooral in om 
steeds met iedereen 
goed af te stemmen.’

Ap vertelt 
over zijn 
zorgboerderij

Lenneke van Boekhandel   

        Den Hertog:
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‘Samen... 
gaan wij 

aan de slag 
voor je’

Meer lezen 
over onze 

kandidaten?
Scan de 

QR-code.

‘Politiek met open 

vizier en vanuit zorg 

voor de ander.’

Harke 
Dijksterhuis

#1

‘Een Nijkerk waarin 
het goed wonen is en 
starters een woning 

kunnen vinden.’

Wim 
Oosterwijk

#2

‘Een samenleving 
waarin zorgzaamheid 
en zelfredzaamheid 
hand in hand gaan.’

Menno
Aman

#7

‘Blijvende aandacht 
voor onze 

dorpskernen.’

Jaco 
van Putten

#3

‘Aandacht voor 
kwetsbare groepen, 

ook als er geen 
hulpvraag is.’

Joost
van Wijnen

#8

‘Een onderdeel zijn 
van een raad die naar 

mensen mag luisteren, 
ervaar ik als een

 voorrecht.’ 

Marina 
Lanting

#4#4

‘Aantrekkelijke wijken 
met aandacht voor 

sociale cohesie.’

Hilbrand
Rozema

#9

‘Alles moet eerlijk 
uit te leggen zijn aan 

de burgers.’

Hans 
Lok

#5#5

‘Vanuit de lokale politiek 
het goede zoeken voor 

alle Nijkerkers.’

Tjeerd
Visser

#10

‘Een stem geven 

aan mensen en 

hun verhalen.’

Nelleke

Hegeman-Mekking

#6

M E T  E L K A A R ,  V O O R  J O U K I E S L I J S T  C H R I S T E N U N I E - S G P

‘De handen uit de 
mouwen steken om 

een ander te helpen.’

Annerieke
Cordia

#21

‘Een constructieve
bijdrage leveren aan 

het politieke debat 
vanuit christelijk 

perspectief’.’

Jan
Snoek

#18

‘We dragen samen 
verantwoordelijkheid 

voor elkaar.’

Kees
Smits

#11

‘Bijbelse principes 
zijn ook gezond 

voor Nijkerk.’

Wouter
Haandrikman

#15

‘Voor christelijke 
politiek en voor onze 

boeren.’

Frans
de Lange

#22

‘Ieder kind en elke 
jongere moet gezond 

en veilig kunnen 
opgroeien.’

Gijsbert
Bouw

#14

‘Christelijke politiek 

is oog hebben voor 

de Ander.’

Wiechert
Petersen

#16

‘Christenen moeten 

elkaar ondersteunen.’

Rob
de Groot

#19

‘Goede keuzes maken 

voor Nijkerk doe je 

niet alleen. Daarom is 

politiek belangrijk.’

Freek
Rebel

#25

‘Een samenleving waar 
mensen elkaar zien 

en helpen, waar ieder 
mens telt.’

Willemieke
van der Vlist

#13

‘Samen bouwen op 
de fundamenten die 
er écht toe doen in 

de samenleving.’

Aart
van Beuzekom

#20

‘Als christen voel ik mij 
het meest thuis bij de 
uitgangspunten van 

de ChristenUnie-SGP.’

Anton 
van de Beek

#23

’Aandacht, goede 
zorg en passende 

woonruimte voor de 
oudere Nijkerkers.’

Siep
van den Bosch

#17

‘Het is belangrijk om 
politiek te bedrijven op 
basis van de Bijbelse 
normen en waarden.’

Pieter
den Oudsten

#24
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‘Werken volgens 

het Kis-systeem; 

kundig, integer en 

servicegericht.’

Jan 
van Wezel

#12
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In Nijkerkerveen 
loop je achterom

Leendert van der Sluijs // 51 jaar // Dominee 

‘Ik ben een 
mensenmens. 

Ik ga graag met 

mensen om en voel 

me als een vis in 
het water in 
een groep.‘

L I J F S P R E U K

Matteüs 28:20a: 
En zie, Ik ben met u al 
de dagen, tot aan de 

voleinding van 
de wereld.

Dorpsdominee 
mengt zich graag 
in politiek debat

Nijkerkerveen mag dan minder dan 
voorheen een besloten gemeenschap zijn, 
de vroegere sfeer van gemoedelijkheid en 
meeleven met elkaar is nog altijd spring-
levend, schetst dorpsdominee Leendert van 
der Sluijs.

Toen hij in 2005 in de pastorie tegenover de 
Dorpskerk kwam, moest hij even wennen aan de 
‘indirecte manier van communiceren’ met elkaar, 
hier in het buitengebied van de gemeente Nijkerk. 
‘Toch boeit het indirecte mij. Het vraagt meer tijd 
om iemand te leren kennen en dat spreekt me 
aan’, zegt Leendert van der Sluijs bedachtzaam. 
Inmiddels is hij vergroeid geraakt met het dorp. 
‘De mensen zijn betrokken op elkaar. Als er iets 
gedaan moet worden, werkt iedereen mee, of 
het nou om een potgrondactie of om een Uut 
Kiek Dag gaat. Als je ziek bent, krijg je stapels 
kaarten. Mensen leven met elkaar mee. Hier ga 
je niet door de voordeur, maar loop je achterom. 
Dat geeft de mentaliteit weer: een ongedwongen 
omgang wordt gewaardeerd.’

Vrijbuiterig
Nijkerkerveen ligt tussen Nijkerk en Hoevelaken 
in en die positie wordt beleefd als eentje van 
vrijheid. ‘We zijn anders. We doen gewoon hoe 
wij vinden dat we het moeten doen. We laten 
ons niets voorschrijven. Een tikkeltje vrijbuiterig 
zijn we wel en dat past bij mij. Zelf ben ik ook een 
beetje een vrijbuiter.’ In de volksaard bespeurt hij 
subtiele oprispingen van oeroude overtuigingen, 
zoals dat de klok stil gaat staan als er iemand 
overlijdt. ‘Dit levensgevoel neem ik serieus. Men 
leeft dicht bij de natuur, we hebben het leven 
niet zelf in de hand. Dat maakt ons afhankelijk en 
bescheiden.’

Veense Prak
Hij ziet het als een zegen dat de kerken 
samenwerken. ‘Je proeft het gezamenlijke 
verlangen van: laten we er als kerken 
zijn voor heel de dorpsgemeenschap. 
In coronatijd organiseerden we een 
koffiemoment in dorpshuis ’t Veense 
Hart: het Veense Bakkie. Verder serveer-
den we, tot dusver vanwege corona eenmalig, 
de maaltijd Veense Prak. Er blijkt een grote 
behoefte aan dergelijke ontmoetingen.’ Voor 
kerken ziet hij een publieke functie weggelegd om 
in samenspraak met de politiek te werken aan 
‘het goede leven.’ ‘Laten we niet op een eiland 
gaan zitten in ons eigen kerkelijke bubbeltje. Laat 
je stem horen midden in de maatschappij, want 
daar liggen kansen voor kerken. De kerk is er niet 
voor zichzelf, maar voor anderen. Het is ontzet-
tend mooi dat je juist in de politiek dingen vanuit 
christelijk perspectief de dingen voor het voetlicht 
kunt brengen.’

Vernieuwing
Tijdens de eerste coronagolf verzorgde hij dage-
lijks via de kerkradio een korte meditatie om de 
luisteraars moed in te spreken. Buiten zijn pas-
torale bediening geeft de predikant waar hij kan 
acte de présence, of het nu om een debatavond 
gaat, een rondetafelgesprek of coronacafé. Zo 
draagt de dorpsdominee graag een steentje bij 
aan het opstuwen van Nijkerkerveen in de vaart 
der volkeren. ‘Het is hier niet zo van: alles moet 
blijven zoals het was. Integendeel, een stukje 
vernieuwing wordt toegejuicht. Zoals betaalbare 
woningen voor starters en grondige informatie 
over zonnepanelen. Om ons dorp mooi na te 
laten voor toekomstige generaties.’

Nijkerkerveen 
heeft lang gevochten 
voor nieuwe wonin-
gen, die nu worden 
gerealiseerd. Via 
het platform Nijker-
kerveen werkten 
burgers en politiek
samen om het 
nieuwe dorpshuis 
‘t Veense Hart van 
de grond te tillen.

P O R T R E T  -  R E L I G I E

Leendert van der Sluijs 
(51) is voor 70 procent 
dominee van de Dorpskerk 
in Nijkerkerveen en 30 
procent missionair werker 
bij de PKN-gemeente in 
Bussum. Hij houdt van 
literatuur, orgel- en 
pianospelen en mountain-
biken. Hij is getrouwd 
met Hennie en heeft 
twee kinderen. 

Website gezamenlijke kerken in Nijkerkerveen: www.welkominonze
kerken.nl

Een tikkeltje 
vrijbuiterig 
zijn we hier wel
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L A N D E L I J K

Bestaan er christelijke stoeptegels? Dat 
is vaak de dooddoener waarmee de zin 
van christelijke politiek in twijfel wordt 
getrokken. Alsof je op dit soort punten als 
christen niets te zeggen hebt. Alsof loka-
le politiek niet voluit christelijk kan zijn.

Ik denk er anders over. Omdat de Bijbel 
zeer concreet is over veiligheid, goede 
zorg voor elkaar, inzet voor de vrede van 
je stad, van het dorp. Dus ja, ons geloof 
is zo concreet als een stoeptegel.
Ik denk er anders over omdat we het 
kloppend hart van ons geloof óók kun-
nen laten zien in het alledaagse. Omdat 
ik geloof dat God zich druk maakt over 
de details van het gewone, dagelijkse 
leven.

Politiek is geploeter in de modder. Daar 
is het evangelie niet boven verheven, 
juist omdat Jezus zelf met de benen 
in onze modder is gaan staan. Lokale 
christelijke politiek gaat erom hoe je 
recht doet aan de mensen in Nijkerk. Bij 
de jeugdzorg, lokale voorzieningen en 
veiligheid, duurzaamheid én ja, ook hoe 
de straten worden ingericht.

Ook ons werk in Den Haag staat of valt 
met al die ChristenUnie raadsleden, be-
stuurders en lokale leden als onze ogen 
en oren, onze handen uit de mouwen en 
voeten in de modder. Van hen horen we 
wat er leeft, wat beleid uitwerkt en wat 
er moet veranderen. Door samen op te 
trekken, blijven we een land zijn waar 
we er ‘voor elkaar’ zijn.

Mijn tip voor de lokale politici is 
het advies dat ik mezelf dagelijks 
voorhoud: knok voor die éne. In alle 
beleidsdossiers en stapels rapporten 
kan je verdwalen. Ga er daarom op uit 
en kijk zelf hoe het met mensen gaat en 
laat de stem van die inwoner van Nijkerk 
klinken bij de raad. In de modder staan, 
tussen de stoeptegels, voor de mensen 
en met hoop en geloof in je hart. Dat 
is christelijke politiek in de dagelijkse 
praktijk.

‘Je vervult als partij samen met andere 
partijen een brugfunctie naar de inwo-
ners’, vertelt Chris Stoffer, sinds 2018 
Tweede Kamerlid voor de SGP. Stoffer 
zat daarvoor 16 jaar in de gemeente-
raad van Nunspeet en is er nog steeds 
lijstduwer. ‘Als gemeenteraadslid ben je

 

bezig voor je directe leefomgeving, zoals 
de verkeersveiligheid in de buurt, zorgen 
voor voldoende woningen, ruimte voor 
lokale activiteiten Dat maakt lokale poli-
tiek praktisch en belangrijk.’

Barmhartigheid
Van christelijke lokale partijen wordt 
soms meer verwacht dan alleen prak-
tische zaken. ‘Dat is inderdaad lastiger’ 
erkent Stoffer. ‘Ethische thema’s spelen 
soms meer landelijk. En niet alle thema’s 
zijn te duiden als specifiek christelijk. 
Het sociaal domein is belangrijk, maar 
dat begint bij jezelf: de zorg voor je 
naaste, in het gezin, de familie, de kerk. 
Daarna komt pas de overheid in beeld, 
bijvoorbeeld als het gaat om het orga-
niseren van ouderenzorg en jeugdwerk. 
Als overheid moet je barmhartigheid 
tonen: door er geld voor vrij te maken, 

door geen groepen buiten te sluiten en 
een breed aanbod te hebben.’

Sjeu
Zondagsrust is eveneens een thema dat 
belangrijk is voor de achterban. ‘Maar 
de overheid is er ook voor de midden-
stand die het enorm zwaar heeft in 
deze tijd. Daarin moet je een afweging 
maken. Kijken hoe je ze zo maximaal 
mogelijk kunt ondersteunen. Juist de 
lokale middenstand geeft energie, sjeu 
en werkgelegenheid aan de stad. Het 
belangrijkste van de lokale democratie 
is om de discussie te voeren met elkaar. 
Je wilt niet met allerlei regels strooien, 
maar een beetje fatsoenlijk ruzie maken 
hoort ook bij samen leven.’

‘Een beetje fatsoenlijk ruzie maken 
hoort ook bij samen leven’

Geploeter 
in de modder

Gert-Jan Segers

Chris Stoffer

U I T  D E  O U D E  D O O S

Fractievoorzitter en politiek leider 
ChristenUnie

Tweede Kamerlid SGP

De vorm is anders, maar de manier is hetzelfde. Al in 1990 deelden we 
informatie over -toen nog SGP, RPF en GPV- met de inwoners van Nijkerk. 
Veel is veranderd, maar dat geldt niet voor de onderwerpen op zich: een gezellig 
centrum, een busverbinding, bestrijding van drugs- en alcoholmisbruik of kind-
vriendelijke woonwijken; ook toen speelde dit al. En als u dit magazine goed leest, 
komt u enkele van de hoofdrolspelers van toen nog tegen! 

Zoek de verschillen

De thema’s van toen 
hebben andere accen-

ten gekregen, maar zijn 
nog steeds belangrijk: 
samen leven (‘doe je 

met elkaar’), jongeren 
(‘je bent jong… en je kiest 

wat’), drugs (‘gedogen 
moet niet meer mogen’).

Sommige thema’s 
waren best bijzonder: 

vrouwen (‘willen winnen 
met de combinatie) of 
wel erg politiek (‘blij 
met sluitende begro-

ting’). Maar overal klinkt 
doorheen: ‘Wie hart 
heeft voor de stad, 

hoort bij ons.’ En zo is 
het maar net.

HART 

VOOR 

DE STAD

24

Meer bekijken van oude kranten? 
nijkerk.christenunie-sgp.nl/geschiedenis
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Kwetsbare gezinnen 
met liefde wat 
lucht bieden

Arda  van der Lugt // 45 jaar // Steunoudercoördinator  

L I J F S P R E U K

Doe wat je doet 
met liefde. 

Deel je liefde 
met mensen die 

het minder hebben.
Er is zoveel op te 
lossen met een lieve 
buurvrouw

Wat is het mooi om

te matchen

In Nijkerk is Arda van der Lugt coördinator 
van steungezinnen en vraaggezinnen. Zij is 
als het ware de makelaar tussen hulpzoeker 
en herbergier en doet dit bijzondere ‘mat-
chen’ met liefde.

Arda van der Lugt is moeder van vijf tienerjon-
gens. ‘Voordat mijn oudste werd geboren, werkte 
ik in de zorg met mensen met een meervoudige 
beperking. Het zorgen voor het kwetsbare zit 
bij mij diepgeworteld. Na de geboorte van de 
oudste heb ik twintig jaar lang mijn hart en deur 
opengezet voor kinderen uit mijn netwerk van 
voetbal, schoolplein, kerk, familie en vrienden. 
Ik mocht hun ‘steungezin’ zijn en heb dat als erg 
fijne, zinvolle tijd gezien. Zelf mocht ik uiteraard 
ook genieten van mijn netwerk waar ik op kon 
terugvallen.’

Netwerkversterking
Nu haar jongens groter worden, merkt Arda dat 
ze hun ruimte nodig hebben. ‘Het vullen van 
mijn huis met extra kids paste minder goed. Zo 
ontstond mijn wens om buiten de voordeur iets 
te kunnen betekenen voor gezinnen in kwetsbare 
situaties. Steunouder staat voor netwerkverster-
king en dat is zo noodzakelijk in een tijd waarin 
we elkaar harder nodig hebben dan ooit, maar 
waarin we ook drukker zijn dan ooit. Ik bied 
ouders rust en tijd en ik gun kinderen een veilig, 
gezellig en stabiel plekje om kind te zijn.’

Duwtje in de rug
In 2020 vestigde Arda zich officieel als steun-
oudercoördinator. ‘We geven gezinnen in een 
moeilijke periode of situatie met een beperkt 
of niet functionerend netwerk een duwtje in de 

rug door er een steungezin tegenover te zetten. 
Dit steungezin vangt één of twee dagdelen in de 
week een kind of kinderen op zodat het vraag-
gezin op adem kan komen. Ieder gezin heeft een 
vangnet nodig. Het kan behoorlijk lastig zijn als 
je op een cruciaal moment niet die oma, tante of 
zus hebt op wie je kunt terugvallen.’

Preventief
Als steunouder ben je vooral preventief bezig. 
‘Door je inzet kun je voorkomen dat kinderen 
bij de jeugdzorg belanden. Je moest eens weten 
hoeveel er op te lossen is met een lieve buur-
vrouw of vriend.’ Hoe het werkt? ‘Ik fungeer als 
een matchmaker om de partijen van vraag en 
aanbod bij elkaar te brengen. Maandelijks komen 
er aanvragen van gezinnen die een steuntje nodig 
hebben. Ik doe een intake en ga op zoek naar 
een passend steungezin. Het is superleuk om 
vraaggezinnen aan de steungezinnen te koppe-
len. Het steungezin krijgt een training van twee 
dagdelen aangeboden en dan is het afwachten 
wanneer het ene gezin het andere raakt.’

Vertrouwen
De praktijk wijst uit dat er mooie dingen gebeu-
ren zodra gezinnen matchen. ‘Als steunouder kun 
je bewerkstelligen dat iemand weer een beetje 
vertrouwen krijgt in de mensheid. Wat me is 
bijgebleven is de verwondering van een vraag-
gezin: ‘Dat je dit gewoon voor mij doet, vind ik 
zo bijzonder.’ Dat kwam recht vanuit het hart en 
daar doe ik het voor. Je kunt voor vraaggezinnen 
het verschil maken door wat je mag betekenen 
voor elkaar. Ik word er ontzettend blij van dat ik 
gezinnen door dit initiatief wat lucht kan bieden.’ 

De ChristenUnie-SGP 
wil bouwen aan 
sterke en liefdevolle 
gezinnen. Kinderen 
moeten veilig
kunnen opgroeien 
en kinderen in een 
kwetsbare positie 
moeten bescher-
ming krijgen. De 
ChristenUnie-SGP 
stimuleert initiatie-
ven waarbij ouders 
andere ouders 
ondersteunen, zoals 
dat van Steunouder 
Nederland. 
www.steunouder.nl/nijkerk

Arda van der Lugt 

is steunouder-

coördinator. Zij is 

getrouwd met 

Willem en heeft 

vijf zoons (van 12 

tot en met 21 jaar). 

Ze fotografeert, 

schildert, is 

 creatief bezig en 

wandelt graag met 

hond Leika.

P O R T R E T  -  Z O R G
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Iemand die zorg nodig heeft moet die ook 
daadwerkelijk kunnen krijgen. Maar hierbij 
heeft iedereen een eigen verantwoor-
delijkheid. De gemeente Nijkerk wordt al 
jarenlang geconfronteerd met oplopende 
zorgkosten. De ChristenUnie-SGP vindt dat 
dit op de lange termijn niet langer houd-
baar is. Het beleid van de gemeente moet 
veranderen zodat de zorg terechtkomt 
bij de mensen die het echt nodig hebben. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit 
van de zorg daar niet onder hoeft te lijden. 
Sterker nog, wij zien mogelijkheden om die 
te verbeteren.  

De afgelopen 4 jaar hebben we bij 
mogen dragen aan mooie voorbeelden.
w  Door het aangescherpte beleid voor de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en 
het leerlingenvervoer kan hulp aan kwets-
bare mensen effectiever en efficiënter 
worden ingezet.
w  Mensen met verward gedrag worden zo 
vroeg mogelijk geholpen. Het Welkomhuis 
in Nijkerk is uitgegroeid tot een mooie, 
laagdrempelige inloopvoorziening.

Nederland vergrijst en het potentieel 
aan mantelzorgers neemt af. Dit vraagt 
om innovatieve en structureel andere 
oplossingen voor kwetsbare ouderen. 
De lokale oplossingen willen we samen 
met lokale en regionale partners ont-
wikkelen.

w  Ondersteunen van wijkinitiatieven 
gericht op ontmoeting en samen brengen 
van verschillende generaties (zoals het 
Paashuis).

w  Samenwerking met kerken en levens-
beschouwelijke instellingen zoals Nijkerks 
Diaconaal Beraad (NDB) en Hulp in Praktijk 
(HipHelpt) verder uitbreiden. 

w  Samen met organisaties als de biblio-
theek, Jeugd- en Jongerenwerk en Sigma 
uitbouwen van een meer resultaat-
gerichte samenwerking.

Z O R G E N  V O O R  E L K A A R

Zijn vader was brandweerman, twee 
broers zijn het ook. Voor Sjaak de Wit 
(40) was het een jongensdroom om 
ook bij de brandweer te gaan werken. 
Maar er is meer. ‘Het geeft voldoening 
iets te kunnen betekenen voor mijn 
medemens. Ik ben hulpverlener in 
hart en nieren.’
 
Het was in januari 12,5 jaar geleden dat hij 
bij de Nijkerkse brandweer ging. Destijds 
woonde hij nog in Houten, maar werkte 
hij in Nijkerk. ‘Ik kon dus alleen overdag 
uitrukken.’ Niet elke baas vindt het leuk 
als een werknemer brandweervrijwilliger 
is ‘Soms ren ik de deur uit, en ben ik even 
niet beschikbaar.’ 
 

Gemiddeld rukt hij één à twee keer per 
week uit, soms zelfs drie keer per dag. 
‘Meestal ben ik met een uurtje weer 
terug.’ De Wit roept anderen op zich te 
melden als brandweervrijwilliger, maar 
geeft wel een waarschuwing: ‘Je partner 
moet er vierkant achter staan. Het is niet 
leuk als ik tijdens het kerstdiner wordt 
opgepiept; mijn vrouw blijft dan met drie 
kinderen achter.’
Ingrijpende voorvallen die De Wit 
meemaakte, zijn sterfgevallen van jonge 
mensen en kinderen. ‘Dat maakt veel 
indruk, zeker als ze in de leeftijd van onze 
kinderen zijn. Gelukkig hebben we een 
hecht team en is er altijd ruimte om na te 
praten.’
 

Mooie herinneringen overheersen 
bij De Wit. ‘Het is altijd fijn als er door 
inzet van de brandweer ernstiger 
letsel voorkomen wordt en schade 
beperkt blijft. Dat geeft voldoening.’

VRIJWILLIGER 

IN HET 

PAASHUIS
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Brandweerman Sjaak: 
hulpverlener in hart en nierenHet is minstens 

zo belangrijk er 
gewoon ‘te zijn’

Petra van de Haar is vrijwilliger in 
het hospice Nijkerk en omstreken. 
‘Het stond altijd al bovenaan mijn 
lijst van mogelijk vrijwilligerwerk, 
omdat het zeer zinvol werk is. 
Toen ik een oproep in de krant 
zag, heb ik direct gereageerd. 
Ik werd zorgvrijwilliger en vond 
dat eerst best spannend. Ik heb 
totaal geen zorgachtergrond, 
terwijl je toch zieke mensen 
gaat helpen met wassen en 
aankleden, met de toiletgang en 
allerhande verzorgende zaken. 
Gelukkig kreeg ik een gedegen 
opleiding voordat ik aan de slag 
ging. Bovendien bleek dat het 
minstens even belangrijk is om er 
gewoon ‘te zijn’ voor onze gasten 
en naasten.’

‘Je werkt in een team met gedre-
ven collega’s die allemaal het-
zelfde doel nastreven: dat gasten 
bij ons waardig kunnen sterven, 
omringd door hun dierbaren. 
En dat we tijd hebben voor een 
praatje en iedereen lekker kun-
nen verwennen. Wat dat betreft 
is het heel fijn voor de inwoners 
van Nijkerk en de omliggende 
gemeenten dat er een hospice is. 
Ik adviseer mensen altijd om 
gewoon een keer een kijkje 
te komen nemen 
zodat ze zelf de 
geborgenheid,
huiselijkheid 
en warmte 
kunnen 
ervaren.’

Zorgvrijwilliger
     Petra van de Haar

‘Ik vind het hier zo fijn, ik kan de weg blindelings vinden’, 
grapt een man als hij naar buiten gaat. Gerrit, blind, is een 
van de trouwe bezoekers van het Paashuis. Vrijwilliger 
Dinie zwaait hem uit. Achter haar ruimen enkele vrouwen 
een grote tafel leeg. Vanmiddag is er geschilderd en de 
resultaten worden uitgebreid bewonderd. 

‘Het gaat om het onderlinge contact’, vertelt Dinie die één keer in 
de twee weken op vrijdagmiddag gastvrouw is. ‘Zo leer je je buurt-
bewoners beter kennen en houd je feeling met de buurt en wat er

 
leeft.’ Het Paashuis heeft sinds de opening in 2018 al veel bekend-
heid gekregen en bewoners weten de weg inmiddels te vinden. 
In de ruimte aan de rand van winkelcentrum Paasbos wordt van 
alles georganiseerd, voor jong en oud. ‘Vooral ouderen hebben er 
behoefte aan. Even een kop koffie, een spelletje of een potje kla-
verjassen.’ Voor jongeren is het wat lastiger om de drempel over te 
stappen, maar ook zij zijn welkom, op de game-avond bijvoorbeeld. 
De buurtbewoners helpen elkaar ook. Met klusjes, boodschap-
pen, formulieren invullen, en er is veel samenwerking met andere 
organisaties. Voor de deur staat bijvoorbeeld een voedselkastje, 
beheerd door een bewoner aan de overkant van de straat. Diny: 
‘Naar elkaar omzien, dat is wat belangrijk is. Daarom is het goed dat 
dit soort huizen er in Nijkerk zijn en blijven!’

‘Naar elkaar omzien, 
dat is belangrijk!’

Elk mens is 
waardevol

in de ogen van de ChristenUnie-SGP

Lees ze allemaal 
op pag. 8 en 9

  SPEERPUNTEN 6-7-8

NDB Nijkerk =
 

Zorg, liefde & aandacht voor jou! 

Via:
HipHelpt Nijkerk SchuldHulpMaatje Vakantie op de camping Lichtpuntjes

Noodhulp
Kinderactiviteiten

VRIJWILLIGER 

IN HET 

HOSPICE
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Wees er voor elkaar 
in goede en 

in slechte tijden

Falco van Loon // 45 jaar // Musicus

L I J F S P R E U K

Aristoteles: 
De muziek dient 
tot verstrooiing, 
tot opvoeding, 

tot aansporing van 
geest en hart.

Geef cultuur een kans

De ChristenUnie-SGP 
pleit voor een gevari-
eerd cultuuraanbod 
om creativiteit en 
verbinding te stimu-
leren, niet alleen 
voor ouderen maar 
ook voor jongeren 
en kinderen. Alle 
culturele activiteiten 
moeten bereikbaar 
en betaalbaar zijn 
voor iedereen. 

Falco van Loon is 
musicus, dirigent, 
solist en zang-
pedagoog. 

Hij is getrouwd 
met Marieke en 
heeft twee zoons. 
Hij houdt van het 
water, roeit en 
heeft een boot. 

P O R T R E T  -  C U LT U U R

Bach Consort is 
cadeautje aan 
Nijkerk

Vanaf het moment dat hij in Nijkerk kwam 
wonen, voelt Falco van Loon zich ‘zeer 
verbonden’ met de stad die hem naar eigen 
zeggen veel heeft gebracht. Hij sloeg er zijn 
muzikale vleugels nog verder uit.

In zijn zelfgebouwde studio – met een levens-
groot skelet in de hoek en een paar plastic strot-
tenhoofden op de kast, om uit te leggen hoe het 
nou zit met stem en zang - vertelt Falco van Loon 
in reuzenstappen zijn levensverhaal. Geboren in 
Venray als zoon van een huisarts gaat hij naar 
Enschede voor de studie commercieel technische 
informatica. In zijn vrijetijd sluit hij zich aan bij 
een koor en raakt hij in de ban van de klassieke 
muziek. Op zijn vijfentwintigste is hij directeur van 
een IT-bedrijf en volgt hij in deeltijd het conser-
vatorium. Rond 2007 stapt hij helemaal over op 
de muziek. Jarenlang is hij voor 50 procent in 
loondienst bij het Groot Omroepkoor in Hilver-
sum. Het heen en weer pendelen kost te veel tijd 
en daarom koopt het gezin Van Loon in 2010 een 
huis in ‘het toen nog betaalbare’ Nijkerk.

Bach
Nu, twaalf jaar later, zegt de veelzijdige musicus 
dat Nijkerk hem veel heeft gebracht. ‘M’n netwerk 
groeide snel en vertakte zich, onder meer via de 
Lions Club, de hardloopgroep en de Stichting 
Leergeld. Je komt overal mensen tegen en je 
praat ergens over. Zo ben ik in 2013 mijn Bach 
Consort Nijkerk begonnen – min of meer als op-
volging van de Stichting Muziek Promotie Nijkerk. 
We voeren twee keer per jaar een cantate uit in 
de St. Catharinakerk. Ik zie het als mijn cadeautje 
aan Nijkerk.’ Bach is zijn old time favorite, geen 
dag zonder Bach. Een jaar zonder de Matthäus 

Passion kan hij zich niet voorstellen. Om Bach 
te vertolken hoef je niet per se religieus te zijn. 
‘Maar je moet op het moment dat je zingt, wel 
meegaan in het verhaal.’ Hij is katholiek van huis 
uit en noemt zich gelovig op zijn eigen wijze. ‘Ik 
heb het sterke gevoel dat er meer is tussen he-
mel en aarde dan wij allemaal kunnen bevatten.’ 
Muziek biedt zowel vrolijkheid als vertroosting. 
Muziek is magie. Met een cd’tje vervang je geen 
live muziek. ‘Ik ben een mensenmens - ik moet 
mijn publiek kunnen aankijken als ik zing.’

Te veel bezuinigd
Er is vanuit Den Haag te rigoureus gesnoeid in 
de cultuursector, vindt hij. ‘Kennelijk hebben 
politici niet door dat bezuinigen op cultuur de 
samenleving schade berokkent. Klassieke muziek 
en alle andere soorten kunstvormen kunnen niet 
volledig op eigen benen staan en moeten onder-
steund worden. Daar zal altijd gemeenschapsgeld 
bij moeten.’
Wat Falco van Loon wil meegeven, is dit: ‘Wees er 
voor elkaar in goede en in slechte tijden. Ik kon 
tijdens corona kansen aangrijpen en daar ben ik 
dankbaar voor. Maar velen hebben die kansen 
niet. Laten we ervoor zorgen dat cultuur een kans 
krijgt in Nijkerk. Cultuur biedt zoveel meer naar 
elkaar toe. Met muziek breng je samen iets tot 
stand, met respect voor elkaars overtuiging. Dat 
moeten we blijven vasthouden.’

Concert Bach Consort Nijkerk
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Voor het eerst stemmen
Twee jongeren uit de gemeente 
geven antwoord op drie vragen;

1 /  Ga jij stemmen? 
2 /  Wat vind je belangrijk?
3 /  Wat moet de politiek voor jongeren doen?

         Ja, ik ben zeker van plan om te 

gaan stemmen! Als christen vind ik 

het uit principe heel belangrijk, maar 

vooral ook omdat je stem invloed kan 

hebben. Persoonlijk vind ik het belang-

rijk dat er juist ook christelijke partijen 

bij de lokale politiek betrokken zijn en 

daarom stem ik de komende gemeen-

teraadsverkiezingen ChristenUnie-SGP.

       

         De politiek moet aandacht blijven 

geven aan het woningtekort. Vooral 

voor jongeren is het momenteel lastig 

om een woning te kopen. 

         Studerende jongeren, zoals ik, 

maken veel gebruik van het openbaar 

vervoer. Het is fijn dat Nijkerk een 

station heeft, hierdoor is de Randstad 

goed bereikbaar. Helaas is de verbin-

ding richting Barneveld en Ede een 

stuk minder goed. Misschien kan de 

lokale politiek hier wat aan veranderen, 

bijvoorbeeld door een busverbinding 

richting Barneveld.

Eveline Visser (18)

 3

 2

 1
         Ja ik ga stemmen omdat het 
een voorrecht is om te mogen 
stemmen.

         Woningmarkt (prijzen), onder-
wijs (meer onderwijs voor ambitie 
van kinderen), zorg (meer aandacht 
voor zorgpersoneel), infrastructuur 
(nieuwe rondweg).

         Onze toekomst proberen 
betaalbaar te maken.

Daniel 
Dasselaar 
(19)

 3

 2

 1

S A M E N  L E V E N

Samen herdenken we

Het Nationaal Holocaust Namenmo-
nument in Amsterdam bestaat uit een 
labyrint van muren, die van bovenaf in 
het Hebreeuws de woorden: In herin-
nering aan… vormen. Ieder slachtoffer 
wordt herdacht met een eigen steen 
met daarop zijn of haar naam, ook die 
van de 48 Joodse inwoners vanuit Nij-
kerk. Zij hebben nooit een eigen graf 
gekregen. Door deze stenen kunnen 
wij herdenken, aanraken, lezen en hun 
namen uitspreken.

Als ChristenUnie-SGP vinden wij het 
belangrijk dat wij als gemeente Nijkerk 
onze weggevoerde Joodse inwoners 
blijven gedenken. Door het adopteren 
van de stenen zorgen wij ervoor dat 
de namen van de 48 Joodse Nijkerkse 
inwoners genoemd blijven worden. 
Om de stenen te realiseren hebben wij 
samen met het CDA een motie inge-
diend die door de hele gemeenteraad 
is overgenomen. 

In oktober 2017 is de AED Stichting Nijkerk 
Hoevelaken opgericht. Doel: overal op Nijkerks 
gemeentegebied moest binnen 500 meter een 
AED hangen. Nu, ruim vier jaar later, is het 
doel vrijwel behaald.  

Rietha Dasselaar, één van de zes oprichters, is 
er blij mee: ‘Op deze manier kunnen mensen, 
als ze een hartaanval krijgen, binnen vijf minuten 
adequate hulp krijgen. Vrijwilligers krijgen een sms 
zodra er bij 112 een hartaanval wordt gemeld, Zij 
kunnen dan binnen twee à drie minuten aanwezig. 
Hoe meer AED’s en vrijwilligers er zijn, hoe meer 
levens we kunnen redden.’ Het AED-netwerk is er 
gekomen, mede dankzij financiële steun van de 
gemeente Nijkerk. ‘Er zijn levens gered. 
Daar doe je het voor.’

‘Samen leven doe je 
per definitie samen’

IN DE 

PRAKTIJK Samen 
helpen

Lees ze 
allemaal
op blz. 
8 en 9

S P E E R P U N T E N  1 - 2

We hebben ons als ChristenUnie-SGP de 
afgelopen vier jaar ingezet om waardevolle  
gezonde initiatieven in onze samenleving te 
ondersteunen. Denk aan: 
w  Gezonde sportkantines 
      (bijvoorbeeld bij Sparta Korfbal in Nijkerk)
w  Steeds meer rookvrije omgevingen
   (bijvoorbeeld de bibliotheek in Nijkerk)
w   Steeds meer initiatieven voor 
    gezond bewegen voor ouderen
    (bijvoorbeeld de Diabetes Challenge)

Burenhulp
In maart 2020 werden we voor het eerst 
geconfronteerd met verregaande corona-
maatregelen. De gemeente Nijkerk en welzijns-
organisatie Sigma brachten 8 lokale partijen 
bij elkaar. Een bestaand idee voor hulp in de 
straat werd uitgebreid tot een breed netwerk 
van straatcoördinatoren. Binnen een paar 
weken tijd had 60% van de straten in onze ge-
meente een coördinator van deze burenhulp. 
We koesteren de hechte samenleving die we 
lokaal hebben.  

De kracht van de 
lokale samenleving

w  Voor de ChristenUnie-SGP staat de kracht 
van de lokale samenleving voorop. 
w  Wederzijds respect in een wereld van 
verschillende overtuigingen is van groot 
belang; samen willen en durven we keuzes 
maken voor zaken die er echt toe doen.
w  Het afnemend vertrouwen in de (lokale) 
overheid nemen we uiterst serieus. 

Vertrouwen vraagt om luisteren naar en 
respect voor elkaar en de gemeente moet 
hierin het goede voorbeeld geven. 
w  Vrijwilligers, sport- en cultuurvereni-
gingen zijn van onschatbare waarde, die 
willen wij blijven ondersteunen. 
w  Ieder mens is waardevol en mag zichzelf 
zijn. Onderlinge acceptatie willen we 
verder verbeteren. 

Samen delen
 
Henk en Astrid Broekhuizen hebben aan de weg een deelkastje 
staan, met vooral levensmiddelen, en met toiletartikelen. Het is 
bedoeld voor mensen met een kleine beurs.

Toen ik van een ex-collega las dat ze zo’n kastje heeft, was ik meteen enthou-
siast, vertelt Astrid. ‘Diezelfde avond bestelden we ook een kastje. We wonen 
aan de Holkerweg, dat is een mooi punt hiervoor.’ Astrid zet vrijwel wekelijks 
een paar blikken soep in het kastje. ‘Die zijn binnen 10 minuten weg. Mensen 
weten de weg naar het kastje te vinden.’

Als christen vindt ze het belangrijk anderen te helpen. “Er zijn mensen die het 
moeilijk hebben, maar voor wie het een drempel is bij instanties aan te klop-
pen. Het deelkastje is ook een mooie manier om voedselverspilling tegen te 
gaan.’ Buurtbewoners vullen het kastje wel eens aan. ‘Zo levert het ook leuk 
contact in de buurt op.’

MOOI 

VOORBEELD

32

Als uitwerking van het lan-
delijk Preventieakkoord van 
toenmalig staatssecretaris 
Paul Blokhuis (ChristenUnie) 
is in 2021 een lokaal Leefstijl-
akkoord opgesteld. Veel lokale 
partijen werken daarin samen 
om gezond eten te bevorde-
ren, een rookvrije generatie 
te bereiken en alcohol- en 
middelengebruik verder 
terug te dringen.

33

Nationaal Holocaust Namenmonument
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S T E M M E N ?  N AT U U R L I J K !

Colofon

Eindredactie & coördinatie
Willeke Veenendaal
Gerda Spee

Teksten
Marie Verheij
Gijsbert Bouw
Bastiaan van Soest
Willeke Veenendaal

Met medewerking van:
Jaco van Putten (campagneleider) 
Pieter den Oudsten 
Tjeerd Visser
Harke Dijksterhuis

Fotografie
Matthias van Bloemendaal
Arjen Gerritsma

Vormgeving
Gedesign / Gerda Spee 

Drukwerk
Torendruk

Oplage
15.000 stuks

EEN MOOI CENTRUM PAASBOS \\ VERFRAAIING BINNENSTAD MET BEHOUD HISTORIE \\ BEHOUD GROEN IN 

DE CAMPENBUURT \\ RUIMTE VOOR MOOIE STARTERSWONINGEN, VOOR DE EIGEN GEMEENTE \\ LUISTER 
NAAR DE VRAAG VAN ONDERNEMERS \\ MEER AANDACHT VOOR ONDERHOUD IN DE WIJK: GEEF ELKE WIJK 

EEN HOVENIER UIT EIGEN GEMEENTE \\ LUISTER NAAR INWONERS ALS JE INSPRAAK ORGANISEERT \\ 

AFSCHAFFEN HONDENBELASTING EN ZORGEN VOOR GRATIS OPRUIMMATERIAAL \\ BESCHERM ONZE MOOIE 

NATUURGEBIEDEN TEGEN WINDMOLENS EN ZONNEVELDEN \\ WANNEER KOMT DIE MOOIE HAVENKOM ER 

NOU EENS \\ VERKEERSVEILIGHEID BEDRIJVEN SMITSPOL \\ CHRISTELIJKE BASISSCHOLEN MOETEN VOOR ELKE 

WIJK BEREIKBAAR ZIJN \\ MEER NATUURLIJKE SPEELPLAATSEN \\ AANPAKKEN VAN OVERLAST EKSTERS \\ PLAATS

ZONNEPANELEN OP DE GROTE BEDRIJVEN \\ WANNEER IS HET GEBIED ROND HET OUDE ZWEMBAD AF? \\

DRUGS MOET MINDER MAKKELIJK ZIJN OM TE KRIJGEN IN NIJKERK \\ VERKEERSVEILIGHEID RONDOM STATION
NIJKERK, KOETSHUIS, VRIJHEIDSLAAN \\ TEGENGAAN VAN LEEGSTAND VAN GEBOUWEN OP DE OUDERE 

BEDRIJVENTERREINEN \\ IS NIJKERK BESTAND TEGEN EXTREME WEERSINVLOEDEN (HEVIGE NEERSLAG, HITTE)?

 \\ ZONDAGSRUST \\ BESCHERM HET  BUITENGEBIED (SLICHTENHORST, APPEL, ARKEMHEEN, HOEVELAKENSE

 BOS) TEGEN ONGEWENSTE WONINGBOUW

Puzzel mee!

Een puzzel gemaakt met thema’s die u 
belangrijk vindt. Kunt u hem oplossen? Maak 
de puzzel hiernaast en geef de uitslag door via 
nijkerk.christenunie-sgp.nl/puzzel uiterlijk 16 maart 
2022. Uit de juiste inzendingen trekken we twee 
winnaars.

De ChristenUnie-SGP is een politieke partij die, gedreven door het geloof in Gods liefde voor 
mensen, verantwoordelijkheid neemt. We willen graag samen recht kunnen doen, lokaal maar 
ook landelijk als ChristenUnie en als SGP. 

Daar hebben we uw steun bij nodig. 
U heeft in dit magazine kunnen lezen en zien 
wat ons drijft, wat ons raakt en waar we voor 
willen gaan. Met elkaar en voor elkaar! 
Hoe kunt u helpen?

DOE MEE 
EN WIN 

EEN 
TAART!

nijkerk.christenunie-sgp.nl

‘Zorg op maat vind ik 
belangrijk, dat wil ik 

graag terugzien bij een 
politieke partij’

Wim Bast (76), Nijkerkerveen

‘De lokale politiek staat 
dichtbij. Op het niveau van 

de lokale politiek wordt 
beslist wat erin je eigen 

woonplaats gebeurt‘

Maarten van Kempen (76), Hoevelaken
Meer lezen:

nijkerk.christenunie-sgp.nl/magazine

We vroegen wat u belangrijk vindt in Nijkerk: Dit magazine is een eenmalige 
uitgave die is gemaakt voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
Nijkerk van maart 2022 in op-
dracht van de besturen van de 
ChristenUnie en SGP in Nijkerk.

Reageren? Mail naar:
info@nijkerk.christenunie-sgp.nl

Dit magazine is gedrukt op 
duurzaam papier met het 
FSC keurmerk.

Alles in dit magazine is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid tot stand 
gekomen. Onzorgvuldigheden of 
onjuistheden kunnen echter niet altijd 
worden voorkomen. Wij bieden bij 
voorbaat hiervoor onze excuses aan. 
Alle meningen geuit in dit magazine 
zijn niet noodzakelijkerwijs ook die van 
de ChristenUnie-SGP.

Met dank aan:
Iedereen die heeft meegewerkt aan 
het magazine en de sponsoren die ons met een bijdrage hebben geholpen 
bij de realisatie van dit magazine:

Van Gemerden-ICT; Van Olst Projecten; Online Tuincoach; Slingerland Agri 
Consultancy; Boekhandel Roodbeen; 
Bouw Bulderweg Hoveniersbedrijf; 
Merkenbureau Gedesign; Tuin Totaal; Treevision boomtechnisch ingenieurs-bureau;

Ga op 14, 
15 en 16 maart 

naar de stembus
en stem 

ChristenUnie-SGP
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Stem op 
ChristenUnie-SGP

Scan de QR-code 

en lees meer over ons 

verkiezingsprogramma, 

de kandidaten die zich ver-

kiesbaar stellen, de agenda 

en het laatste nieuws 

van onze verkiezings-

campagne.


