Nieuwsbrief 12 april 2015

Van het bestuur
Jan Duijnhouwer benoemd tot erelid PRO21
Het bestuur heeft besloten om Jan Duijnhouwer te benoemen tot erelid van onze politieke
samenwerking. Zoals bekend is Jan al enige tijd ernstig ziek. Jan heeft als medeoprichter van het
politieke samenwerkingsverband acht jaar lang, als raadslid en in andere rollen, vele verdiensten voor
de partij gehad. Zijn niet aflatende inzet en politieke antenne hebben de partij in het conservatieve
Nijkerkse een duidelijk profiel gegeven. Op maandag 13 april heeft voorzitter Rob Ruijtenberg,
tezamen met secretaris Toos Righarts aan Jan de bij het erelidmaatschap behorende oorkonde
uitgereikt.

http://www.pro21.nl/

Aankondiging Algemene Ledenvergadering maandag 11 mei 2015
Dorpshuis De Stuw in Hoevelaken
Wilt u deze datum in uw agenda vermelden. Wij zouden uw aanwezigheid zeer op prijs
stellen.
Eind april zullen wij u de agenda en de benodigde stukken toesturen.

Van de fractie
NL-Doet
Op 20 en 22 maart hebben wij ons intensief ingezet voor NL Doet.
Moe maar voldaan kijken wij terug op deze 2 dagen, waarbij wij ons niet tegen lieten houden
door regen.
Wat geeft het toch een goed gevoel om iets voor een medemens te mogen doen.
Bedankt bewoners en personeel van "De Pol"!!!!!!!

http://www.pro21.nl/

Nieuwe manier van vergaderen!
Sinds 1 april zijn wij begonnen met een nieuwe manier van vergaderen. En wel volgens het
BOB-model (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming).
Dankzij deze vergadercyclus kunnen wij efficiënter vergaderen, waardoor wij meer tijd over
houden voor persoonlijk contact met de inwoners en instellingen in Nijkerk , Nijkerkerveen
en Hoevelaken.
Ook voor de inwoners zit er een voordeel aan deze manier van vergaderen. Tijdens de periode
van Beeldvorming, die uit 2 vergaderingen bestaat, krijgen zij meer ruimte om mee te praten.
En zoals u weet is dit voor Pro21 van essentieel belang
Op onze site kunt u onze gehele fractieagenda vinden. En wij nodigen u dan ook uit om eens
langs te komen en mee te denken tijdens een beeldvorming.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom tijdens onze fractievergaderingen.
Graag tot ziens!

http://www.pro21.nl/

Zondagsopenstelling winkels
Door de plaatsing van een advertentie in de stad Nijkerk van een supermarkt in Vathorst, is de
zondagsopenstelling weer volop in discussie.
Vooral de winkeliers in Hoevelaken houden deze discussie in gang. PRO21 is met winkeliers
in gesprek gegaan en hieruit blijkt dat vooral de Supermarkten graag open willen op zondag.
Wij hebben allerlei pogingen ondernomen om het bespreekbaar te maken bij het college en de
coalitiepartijen. Helaas houden zij halsstarrig vast aan het coalitieakkoord. Zelfs de VVD is
terughoudend, ondanks dat de winkeliers veelal de achterban van de VVD vormen.

Dit stelt ons zwaar teleur, maar maakt ook ons ook steeds strijdlustiger en vastberadener. Dit
heeft geleid tot het besluit om een ‘plan de campagne’ op te stellen. Hiermee zullen wij de
coalitiepartijen en het college prikkelen om in ieder geval nog eens te gaan nadenken over het
openbreken van dit punt in het coalitieakkoord. Daarnaast willen wij hiermee onze steun
betuigen aan de ondernemers.
Mocht u ideeën hebben, dan horen wij dit natuurlijk graag!

http://www.pro21.nl/

