
Een gemeente in balans

Hans Boer: ‘De financiën van onze gemeente staan onder druk. Het huishoudboekje moet op 
orde zijn, zodat we niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. We willen de belastingen niet 
onnodig laten stijgen. Sommige wensen moeten we daarom doorschuiven en bezuinigingen in 
de komende periode zijn ook niet te voorkomen. Ook dit proces moeten we samen doen.’ 

 
Gezonde zorg

Marina Lanting: ‘We willen graag een gemeente zijn waar iedereen de zorg krijgt die hij/zij 
nodig heeft. Tegelijk stijgen de kosten ongekend en blijven de inkomsten vanuit Den Haag 
achter. Hoe houden we onze zorg gezond en betaalbaar? Niet elk probleem kan opgelost 
worden. Laten we vooral ook kijken hoe we elkaar kunnen helpen om het leven met zijn 
lastigheden te dragen.’
 

Energieneutraal in 2050

Hans Lok: ‘Er komt veel op ons af als het gaat over het halen van de klimaatdoelstellingen. 
Vorig jaar hebben we een plan aangenomen waarin duidelijk wordt hoe we in Nijkerk in 
2050 energieneutraal willen zijn. Naast het overstappen op fossiele brandstoffen hebben we 
als fractie de nadruk gelegd op het besparen van energie, door bijvoorbeeld je huis (beter) te 
isoleren en vaker de (elektrische) fiets te nemen.’

Minder eenzaamheid

Diane Palm: ‘Aandacht voor ouderen staat hoog bij ons in het vaandel. De coronacrisis 
heeft laten zien dat zij makkelijk in een isolement kunnen komen. Een samenleving waarin 
er minder eenzaamheid is, dat drijft ons. Uiteraard geldt dit ook voor jongeren! We hebben 
elkaar nodig om een gemeenschap te zijn waarin niemand alleen door het leven gaat.’

Goed rentmeesterschap

Jaco van Putten: ‘We moeten bewust en zuinig omgaan met de aarde. Daarom hebben we 
een motie ‘Tegengaan voedselverspilling’ ingediend. Jaarlijks wordt er alleen al in de gemeen-
te Nijkerk 1.700 ton (= 6,2 miljoen euro) aan voedsel verspild. Door deze motie is er nu vol-
op aandacht voor dit thema bij inwoners en hebben een aantal restaurants en supermarkten 
ook daadwerkelijk stappen genomen.’

Samen wonen

Hilbrand Rozema: ‘De gemeente Nijkerk is een aantrekkelijke plek om te wonen. Tegelijk 
zien we dat het voor starters, senioren en mensen die zorg nodig hebben, niet meevalt om 
een (geschikte) woning te vinden. Daarom hebben we ons bij de diverse woningbouwplan-
nen en de nieuwe woonvisie sterk gemaakt voor juist deze groepen. We willen die woningen 
bouwen waar onze eigen inwoners op zitten te wachten.’

blijft geloven in samen waardevol

Samen waardevol, dat was de slogan waarmee we in 2018 onze verkiezingscampagne zijn gestart. Inmiddels 
zijn we over de helft van onze verkiezingsperiode. Er is veel werk verzet door het college, de raad en ook onze 
fractie. Juist in een tijd waarin er flink bezuinigd moet worden, willen we ons op een positieve en verbindende 
manier blijven inzetten. Samen zoeken wat goed is voor alle inwoners van onze gemeente Nijkerk!

We wensen alle inwoners van Nijkerk sterkte in deze ingewikkelde tijd. Laten we elkaar zoveel mogelijk vasthouden. 
En als u/jij een idee heeft hoe we samen waardevol kunnen zijn, laat het ons weten: info@nijkerk.christenunie-sgp.nl


