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Als VVD-raadslid ben ik mede verantwoordelijk voor de koers van de gemeente Nijkerk. 
Een actieve inbreng en betrokkenheid vanuit de samenleving is belangrijk voor een 
sterker draagvlak en betere oplossingen. Samen aan zet! 
Onze koers hangt mede af van omliggende gemeenten, Regio’s, Provincies, Rijk en 
derde partijen. 
Daarom ga ik als raadslid regelmatig naar bijeenkomsten buiten onze gemeente. Om 
ook daar verbinding te zoeken en op te komen voor de belangen van de gemeente 
Nijkerk. 

Stilstand is vaak achteruitgang. 

We hebben stevige ambities, onder meer voor woningbouw, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, werk, veiligheid, 

voorzieningen, ondernemerschap en verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. We leggen de lat 
hoog, maar onze ambities moeten wel betaalbaar en realistisch zijn! 
De lokale lasten zijn laag! 
Zelfs nadat de gemeente er nieuwe taken bij heeft gekregen met onvoldoende middelen. 
Voor de komende jaren moet Nijkerk echter nog een fors structureel tekort op de begroting oplossen. Dat lukt 
niet alleen met slim bezuinigen. Moeten we snijden in voorzieningen of subsidies,  onze ambities bijstellen of de 
OZB verhogen? Waar ligt de balans? 

Voor de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn moeten de komende 30 jaar alle gebouwen van het aardgas 
af. Ons energieverbruik moet met 50% omlaag en er zijn 8 windturbines en 184 ha aan zonnevelden nodig! 
Inwoners willen vaak geen windmolens of zonnevelden in hun buurt en LTO is tegen het gebruik van 
landbouwgrond hiervoor. Ook zijn er deskundigen die pleiten voor andere oplossingen. In toenemende mate 
heeft een gemeente en dus ook een raadslid te maken met zeer ingewikkelde vraagstukken met veel 
verschillende belangen, onduidelijkheden en onzekerheden. 
Voor college, ambtelijke organisatie en raad een stevige verantwoordelijkheid om in verbinding met de 
samenleving tot een realistische en betaalbare koers te komen voor deze en andere ambities. 

 


