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Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de CDA-afdeling Putten en verschijnt 

vier keer per jaar in een oplage van 180 exemplaren 

Uiterste inleverdatum voor de volgende editie is: 4 december 2017 

Inleveren van kopij kan bij het onderstaande adres: 

 

Redactie       Gerard Weizenbach    Tel.(0341) 36 0237 

                                  Kelnarijstraat 34  3881 CC Putten 

                                  E-mail: gweizenbach1949@kpnmail.nl  

 

“Voor alle geplaatste stukken geldt, dat de schrijver zelf verantwoordelijk is voor de inhoud. De redactie 

houdt zich het recht voor stukken niet te plaatsen indien deze onfatsoenlijk zijn of personen onnodig 

kwetsen. In dat geval krijgt de opsteller daarvan bericht.” 

(Artikel 7 Reglement CDA Putten) 

  

 CDA 2e kamerfractie ziet het nog steeds zitten. 

 

 Wie komen er in 

     het kabinet? 

mailto:gweizenbach1949@kpnmail.nl
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VAN DE REDACTIE 

 

door Gerard Weizenbach 

 
Als de natuur verkleurt, valt er veel te genieten. Tenminste, als je er oog  

voor hebt. In de bossen zie je prachtige paddenstoelen, vallende bladeren en daarbuiten 

wordt door agrarisch Nederland hard gewerkt om de mais op tijd binnen te halen. Wat verder 

opvalt, is de geweldige hoeveelheid eikels op straat en de bladkorven. De herfst is 

aangebroken en met deze editie wordt een kleurrijke bijdrage geleverd door de fractie en de 

voorzitter. 

Met nog maar 5 maanden te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen, zijn veel partijen zich aan 

het voorbereiden. In deze nieuwsbrief vraag ik uw speciale aandacht voor de bijeenkomsten van 

ons CDA Putten. Laat de lokale democratie niet afhangen van een beperkt aantal liefhebbers en 

kom vooral naar deze bijeenkomsten. Zoiets betekent een belangrijke steun in de rug, als start van 

de campagne die gaat komen. Als lid kunnen wij in eigen leefomgeving steun geven aan het CDA 

gedachtengoed. 

Intussen zijn we landelijk ruim een half jaar verder met het formeren en zit er een coalitie aan te 

komen. Met een krappe meerderheid in de 2e kamer, moet blijkbaar het coalitieakkoord van alle 

kanten worden dichtgetimmerd. Met het Wilhelmus, een bezoek aan de 2e kamer en het 

Rijksmuseum wordt in elk geval de Nederlandse identiteit onder de jeugd op de kaart gezet. 

Misschien is het een idee om het Nederlandse voetbal elftal hier bij te betrekken. Een lesje 

Wilhelmus is aan te bevelen. Uiteindelijk hoop ik dat het akkoord meer brengt dan bovenstaande 

en het Nederland duurzamer en socialer maakt. 

 

Gerard Weizenbach,  

Eindredacteur  

 

De Caravan van het CDA Putten 

 

Al eerder  gebruikt tijdens de 

campagne voor de 2e kamerver- 

kiezingen. 

Komende gemeenteraadsverkie- 

zing gaat u de caravan geregeld 

tegenkomen. 
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VAN DE VOORZITTER  

 

door Gert Aalten 

 

Deze keer een korte bijdrage van mijn kant, mede omdat er veel te doen is rond de 

voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Gelukkig maken veel  handen 

licht werk. Velen zetten zich namelijk in voor de verkiezingen. Samen zetten we er de 

schouders onder. Dat is ook CDA! 

 

Ledenvergaderingen. 

Er komen twee belangrijke Ledenvergaderingen aan. Het heeft heel wat hoofdbrekens gekost om 

daarvoor geschikte data te vinden. Uiteindelijk zijn  het dinsdag 7 en woensdag 29 november 

geworden. De data liggen erg kort op elkaar maar het lukt niet anders. 

 

Dinsdag 7 november 

In de vergadering van 7 november staat de verkiezing van de lijststrekker centraal en wordt het 

verkiezingsprogramma vastgesteld. Op het conceptprogramma zijn verschillende amendementen 

ingediend. Die worden nu door programmacommissie en bestuur verwerkt.  U krijgt de stukken tijdig 

toegestuurd. 

We hebben in deze vergadering geen spreker. Van verschillende kanten werd gevraagd  het tweede 

deel van de vergadering te gebruiken om gewoon eens met elkaar en met de fractie na te praten. 

We gaan dat doen. Het nuttige met het aangename verenigen. 

 

Woensdag 29 november 

In de vergadering van 29 november wordt de kandidatenlijst vastgesteld. Als bestuur hebben we 

besloten te streven naar een lijst met 25 tot 30 namen. In deze vergadering hopen we ook een meer 

definitief zicht te kunnen geven op de behaalde resultaten van de sponsorcommissie en de planning 

van het campagneteam. 

Belangrijke vergaderingen dus, zet ze vast in uw agenda. Als bestuur hopen we op een volle  zaal! 

 

Hartelijke groeten, 

Gert Aalten 

Voorzitter 

RESERVEREN? 

0341-351256 
HARDERWIJKERSTRAAT  14  - PUTTEN 
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STILTE VOOR DE (HERFST) 

STORM  

 

door Robert Olthuis 

 

De dagen worden korter, de vergaderingen weer langer. Het zomerreces is ver achter ons en 

de vergaderingen vliegen weer om de oren. Niet alleen voor gemeenteraad en de 

raadscommissies maar ook voor interne bijeenkomsten zoals het verkiezingsprogramma. 

Tijdens het schrijven van deze bijdrage wordt hier de laatste hand aangelegd. Er wordt ook 

hard gewerkt aan de nieuwe lijst met kandidaten en de lijsttrekker. Tijdens de vorige 

verkiezingen had ik de eer als lijstrekker op de poster te staan. Daarnaast was/ben ik deze 

periode ook de fractievoorzitter en werken wij als fractie prettig, constructief en positief 

samen. 

 

Herdenking razzia 

Op 2 oktober herdachten wij weer razzia van 1 en 2 oktober 1944. Ik vind dit nog steeds een van 

de meeste indrukwekkende activiteiten als raadslid. Je staat dan met de gemeenteraad, het college 

en oa een vertegenwoordiging van de Stichting Oktober 44 in het midden van de herdenkingshof 

tegenover het beeld van de Vrouw van Putten opgesteld. De vele geïnteresseerden die elk jaar 

weer aanwezig zijn staan dan om de herdenkingshof opgesteld. Na enkele gezangen, door Chr. 

Gem. Zangver. Tot Nut en Genoegen onder de muzikale begeleiding van fanfarecorps Excelsior, 

worden door meerdere organisaties een krans of boeket gelegd. Mocht u nog nooit aanwezig zijn 

geweest, het is zeker aan te raden. 

 

Basisscholen 

Ook wordt groep 8 van Puttense basisscholen elk jaar betrokken en onze oudste dochter Savannah 

maakt dat dit jaar ook mee. Er is een indrukwekkend programma in de ochtend in de Oude Kerk en 

de Gedachtenisruimte naast de Vrouw van Putten. Ook mogen de winnende kinderen die aan de 

gedichten wedstrijd mee hebben gedaan, hun gedicht in een boompje tegenover de Vrouw van 

Putten ophangen. Savannah hoort daar dit jaar ook bij en zij is daar heel trots op. De zondag 

voorafgaand aan de herdenking zijn we bij Kasteel Oldenaller gaan wandelen en de auto parkeer 

je direct naast de Oldenallersebrug waar de aanslag op 30 september 1944 gepleegd is, wat voor 

de Duitse bezetter de aanleiding was voor de razzia. Door ook daar te gaan kijken, komt de 

gebeurtenis nog meer tot leven. 
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VOG gratis 

Wat de actualiteit betreft ben ik namens de fractie hard bezig met het schrijven van een 

initiatiefvoorstel, om voor vrijwilligerswerk de soms benodigde Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) kosteloos te maken. De VOG bewijst dat het gedrag van de persoon uit het verleden, geen 

bezwaar kan zijn voor het invullen van een bepaalde positie. (Denk aan het hebben van een 

strafblad, in aanraking komen met politie of justitie, ernst misdrijf, etc). Het kan niet zo zijn dat 

personen die zich als vrijwilliger in willen zetten, zich soms laten weerhouden omdat er kosten voor 

een VOG gemaakt moeten worden. Voor sommige vrijwilligerswerk is de VOG al kosteloos via de 

overheidsdienst Justis aan te vragen. Dit geldt voor werken met minderjarigen en personen met 

een geestelijke beperking. Voor andere kwetsbare groepen (personen met een lichamelijke of 

psychische aandoening, asielzoekers, ouderen, etc) geldt de rijksregeling niet. Wij hebben het punt 

geagendeerd om nader te bespreken en in de commissie bleek een ruime meerderheid en mede 

daarom zijn wij als fractie er mee aan de slag gegaan. De eerste aanzet is met de griffie 

doorgenomen en wordt nu verder afgerond. De planning is om het in november in de commissie 

Economie en Bedrijfsvoering te bespreken. 

 

Verkiezingen 

Terugkomend op de titel van deze bijdrage, doel ik op de stilte voor de verkiezingsstorm. We zullen 

zien waar wij als CDA op uitkomen en met hoeveel zetels wij in de gemeenteraad verder mogen 

gaan. Uiteraard moet winst weer ons streven zijn en deelname aan het college. Met de juiste 

instelling, inzet en input kunnen wij dat halen, maar dan hebben we weer alle hens aan dek nodig! 

Wij rekenen op u allemaal! 

 

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 

 
Deel II 

Vlak voor het zomerreces heb ik geschreven over de discussie in de Raad over het 

subsidiebeleid in Putten. We maakten ons grote zorgen over de afschaffing van het 

huidige beleid, waarbij de doelgroepen jeugd, ouderen en gehandicapten voortaan geen 

subsidie zouden krijgen. Dat ging over 15 sportverenigingen en 14 koren en andere 

verenigingen, die een aanzienlijke bron van inkomsten zouden gaan missen . Deze 

stimulering- en waarderingsubsidie was volgens (toen nog) wethouder Kleijer niet meer 

van deze tijd. 

 

Raadsvergadering 

Het lijkt me goed nog even terug te blikken op de Raadsvergadering van 6 juli, waarbij de 

besluiten over de subsidies eindelijk genomen zouden worden. Ik vrees namelijk dat u niet 

allemaal op de hoogte bent van wat er toen besproken en besloten is. 

Waar het CDA geen reden zag om het huidige subsidiebeleid van de doelgroepen te wijzigen, 

waren de coalitiepartijen steeds een andere mening toegedaan. We waren dan ook positief 

verrast toen op het laatste nippertje de coalitie met een amendement / wijziging kwam om de 

subsidies aan de doelgroepen in stand te houden. Dat was pikant want dit amendement ging 

tegen het voorstel van hun eigen college in. Het CDA was er natuurlijk voor, want dat hadden we 

al jaren betoogd. 

Maar toen kwam het probleem! Per 2017 waren namelijk de subsidies voor het kerkelijk jeugd –

en jongerenwerk ingetrokken. Dat was al een jaar eerder besloten vooruitlopend op het 

afschaffen van het doelgroepenmodel. Men ( ook  CU en SGP) had dus het kerkelijk jeugdwerk 

als eerste uitgekozen om de subsidie af te schaffen. Daarna zouden de andere clubs en 

verenigingen volgen. Daar had het CDA indertijd al fel tegen geageerd, maar zonder succes. Nu 

kwam tijdens de laatste raadsvergadering dankzij het amendement van de coalitie er opeens een 

geheel nieuwe situatie tevoorschijn. Als de huidige doelgroepen toch hun subsidie blijven 

houden, dan is het stopzetten van de subsidie voor het kerkelijk jongerenwerk onterecht 

en voorbarig geweest! 
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Kerkelijk Jeugdwerk 

Het is toch niet uit te leggen dat alles bij het oude blijft, maar dat 1 categorie (kerkelijk jeugdwerk) 

uitgesloten blijft!  En dat terwijl de SGP en CU in dit college zitten. We voelden ons als CDA 

gedwongen dat recht te zetten en dienden een sub-amendement in om ook het kerkelijk 

jeugdwerk te blijven subsidiëren gezien de nieuwe onverwachte situatie. Maar dat was een pijnlijk 

moment, want de coalitie partijen hadden in het verleden al afgesproken geen 

levensbeschouwelijke instellingen te subsidiëren. 

Dat klinkt principieel, maar behalve het kerkelijk jeugdwerk worden ook allerlei andere Christelijke 

verenigingen en koren  gesubsidieerd. Maar alleen het jongerenwerk van de kerk moet blijkbaar 

een uitzondering blijven. Een lid van de SGP vertelde me wel in de wandelgangen dat ze voor 

ons voorstel waren om ook de subsidie voor het kerkelijk jeugdwerk te steunen, maar dat ze 

afspraken hadden gemaakt in de coalitie om dat niet te doen. Dat zal de macht van WIJ Putten 

dan wel geweest zijn. 

In ieder geval, er moest geschorst worden, de coalitie en het college gingen zich beraden. En 

wat was het resultaat? Dat volgens de voorzitter van de Raad ons sub-amendement helemaal 

niet mogelijk was, omdat het schijnbaar over een nieuw onderwerp ging. Dat begrijp ik nog steeds 

niet, ondanks zijn pogingen het mij uit te leggen. Het ging immers over subsidie voor 

jongerenwerk en daar horen onze kerkelijke jongeren toch ook bij. In ieder geval moest ons 

voorstel ingetrokken worden en veranderd worden in een motie. Dat was natuurlijk alleen maar 

voor de vorm, want de coalitie partijen hadden hun hakken al stevig in het zand gezet en besloten 

ons voorstel niet te steunen. 

 

Uitsluiting 

Alleen Gemeentebelangen steunde ons standpunt hierin, zodat het kerkelijk jeugd- en 

jongerenwerk als enige categorie uitgesloten wordt van subsidie! En waar hebben we het 

dan over? Het gaat om een jaarlijks bedrag van €14000, dat naar rato verdeeld wordt onder de 

Hervormde Gemeente Andreaskerk, Gereformeerde Kerk, Chr. Geref. Kerk, Hervormde 

Gemeente Putten, Hersteld Hervormde Gemeente Putten en de Geref. Kerk Vrijgemaakt. 

In de politiek moet je tegen je verlies kunnen. Geen probleem. Maar ik vind het schrijnend dat 

onze Puttense Christelijke partijen hier zo verdeeld in opereren en met name het Kerkelijk Jeugd- 

en Jongerenwerk hier de dupe van is.  

Nu  ruim twee maanden later zijn het weer geheel andere onderwerpen die onze aandacht 

vragen. Behalve de inzet voor het behoud van de cultuur historisch houtwal in Rimpeler, waar 

het Puttens Historisch Genootschap zich in De Graver van deze week ook sterk voor maakt, gaan 

we ook de jaarlijkse toeslag bespreken voor de chronisch zieken en gehandicapten, de eigen 

bijdrage in de zorg, de nieuwe wmo verordening enz.  Kortom genoeg mogelijkheden om ons in 

te zetten voor de ware belangen van onze gemeente. 

    

Okko van Dijk, 

Raadslid, commissie Samenleving 
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DE STER VAN JACOB 

 

door Aart Evers 

 
In deze nieuwsbrief wil ik ingaan op het werkbezoek dat we als 

gemeenteraad in september aan kamp Amersfoort en aan Joods Amsterdam brachten. Het 

herfst item wat ik eerst bestemd had voor deze nieuwsbrief en terugblikt op 20 jaar actief 

zijn binnen het CDA Putten, bewaar ik voor een editie die na de kandidaatstelling van eind 

november uitkomt. 

 

Amersfoort 

Tijdens ons jaarlijks werkbezoek van de gemeenteraad brachten we dit jaar een bezoek aan 

doorgangskamp Amersfoort en aan Joods Amsterdam. Na de razzia van oktober 1944 werden alle 

weggevoerde Puttense mannen naar dit doorgangskamp gedeporteerd. Een klein aantal 

Puttenaren werd uit kamp Amersfoort om onduidelijke redenen vrijgelaten. De meesten moesten 

naar de concentratiekampen in Duitsland. Slechts een enkeling keerde terug, waaronder mijn opa 

Rozendaal. 

  

Indrukwekkend 

Van kamp Amersfoort zelf is maar heel weinig bewaard gebleven, de meeste ruimte is opgeslokt 

door het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Toch zijn er nog enkele herinneringen bewaard 

gebleven. De meest indrukwekkende beelden die naar voren komen zijn o.a. de rozentuin, een door 

prikkeldraad omgeven deel waar gestrafte gevangenen in werden gestopt. Verder is er een 

propagandistische muurtekening op de muur van de beulse kampcommandant en echt stil wordt je 

van een 300 meter lange laan met aan beide zijden twee zandwallen. Deze laan was met kleine 

schepjes uitgegraven door Joodse gevangenen en werd gebruikt om mensen te executeren. Het 

monument en de koude en natte omstandigheden tijdens ons bezoek, brachten de verschrikkingen 

die daar plaats hebben gevonden op dat moment nog wat dichter bij. 

 

Vastleggen 

In kamp Amersfoort zijn veel verhalen van oud gevangenen vastgelegd op video. Indrukwekkend 

om een paar van deze verhalen te bekijken. De gemeente Putten wil ook oude verhalen van mensen 

die de oorlog hebben meegemaakt vastleggen. Een goed initiatief waar wel haast mee geboden is, 

want bij ieder oorlogskind dat overlijd verdwijnt er ook weer een verhaal.  
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De gids van kamp Amersfoort gaf ons ook toelichting op de tekenen die de gevangenen droegen. 

Naast de bekende gele Jodenster zijn er nog veel meer. We kennen onder andere de rode 

driehoek voor politieke gevangen, de bruine driehoek voor zigeuners en de roze driehoek voor 

homoseksuelen. Soms vielen er gevangenen in meer categorieën tegelijk en droegen ze een 

combinatiedriehoek. Bij het zien van al deze dingen in kamp Amersfoort vraag je je soms af: welk 

teken zou de bezetter mij hebben opgespeld of zou dit in die tijd compleet aan mij voorbij gegaan 

zijn? 
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Amsterdam 

Na Amersfoort bezochten we Joods Amsterdam. We werden ontvangen in het Joods historisch 

museum en we liepen in de stromende regen via de Dokwerker en het Auschwitz monument naar 

de Hollandse Schouwburg.  Hier werden na nachtelijke razzia’s veel Joden verzameld om op 

transport te worden gesteld. Van de 140.000 Joden in Nederland zijn bijna 102.000 joden 

omgekomen. Ten opzichte van andere landen is het percentage weggevoerde Joden erg hoog. De 

Duitse bezetter had in het begin van de oorlog een Joodse Raad ingesteld. Deze moest de bevelen 

van de bezetter aan de Joodse mensen doorgeven via het Joods Weekblad en moest helpen om 

mensen “te werk te stellen” in Duitsland. Door de nauwkeurige administratie en het (gedwongen) 

meewerken van de Joodse raad verliep de Duitse vernietigingsmachine in Nederland geolied. De 

leden van de Joodse Raad werden in eerste instantie niet te werk gesteld, maar toen “de klus” 

grotendeels geklaard was, moesten zij ook naar de concentratiekampen toe. Bekend is dat alleen 

Cohen en Asscher als leden van de Joodse raad de kampen hebben overleefd. Overigens gingen 

veel Nederlanders tijdens de oorlog ook niet vrijuit. Voor 7 gulden 50 gaven velen hun Joodse 

buurman aan bij de Duitse autoriteiten. Niet iedereen zat tijdens de oorlog in het verzet en velen 

keken weg terwijl er verschikkingen plaatsvonden. 

 

Nu 

Onze wandeling in Amsterdam werd begeleid door een blonde, jonge joodse dame met zowel (rijke) 

Portugees Joodse voorouders als (arme en later gevluchte) Duits Joodse voorouders. Zelf was ze 

actief in het bestuur van de Joods liberale gemeenschap. Dwars door alle humor en zelfspot heen, 

kwam tijdens haar verhaal pijnlijk naar voren dat er nog steeds antisemitisme is en dat minderheden 

nog steeds weggezet en gekleineerd worden. Officieel leven we in een vrij land met gelijke rechten 

en plichten voor iedereen. Er worden in Nederland geen mensen meer opgepakt of vervolgd om 

wie ze zijn, zoals dat in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Maar toch sluimert er in de samenleving 

een meer subtielere vorm van vreemdelingenhaat en haat jegens mensen die anders zijn. Vaak 

niet te benoemen of te bewijzen, maar toch latent aanwezig. 

Binnen het CDA zijn Okko van Dijk en ik een paar jaar actief geweest om de positie van Israël 

binnen onze partij onder de aandacht te brengen. Omdat ook in onze partij de invloed van de 

tijdsgeest niet voorbijgaat, is het nodig dat een ieder zich blijvend afvraagt: plakken wij 

vreemdelingen en mensen die anders zijn een teken op en zetten we ze subtiel en bijna 

onopgemerkt aan de kant omdat we ons boven hen verheven voelen? Of gaat we er juist naast 

staan en zijn we echt een naaste? Misschien hebben we, zoals velen in de oorlog, de moed niet 

om het verschil te maken. Maar we moeten ons wel beseffen dat niets doen ook een keuze is die 

consequenties heeft. Door het vele nietsdoen in Nederland zijn immers meer dan 100.000 Joden 

omgekomen. 
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Jakob 

In de Tweede Wereldoorlog waren er veel Joden die “Jakob” heten en, die met hun gele Jodenster 

op, de gaskamers ingedreven werden. Wanneer je daarover nadenkt walg je van de mensheid die 

dit laat gebeuren. Gelukkig is er een “Ster van Jakob” die voor ons geleden heeft en een God van 

Jakob die het onrechtvaardige niet onbestraft laat. Die verstotenen opneemt in Zijn heerlijkheid. Dat 

mag een troost en bemoediging zijn voor allen die zich vreemdeling voelen. Ze ontvangen dan 

mogelijk een brandmerk en teken van uitsluiting van mensen. Maar het teken dat van God 

ontvangen wordt, doet uiteindelijk alle pijn en tranen verdwijnen. 

 

Dus wordt des HEEREN volk geleid, 

Door 't licht, dat nu ontstoken is, 

Tot kennis van de zaligheid, 

In hunne schuldvergiffenis; 

Die nooit in schoner glans verscheen, 

Dan nu, door Gods barmhartigheên, 

Die, met ons lot bewogen, 

Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan, 

Een ster in Jakob op doet gaan, 

De zon des heils doet aan de kimmen staan. 

(Lofzang van Zacharias vers 4) 

 

Aart Evers,  

Raadslid commissie Samenleving 
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DE LETTER VAN DE GEEST OF 

VAN DE WET? 

 

door Jan van Meerveld 

 

De letter of de geest van de wet? Na de zomervakantie is de 

gemeenteraad snel van start gegaan met een extra commissieronde 

en gemeenteraad. Op ruimtelijk gebied ging het over de nertsenfarm aan de Koekamperweg 

4. Wat was het geval? In 2012 had de betreffende boer een omgevingsvergunning voor een 

nertsenhal aangevraagd, die door de gemeente ook werd verleend.  

Klachten 

Na klachten uit de omgeving is deze vergunning echter door de Raad van State herroepen, en 

diende er een nieuw besluit te worden genomen over deze aanvraag. Dit nieuwe besluit moet 

worden getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Ondertussen was echter het 

Bestemmingsplan Westelijk Buitengebied 2014 aangenomen, terwijl zijn eigenlijke aanvraag werd 

gedaan ten tijde van het  bestemmingsplan van 2006. Tussen deze twee bestemmingsplannen zit 

een klein verschil waardoor de ondernemer zegge en schrijve 6 m2 te veel aan bedrijfsbebouwing 

had staan. Is dit een probleem? Nee. Het is nooit de bedoeling geweest van het bestemmingsplan 

2014 om de bestaande rechten aan te passen. In het bestemmingsplan van 2006 mocht je 2500 

m2 aan bedrijfsgebouwen hebben staan. In het bestemmingsplan 2014 is dit opgerekt tot 2750 m2, 

maar dan moest ook de woning worden meegerekend. Omdat Koekamperweg 4 een uitzonderlijk 

grote woning heeft nekte hem dat, terwijl dat nooit de bedoeling van de bestemmingsplanwijziging 

is geweest. 

 

Schoolvoorbeeld 

Deze casus is een schoolvoorbeeld van hoe de mens vermalen kan worden door regels, terwijl dat 

nooit de bedoeling van die regels is geweest. Als CDA was de afweging niet moeilijk meer en wij 

hebben ingestemd met de verklaring van geen bedenkingen. Moraal van het verhaal: regels zijn 

goed. Ze geven duidelijkheid en iedereen weet waar hij aan toe is. Maar we moeten niet vergeten 

dat ze slechts een middel zijn. Het doel is niet het uitvoeren van de regel, maar het verbeteren van 

de samenleving. In de ideale situatie komen de regel en de geest van de wet overeen, maar er zijn 

situaties waarin ze elkaar bijten. Dan moet je niet kortzichtig een checklist aan regeltjes afwerken, 

maar de geest van een wet in acht nemen.  

 

Jan van Meerveld 

Raadslid commissie Ruimte  
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