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Toekomstgericht
PRO21 staat voor investeren in de toekomst. Bij de keuzes die 
we maken houden we altijd de lange termijn 
maatschappelijke opbrengsten voor ogen. Daarbij denken we 
niet alleen in geld: er zijn heel veel andere manieren om 
zaken te realiseren dan alleen met geld. We sturen dus zeker 
aan op een sluitende begroting en bewaken we dat het 
economisch goed blijft gaan.

De jeugd heeft de toekomst. PRO21 wil dat kinderen veilig 
opgroeien in groene en gezonde wijken. Kinderen moeten 
zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen en schone lucht 
kunnen inademen. Daarom stimuleren wij een 
fietsvriendelijke gemeente, schoon vervoer zonder uitstoot 
en groen in de woonkernen met ruimte om te spelen en te 
sporten. PRO21 dringt erop aan dat de gemeente het 
voortouw neemt bij het realiseren van die schone, groene en 
gezonde leefomgeving. We willen straks een gezonde planeet 
en een evenwichtig klimaat doorgeven aan onze kinderen.  
PRO21 staat voor Samen, Open en Dichtbij. Dat zijn onze 
kernwaarden.

Samen
PRO21 wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk 
bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via 
een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het 
mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij 
dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of ziek wordt, 
moet er een goed sociaal vangnet zijn. De gemeente Nijkerk 
mag mensen nooit in de steek laten. PRO21 vindt ook dat 
ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om 
goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken 
wat zijn of haar dromen zijn. En in de zorg staan niet regels 
en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is 
ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf 
willen. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen kan wonen 
in een betaalbaar huis. 
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Open
We staan open voor vernieuwing en verandering. Wij geloven 
dat ieder mens zelf wat van zijn of haar leven wil maken en 
zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij 
ruimte aan betrokken inwoners en ondernemers die hun 
omgeving of bedrijf groener, mooier of schoner willen 
maken. 

Daarom geven wij vertrouwen aan en ondersteunen we 
professionals en vrijwilligers die mensen helpen in 
bijvoorbeeld mantelzorg en verenigingsleven. En daarom 
geven wij ruimte aan de wensen en mogelijkheden van 
mensen zelf. Openheid en vertrouwen in mensen gaan hand 
in hand. Wij verlangen van het gemeentelijk bestuur 
openheid en transparantie. 

Dichtbij
Onze gemeente heeft drie kernen. Hoevelaken, Nijkerkerveen 
en Nijkerk hebben een eigen identiteit. PRO21 wil de 
identiteit van de drie kernen behouden. Als zich in een 
woonkern vraagstukken voordoen, dan moeten de 
oplossingen ook passend zijn bij die kern. 

De gemeente neemt beslissingen die inwoners, instellingen, 
verenigingen en bedrijven raken. We vinden het heel 
belangrijk dat, voordat de gemeente beslissingen neemt, met 
betrokkenen wordt gesproken. “Samen aan zet” heeft geleid 
tot veel gesprekken, discussie en inbreng van kennis over 
inhoudelijke onderwerpen. Die dialoog willen we behouden 
en verbeterpunten daarin doorvoeren.
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Negen 
programmapunten 

voor 2018-2022



De negen belangrijkste punten in het programma van PRO21 zijn:

❶ Iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. PRO21 laat inwoners niet in de steek. Wij kiezen voor een inclusieve 
samenleving.

❷ Wij zorgen dat de gemeente zich actief inzet om te zorgen dat kinderen in de gemeente Nijkerk gelukkig en gezond 
opgroeien. Passende vormen van onderwijs moeten zo dichtbij mogelijk beschikbaar en bereikbaar zijn.

❸ PRO21 stimuleert dat mensen zelf regie houden en zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en 
wonen.

❹ Wij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en koopwoningen voor starters en mensen met 
een middeninkomen. Jongeren in onze gemeente moeten in onze gemeente kunnen blijven wonen. PRO21 maakt dat 
de gemeente zich hier – ook in regionaal verband – sterk voor maakt.

❺ Wij vinden dat iedere inwoner moet kunnen genieten van groen in de buurt en schone lucht. Wij planten extra bomen 
en kiezen voor veel extra groen in en om de kernen. We ondersteunen buurtbewoners en scholen die hun buurt willen 
vergroenen. Wij versterken de natuur in de buiten(recreatie)gebieden.

❻ Wij maken in onze gemeente zoveel mogelijk gebruik van de zon, de wind en biogas. Wij stimuleren energieneutraal 
(ver)bouwen en (het oprichten van) lokale energiecoöperaties. Wij geven voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de 
voetganger en elektrisch vervoer.

❼ Wij willen dat het economisch goed blijft gaan in onze gemeente. Ondernemers moeten kunnen ondernemen, er is 
genoeg ruimte voor bedrijvigheid. Landbouwbedrijven moeten een goede toekomst hebben.

❽ Wij brengen gemeente en inwoners, instellingen, verenigingen en stichtingen dichter bij elkaar. 
Wij geven ruimte aan eigen initiatieven. Wij gaan door met “Samen aan Zet” en verbeteren dat, 
waar het kan.

❾ Kunst, cultuur en sport verrijken en verbroederen. PRO21 geeft ruimte aan kunst, cultuur en sport. 
Wij vinden dat de gemeente actief moet ondersteunen en in haar uitgaven moet zorgen voor een 
passende verhouding in deze drie. 
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Samen
• PRO21 gaat er van uit dat mensen voor zichzelf willen zorgen en vindt het vanzelfsprekend dat de samenleving

open staat voor iedereen.  Toch is ‘mee kunnen doen’ niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms is een (sociaal) 
vangnet noodzakelijk.

• PRO21 wil één loket en duidelijke routes. We willen, samen met organisaties uit de kernen, plannen maken en
uit (laten) voeren om, waar dat nodig is, mensen mogelijkheden te bieden om tòch mee te doen en hen daarbij 
te ondersteunen. Daarbij willen we mensen niet van het ‘kastje naar de muur’ sturen. 

• PRO21 wil het investeren in duurzame energie actief stimuleren en ervoor zorgen dat Nijkerk, Nijkerkerveen en 
Hoevelaken voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.



Speerpunt 1
Iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. PRO21 laat mensen niet in de steek. Wij kiezen voor een 
inclusieve samenleving.

PRO21 vindt dat de gemeente mensen in kwetsbare posities moet helpen. Concreet wil PRO21 daarom 
verder investeren in
• schuldhulpverlening
• voorkomen van uithuiszetting
• de aanpak van laaggeletterdheid (ism de bibliotheek)
• opvang voor kinderen en/of ouders in vechtscheidingen 
• opvang voor vluchtelingen met verblijfsstatus zonder huis

Iedereen hoort erbij. De afstand tot de arbeidsmarkt mag voor inwoners niet te groot zijn. Om dat te 
voorkomen wil PRO21:
• dat de gemeente samenwerkt met onderwijsinstellingen en bedrijven die de gemeente inhuurt
• dat de gemeente ook oplossingen zoekt binnen de eigen organisatie. 
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Speerpunt 2
Wij maken in onze gemeente zo veel mogelijk gebruik van de zon, de wind en biogas. Wij stimuleren 
energieneutraal (ver)bouwen en (het oprichten van) lokale energiecoöperaties.  Wij geven voorrang aan 
schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch vervoer. 

PRO21 wil daarbij
• optimaal gebruik van openbaar vervoer en fiets en combinaties daarvan
• inzetten op slimme mobiliteit, zodat vraag naar en aanbod van vervoer beter op elkaar aansluiten: 

treinfrequentie Nijkerk: 15 minuten
• voldoende oplaadpunten voor elektrisch vervoer, gekoppeld aan duurzame energie 
• elektrische voertuigen of voertuigen met zo min mogelijk uitstoot voor de gemeente bij aanschaf van 

nieuwe voertuigen.

PRO21 vindt het vergroenen en het klimaatbestendig maken van buurten belangrijk. Groen in de 
woonomgeving zorgt voor verkoeling tijdens hete dagen en voor het opvangen van regenwater bij hevige 
regenbuien. PRO21
• wil nieuwe woningen zo bouwen dat ze voorbereid zijn op de toekomst qua energie- en materiaalgebruik
• wil dat gekozen wordt voor klimaatbestendige aanpassingen van buurten of wijken wanneer dat

past, bijvoorbeeld als de riolering moet worden vervangen
• stimuleert vergroening in de bebouwde omgeving, zoals groene daken en minder verharding in 

tuinen om het rioolstelsel te ontlasten.
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Speerpunt 3
Wij geven ruimte aan kunst, cultuur en sport. Kunst, cultuur en sport verrijken en verbroederen. Wij vinden 
dat de gemeente dit actief moet ondersteunen en in haar uitgaven moet zorgen voor een passende balans 
daarin. 

Daarbij wil PRO21 ook dat de gemeente 
• zorgt voor een accommodatiebeleid om kunst en cultuur te faciliteren
• het eigen gezicht van landschap, buurt, dorp en stad versterkt en daarbij zorgt voor een goede balans 

tussen cultuurhistorie en vernieuwing 
• binnen schoolse activiteiten een keuze biedt in cultuur en kunstprogramma’s 
• start met de realisatie van multifunctionele centra (Huis van Stad/Dorp).

Goede sportaccommodaties zijn van groot belang voor de sportuitoefening. PRO21 
• stimuleert het zelfbeheer en onderhoud als de draagkracht van de sportvereniging dit toelaat 
• verwacht dat sportverenigingen een bijdrage blijven leveren aan maatschappelijke opgaven. 
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PRO21 wil voldoende, divers en laagdrempelig cultuur en sportaanbod. PRO21 wil 
• dat cultuur- en sportactiviteiten toegankelijk zijn voor iedereen
• sporten in de buitenruimte stimuleren (adequate verlichting, buitensportapparaten)
• dat de gemeente zorgt voor een vangnet bij mensen met beperkte financiële middelen
• dat, om te kunnen sporten en bewegen, maatwerk wordt geboden aan mensen met een beperking
• ondersteunt met (financiële) middelen bij ontbreken van daarvan of zorgt voor andere 

maatwerkoplossingen als cultuur- en sport anders ontoegankelijk blijken.

PRO21 vindt verenigingen  belangrijk. En vrijwilligers zijn erg belangrijk voor een vereniging. Sommige 
verenigingen hebben moeite hun vrijwilligersfuncties in te vullen. PRO21
• wil dat de gemeente (waar nodig) helpt bij het vrijwilligersbeleid
• vindt dat mensen met een uitkering nuttig mogen zijn en zich mogen ontwikkelen door bijvoorbeeld het 

doen van vrijwilligerswerk.

Voor jongeren vanaf 8 jaar vervullen jeugd- en jongerenwerk een belangrijke rol in Nijkerk. PRO21 wil dat
• jeugd en jongerenwerk in Nijkerk blijft bestaan en wordt uitgebreid
• activiteiten voor specifieke groepen (bijvoorbeeld jongeren met autisme) ondersteund worden door de 

gemeente.
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Open
• PRO21 wil dat onze gemeente transparant is naar haar omgeving: naar inwoners, bedrijven, verenigingen en 

stichtingen. De belangen van de gemeente Nijkerk houden niet op aan de gemeentegrens. 

• PRO21 staat open voor 
• samengaan van landbouw, natuur en landschap, recreatie en wonen in het buitengebied
• een goede bereikbaarheid van onze gemeente
• de behoeften van de ondernemer en denkt mee over mogelijkheden tot ondernemen
• samenwerking in de regio, zoals bijvoorbeeld met  FoodValley, Regio Amersfoort, VGGM, BNLP. 

• PRO21 zet zich actief in om kennis binnen te halen en kansen te benutten. 



Speerpunt 1
Wij versterken de natuur in de buiten(recreatie)gebieden. We planten extra bomen en kiezen voor veel 
extra groen in en om de woonomgeving. Wij vinden dat iedere inwoner moet kunnen genieten van groen 
in de buurt en schone lucht.

PRO21 wil
• dat de gemeente Nijkerk bij de ruimtelijke ordening ambtelijk en bestuurlijk een trekkersrol vervult om 

voor onze gemeente te komen tot een juiste balans in wonen, groen, recreatie, voorzieningen en 
mobiliteit

• ruimte geven aan inwoners / organisaties die zich in willen zetten voor een schonere woonkern
• dat in kaart wordt gebracht hoe de fijnstofbelasting in de gemeente Nijkerk is
• dat de gemeente investeert in voorlichting over ‘schoon’ ondernemen en handhaaft waar normen 

overschreden worden.
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Speerpunt 2
We willen dat het economisch goed blijft gaan in onze gemeente. Ondernemers moeten kunnen 
ondernemen, er is genoeg ruimte voor bedrijvigheid. Landbouwbedrijven moeten een goede toekomst 
hebben.

Daarbij wil PRO21 dat de gemeente 
• slimme samenwerkingsverbanden en effectieve bijdragen aan duurzame economische groei faciliteert en 

aanmoedigt, eventueel vanuit samenwerking met andere gemeenten en organisaties van FoodValley
• werving van buurtambassadeurs faciliteert, zodat inwoners en bedrijven in het buitengebied ook de 

mogelijkheid krijgen tot een goede internetverbinding
• zorgt voor voldoende vestigingslocaties voor bedrijven
• initiatieven om onze centrumgebieden opnieuw uit te vinden actief ondersteunt, waarbij persoonlijke 

aandacht en service opvallende gemeenschappelijke elementen in de beleving zijn. Met een sterker 
accent op de ontmoetingsfunctie (horeca 15-25; maatschappelijke en culturele plekken) en start-up
winkels met bijzondere formules (b.v. verpakkingsvrij).

PRO21 
• ondersteunt plannen om mensen uit bijzondere doelgroepen aan het werk te helpen 
• werkt mee aan het oplossen van tekorten aan specifiek geschoolde medewerkers
• wil dat er in het buitengebied ruimte is voor (nieuw) ondernemerschap binnen de bestaande 

bebouwing.
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PRO21 wil dat landbouw(gezins)bedrijven in de gemeente Nijkerk een goede toekomst hebben. Voor de 
landbouw bepalen het bestemmingsplan en het landelijk beleid (mest en ammoniak) de 
ontwikkelingsmogelijkheden. Daarbij wil PRO21
• dat de gemeente meedenkt met ondernemers die stappen willen maken naar toekomstbestendige 

duurzame landbouw
• een zorgvuldige afweging van natuur en landbouw binnen de geldende kaders, waar natuur en 

landschap onder druk komen te staan.
• de introductie van de Menukaart en het Functieveranderingsbeleid van Food Valley steunen. Wij leggen 

bij de lokale uitwerking daarvan het accent op versterking van natuur en landschap als het gaat om 
compensatievormen om te mogen bouwen. 

Speerpunt 3
We brengen gemeente en inwoners, instellingen, verenigingen en stichtingen dichter bij elkaar. Wij geven 
ruimte aan eigen initiatieven. Wij gaan door met ‘Samen aan Zet’ en verbeteren dat, waar het kan. 
Samen aan Zet” is een uitingsvorm van dialoog tussen inwoners, bedrijven en gemeente. Al doende leren 
we hierin samen. 

Voor de komende periode wil PRO21 meer aandacht voor
• maatschappelijke uitdagingen (thematisch, o.b.v. onderbouwde keuze)
• kwaliteit en relatie: samen oplossingen bedenken èn meewerken aan de uitvoering daarvan
• meer praktijkinbreng
• mogelijkheid bieden tot tussendoor ‘aanhaken’. 
Daarbij vindt PRO21 dat we kennis van externen (t.b.v. feiten, cijfers, ervaringen, t.b.v. maken van 
kosten-/batenanalyse) moeten kunnen benutten.
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In onze gemeente is op enkele plekken sprake van leegstaande panden. PRO21 vindt dat onwenselijk en 
• wil samen met eigenaren oplossingen zoeken voor leegstaande panden. Wij werken actief mee aan 

hergebruik voor wonen, werken of – bij leegstand in het centrum – voor cultuur of ontmoeten. 

PRO21 wil haar prachtige landschappen behouden en daarbij samenwerken met boeren, bewoners, 
landgoedeigenaren en buurgemeenten. PRO21 wil daarbij
• bescherming en beheer van de natuur, ook op en rond (voormalig) boerenerven 
• aanpassing van onnodige en voor de natuur schadelijke verlichting
• behoud en verbetering van de groene verbinding tussen Veluwe en Heuvelrug 
• behoud van de groene overgang van Nijkerk naar het zuiden.

PRO21 vindt het belangrijk bewuste keuzes te maken die duurzaamheid bevorderen. PRO21 vindt dat de 
gemeente daarin moet ondersteunen en het goede voorbeeld geven. Daarbij geldt: afspraak is afspraak.
PRO21 wil daarom dat de gemeente
• inwoners en bedrijven helpt met zaken als energietransitie, klimaatadaptatie en kringloopeconomie
• werkt naar afspraken zoals gemaakt in klimaatakkoord Parijs
• het Gelders Energie Akkoord (GEA) ondertekent en actief uitvoert
• de afvalinzameling verder verduurzaamt: verder terugdringen van restafval tot grondstoffenstromen als 

bv plastic en meer GFT
• hergebruik van gebouwen en materialen bij gemeentelijke panden stimuleert
• circulair inkoopt en investeert in een circulaire bedrijfsvoering: samen met zoveel mogelijk lokale 

leveranciers en afnemers
• in gesprek gaat met bedrijven t.b.v. stimuleren en ondersteunen kringloopeconomie.
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Bij een aantrekkelijke binnenstad hoort een goed aanbod van winkels en recreatie/horeca en een mooie 
uitstraling. Auto’s passen daar alleen in als zij echt nodig zijn, wij bevorderen lopen en fietsen.
Daarom wil PRO21 in de Nijkerkse binnenstad
• aparte plekken met betaald parkeren en een beperkt aantal shop en go parkeerplaatsen.
• dat bezoekers en bewoners die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van de auto een maatwerkoplossing 

krijgen

Afwegingen over de Oostelijke rondweg moeten plaatsvinden binnen een allesomvattende visie op het 
verkeer in de gemeente Nijkerk. PRO21 wil één samenhangend verkeersplan binnen een allesomvattende 
visie op het verkeer in de gemeente Nijkerk. Een plan dat verder zorgt voor
• goede bereikbaarheid van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen
• een passende infrastructuur, waarbij  sluipverkeer door de kernen wordt voorkomen
• versterking van de fietsroutes binnen en tussen de kernen en goede aansluiting op snelfietsroutes met 

omliggende plaatsen
• een bewaakte fietsenstalling in centrum Nijkerk met depot voor pakjes en met werk voor mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt.
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Dichtbij
• PRO21 wil dat de kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen hun identiteit behouden: we zien daar veel 

(sociale) samenhang: mensen helpen en zorgen voor elkaar. ‘Dichtbij’ realiseer je, door bewust na te denken 
over ontwikkelingen in de woonomgeving. 

• PRO21 vindt een fijne, veilige en gezonde woonomgeving belangrijk. Dichtbij natuur en platteland.
Het groene karakter van de omgeving willen we zo min mogelijk aantasten. De gemeente heeft bij deze zaken 
een bepalende rol. PRO21 wil dat het gemeenteloket in Hoevelaken behouden blijft.



Speerpunt 1
Wij zorgen dat de gemeente zich actief inzet om te zorgen dat kinderen in de gemeente Nijkerk gelukkig en 
gezond opgroeien. Passende vormen van onderwijs moeten zo dichtbij mogelijk beschikbaar en bereikbaar 
zijn.

Elk kind moet veilig en gezond kunnen opgroeien. PRO21 wil dat Nijkerkerveen, Nijkerk en Hoevelaken 
uitdagende, prettige en veilige plaatsen zijn voor jeugd en jongeren. Daarvoor moet ruimte zijn. PRO21 wil
• de mogelijkheden onderzoeken om binnen de gemeente Nijkerk één of meerdere Tech Playgrounds te 

realiseren: speelplaatsen waar jongeren zich verder kunnen ontwikkelen in robotica, Lego Robotica, 
Virtual Reality, programmeren, drones, bouwen met hout, of 3D-ontwerpen. Extra focus ligt daarbij op 
jongens en meisjes tussen de 7 en 15 jaar

• dat er voldoende geïnvesteerd wordt in leuke, uitdagende (natuur)speelplekken voor alle leeftijden
• extra aandacht voor overgewicht bij kinderen. We zien hier een belangrijk rol voor gezondheidscentra.

Elk kind moet kwalitatieve, voldoende en goede jeugdhulp ontvangen. PRO21 vindt het cruciaal dat 
maatwerk geleverd wordt en onderwijs en jeugdhulp op elkaar aansluiten: de ontwikkeling van het kind 
staat centraal! Soms is extra zorg noodzakelijk voor schoolgaande kinderen. In de ogen van PRO21 moet 
daarbij de menselijke maat worden gehanteerd. PRO21
• vindt dat bij passend onderwijs oog moet zijn  voor de belasting van ouders, (mantel)zorgers

en de school
• zet zich in voor veilig en betrouwbaar leerlingenvervoer
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PRO21 wil voorkomen dat jongeren te vroeg school verlaten. Signalen van uitsluiting of voortijdig 
schoolverlaten en ‘thuiszitten’ moeten tot actie leiden. PRO21 maakt zich hard voor 
• het voorkomen van wachtlijsten bij zorgaanbieders
• het opzetten van zorgstructuren op scholen 
• het onderhouden van goede contacten tussen instellingen en zorgaanbieders voor de jeugd enerzijds en 

scholen anderzijds. 

Speerpunt 2
PRO21 stimuleert dat mensen zelf regie houden en zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk kunnen 
functioneren en wonen.

PRO21 vindt samenwerking met inwoners, scholen en zorgprofessionals van groot belang. 
De vier gebiedsteams zijn daarbij de schakel in de wijk. PRO21
• wil daarbij investeren in een goede regievoering op de gebiedsteams en vergroten van de capaciteit 

ervan. 
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PRO21 stimuleert het maken van wijkplannen,  woningbouwprojecten en voorzieningen die rekening 
houden met vergrijzing en dementerenden. Zeker in Nijkerkerveen en Hoevelaken worden deze gemist.
• PRO21 ondersteunt initiatieven zoals Dementievriendelijk Hoevelaken. Externe 

financieringsmogelijkheden daarvoor zijn vaak mogelijk. PRO21 wil dat de gemeente deze onderzoekt en 
benut. 

PRO21 wil een fijne, gezonde woonomgeving en het buurtgevoel versterken. PRO21 wil gelegenheid 
bieden om te ontmoeten en te verbroederen en te bewegen, ook voor mensen die niet naar 
(sport)verenigingen gaan. PRO21 wil 
• dat de gemeente openbaar groen goed onderhoudt 
• dat de gemeente samenwerkt met inwoners om groen en water in de stad aan te laten sluiten bij de 

behoefte van de inwoners.

In Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken is er behoefte aan ontmoetingsplaatsen. PRO21 wil daarom dat
• wijkcentra en andere bestaande ontmoetingsplekken behouden blijven
• bij leegstand van winkels in centrumgebieden ruimte gegeven wordt aan lokale initiatiefgroepen 

bij de ontwikkeling van ontmoetingsplekken
• de gemeente actief nieuwe en bestaande plannen die bijdragen aan ontmoeting steunt en faciliteert. 
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Speerpunt 3
Wij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en koopwoningen voor starters en 
mensen met een middeninkomen. Jongeren in onze gemeente moeten in onze gemeente kunnen blijven 
wonen. De gemeente maakt zich hier sterk voor in regionaal verband. 

PRO21 wil dat er voor onze inwoners voldoende kansen op de woningmarkt zijn. PRO21 wil 
• dat de gemeente zich inzet voor een gezonde mix van goedkope en dure woningen voor huurders en 

kopers, voor gezinnen en voor ouderen en jongeren. Doel daarbij moet zijn: zorgen voor voldoende 
passende woonruimte voor onze inwoners

• daarbij duurzame nieuwbouw, qua materialen en energie(voorziening).

Mogelijkheden tot wandelen en fietsen zijn voor Nijkerkers, Hoevelakers en Veenders dichtbij. Ook veel 
inwoners uit Amersfoort gebruiken ons buitengebied daarvoor. Samen met Amersfoort wil PRO21 daarom 
een plan maken voor het groene gebied dat aan Amersfoort grenst. PRO21 wil 
• dat de oppervlakte voor natuur en recreatie vergroot wordt en de verbindingen daarmee en daartussen 

verbetert
• uitbreiding van het Hoevelakense bos en een passende inrichting van het stuk landgoed ten zuiden 

van de Westerdorpsstraat
• meer wandel- en fietspaden
• de samenwerking met Amersfoort verder versterken zodat we natuur- en recreatiezones verbinden

en optrekken bij het zoeken van externe financieringsbronnen en de kosten eerlijk delen.
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PRO21 wil zich hard maken om het huidige niveau van veiligheid te behouden en waar mogelijk uit te 
bouwen. Nog steeds zijn er veel fietsendiefstallen op de stations in Nijkerk en Hoevelaken. PRO21 wil 
• extra toezicht op de stations
• dat gehandhaafd wordt op plaatsen waar aantoonbare overlast plaatsvindt. 

PRO21 streeft naar een gemeente die uitnodigt tot duurzaam vervoer. De fietser staat centraal. Vooral 
voor kinderen en ouderen is het daarbij nodig om goed te kijken naar de inrichting van de wijk en de weg. 
PRO21 wil daarom
• aanpassing van verkeerssituaties die gevaarlijk zijn voor met name de weggebruikers in kwetsbare 

leeftijden, zoals
• snellere reparaties van straatverlichting
• meer onderhoud weg (ook irt bladval herfst)
• oplossingen voor ongevalsgevoelige punten door (concrete situaties en locaties zijn bekend)

• parkeren
• niet egale bestrating 
• afwezigheid verkeersbrigadiers
• slechte openbare verlichting
• slechte weginrichting (waardoor te hard wordt gereden)
• passende veiligheidsmaatregelen voor kinderen bij open vijvers en sloten

Pagina 22Partijprogramma PRO21  2018 - 2022



www.pro21.nl


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23

