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We staan open voor vernieuwing en verandering 
 

• van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere 

overheden, instellingen en bedrijven 

• van denken in klassieke oplossingen naar open staan voor (sociale en 

ecologische) innovatie 

• van organiseren binnen geografische grenzen naar open netwerken 

• en voor openheid van zaken geven 

 



Ook voor Nijkerk is de uitdaging meer met minder te creëren. (1/2) 
 

Dat doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en kracht van onze inwoners. Een 

inwoner die, ook als hij hulp nodig heeft, zoveel mogelijk zélf regie wil blijven voeren over zijn 

leven maar die als hij het niet zelf kan, kan terugvallen op een sociaal vangnet en op een 

gemeente die de meest kwetsbaren onder ons steunt. 

 

Voor onze inwoners is het van belang werk te hebben en te houden. Een gezond bedrijfsleven 

is daarbij van groot belang, voor banen, voor een levendig centrum en voor participatie in 

lokale initiatieven.  

 

Het doet ook een beroep op de kracht van (maatschappelijke) instellingen en verenigingen, 

om deze burger en zijn sociale vangnet waar nodig te ondersteunen.  



Ook voor Nijkerk is de uitdaging meer met minder te creëren. (2/2) 
 

De wereld is groter dan de grenzen van de gemeente Nijkerk: de maatschappelijke uitdagingen 

van deze tijd laten zich aan gemeentegrenzen niets gelegen liggen. Willen wij als gemeente 

Nijkerk deze uitdagingen effectief én efficiënt het hoofd kunnen bieden, dan vraagt dit om slim 

samenwerken met onze collega-gemeenten en andere overheidsinstanties. Nijkerk kan het niet 

alleen.  

 

De rol van de gemeente verandert hiermee essentieel. De gemeentelijke organisatie zal haar 

werkwijze moeten aanpassen aan deze nieuwe uitdagingen. Niet in alleen in omvang van inzet, 

maar juist in de gevraagde kwaliteiten. Flexibiliteit, externe gerichtheid,  samenwerkings-

vaardigheid en zich een betrouwbare en transparante partner tonen behoren tot de benodigde 

kernkwaliteiten. 



Onze inwoners (1) 
 

Wij vinden werk belangrijk voor mensen. Het geeft zin en betekenis aan je leven. Een kans 

om het beste uit jezelf te halen. Financiële zelfstandigheid. Sociale contacten. In een tijd 

waarin een zwaar beroep op eigen kracht van de burger wordt gedaan is werk belangrijker 

dan ooit.  

 

Daarom wil Pro21 

1. Werkzoekenden, jong en oud, gezond of beperkt, actief ondersteunen bij het vinden 

van een baan.  

2. Kans op werk vergroten door de werkgelegenheid in de omliggende regio te 

benutten. We vinden dat bedrijven, instellingen en de gemeente daar samen hun 

schouders onder dienen te zetten.  



Onze inwoners (2) 
 

Wonen reikt verder dan het dak boven je hoofd. Woonplezier wordt beïnvloed door je 

omgeving. En daar hoort de natuurlijke omgeving nadrukkelijk bij. Wonen is thuis zijn en 

je thuis voelen.  

 

Daarom wil Pro21 

3. Ouderen, zieken en gehandicapten faciliteren om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
blijven wonen.  

4. Meer woningen voor starters en éénpersoons huishoudens realiseren door 
leegstand van winkel- en kantoorpanden te benutten voor wonen.  

5. Inwoners stimuleren initiatieven te nemen voor de inrichting van hun leefomgeving 
en zo nodig hierin te ondersteunen en te faciliteren. 

6. Samen met ondernemers, maatschappelijke instellingen en inwoners creatieve en 
onconventionele oplossingen bedenken om de toenemende winkelleegstand te 
bestrijden. 

 



Onze inwoners (3) 
 

Leven is jezelf kunnen ontwikkelen, is meedoen in de samenleving, is regie kunnen voeren over 

hoe je je leven leidt. In beginsel gaan we uit van eigen kracht en verantwoordelijkheid. En als 

iemand niet in staat is zelf of met hulp van zijn sociale omgeving te leven, dan is de gemeente 

aan zet om te zorgen dat de juiste hulp snel en goed geleverd wordt. 

 

Pro21 wil daarom 

7. Dat de inwoner zelf regie kan blijven voeren over zorgvoorzieningen die hij nodig heeft. Het 
persoonsgebonden budget (PGB) dient daarbij gekozen te kunnen worden. 

8. Dat de gemeente laagdrempelige ‘loketfuncties’ bevordert, waar mensen terecht kunnen 
met hun hulpvraag, ongeacht waarop de vraag betrekking heeft. Waar naar mensen 
geluisterd wordt, waar mogelijkheden worden verkend en waar verwezen wordt naar de 
juiste hulpverlener. Deze rol kunnen scholen vervullen, of bijvoorbeeld maatschappelijke 
organisaties. 

9. Dat de gemeente de inzet van specialistische hulp waar zij verantwoordelijk voor is goed,  
tijdig en efficiënt organiseert. Voor meervoudige problematiek geldt daarbij het 
uitgangspunt één gezin, één plan en één regisseur. 

10. Dat inwoners die zich benadeeld voelen aan kunnen kloppen bij een ombudsman. 

 

 

 

 

 

 



Onze ondernemers 
 

Wij vinden dat een gezond bedrijfsleven van groot belang is voor werk, voor banen, voor een 
levendig centrum en voor meedoen aan lokale initiatieven.  

 

Daarom wil Pro21 

 

11. Klein ondernemerschap, waaronder ZZP-ers, ondersteunen en faciliteren. 

12. Samen met ondernemers een ondernemings- en detailhandelsbeleid maken dat uitgaat 

van kansen in plaats van beperkingen. Samen mét bedrijven. Reduceren van regels waar 

mogelijk. Kortom: het aantrekkelijk maken om in Nijkerk te ondernemen. 



Onze maatschappelijke instellingen en verenigingen (1) 
 

Pro21 hecht grote waarde aan wat maatschappelijke instellingen en verenigingen 

ondernemen. Leven is jezelf ontwikkelen. Cultuur- en sportvoorzieningen en 

verenigingen leveren hierin een onmisbaar aandeel. Tegelijkertijd vraagt de 

economische situatie om keuzes te maken bij het inzetten van middelen. 

 

Pro21 wil daarom 

13. Het activiteitenniveau voor cultuur en sport voor iedereen en zonder uitsluiting op 

peil houden, maar daarbij wel kijken naar de aanwezigheid en kwaliteit hiervan 

buiten de grenzen van de gemeente Nijkerk.  

 

 

 

 

 



Onze maatschappelijke instellingen en verenigingen (2)  
 

Leven is van betekenis zijn voor anderen. Met een steeds groter beroep op eigen 

verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid wordt de informele zorg steeds 

belangrijker. In de zorg voor de jeugd heeft het onderwijs een belangrijke rol bij de 

preventie en een signaalfunctie voor kinderen met problemen.  

 

Pro 21 wil daarom 

14. Vrijwilligers- en mantelzorg stimuleren en ondersteunen. 

15. Inzetten op preventieve maatregelen op het gebied van zorg en meedoen: 

voorkomen is beter dan genezen. Dat betekent ook het behouden van de 

dingen die Nijkerk al goed doet, zoals het behouden van voorzieningen met 

betrekking tot preventieve ouderenzorg. 

 

 

 

 

 



Onze gemeentelijke organisatie (1) 
 

Wij vinden dat de Nijkerkse maatschappelijke vraagstukken de gemeentelijke grenzen én de 
invloed van de gemeentelijke overheid overstijgen. Passende en betaalbare oplossingen 
kunnen alleen gecreëerd worden in samenwerking met inwoners, het maatschappelijk 
middenveld, het bedrijfsleven en onze collega-overheden. Dit stelt volgens ons andere eisen 
aan het functioneren van de gemeentelijke organisatie én aan de keuzes die wij maken op het 
gebied van regionale samenwerking. Wij kiezen voor krachtenbundeling in plaats van 
versnippering in samenwerking. 

 

Pro21 wil daarom 

16. Verdere digitalisering van de dienstverlening met waar nodig behoud van persoonlijk 
contact. 

17. Taken die op regionale schaal kwalitatief beter en/of zo mogelijk goedkoper uitpakken op 
regionale schaal organiseren. 

18. De regionale samenwerking met de regio Eemland (Amersfoort e.o.) versterken en 
uitbreiden. De overige regionale samenwerkingsverbanden dienen waar mogelijk de 
komende jaren te worden afgebouwd.  



Onze gemeentelijke organisatie (2) 
 

19. Een gemeentelijke organisatie die compact en flexibel is, extern gericht,  
samenwerkingsvaardig en zich een betrouwbare en transparante partner 
toont naar zijn inwoners, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven én 
medeoverheden 

20. De zo te besparen kosten zo mogelijk ten goede laten komen aan het laag 
houden of verlagen van gemeentelijke kosten voor de burgers zoals leges, 
WOZ etc. 

 

 
 

 

 



Duurzaamheid en leefomgeving 
 

 Duurzaamheid is voor PRO21 een thema dat door alle beleidsterreinen heen 

loopt. En ook de aandacht hierbij voor de leefomgeving is essentieel.  

 

21. PRO21 wil dat er een sterke regie gevoerd wordt om ook Nijkerk een gemeente 

te laten zijn waar door samenwerking van inwoners, bedrijfsleven/instellingen 

en de burgerlijke overheid de uitstoot van CO2 fors wordt verminderd en 

andere duurzame maatregelen worden bevorderd.  PR021 wil daarbij dat alle 

lokale regelgeving waar mogelijk aangepast wordt om een zo volledig mogelijk 

duurzaam beleid te realiseren.  

 Ook de leefomgeving, waaronder het buitengebied (zo’n 80% van het 

Nijkerkse grondgebied), vereist waarborgen en initiatieven die de 

duurzaamheid bevorderen.   

 

 


