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VAN DE REDACTIE 

door Gerard Weizenbach 
Hier de Zomereditie van het CDA Putten. Dat het zomer is, mogen we 

weten. Met de droogste maand juni nog maar net achter de rug, is 

het in juli ook al volop zomer. De natuur kan wel wat water gebruiken. 

Daarom is het extra oppassen met deze droogte, vanwege het 

brandgevaar. Ons dorp loopt langzaam vol met vakantiegangers. Nu 

nog veel senioren, maar straks, tijdens de schoolvakanties, zijn er 

ook de gezinnen. 

In deze tijd zijn  er steeds zaken, die onze aandacht vragen. Is het niet de Brexit, dan wel het 

migratievraagstuk. Is het niet de dividendbelasting, dan wel het afschaffen daarvan. Is het niet het 

klimaatakkoord, dan wel de energietransitie. Is het niet het handelsverdrag, dan wel Trump en 

Poetin. Zo maar een opsomming  van zaken, die ons bezighoudt. In deze editie kunt u onder meer 

lezen over de voorbereidingen van de Provinciale Statenverkiezingen van het komende jaar. Je 

moet er op tijd bij zijn, want een “goede” uitslag kan de regeerbaarheid ten goede komen. Dan leest 

u verder over de recreatieparken, een onderwerp met de nodige voetangels. 

 

Ik wens u in deze vakantietijd, of u nou op pad gaat of thuis blijft, rust en gezelligheid. 

 

Gerard Weizenbach,  

Eindredacteur  
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VAN DE VOORZITTER 

door Gert Aalten 

ALV 25 april 2018 

Met de ALV van 25 april sloten we als CDA-leden de politieke periode 

van vier jaar af. We mogen terugkijken op een mooie vergadering. We 

namen afscheid van Okko van Dijk, Aart Evers en Henk Mosterd en ik 

mocht ze namens het bestuur bedanken voor het vele werk, dat ze 

voor het CDA hebben gedaan in het belang van de Puttense gemeenschap. 

 

Nieuwe fractievoorzitter 

Onze nieuwe fractievoorzitter Reinie van Schoor presenteerde de nieuwe fractie. Zij keek met ons 

vooruit naar de komende vier jaar en ging  kort in op de informatiebespreking, die zij met Wij Putten 

heeft gehad. Een nieuwe periode van oppositievoeren staat voor de deur. De afgelopen weken 

hebben we daar al wat van gemerkt. “ De (brede) fractie gaat de strijd met vertrouwen aan en als 

we het samen doen kunnen het vier mooi jaren worden”, aldus Reinie. Dat samen doen en samen 

de mouwen op stropen ondersteun ik graag. 

 

Vacatures 

Door het vertrek van Wim van de Koot naar de brede fractie was de secretarisfunctie in het bestuur 

vacant. We zijn dankbaar, dat we zo snel een opvolger hebben gevonden. Gerike van Donkersgoed 

is bereid deze belangrijke functie op zich te nemen en werd bij acclamatie door de ALV benoemd. 

“Gerike heel veel succes in deze nieuwe functie”. 

We hebben nog de vacature van algemeen bestuurslid, omdat ook Annemarie van de Brug naar de 

brede fractie is gegaan. Ik hoop nog steeds, dat iemand zich spontaan aanmeldt. Als er vragen zijn 

over de functie kunt u mij altijd bellen. 

 

Verkiezingen 

Als bestuur richten we ons al weer op de volgende verkiezingen. Die voor Provinciale Staten en  

het Waterschap op 20 maart 2019.  Op 23 mei 2019 volgt dan de verkiezing voor het Europees 

Parlement. De selectieprocedure voor het lijsttrekkerschap voor de verkiezing van Provinciale 

Staten en het Waterschap is inmiddels in volle gang. 

Voor de overige plaatsen op de groslijst  voor deze verkiezingen kunnen wij als bestuur nog tot 24 

augustus kandidaten voordragen. Als u belangstelling heeft en u meent geschikt te zijn, laat het ons 

dan weten. Wij kunnen de voordracht voor de groslijst dan verzorgen en zo nodig ondersteunen. 

Wat zou het mooi zijn als er ook vanuit Putten enkele kandidaten op de groslijst voor de Provincie 

Staten en het Waterschap voorkomen. 
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Gewoonlijk houden wij de Najaars-ALV in  oktober. Dit jaar willen wij de vergadering verschuiven  

naar eind november (de exacte datum kunnen wij nu nog niet geven). Dit willen  wij doen om de 

ALV de gelegenheid te geven de advieslijst voor Provinciale Staten en de Waterschappen te 

bespreken  en zo nodig daar over te stemmen.  Verder biedt dit uitstel de mogelijkheid voor de 

leden om de verkiezingsprogramma’s  te bespreken en daarop eventueel amendementen in te 

dienen. Te zijner tijd hoort u meer van ons. 

 

Tenslotte 

We gaan het zomerreces in; vakantie houden. Dat hebben we met z’n allen meer dan verdiend 

,want het was een druk en enerverend jaar. Bijtanken en uitrusten van al die beslommeringen. En 

als u op reis gaat, wens ik u een behouden vaart. Ik hoop u allen na de zomervakantie weer te 

mogen ontmoeten. 

 

Gert Aalten 

Voorzitter 

 

 

 

RESERVEREN? 

0341-351256 
HARDERWIJKERSTRAAT  14  - PUTTEN 
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BESTE CDA-ERS 

door Reinie van Schoor 

Graag informeer ik u waar wij als CDA-

fractie mee bezig zijn. 

 

Handhavingsbeleid 

Wellicht heeft u kunnen lezen in de lokale/regionale kranten dat wij als CDA Putten het 

handhavingsbeleid van de gemeente op de agenda hebben gezet. In de afgelopen maanden 

hebben wij verschillende gesprekken gehad met bewoners en recreatieondernemers, die 

gedupeerd zijn geraakt door de acties van de Gemeente met daarbij zeer nare situaties. Dit heeft 

ons  geraakt. De wijze van omgang tussen handhaving/politie /justitie is provocerend naar 

recreatieondernemers en bewoners van de vakantiewoningen, waarbij ook de recreanten de dupe 

zijn. Er zijn ook veel recreanten die daardoor weg zijn gebleven. 

 

Dwangsommen 

Er zijn door de gemeente 1.500 dwangsommen aan onze inwoners opgelegd, zonder vooraf 

mondeling overleg met de betrokkenen. Prof. Diekstra heeft onlangs geschreven in de Stentor van 

juni 2018, dat het verlies van huisvesting, mensen tot wanhoop drijft. Daarbij is er woningnood in 

Putten. Er zijn de laatste jaren veel te weinig woningen gebouwd. Vooral voor jongeren en ouderen 

zijn er geen woningen beschikbaar. Hetgeen ook in het verleden de reden is geweest om tijdelijk in 

vakantiewoningen te gaan huisvesten ter overbrugging. 

 

Gemeente Putten ga u schamen!  Zo ga je niet met mensen om!  Laat uw 

hart spreken! 

De fractie heeft daarom de publiciteit gezocht om ook de inwoners van de gemeente Putten te 

informeren en druk te zetten op het huidige college. Wij mochten het niet in de agenda van de 

raadsvergadering laten opnemen maar wel tijdens in die van de commissievergadering EMB. Er is 

inmiddels wel het nodige losgemaakt in het college van Putten. Maar wij blijven strijdbaar tot dat 

het bij het college prioriteit krijgt. Dat er oplossingen komen voor de bewoners van 

vakantiewoningen en het college samen met recreatieondernemers goede oplossingen zoekt voor 

de vakantieparken is waar het CDA Putten zich uiteindelijk voor inzet. 

 

Graag wens ik U allen een goede vakantietijd toe. 

 

Reinie van Schoor van den Brink 

Fractievoorzitter & Lid van de Commissie Samenleving 
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Drie maanden na de verkiezingen 

door Robert Olthuis 
Zo zit je volop in voorbereiding op de campagne en ben je een 

verkiezingsprogramma aan het schrijven, zo sta je op de 

verkiezingsuitslag te wachten met de collega’s in de hal van het 

gemeentehuis, zo heb je (slechts) één gesprek met de grootste 

partij na de verkiezingen om te bekijken of er ruimte is om deel te 

nemen aan te vormen coalitie, zo sta je eigenlijk een week later al buitenspel, zo is er voor 

de derde keer op rij dezelfde coalitie en zo ben je ruim drie maanden na de verkiezingen weer 

voor de nieuwsbrief aan het schrijven. De mensen die mijn bijdragen lezen zullen misschien 

denken, daar komt hij weer met z’n “wat vliegt de tijd”, maar het is echt zo.  

Commissievoorzitters 

Ik ben na de verkiezingen toegetreden tot de pool van commissievoorzitters waar een nieuwe, 

roulerende manier van voorzitten van de drie technische commissie gedaan wordt. Voordeel is dat 

met dit schema je ongeveer eens per twee maanden een commissie voorzit en dan is het goed te 

doen. De keren dat ik een commissie voorzit zal het meestal de Commissie Ruimte zijn. 

Nieuwe baan 

Bewust had ik mij niet verkiesbaar gesteld voor lijsttrekker, omdat ik het met gezin, werk en hobby 

soms lastig kon combineren. Er zat daarnaast nog een verandering op werk in de pipeline en dat is 

nu ook in werking getreden. Sinds 1 juni ben ik de manager van de afdeling geworden binnen Abbott 

Diagnostics waar ik zelf eerst ook deel van uit maakte. Nu ben ik dus met de collega’s in het team 

verantwoordelijk voor de ondersteuning, tevredenheid, contracten, verkoop en leveringen bij alle 

bestaande klanten in Nederland. Ik ben blij met deze kans en heb hem met beide handen 

aangegrepen. Alleen is gelijk al merkbaar dat de combinatie gezin, werk, politiek en hobby nog 

meer op gespannen voet komt. We zullen zien hoe het de komende periode ontwikkelt, maar de 

volgorde gezin, werk, politiek, hobby blijft dezelfde dus misschien moeten er wel keuzes gemaakt 

worden. 

Handhaving op vakantieparken 

Afgelopen politieke periode was nog een relatief rustige, met als uitschieters het debat en de ophef 

rond de handhaving op vakantieparken. Ongetwijfeld zal Reinie hier nog meer over schrijven, maar 

schokkend was wat mij betreft de opstelling van de coalitiepartijen Wij Putten, Christenunie en de 

SGP om elke poging tijdens het debat en een motie, om handhaving even op te schorten, volledig 

dood de interrumperen. De opmerking “komt u nu eens met voorbeelden” werd na zo’n beetje elke 

zin genoemd, terwijl de publieke tribune daar vol mee zat, recentelijk (en daarvoor ook al) meerdere 

voorbeelden in de krant stonden, per email de afgelopen jaren meerdere voorbeelden binnen zijn 

gekomen en we via de samenwerkende diaconieën van de kerken ook regelmatig verontrustende 
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signalen krijgen. Er is in de week voorafgaand aan het debat in de Commissie Economie, Bestuur 

en Openbare Ruimte een email van Dhr. Gort aan alle fractievoorzitters gestuurd, met daarin een 

oproep aan tien dienstdoende predikanten in Putten, om een delegatie te vormen en daarmee het 

College van B&W te benaderen om in gesprek te gaan. Om daarmee niet alleen op te roepen om 

de door Gemeentebelangen het CDA meer gewenste menselijke maat te hanteren, maar ook naar 

de Bijbelse maat te acteren. Uiteraard spreekt de Bijbel van streng doch rechtvaardig en zo moet 

het ook zijn. Het CDA is niet ineens voor om alles toe te staan, maar wel voor een normale omgang 

met elkaar. 

Een hartelijke groet aan u allen en een fijne vakantie toegewenst.  Graag tot in het nieuwe politieke 

jaar na de zomer. 

Robert Olthuis 

Raadslid & Lid van de Commissie Economie, Bestuur en Openbare Ruimte 
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Mijn eerste indrukken 

door Wim van de Koot 
De kogel is door de kerk: in de gemeenteraadsvergadering van 17 mei 

2018 ben ik beëdigd als commissielid in de in de commissie Economie, 

Bedrijfsvoering en Openbare Ruimte. Enkele weken daarvoor, in de ALV 

van 25 april 2018 is Gerike van Donkersgoed door u tot nieuwe secretaris 

van het bestuur benoemd in mijn plaats. Graag wil ik haar in deze bijdrage 

nogmaals heel veel succes en plezier wensen. Persoonlijk kijk ik met veel genoegen terug op de 

zes jaar dat ik secretaris van het bestuur mocht zijn. Dank aan de bestuursleden, zowel de huidige 

als degenen die eerder al plaats maakten, voor de fijne samenwerking. 

 

In deze bijdrage wil ik u in het kort meenemen hoe ik de achter ons liggende periode, vanaf te 

kandidaatstelling tot heden, heb beleefd. 

 

Laten strikken 

Eind vorig jaar heb ik me laten strikken door de kandidaatstellingscommissie om een zgn. 

verkiesbare plaats in te nemen op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 

afgelopen voorjaar. Het verzoek om dat de doen kreeg ik op dezelfde dag, sterker nog: minder dan 

een half uur voordat vanuit de kerkenraad van de hervormde gemeente van Putten een beroep op 

mij werd gedaan om in het ambt van ouderling-kerkrentmeester te treden. Een intensieve week van 

gesprekken, wikken en wegen volgde. Een week waarin ik biddend heb geworsteld met de vraag 

wat wilt U dat ik doe? Zowel kerk als maatschappij – en daarin actief iets betekenen – zijn belangrijk 

voor mij, maar met een drukke baan is een rol in actieve politiek én kerkenraad niet te combineren. 

Zoals u begrijpt is de keuze uiteindelijk gevallen op de politiek. Omdat ik ervan overtuigd ben dat er 

juist ook in een tijd dat geloven meer en meer naar de marges van onze samenleving wordt geduwd, 

behoefte is aan mensen die vanuit hun christen-zijn hun stem laten horen in het publieke domein. 

 

Eerste Raadsvergadering 

Dat alles ligt inmiddels ruim een half jaar achter ons. Om eerlijk te zijn heb ik me nadien nog 

regelmatig de vraag gesteld of de keuze juist was. Kan ik dit? Vind ik genoeg tijd? Actieve politiek 

was een black box voor mij. De raadsvergadering waarin ik ben beëdigd was tevens de eerste keer 

dat ik de raadszaal van ons gemeentehuis binnenstapte… De vergadering was een lange en warme 

zit. Het nieuwe coalitieakkoord werd gepresenteerd en ook de wethouders werden opnieuw 

beëdigd. De beëdiging zelf was zo voorbij. Maar wel een bijzonder moment: uitspreken dat je in 

afhankelijkheid van God alle burgers van Putten wilt vertegenwoordigen in de raadscommissie. Al 

vrij snel daarna was de eerste commissievergadering. Vooral het moment dat je binnenkomt en 
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voor het eerst je plaats inneemt gaat me denk ik bijblijven. In de eerste vergadering was ik door 

collega Robert Olthuis vrijgesteld van actieve inbreng: ‘geen probleem om in je eerste vergadering 

nog even de kat uit de boom te kijken’. Dank Robert! 

 

Tweede Commissievergadering 

Op het moment dat ik deze bijdrage schijf ligt mijn tweede vergadering ruim een dag achter me. En 

dat was gelijk ook een flinke: van half 8 ’s avonds tot 1 uur in de nacht. Dat kwam vooral door een 

lang debat over de handhaving op vakantieparken waarover de laatste tijd weer veel te doen is. 

Onze fractievoorzitter Reinie van Schoor zal u hier ongetwijfeld meer over vertellen. Zelf mocht ik 

drie bijdragen leveren in de vergadering, waarover hierna kort meer. 

 

Burgerinitiatief skatebaan 

Inwoners van Putten of mensen van buiten die een activiteit uitvoeren in Putten kunnen een verzoek 

indienen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Voorwaarden zijn dat 

het verzoek door tenminste 23 personen van 16 jaar en ouder én dat het onderwerp tot de 

bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. In dit geval heeft een groep jongeren een verzoek 

ingediend om budget beschikbaar te stellen voor het opknappen en uitbreiden van de skatebaan 

langs de Van Geenstraat (Hoge Eind). De ideeën waren goed uitgewerkt en de jongeren – die zelf 

hun verhaal mochten doen vanuit de stoelen van het college – hadden hun presentatie goed 

voorbereid. Als CDA-fractie hebben we hen met hun inzet en betrokkenheid gecomplimenteerd. 

Voor onderhoud en herinrichting van speelplaatsen bestaat volgens ons reeds beleid. Het college 

zal worden opgeroepen dit na te gaan, en anders met een voorstel te komen. 

 

Renovatie gemeentehuis 

Het college heeft een raadsvoorstel ingebracht om extra krediet beschikbaar te stellen voor de 

renovatie van het gemeentehuis. In november 2017 is al €6.020.000 aan krediet vastgesteld, in het 

voorliggende voorstel wordt de raad gevraagd daar nog eens €2.300.000 aan toe te voegen. Als 

voornaamste verklaring wordt prijsstijgingen genoemd. Het prijspeil van het oorspronkelijk budget 

is 1 januari 2017 en door prijsontwikkeling van bouwmaterialen en de toenemende krapte op de 

aanbestedingsmarkt moet daar nu zo’n 35% bij. De reacties van de overige partijen waren 

verbijsterend laconiek. Het college werd gecomplimenteerd met het feit dat ze op tijd hadden 

aangekondigd dat er een verhoging zat aan te komen. Als CDA hebben we de vraag gesteld of het 

budget niet al in november een eerste update had moeten krijgen, waarmee het vertrekpunt 

duidelijker had vastgestaan en er nu wellicht een verhoging had gelegen maar veel minder fors dan 

nu het geval is. Temeer ook omdat juist op de punten, waaraan nu de verhoging wordt opgehangen, 

door CDA en VVD destijds is gehamerd. De renovatie moet in september starten, in het nu 

voorliggende budget zit nauwelijks ruimte om tegenvallers op te vangen.  
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Budget taakstellend 

College en coalitiepartijen rollen over elkaar heen om te stellen dat dit budget toch echt taakstellend 

is en dat het echt niet meer mag worden. Als CDA hebben we onze twijfels uitgesproken of dit wel 

realistisch is. Onze vraag aan de andere partijen in de raad of we niet ook kaders voor rapportage 

zouden moeten opschroeven (van eens per 4 maanden naar eens per maand) vond geen bijval: 

als de wethouder zegt dat dit het is, dan komt het goed, raadsleden zijn geen projectbewakers. Dat 

laatste zal waar zijn, maar als raad laten merken dat het menens is en dat je er bovenop zit lijkt het 

CDA geen overbodige luxe. Zeker niet als we net in een periode van amper 6 maanden €2,3 miljoen 

omhoog zijn gegaan. Alles bij elkaar opgeteld komen de totaal geraamde kosten voor de renovatie 

en alles wat daar bijkomt (tijdelijke huisvesting Vanenburg en interieur) nu op €9,8 miljoen. 

Niet/nauwelijks ruimte voor onvoorzien, ICT-budget moet nog worden vastgesteld. De stelling van 

het CDA dat we maar zo richting 10 miljoen gaan komt zo wel heel snel dichterbij.  Het voorstel 

komt nog in de raad en zal gelet op de bespreking wel doorgang vinden. Als CDA beraden we ons 

nog op een definitief standpunt. 

 

Vragen over de veiligheid fietsoversteek Steenenkamerseweg – Henslaere  

Naar aanleiding van reacties van burgers op de nieuwe fietsoversteek in de Henslaere hebben we 

vragen aan het college gesteld over de veiligheid van fietsers bij die oversteek. Volgens het college 

is er goed nagedacht over de oversteekplaats (ontworpen door een deskundig bureau). Zij ziet geen 

aanleiding om nu al actie te ondernemen. Nadat de oversteek helemaal is afgerond zullen er 

waarnemingen worden gedaan om te kijken hoe een en ander uitpakt. Ook zullen er na de renovatie 

van de Stationsstraat tellingen en snelheidsmetingen worden gedaan op de Henslaere.  

 

Nog een tip: voor wie geïnteresseerd is; commissie- en raadsvergaderingen zijn terug te 

zien/beluisteren op de website van de gemeente: putten.nl -> bestuur -> politiek portaal. 

 

Al met al heb ik twee interessante commissievergaderingen meegemaakt en nee, ik heb nog geen 

spijt van mijn keuze. Laat ons vooral weten als er zaken zijn die aandacht van het gemeentebestuur 

behoeven. Wij zetten ons daar graag voor in!  

 

Ik wens u allen een goede vakantieperiode toe. 

 

Wim van de Koot, Lid van de Commissie Economie, Bestuur en Openbare Ruimte 
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Nieuwe Secretaris CDA Putten 

door Gerike van Donkersgoed 

Mijn naam is Gerike van Donkersgoed, ik ben 27 lentes oud en ik ben 

docent biologie op het Christelijk College Groevenbeek. Daarnaast 

is dit jaar mijn eerste jaar als secretaris in het algemeen bestuur van 

CDA Putten. Dit is voor mij een nieuwe uitdaging waar ik tot zover 

veel plezier aan beleef omdat het een ontzettend gezellige en variërende groep mensen is die 

samen willen gaan voor een leefbaar, gezellig en sociaal dorp wat we kunnen doorgeven aan de 

toekomstige generatie.  

 

Uitgangspunten CDA 

Hierin zitten ook gelijk de vier uitgangspunten van het CDA welke mij erg aanspreken. Het 

rentmeesterschap waarbij we zorg dragen voor de natuur en cultuur omdat het ook belangrijk is dat 

toekomstige generaties hier nog van kunnen genieten. De gespreide verantwoordelijkheid waarbij 

we samenwerken en er voor elkaar zijn, de solidariteit die voor verbinding zorgt en de publieke 

gerechtigheid voor de bescherming van menselijke waardigheid. Deze vier uitgangspunten spraken 

mij erg aan en waren een belangrijke motivatie om lid te worden van het CDA. 

 

Bestuursfunctie 

Binnen het CDA ben ik gevraagd om de taak over te nemen van Wim van de Koot als secretaris in 

het algemeen bestuur van CDA Putten. Ik neem deze taak graag op me en hoop hierbij ook mijn 

steentje bij te dragen aan het CDA in Putten. Mocht u vragen hebben aan het algemeen bestuur 

van het CDA of mij een vraag willen stellen neem dan contact op met CDAPutten@gmail.com.  

 

Met vriendelijke groet,  

Gerike van Donkersgoed  

 

 

    Het komt er toch van! 
      

mailto:CDAPutten@gmail.com
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      Werkzaamheden aan de Voorthuizerstraat verlopen voorspoedig. 

        

                  Gabriëlschool   eindelijk officieel  geopend.
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