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INFORMATIEBIJEENKOMST
DUURZAAMHEID.
27 februari 2013,
van 20.00 – 22.00 uur
De Flier, Blekkerserf 4 Nijkerk
Op 27 februari 2013 wordt er op initiatief
van de raadsfracties van de ChristenUnieSGP en PROgressief 21 een
informatiebijeenkomst gehouden over het
thema Duurzaamheid. De bijeenkomst
vindt plaats in ‘De Flier’, Blekkerserf 4 te
Nijkerk en begint om 20.00 uur. In overleg
met de agendacommissie van de raad
faciliteert de gemeente Nijkerk deze
bijeenkomst.
Bijdrage terugdringen van de CO2uitstoot
Aanleiding voor deze informatieve
bijeenkomst zijn diverse lokale initiatieven
over duurzame energie en het
terugdringen van de CO2-uitstoot, de rol
van bedrijven en burgers hierbij en het
opstellen van het gemeentelijk
Milieubeleidsplan 2013-2016. In het
gemeentelijk beleid is het terugdringen
van de CO2-uitstoot ook een centraal
thema. Er zijn allerlei activiteiten mogelijk
om die CO2 -uitstoot terug te dringen. Met
deze bijeenkomst willen de fracties een

bijdrage leveren om samen met inwoners
en bedrijven hiermee aan de gang te gaan.
Het doel van deze bijeenkomst
Uitgaande van de noodzaak om als Nijkerk
een forse bijdrage te leveren aan de
terugdringing van de CO2-uitstoot, worden
plaatselijke en regionale
duurzaamheidinitiatieven van burgers en
gemeenten/regio’s in beeld gebracht.

Inwoners en bedrijven zijn van
harte welkom bij deze bijeenkomst.
Opzet van de bijeenkomst
In deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd
en kunnen vragen gesteld worden over de
3 hier volgende thema’s:
1. Burgerinitiatief Vereniging
Duurzaam Soesterkwartier uit
Amersfoort:
De heer Henry de Gooijer van het
Burgerinitiatief geeft een
toelichting over het initiatief van
inwoners van het Soesterkwartier
die zich inzetten voor een
betaalbare en duurzame
energierekening. Er is aandacht
voor de wijze waarop het initiatief
is georganiseerd en hoe
zonnepanelen door deelnemende
burgers gezamenlijk worden
ingekocht.

2. Duurzaamheidsintiatieven binnen
de regio Stedendriehoek
Apeldoorn-Deventer-Zutphen:
. De zeven gemeenten uit de
regio Stedendriehoek hebben in
2009 de ambitie uitgesproken een
energieneutrale regio te willen zijn.
De gemeenten kunnen dit niet
alleen realiseren. Om deze ambitie
te realiseren is
de Stedendriehoek Onderneemt
Energieneutraal (SOEN) opgericht.
Hierin werken bedrijfsleven,
overheid en netbeheerders samen
aan het verminderen van de
afhankelijkheid van fossiele branden grondstoffen en aan duurzaam
ondernemen. De heer Marnix van
Os, programmamanager, zal een
toelichting geven op dit regionale
initiatief.
3. Slim en duurzaam aanbesteden
door gemeenten:
. Openbare verlichting heeft veel
raakvlakken met andere
beleidsgebieden, zoals
duurzaamheid, mobiliteit en
veiligheid. Daarom zijn
veranderingen in verlichting
langetermijninvesteringen die een
zorgvuldige voorbereiding en
aanpak vereisen. Duurzaam
inkopen én duurzaam beheer zijn
hierbij belangrijk. De heer Ten
Broeke, regiomanager Oost van

Ziut, marktleider op het gebeid van
duurzame openbare verlichting in
Nederland, geeft een toelichting
op de mogelijkheden van
kostenbeheersing en mogelijke
kostendaling voor een gemeente
inzake de openbare verlichting.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in het
gemeentelijk gebouw De Flier bij de
milieustraat. De Flier kenmerkt zich als
een duurzaam energieneutraal gebouw.
Vanuit de gemeente zal aan het slot van
deze bijeenkomst nog kort gereageerd
worden op de 3 aangereikte thema’s en
wat de stand van zaken is van de
ontwikkelingen van enkele
activiteiten/initiatieven door de
gemeente.

Financiële positie gemeente
De financiële positie van de gemeenten in
Nederland staat onder grote druk. Door de
bezuinigingen van de landelijke overheid
worden de rijksbijdragen aan de
gemeenten fors ingekort. Daarnaast heeft
de financiële crisis geleid tot een sterke
afname van woningbouw en daling van de
woningprijzen. Ook in Nijkerk heeft dat
gevolgen. De waarde van ons grondbezit is
gedaald en de eerder verwachte gunstige
exploitatie van die grond is voor de
komende tijd erg onzeker wat ook tot
negatieve effecten voor de gemeente
leidt.

Daarnaast krijgt de gemeente extra taken
doorgeschoven vanuit het rijk
(participatiewet, WMO, jeugdzorg)
waarvoor minder geldmiddelen (zo’n 25%)
worden ingezet dan het rijk zelf tot nu toe
nodig heeft om ze te kunnen uitvoeren.
In een raadsinformatiebrief heeft het
college aangegeven dat er voor de
komende jaren rekening gehouden moet
worden met forse tekorten. Dat kan alleen
maar leiden tot bezuinigingen.
Voor onze fractie betekent dit dat we ons
gaan bezinnen op wat wij als gemeente
willen zijn en wat daarbij door de
gemeente bekostigd moet worden.
Doorgaan zoals nu is daarbij onmogelijk.
Een grote wens van onze fractie is dat ook
de inwoners van de gemeente Nijkerk bij
de discussies hierover betrokken worden
en hun mening kunnen geven. Goede
informatie is daarbij noodzakelijk. Op
welke wijze dat moet, is zeker ook
onderwerp van gesprek voor de komende
tijd. Jullie horen hierover de komende tijd
meer.

Nota Maatschappelijk
Vastgoed Nijkerk 2013-2025 en
Sportnota Nijkerk 2013-2025
De komende maanden wordt in de raad
gesproken over Maatschappelijk Vastgoed
en de Sportvisie voor de jaren 2013-2025.
Dus de visie voor een groot aantal jaren.
Met verenigingen en organisaties die

hierin een positie hebben is gesproken en
de uitkomsten van de gesprekken zijn
meebepalend voor de inhoud van deze
nota’s.
Het gaat over hoe de gemeente
verenigingen en organisaties faciliteert en
wat er van mensen zelf verwacht wordt.
Dat hier emoties bij aan de orde zijn
spreekt voor zich. Denk maar aan
discussies over de zwembaden (sluiten,
nieuwbouw of wat dan ook) en de
bibliotheken (ook hierbij dit soort vragen).
Maar ook : wil de gemeente bepaalde
zaken volledig aan de mensen overlaten of
daarvoor ook verantwoordelijkheid
nemen (bv. wat zijn basisvoorzieningen
waar de gemeente mee verantwoordelijk
voor is) en wat niet? Wat voor sporten
wel, welke niet/ wel of niet voor kunst en
cultuur?
Omdat de beide nota’s een lange termijn
visie beogen vast te stellen, is het de vraag
of dit op dit moment kan, zeker ook gezien
de mogelijk forse bezuinigingen die op ons
afkomen.
Het gaat hier feitelijk om zaken die in vorig
punt genoemd zijn om nader over te
discussiëren. Het is echter wel zo dat voor
de korte termijn mogelijk wel besluiten
nodig zijn.
Al met al een veel aandacht vragende
discussie.

Reconstructie Verkeersplein
Hoevelaken
Zoals bekend wordt de discussie over de
reconstructie in alle hevigheid gevoerd.
Twee zaken spelen een belangrijke rol: de

bereikbaarheid van Hoevelaken en de
achterliggende regio en de leefbaarheid
als gevolg van het enorm drukke verkeer.
De discussie gaat nu vooral over de
leefbaarheid, en met name over de
optredend geluidsoverlast aan de
Nijkerkse kant van de A28.
Landelijke regelgeving leidt er toe dat juist
op dit stuk van de wek er een grote
geluidsbelasting aan de ore is, waaraan
mensen blijvend lijken te worden
blootgesteld. De wetgeving geeft
ontsnappingsmogelijkheden en passende
oplossingen zijn alleen mogelijk als
gemeente en provincie voor de Gelderse
inwoners voldoende bijbetalen. Dan kan
er een geluidsreductie van 5 dB worden
gerealiseerd.
Een en ander vereist een forse lobby naar
zowel Provinciale- als Tweede
Kamerfracties die ons verwant zijn.
Daarnaast is inmiddels bereikt dat de raad
van Nijkerk in deze zaak op één lijn zit.
Voor de raad moet de geluidsbelasting
daar met 5 dB omlaag.
Jan Duijnhouwer, onze fractievoorzitter is
in Provinciale Staten van Gelderland
steeds woordvoerder namens de raad.
Voor meer informatie verwijzen we graag
ook naar de website:
www.progressief21.nl
Laatste Nieuws.
De besprekingen in de commissie MIE van
Provinciale Staten op woensdag 6 februari
jl. hebben er toe geleid dat de
gedeputeerde de onderhandelingen over
de vermindering van de geluidsbelasting
kan ingaan omdat 1 miljoen euro daarvoor
beschikbaar gesteld wordt. Dat is wat ons

betreft niet voldoende, maar wel een
begin. We blijven dit nadrukkelijk volgen
en zo nodig weer aan de gang om meer
middelen los te krijgen voor de
terugdringing van de geluidsoverlast.
NB: stuur deze nieuwsbrief door naar
vrienden en bekenden. Bekendheid geven
aan dat waarmee PROgressief 21 bezig is,
is en blijft van belang.

