
Keuzes maken 
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Het is mijn beurt om een column in ‘De Stad Nijkerk’ te schrijven. Wat voor onderwerp 
zal ik kiezen? Dat is het! Laat ik het eens hebben over het maken van keuzes. Al op 
jonge leeftijd sta je voor keuzes als het gaat om opleiding, vrienden, geloof en ga zo 
maar door. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een supermarktbezoek, wat veel aanbod 
hebben wij in dit welvarende land. 

Ook de raad staat voortdurend voor keuzes die van invloed zijn op uw en onze 
leefomgeving en levensomstandigheden, nu en in de toekomst. Keuzes binnen het 
sociaal domein, om het huidige verzorgingsniveau te behouden of te verbeteren. Keuzes waar we gaan bouwen 
en wat voor soort woningen. Leggen we de nadruk op starterswoningen, seniorenwoningen of juist op de 
middenklasse? Bouwen we voor de regio of voor onze eigen inwoners? Ook een keuze waar we voor staan: het 
realiseren van een nieuw en kostbaar Huis van de Stad, waar zeker voordelen aan zitten, of verhuizen naar het 
mooie en centraal tussen Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken gelegen pand van de Rabobank dat waarschijnlijk 
goedkoper is. De volgende keuze, wat doen we met de Havenkom? Ontwikkelen tot een mooi woongebied 
inclusief stadsstrand (naar het voorbeeld van Harderwijk) of laten we het zo? We kunnen een energietransitie 
realiseren met windmolens en zonnevelden, maar hoe doen we dat met behoud van ons mooie buitengebied. 
Andere energiebronnen als waterstof en kernenergie zijn daarnaast ook mogelijk. 

U merkt wel, er zijn veel keuzes te maken. Een keuze die we niet zelf konden maken, is de plaats waar onze wieg 
stond. Laten we Dankbaar zijn dat onze wieg in een land stond waar we vrij zijn om te kiezen. Ik wens u allemaal 
wijsheid toe om de juiste keuzes te maken. 

 


