Nieuwsbrief December 2015

1

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst PRO21
We hopen u allemaal te ontmoeten bij het buffet op 12
januari 2016 van 19-21 u bij petit cafe Prins Heerlijk, Oranjelaan 56-58, 3862 CX Nijkerk
petit.cafe-nijkerk@sheerenloo.nl

We hebben rekening gehouden met vegetariërs. De kosten voor het buffet incl. 2
drankjes en koffie/thee na zijn € 22,50.
We verzoeken u vriendelijk voor 4 januari 2016 op te geven of u komt en met hoeveel
personen door dit te vermelden op de overschrijving van de kosten op ons
bankrekeningnummer NL93 TRIO 0198 0823 55 t.n.v. Progressief21
o.v.v. Nieuwjaarsbijeenkomst/x personen/vegetarisch (indien van toepassing)

In de laatste nieuwsbrief voor de zomer- d.d.12 april 2015- schreven we nog dat de VVD, m.b.t. de
zondagsopenstelling, vasthoudt aan het coalitieaccoord en wij een plan de campagne gaan opstellen
om te proberen een omslag te bereiken. We schreven over Jan en over het erelidmaatschap dat we
hem, vanwege zijn grote verdiensten voor onze partij, thuis overhandigden. Ondanks zijn ziekte is Jan
tot het laatste toe zeer betrokken geweest bij de politiek, hij liet regelmatig weten wat hij ervan vond en
voorzag de fractie van advies. Jan is ons helaas ontvallen. Rob heeft mooie woorden gesproken
tijdens de afscheidsplechtigheid, waar velen van ons aanwezig waren om hem de laatste eer te
bewijzen. Op de avond van zijn begrafenis is het college gevallen en keerden de kansen voor PRO21.
Hein de Jong overleed in november 2015. Ook een man die veel voor de partij heeft gedaan. In deze
feestelijke maar ook donkere dagen willen we stilstaan bij iedereen die een dierbare moet missen en
mensen die door ziekte of ander verdriet getroffen zijn.
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering hebben we verteld hoe de politieke zaken er voor
PRO21 voor staan. Op de nieuwjaarsbijeenkomst is er alle tijd om bij te praten, in deze nieuwsbrief
alvast een voorproefje.
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Voorwoord Rob Ruijtenberg
U had het vast niet gedacht, maar naast de vele bewegingen die de wereld op dit moment
kenmerken (of moet ik zeggen teisteren) was er de afgelopen zomer ook beweging in Nijkerk. Na
ruim tien jaar door het CDA en Christenunie/SGP, zonder enig overleg, buiten de coalitievorming te
zijn gehouden, is er op 22 september een nieuw college gevormd waarin twee wethouders voor
PRO21 plaatsnamen.
Deze ‘shift of power’ betekent schakelen naar een totaal nieuwe situatie, zoals Wim van Veelen in
zijn bijdrage aan deze nieuwsbrief aangeeft, maar betekent ook voor PRO21 dat er van kritische
oppositie moet worden omgezwaaid naar kritische collegepartij.
Nu weten we allemaal dat de marges in de politiek smal zijn, zeker lokaal. Dat neemt niet weg dat
alle onzekerheden voor de toekomst waarmee ook Nijkerk wordt geconfronteerd, gerust een
politieke uitdaging kunnen worden genoemd. Dat vereist bestuurskracht, maar ook politieke moed
om de accentverschillen aan te brengen die passen bij een vooruitstrevende progressieve politiek.
Dat dat geen sinecure is moge blijken uit de omvangrijke bezuinigingstaakstelling die reeds door het
vorige college aan de ambtelijke organisatie is opgelegd. Daar staat tegenover dat ook de
gemeentelijke organisatie mee moet in de ontwikkelingen van deze tijd en dat burgergerichtheid,
innovatie en efficiëncy leidende criteria moeten worden en blijven.
Zoals Wim van Veelen aangeeft is ook het openbaar bestuur in ons land in beweging. Daar dient
overigens lokaal wel voldoende politieke aandacht voor te zijn. De decentralisatie van taken van
Rijk naar gemeenten, maar ook het tegelijkertijd centraliseren van taken naar regionale organen, is
van invloed op de democratische positie van de burger. De omvangrijke bezuinigingen waarmee
deze ontwikkelingen gepaard gaan kan er gemakkelijk toe leiden dat de burger uiteindelijk het
onderspit delft. Dat vereist een scherpe focus van het lokale bestuur en een serieuze taak voor de
gemeenteraad. Het zal immers niet de eerste keer zijn dat politieke plannen, al of niet omgezet in
wetgeving, geheel anders uitpakken dan beoogd.
Het zal niemand ontgaan zijn dat ook de politiek zelf aan verandering onderhevig is. Door de social
media staan de opvattingen van de burgers, lokaal en nationaal, zo’n beetje permanent online. Dat
vereist een andere wijze van besturen, één waarin burgers en andere belanghebbenden eerder
betrokken worden bij planvorming, scenariokeuzes e.d. Aan de gemeenteraad blijft uiteraard de
taak om als gekozen orgaan, volledig transparant, een afweging te maken in de verschillende
belangen die bij lokale en regionale issues spelen. De bestuurskracht die daar voor nodig is mag niet
worden onderschat.
Al met al zit PRO21 nu in de positie om samen met de Lokale Partij en de VVD de richting aan te
geven in de verdere ontwikkeling van Nijkerk. Dat lukt natuurlijk niet in de ruim twee jaar die er
nog resteren voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De politieke doelstelling is derhalve
duidelijk. Breng met dit nieuwe college het afgesproken coalitieakkoord zodanig ten uitvoer dat de
Nijkerkse kiezers in 2018 het signaal af kunnen geven tot doorgaan met deze coalitie.
Rob Ruijtenberg
Voorzitter PRO21
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De wereld van Wim
“De eerste 45 dagen wethouder namens PRO21 in een coalitie met De Lokale Partij en VVD. Wat zijn
je ervaringen?” Die vraag werd mij gesteld door de webmaster PRO21. Een goede gelegenheid om
daarbij stil te staan. Drie punten poppen spontaan op in mijn brein: intensiteit, klimaat en inhoud.
Ik loop ze achtereenvolgens langs.
Intensiteit. Die is nog hoger dan ik vermoedde toen ik ‘ja’ zei tegen de kandidatuur. Alles is in
beweging. Binnen elk portefeuille-onderdeel wordt geinnoveerd en wordt gewerkt aan verdere
efficiency. Tegelijk is de organisatie waarin wij werken zelf in een ingrijpende verbouwing en lastbut-not-least staat ook de taakverdeling tussen overheden onderling en tussen overheid en burgers
bedrijven prominent op de agenda. Met een brede portefeuille als die van mij betekent dat ‘flink
aan de bak’. Gelukkig houd ik daarvan en zijn vrijwel alle onderwerpen waarmee ik bezig ben mij
op zich inhoudelijk vertrouwd, zodat ik mij kan concentreren op de lokale casuistiek. Intensief maar
ook ‘bere’ interessant, deze tijd van transitie en transformatie op alle fronten. Daar houd ik van.
Klimaat. Het gaat het hier niet om meteorologie maar om het werkklimaat. Een nieuwe coalitie en
een wisseling van de wacht tussen coalitie en oppositie. Dat vraagt van iedereen flink schakelen.
Enkele waarnemingen. Als nieuwe wethouders vonden wij elkaar al heel snel in gemeenschappelijke
opvattingen en waarden. Vanaf het eerste uur was er een click. Die is er inmiddels ook collegebreed nadat burgemeester en gemeentesecretaris ook hun begrijpelijke schakelperiode
doorgemaakt hadden en wij ‘op de hei’ nader kennis konden maken. Er bloeit een sterk team op.
Inhoud. Alles beweegt, schreef ik al. Ook de dynamiek in onze grotere context neemt verder toe. En
dan bedoel ik de geopolitieke context. Schrijvers als Jonathan Holslag en Robert Kaplan schreven
het al in hun ‘must reads’ in 2012 en 2013: Europa als eiland van ongekende welvaart omgeven door
instabiele regio’s, met sterke
bevolkingsgroei, met negatieve effecten
van klimaatverandering, met (mede
daardoor) toenemende onzekerheid en
extremisme. Enz. Dat paradijs (Holslag)
houden wij niet voor ons zelf. Dat zal
onze agenda bepalen de komende
decennia. Links om of rechts om. Ook in
Nijkerk. En die toekomst is al begonnen.
Wij staan voor een progressieve inbreng
in raad, coalitie en college op deze
uitdagingen.Vóór gastvrije ontvangst en
opvang van hen die moeten vluchten en
vóór snelle hulp als zij hier met ons hun
bestaan willen opbouwen, vóór eerlijke
verdeling van welvaart, vóór adequate
zorg, vóór samenwerken met alle
constructieve krachten aan stad, regio,
land, continent en wereld, vóór actieve bijdragen aan het klimaatbeleid om de effecten niet
onnodig groot te maken en de druk te verminderen, vóór ruimte tot ontwikkeling van personen en
bedrijven en organisaties. Enz. Genoeg om over na te denken. Mooie kans om hier in deze job
samen met fracties en coalitiepartners politiek aan bij te dragen.
Wim van Veelen
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Hein de Jong
In verkiezingstijd was op verschillende plaatsen in Nijkerk/ Hoevelaken duidelijk te zien dat Hein en
ik creatief met lijm en papier aan het werk waren geweest. Her en der, kon het kiezerspubliek
lezen dat de Partij van de Arbeid ( al dan niet in samenwerking met Groen Links en D66 ) garant
stond voor de best mogelijke behartiging van hun belangen. Denkt u nu niet dat wij zonder op-en
aanmerkingen ons werk deden.
Ten eerste waren we het niet altijd eens met besluiten die door onze politieke Bobo’s genomen
werden, ten tweede voelden we ons regelmatig gedwongen om te reageren op wat voorbijgangers
ons toevoegden en ten derde waren we gedwongen om enkele keren een extra rondje te maken om
beschadigingen door echte “ democraten “ aangebracht te herstellen. Maar we hielden van onze
P.v.d.A ( ook in PRO verband ) en waren heel
tevreden dat we plakkend en pratend onze bijdrage
konden leveren. Vooral als onze affiches eerder dan
die van andere partijen waren aangebracht. En
toen kwam eerst het bericht dat Hein aan zijn been
geopereerd was waardoor hij, zoals hij zei, geen
been had om te staan, daarna bleek hij aan kanker
te lijden waarna een tweede operatie hem fataal
werd.
Bij zijn crematie waren bijzonder veel mensen die
hem, net als ik, erg gewaardeerd hebben om wie
hij was en om wat hij deed. Tijdens de
voorafgaande herdenkingdienst werd de
Internationale beluisterd en gezongen. Ik vond het
een passend eerbetoon.
De vele persoonlijke herinneringen zullen zijn vrouw Ger en hun nakomelingen helpen dit grote
verlies te dragen.
Piet van den Burg
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Vincent
Ik ben opgegroeid in Hilversum en toen we op zoek gingen naar een geschikte woning met voldoende
ruimte voor de komst van ons tweede kind, zijn we in 2005 in Hoevelaken terecht gekomen. Voor
mijn vriendin betekende dit terug naar het dorp waar ze is geboren en getogen.
Als nieuwe inwoner van Hoevelaken was
Nijkerk voor mij vrij ver weg. Voor mijn
gevoel was er op dat moment weinig
binding, dit is veranderd toen ik politiek
actief werd. Ik ben Nijkerk toen echt
gaan verkennen.
Na de verkiezingen was het voor mijn
gevoel zeker dat ik deze periode niet in de
raad zou komen. Tot 22 september j.l.
maakte ik deel uit van de steunfractie en
zat ik in een raadscommissie namens
PRO21, maar nu ben ik dan toch beëdigd
als raadslid. Het is een voorrecht deel uit
te mogen maken van de PRO21 fractie, wat een hecht en enthousiast team is met grote
betrokkenheid bij de samenleving. Binnen de PRO21 fractie neem ik de plek in van Nadya
Aboyaakoub-Akkouh nu zij wethouder is geworden.
Naast mijn politieke betrokkenheid zijn kunst en cultuur mijn hobby en professie en is muziek mijn
passie. De gemeente Nijkerk heeft veel te bieden in de buitengebieden en de cultuurhistorische
binnenstad. Alleen ervaar ik nog niet dat de aanwezige potentie wordt benut. In een tijd van
bezuinigen is cultuur lastig en het eerst waarop vaak bezuinigd wordt, terwijl onze samenleving ook
onze cultuur is. Verwaarlozing van cultuur heeft direct invloed op onze samenleving en is te zien in
de omgeving. Als vrijwilliger ben ik betrokken bij het Sociaal Cultureel Platform Hoevelaken. In
mijn rol als coördinator houd ik mij bezig om via dit platform meer afstemming te krijgen binnen
de sociale en culturele activiteiten in de kern Hoevelaken en deze meer bekendheid te geven bij de
inwoners.
Vincent Schouten

We wensen u fijne feestdagen en een goed 2016!

