
 

 

1

 

Kerst 2017 



 

 

2

 



 

 

3 

Inhoudsopgave 

VAN DE REDACTIE door Gerard Weizenbach  4 

VAN DE VOORZITTER door Gert Aalten  5 

DE DONKERE DAGEN door Robert Olthuis  8 

 SINTERKLAAS BESTAAT ! door Okko van Dijk  10 

AFWENTELEN OF BIJDRAGEN door Jan van Meerveld 14 

SAMEN KUNNEN WIJ MEER door Reinie van Schoor 17 

 

 

 

 

 
 

 

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: 26 maart 2018 

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)  

 

Hier staan 7 kandidaten te 

stralen. Zij kunnen het 

niet alleen en rekenen op 

uw steun. Van L naar R: 

Reinie van Schoor., Wim 

van de Koot, Annemarie 

van de Brug, Gertine 

Elsenaar, Robert Olthuis, 

Jan van Meerveld en 

Gerike van Donkersgoed 

mailto:gweizenbach1949@kpnmail.nl
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VAN DE REDACTIE 

 

door Gerard Weizenbach 

 

Hier de Kersteditie van het CDA Putten, zo aan het einde van het jaar 

2017. In de laatste nieuwsbrief van 2016 was er de vraag van mij over 

het voortbestaan van de nieuwsbrief een open vraag en dat is zo gebleven. Inmiddels is de 

Website in een nieuw jasje gestoken, maar veel werk moet worden verzet om deze op te 

tuigen. Wie actief is op Facebook en Twitter kan het CDA Putten nog wel eens tegenkomen. 

Daarom toch maar in 2018 doorgaan met de nieuwsbrief. 

 

Wie de ontwikkelingen binnen de gemeente enigszins heeft gevolgd, kan een aantal zaken het 

afgelopen jaar niet zijn ontgaan. In willekeurige volgorde: het opknappen van Stroud, de 

wildwaterbaan bij het zwembad, de renovatie van het gemeentehuis, het gezondheidscentrum Da 

Costa, de Gabrielschool, het opleveren van veel woningen, de rotondes aan de van Geenstraat, de 

Garderenseweg, de Stationsstraat en de Henslare, het oplossen van de huisvesting voor 

statushouders en arbeidsmigranten, tribune en kleedkamers SDC. Geen volledige opsomming, u 

weet er vast nog meer. In deze editie een bijdrage van bestuur, raadsleden en de lijstrekker. 

 

Ik wens u Gezegende Kerstdagen en een nieuw jaar vol inspiratie en gezondheid. 

 

Gerard Weizenbach,  

Eindredacteur  

 

Nieuwjaarsreceptie  

      CDA Putten voor de Aker 

op zaterdag 6 januari  

van 16.00 tot 18.00 uur 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://us.123rf.com/450wm/fotoknips/fotoknips1510/fotoknips151000030/47284902-kerst-achtergrond-banner.jpg?ver%3D6&imgrefurl=http://nl.123rf.com/stock-foto/kerstslinger.html&docid=mL2CP6yf20RsWM&tbnid=_pt9VHkmCofxbM:&vet=10ahUKEwjMzerE6vjXAhVDJ1AKHZF8AaUQMwiLAShWMFY..i&w=450&h=111&bih=604&biw=1280&q=kerstslingers plaatjes&ved=0ahUKEwjMzerE6vjXAhVDJ1AKHZF8AaUQMwiLAShWMFY&iact=mrc&uact=8
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VAN DE VOORZITTER  

 

door Gert Aalten 

In deze donkere dagen voor Kerst zijn alle politieke partijen volop 

bezig met de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. 

Dat geldt ook voor het CDA. Velen zetten hun schouders eronder en dat stemt tot 

dankbaarheid. Ik doe daarom verslag van 2 belangrijke ALV’s, die van 7 november en 29 

november. 

 

Algemene ledenvergadering dinsdag 7 november. 

Er stonden twee belangrijke punten op de agenda, de vaststelling van  het verkiezingsprogramma 

en de benoeming van de lijsttrekker en plaats nummer 2 op de kandidatenlijst. 

Verkiezingsprogramma 

De Algemene ledenvergadering stemde bij acclamatie in met het verkiezingsprogramma. Wat moet 

ik er nog meer over zeggen. Ik citeer een deel vanaf de CDA Putten website. 

“ Het CDA Putten heeft haar verkiezingsprogramma zorgvuldig samengesteld. De afgelopen jaren 

is er door het CDA  hard gewerkt om van Putten een gemeente te maken waar het prettig wonen, 

werken en verblijven is. Dit was én is onze verkiezingsbelofte. We zullen doorgaan met het 

ontwikkelen en zoeken naar de beste oplossing, mét u.  

Voor het CDA Putten staat u centraal . We willen elkaar ontmoeten, weten wat er speelt en waar 

we moeten ingrijpen. Realistisch en rechtvaardig. Minder regels en meer voor mensen. Het contact 

met de overheid moet makkelijker, de volksvertegenwoordiger moet vindbaar zijn”. 

Op de site www.cdaputten.nl  vindt u het volledige  verkiezingsprogramma, onze speerpunten en 

onze mensen. Lees het programma eens, denk met ons mee en spreek ons er op aan, want we 

luisteren en doen het samen met u. 

Lijsttrekker 

Reinie van Schoor- van den Brink  is gekozen tot lijsttrekker. Tevens is zij onze wethouders-

kandidaat, de eerste vrouwelijke CDA lijsttrekker in Putten! en niet zo maar iemand. Reinie heeft 

veel politieke ervaring, is geworteld in onze gemeenschap, bekend bij velen en actief op kerkelijk 

en maatschappelijk terrein. Enthousiast, gedreven en opkomend voor de belangen van onze 

inwoners! 

In dezelfde vergadering werd Robert Olthuis, onze fractievoorzitter, gekozen op plaats twee van de 

kandidatenlijst. Vanwege zijn jonge gezin en een drukke baan, waarvoor hij ook nogal eens in het 

buitenland is, heeft Robert aangegeven geen lijsttrekker te kunnen  zijn. Het volste begrip daarvoor. 

We zijn ongelooflijk blij, dat we Robert , met zijn politiek ervaring op plaats twee voor het CDA 

http://www.cdaputten.nl/
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mogen behouden. Dankbaar en blij: Reinie en Robert, nogmaals gefeliciteerd en veel succes en 

voldoening in jullie politiek werk. 

 

Algemene ledenvergadering woensdag 29 november. 

Het werd een vergadering van uitersten. Aan de ene kant dankbaarheid en blijdschap vanwege de 

mooie lijst met kandidaten en aan de andere kant de teleurstelling, omdat het zittend raadslid Aart 

Evers zich niet kon vinden in plaats vijf op de lijst en heeft terug getrokken. Dankbaarheid en 

blijdschap over de lijst van kandidaten. Een mooie mix tussen vrouwen en mannen. Daar kan 

menige politieke partij jaloers op zijn. Op de plaatsen 3 en 4 vertrouwde gezichten uit de commissie 

en raad, Gertine Elsenaar- van Rooijen en Jan van Meerveld. En er is ook nieuw en jong talent. 

Annemarie van de Brug en Wim van de Koot staan op de plekken 5 en 6 en maken daarmee de 

overstap vanuit het bestuur naar de politiek. Op plek 7 staat een fris politiek talent, n.l. Gerike van 

Donkersgoed. Op plaats 8 Duranda van Zeumeren-Kuus, die actief is in het  bestuur en op plaats 

9 Aalt van Kempen die als agrariër in hart in nieren op veel terreinen in de sector actief is. 

Allen gefeliciteerd! Met deze enthousiaste en kundige mensen zien wij als bestuur  de verkiezingen 

met vertrouwen tegemoet. De komende maanden zult u zeker nog van hen horen want we gaan 

het samen doen! 

Zoals ik aangaf is er teleurstelling. Aart Evers is door de Algemene ledenvergadering gekozen op 

plaats 5. Hij vond daaruit onvoldoende vertrouwen spreken en heeft zich vervolgens teruggetrokken 

van de kandidatenlijst. Het bestuur respecteert zijn beslissing, maar vindt het wel ontzettend 

jammer. Wij hadden Aart graag vol bij de campagne willen betrekken. Dat was ook het gevoel in de 

ALV. Want zekerheid is er immers pas als de verkiezingen zijn geweest. 

 

Nieuwjaarsreceptie. 

De Nieuwjaarsreceptie van het CDA wordt gehouden op zaterdag 6 januari 2018 van 16.00 tot 

18.00 uur. Locatie het pleintje voor “ De Aker”. Het wordt de aftrap voor de campagne en ik laat me 

verrassen door het campagneteam. Ik reken op een hoge opkomst. 

 

Tenslotte. 

Namens het bestuur wens ik u allen gezegende Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een 

gelukkig en gezond 2018. Ik hoop u in 2018 vaak te mogen ontmoeten 

 

 

Gert Aalten 

Voorzitter 

 

 

 

RESERVEREN? 

0341-351256 
HARDERWIJKERSTRAAT  14  - PUTTEN 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH6vrNnfjXAhWQzaQKHTefCggQjRwIBw&url=http://www.animaties.com/cat-kerstslingers-1081.htm&psig=AOvVaw1EZc-AoVNC8UlNn-wE9BQO&ust=1512747461493472
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DE DONKERE DAGEN 

 

door Robert Olthuis 

 

We zitten weer in de periode met de kortste dagen van het jaar. Net 

voor Kerst is de zonnewende en daarna worden de dagen weer 

langzaam aan langer. Op de 21e december, het officiële begin van de astronomische winter, 

is de winterwende (zgn. solstitium brumalis). Voor veel volkeren was en is dit een feest 

waarbij de terugkeer van het licht gevierd wordt.  

Als christenen vieren wij dat ook, maar dan wel om een veel mooier licht wat naar de wereld is 

gekomen. Het Licht van de wereld, Jezus Christus, is het ware licht. Met veel meer kracht dan de, 

al bijna onvoorstelbare, kracht en energie die de zon ons elke dag geeft. Iedereen heeft in zijn/haar 

leven “donkere” en “lichte” dagen of periodes. Je kunt je dan zo klein, machteloos en alleen voelen. 

Weet dan dat er altijd iemand is waar je naar kunt vragen en mee kunt praten, hoe moeilijk dat soms 

ook is of lijkt. 

Verkiezingen 

In de politiek is het na een piek in drukte rond oktober en november, weer een wat rustigere periode 

in december en januari. Stilzitten zal er uiteraard niet bij zijn want de verkiezingen staan al weer 

voor de deur. Het lijkt nog maar net geleden dat we met z’n allen voor onze campagne winkel 

stonden, om deze feestelijk te openen. Op deze plaats zit nu weer een bank, dus die mag zich aan 

zijn eigen verkiezingsbeloftes houden, al zijn de rentebeloftes van de banken tegenwoordig zo laag, 

dat het moeilijker wordt om die niet uit te laten komen. De lijst is klaar en met 25 vertrouwde, nieuwe, 

jongere en oudere gezichten moeten we “strijd” prima aan kunnen de komende maanden. Er valt 

iets te halen en dat moeten we met z’n allen doen! Het CDA wil en kan weer meedoen voor een 

positie in de coalitie.  

Gemeenteraad 

Hoe de uitslag van de verkiezingen ook zal zijn, de fractie zal er anders uit zien dan deze periode. 

Deze bijna vier jaar hebben we prima samengewerkt in de fractie en daar wil ik Okko, Aart, en Jan 

in de raad en Gertine en Henk in de commissies hartelijk voor bedanken. We stonden en staan voor 

elkaar klaar, namen eens een vergadering van een ander over om het werk wat te verdelen als dat 

kon. De komende periode zullen er veel wijzigingen in de samenstelling van de gemeenteraad zijn. 

Uit onze fractie zullen Okko en Aart dus helaas niet terugkeren. Van de volgende personen is nu 

ook al bekend dat zij niet terug komen: Wij Putten: Henri Luitjes, Geke Hop; ChristenUnie: Peter 

Brink, Arine vd Bor; SGP: Gerrit van Lagen; VVD: Bert Klompenhouwer. In totaal dus zo al 8 van 
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de 19 huidige raadsleden, uitgaande van gelijke verdeling over de partijen van het aantal zetels als 

nu. Dat kunnen er dus zeker nog enkele meer worden, dus een “verversing” van meer dan de helft 

van de raad is geen gekke voorspelling. Vernieuwing is prima en zorgt voor frisse blikken en 

inzichten, maar een dosis ervaring en collectief geheugen is ook niet verkeerd. 

Ons hoogste orgaan, de Algemene Ledenvergadering van ons CDA Putten, heeft de lijsttrekker, 

het programma en de kieslijst vastgesteld. Laten we er met z’n allen voor gaan. SAMEN KUNNEN 

WE MEER! 

Groet en fijne feestdagen aan u met uw geliefden en tot in het nieuwe jaar. 

Met een vriendelijke groet, 

Robert Olthuis 

Fractievoorzitter, commissie Energie en Bedrijfsvoering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.kerstversiering.nl/media/catalog/category/ScandinavianChristmas.png&imgrefurl=https://www.kerstversiering.nl/kersttrends/scandinavian-christmas&docid=3fe_1F8ghbC5sM&tbnid=jv0bP1sWnLlTbM:&vet=10ahUKEwim3-SOnPjXAhXIzaQKHR04BJ84rAIQMwgLKAkwCQ..i&w=1072&h=440&bih=604&biw=1280&q=kerstversiering 2017&ved=0ahUKEwim3-SOnPjXAhXIzaQKHR04BJ84rAIQMwgLKAkwCQ&iact=mrc&uact=8
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SINTERKLAAS BESTAAT! 

 

door Okko van Dijk 

 
 ‘Sinterklaas bestaat en daar zit hij!’ Aan die uitspraak van Hans 

Wiegel lang geleden, moest ik gisteravond denken bij de 

behandeling in de Raad van de Nieuwe Verordening WMO 2018. 

Verbaasd over een coalitievoorstel over de eigen bijdrage bij WMO , dacht ik : Sint bestaat 

echt en hij is het land nog steeds niet uit. 

Wat was er gaande? We hebben in het voorjaar al geschreven over de zorgmijding, het feit 

dat mensen van zorg afzien omdat het gewoon te duur voor hen is vanwege de eigen 

financiële bijdrage. Raadsbreed zijn we ervan overtuigd dat er iets met die eigen bijdrage 

moet gebeuren, dat in tegenstelling tot het College dat het nu nog te vroeg vindt om 

aanpassingen te doen. 

 

Amendement 

Wij als CDA hadden al aangekondigd een amendement te maken waarin we zouden besluiten voor 

een specifieke groep kwetsbare mensen de eigen bijdrage af te schaffen. Zo gezegd zo 

gedaan. We willen voor de mensen die dagopvang, dagactivering of begeleiding nodig hebben, 

geen enkele drempel zien, want afzien van hulp is het laatste wat we willen. Volgens onderzoek 

zijn er in Putten nog wel meer dan 60 mensen die hulp nodig hebben, maar er niet toe komen om 

die hulp in te roepen. Daar moet wat voor worden gedaan. Nu zijn er in Putten 189 cliënten die deze 

vorm van hulp al gebruiken. Binnen de WMO zijn dit vaak schrijnende gevallen en daar willen we 

graag een uitzondering voor maken. De Raad beslist daarin. 

In de commissie liet de CU doorschemeren wel voor ons voorstel te voelen. Ze zouden ook 

meedenken en daar waren we blij mee, want we hadden hun steun nodig. Maar helaas, het liep 

allemaal anders. De CU liet niets meer van zich horen de afgelopen twee weken . En dan weet je 

het wel : de coalitie sluit de gelederen en wij als oppositie staan machteloos, zelfs in dit punt van 

het afschaffen van de eigen bijdrage bij de dagbesteding. En dat is spijtig omdat het over zorg gaat 

die de mensen structuur en activering biedt en bovenal de eventuele mantelzorger ontlast , als de 

partner een of enkele dagen elders is. 

WIJ, CU en SGP waren dus tegen het voorstel van  CDA,GB en VVD om de toegang tot de 

dagbesteding gemakkelijker te maken. De coalitie partijen hadden echter wel zelf een plan 

gemaakt, maar dat niet gecommuniceerd met  ons, zodat we tijdens de raadsvergadering compleet 

verrast werden met hun eigen voorstel om de plannen van het nieuwe kabinet omtrent de eigen 

bijdrage naar voren te halen in 2018. 
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Nieuw kabinet 

Nu heeft het nieuwe kabinet inderdaad grote plannen om de eigen bijdrage voor elke WMO hulp 

voor alle mensen ongeacht inkomen en vermogen, gelijk te stellen. Dan zou elke WMO cliënt €17,50 

per 4 weken moeten betalen. Maar die plannen stuiten op veel weerstand en er zitten zoveel haken 

en ogen aan, dat men in Den Haag twijfelt of dit ooit echt gaat gebeuren. Maar de coalitie in Putten 

wil dat de volgende maand al in Putten invoeren, vooruitlopend op die wazige plannen van de 

overheid. En dat deed me aan Sinterklaas denken die ook zo vrijgevig is. Waarom moet dit zo snel  

en ondoordacht zo kort voor de verkiezingen??? 

En ondoordacht is het. Elke prikkel om zelf hulp te organiseren vanuit familie of netwerk, wordt 

tenietgedaan, want de gemeente kan bijna voor niets de hulp bieden . Dan krijgen we veel meer 

cliënten, minder inkomen en grotere tekorten. In TROUW stond deze week een groot artikel over 

de ongewenste sociale gevolgen van deze plannen, maar de indieners van dit plan in Putten hadden 

zich daar niet in verdiept. Het plan lijkt sympathiek, maar schijn bedriegt. Overigens vraag ik me af 

hoe het landelijke CDA met deze kabinetsplannen om zal gaan. 

 

Het verschil 

Het verschil in plannen tussen coalitie en oppositie is, dat wij als CDA insteken op de meest 

kwetsbare groep mensen in de WMO, terwijl het kabinet en de coalitie in Putten, alle WMO klanten 

tegemoet wil komen. Een voorbeeld zal iets duidelijk maken : iemand krijgt Huishoudelijke Hulp 

WMO via de gemeente en betaalt een eigen bijdrage. Velen vinden dat veel te duur vanwege de 

eigen bijdrage en regelen het zelf voor een voordeliger tarief. Maar nu komt Sinterklaas om de hoek 

: bij de coalitieplannen kun je het beste direct naar de gemeente gaan, want die betaalt nagenoeg 

alles wel : elke 4 weken kost dat dan slechts €17,50. Daar kan niemand tegenop. 

Dat dat extra veel geld gaat kosten, mag duidelijk zijn. Wij spenderen liever het kostbare geld voor 

de meest zwakke in de samenleving. Dat daar geen meerderheid voor is (maar wel veel begrip) 

komt doordat er helaas zelfs bij de zorg van gezamenlijk optrekken van de partijen geen sprake is. 

 

Ik wens u allen goede Kersdagen en veel Heil en Zegen in het nieuwe jaar. 

 

Okko van Dijk 

Raadslid CDA, commissie Samenleving 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://img1.bestekrabbels.nl/bk/096/005.gif&imgrefurl=http://www.bestekrabbels.nl/kerst.html&docid=aeUb6dTN7BFL0M&tbnid=yIqwSw_Z2jisIM:&vet=10ahUKEwj1nbelmvvXAhUQLlAKHc8fDdw4rAIQMwgNKAswCw..i&w=331&h=169&bih=604&biw=1280&q=kerstplaatjes&ved=0ahUKEwj1nbelmvvXAhUQLlAKHc8fDdw4rAIQMwgNKAswCw&iact=mrc&uact=8


 

 

12 

 

    



 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

AFWENTELEN OF BIJDRAGEN? 

 

door Jan van Meerveld 

 

Dit jaar is mijn vader na een werkzaam leven van 50 jaar met 

pensioen gegaan. De laatste 43 van die 50 jaar heeft hij bij één 

bedrijf gewerkt: de Moba in Barneveld. Job Mosterd (MO) begon in 

Barneveld (BA) in 1947 met het in elkaar knutselen van het eerste eiersorteermachientje en 

in 70 jaar tijd is het uitgegroeid tot wereldmarktleider op het gebied van het sorteren en 

verpakken van eieren. Een hele prestatie als je bedenkt hoeveel eieren er wereldwijd per dag 

worden gegeten… 

 

Moba is een voorbeeld van een succesvol bedrijf en het mooie is dat het tegelijkertijd ook altijd een 

heel sociaal bedrijf is geweest. Werknemers blijven vaak niet voor niets hun hele leven lang bij dit 

bedrijf werken, 30, 40 of 45 jaar lang bij dezelfde baas werken is hier geen uitzondering. 

Werknemers van hoog tot laag worden gewaardeerd als mens en ze worden niet als kostenpost 

gezien waarop je zoveel mogelijk moet bezuinigen. Werknemers worden ook zo veel mogelijk in 

vaste dienst genomen en er wordt waar maar mogelijk in ze geïnvesteerd. Ook draagt het bedrijf 

vrijwillig bij aan de gemeenschap om hen heen, zonder dat ze daar zo nodig een prikkel van de 

gemeente voor nodig hebben. 

 

Ook in Putten kennen we gelukkig voorbeelden van zulke sociale bedrijven, soms heel dichtbij. 

Bedrijven die beseffen dat ze geworteld zijn in een bepaalde gemeenschap. Die bijdragen aan een 

dorp, en niet alleen in de vorm van het bieden van werkgelegenheid. Door bijvoorbeeld mensen 

met een handicap in dienst te nemen, of door een lokale sportclub te sponsoren.  Op zulke bedrijven 

moet Putten zuinig zijn, zulke bedrijven zijn, net als kerken, verenigingen en sportclubs, het cement 

van de samenleving.  

 

Helaas zijn er ook voorbeelden van bedrijven die wat anders in de samenleving staan. Ik denk maar 

aan bedrijven die grote hoeveelheden arbeidsmigranten in tijdelijke dienst nemen via dubieuze 

contracten. Het probleem van de huisvesting wordt vrolijk afgewenteld op de gemeente. “Dat is mijn 

zaak niet. Na mij de zondvloed!” denken ze en ze ontduiken zo hun sociale verantwoordelijkheid.  

Iedereen weet welke bedrijven hun problemen afwentelen op de gemeente en welke bedrijven een 

echte positieve bijdrage aan een dorp leveren. Probleem is wat je hier als raad mee kan. Er is 

natuurlijk geen wet die je als bedrijf verplicht je sociale rol richting werknemers en je woonomgeving 

te pakken. De gemeente moet daarom bedrijven die hun kosten zo veel mogelijk op de 
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gemeenschap afwentelen blijven wijzen op hun verantwoordelijkheid en bedrijven die wél en geheel 

vrijwillig hun sociale verantwoordelijkheid nemen zo goed mogelijk te dienste staan. 

 

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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“SAMEN KUNNEN WIJ MEER” 

 

door Reinie v Schoor vdn Brink 

 

Beste lezers er even tussen uit, maar de politiek trekt. 

 

Velen kennen mij mogelijk van een periode, dat ik voor het CDA in de 

gemeenteraad zat. De afgelopen 5 jaar heb ik verschillende taken gedaan, zoals personeelszaken 

en facilitaire taken bij Solar Access, in de Raad van toezicht Rozelaar,  als vrijwilliger bij de 

Mariahoeve en ouderling bij de Andreaskerk en als voorzitter Vrijwilligers en Ouderenmiddagen . 

Het is voor mij heel bijzonder dat ik voor U sta, maar ik kan U zeggen het goed voelt en vertrouwd. 

Ik heb er zin in,  was al 20 jaar voor het CDA actief en nog steeds voor de CDA-vrouwen GLD. De 

kandidatencommissie en het bestuur bedank ik voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik heb  in de 

20 jaren veel geleerd en meegemaakt, dat is mooie bagage die ik meeneem. De tijden zijn anders 

dan 15 jaar geleden. Ik wilde toen en nu zeker, een goede bijdrage leveren aan de fractie en tevens 

volksvertegenwoordiger zijn. Dus vertegenwoordiger van het  CDA  ten behoeve van de van de 

samenleving. Klinkt simpel, maar dat is een uitdaging zowel voor mij als voor het CDA. We hebben 

elkaar nodig. 

Mijn motto: samen met de CDA-kiezers zetten wij er de schouders onder,  maar ook met het 

bestuur, de fractie en de leden. Tevens is het belangrijk organisaties, het college en de politieke 

partijen en hun vertegenwoordigers te ondersteunen. We weten immers. dat het vertrouwen in 

politici en politieke partijen is gedaald. Dat vraagt om grote inzet en daarom moeten we ons 

waarmaken. Dat betekent inzetten op het publieke belang. Hoe doen we dat: Door eerlijk en 

betrouwbaar te zijn als persoon en partij en verantwoording af te leggen. Dus: afspraak is afspraak, 

ja is ja en nee is nee. De tijd naar de verkiezingen bouw ik graag contacten op met de burger, om 

vertrouwen terug winnen door midden in de samenleving staan en  

 te luisteren naar wat er leeft.  We zijn er als gemeentebestuur voor de burgers en niet omgekeerd. 

Voor mij is menselijkheid belangrijk. Ik wil graag meer dan ooit, waar mogelijk  de burgers betrekken 

bij de politieke voorstellen. En de burger aan de voorkant van de procedures informeren, dom zo 

draagvlak te creëren voor de gemeentelijke ideeën, plannen en voorstellen. Afspraken maken met 

organisaties, verenigingen, ondernemers en winkeliers hoort hier ook bij. Hiermee kunnen we ons 

onderscheiden als CDA en is het ons uitgangspunt om de gemeentelijke taken laag in de 

samenleving, dus dicht bij de burgers te organiseren. 

Art 4 van het CDA programma van uitgangspunten vind ik essentieel. “Het CDA zet zich in voor een 

samenleving waarin Bijbelse gerechtigheid kan opbloeien”. 

In zo’n samenleving heb je vrede en gerechtigheid.  
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- Dragen mensen zorg voor elkaar (zoals Jezus het voorbeeld gaf bij de barmhartige 

Samaritaan). 

- Dragen mensen zorg voor de aarde, die ons door de schepper geschonken 

is(rentmeesterschap) 

- Zetten we onze talenten in en hebben we naasten liefde en solidariteit voor elkaar. 

- De samenleving is uiteindelijk een Godsgeschenk en beoogt verzoening tussen God en 

mensen. 

In onze samenleving speelt het individualisme hoogtij, het is een uitdaging om te gaan voor de 

gemeenschap en samenleving. Laten we samen, met enthousiasme op weg gaan naar de 

verkiezingen. Dit zal zeker niet gemakkelijk zijn, maar ik heb er vertrouwen in. Essentieel is: de 

overheid moet voorwaarden scheppen, zowel burger als maatschappelijke organisaties hun 

verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. (bijv. de discussie onderhoud voetbalvelden SDC en 

ROODWIT) Stichting Binnensport Putten, de sociale clubs, Welzijn Ouderen, culturele Clubs PHG. 

De burgers ervaren de overheid als benauwend en met teveel wet en regelgeving. Voor 

ondernemers, agrariërs, winkeliers is het dagelijkse kost.. Het is niet eenvoudig; er aan werken is 

de moeite waard. De menselijke maat vraagt om daadkracht, waar het niet om alleen eigen belang, 

maar legt ook uit dat  Wet en regelgeving moet worden gehandhaafd. 

. 

Beste mensen, we staan met z’n allen voor een uitdaging. Het is campagne tijd. Als we positief zijn 

gaat het zeker lukken. Wij gaan er voor!! 

 

Hartelijke groet,  

Reinie van Schoor van den Brink 

Uw lijsttrekker van het CDA Putten 
   

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZu6HIpPjXAhXNzKQKHYXcD7AQjRwIBw&url=https://www.puttensweekblad.nl/nieuws/algemeen/72270/goede-score-burgerpeiling-van-gemeente-putten&psig=AOvVaw1TMKCZnRGjCrYKnIH-KZpA&ust=1512749322631294
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