Nieuwsbrief 18 februari 2012
Nieuwjaarsbijeenkomst 16 januari
Een geslaagde bijeenkomst met ruim 30
leden, die bovendien onze financiële positie
heeft versterkt. Voor bestuur en fractie
reden om er een traditie van te maken om
elkaar op informele manier te ontmoeten.

Nogmaals werden Nadya (1e) en Jan (3e)
gefeliciteerd met hun verkiezing bij de
politicus van het jaar in Nijkerk.

Fractie GroenLinks Gelderland op
bezoek bij PROgressief 21 in Nijkerk
1 februari
Deze week is de fractie van GroenLinks in
de Gelderse Staten op bezoek geweest in
Nijkerk.

Een bezoek nodig om elkaar informatie te
geven over zaken waar de fracties mee
bezig zijn.
PROgressief 21 heeft tijdens deze
ontmoeting, gehouden in de raadszaal van
het Stadhuis, bij de Statenfractie aandacht
gevraagd voor de problemen rond de
reconstructie van verkeersplein
Hoevelaken. Onderkend werd dat
reconstructie een gegeven is, gezien de
dagelijkse verkeersproblematiek op en rond
het verkeersplein, ook dat de reconstructie
meer kost dan eerder begroot. Voor de
Statenfractie van GroenLinks betekent dat
echter niet dat de leefbaarheid van
ondermeer Hoevelaken daar onder mag
leiden. Reconstructie zou moeten leiden tot
verbetering van de leefbaarheid. Ook
afsluiting van de aansluitingen op de A1 bij
Hoevelaken kan te veel druk leggen op het
onderliggende regionale wegennet en het
dorp Hoevelaken.
Een ander onderwerp was de afspraken van
gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland
met natuurorganisaties naar aanleiding van
de natuurplannen van Staatssecretaris
Bleeker. Bij bestudering van de natuurkaart
blijkt dat veel plannen rond Putten en
Nijkerk, gericht op het realiseren van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) tussen
de Veluwe en Flevoland
(Oostvaardersplassen) geschrapt zijn. Een
motivatie hiervoor ontbreekt, alleen stelt de
provincie dat zij geen mogelijkheden heeft
om al die plannen te betalen. Voor
PROgressief 21 en de GroenLinks
Statenfractie teleurstellend, omdat zij
beiden grote waarde hechten aan een goede
EHS.

Een derde belangrijk punt was de
ontwikkeling van bedrijfsterreinen in de
gemeenten. Zeker nu ook de geplande
ontwikkeling van de Arkerpoort op de
agenda van de Nijkerkse raad staat. Door de
Statenfractie van GroenLinks werd
gewezen op het voornemen van GS/PS van
Gelderland om het bouwen van nieuwe
kantoren tegen te gaan. Dit omdat ook in
Gelderland een zeer grote leegstand van
kantoren is vastgesteld. Wel vond de
Statenfractie dat wel gekeken moet worden
naar de regionale context. Maar nieuwbouw
plegen waar leegstand van oudere panden
uit volgt, is absoluut niet acceptabel, aldus
de GroenLinks fractie.
Organisator van de ontmoeting was de
afdeling GroenLinks Noordwest Veluwe,
waar de Nijkerkse leden middel de
subafdeling GroenLinks onder vallen.
Fractievoorzitter Wouter van Eck van de
GroenLinks Statenfractie en Ünal Sözen, lid
van de fractie, vergezeld door Mieke
Welschen, fractievolger en Evert
Vermeulen, fractiemedewerker waren
gesprekspartner van Jan Duijnhouwer,
fractievoorzitter PROgressief 21, Eghard
Kouwenhoven, fractielid en Toos Righarts.
Bij het afscheid werd nog even stilgestaan
bij de maquette van het plan Oosterpoort.
Eghard Kouwenhoven en Jan Duijnhouwer
gaven inzicht in de plannen en over de
komende realisatie daarvan.

Bezoek aan peuterspeelzaal Het
Kwetterhok in Nijkerkerveen 19 januari
De bedoeling van het bezoek, op
uitnodiging van het bestuur, was kennis te
nemen van het peuterspeelzaalwerk in onze
gemeente en te spreken over de toekomst
van het peuterspeelzaalwerk en de
ontwikkelingen met betrekking tot de Brede
School. Voor PROgressief 21 een
belangrijke zaak mede vanwege het
gemeentelijk beleid met betrekking tot de
Brede School en de pogingen van
PROgressief 21 om tot Brede Scholen in de
gemeente Nijkerk te komen.

Met het bestuur is gesproken over de
toekomst. Ingegaan is op de visie die ten
grondslag ligt aan het werk: de
peuterspeelzaal is een wijkvoorziening die

het kind een plek biedt om, in andere
situaties dan zijn thuissituatie, samen met
andere kinderen/leeftijdsgenootjes
spelenderwijs te ontdekken en te worden
uitgedaagd zijn vaardigheden op
communicatief, cognitief, sociaalemotioneel, creatief- en motorisch gebied te
ontwikkelen.
Geen kernafval in Nijkerk
De actie, geïnitieerd door Greenpeace en in
Nijkerk door ons overgenomen, heeft ertoe
geleid dat de gemeente Nijkerk officieel
aan Minister Verhagen heeft verklaard
TEGEN kernafval in Nijkerkse bodem te
zijn.
Station Hoevelaken
Eindelijk goed nieuws! Medio maart wordt
begonnen met de bouw en verwacht wordt
dat de werkzaamheden eind december zijn
afgerond.
Knooppunt Hoevelaken
Momenteel vindt er veel overleg plaats
tussen betrokken instanties. Door RWS
wordt in een gezamenlijke bijeenkomst op
7 maart a.s.raden en staten geïnformeerd.
De financiële bijdrage van de gemeente
Nijkerk is gekoppeld aan het behoud van de
aansluiting Hoevelaken.
Wij zullen u op de hoogte houden van stand
van zaken.
Sociaal PROgressief21 in Social Media!
PROgressief21 ook te vinden op LinkedIN
en (nog hipper en sneller) Twitter. We
doen dat om nog eenvoudiger en
transparanter met leden en geïnteresseerden
over Nijkerkse zaken te kunnen
communiceren. Gaat u ons ook volgen? Op
LinkedIN zoekt u op PROgressief21
Nijkerk en op Twitter naar
@PROGRESSIEF21

Raadsbijeenkomsten te volgen op internet!
Om u meer te kunnen betrekken bij het
werk van de gemeenteraad is het vanaf
januari 2012 mogelijk de vergaderingen via
internet te volgen.
Kunt u de vergadering niet live volgen, dan
is het altijd mogelijk de opname via het
archief alsnog te bekijken.
Via de volgende link komt u terecht op de
video-pagina van de gemeente Nijkerk:
http://www.nijkerk.eu/bestuur-enorganisatie/live-uitzendinggemeenteraad_3935/

