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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:  19 juni 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)  
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VAN DE REDACTIE 

door Gerard Weizenbach 
Hier de Voorjaarseditie van het CDA Putten. De verkiezingen liggen 

achter ons en bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief is nog net 

niet bekend hoe de coalitie er uit ziet. Wat mij bij de verkiezingen 

opviel, dat alle partijen flink met grote en kleine posters aan de 

“weg” timmerde. De traditionele borden (zelfs van WP) waren 

verspreid door het dorp te zien.  

In het buitengebied en aan de rand van het dorp stonden billboards en kunststofdoeken in een 

aluminiumframe met span- banden. De afvaltonnen en lantaarnpalen in en om het dorp en de grote 

poster van het CDA in de abri’s konden niet achterblijven. Dan nog een bakfiets, een caravan en 

schaftwagen. Tenslotte werden de verkiezingsborden van de gemeente aan beide kanten nog eens 

ruim voorzien van posters. Voeg daarbij enig drukwerk van de partijen en het kan niet anders, dan 

dat er duizenden euro’s zijn rondgepompt tijdens de campagne. Met één partij minder, een 

mogelijke reden om zo zichtbaar uit te pakken. Het CDA Putten en landelijk kan terugzien op een 

mooie uitkomst. In de ene gemeente pakt het beter uit dan de andere en is het resultaat deelname 

aan de coalitie. Rest de oppositie, dan is een strategisch plan van belang om de komende 4 jaren 

aan een volgende verkiezingsuitslag te werken. Voor ons CDA Putten een voorzetting van de lijn 

omhoog. Een uitdaging, die de moeite zeker waard is. 

 

Leest u vooral deze Nieuwsbrief, met inbreng van de voorzitter, de nieuwe raadsleden en een 

afscheidnemend raadslid. 

 

Gerard Weizenbach,  

Eindredacteur  

 

ALV CDA Putten  

in de Aker 

op woensdag 25 april  

aanvang: 20.00 uur 

koffie vanaf: 19.30 uur 
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VAN DE VOORZITTER 

door Gert Aalten 

Coalitievorming 

Toen ik vanmorgen (woensdag 4 april) de krant las, raakte ik redelijk 

in mineur. De Stentor kopt: “ Putten gaat door met coalitie ”. 

Rechtvaardigt de verkiezingsuitslag dit, zoals informateur Herman 

Luitjes stelt.? Daar kun je behoorlijk van mening over verschillen. In 

ieder geval rechtvaardigt de verkiezingsuitslag mijns inziens een serieus onderzoek naar de 

vraag of een andere coalitie de voorkeur verdient. Het is een algemeen verschijnsel  dat in 

langdurige coalities naar verloop van tijd een zekere sleetsheid optreedt. Het zou van 

vooruitstrevendheid en nieuw elan getuigd hebben indien andere coalitiemogelijkheden 

diepgaander waren onderzocht. De inwoners van onze gemeente hebben daar naar mijn  

mening recht op. 
 

Oppositie 

Opnieuw oppositie voeren voor het CDA? Het ziet er naar uit! Kijkend naar ons nieuwe enthousiaste 

team heb ik daarin het volste vertrouwen. Vertrouwen ook, dat zij luisteren naar wat er onder onze 

inwoners leeft en hun inbreng serieus nemen. Ik wens  Reinie van Schoor als fractievoorzitter, 

Robert Olthuis, Gertine Elsenaar en Jan van Meerveld veel wijsheid en succes. Dat geldt uiteraard 

ook voor Wim van de Koot en Annemarie van de Brug als commissieleden. 
 

Campagne/verkiezingsuitslag 

Onder de bezielende inzet van Reinie als lijsttrekker hebben we een gedegen campagne gevoerd 

en een mooi verkiezings- resultaat gehaald. Er hebben meer inwoners dan vier jaar geleden op het 

CDA gestemd en de vierde zetel is daarmee steviger geworden. Heel veel dank aan alle kiezers, 

die op het CDA hebben gestemd. 

We functioneerden in de campagne als een hecht team en velen hebben zich letterlijk “het vuur uit 

de sloffen gelopen” om de campagne te laten slagen. Tientallen verenigingen en organisaties 

werden bezocht en we waren zichtbaar en aanspreekbaar in het dorp. Dat zichtbaar en 

aanspreekbaar zijn, zullen we er de komende periode in moeten houden. 
 

Speciale dank 

Heel veel dank aan allen die hebben meegeholpen. Ik zou graag iedereen bij naam noemen, maar 

dat gaat uiteraard niet. Voor één persoon wil ik een uitzondering maken, mevrouw J. Evers-

Rozendaal van de Knardersteeg. Jaar in jaar uit mochten we aan de Knardersteeg onze materialen 

opslaan, herstelwerkzaamheden uitvoeren, plakken, enz. Nooit was het teveel, het was gezellig en 

we werden altijd verwend met koffie en een lekkere koek.  “ Mevrouw Evers veel dank daarvoor”. 
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Momenteel hebben we onze materialen en ons wagenpark (een caravan en een bakfiets) tijdelijk 

op andere locaties opgeslagen. We zijn nog op zoek naar een nieuwe locatie voor deze spullen. 

Als u een plekje weet of zelf ruimte over heeft, horen we het graag. In de komende ledenvergadering 

willen we de campagne (zeg maar de hele aanloop naar de verkiezingen) graag met de leden 

evalueren. Waar is het goed gegaan, wat had  er misschien beter of anders gekund. We kunnen er 

met z’n allen van leren en aandachtspunten bewaren voor de volgende verkiezingen. 
 

Afscheid 

Bij nieuwe verkiezingen hoort ook vaak afscheid nemen. Als CDA doen we dit in de komende 

Ledenvergadering van Okko van Dijk en Aart Evers als raadsleden en van Henk Mosterd als lid van 

de commissie Economie en Bedrijfsvoering. Okko is 12 jaar raadslid en lid van de commissie 

Samenleving geweest  en heeft zich met name onderscheiden op het gebied van de Zorg, waar hij 

de belangen van de inwoners vakkundig, rechtvaardig en met tomeloze inzet heeft gediend. Aart is 

12 jaar lid van de commissie Samenleving en 8 jaar raadslid geweest. In deze periode heeft hij zich 

met name onderscheiden op het gebied van de sport en zich met verve ingezet voor de belangen 

van de sportverenigingen en inwoners. Henk heeft een lange periode met passie en inzet deel 

uitgemaakt van de commissie Economie en Bedrijfsvoering. Daarnaast zijn alle drie nog op tal van 

andere punten actief geweest voor het CDA. 

“Okko, Aart en Henk , als CDA zijn we jullie heel veel dank verschuldigd voor alles wat jullie voor 

het CDA hebben gedaan. In de komende Ledenvergadering kom ik daarop terug en gaan we 

feestelijk afscheid nemen”. 
 

Bestuur 

In het bestuur zijn twee vacatures ontstaan. Het klinkt raar, maar daar zijn we eigenlijk best  blij 

mee, want Wim van de Koot  en Annemarie van de Brug schuiven door naar het echte politieke 

werk als leden van de commissies Economie en Bedrijfsvoering en Samenleving. Vanaf deze plaats 

wil ik beiden bedanken voor het vele werk, dat zij  in het bestuur hebben gedaan. In de komende 

Ledenvergadering hoop ik erop terug te komen. Twee vacatures in het bestuur, waaronder die van 

secretaris. Als u het CDA een warm hart toedraagt en belangstelling heeft voor één van beide 

functies, dan hoor ik het graag. 
 

Algemene ledenvergadering 

Op 25 april houden we de Algemene Ledenvergadering. De uitnodiging treft u bijgaand aan. Ik heb 

er al een paar keer naar verwezen. Het wordt een feestelijke avond  en ik reken op een volle bak.  

Toe ziens op de 25e!  

 

Gert Aalten 

Voorzitter RESERVEREN? 

0341-351256 
HARDERWIJKERSTRAAT  14  - PUTTEN 
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BESTE CDA-ERS 

door Reinie van Schoor 

Zittend aan tafel en terugdenkend aan de campagne en de 

verkiezingsuitslag, zo mooi we hebben gewonnen. We hebben 

met elkaar een mooie en drukke campagnetijd gehad. Veel 

gesprekken gevoerd en geluisterd naar wat er speelt bij de 

verenigingen en organisaties: o.a. SDC-Rood/Wit, de Meeuwen, 

Orion en nog een aantal andere sportverenigingen. Er zijn problemen bij de  sportvereniging 

betreffende de jeugdleden-subsidie, het Open sportpark, het openstellen van de 

accommodaties van de verenigingen en grote problemen met dit gemeentelijke beleid.  
 

Gesprekken 

Daarbij hebben we gesprekken gevoerd met de WCP-winkeliers, Bedrijvenkring Putten, 

Horecaondernemers en het Bosbad-bestuur, PHG en de Stichting Oktober 44. Het was goed om te 

luisteren naar de  besturen, want men voelt zich vaak niet serieus genomen door College 

B&W/Raad. Ik vind het belangrijk dat wij als CDA fractie het geluid uit de samenleving kenbaar 

maken en weten wat er leeft bij onze inwoners en verenigingen. We hebben met elkaar plezier 

gehad tijdens onze campagne dagen in het dorp en op de markt, we hadden een gezellig stand en 

hebben leuke gesprekken gevoerd met de inwoners. 
 

Formatie College 

Maar nu komt deel twee over de gesprekken met de formateur Herman Luitjes van Wij Putten. 

Robert en ik hadden een goed en plezierig gesprek en inhoudelijk goed over verschillende 

onderwerpen gesproken. Afgelopen dinsdag 3 april belde Herman dat hij gekozen had voor de 

huidige samenstelling van het College. Hij heeft geen lef en kiest voor de weg van de minste 

weerstand en houd zich vast aan de verkiezingsuitslag, ze hebben immers “gewonnen” en elkaar 

vast gehouden. Het is juist de bedoeling om in campagne tijd de politieke punten van de partij te 

laten horen, en niet angstvallig aan elkaar vast houden en dat is wat nu is gebeurd. 
 

Oppositie 

De komende 4 jaar zullen we in de oppositie zitten. Maar ons CDA zal bijdragen aan een dienstbare 

en sociale overheid dat betekent, dat we een bijdrage willen leveren aan goed functionerende  

sportvoorzieningen, zorg voor elkaar, aan de  economie en werkgelegenheid  en het ontwikkelen 

van duurzame huisvesting. 
 

Graag wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de campagne het was 

fantastisch om met elkaar deze activiteiten te ondernemen. 

 

Reiny van Schoor-van den Brink, Fractievoorzitter 
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    Toen de bloemen en nu hard aan het werk voor de mensen in ons dorp.  
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STILTE VOOR EN NA DE STORM? 

door Robert Olthuis 
De verkiezingen zijn achter de rug. Voor de tweede keer op rij heeft 

het CDA stemmen gewonnen, na een voorliggende periode van 

alleen maar neergang en zetelverlies. In 2014 steeg CDA Putten van 

2.136 stemmen in 2010 (18,4% van totaal) naar 2.314 (18,9% van het 

totaal). Dit jaar steeg het aantal stemmen gestaag door naar 2.485 

stemmen (20,2% van het totaal). Iets waar we terecht trots op en dankbaar voor mogen zijn. 

Uitslagavond 

Op de avond van uitslag in het gemeentehuis was tot het laatste en grootste stembureau bekend 

werd onduidelijk wie er tweede achter Wij Putten zou worden. Lange tijd lag CDA voor op de CU 

maar helaas bleek het net te weinig. Slechts 18 stemmen leek het tekort, bij de officiële uitslag op 

de vrijdag bleken het er 25 te zijn. De CU daalde als enige partij in stemmen, maar bleef dus het 

CDA nog nipt voor. De grootste stijger was GB die de meeste VVD stemmers  naar zich toe trok. 

Ook SGP steeg gestaag verder en behield nu op eigen kracht de derde zetel. CDA steeg dus ook 

(7,5% in absolute stemmen). Wij Putten bleef nagenoeg gelijk en steeg ligt maar kreeg ook dit keer 

niet de 6e zetel. (denk voor menig WP’er toch een tegenvaller). In de wandelgangen hoorde ik dat 

men de tijd van CDA als verreweg de grootste wilde overtreffen van 1990 (3.889 stemmen, 33,7% 

van het totaal en 7 zetels) het jaar dat onze lijsttrekker Reinie voor het eerst in de gemeenteraad 

kwam, maar dat percentage is denk ik niet meer haalbaar, maar zeg nooit nooit! Opvallend was, 

dat de hoogste vrouw op de lijst bij de CU door de kiezers voldoende stemmen kreeg om met 

voorkeurstemmen, de  mannen boven haar voorbij te gaan. Een duidelijk signaal lijkt mij aan de 

kandidaatstelling- commissie van de CU… 

Gesprek Informateur 

Na een gesprek door Reinie en mijzelf met informateur Herman Luitjes samen met Wilma van 

Voorst van WP is de conclusie van de informateur dat de coalitie verder wil en kan en wordt dat als 

uitgangspunt gebruikt. Er was overduidelijk een “niet-aanval-verdrag” tussen de coalitie en men 

was in de media en debatten echt poeslief naar elkaar. Alle pijlen op de twee resterende 

oppositiepartijen CDA en GB. Erg jammer, waarmee dus na acht jaar zéér waarschijnlijk nog vier 

jaar dezelfde coalitie en wethouders in beeld komen. Dat wordt twaalf jaar zonder enige verandering 

en creativiteit. Bij aantreden en oprichten van Wij Putten zou men de politiek opschudden en 

veranderen, maar ons bereikt regelmatig de berichten dat wethouders niet te bereiken zijn. Dat 

ambtenaren de boel ambtelijk afhandelen en met ambtelijke brieven onpersoonlijk terug reageren. 

Dat dan dus nog vier jaar? Wij zeggen: Jammer, gemiste kans! Het CDA stond en staat er klaar 

voor en had met eindelijk weer een vrouwelijke wethouder daadkrachtig van start kunnen gaan.  
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Stilte 

Doordat de coalitie nu gevormd wordt en onderhandelingen lopen, is er een soort tussenliggende 

periode van radiostilte voor hen die niet meepraten (CDA/GB). Het voelt dus als een stilte na en 

voor de storm die weer gaat komen. Als nieuwe fractie gaan we deze tijd gebruiken om onze 

strategie voor de komende periode op te stellen. Mocht het zo ver komen dat wij inderdaad weer in 

de oppositie komen, dan zullen wij Putten met duidelijke en herkenbare stem laten horen dat dit 

over vier haar wat ons betreft echt geen optie meer is! 

Afscheid 

Terugkijkend op de raadsvergadering waarbij we afscheid namen van maar liefst negen van de 

negentien voormalige raadsleden, heb ik daar en meerdere met mij een warm en goed gevoel bij. 

Voor het eerst mochten de fractievoorzitters zelf het woord richten in plaats van alleen de 

raadsvoorzitter/burgemeester. Mooie woorden gingen heen en weer en meerdere anekdotes 

passeerden de revue. Okko kreeg wegens zijn twaalf jaar raadslid een meer dan verdiend lintje en 

Henri Luitjes kreeg dezelfde versierselen. Die twaalf jaar is een vast gegeven en minimale eis en 

dus raadsleden die minder (soms maar één jaar zoals Bert Klompenhouwer) dienden komen hier 

niet voor in aanmerkingen. Waarom niet een gemeentelijke erepenning voor hen die tenminste acht 

jaar raadslid zijn? Maar dat is niet het geval en daar gaat het uiteraard ook niet om. 

Robert Olthuis, Raadslid 
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GROOT STEDELIJKE 

ONTWIKKELINGEN 

door Gertine Elsenaar 
Ruim 10 jaar geleden ben ik komen wonen in het prachtige Putten. 

We zijn hier niet alleen komen wonen vanwege mijn werk, maar ook 

omdat het dorp ons aansprak. Een dorp met een aantrekkelijk en 

knus centrum. Mooie huizen, prachtige lanen met bomenrijen. Een dorp met een bijzonder 

karakter. Door de geschiedenis is het dorp gevormd. Bijvoorbeeld, achter ons huis ligt nog 

een leemkuil. Ook de menselijke geschiedenis maakt ons dorp bijzonder, denk aan de razzia 

en de jaarlijkse herdenking hiervan. Dit alles en meer maakt Putten Putten! 
 

Veranderen 

Maar in de 10 jaar heb ik Putten zien veranderen. Als er in Putten iets toe was aan onderhoud dan 

werd het grondig aangepakt. Het werd dan ‘verbeterd’, vergroot en uitgebreid. De leuke huisjes met 

ruime tuinen aan de Schoolstraat – er kwamen tweekeer zoveel moderne seniorenwoningen met 

kleine tuinen voor terug. De volkstuintjes en weilandje met schapen naast de katholieke kerk – er 

kwamen dure seniorenwoningen voor in de plaats. Henslare I en II met hun grote rotondes – allerlei 

landschapselementen, zoals monumentale bomen,  moesten er voor wijken. De nieuwe wijk 

Rimpeler – de oude houtwallen moeten weg om maar zoveel mogelijk woningen op dit stukje grond 

te kunnen bouwen. De plannen voor de rotonde Garderenseweg/Bosrand – een nieuwe rotonde 

om de fietsveiligheid te verhogen, wordt nu een rotonde om auto’s en vrachtauto’s gemakkelijk door 

te laten stromen. Vele bomen moeten hiervoor worden gekapt. De plannen voor het Fontanusplein 

– de mooie bomen en karakteristieke fontein moeten wijken om er een groots en open plein van te 

maken. 
 

Opsomming 

Hierboven staat een kleine opsomming van alle grootse plannen van het huidige (toekomstige) 

college. Al deze plannen maken zo langzamerhand van het dorp Putten – de stad Putten. In al de 

moderniseringsdwang wordt het bijzondere karakter van ons dorp steeds weer geweld aangedaan. 

En waarvoor? Omdat we een modern (duur) plein willen, omdat we door het dorp steeds meer 

vrachtwagens en auto’s willen zien rijden! Het CDA heeft tijdens het ontstaan van al deze plannen 

vaak een tegengeluid laten horen.  
 

Ten Slotte 

Heeft u ideeën om ons dorp, ons dorp te laten, dan willen we dat graag van u horen. Ik nodig u 

graag uit om uw gedachtes per e-mail aan mij toe te sturen. Ik zal deze gebruiken tijdens de 

verschillende behandelingen in raadscommissies en raadsvergaderingen. 
 

Met vriendelijke groet,  

Gertine Elsenaar, Raadslid gertine@elsenaar.info 

mailto:gertine@elsenaar.info
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 Oude houtwal wijkt voor woningbouw! 
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CDALTERNATIEF 

door Jan van Meerveld 

Afgaande op één gesprek met het CDA, wist informateur Herman 

Luitjes al dat hij door wilde met de combinatie Wij Putten-CU-

SGP. Je vraagt je af of hij dat sowieso al niet het plan was, en of 

zo’n gesprek niet vooral voor de bühne bedoeld is. Mij bekruipt 

het gevoel van een rituele dans die uitgevoerd moet worden, 

waarna alles daarna hetzelfde blijft. 

 

Oppositieperiode 

Kortom, de kans is zeer groot dat wij voor een nieuwe oppositieperiode staan. Alhoewel je er soms 

cynisch van kunt worden, zijn we dat absoluut niet. Ik merk in de fractie nieuwe energie om te laten 

zien dat dit college oud en vermoeid is en wel wat frisse CDA ideeën kan gebruiken. Net als de 

afgelopen jaren zal het CDA daarom niet rücksichtslos tegen stemmen, maar met alternatieven 

komen hoe het beter kan. Onder de naam CDAlternatief zullen we dit de komende jaren regelmatig 

laten zien.  

 

Een voorbeeldje 

Puttenaren kijken nu al maanden tegen wegen in Putten aan die niet of half af zijn, zoals de 

Garderenseweg en de Henslare. De Garderenseweg ligt nu al maanden open en de tijd blijft tikken. 

Bewoners kunnen hun huis nauwelijks bereiken, en wat te denken van het tankstation? Wie gaat 

er bij deze ondernemer tanken of zijn auto wassen als je er niet kunt komen? Wat voor (financiële) 

gevolgen heeft dat voor zo’n ondernemer? Bij de Henslare is hetzelfde laken een pak. Het is voor 

de verkiezingen nog door het oude college geopend, maar het is ook na de verkiezingen nog steeds 

niet af. De vertraging is te wijten aan de vorst zegt het college, alsof je daar geen rekening mee 

hoeft te houden als je dat in de winter plant. Gevolg is dat we nu over een Henslare rijden die niet 

klaar is want de deklaag asfalt ligt er niet op. Hierdoor rijden de vrachtwagens de opstaande randen 

van de nieuwe weg nu al weer stuk. En dat moet weer gerepareerd worden. Weer extra vertraging. 

Weer extra geld kwijt.  

 

Wens 

Onze wens is dat het nieuwe college wegreconstructies voortvarender aan gaat pakken. Strakke 

planningen en keiharde afspraken met aannemers. Het kan allemaal beter en sneller. Dat is onze 

wens. Dat is ons CDAlternatief. 

 

Jan van Meerveld, Raadslid 
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DE LAATSTE KEER 

door Okko van Dijk 

Na 12 jaar trouwe CDA dienst wordt dit de laatste 

keer dat ik als raadslid mij tot u mag wenden met 

enige informatie over de lokale politiek. Samen met 

Aart Evers heb ik in de commissie Samenleving 

geprobeerd ons CDA geluid stevig te laten horen ten 

bate van de inwoners van Putten. Ik herinner me nog 

heel goed dat eind 2005 Evert van Dasselaar bij mij 

op bezoek kwam en zei dat de commissie 

Samenleving wel iets voor mij zou zijn gezien mijn 

onderwijsachtergrond en kerkelijke activiteiten. Ik 

heb naar Evert geluisterd en heb daar nooit spijt van 

gehad. In goede harmonie met Aart en de andere 

fractieleden hebben we kritisch en constructief 

beleid gevoerd.  

 

Dossiers 

Het gevaar is groot dat ik nu naar het verleden kijk, maar dat moet niet gebeuren, want al wisselt 

de raad, veel dossiers lopen gewoon door. Vandaar een kleine greep uit de actuele Puttense 

politiek. 

 In januari heeft de raad op voorstel van het CDA 100 namen van Nederlandse Holocaust 

slachtoffers geadopteerd.  Als slachtoffer van de razzia in Putten , voelen wij een 

lotsverbondenheid met het Joodse volk. De namen zullen dit jaar in het nieuwe 

monument in Amsterdam geplaatst worden. Ook al zijn we oppositie, het is toch mooi dat 

dit zo kan. 

 De rekenkamercommissie buigt zich over de financiering van de Jeugdhulp, die 

tegenwoordig bij de gemeente ligt. We komen elk jaar meer dan 1 miljoen euro tekort. 

Wie hoor je daar over? 

 De raad heeft het doodvonnis uitgesproken over de fraaie historische houtwal in 

Rimpeler. Een motie en een amendement van het CDA mocht niet baten. Wij waren de 

enige groene partij in dezen, maar wel met de steun van omwonenden en kinderen die 

een handtekeningactie gevoerd hadden. Putten Bomendorp kunnen we wel vergeten. De 

politieke wil was bij het College gewoon niet aanwezig en daar treuren wij om! 

 De raad heeft onlangs besloten de eigen bijdrage WMO drastisch te verlagen. Wij wilden 

de eigen bijdrage helemaal afschaffen voor de begeleiding / dagopvang. Daar was een 

meerderheid voor, maar helaas was de woordvoerder van de CU ziek . En de overige CU 
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leden waren opeens tegen. Dus ging ons mooie plan niet door. Dan ga je met een kater 

naar huis! 

 De mensen van de dagopvang betalen in ieder geval een lagere bijdrage. Maar wat doet 

de Zorggroep NW Veluwe? Bijna op hetzelfde moment moeten de dagopvang mensen 

wel een eigen bijdrage betalen voor de warme maaltijd. Dus de politiek vermindert de 

eigen bijdrage, maar de Zorggroep voert haar eigen eigen bijdrage in! Dat loopt financieel 

nog aardig op als je de soep, dessert en warme maaltijd wil gebruiken. We kregen daar 

dan ook diverse klachten over. Maar de Zorggroep zegt dat het niets met elkaar te maken 

heeft. Maar het is wel sneu dat de een nu een luxere maaltijd gebruikt dan de ander. Daar 

begrijpen de mensen van de dagopvang weinig van. Hopelijk is het laatste woord hier 

nog niet over gezegd. 

 In juni heeft de raad over het subsidiebeleid gesproken. De doelgroepen jeugd, 

gehandicapten en ouderen zijn gelukkig gehandhaafd, maar de subsidie voor het kerkelijk 

jeugd- en jongerenwerk is niet teruggedraaid, zoals het CDA terecht voorstelde. Voor dat 

kerkenwerk wordt nu een negatieve uitzondering gemaakt. We betreuren dat zelfs de 

SGP en CU tegen die subsidie waren…. Maar wat lezen we in de CU campagne voor de 

verkiezingen? Onder het kopje ‘Geloven in Putten’ wordt gemeld dat de CU voor steun 

van het kerkelijk jongerenwerk is! Dat hadden ze een half jaar geleden moeten zeggen. 

 Op TV was in het nieuws dat de provinciale wegen de gevaarlijkste wegen van Nederland 

zijn. Een auto van van de Brug werd gefilmd op de Voorthuizerstraat. Vorig jaar bij het 

bezoek van de commissaris van de koning, de heer Cornielje, mocht ik hem namens de 

raad onze zorgen overbrengen over de gevaarlijke Voorthuizerstraat met dat eenzijdige 

smalle fietspad en de oversteek van de Oude Rijksweg ter hoogte van de Hoofdlaan. Na 

veel aandringen deed Cornielje de toezegging dat er binnen twee jaar voor beide 

knelpunten een oplossing zou komen, omdat het vooral ook ging om de schoolgaande 

jeugd. Nu zijn we 10 maanden verder en wat is er gebeurd? Bij de Oude Rijksweg wordt 

hard gezocht naar oplossingen met een buurtgroep en enkele ambtenaren uit Arnhem, 

maar van de Voorthuizerstraat hebben we nog niets vernomen, terwijl juist daar het nog 

gevaarlijker gaat worden als de rondweg van Voorthuizen volgend jaar klaar is. De 

nieuwe fractie en raad moeten dit maar heel nauwkeurig volgen. 

 

Afrondend 

Zo kunnen we doorgaan, maar dat doen we niet. Dinsdag 27 maart was het afscheid van de oude 

raad. Aart Evers en ik maken wat het CDA betreft onze plaatsen vrij voor Gertiene Elsenaar en 

natuurlijk Reinie Verschoor. Op dit moment weten we niet wat er allemaal op stapel staat, maar we 

weten wel dat het die avond einde oefening wordt voor Aart en mij. Vandaar dat ik de nieuwe fractie- 

en commissieleden veel wijsheid en voorzichtigheid toewens en u als lezers van onze nieuwsbrief 

hartelijk groet. Het ga u allen goed. 

 

Okko van Dijk, Raadslid exit 
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Deze handdruk van de burgemeester is een onderscheiding waard. 

 

  Okko na afloop met het gezin en de onderscheiding op de foto. 
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Hugo Trouw wordt tijdens de laatste campagne 

avond gefeliciteerd en toegezongen. 
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