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M

W O
N

E

N

W

E

E

N

S A M E N

L E V
E N

S

A

E N

R

K E
N

S A

M

Food Academy

Station Corlaer

B&B

Samen wonen, samen werken, samen leven
In dit akkoord staan op hoofdlijnen onze uitdagingen en ambities voor de komende periode. We hebben deze zo duidelijk mogelijk opgeschreven. We zijn
open en transparant over onze ambities, en we betrekken u en jou, als inwoner
of ondernemer, bij onze plannen.

De afgelopen jaren is er al veel in gang gezet. Denk aan plannen over woningbouw in de woonvisie, de economische visie, het herstelplan cultuur en het
nationaal programma onderwijsachterstanden. We bouwen daarom voort op
wat al in gang is gezet.

We hebben in onze gemeente niet alles zelf in de hand. De afgelopen jaren
is dat extra duidelijk geworden. Denk aan alle ontwikkelingen die op ons af
kwamen: nieuwe wetten en regels van de Rijksoverheid, de inflatie, de oorlog
in Oekraïne, de overbelasting van het elektriciteitsnet en de coronapandemie.
We leggen daarom niet alles voor de komende vier jaar vast. We willen met
dit soort zaken flexibel omgaan, en sturen bij als dat nodig is. Bovendien geeft
dit ons de mogelijkheid om met de gemeenteraad en u het goede gesprek te
voeren over de invulling van de plannen.

Dit neemt niet weg dat we ook met ambitie naar de toekomst kijken. We
maken werk van betaalbare woningen voor onze inwoners, van beschikbare en
betaalbare zorg en van een verstandige verduurzaming van onze gemeente.
Ook maken we ons de komende jaren hard voor een inclusievere gemeente,
waarin iedereen mee kan doen. Zo geven we met dit akkoord richting aan onze
gemeente in de komende jaren.

We willen zorgvuldig omgaan met het geld van de gemeente. Als we kiezen,
kijken we naar de toekomst. We stellen ons de vraag: is dit op lange termijn de
beste oplossing. Wat kost het en wat levert het de samenleving op.

We wensen u veel leesplezier en kijken uit naar de samenwerking!
Matthias Blankesteijn (CDA)
Irene Moes (PRO21)
Niels Staal (VVD)

We werken aan een open en transparante bestuurscultuur, tussen gemeente
en inwoners én tussen raad en college. We doen het werk als gemeente zo
veel mogelijk mét inwoners, ondernemers en belanghebbenden.
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Thema’s
Klik op de pijl bij een
thema om versneld naar
het thema te gaan.
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Wonen
We willen dat er voor al onze inwoners, jong en oud, een plek is om te wonen
en te blijven wonen in onze gemeente. We willen dat je hier prettig woont in
een fijne omgeving met ruimte om te werken en te ontspannen. Je moet in onze
gemeente kunnen sporten, ruimte hebben om je boodschappen te doen, cultuur
te beleven en een fijne wandeling te maken.
Dit is nu niet voor iedereen bereikbaar, er zijn te weinig huizen. We zijn
realistisch in onze aanpak. We kijken naar de vraag van onze inwoners. Woningen
die we nieuw bouwen zijn zo veel mogelijk beschikbaar voor inwoners uit onze
gemeente, of voor mensen met een band met onze gemeente. We zoeken een
evenwicht: we bouwen de huizen die nodig zijn en behouden de goede kwaliteit
van onze wijken. We bouwen in de komende twintig jaar tenminste 5.000
nieuwe woningen. Tot 2032 hebben we al plekken om woningen te bouwen. We
moeten nu gaan zoeken naar plekken voor ná 2032.
We gaan voor meer aanbod van woningen voor iedereen. We hebben bijzondere
aandacht voor inwoners met een laag of gemiddeld inkomen, inwoners die hun
eerste woning kopen en voor onze ouderen. We gaan door met de Woonvisie.
-	We willen nieuwe huizen bouwen in Nijkerk, Hoevelaken én Nijkerkerveen.
Bij het bouwen van deze woningen houden we rekening met de verschillen in
identiteit van de kernen.
-	We realiseren ons dat gebiedsontwikkeling op de ene locatie invloed kan
hebben op de ontwikkeling van een gebied op andere locaties. We handelen
naar deze samenhang.
-	In de kernen moeten voorzieningen zijn voor jong en oud, zoals onderwijs,
cultuur, sport, zorg, recreatie en welzijn.
-	We willen doorstroom op de woningmarkt in Nijkerk, Hoevelaken en
Nijkerkerveen mogelijk maken. Vanuit de wensen van inwoners ontwikkelen
we woningen en kijken we naar wat nodig is. We vinden dat andere vormen
van woningbouw, zoals houtbouw, mogelijk moeten zijn.
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-	Bij de keuze voor woonlocaties houden we er rekening mee dat er ruimte
moet blijven om te werken, dus voor onze bedrijven.
-	We geven ruimte voor alternatieve woonvormen, zoals ouderenhofjes en
meer-generatiewoningen.
-	Wat betreft de woningbouwlocaties tot 2032 komt het college met een
lijst met de volgorde van deze projecten.
-	Naast grote bouwplannen zijn er veel kleine plannen om te bouwen.
Die juichen we toe, maar die kunnen we niet allemaal tegelijk doen. We
beoordelen plannen op hun bijdrage aan de doelen die we stellen. We
geven vanaf het eerste contact duidelijk aan waar iemand aan toe is.
-	We willen als gemeente meer invloed hebben op het bouwen van
betaalbare woningen. We onderzoeken de mogelijkheid om zelf grond te
kopen.
-	We staan open voor flexibele woonoplossingen die nodig zijn voor onze
inwoners. We denken bijvoorbeeld aan woonplekken voor inwoners die
(met spoed) tijdelijk onderdak nodig hebben. We hebben hiervoor oog bij
alle woningbouwplannen die we maken.
-	Er zijn nu weinig betaalbare woningen in het buitengebied. Betaalbaar
wonen maken we mogelijk door meer huishoudens in één gebouw te laten
wonen.
-	We willen het binnen families mogelijk maken om zonder minimale
leeftijd zo lang als nodig is te wonen in een premantelzorgwoning. We
kijken of dit kan met wet- en regelgeving. We kijken per situatie wat nodig
is en gaan misbruik tegen.
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-	We onderzoeken of Luxool na 2032 een geschikt gebied is voor
woningbouw. Luxool lijkt hier een goede plek voor, vlakbij het openbaar
vervoer en vlakbij het centrum. Ook is bij het spoor een goede plek om
hoge gebouwen neer te zetten. Het onderzoek doen we graag in goed
overleg met alle stakeholders, zoals de sportverenigingen. We vinden het
belangrijk om snel met dit onderzoek te beginnen.
-	Tussen de nieuwe weg en het spoor bij Slichtenhorst (zie kaart 9 van de
ontwerp-omgevingsvisie) zien we kansen voor sportvoorzieningen en/
of woningbouw. Omdat we rekening willen houden met de wensen van
betrokkenen, onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn. We willen een
zachte overgang naar het buitengebied ten zuiden van de nieuwe weg.
Hoe deze zachte overgang eruit gaat zien, gaan we onderzoeken. Zuidelijk
van de nieuwe weg willen we geen woningen bouwen.
-	Van de oostelijke zijde van de Havenkom maken we een gebied van hoge
kwaliteit. Wonen, ontspannen en bedrijvigheid komen daar samen, het
gebied moet iets toevoegen voor Nijkerk.
-	Een langetermijnvisie wordt uitgewerkt voor het westelijke gebied van de
Havenkom
-	De ontwikkeling van woningbouw op het Kerkplein heeft prioriteit. Over
het proces geven we zo snel mogelijk duidelijkheid.
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Verkeer
We maken een plan voor het verkeer in de gemeente Nijkerk waarbij we
rekening houden met toekomstige ontwikkelingen. Dit moet zorgen voor een
goede bereikbaarheid van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Veiligheid
heeft hierbij onze aandacht. We brengen in overleg met onze inwoners onveilige
situaties in beeld en komen met oplossingen.

Station Corlaer

Je kan geen woningen bijbouwen zonder aandacht te hebben voor het verkeer.
Bij alle nieuwbouw moeten we zorgen dat wijken goed bereikbaar zijn voor het
openbaar vervoer, de fiets én auto.
-	We geven prioriteit aan fietsen. We verbeteren de fietsroutes tussen de
kernen en met andere gemeenten. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld
schoolkinderen en woon-werkverkeer.
-	Voor het autoverkeer ligt de prioriteit bij het bereikbaar maken van de kern
Hoevelaken en van het oostelijke deel van de kern Nijkerk.
- Er komt een nieuwe weg tussen de N301 en de Arkemheenweg.
-	We blijven inzetten op snelle reconstructie van het knooppunt Hoevelaken,
waarbij we vasthouden aan eisen van leefbaarheid voor omwonenden en het
knooppunt A1/A30.
-	We gaan in gesprek met gemeente Putten over de verbinding van Putten met
de A28.
-	We houden vast aan de parkeernormen bij het bouwen van nieuwe woningen.
-	We zetten in op een extra station in Corlaer en aansluiting op (stads)
busnetwerk Amersfoort.
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Economie

Food Academy

Een gezonde economie is van belang voor de gemeente als geheel. Werk
en ondernemerschap zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen.
Samenwerking met ondernemers biedt kansen voor een gezonde economie.
Naar het voorbeeld van Food Academy Nijkerk en Ondernemers aan het
Water treden we op als partner van onze ondernemers. De gemeente verbindt
partijen en initiatieven, zodat we kansen pakken. We zetten in op een bloeiende
economie die bijdraagt aan de brede welvaart en het welzijn voor alle inwoners
en ondernemers. We kiezen voor groei in balans, met onder andere oog voor
duurzaamheid, een slimme verdeling van schaarse ruimte en evenwicht tussen
wonen, werken en recreëren. We voeren de economische visie en de visie op
vrijetijdseconomie uit.
Een gastvrije gemeente is een aantrekkelijkere gemeente! Als er genoeg ruimte is
om te recreëren en te ontspannen, zijn we niet alleen voor bezoekers, maar ook
voor onze inwoners en bedrijven een aantrekkelijke gemeente.
-	Nijkerk kent een grote groep bedrijven die werkt in de voedselproductie,
verpakkingen of andere diensten die daarmee samen hangen. Samen met deze
bedrijven werken we verder aan de versterking van het Food Production Cluster.
-	Bedrijventerreinen moeten klaar zijn voor de toekomst en veilig zijn. Dit
betekent: goed bereikbaar met OV en/of fiets, slim ruimtegebruik, aansluiting
op duurzame energie en hergebruik van gebouwen. Voor deze plannen
gebruiken we de subsidiemogelijkheden van de provincie.
-	Deze periode realiseren we een aantrekkelijke verbinding tussen de binnenstad
en het randmeer.
-	Het is jammer als panden in het centrum van Nijkerk, Hoevelaken of
Nijkerkerveen leeg staan. We zoeken daarom actief de samenwerking met
vastgoedeigenaren. We kijken daarbij of we het gebruik voor wonen, werken,
winkels en restaurants kunnen mengen.
-	We willen Hoevelaken een levendig centrum geven waar je graag naartoe gaat.
Samen met ondernemers en andere betrokkenen in Hoevelaken werken we aan
goede voorzieningen en citymarketing.
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Buitengebied
Ons buitengebied is belangrijk voor al onze inwoners. We versterken en
beschermen de bestaande natuur en het landschap. Natuur maken we voor
iedereen dichtbij en toegankelijk, met respect voor dieren en planten. We willen
een economisch sterke landbouwsector die voldoende en gezond voedsel
opbrengt. Boeren dragen positief bij aan de omgeving, het landschap en het
milieu. We moedigen natuurvriendelijke en multifunctionele landbouw aan. We
staan achter verdere ontwikkeling naar duurzame landbouw.

B&B

-	Omdat we willen dat onze landbouw en bedrijven in het buitengebied goed
lopen, geven we ruimte aan boeren voor extra activiteiten die passen in het
buitengebied. Dit kan bijvoorbeeld een boerderijwinkel, een kinderdagverblijf
of een bed & breakfast zijn.
-	We waarderen onze boeren. De landbouw ontwikkelt zich en is in
beweging. Ze staan voor opgaven als duurzaamheid, voedselveiligheid en
stikstofafname. We vinden het belangrijk dat de landbouw hiervoor op de
lange termijn genoeg ruimte heeft.
- We maken ons sterk voor de ontwikkeling van het Hoevelakense bos.
-	We vinden het belangrijk dat het buitengebied overal vandaan bereikbaar is
voor ontspanning, zoals een hardlooprondje, een klompenpad en plekken om
te zitten.
-	We stimuleren plannen voor meer biodiversiteit, zoals bloemrijke
akkerranden en insectenhotels.
-	Soms halen we ergens groen weg om te bouwen. Dat kan soms niet anders. In
die gevallen willen we nadenken hoe we het groen ergens anders weer terug
laten komen. Zo voorkomen we dat we een steeds minder groene gemeente
worden.
Het is belangrijk dat de openbare ruimte er netjes en verzorgd uit ziet. Toch zien
we dat het groenonderhoud op plekken in de gemeente niet altijd op orde is.
Hier maken we de komende periode werk van door de gemaakte afspraken uit
de Visie beheer openbare ruimte uit te voeren.
COALITIEAKKOORD 2022-2026 GEMEENTE NIJKERK
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Vrije tijd

Lokaal bestuur

Steeds vaker sporten en bewegen zowel kinderen, jongeren als
ouderen individueel of in groepsverband in de openbare ruimte. We
willen inspelen op deze ontwikkeling, door te zorgen voor voldoende
voorzieningen die uitdagen om te bewegen. Dit kan variëren van skateen stepvoorzieningen, goed onderhouden (rollatorvriendelijke) wandelen fietspaden, tot mountainbikepaden en fitnesspleintjes. Nieuwe
voorzieningen ontwerpen we samen met (potentiële) gebruikers.

We zijn een klantvriendelijke gemeente waar iedereen zich welkom voelt
en goed geholpen wordt. Onze plannen maken we zo veel mogelijk vóór en
mét onze inwoners. We denken vanuit onze inwoners. We denken aan alle
doelgroepen in onze gemeente, met speciale aandacht voor de jeugd. Bij het
maken van keuzes, houden we rekening met de lange termijn. Dat houden we in
gedachten als we plannen maken, besluiten nemen en oplossingen bedenken.

Sporten is gezond. We vinden voldoende binnen- en buitensportvoorzieningen belangrijk. We maken inzichtelijk welke sportvoorzieningen
er vanwege de groei van het aantal inwoners nodig zijn. Dit wegen we
af op gemeentelijk niveau. Op basis van dit inzicht bepalen we welke
sportvoorzieningen op welke plek nodig zijn.
Erfgoed en een mooie woonomgeving maken ons gelukkiger. Ons unieke
landschap, de historische centra en monumenten bepalen voor een groot
deel onze identiteit. Ons erfgoed maakt ons anders dan andere plaatsen
en biedt ook kansen voor onze economie, recreatie en toerisme. Daarom
maken we de komende periode beleid voor ons erfgoed. We werken
vanuit de notitie ‘Eigenheid en Karakter, kansen voor erfgoed in de
gemeente Nijkerk’ uit 2019.

-	We betrekken onze inwoners zo vroeg mogelijk bij het maken van plannen.
We zijn duidelijk waarover inwoners wel en niet kunnen meepraten. Openheid
vinden we belangrijk. We leggen uit wat we doen.
-	Bij het maken van plannen denken we vanuit de inwoner of organisatie. We
bespreken plannen met de inwoners en organisaties die het raakt. Dat doen
we bijvoorbeeld door nieuwe plannen in de wijk te presenteren, relevante
organisaties op te zoeken of door op de markt te gaan staan om uw mening te
vragen.
-	We werken graag samen met partners en we doen zo veel mogelijk samen.
We doen een experiment met het uitdaagrecht. We maken daarvoor
spelregels. Kan iemand iets dat de gemeente doet beter, goedkoper of
sneller? Dan horen we dat graag.
-	Iedereen moet snappen wat de gemeente zegt en doet. We praten en
schrijven in begrijpelijke taal.

Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van mensen, de kracht en
de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Kunst en cultuur brengt mensen
bij elkaar en verbindt. Het kan ook bijdragen aan de preventie van zorg,
stimuleert participatie en helpt mensen bij zingeving. We ondersteunen
een breed aanbod op het gebied van kunst en cultuur en stimuleren breed
cultuuronderwijs. We willen onze jeugd op een laagdrempelige manier in
contact brengen met kunst en cultuur. Daarom geven we prioriteit aan
kunst- en cultuurbeleid.
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Erbij horen en meedoen
We vinden het belangrijk dat inwoners van Nijkerk zichzelf kunnen zijn en dat
we met respect met elkaar omgaan. We willen dat iedereen kan meedoen
aan de samenleving door te werken, naar school te gaan en door toegang tot
voorzieningen. Het is belangrijk dat iedereen het gevoel heeft erbij te horen. De
gemeente heeft aandacht voor diversiteit en wil dat iedereen mee kan doen. We
werken aan antidiscriminatiebeleid en een inclusieagenda.
-	In de komende periode maken we antidiscriminatiebeleid. Iemand mag
niet anders behandeld worden door geaardheid, geloof, politieke voorkeur,
afkomst, of wat dan ook.
-	We maken informatie, gebouwen, de openbare ruimte en voorzieningen voor
iedereen toegankelijk. Dit doen we samen met de mensen waar het om gaat.
Daarom voeren we de inclusieagenda actief uit.
We zijn open en gastvrij voor nieuwkomers, zodat ze zich snel thuis voelen
en kunnen deelnemen aan onze samenleving. Vluchtelingen hebben veel
meegemaakt voor zij in ons land aankomen, we willen ze goed begeleiden, zodat
ze zo snel mogelijk onderwijs gaan volgen en kunnen werken.
Armoede beïnvloedt je gevoel van vrijheid en kan veel stress geven. Dit maakt
meedoen ingewikkeld. Armoedebeleid is bedoeld om inwoners blijvend uit de
armoede te halen. Als dat niet goed lukt, biedt de gemeente hulp voor inwoners
met een inkomen tot en met 130 procent van het sociaal minimum. Kinderen
zetten we daarin centraal: alle kinderen verdienen het om te kunnen sporten,
kunst en cultuur te beleven en goed onderwijs te krijgen. Bij geldzorgen helpen
we zo vroeg mogelijk en bieden we ademruimte, zodat de problemen op een rij
kunnen worden gezet. Zo voorkomen we dat problemen erger worden.
-	Het is soms een uitdaging om vanuit de bijstand aan het werk te gaan. Dit
moet anders. We zetten ons in om obstakels voor inwoners van uitkering naar
werk weg te nemen.
COALITIEAKKOORD 2022-2026 GEMEENTE NIJKERK
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Zorg en ondersteuning
In het sociaal domein gaan we inzetten op het voorkomen van problemen en
zorgen. Zo willen we dat inwoners langer gezond blijven en willen we dure
zorg voorkomen. Als zorg of ondersteuning nodig is, kijken we samen naar
wat er nodig is. Voor ons is een aantal zaken belangrijk. Allereerst zetten we
de mens centraal, niet de procedure. We zien de wet weer echt als middel,
niet als doel. Zo krijgen we dingen voor elkaar waarvan je in eerste instantie
dacht dat het niet kon of mocht. Ook verwachten we van zorgaanbieders een
goede samenwerking. Verder zijn er vaak meer dingen aan de hand dan die
ene hulpvraag. Door alle zorgen gezamenlijk te bekijken komen we tot betere
oplossingen, waardoor grotere problemen worden voorkomen. Dat betekent
dat we werken met één contactpersoon. Tenslotte is het normaal dat het in het
leven soms tegenzit. Hulp moet niet zwaarder zijn dan nodig.
De gemeente krijgt steeds meer zicht op de kwaliteit van de zorg. We kunnen
ook steeds beter de uitgaven voor zorg en ondersteuning van onze inwoners
overzien. Die lijn zetten we stevig door. Door dit goed in de gaten te houden en
duidelijke afspraken met zorgpartijen te maken kunnen we beter sturen op de
juiste zorg voor onze inwoners. Om de zorg op lange termijn goed te houden is
het nodig om ook financieel beter te sturen. Dat lukt tot nu toe onvoldoende.
Er wordt meer zorg gevraagd door inwoners. Dit komt bijvoorbeeld door
vergrijzing, meer jeugdzorg en het abonnementstarief voor de Wmo. Dit
kost veel geld. Het geld dat het Rijk aan de gemeente geeft is hiervoor niet
voldoende. Daarom denken we goed na over welke vormen van zorg we willen
bieden aan inwoners.
-	Dit jaar stellen we de nieuwe Jeugdverordening vast. We houden in de
gaten of dit het verwachte effect heeft. We zorgen dat er een evaluatie
plaatsvindt.
-	Bij het maken van de nieuwe Jeugdverordening maken we, net als bij de
Wmo-verordening, keuzes over welke zorg we als gemeente geven en
welke hulp op een andere manier gegeven kan worden.
COALITIEAKKOORD 2022-2026 GEMEENTE NIJKERK
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-	We voeren de Wmo-verordening uit. Ook hierbij houden we in de gaten of
dit het verwachte effect heeft. We zorgen dat er ook hiervoor een evaluatie
plaatsvindt.
-	Binnen de bedoeling van ons beleid geven we ons gebiedsteam en de
andere professionals de ruimte om te doen wat nodig is om passende zorg
en ondersteuning te bieden.
-	In onze gemeente zijn veel initiatieven vanuit de samenleving. Daar zijn we
trots op. We staan open voor nieuwe inwonersinitiatieven die zich richten
op ontmoeting en verbinding in de wijk. Als hierin iets wordt verwacht van
de gemeente, moeten de initiatieven bijdragen aan onze beleidsdoelen. Om
duidelijkheid te geven stellen we spelregels op.
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Veiligheid
We willen dat iedereen in onze gemeente veilig is en zich veilig voelt. Dit doen
we bijvoorbeeld door de openbare ruimte netjes te verzorgen. De openbare
ruimte heeft namelijk invloed op hoe veilig je je voelt. Ook overlast kan een
onveilig gevoel geven. We willen een integrale aanpak voor de veiligheid
in onze gemeente. Een oplossing op de ene plek mag niet leiden tot een
probleem op een andere plek. Overlast lossen we zo veel mogelijk op door
gesprekken tussen mensen mogelijk te maken. We vinden het van belang
dat verschillende groepen niet tegenover elkaar staan, maar met elkaar in
gesprek gaan. De gemeente heeft hierin een regierol. De gemeente brengt
partijen, zoals inwoners, jongeren, jongerenwerk en boa’s, bij elkaar om een
gebiedsgerichte oplossing te vinden. In overleg met de inwoners van een wijk
kan de gemeente bijvoorbeeld extra verlichting aanbrengen, het groen in de
buurt snoeien of hekjes plaatsen. De boa’s zijn makkelijk te benaderen en
zichtbaar in de wijk. Dit bijvoorbeeld door spreekuren in de wijk, doordat ze
bereikbaar zijn op één algemeen telefoonnummer of doordat ze door de
straat fietsen.

inzetten. Als er drugs worden gevonden in een woning mag de
burgemeester de woning sluiten. Zo houden we onze wijken veilig.
-	Op dit moment zijn er geen coffeeshops toegestaan in de gemeente. Dit
houden we zo.
-	Ondermijnende criminaliteit blijft de komende jaren onze aandacht vragen.
Ondermijning betekent dat de onderwereld zich vermengt met onze
bovenwereld. We willen bijvoorbeeld niet dat een gehuurde schuur bij een
boer wordt ingezet voor een hennepkwekerij, dat onze zorgbehoevende
ouderen slachtoffer worden van fraude of dat werknemers uit het
buitenland in slechte omstandigheden in onze gemeente aan het werk
moeten. We treden hiertegen op. Omdat ondermijning al onze inwoners
raakt, is het belangrijk dat meer mensen zich bewust zijn van dit probleem.
Dit doen we door met onze inwoners in gesprek te gaan over ondermijning,
want iedereen kan bijdragen door verdachte situaties te melden. Ook
werken we samen met de ondernemers op de bedrijventerreinen om
ondermijning tegen te gaan.

-	Cameratoezicht kan ingezet worden om op plekken waar overlast is rust
terug te laten keren. Camera’s worden alleen ingezet als sluitstuk om
overlast tegen te gaan. Soms is cameratoezicht echt nodig en volgens de
wet ook toegestaan. In die gevallen willen we dat de gemeente eenvoudig
over een (tijdelijke) camera kan beschikken. Op een paar plekken, zoals de
stations, vinden we vast cameratoezicht een goed idee. Daar onderzoeken
we het plaatsen van camera’s.
-	Op het gebied van criminaliteit vinden we een integrale aanpak belangrijk,
waarin de gemeente samenwerkt met de politie en gebruik maakt van
de mogelijkheden die de gemeente zelf heeft. We proberen criminaliteit
zo veel mogelijk te voorkomen, door bijvoorbeeld voorlichting te geven
op scholen. Als dit niet werkt, kan de burgemeester zijn bevoegdheden
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Duurzame toekomst
We willen de gemeente op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en
kleinkinderen. We moeten zo min mogelijk grondstoffen gebruiken die niet meer
kunnen worden aangevuld. Uiteindelijk moeten we daar helemaal mee stoppen.
Zo voorkomen we dat we de aarde uitputten.
Alle energie die we niet verbruiken hoeven we ook niet op te wekken. De
komende periode is het terugdringen van gebruik van energie voor ons
een prioriteit. Hiervoor maken we in deze periode een plan. We hebben in
ieder geval aandacht voor de sociale woningvoorraad, het bedrijfsleven en
inwoners die de investering in energiebesparing niet zelf kunnen betalen. Het
terugdringen van verbruik leidt tot een lagere energierekening, maar vraagt een
investering. We zorgen dat informatie hierover makkelijk te vinden is. Dat is ook
belangrijk voor mensen die het wél kunnen betalen, maar niet weten waar ze
moeten beginnen.
We willen in 2050 energieneutraal zijn. Over de route daarnaartoe hebben we
afspraken gemaakt in de regio, namelijk met de Regionale Energiestrategie. Tot
2030 zijn wind- en zonne-energie de middelen om dit te doen. Ondertussen
staan we open voor nieuwe mogelijkheden. Voor de periode na 2030 maken we
gebruik van nieuwe ideeën om onze doelen voor 2050 te halen.
-	Circulariteit werkt door in alles wat we doen als gemeente. De gemeente
geeft daarin het goede voorbeeld. Dit doen we bijvoorbeeld door duurzaam
en circulair in te kopen en voedselverspilling tegen te gaan.
-	Voor het gebruiken van zonne-energie sluiten we aan bij de zonneladder. Dit
betekent dat we bij het plaatsen van zonnepanelen eerst kijken of dit kan
op daken, restgrond of parkeerplaatsen. We zetten ons in om obstakels voor
zonnepanelen op daken weg te nemen. We plaatsen zonnepanelen zo min
mogelijk in het buitengebied.
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-	We vinden leefbaarheid heel belangrijk. Op dit moment wordt er onderzoek
gedaan naar de gevolgen van het plaatsen van windmolens. Daarnaast
komen er landelijke normen. Op basis van het onderzoek en de normen
kijken we samen met onze inwoners en ondernemers naar het plaatsen
van windmolens. We willen daarbij in ieder geval dat de leefbaarheid en
gezondheid van onze inwoners niet slechter wordt.
-	Op de korte termijn geeft de overbelasting van het energienet problemen.
We willen weten wat dit voor effecten heeft op het gebied van wonen,
duurzaamheid en economie. We stellen een plan van aanpak op waar we
mee aan de slag gaan.
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Portefeuilleverdeling
Burgemeester Renkema

Wethouder Windhouwer

Wethouder Broekman

• Politie
• Brandweer
• Burgerzaken
• Bestuurlijke coördinatie
• Integrale veiligheid
• Communicatie
• Bestuurlijke vertegenwoordiging
Regio Foodvalley en Regio Amersfoort
• Informatieveiligheid
• Evenementenvergunningen en -beleid
• Dierenwelzijn

• Jeugd en Onderwijs
• Jeugdzorg
• Leerlingenvervoer en Wmo-vervoer
• Mobiliteit
• Verkeer
• Afval en Water
• Duurzaamheid, Klimaat en
Circulaire economie
• Beheer openbare ruimte
• Biodiversiteit, Natuur en Landschap
• Project Hoevelakense Bos
• Project Paasbos
• Regio De Vallei

• Economie
• Bedrijventerreinen
• Toerisme, Recreatie en Vrijetijdseconomie
• Werk, Participatie en Inkomen,
Schuldhulpverlening
• Armoedebeleid
• Inburgering
• Onderwijs - Arbeidsmarkt
• Kunst, Cultuur en Erfgoed
• BLNP
• Dienstverlening en Bedrijfsvoering
• Project nieuwe gemeentehuis

Wethouder Heutink
• Wonen
• Ruimtelijke ordening en Planologie
• Landbouw
• Regionale ruimtelijke strategie
• Omgevingsvisie
• Grondbeleid
• Omgevingsdienst De Vallei
en vergunningverlening
• Project Kerkplein
• Project Stadshaven

Wethouder Rohen
• Sport
• Volksgezondheid
• Zorg en Ondersteuning
• Welzijn
• Diversiteit, Antidiscriminatiebeleid en Inclusie
• Maatschappelijk vastgoed
• Financiën
• Grondexploitaties
• Subsidiebeleid
• Project Centrum Hoevelaken en de Stuw

Eerste locoburgemeester voor de eerste termijn
van twee jaar is wethouder Broekman. Na twee
jaar is dit wethouder Heutink.
Tweede locoburgemeester voor de eerste termijn
van twee jaar is wethouder Heutink.
Na twee jaar is dit wethouder Broekman.
Derde locoburgemeester is wethouder Rohen.
Vierde locoburgemeester is wethouder
Windhouwer.
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