Samen, Open, Dichtbij
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Op deze foto zie je mensen van PRO21. Je kunt bij de verkiezingen op ze stemmen.
Het zijn:
1. Nadya Aboyaakoub-Akkouh (40 jaar) Komt uit Nijkerk. Wethouder in de gemeente
Nijkerk.
2. Wim van Veelen (63 jaar) Komt uit Hoevelaken. Wethouder in de gemeente
Nijkerk.
3. Antoinette de Bruin (45 jaar) Komt uit Nijkerk. Heeft een eigen bedrijf in Nijkerk. Is
raadslid voor de gemeente Nijkerk.
4. Irene Moes (33 jaar) Komt uit Nijkerk. Werkt bij de gemeente Amsterdam. Is
raadslid in de gemeente Nijkerk.
5. Bart Verbeek (60 jaar) Komt uit Hoevelaken. Werkt als leerplichtambtenaar in
Amersfoort. Is ook adviseur leerplicht voor andere gemeenten. Is raadslid in de
gemeente Nijkerk.
6. Janneke van Heugten (40 jaar) Komt uit Nijkerk. Is trainer bij GroenLinks en
ondernemer. Is nog geen raadslid in Nijkerk.
7. Linda de Wals (53 jaar) Komt uit Hoevelaken. Werkt bij de politie. Is nog geen
raadslid.
8. René Ruesen (57 jaar) Komt uit Nijkerk. Werkt bij de NS en is raadslid in de
gemeente Nijkerk.
9. Yassin el Banoudi (23 jaar) Komt uit Nijkerk. Werkt als hulpverlener bij
verschillende organisaties. Is nog geen raadslid.
De belangrijkste verkiezingspunten van PRO21 staan op de achterkant
Wil je meer van PRO21 Nijkerk weten?
Volg ons op Facebook (PRO21 Nijkerk).

PRO21 is een politieke partij uit Nijkerk. In die partij werken de Partij van de Arbeid,
D66 en GroenLinks samen.
Toekomstgericht PRO21 vindt de toekomst belangrijk. Wij zijn er voor iedereen.
Ook voor onze kinderen. We willen dat kinderen veilig en gezond opgroeien. Wij
willen dat er veel groen is en speeltuinen voor kinderen. We willen kinderen een
gezonde planeet geven. Belangrijke woorden voor ons zijn ‘samen, open en dichtbij’.
Samen
PRO21 vindt het belangrijk dat iedereen een goed leven kan hebben.
Soms heb je daarvoor hulp nodig. Daar moet je dan bij de gemeente om kunnen
vragen. Aandacht voor mensen vinden wij belangrijk. Iedereen moet een eerlijke
kans krijgen.
Open
PRO21 staat open voor verandering. Veel mensen hebben goede ideeën.
Bijvoorbeeld voor een mooiere en schonere gemeente Nijkerk. Naar goede ideeën
moeten we luisteren. We vinden ook dat de gemeente open moet zijn: we mogen
weten wat de gemeente doet en waarom ze dat doet.
Dichtbij
Bij de gemeente Nijkerk horen Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Die
dorpen verschillen van elkaar. PRO21 vindt dat je daar rekening mee moet houden. Je
moet met mensen in gesprek als er problemen zijn. Je vindt dan eerder een goede
oplossing.
PRO21 vindt het belangrijk dat:
1. iedereen erbij hoort en meedoet.
2. hulp goed bereikbaar is. En dat de school die bij je past dichtbij is.
3. oudere mensen worden geholpen. Ze kunnen dan thuis blijven wonen.
4. jongeren ook een huis kunnen huren of kopen.
5. er meer bomen komen in onze gemeente en ook andere natuur.
6. er voor energie gebruik wordt gemaakt van zon, wind en biogas.
7. je ook aan het milieu denkt als je een bedrijf start.
8. gemeente en inwoners samenwerken.
9. er geld is voor kunst, cultuur en sport.

