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Spirion maakt deel uit van Communicatie Centraal. Samen met Arxx reclame 

& marketing, Clixxoo webdesign en Leerdamdruk hebben we veel expertise en 

knowhow in eigen huis. Hierdoor zijn we nog flexibeler en bovendien krijgt onze 

creativiteit in alle opzichten extra ruimte.

De laatste jaren is er in de grafische sector veel veranderd. Veranderingen 

volgen elkaar steeds sneller op. Veel traditionele media, bedrijven en instellingen 

zoeken hun heil in de online wereld. Communicatie Centraal combineert het 

beste van twee of eigenlijk van drie werelden. Creatieve concepten, grafische 

vormgeving en online oplossingen. Wilt u een seminar organiseren, kunt u hulp 

gebruiken bij het bedenken van een opvallende beurscampagne of wilt u uw 

online vindbaarheid verbeteren? De teams van Arxx en Clixxoo draaien hun 

hand er niet voor om.

Wij bruisen van de ideeen, denken niet in hokjes en kijken uit naar  
nieuwe kansen!

CDA 2e kamerfractie ziet het helemaal zitten.

Het zijn er 19!!
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VAN DE REDACTIE

door Gerard Weizenbach

Geslaagd of afgewezen? In de afgelopen periode speelde dat door mijn 
hoofd. Met succes een examen afleggen in het voortgezet onderwijs is veel 
kandidaten gelukt. Dan ben je geslaagd en ga je een vervolgstap maken, 
die doorgaans richting geeft aan wat je in de toekomst gaat doen. Ben je 
echter afgewezen, dan is het een jaar of een aantal vakken overdoen.

In dezelfde tijd als de examenperiode was de politiek bezig om een coalitie te smeden. We weten 
inmiddels dat een coalitie met Groen Links er niet in zit. Klavertje vier is het niet geworden en even leek het 
op afgewezen met een herkansing. Daar tussendoor meende D66-er Pechtold de CU voorman Segers 
een mondeling examen te moeten afnemen. Na een pittige ondervraging was de uitslag afgewezen. 
Informateur Schippers kon niet anders doen, dan de 2e opdracht terug te geven. Nu was het de beurt aan 
Tjeenk Willink om de gesprekken vlot te trekken. Zoals gezegd, Groen Links in de herkansing, maar zonder 
resultaat. Wat overbleef is de CU als 4e partij en hiermee kunnen de onderhandelingen een start maken. Als  
3e informateur gaat Zalm een poging wagen om wel tot een coalitie te komen. D66 zal moeten inbinden, 
anders wordt het echt een fiasco. Met zoveel partijen en het terecht uitsluiten van de PVV zijn nieuwe 
verkiezingen geen optie. Het wordt nog hard werken om op tijd tot een resultaat te komen. Wie weet!!
Onze fractie en de voorzitter hebben opnieuw hun best gedaan om een en ander rondom Putten en 
bestuur aan het papier toe te vertrouwen. Deze keer veel tekst en wat minder plaatjes. Toch wil ik u de 
artikelen aanbevelen.

Tot slot, een hartelijke CDA-groet en ik wens u een mooie vakantietijd,

Gerard Weizenbach, 
Eindredacteur
gweizenbach1949@kpnmail.nl

Met zo’n vlag ben je  nog eens echt geslaagd. Voor u gezien aan 
de Voorthuizerstraat. Wat mij betreft mag deze vlag uit, als na de 
zomervakantie er een kabinet is.
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VAN DE VOORZITTER

door Gert Aalten

We zijn een aantal dagen op vakantie in Zuid-Limburg. Een prachtig 
landschap en schitterend weer. Ik probeer zoveel mogelijk de dagelijkse 
beslommeringen los te laten en mail en apps te vergeten. Toch kan ik 
het niet laten zo nu en dan even op mijn tablet te kijken. Ik schrik me een 
hoedje. De (terechte) straffe hand van Gerard. Nog twee dagen en dan 
moet de kopij voor de komende Nieuwsbrief (het zomernummer) echt binnen zijn. Dus zet ik 
mezelf aan het schrijven.

We zitten al weer aan het eind van het politieke jaar. Wat hebben fractie, bestuur en vele anderen weer 
bergen werk verzet, met als hoogtepunt de mooie verkiezingsuitslag voor de Tweede Kamer. Echter, 
inmiddels is het bijna juli en we hebben nog geen regering. Wat een “touwtrekkerij”. Ik pak mijn tablet 
en type het woord consensus in. Ik kom uit bij “politieke consensus”: het streven van politieke partijen 
naar eensgezindheid over het te voeren beleid. Het lijkt wel of enkele politieke partijen daar nog nooit 
van hebben gehoord. Jammer dat het partij politieke belang uitstijgt boven het landsbelang. Feit is, dat 
het nog wel even zal gaan duren en soms hoor je al “het zal wel uitdraaien op nieuwe verkiezingen”. 
Persoonlijk hoop ik dat dat niet gaat gebeuren. We lopen al snel het risico, dat dat zijn schaduw werpt 
op de (voorbereiding) van de gemeenteraadsverkiezingen.

De laatste loodjes van de fractie voor de zomervakantie is de raadsvergadering van 6 juli, waar onder 
andere het krediet voor het verkeer in Stenenkamer aan de orde komt. Na jaren eindelijk zicht op een 
veilige, fietsvriendelijke en begaanbare Waterweg naar en van Nulde. Voor het bestuur wacht voor 
de vakantie nog de bestuursvergadering van woensdag 28 juni. Als u deze Nieuwsbrief leest is de 
vergadering waarschijnlijk al geweest.

Bestuursvergadering van woensdag 28 juni
We vergaderen samen met de fractie. We proberen elk jaar één gezamenlijke vergadering te houden 
om met elkaar uit te wisselen wat er zoal speelt, waar we elkaar kunnen ondersteunen, waar het goed 
gaat, waar het misschien net iets beter kan, enz. enz. Belangrijke agendapunten zijn het concept 
verkiezingsprogramma en de planning in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Concept-verkiezingsprogramma
Van de programmacommissie hebben we het concept verkiezingsprogramma ontvangen. Als 
bestuur beoordelen we het marginaal, op hoofdlijnen en niet in detail. Want het is een product van de 

programmacommissie en dat leggen we aan de leden voor. Tijdens de zomervakantie krijgen alle leden 
het conceptprogramma toegestuurd met de mogelijkheid daarop te reageren (amendementen in te 
dienen). Ik hoop dat u daar echt gebruik van maakt. Hoe meer leden het programma dragen, hoe mooier 
dat is. In september worden de amendementen beoordeeld / verwerkt en daarna wordt het programma 
ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. We houden deze vergadering eind 
oktober. Het is de bedoeling om in deze vergadering ook de lijsttrekker te kiezen.

Kandidatenlijst
Het lijkt nog zover weg, maar de tijd vliegt. Daarom zijn de voorbereidingen voor de kandidaatstelling 
ook al in volle gang. In mei jongstleden hebben we als bestuur functioneringsgesprekken gehouden met 
de raads- en commissieleden. In hoofdlijnen hebben we besproken wat onze raads- en commissieleden 
de komende vier jaar willen, of zij weer beschikbaar zijn of daar misschien nog over zitten na te 
denken. Begrijpelijk, want het raadslidmaatschap kost nu eenmaal veel tijd. We hebben de informatie 
doorgegeven aan de kandidaatstellingscommissie.

Er hebben zich ook een hand vol nieuwe mensen aangemeld, die in principe belangstelling hebben voor 
het CDA raadslidmaatschap of voor de commissies. Spontane aanmeldingen, maar ook een aantal via 
een wervingsactie van het landelijke CDA. Ik ben daar dankbaar voor en wordt er vrolijk van. We doen 
het blijkbaar goed als CDA, we tellen weer mee!
Ik wens de kandidaatstellingscommissie veel succes en ik ben reuze benieuwd hoe de “top tien” van 
onze lijst er straks komt uit te zien.
In de laatste week van november willen we een ALV houden, waarin de kandidatenlijst wordt vastgesteld.

Campagne en sponsoring
We tellen weer mee als CDA! Dat willen we straks ook uitdragen in een “spetterende” campagne. Daar 
hebben we veel geld voor nodig. Als u het CDA een warm hart toedraagt en de komende campagne wil 
sponsoren, horen wij dat graag.

Tenslotte
Mede namens ons bestuur wens ik u allen een mooie zomer. En als u op vakantie gaat: een fijne 
vakantie en een “behouden vaart”. En wie weet: na de zomer misschien toch een nieuwe regering met 
Sybrand Buma als vicepremier. Ik blijf optimistisch.

Een hartelijke groet, 
Gert Aalten, voorzitter
06-21836666



Nieuwsbrief CDA Putten Nieuwsbrief CDA PuttenZomer 2017 Zomer 2017

7 8

De laatste loodjes voor de 
zomer: Kadernota 2018-2021

door Robert Olthuis

Op donderdag 15 juni stond de kadernota 2018/2021 op de agenda van 
de gemeenteraad. Samen met de Begrotingsraad de twee hoogtepunten 
van het jaar van de politieke agenda. Bij de kadernota in het voorjaar 
worden de kaders vastgesteld waarmee het college op pad worden gestuurd om de begroting 
voor de genoemde periode uit te werken. Ik wil deze bijdrage van de nieuwsbrief grotendeels 
mijn bijdrage voor de kadernota beschrijven.

Voor het eerst sinds jaren is de spreektijd per fractie in de kadernota uitgebreid van 10min naar 15min. 
Probeer ik al jaren in het fractievoorzittersoverleg te pleiten voor meer dan de beperkte 10min om de 
kaders van de gehele gemeente uit een te zetten, sla ik een keer dit overleg over, wisselen er wat 
poppetjes en ineens is het dan toch 15 min geworden. Ik denk dat ik maar eens vaker wegblijf, of zou 
het misschien wat met de komende verkiezingen te maken hebben?

De titel die ik mijn bijdrage had gegeven is “Een laatste sprint, maar nog veel grote wensen en onvoldoende 
centen”. Deze bijdrage wil ik splitsen in drie onderwerpen: Vrij laat, vrij veel en vrij onduidelijk

“Het structurele saldo van deze kadernota is positief, maar onze gemeente staat wel voor aanzienlijke 
investeringen. Deze kunnen niet gefinancierd worden uit de structurele begroting. Om de investeringen 
te realiseren zal daarom ook een beroep op reserves gedaan moeten worden” staat er in de kadernota.

Vrij Laat
Negen maanden voor de verkiezingen wil het college middels deze kadernota vragen om voor forse 
investeringen, een flink beroep op onze reserves uit te gaan werken. Waarom nu pas? Waarom aan het 
eind van deze periode, terwijl deze coalitie er al voor de tweede op een volgende periode zit. Dit voelt 
als er nog even wat door heen drukken, voordat er misschien wel een andere coalitie volgend jaar zit, 
met misschien wel andere prioriteiten. Nu hoeft het college het laatste jaar natuurlijk niet op zijn handen 
te gaan zitten en alleen maar “op de winkel te passen”, maar om de budgetten nu dusdanig in te gaan 
zetten, dat een volgende coalitie maar moet kijken of en zo ja wat er aan nieuw beleid ingezet kan gaan 
worden, vindt de fractie van het CDA echt te ver gaan. 

Vrij veel 
De kadernota bevat voor €19mln plannen, maar voor nog geen derde deel is er dekking. Dus voor 
ruim twee derde deel (ruim €16mln) NIET! Grootste posten daarvan zijn het gemeentehuis (€5,9mln 

waarvan €3,7mln niet gedekt, maar daarvan wordt dan weer €1,9mln uit de Precariobelasting gehaald), 
Steenenkamer (€3,8mln waarvan €2,2mln niet gedekt), centrumplan €5mln (niet gedekt) en de rotonde 
Garderensweg/Calcariaweg €900.000 (niet gedekt).

Die rotonde is er vorig jaar bij gekomen en dat hakt er in met €900.000. Buiten het niet beschikbare 
budget, heeft de rotonde al voor veel reuring gezorgd. Net als in Rimpeler, waar collega Okko recent 
stevig heeft gepleit voor geheel of deels behoud van de historische houtwal voor ons Bomendorp, heeft 
de geplande rotonde ook een grote impact op het groen. Bij de rotonde liggen ideeën waarbij grote 
aantallen bomen moeten wijken. Putten waar de natuur de kleur bepaald en Putten als Bomendorp de 
weg lijkt kwijt te zijn bij deze besluiten.

Wat Steenenkamer betreft kan ik mij al bijna niet meer heugen hoe vaak het CDA bij kadernota’s of 
begrotingsbehandelingen opgeroepen heeft om vaart te maken. Onlangs reed ik met de auto, met niet 
uit Putten komende passagiers, door Steenenkamer en je schaamt je bijna of sterker gezegd helemaal 
voor de Waterweg. Er ligt een strakke fietsstraat, maar zolang de Waterweg er bij ligt als een gemiddelde 
schokdempertestbaan, zal elke auto die een beetje bekend in de buurt is de fietsstraat blijven gebruiken. 
De Schaapsdijk in Ermelo is zoals eerder gezegd op werkdagen tijdens de ochtendspits in de richting 
van Putten inmiddels afgesloten voor doorgaand verkeer, om sluipverkeer te voorkomen. Dit zou 
afgestemd worden met Putten en we vragen ons af of er wel contact is met onze buren in Ermelo. 
Het CDA wil dan ook zsm actie, inclusief het doortrekken van het fietspad t/m de Waterweg. Er werd 
al langer aangegeven dat voor de plannen in Steenenkamer het budget niet voldoende zou zijn, maar 
inmiddels zijn er nog meer andere plannen bij gekomen, die toen nog niet eens op de radar stonden, 
en nu is het dus nóg lastiger om budget voor Steenenkamer te vinden. Wat het CDA betreft heeft 
Steenenkamer nu écht wel lang genoeg gewacht en wordt het tijd voor boter bij de vis en niet geen 
water bij de wijn! Liever investeren in de infra en dus de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid, dan 
in een uitgebreid gemeentehuis.

Om bij de verkeersveiligheid te blijven. Het fietspad N303/Voorthuizerstraat. Ook al iets waar CDA Putten 
op vele manieren en al lange tijd aandacht voor vraagt. Gelukkig pikken steeds meer partijen het op en 
wordt er regelmatig met 1 mond naar Arnhem gesproken. Onlangs nog toen de Commissaris van de 
Koning Cornielje hier was. De commissaris heeft toezeggingen gedaan over de fiets-/verkeersveiligheid. 
Binnen twee jaar resultaat. Wij gaan er dan uiteraard ook van uit dat de portefeuillehouder dit met beide 
handen en liefst ook nog voeten vastgrijpt en vol met Arnhem bezig is. Deze kans en publiekelijke 
toezegging mogen wij niet laten schieten!

Gaan we vanuit Steenenkamer, via de Zuiderzeestraatweg naar het dorp, dan verschijnt aan de horizon 
het station en de spoorwegovergang. Ook een punt waarin geïnvesteerd wordt. Helemaal prima. Kom 
je echter in de ochtendspits dichter bij de overgang, dan verschijnen aan omliggende wegen zoals de 
Cleenhorsterweg rijen met langs de weg geparkeerde auto’s. De parkeerplekken zijn vol en er wordt 
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verwezen om op het industrieterrein Keizerswoert te parkeren. Een lapmiddel en bij slecht weer is de 
forens ook nog eens flink nat als hij in de trein zit of staat. Parkeren rond de Stationsomgeving heeft dan 
ook de aandacht en de vraag is of daar te weinig rekening gehouden is. Kan dit nogmaals met ProRail 
bekeken worden?

Rijden we vervolgens het spoor over, dan komen we op de Stationsstraat en doemt rechts de contouren 
van de Henslare op. Eindelijk wordt deze doorgetrokken. Als de weg klaar is, dan wordt de Stationsstraat 
vrachtverkeerluw gemaakt. Daarnaast is het plan om er 30km/h van te maken, maar dat ziet het CDA 
niet zitten. Het is de ontsluiting van het overgrote deel van het dorp naar het NS station, dus wat het 
CDA betreft blijft deze 50km/h. Maar dan moet het ook wel 50km/h zijn en niet zoals nu regelmatig blijkt 
dat er flink te hard wordt gereden. Er zal wel gehandhaafd worden, want de omgeving klaagt regelmatig 
over snelheidsovertredingen.

Er gaat een nieuwe “Reserve Dekking Kapitaallasten” komen voor het Gemeentehuis, Steenenkamer 
(Zuiderzeestraatweg/Waterweg) en voor Stroud. Voor laatstgenoemde staat daar dan weer zwart op wit 
waar het CDA echt de grootst mogelijke moeite mee heeft. Ik citeer “Wij stellen voor om € 1.267.500,00 
over te boeken van de reserve sociaal domein naar de reserve dekking kapitaallasten” dus €1,3mln 
zorggeld voor stenen en de afschrijving daarvan. Dit steekt het CDA en zal het CDA ook blijven steken. 

Om bij de reserve Sociaal Domein te blijven. Een stuk verder op in de kadernota vraagt het college om 
meer vrijheid in het aanwenden van deze reserve. Als het CDA voorgaande noemt en daarbij de vele 
voorvallen waarbij bij vragen van met name collega Van Dijk waarom nu bepaalde budgetten ingezet, 
aangepast worden, dan is het antwoord meestal. “Dit was echt bestaand beleid” of “dat is een college 
bevoegdheid, dus waar heeft u het over” dan is het CDA zeker hiervan geen voorstander, en zal dit 
verzoek dus ook niet steunen.

Jaarlijks is het een tekort op het inkomensdeel van de Participatiewet, waarvoor de gemeente een 
beroep kan doen op een aanvullende uitkering van het Rijk. Goed te horen dat dit nu wel gedaan wordt, 
terwijl voorliggende jaren dit is blijven liggen.

Vrij Onduidelijk was mijn derde punt
Herijking subsidiebeleid:
We streven naar een transparant en eenduidig subsidiebeleid. Bovendien worden subsidies voortaan 
verstrekt voor maatschappelijke activiteiten. In plaats van het Doelgroepenbeleid. De nieuwe 
subsidieverordening en het subsidieprogramma zullen in juli 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd 
worden. Maar er is in de afgelopen periode al flink gebruik van gemaakt door het college! Denk aan 
subsidies voor kerkelijk jeugdwerk, subsidie voor de sportverenigingen, etc. Verenigingen worden 
middels het nieuwe beleid een verlengstuk van de overheid. Het is een verkapte bezuiniging en de 
verenigingen in te zetten voor overheidsactiviteiten. Als dit in de commissie besproken wordt hoeveel 

bezuinigd wordt. Met het nieuwe beleid worden WMO gelden ingezet voor sport! Laat dit een voorbode 
zijn hoe het CDA die discussie in de commissie Samenleving in gaat.

Het Sportaccommedatieplan ligt dan ook bijna voor. In de kadernota staat duidelijk vermeldt dat 
eventuele financiële effecten zullen verwerkt worden in de begroting 2018. Dus begrijpen wij dit goed 
dat het onderhoud aan de velden SDC, Rood-Wit en De Meeuwen 2017 dus netjes uitgekeerd en 
verwerkt in de begroting 2018? Dat had een boel ophef, discussies, irritaties, brieven en misschien wel 
een kort geding gescheeld.... 

Decentralisaties sociaal domein. Op de jeugdhulp zijn we, vooral in 2016, flink tekort gekomen. De 
overschotten en tekorten worden verrekend in de reserve sociaal domein en volgens de kadernota heffen 
die elkaar op. De overschotten WMO dekken de tekorten van de jeugdhulp, maar daarnaast houden we 
weer flink over. Dus elkaar opheffen doen ze zeker niet. Voor 2018 verwachten we eenzelfde beeld. 

Ik wil mijn bijdrage eindigen met het gemeentehuis voorzitter. Zoals al vaker in raad en commissies 
aangegeven is, is en blijft het CDA voor een sober en functioneel bijdetijds gemeentehuis. Bijdrage 
politie ipv bureau. Het top Energielabel is als dit buitensporige investeringen vraagt niet het ultieme doel. 
Zodra de uitwerkingen voor liggen, zullen wij die op inhoud en investering kritisch bekijken.

Afsluitend nogmaals een zinsnede die ik eerder in mijn bijdrage genoemd heb: Liever investeren in de 
infra en dus de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid, dan in een uitgebreid gemeentehuis!

Afsluitend komt zo ongeveer tijdens het schrijven van deze bijdrage het nieuws binnen dat CU wethouder 
Ard Kleijer per 1 oktober zijn taak als wethouder neer zal leggen. Hij zal dan in dienst treden van de 
Zorggroep Noord Veluwe (waar oa De Schauw en Elim onder vallen) als manager van het Specialistisch 
Centrum Ouderenzorg. Allereerst wens ik hem veel geluk toe in zijn nieuwe functie/uitdaging en dat 
heb ik ook persoonlijk gedaan. Aan de andere kant is het wel spijtig dat er dan vijf maanden voor de 
verkiezingen op een van de belangrijkste portefeuilles, namelijk de zorg, er een wisseling van de wacht 
gedaan moet worden. De persoon die de CU naar voren schuift als zijn vervanger is Gerbert Priem en 
dat is, zijn CV bekijkend, een ervaren bestuurder. Verder ken ik hem (nog) niet en ook in de Puttense 
politiek een volledig nieuw gezicht. Of dat dus verstandig is zo vlak voor de verkiezingen is voor mij 
een vraag. Wie weet hoe het politieke landschap er na de verkiezingen uitziet en wie dan de college 
vormende partijen zijn…

Fijne vakantie allemaal, rust goed uit en tot in het nieuwe politieke seizoen.

Met een vriendelijke groet,
Robert Olthuis
Fractievoorzitter, commissie Energie en Bedrijfsvoering
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SUBSIDIEBELEID: NIET 
MEER VAN DEZE TIJD!?

door Okko van Dijk
Toen Frits Fabriek nog wethouder was, hebben we met veel moeite 
een nieuw subsidiebeleid ingevoerd. Dat was in 2010. Unaniem werd 
besloten dat het zogenaamde doelgroepenmodel het meest transparant 
was in het toekennen van allerlei subsidies op gebied van sport, cultuur, 
zang, jeugdwerk enz.

Toen dit huidige college aantrad in 2014, werd al direct besloten om het subsidiebeleid te ‘herijken’ 
zoals dat zo mooi klinkt. Daar bedoelden ze mee dat ze het hele beleid op de schop willen nemen. 
Dat betekent dat ze het doelgroepenmodel af gaan schaffen en daar voor in de plaats alleen subsidie 
verstrekken als er iets georganiseerd wordt met een maatschappelijk effect.

Nieuw subsidie beleid
Daar hebben ze 3 jaar over nagedacht en nu, half juni 2017, is het dan zover : een nieuw subsidiebeleid 
moet besproken en vastgesteld worden, want het huidige beleid ‘is niet meer van deze tijd’. Dat krijgen 
ook allerlei organisaties te horen met de boodschap dat hun subsidie zal eindigen per juli 2017. U 
herinnert zich vast nog wel dat als eerste het kerkelijk jeugdwerk aan de beurt was. Hun subsidies zijn 
per 2017 al gestopt, terwijl er nog geen eens nieuw beleid was vastgesteld. Het college deed dat dan 
maar vast ‘vooruitlopend op nieuw beleid’. Vreemd dat partijen als SGP en CU daarin meegaan om het 
bezuinigen en korten op subsidies bij de kerken te laten beginnen.

Huidige subsidiebeleid ouderwets
Het ‘oude’ huidige model gaat er vanuit dat organisaties met jeugdleden, ouderen of gehandicapten 
financieel gestimuleerd en gewaardeerd worden omdat ze bepaalde doelgroepen bedienen. Maar het 
college vindt dat ouderwets en uit de tijd, hoewel we er 6 jaar terug unaniem voor waren, raadsbreed! 
Dat betekent nogal wat. Vijftien sportverenigingen met leden die tot een van de doelgroepen behoren, 
krijgen geen subsidie meer! Bovendien krijgen veertien koren en verenigingen ook geen eurocent 
subsidie meer! Denk bv. eens aan de Woldino’s, Veluwse Sanghertjes, Fontanus, Glorieklanken, 
Puttens Mannenkoor enz.
Ze moeten voortaan allerlei activiteiten organiseren buiten hun reguliere activiteiten om. Dat moet 
aangevraagd en besproken worden en getoetst op het maatschappelijk effect en als het meezit kunnen 
ze dan een kleine subsidie verdienen. Dat wordt nog een hele administratieve rompslomp. En willen 
de mensen dat eigenlijk wel? Je zit op zang om te zingen, je zit op Rood Wit om te voetballen, je zit  
op Orion om de gymnastiek enz. En de bestuursleden dan en alle vrijwilligers, zitten die op extra 
inspanningen te wachten?

We vrezen dat de vrijwilligers af zullen haken als er te veel van hen gevraagd gaat worden. Trouwens, 
waar worden die nieuw sportsubsidies van betaald? Ik zal het verklappen : van de WMO gelden! Er zit 
zoveel geld in de reserve sociaal domein dat het verleidelijk is om daar geld uit te halen. Dat deden we al 
bij de verbouwing van Stroud (CDA tegen!) en dat zijn we hier weer, want ZORGGELD = ZORGGELD.

Slecht nieuws! 
Als dit alles doorgaat is dat slecht nieuws voor veel organisaties. Kajuitzangers, Ernst en Luim, 
Zuiderkoor, Tot Nut en Genoegen, Kon Tiki enz. vergeet de subsidie maar. Jullie zullen er activiteiten 
voor moeten ontplooien, buiten de reguliere activiteiten. Is dat dan zo slecht? Op zich niet want als er 
meer mensen bij sport en spel , jeugdwerk of koorzang betrokken kunnen worden is dat mooi. Maar het 
moet niet zo zijn dat het gewone werk van de vereniging er onder gaat lijden. Daarom wil het CDA best 
wel kijken of er iets vernieuwd kan worden en of er extra subsidies verdiend kunnen worden, maar blijf 
van de huidige standaard subsidies af. Die bestaan nog maar een paar jaar. 
Ondertussen wordt er wel meer geld in Cultuur gestoken. Op zich niets mis mee, maar waarom 
bezuinigen op de kleine subsidie ontvangers? De gemeente wil wel €50000 aan cultuursubsidies 
uitgeven. Bovendien krijgt het cultureel centrum Stroud €22000 voor hun 15 jaarlijkse optredens, 
wat betekent dat er aan subsidie gemiddeld €10 per persoon per avond wordt uitgegeven. Cultuur 
bevorderen prima, maar laat het lokale culturele leven en de sportverenigingen met rust wat de huidige 
subsidies betreft.

Pittige discussie
Dat wordt eind juni nog een pittige discussie. En dat zal nog lastig worden om het begin juli door de raad 
te krijgen, tenzij de coalitiepartijen WIJ, SGP en CU de gelederen gesloten houden en ons voor een 
voldongen feit plaatsen. We zullen wethouder Kleijer kritisch bevragen! Of heeft dat geen zin? Ik hoor 
net vandaag dat Ard Kleijer binnenkort plotseling afscheid neemt als wethouder……. Overigens wil ik 
hem daar wel al het goede bij wensen.
Ook u als CDA lezers wens ik van harte een voorspoedige en fijne zomerperiode toe.

Hartelijk gegroet,
Okko van Dijk,
Raadslid, commissie Samenleving
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Geur van populisme rond 
Putten Zuid

door Aart Evers

Op donderdag 1 juni heeft de Raad de Geurvisie en de ontwerp 
Geurverordening vastgesteld. Dit was nodig omdat een jaar geleden de 
Raad een aanhoudingsbesluit heeft genomen. Dit houdt in dat agrarische 
bedrijven gedurende een beperkte periode niet mogen uitbreiden in afwachting van nieuw 
geurbeleid. Dit nieuwe beleid is nodig omdat de gemeente ten zuiden van de Van Geenstraat op 
termijn een woonwijk wil realiseren. 

Omdat na een jaar of 5 (wanneer Rimpeler af is) de gemeente in dit gebied wil beginnen met het 
bouwen van huizen is de geurnorm verscherpt van 14 OU (normaal in agrarisch gebied) naar 7 OU. 
Dit voor het hele gebied van ongeveer 70 hectare. Voor een aantal agrarische bedrijven in dit gebied 
betekent dit minder groeimogelijkheden, ondanks dat ze nog steeds een in de door de Raad vastgesteld 
“landbouwontwikkelingsgebied” zitten, dat speciaal is aangewezen voor groeiende landbouwbedrijven.
 
Het CDA was van mening dat het collegevoorstel van 7 OU evenwichtig was op dit moment. 
Wanneer de woningen echt gebouwd worden, zijn we voor het invoeren van de “eindnorm” van 
3 OU die geldt voor woonwijken. In aanloop naar die eindnorm willen we wel dat compenserende 
maatregelen genomen worden die rekening houden met de ontwikkeling van agrarische bedrijven, ook 
moet niet voor een onnodig groot gebied ineens 3 OU gaan gelden. Er moeten in Putten voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden zijn en blijven voor boeren.
 
Wij Putten en de VVD waren het niet met het college en met het CDA eens. In hun bijdragen gaven ze 
weliswaar aan dat het een moeilijke materie was die nog niet helemaal doorgrond kon worden. Toch 
dienden ze een amendement in om gelijk 3 OU op te leggen voor de hele 70 hectare. De suggestie werd 
gewekt dat het daardoor minder zou gaan stinken. Dit argument is populistisch en klopt niet omdat bij 
welke norm dan ook de bedrijven geen enkel dier minder hoeven aan te houden. De strenge normen 
gelden alleen bij uitbreiding van bedrijven. En laten boeren die uitbreiden nu vaak net emissiearme 
stallen met luchtwassers bouwen die tot 85% minder stinken... Wil je echt minder geur in een gebied 
hebben dan zal je bedrijven moeten uitkopen. Het CDA wil slimme oplossingen waar goed over 
wordt nagedacht, daarom konden wij, evenals een meerderheid van de Raad, het amendement van  
Wij Putten en de VVD niet steunen.

Aart Evers,
Raadslid, commissie Samenleving
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In geklets kun je niet wonen

door Jan van Meerveld

Dit is een bekende uitspraak van de Amsterdamse wethouder Jan 
Schaefer. Eigenlijk gebruikte hij een ander woord voor ‘geklets’ 
maar het presidium van de Tweede Kamer vond dit ‘onwelvoeglijk 
taalgebruik’. Deze uitspraak van de altijd in spijkerpak opererende 
volksvertegenwoordiger kwam bij mij op tijdens de behandeling van het Stedenbouwkundig 
Plan Rimpeler.

Nieuwe woonwijk
Tijdens de raad van 1 juni werd dat plan voor de nieuwe woonwijk (‘de patatzak’) besproken. In deze 
wijk moeten 330 tot 340 woningen gaan verrijzen. Een goede zaak en erg nodig want gaan elke woning 
in Putten nog hard nodig hebben, daar is elke partij het in de raad over eens. Van te voren heeft de 
raad een Uitgangsnotitie aangenomen waarin de kernpunten voor deze woonwijk op een rij worden 
gezet. Een van de belangrijkste voorwaarden was dat er 50% uit sociale woningbouw moest beslaan. 
En ook het streefwoningbouwprogramma van de Woonvisie staat dat we 50% sociale woningbouw 
willen (10% goedkope huur, 20% middel dure huur, 20% goedkope koop) Op voorhand leek het ons 
dus een uitgemaakte zaak dat Rimpeler een stevige bijdrage gaat leveren aan ons woningbouw-
contigent sociale woningbouw, en onze verbazing was dan ook groot toen we lazen dat het college in 
het Stedenbouwkundig Plan maar 35% sociale woningbouw wil laten bouwen. 

Sociale woningbouw
Volgens het college is 50% sociale woningbouw niet realistisch, want het zou te weinig ruimtelijke 
kwaliteit opleveren. Als voorbeeld noemde de wethouder een stukje Bijsteren, de Aaltsengoed, waar de 
grote hoeveelheid sociale woningbouw ervoor zou hebben gezorgd dat het er rommelig uitziet. Het klopt 
dat dat niet het fraaiste stukje Putten is, maar dat ligt vooral aan de uitvoering. De straat is daar te smal 
en taps toelopend aangelegd. En met de grote hoeveelheid auto’s ziet dat er al snel rommelig uit. Maar 
een nieuwe wijk kun je van 0 af aan opbouwen en je kunt ook prachtige wijken bouwen mét ruimtelijke 
kwaliteit met 50% sociale woningbouw als je maar wil. Ook op de Veluwe zijn er mooie, afwisselende 
wijken te vinden met voldoende sociale woningbouw. 
Bovendien als 50% sociale woningbouw én ruimtelijke kwaliteit niet samen kunnen gaan, zoals het 
college stelt, dan geldt dat voor alle wijken, dus ook voor Putten-Zuid. Zo komen we natuurlijk nooit aan 
ons afgesproken contigent sociale woningbouw. Volgens de wethouder moest die sociale woningbouw 
dan maar plaatsvinden op inbreidingslocaties. Een onmogelijk opgave, ten eerste omdat dat allemaal 
losse plannetjes zijn van 1, 2 of 3 woningen en die zetten geen zoden aan de dijk, en ten tweede heb je 

daar te maken met omwonenden en moet sociale woningbouw maar net in die omgeving passen. Nee, 
als je sociale woningbouw wil, moet je dat bij nieuwe woonwijken doen, en die kans wilde het college 
laten glippen.

Hete aardappel
Zo wordt ons sociale woningbouw-contigent een hete aardappel die steeds maar weer door geschoven 
wordt. Nee, in Rimpeler komen die sociale woningen niet uit, later, dán gaan we het doen. Totdat het 
dan nog verder vooruit wordt geschoven. Mañana, mañana. Gelukkig heeft de raad daar een stokje 
voor gestoken. Middels een motie en een amendement wordt het college opgeroepen om meer sociale 
woningbouw in Rimpeler te realiseren. De motie werd met algemene stemmen aanvaard, en ook het 
amendement werd met alleen de stemmen van Gemeentebelangen tegen, aangenomen.
Nu is het wachten op de aangepaste plannen van het college. En daarna tot het moment dat die sociale 
woningbouw er daadwerkelijk staat. Want beleid is mooi, maar de praktijk is helaas veel weerbarstiger. 
Was het niet dezelfde Jan Schaefer die zei: Is dit beleid of is hierover nagedacht?

Jan van Meerveld, 
Raadslid, commissie Ruimte
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Een bijzonder restaurant, anders 
dan andere restaurants in Neder-
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