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Nijkerk, een gemeente om 
van te houden!  

 
 
Beste kiezers, 
 
Hoe zien we de toekomst van de gemeente Nijkerk voor ons? Hoe zorgen we ervoor dat we 
klaar zijn voor de uitdagingen die voor ons liggen? Dat zijn vragen waarover we als VVD 
steeds met onze inwoners het gesprek zijn aangegaan. Vier jaar lang hebben velen van jullie 
meegedacht met ons. Kritisch, opbouwend en vindingrijk was jullie input. Of het nu was tijdens 
ons maandelijkse VVD-café waar mensen binnenliepen om dingen aan ons voor te leggen, bij 
de bezoeken die we brachten aan ondernemers, winkeliers, maatschappelijke organisaties en 
inwoners. Het was en is geweldig, hoeveel creativiteit en denkkracht in onze gemeente 
aanwezig is. In de aanloop naar het schrijven van dit programma hebben we met elkaar 
gebrainstormd om het toekomstbeeld voor de komende jaren compleet te krijgen. En als ik 
schrijf “met elkaar”, dan bedoel ik daarmee naast de leden van de VVD ook inwoners die geen 
lid zijn van onze partij, maar wel de moeite hebben genomen om mee te doen en mee te 
denken. Het is een bewuste keuze geweest om over de grenzen van het partijlidmaatschap 
heen het gesprek aan te gaan. Het past ook binnen onze opvatting over open, modern 
besturen.  
Ons programma is zo samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instanties 
opgesteld. Gemeentebestuur en inwoners zijn partners en versterken elkaar op deze 
manier. Heel veel dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! 
 
De gemeente wordt bestuurd door gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. 
Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te 
bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen. 
Wij hopen op jouw stem! 
 
Niels Staal, lijsttrekker 
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1. Nijkerk, een gemeente om van te houden! 
We leven in een fantastische stad, dorp of buurtschap met een bloeiende economie en een 
rijk gemeenschapsleven, te midden van polderland, landgoederen en bos. Inwoners en 
ondernemers zetten zich iedere dag weer in om deze plek nog mooier te maken. Aan de 
gemeente is de taak om dat mogelijk te maken.  
In de afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat de VVD het verschil maakt. We hebben vaart 
gezet achter het bouwen van betaalbare huizen voor de Nijkerkers. Doornsteeg fase 3 is in 
aanbouw, Het Spaanse Leger en De Goede Woning in Nijkerkerveen gaan momenteel van start 
en Middelaar-Oost in Hoevelaken en Deelplan 3 in Nijkerkerveen zijn in voorbereiding. In het 
nieuwe woonbeleid hebben we als VVD ingebracht dat bij nieuwbouw naast sociale 
huurwoningen tenminste 25% middeldure huizen gebouwd worden, speciaal voor de 
middengroepen voor wie een eigen woning anders onhaalbaar is. 
Ondanks Corona hebben we samen met ondernemers stappen gezet om de economische 
positie van Nijkerk, zoals in de foodsector, de vrije tijdseconomie en de centra, te versterken. 
De VVD wil dat oplossingen voor duurzaamheid in Nijkerk realistisch en betaalbaar blijven voor 
iedereen en dat we waardevol landschap daarbij zo veel mogelijk ontzien. Dat betekent dat we 
zonnevelden en windmolens zo veel mogelijk concentreren op zorgvuldig gekozen plekken.  
We hebben er hard aan gewerkt dat de gemeentelijke organisatie steeds beter wordt en steeds 
meer als partner van onze inwoners en ondernemers gaat werken. Die klussen zijn echter nog 
niet klaar. In dit verkiezingsprogramma kun je per onderwerp lezen wat de VVD Nijkerk-
Hoevelaken hiervan vindt. In de kern staat de Nijkerkse VVD voor het volgende:   
 

2. Een gemeente die partner is van haar inwoners  
De VVD wil een gemeente die werkt voor en met jou.  
Een inclusieve gemeente Nijkerk, waar iedereen naar behoefte volwaardig kan deelnemen en naar vermogen 
kan bijdragen aan de samenleving.  Waar iedereen in Nijkerkerveen, Hoevelaken en Nijkerk die aandacht 
nodig heeft, die aandacht ook krijgt. Dat onze gemeente een plek blijft waar jij prettig kunt wonen, 
werken en leven. 
Voor een prettige woonomgeving die veilig is, met      genoeg groen en voorzieningen in de buurt. 
Een gemeente waar de straten schoon zijn, geen wateroverlast is, kinderen veilig naar school 
kunnen en waar je dichtbij huis op passende   zorg kunt rekenen. Dat vraagt om een gemeente 
die goed en efficiënt georganiseerd is en die denkt in mogelijkheden. Vanaf het eerste 
moment denkt de gemeente mee met de initiatiefnemer, geeft aan de voorkant zo snel 
mogelijk duidelijkheid over wat er mogelijk is en regelt intern dat de noodzakelijk stappen vlot 
worden doorlopen. Bij een goede en efficiënte dienstverlening hoort ook dat het 
gemeenteloket in Hoevelaken openblijft, totdat de gemeente een beter alternatief biedt, 
Bij  belangrijke besluiten betrekken we  onze inwoners zo vroeg mogelijk. In de afgelopen jaren 
hebben we geprobeerd om dat te doen via het experiment “samen aan zet”. Daar hebben we veel 
van geleerd. Onder meer dat het betrekken en serieus nemen van inwoners onderdeel moet zijn 
van de hele houding en werkwijze van de gemeente. En ook dat het belangrijk is om de juiste 
partijen aan tafel te krijgen. Niet alleen diegene die directe belang heeft bij een bepaald beleid of 
gemeentelijke activiteit, maar ook de bredere groep inwoners die erdoor wordt geraakt. 
De gemeente is voortdurend in gesprek met maatschappelijke partners zoals ouderen- en 
welzijnsorganisaties en de Sociaal Domeinraad. De jeugd heeft de toekomst en wij vinden het 
belangrijk dat ook zij structurele gesprekspartner worden van de gemeente, voor die onderwerpen 
die impact hebben op jeugd en jongeren. Daarom wil de VVD dat er een jeugdraad komt.  
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 Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten kantoortijden voor zaken 

die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen is het altijd mogelijk om een mens te spreken in plaats    
van een computer. We starten met het thuisbezorgen van producten, zoals rijbewijzen. 

 We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt met een vraag 
en er alles aan doet om je goed te helpen. 

 De digitale dienstverlening van de gemeente moet van goede kwaliteit zijn. Inwoners en 
ondernemers kunnen hun    zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen 
uitkomt. De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up to date is, zodat privacygevoelige 
informatie van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen.  

 Brieven en formulieren van de gemeente worden begrijpelijker. 
 Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente zorgt dat gegevens die 

belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals   de besteding 
van subsidies, eenvoudig zijn te vinden voor onze inwoners. 

 Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten we 
initiatieven van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg. Bij herontwikkeling 
van locaties naar woningbouw geeft de gemeente bijvoorbeeld zo veel mogelijk aan de voorkant 
duidelijkheid over de mogelijkheden. Aan de achterkant regelt de gemeente dat de noodzakelijke 
stappen voor vergunningen, welstand enz. vlot worden gezet. Zo kunnen nieuwe huizen sneller 
worden gebouwd en voorkomen we verrommeling en leegstand.  

 Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt betrokken. Daarbij creëert 
de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen te voorkomen. Zo werken 
we aan draagvlak en beter beleid. Participatie betekent niet dat de mensen die het hardst 
roepen altijd gelijk krijgen. De gemeente zorgt er actief voor dat bij participatie niet alleen direct 
belanghebbenden aan tafel komen, maar dat ook inwoners die de gemeente niet altijd zo snel 
weten te vinden worden gehoord. Zo    houden we balans bij het maken van keuzes. 

 De jeugd heeft de toekomst. Daarom willen wij jongeren structureel betrekken bij beleid 
dat hun toekomst raakt door het instellen van een jeugdraad. 

 Een goed kwaliteitsniveau voor het beheer van openbaar groen en infrastructuur; snel 
herstel van gebreken en afdoening van meldingen; vaste aanspreekpunten per wijk. 

 

3. Goed en betaalbaar wonen 
De gemeente Nijkerk heeft van oudsher een strategische ligging tussen de Randstad en het 
groene achterland. Het stadse, dorpse en landelijke met alle kwaliteiten die daarbij horen 
zijn nooit ver weg. En de gemeente heeft veel te bieden. Centra met gevarieerde winkels en 
horeca, een dekkend aanbod van voorzieningen waaronder scholen en kinderopvang, 
uitgebreide recreatiemogelijkheden waaronder diverse sportfaciliteiten, verenigingen en 
volop water en natuur in de omgeving. 
Dat maakt dat veel mensen zich in Nijkerk willen vestigen en ook door het kleiner worden 
van huishoudens neemt de vraag naar woonruimte toe.  Dit heeft forse gevolgen voor onze 
gemeente. Het tekort aan woningen in Nijkerk is hoog.  
De druk vanuit hogere overheden op de gemeente Nijkerk om ook hier duizenden woningen extra 
te bouwen om dit nationale probleem op te lossen, is groot. De VVD gaat dat probleem niet uit de 
weg en wil in de komende jaren maatregelen nemen die ervoor moeten zorgen dat onder meer 
onze ouderen woonruimte krijgen die bij hen past en ook de Nijkerkse jeugd hier kan blijven wonen 
en niet gedwongen is om ergens anders heen te gaan. 
 De VVD wil tegelijkertijd datgene wat de gemeente Nijkerk aantrekkelijk maakt behouden en 
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waar mogelijk versterken. Dat vraagt om goed afgewogen keuzes voor de komende jaren. 
De VVD wil dan ook dat Nijkerk zelf de regie houdt over de toekomst en zijn eigen plan trekt.  We 
willen oplossingen voor het woningtekort met oog voor datgeen dat onze gemeente 
aantrekkelijk maakt: natuur, bereikbaarheid en behoud van onze identiteit. Samenwerken met 
de provincie en in de regio’s Amersfoort en FoodValley is belangrijk voor woningbouw, want daar 
worden belangrijke besluiten genomen die ons allemaal aangaan. 
De VVD wil woningbouw die betaalbaar is voor zowel mensen met een ruimere als een smallere beurs, 
die is afgestemd op de lokale Nijkerkse  vraag en op die plekken die wij als gemeente zelf kiezen. Over 
dat laatste is de VVD duidelijk: bouwen is hard nodig, maar de Arkemheense Polder, de landgoederen 
aan de oostkant van Nijkerk zoals Appel en Slichtenhorst én het Hoevelakense Bos, verdienen het om 
te worden beschermd. Daar willen wij dus geen nieuwbouwwijken. 
Herontwikkeling binnen de kernen, zoals de havenkom en bij Bronswerk, biedt kansen. Maar 
daarnaast zal uitbreiding aan de randen van de kernen nodig zijn. Als VVD gaan wij uit van een 
bouwtempo van gemiddeld 250 woningen per jaar tot 2040. Op aangeven van de VVD is het 
bouwtempo in de afgelopen raadsperiode opgevoerd van 200 naar 250 woningen per jaar. Het lijkt nu 
realistisch om dat voort te zetten, maar we moeten dat niet als maximum hanteren. Als zich kansen 
voordoen, zoals bijvoorbeeld herontwikkeling van de havenkom, die mogelijk leiden tot een hoger 
gemiddeld bouwtempo, dan moeten we die kansen pakken. Kwaliteit staat daarbij voorop. 
De huidige tijd vraagt om anders bouwen dan we tot nu toe hebben gedaan. Huishoudens worden 
gemiddeld kleiner en in die categorie heeft de gemeente  een achterstand. Verder wilde VVD rekening 
houden met het feit dat in het leven van mensen omstandigheden kunnen veranderen, waardoor ze 
plotseling – al dan niet tijdelijk – andere woonruimte nodig hebben. Met een flexibel aanbod van 
(middeldure) huurwoningen kan aan die behoefte worden tegemoetgekomen. 
Woningbouw die is afgestemd op de lokale vraag, is meer dan het broodnodige bouwen voor starters 
en voor senioren. Het is ook innoveren door ruimte te geven aan initiatieven van inwoners om 
bijvoorbeeld samen een moderne vorm van het bekende “woonhofje” voor ouderen te realiseren. Zo 
kunnen onze inwoners zo veel mogelijk zelf invulling geven aan de manier waarop zij willen wonen en 
leven. Ook moet ruimte komen voor innovatie in duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen spreekt voor 
zich. Het is nodig voor de toekomst en door de lagere energielasten goed voor jouw portemonnee. 
Door het stimuleren van innovatieve duurzame bouwconcepten, wordt duurzaam en energiezuinig 
wonen voor meer mensen betaalbaar.  De VVD wil ook innovatie door in te zetten op partnerschap 
tussen de gemeente, maatschappelijke- en zorginstellingen en woningcorporaties. Door vroegtijdig en 
goed samen te werken, kunnen we gezamenlijk nieuwe concepten ontwikkelen, waarbij wonen, 
maatschappelijke verbinding en zorg worden gecombineerd en een impuls geven aan de kwaliteit van 
leven in onze gemeente. 
Het opnemen van statushouders doet een flink beroep op de Nijkerkse sociale woningvoorraad. In 
combinatie met het huisvesten van andere doelgroepen met urgentie, zoals spoedzoekers, én het 
voldoende kunnen aanbieden aan reguliere woningzoekenden, is dat een hele uitdaging. Dit knelt. 
Daarom moeten we gaan nadenken over meer alternatieve vormen van flexibele huisvesting voor de 
doelgroepen met urgentie, buiten de sociale huurvoorraad om. (Financiële) steun daarbij van het Rijk 
is daarvoor onontbeerlijk.  
 

 5.000 nieuwe woningen bouwen in twintig jaar. Hoger bouwtempo kan om kansen te pakken, mits 
met behoud van kwaliteit. 

 Bouwen voor senioren en starters, voor betere doorstroming op de woningmarkt. 
 Betaalbaar bouwen, dus 35% sociale woningbouw en 25% voor de middeninkomens. 
 Voldoende aanbod van geschikte, betaalbare woonruimte voor jongeren, starters en 
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ouderen op passende locaties en met oog voor de nieuwe manier van wonen naar 
behoefte.  

 Mogelijkheden voor Kangoeroewoningen en voor (pre)mantelzorgwoningen in of bij jouw huis, via 
een eenvoudige vergunning. 

 Inspelen op behoefte aan flexibel aanbod van (huur)woningen voor diegenen die bv. uit een 
echtscheidingssituatie komen. 

 De herontwikkeling van de havenkom naar een kwalitatief hoogstaand gebied waar wonen, 
recreëren en bedrijvigheid samengaan en iets toevoegen voor Nijkerk. 

 Stimuleren van vernieuwende bouwconcepten, zodat duurzaam bouwen en wonen voor iedereen 
betaalbaar is. 

 We bouwen niet meer uitsluitend wat de ontwikkelaar in de aanbieding heeft, maar halen 
regelmatig bij inwoners op waar nu echt behoefte aan is. Zoals meer woonruimte voor kleine (een 
of tweepersoons) huishoudens. 

 Woningcorporaties en maatschappelijke- en zorgpartners betrekken we zo vroeg mogelijk bij het 
maken van bouwplannen.  

 Bij grotere ontwikkelingen geven wij meer ruimte aan collectieve particuliere initiatieven voor 
gezamenlijke woonoplossingen voor jong en oud, al dan niet met voorzieningen. 

 

4. Vlot en veilig van A naar B  
De gemeente Nijkerk heeft een flinke groei doorgemaakt en dat merk je ook in het verkeer. Het 
is vaak lastig om in de ochtend de kern Hoevelaken te verlaten met de auto, de rondweg in de 
kern Nijkerk wordt steeds voller en ook binnen de kernen ontstaan knelpunten zoals de 
Oranjelaan in Nijkerk. Die problemen zullen verder toenemen als we woningen blijven bouwen. 
Als wij veilig en op tijd aan willen komen bij werk bij school, bij familie en vrienden of op een 
andere bestemming dan moet er iets gebeuren. 
Daarom heeft de VVD in de afgelopen periode aangedrongen op een gemeentelijke 
Mobiliteitsvisie. Wij willen een concrete totaalaanpak voor het verkeer in de hele gemeente, 
waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen en veiligheid. Dat vraagt om 
een bredere blik dan alleen onze eigen gemeente en om het maken van keuzes. Betere en 
veilige (snel)fietsverbindingen zijn een belangrijke bijdrage aan de verkeersoplossingen voor 
de toekomst. Ook zetten wij in op kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer. De kernen Nijkerk 
en Hoevelaken zijn goed aangesloten op het spoornet met eigen stations. Maar ook Corlaer, 
Nijkerkerveen en de bedrijventerreinen verdienen betere aansluiting, bijvoorbeeld door een extra 
station in Corlaer en/of aansluiting op het (stads)busnetwerk van de gemeente Amersfoort, zodat 
station Vathorst goed bereikbaar wordt. Maar daarmee kan niet worden volstaan. 
De auto zal in veel gevallen nodig blijven voor vervoer door het bedrijfsleven, naar je werk, 
vrienden en familie. De VVD blijft zich daarom inzetten voor snelle reconstructie van het 
knooppunt Hoevelaken en het knooppunt A1/A30 door Rijkswaterstaat, maar ook zal de 
gemeente zelf zaken moeten aanpakken, zoals een goede ontsluiting aan de oostkant van de 
kern Nijkerk en het ontlasten van de N301 aan de westzijde. Waar nodig zoeken wij 
samenwerking met omliggende gemeenten om oplossingen te bereiken.  
De VVD wil veilige verkeerssituaties in onze gemeente voor voetganger, fiets en auto en 
zorgen voor een soepele doorstroming.  
 

 Oplossen knelpunten door een oostelijke ontsluiting in kern Nijkerk. 
 Oplossen knelpunten ontsluiting kern Hoevelaken. 
 Ontlasten N301 door verbinding met Arkemheenweg. 
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 In gesprek met gemeente Putten over de ontsluiting van hun dorp naar de A28. 
 Onderzoek naar betere aansluiting met OV richting Barneveld en de overige gemeenten 

in de regio FoodValley. 
 Veilige (snel)fietsverbindingen binnen de gemeente en naar de omliggende gemeenten. 
 Voldoende parkeerplaatsen in woonwijken. 
 Aanpak knooppunt A1/A30, stimuleren snelle reconstructie knooppunt Hoevelaken, 

vasthouden aan eisen voor leefbaarheid omwonenden. 
 Inzet op extra station in Corlaer en/of aansluiting op (stads)busnetwerk Amersfoort. 
 Ondertunneling spoorwegovergang Spoorstraat. 

 

5. Op weg naar een duurzame gemeente 
De energietransitie en verduurzaming zijn noodzakelijk. Zij bieden naast uitdagingen grote kansen 
voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze 
nieuwe sectoren te steunen.        Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, 
kopen we onze producten en diensten duurzaam en circulair in. 
De VVD zet in op een energie neutrale gemeente Nijkerk in 2050. 
Dat doen we langs twee sporen: energie besparen en duurzame energie opwekken. In de Regionale 
Energie Strategie die we samen met de gemeenten in Foodvalley hebben opgesteld, is vooral aandacht 
voor duurzame opwek. De VVD wil daarnaast meer inzetten op energiebesparing, zoals ook opgenomen 
in de Routekaart Energieneutraal Nijkerk. Energie die je bespaart hoeft ook niet te worden opgewekt en 
energiebesparing is vaak sneller en effectiever te realiseren dan duurzame opwek. Daar zit dus de grootste 
winst op korte termijn. 
Verduurzamen doet de gemeente niet alleen, maar in partnerschap met inwoners en 
ondernemers. De VVD wil de samenwerking met het bedrijfsleven zoeken voor verduurzaming 
van onze gemeente, met een grote rol voor de lokale opwekking van duurzame energie. Bij het 
bedrijfsleven zit al veel kennis en kunde om concreet en effectief vorm te geven aan de 
enorme opgave die voor ons ligt. Daar moeten we gebruik van maken. 
De VVD  wil daarnaast dat inwoners op een eenvoudige manier duidelijkheid krijgen over  de 
stappen die nodig zijn om hun bestaande huis of bedrijf zelf optimaal te isoleren, of zelf 
duurzame energie op te wekken, wat dat kost en hoe snel je die investering terugverdient. 
Een duidelijk overzicht van beschikbare subsidies en (gemeentelijke) duurzaamheidsleningen 
geeft inzicht in de mogelijkheden. 
We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen met 
bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste oplossing. We stimuleren het gebruik van 
daken voor het opwekken van zonne-energie en houden er rekening mee dat op langere termijn 
alternatieven voor zonne- en windenergie, zoals waterstof en kernenergie beschikbaar komen.  
Nieuwbouwwijken worden gasloos gebouwd. Voordat een bestaande wijk overgaat op een 
andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat inwoners een betaalbaar alternatief 
aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme energienetwerken, waarbij huishoudens 
overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. Het gasnetwerk behouden we voor de 
toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn. 
We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnecellen en laadpalen aan te vragen, door 
procedures simpeler te maken. Zo stimuleren we duurzame energie. 
De VVD kiest ervoor om ons landschap zo veel mogelijk te ontzien en verrommeling tegen te gaan, door 
windparken en zonnevelden te concentreren op zoeklocaties langs de A28 en langs de A1. Leefbaarheid 
en gezondheid bepalen mede de uiteindelijke keuzes voor plekken en vanzelfsprekend doen we dat in 
goed overleg met de ondernemers en bewoners in de directe omgeving. In het natuur- en 
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reservaatsgebied in De Arkemheense Polder ten noorden van de Bunschoterweg plaatsen wij geen 
windparken of zonnevelden. 
De VVD wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor gezinnen en ondernemers. Draagvlak onder 
inwoners en ondernemers is erg belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst 
en onze stad schoon en leefbaar houden. 
 

 Betaalbaar en betrouwbaar alternatief voordat een wijk van het gas af gaat. 
 Behoud van de gasleidingen voor toekomstig alternatief gebruik, bv. waterstof of groen 

gas. 
 Tegengaan verrommeling en behoud leefbaarheid door zo veel mogelijk concentreren 

opwek zonne- en windenergie. 
 Samenwerken met het Nijkerkse bedrijfsleven voor het halen van de duurzaamheids-

doelen. 
 Draagvlak en betaalbaarheid van de plannen voor energiebesparing en duurzame opwek. 
 Laadpalen voor elektrische fietsen in de centra. 
 Faciliteren beschikbaarheid laadpalen elektrische auto’s. 

 

6. Een bloeiende economie en altijd wat te doen 
De gemeente Nijkerk staat in de top van de provincie Gelderland als het gaat om economie en 
werkgelegenheid. We hebben een gevarieerd bedrijfsleven, met een flinke foodsector. Die foodsector bleek 
tijdens de financiële crisis minder gevoelig voor economische tegenslag en is dus een solide basis voor onze 
welvaart en welzijn. Dat Foodprofiel wordt wat ons betreft de komende jaren verder uitgebouwd, in 
samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven.   
Daarnaast ziet de VVD mogelijkheden om Nijkerk samen met de horeca- en recreatiebedrijven nog beter op 
de kaart te zetten als gemeente waar het fijn is om je vrije tijd door te brengen. We hebben alles ervoor in huis: 
een fantastisch buitengebied met een prachtige polder, water, bos en een fraaie historische binnenstad waar 
het steeds leuker wordt. Nijkerk beschikt sinds kort over een prachtig theater De Breede Beek en als VVD 
hebben we gestimuleerd dat horecaondernemers de ruimte kregen om in overleg met andere gebruikers 
van de openbare ruimte, de terrassen groter te maken zodat de ondernemers in moeilijke tijden het hoofd 
boven water konden houden. Wat ons betreft blijft dat zo. Met duidelijk en uitvoerbaar evenementenbeleid 
zorgen wij ervoor dat jij jouw hardloopwedstrijd, Carbidschieten, Boerenmaandag of Dorpsdag zo eenvoudig 
mogelijk kunt organiseren. Ook daarmee gaan wij door.  
Ondernemers horen voldoende ruimte te hebben om te ondernemen. Een deel van onze lokale 
bedrijven heeft een moeilijke tijd (achter de rug) door de Coronacrisis en zij zijn van onschatbare 
waarde voor de Nijkerkse samenleving. Zonder hen immers geen banen, geen bruisende centra, 
geen Nijkerk-on-Ice, geen sport(evenementen). We willen niet dat zij van het kastje naar de muur 
worden gestuurd. We    geven hun snel en duidelijk antwoord op vragen en denken mee   over de 
beste oplossing. Bij zaken die het bedrijfsleven raken, zijn zij een vaste en gewaardeerde 
gesprekspartner voor de gemeente. 
 

 De gemeente werkt samen met onderwijs en bedrijfsleven voor een succesvol 
economisch (Food)profiel voor Nijkerk. 

 De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de 
mogelijkheden van de wet. 

 Ondernemers krijgen heldere aanspreekpunten voor hun informatie en (aan)vragen. 
 Een uitnodigend evenementenbeleid, waarbij de gemeente actief en oplossingsgericht 

meedenkt en waar je terecht kunt als er iets misgaat. 
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 De VVD wil levendige centra en een bruisend Plein. De grotere terrassen blijven, uiteraard in 
goed overleg met de andere gebruikers van de centra zoals de markt en 
evenementenorganisaties.  

 We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal. Aantrekkelijke, 
veilige en bruisende gebieden zorgen voor een levendige winkelstraat vol met lokale 
ondernemers. 

 Ondernemen werkt het beste in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Dat is fijn voor onze 
inwoners en trekt bezoekers aan van buitenaf. Omdat de samenwerking van ondernemers in 
een winkelgebied hieraan bijdraagt, bevorderen wij bedrijfsinvesteringszones en andere 
vormen van samenwerking. 

 We bestrijden leegstand in de centra door het mengen van functies voor wonen, werken, 
detailhandel en horeca. We zoeken daarbij actief de samenwerking met vastgoedeigenaren in de 
kernen. Zo houden we de centra aantrekkelijk en leefbaar. 

 Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Daarom willen wij dat de 
gemeente dit stimuleert met promotie en evenementen faciliteert. Recreatieve 
ondernemers mogen uitbreiden zolang zij rekening houden met de natuur, tenzij er te weinig 
ruimte voor vrije recreatie overblijft. De toeristenbelasting is zo laag mogelijk. Met de 
inkomsten verbeteren we de kwaliteit van       recreatie en toerisme. 

 We zien erop toe dat werkgevers voldoende goede en veilige huisvesting bieden aan 
arbeidsmigranten en overlast tegengaan. 

 

7. Voorzieningen en erfgoed maken de gemeente mooier 
Onze inwoners en bezoekers geven aan enorm van onze mooie gemeente te genieten. De 
centrale ligging, de fijne huizen en ons prachtige buitengebied spelen daarbij een belangrijke 
rol. Maar ook de combinatie met goede voorzieningen in de vorm van winkels, horeca, sport, 
culturele- en andere voorzieningen en goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 
In de afgelopen jaren is er hard aan gewerkt om de gemeente Nijkerk aantrekkelijk te maken. 
Via het VVV informatiepunt en citymarketing wordt meer en beter verteld over wat er te doen 
is. Voor het Hoevelakense Bos zijn samen met inwoners nieuwe plannen ontwikkeld voor 
onder meer een Kinderklompenpad en Nijkerk aan het Water wordt in goede samenwerking 
met de ondernemers steeds fraaier. Nijkerk is een gemeente waar je de historie kunt voelen, 
met een hechte sociale structuur en de gemoedelijkheid en sfeer van een dorp. Dat willen we 
behouden en waar mogelijk versterken. Iedere kern verdient aandacht voor voldoende 
voorzieningen en leefbaarheid. Daarom stimuleren we het behoud van goede 
winkelvoorzieningen in het centrum van Nijkerkerveen en revitalisering van het centrum van 
Hoevelaken. 
Bij de voorzieningen verdienen jongeren extra aandacht. De jeugd onder 18 is gebaat bij 
alternatieve mogelijkheden voor vermaak. Daarvoor willen wij dan ook de ruimte bieden. 
 

 Wij geven ruimte aan particuliere initiatieven voor zaken als een bioscoop en alcoholvrije 
uitgaansgelegenheid voor de jeugd onder 18 jaar. 

 Wij stimuleren het behoud van goede winkelvoorzieningen in Nijkerkerveen en maken 
werk van de revitalisering van het centrum van Hoevelaken. 

 Wij stimuleren dat mooie evenementen in alle kernen, zoals de Boerenmaandag in Nijkerk en de 
Dorpsdag in Hoevelaken georganiseerd blijven worden. We streven ernaar dat er culturele 
voorzieningen zijn voor alle leeftijden. 

 Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Wij promoten ons erfgoed, zowel 
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bij onze bezoekers als onze inwoners.  
 De monumenten in alle kernen van onze gemeente zijn onderdeel van onze identiteit en 

koesteren we. Het behoud van Monumenten stimuleren we dan ook. Hetzelfde geldt voor 
de historische stichtingen, zoals Historisch Hoeflake, het Stoomgemaal en het Museum 
Nijkerk, die ons verleden levend houden en mooie activiteiten bieden voor jong en oud.  

 Aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we 
dat aanvragers ook zelf zorgdragen   voor een deel van de inkomsten en dat zij bijdragen aan 
een maatschappelijk doel. 

 Doorontwikkelen van Nijkerk aan het Water met schoon zwemwater en het leggen van 
verbinding met de Nijkerkse binnenstad. 

 Gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties goed onderhouden en tijdige 
renovatie of nieuwbouw 

 Een actueel eenduidig en eenvoudig subsidiebeleid; voor kunst, cultuur en evenementen 
het beleid nog nader uit te werken. 

 

8. Boeren en gemeente zijn partners in het buitengebied 
Boeren hebben in de afgelopen jaren veel voor hun kiezen gekregen. Er worden veel regels 
over hen uitgestort en zij moeten keer op keer hun bedrijfsvoering aanpassen aan nieuwe 
ontwikkelingen. De uitdagingen op het gebied van onder meer schaarse ruimte en 
duurzaamheid zijn groot en dat maakt dat ook na vandaag van agrarische ondernemers zal 
worden gevraagd te blijven doorontwikkelen. Boeren zijn een essentiële schakel in onze 
voedselvoorziening, gezondheid, welvaart en het beheren van ons buitengebied. De VVD wil 
daarom binnen FoodValley en binnen onze gemeente als partner van onze boeren opereren, 
zodat zij zo goed mogelijk kunnen innoveren en klaar zijn voor een duurzame en gezonde 
toekomst. De VVD wil een goede balans tussen de belangen van de boeren, andere 
ondernemers en gebruikers in het buitengebied en natuur(beleving). Dat is geen gemakkelijke 
opgave, maar dat gesprek willen wij aangaan. 
 

 Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig 
gehinderd worden. Daarom geven wij hun waar mogelijk de ruimte hun grond voor meerdere 
doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere 
bedrijvigheid. 

 Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom blijven we ons inspannen voor herstel en 
behoud van de natuur, realistisch natuurbeleid en de versterking van biodiversiteit. Dat is ook 
van belang voor onze economie. 

 Wij stimuleren een duurzame veehouderij, waaronder het gebruik van duurzame 
energiebronnen voor de eigen bedrijfsvoering, zoals aardwarmte en windenergie. Draagvlak 
en een goede balans tussen de belangen van de omgeving en de ondernemer zijn hierbij 
van groot belang 

 

9. Zo veel mogelijk aan het werk  
Ons uitgangspunt is dat mensen als het even kan in hun eigen bestaan voorzien. Voor mensen die dat echt 
niet kunnen, biedt de overheid een vangnet. Immers, naast vrijheid vormen sociale rechtvaardigheid en 
menswaardigheid pijlers van het liberale gedachtengoed.  
Een baan is voor de meeste mensen de manier om een inkomen te verdienen. Maar een baan is meer   
dan een inkomen. Het draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde, verbinding met anderen, je 
ontwikkeling en je gezondheid. Voor sommige mensen is betaald werk niet haalbaar. Ook voor hen geldt 
dat zij volwaardig deel zijn van de Nijkerkse samenleving en meedoen belangrijk is in de vorm van 



11 
 

Verkiezingsprogramma 2022-2026                                                                            

alternatieven zoals vrijwilligerswerk. 
Het is soms een hele uitdaging om vanuit een (bijstands)uitkering aan het werk te komen. Door een woud 
aan regels en negatieve financiële prikkels, loont het nauwelijks de moeite om aan de slag te gaan. Dat 
moet anders. Nijkerk wordt wat ons betreft een gemeente waar werken loont. We zorgen ervoor dat wie 
zijn baan verliest en gebruik moet gaan maken van een uitkering in de Participatiewet, zo vroeg mogelijk 
bij de gemeente in beeld is en zo snel mogelijk effectief wordt begeleid naar werk. Bij de uitvoering van de 
Participatiewet hanteren wij de menselijke maat, maar voor wie wel kan meedoen, maar niet wil, zijn wij 
streng. 
 

 Mensen zijn zo veel mogelijk aan het werk. Bij om- en bijscholing richten we ons daarom op 
iemands talenten en mogelijkheden, en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. Wanneer de stap 
naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners. 

 Het onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er voldoende 
passende banen zijn voor wie klaar is met zijn opleiding. We stimuleren dat mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt en nieuwkomers/statushouders een volwaardige plek op 
de Nijkerkse arbeidsmarkt vinden. 

 Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een baan 
is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij dat mensen blijven meedoen in de samenleving en 
hun verantwoordelijkheid nemen. Ondersteuning is en blijft een vangnet. 

 Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je er in inkomen    
op vooruit gaat. Als gemeentelijke regels dit in de weg staan, passen we die aan. Zo willen 
we nieuwe      armoedevallen voorkomen. 

 De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. Fraude is en 
blijft diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct fraudeur. Dit willen we 
in de toekomst voorkomen. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen door 
mensenwerk, niet door een computer. 

 Bij problematische schulden zorgen we in een vroeg stadium voor hulp en voor 
ademruimte, zodat de problemen met een schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen 
worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. 

 

10. Fijn en gezond opgroeien 
Ouders zijn verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kinderen. Wij helpen daarbij, door een 
omgeving te bieden waar kinderen op een veilige en prettige manier kunnen opgroeien en hun 
talenten kunnen ontwikkelen. Gelukkig gaat het met het grootste deel van onze jeugd gewoon 
goed. Daar zijn we trots op en dat willen we behouden. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk 
gaat en er ondersteuning nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst zo dichtbij huis mogelijk, 
zodat ook deze kinderen en jongeren zo normaal mogelijk kunnen opgroeien. Hierbij letten we 
goed op dat we niet onnodig stickers plakken: niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig. 
Normaliseren noemen we dat. Maar nog niet alles in de jeugdzorg verloopt even goed. Er zijn flinke 
wachtlijsten voor hulp en dat moet zo snel mogelijk worden opgelost. Toen de gemeente 
jeugdzorg als taak kreeg, nam zij zich voor om het duidelijk en eenvoudig te organiseren, 
vooral met die gezinnen waarin meerdere problematiek tegelijk speelt. Één aanspreekpunt, 
één totaalplan voor het gezin. Dat is nog onvoldoende gelukt en daarop wil de VVD de 
komende jaren inzetten.  
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 We willen een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak 
krijgen kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief. 

 Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. Van ouders verwachten wij dan ook 
verantwoordelijkheid voor het gezond opgroeien van hun kinderen. 

 Wanneer hulp wel nodig is, focussen we ons op normaliseren. We plakken niet onnodig stickers 
en maken het niet zwaarder dan nodig. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp krijgen, 
dit de rest van hun leven als last meedragen. 

 Het voorkomen van hulp, preventie, is erg belangrijk. Zo voorkomen we dat zwaardere hulp 
nodig is. Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te 
signaleren. Gebiedsteams, huisartsen, scholen en iedereen die activiteiten voor de jeugd 
organiseert, hebben hierin een belangrijke   rol. Met hen werken we samen om te zorgen dat 
deze aanpak zo effectief mogelijk wordt. 

 We vinden dat de wachtlijsten in de jeugdzorg teruggedrongen moeten worden. Als kinderen 
extra hulp nodig hebben moet dat mogelijk zijn zonder dat zij maandenlang moeten wachten. 
Dat geldt zowel voor reguliere als voor hoog-specialistische jeugdzorg. 

 Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt dat 
hulp effectief geboden kan worden.  

 De problemen van de kinderen hebben vaak te maken met bredere problemen in het gezin 
zoals geldzorgen of een echtscheiding. Door in een vroeg stadium niet alleen naar het kind 
te kijken maar naar het  gehele gezin kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen 
worden. 

 Wij willen voldoende jeugdprofessionals bij de huisarts. Zij zijn  bekend met regionale 
zorgorganisaties en de behoeften van ouders en kinderen. Zo voorkomen we onnodige 
doorverwijzingen naar te zware hulp. 

 Tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hoge prioriteit. 
 

11. Een goede start door goed onderwijs 
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze op hun 
eigen niveau kennis en   vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Ieder 
kind is anders. Veel van hen kunnen een opleiding volgen op het niveau van VMBO, HAVO of VWO. 
Voor hen is in de gemeente Nijkerk goed (in veel gevallen zelfs excellent) onderwijs beschikbaar, waarna 
zij doorstromen naar vervolgonderwijs. Ook voor de praktisch ingestelde kinderen is goed onderwijs 
beschikbaar en ook zij hebben recht op een volwaardige (werk)plek in de samenleving. Daarom wil de 
VVD in samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen dat praktijkleerlingen na hun 
opleiding aan de slag kunnen in het Nijkerkse bedrijfsleven. Op school leren we kinderen ook wat onze 
normen en waarden zijn en hoe we met elkaar omgaan. 
 
 

 Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Excellent onderwijs is in onze ogen ook passend 
onderwijs.  Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk. De gemeente is gespreks- en 
samenwerkingspartner en zorgt voor goede huisvesting. 

 We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat.  
 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal) 

achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijven. 

 School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een 
taak bij vroegtijdige signalering van alcohol- en drugsgebruik, radicalisering, loverboys en 
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huiselijk geweld. 
 De overheid grijpt in als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt. 
 Het is van belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een 

veilige   toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. 
 Goede aansluiting (praktijk)onderwijs en arbeidsmarkt, zoals de Food Academy Nijkerk. 

 

12. Passende zorg, dicht bij huis 
Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en passende zorg 
waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dichtbij huis mogelijk wordt verleend, zodat 
het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt goed kunt 
opgroeien, leven en oud kunt worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor 
een gezellig praatje. 
 

 Nijkerkers blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom in 
op het bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden en woonvormen waar 
ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen. 

 Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven 
passend en nodig is.  

 Wanneer zorg nodig is, dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom   
maken we goede afspraken met zorgorganisaties.  

 Waar nodig ondersteunen we onze mantelzorgers. In die gevallen dat mensen het niet binnen 
hun eigen netwerk kunnen regelen, geven we welzijnsorganisaties de mogelijkheid voor het 
organiseren van logeermogelijkheden, om lucht te brengen voor mantelzorgers. 

  Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen. Goede samenwerking 
tussen huisartsenpraktijken, de gebiedsteams en maatschappelijke organisaties, zonder 
dubbel werk, overlap en langs elkaar heen werken is daarbij cruciaal. Daar zetten we dus 
op in. 

 

13. Gezondheid, sporten en bewegen 
Sporten en bewegen zijn ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en 
ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en 
weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in 
beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, 
sportverenigingen en    andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud 
kan sporten en bewegen. Steeds meer sporten mensen ook individueel. Ook voor hen moeten er 
voldoende en veilige mogelijkheden zijn om te sporten. Natuur en een gezonde levensstijl en 
vrijetijdsbesteding gaan voor veel van onze inwoners hand in hand. Ook daarom is de VVD 
zuinig op ons buitengebied met het haar bijzondere afwisselende landschap. Het buitengebied 
is een prachtige bestemming voor zowel bewoners als bezoekers van buiten om aan te doen. 
 

 We zorgen voor voldoende, goed bereikbare plekken om buiten te kunnen spelen en 
sporten. Dit geldt voor alle generaties, van jong tot oud. 

 Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare ruimte 
kan worden ingericht voor buitensport. We vragen daarbij aan onze inwoners om actief mee    
te denken. 

 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 
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schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij 
helpen. 

 Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We dragen daarom financieel bij aan 
het sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen betalen. 

 Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden. 
Zo kunnen zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de faciliteiten. 

 In ons sportbeleid geven we aandacht aan gelijke kansen en de gelijke behandeling van al 
onze inwoners. Voor discriminatie is geen plek in Nijkerk. 

 

14. Maatschappelijke organisaties in onze gemeente 
We zijn trots op de grote bijdrage die sport- en cultuurverenigingen, serviceclubs, kerken, 
jeugd- en jongerenwerk, Sigma, bibliotheken, vrijwilligersorganisaties, het nieuwe theater 
Brede Beek en buurthuizen leveren aan onze gemeente. Zij zorgen er mede voor dat we ons 
kunnen ontplooien, we met elkaar verbonden zijn en dat we omzien naar elkaar. Bij veel 
maatschappelijke organisaties koopt de gemeente diensten en activiteiten in, die moeten 
bijdragen aan gezondheid en welzijn en voorkomen dat mensen (zwaardere) zorg nodig 
hebben. Onze inwoners mogen verwachten dat die inkoop helder en efficiënt is 
georganiseerd, zodat dingen niet dubbel worden gedaan en de beschikbare middelen zo 
effectief mogelijk worden besteed. Niet alles is meetbaar, maar meer dan nu zijn duidelijke 
afspraken nodig, zodat organisaties weten wat van hen verwacht wordt en de gemeente kan 
beoordelen of de beoogde resultaten worden bereikt. 
 

 Heldere afspraken met maatschappelijke organisaties voor houdbare toekomst. 
 Inkoop vindt plaats binnen vastgestelde totaalbudget 
 Een eenduidig en eenvoudig subsidiebeleid voor verenigingen 

 

15. Veiligheid als basisvoorwaarde   
Iedereen in de gemeente Nijkerk moet zich veilig kunnen voelen, zowel in de directe 
woonomgeving als onderweg. Dat is een basisvoorwaarde voor een prettige, functionerende 
samenleving. Hierbij passen schone, goed onderhouden wijken, geen overlast in de wijken, 
goede verlichting van straten en openbare ruimtes en veilige, goed begaanbare wandel- en 
fietsroutes. Voor krakers geldt zero-tolerance en gebruik van drugs en lachgas gaan we 
tegen.  
Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden vaak af door een slechte opvoeding, 
verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de   
aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. Bij structurele 
overlast in de wijk willen wij structurele oplossingen, in goed overleg met de buurt. Zichtbaarheid en 
benaderbaarheid van BOA’s en wijkagenten zijn belangrijk. Een eigen mobiele camera kan daarbij een 
goed hulpmiddel zijn. Die moet er dus komen.  
Veiligheid gaat om meer dan overlast. Steeds meer krijgen we te maken met “ondermijning”, 
het fenomeen dat de onderwereld zich nestelt in de samenleving en legale bedrijven als 
dekmantel gebruikt. Ondermijning is lang niet altijd zichtbaar, maar heeft enorme negatieve 
gevolgen, die doorwerken naar onze inwoners, jeugd en bedrijven. Daarom wil de VVD in 
samenwerking met politie en justitie meer inzet op het tegengaan van ondermijning. 
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Tenslotte maakt de VVD zich zorgen over de (digitale) veiligheid van onze inwoners en vooral 
van onze oudere en kwetsbare inwoners. De VVD wil een goed aanbod stimuleren van 
training aan inwoners over hoe hun eigen veiligheid te vergroten, omgang met de digitale 
wereld (online bankzaken) en cybercriminaliteit (phishing, hacken, aan- of verkoopfraude). 
 

 De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Nijkerk veiliger te 
maken. Wij willen dat hij deze actief inzet. Te denken valt het toepassen van preventief 
fouilleren en cameratoezicht. Nijkerk krijgt een eigen mobiele camera. 

 Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden of      
overlast veroorzaken. Maar inwoners hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om elkaar 
aan te spreken op ongewenst gedrag en het veilig houden van hun buurt. 

 Om te voorkomen dat overlast en grensoverschrijdend gedrag ontaardt in zware 
criminaliteit, werken we samen met scholen en jongerenwerk om te laten zien dat er een 
bete alternatief is. 

 De politie en boa’s zijn zichtbaar op straat en in wijken.  De kosten van handhaving worden 
zoveel mogelijk verhaald op diegenen die schade veroorzaken. 

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed 
kennen voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van 
buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners en wijkagenten werken daarbij 
samen. 

 Goede beveiliging is de beste bescherming. Keurmerken zoals Keurmerk Veilig Wonen en 
Keurmerk Veilig Ondernemen helpen inwoners en ondernemers bij hoe ze hun huis of bedrijf 
goed kunnen beveiligen tegen inbraak. De gemeente en politie promoten deze keurmerken. 

 Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. De  
hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. De aanrijdtijden van politie, brandweer en 
ambulance vereisen verbetering. De VVD blijft zich sterk maken voor een ambulancepost in 
Nijkerk. 

 In onze gemeente moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Discriminatie en geweld    tegen LHBTI’s 
of anderen is onacceptabel. 

 
 
 

16. Verstandig omgaan met onze portemonnee 
Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt ontstaan er op enig moment problemen. 
Daarom letten we goed op onze gemeentelijke schatkist. We houden de lokale lasten laag door     
de gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve manier uit te voeren. De gemeente Nijkerk 
heeft een spaarpot in de vorm van financiële reserves. Dat is goed, om onverwachte financiële klappen 
te kunnen opvangen. Maar het is niet verantwoord om tekorten op de gemeentelijke begroting structureel 
te dekken door ieder jaar een greep in de spaarpot te doen. De VVD  wil voldoende reserves aanhouden, 
maar er ook investeringen uit doen waar alle Nijkerkers op lange termijn profijt van hebben. Voor een 
sluitende begroting is het nodig dat de gemeente meer grip krijgt op haar uitgaven. Daarvoor is onder 
meer nodig dat de gemeente de uitgaven goed “monitort”, zodat we beter en eerder kunnen zien waar 
het geld heen gaat en tussentijds kunnen bijsturen. Verder moet de gemeente bij het maken van beleid 
beter dan nu rekening houden met de uitvoerbaarheid, vastleggen welk resultaat we willen bereiken en 
dat zo goed mogelijk meetbaar maken. Hetzelfde geldt voor die activiteiten waarvoor wij jaarlijks geld 
geven aan maatschappelijke organisaties. Zo kunnen we voorkomen dat dingen dubbel gebeuren of dat 
we doorgaan met oplossingen die niet of onvoldoende werken.  
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Een belangrijk deel van onze uitgaven vindt plaats via regionale samenwerkingsverbanden voor onder 
meer (jeugd)zorg, veiligheid, belastinginning en (economische) samenwerking. De gemeenten in zo’n 
samenwerkingsverband beslissen samen over de uitgaven en die stijgen jaar op jaar, zonder dat daar al 
te veel discussie over is. Dat willen wij veranderen. Het kan niet zo zijn dat de gemeente in tijden van 
financiële krapte moet besparen en de regio’s daarin hun bijdrage niet leveren. 
 

 De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag 
zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan 
geld is besteed en welk effect is bereikt. 

 We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt en krijgen meer grip op de uitgaven van de 
gemeente. Betere monitoring en tijdig bijsturen bij afwijkingen. 

 Realistisch en uitvoerbaar beleid. Bij nieuw gemeentelijk beleid heldere parameters (welke 
doelen willen we bereiken), duidelijke contractering met onze (maatschappelijke) 
samenwerkingspartners en goede monitoring op het resultaat. Oog voor uitvoerbaarheid 
van beleid (check binnen en buiten de organisatie en ook de impact op de samenleving). 

 Normaliseren in het sociaal domein is van groot belang om de financiën op dat vlak op 
orde te brengen. De VVD wil daarmee bereiken dat noodzakelijke en passende zorg ook 
in de toekomst beschikbaar blijft voor wie het nodig heeft. 

 De woonlasten (zoals de OZB en afvalstoffenheffing) blijven zo laag mogelijk. 
De gemeente Nijkerk behoort tot de gemeenten met de laagste woonlasten 

 De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ 
is het uitgangspunt. Het is niet acceptabel als allerlei kosten op inwoners afgewenteld worden. 

 Hondenbelasting gebruiken we niet voor het dekken van tekorten in de begroting, maar 
alleen voor noodzakelijke maatregelen voor het hondenbeleid.  

 
 


