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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de CDA-afdeling Putten en verschijnt
twee keer per jaar in een oplage van 150 exemplaren.

Redactie
“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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De redactie
door Henk Mosterd
Voor u ligt de goed gevulde Kersteditie van de
CDA

Nieuwsbrief.

Gezien

de

bijzondere

omstandigheden hebben wij besloten om de
nieuwsbrief eenmalig in papiervorm uit te geven.
Er wordt namelijk al zo veel digitaal vergaderd dat
een ouderwets medium als een papieren
nieuwsbrief vast in de smaak valt!
In deze CDA Nieuwsbrief vindt u bijdragen van zowel onze raads- als
bestuursleden.

Verder

leest

kandidaatstellingscommissie;

u

ook

hoe

het

programmacommissie

gaat

met
en

de
het

campagneteam. De commissie die op zoek is naar een nieuwe voorzitter is
nog druk bezig en zal op een later tijdstip voor een terugkoppeling zorgen.
In 2021 kunnen wij geen nieuwjaarsreceptie organiseren maar we willen als
CDA Putten het nieuwe jaar niet zomaar aanvangen. Om elkaar toch de
gelegenheid te geven om elkaar te groeten en een heel goed, gezond en
gezegend 2021 toe te wensen hebben we besloten om een digitale CDA
PUBQUIZ houden. Doet u ook mee ? Wij hopen u op 2 januari digitaal te
ontmoeten! Voor meer details zie pagina 36.
Tot slot wil ik u hele goede en gezegende feestdagen toewensen!
Henk Mosterd
Eindredacteur Nieuwsbrief CDA Putten
Vanenburgerallee 14
3882 RH Putten
E-mail: henk.mosterd@gmail.com
Tel.: 06 25090028
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De voorzitter
door Gert Aalten
Nog enkele dagen en het is Kerst. We hebben het vaak over
de donkere dagen voor Kerst. In 2020 was het bijna het hele
jaar donker door de Coronapandemie.
Mensen werden ziek, overleden, gingen failliet of verloren hun baan. We
raakten uit balans. We misten en missen de zo noodzakelijke menselijke
contacten, het schouderklopje of het bemoedigende woord. We kijken
reikhalzend uit naar het nieuwe jaar. De massale inentingen die ons naar
een meer gewone maatschappij moeten terug brengen. Maar ook hier blijft
nog veel onzeker. Hoe lang duurt het allemaal nog? Ons geduld en onze
hoop worden tot het uiterste op de proef gesteld.
Gelukkig komt Kerst er aan. We mogen het nog maar in heel beperkte kring
vieren. Veel is er veranderd, maar één ding niet. Het al eeuwen oude
kerstverhaal, de geboorte van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Daar
mogen we licht, kracht en troost uit putten.
Normaal bent u van mij gewend, dat ik iets vertel over de plannen van het
bestuur. Belangrijk omdat we volgend jaar Tweede Kamerverkiezingen
hebben en we volop aan de gang gaan met de voorbereiding van de
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ik beperk mij deze keer. De
voorzitters van de verschillende commissies schrijven zelf iets over wat er
op stapel staat.
Twee punten van mijn kant nog :
Een woord van waardering aan de leden van de fractie. Ik hoop dat het u
is opgevallen. Met alle beperkingen die er dit jaar waren, gingen zij stug en
volhardend door met het raadswerk in het belang van de Puttense
gemeenschap. Heel veel dank daarvoor.

4

Ten tweede de digitale Algemene Ledenvergadering die we in november
hielden. Er stond maar één punt op de agenda, maar wel een belangrijk
punt. De kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. We
besloten Jaco Geurts en Evert Jan Slootweg hoger op de lijst te plaatsen.
Hopelijk heeft het resultaat en borgen we daarmee dat onze regio met
kwalitatief goede mensen (en een agrarische vertegenwoordiging) in de
Kamer vertegenwoordigd blijft.
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Screenshot/momentopname digitale Algemene Ledenvergadering
Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben, is er een “break” in het nieuws.
Hugo de Jong kiest voor het landsbelang als Minister van Volksgezondheid
en stopt als lijststrekker van onze Partij. Een moedig en respectvol besluit.
Een dag later weten we al, dat Wopke Hoekstra het stokje overneemt.
Hopelijk keert de rust in de partij nu terug. Het worden in ieder geval drie
spannende en interessante maanden.
Ik ga stoppen, mede namens ons bestuur wens ik u allen gezegende
kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. Of zoals we vroeger zeiden” veel
heil en zegen in het nieuwe jaar”.
Gert Aalten
Voorzitter CDA Putten

advertentie
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Putten-Zuid
door Gertine Elsenaar
In deze nieuwsbrief wil ik het hebben over Putten
Zuid. Na de wijk Rimpeler wordt dit de eerstvolgende
uitbreidingswijk voor Putten.
Putten-Zuid

moet

tussen

Van

Geenstraat,

Nijkerkerstraat, Beitelweg en Hooiweg komen te
liggen. Als dit gebied helemaal ontwikkeld is voor woningbouw dan worden
hier tussen de 1000 en 1500 woningen gebouwd. Natuurlijk wordt deze wijk
niet in een paar jaar vol gebouwd. Het streefbouwtempo ligt nog steeds
tussen de 100 en 125 woningen per jaar.
Er is een projectbureau ingeschakeld om de eerste ideeën op papier te
zetten. Als gemeenteraad hebben we (digitaal) enkele nieuwbouwwijken in
het land bezocht en daar ideeën opgedaan. In de commissievergadering
van 16 november konden alle partijen hun eerste wensen voor de nieuwe
wijk kenbaar maken. Ik begon mijn betoog met de woorden: “je kunt deze
wijk maar een keer goed opstarten.” Hiermee bedoelde ik dat we de
agrariërs,

die

noodgedwongen

moeten

vertrekken,

goed

moeten

behandelen en hen netjes uitkopen. Aan de hand van een paar thema’s heb
ik de gedachten van de CDA-fractie naar voren gebracht.
Dorpse uitstraling: De wijk moet passen bij de rest van Putten.
Appartementen zijn gewenst maar moeten niet te hoog worden. Het CDA is
en blijft een voorstander van het behouden van historische structuren. Dus
in dit gebied de bestaande houtwallen behouden en waar nodig versterken.
Dit geldt natuurlijk ook voor de wegen, watergangen en waardevolle
gebouwen. Historische elementen geven een wijk karakter.
Levendige wijk: het moet geen slaapwijk worden waar iedereen ’s morgens
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vertrekt en ’s avonds weer naar huis komt en de deur achter zich dicht trekt
tot de volgende ochtend. Een school is onder andere belangrijk voor de
levendigheid. Deze school kan het hart van de wijk worden door daar meer
te organiseren dan onderwijs zoals bijvoorbeeld een buurthuis. Natuurlijk
moet er groen in de wijk komen maar dat kan ook in de vorm van
volkstuinen. Ook dit zorgt voor levendigheid. Er zijn waarschijnlijk veel
creatievere mensen die nog meer ideeën hebben om een wijk compleet te
maken.
Verkeer: De van Geenstraat mag geen barrière zijn met de overige wijken.
Dat wil zeggen dat deze weg afgewaardeerd moet worden, de groenwal
weg en verkeersverbindingen maken met de overige wijken van Putten.
De van Geenstraat fungeert nu als rondweg en er moet een nieuwe echte
rondweg om Putten-Zuid komen die aansluit op Henslare.
In de wijk zijn goede wegen noodzakelijk, maar goede fietsverbindingen zijn
zeker zo belangrijk. Met goede fietspaden stimuleer je het gebruik van de
fiets. Dit heeft een aantal voordelen: het is gezonder en de parkeerdruk bij
bv het station en het centrum wordt verminderd.
Duurzaamheid: De architecten willen waarschijnlijk de meest duurzame wijk
van heel Nederland bouwen. Dat is een loffelijk streven, maar het moet ook
een betaalbare wijk worden. We willen juist dat starters op de woningmarkt
hier een eerste huis kunnen kopen of huren. Duurzaam bouwen is goed
maar wel met beide benen op de grond en met een nuchter hoofd. Als je zo
rondvraagt wat voor een soort huis mensen in Putten willen hebben dan
zegt bijna iedereen: een gewoon huis met een tuintje. Ook dat mag in de
wens om een bijzondere wijk te bouwen niet uit het oog worden verloren.
Dit waren zo de eerste basis punten die de CDA-fractie het college heeft
meegegeven om de eerste plannen te gaan ontwikkelen. We zullen dit
onderwerp nog vaak bespreken in commissie en raad. Ook voor deze wijk
zullen er lastige afwegingen gemaakt moeten worden. Daarover zal ik u
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zeker informeren en raadplegen. Putten-Zuid is een project voor de
toekomst. Het is fijn dat we ons met de toekomst kunnen bezighouden. Dit
geeft hoop.
Ik wens u allen goede en gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2021.
Ik hoop dat we elkaar in 2021 in goede gezondheid weer fysiek kunnen
ontmoeten.
Gertine Elsenaar,
Fractievoorzitter CDA Putten
advertentie:
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De toekomstbestendigheid van Putten
door Jan van Meerveld
Het afgelopen half jaar is het vrij rustig geweest in
de commissie Ruimte. Voor het CDA komt dat
goed uit, aangezien ik hierin het enige CDAfractielid ben. Vooral het feit dat in deze
collegeperiode de wegen naar EBOR zijn gegaan
scheelt een slok op een borrel.
Wat kwam er de afgelopen maanden zoal aan de orde in de commissie
Ruimte? In de vergadering van 15 oktober kwam de verordening
Toekomstbestendig wonen Gelderland aan de orde. Het college stelde voor
om deze verordening in de plaats te laten komen van de oude SVnduurzaamheidsverordening. Zoals u in de namen van de verordeningen al
kunt aflezen zit er best wel wat licht tussen deze twee verordeningen.
Duurzaamheid is wel iets anders dan levensloopbestendigheid. Toch waren
we niet op voorhand tegen. Vooral voor ouderen biedt de nieuwe
levensloopbestendige regeling veel mogelijkheden.
Duurzaamheidsmaatregelen zijn voor hen niet altijd rendabel, maar het
levensloopbestendig maken van de woning is dat uiteraard wel. Ook voor
de gemeente zitten er financiële voordelen aan: de rente op deze leningen
is voor de gemeente zo’n 1,6%, en daarmee winstgevender dan het
schatkistbankieren tegen 0%. In het raadsvoorstel werd het budget voor de
duurzaamheidslening 1-op-1 overgeheveld naar de toekomstbestendige
regeling. Kan dat zo maar? Het CDA had hier vraagtekens bij. Kun je geld
dat voor duurzaamheid is bedoeld nu voor iets anders inzetten? Daarom is
in de nieuwe verordening een voorwaarde opgenomen: om voor de lening
in aanmerking te komen moest er minstens één duurzaamheidsmaatregel
bij zitten. Ik vroeg aan de wethouder of je ook een lening kan krijgen als het
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nettoresultaat

van

deze

maatregelen

niet

duurzamer

maar

juist

energieverspillender is. Als je bijvoorbeeld één klein muurtje laat isoleren
(duurzaamheidsmaatregel) en tegelijkertijd een elektrische garagedeur en
een airco van 20.000 Watt laat plaatsen? Wethouder Koops kon of wilde
het antwoord niet geven, maar wethouder ’t Jong bevestigde dat dit
inderdaad mogelijk is.
Er zitten dus een aantal mooie aspecten aan deze nieuwe regeling maar je
wil wel in de peiling houden hoeveel leningen we gaan verstrekken aan
duurzame en hoeveel aan niet-duurzame maatregelen. Het geld is immers
afkomstig uit het duurzaamheidspotje. Het CDA diende daarom in de raad
een amendement in dat na 1 jaar een evaluatie plaatsvindt zodat we kunnen
bijsturen als dat nodig is. Dit amendement werd met algemene stemmen
aangenomen, net als het voorstel in hoofdzaak.
In dezelfde

commissievergadering

diende

Gemeentebelangen een

bespreeknotitie in om de informatievoorziening van het college over
ruimtelijke plannen tegen het licht te houden. Soms heeft GB namelijk de
indruk dat het college zich welwillend uitlaat tegenover initiatiefnemers van
plannen en zo de raad tegen de muur zet waardoor ze niet tegen durven te
stemmen. GB vroeg zich in de commissie af of dit gevoel werd gedeeld.
Volgens mij een serieuze vraag en een volwassen gemeente durft zijn eigen
handelen van tijd tot tijd eerlijk te evalueren. En als je je niet in het beeld
herkent, kun je dat gewoon zeggen. WijPutten reageerde echter als door
een adder gebeten, ging helemaal niet op de gespreksvragen in, maar
gingen over tot het beschuldigen van GB van van alles en nog wat. Het
regende aan jij-bakken en ook het college zat hoog in de gordijnen. De
discussie ontaarde helaas in een loopgravenstrijd, waarbij we niet
gezamenlijk ons handelen en evalueren en op zoek gaan naar de waarheid,
maar elkaar over en weer beschuldigen. Toch jammer als je als gemeente
een lerende organisatie wilt zijn…
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Tot slot, het gaat de laatste jaren niet zo goed met de weidevogels. Waar
het pakweg 50 jaar geleden de grutto’s, kieviten en scholeksters bij wijze
van spreken af en aan vlogen, is het de laatste decennia helaas veel stiller
geworden in de polder. Dat gaat veel mensen, en ook het CDA aan het hart.
Daarom diende wij in de Begrotingsraad de motie ‘bloemrijke akkerranden’
in. Hiermee worden akkerranden (meestal zo’n 6 meter) ingezaaid met
kruidenmengels die de biodiversiteit ten goede komen. O.a. in Nijkerk
hebben ze hier goede ervaringen mee. De motie riep het college op om te
onderzoeken hoe de zadenmengsels beschikbaar worden gesteld en met
een plan te komen op het opbrengstverlies van de boer te compenseren en
de resultaten hiervan voor het 1e kwartaal van 2021 aan de raad voor te
leggen. Deze motie werd unaniem aanvaard. Mooi om ook als
oppositiepartij concrete resultaten binnen te kunnen slepen!
We leven nu in spannende tijden. Veel mensen en vooral ouderen voelen
zich angstig door het virus. Ook in het Kerstverhaal zijn mensen bang. In
Lukas 1 zijn zowel Zacharias als Maria zeer bevreesd, maar de Engel Gods
zegt tegen allebei: Vreest niet! Het Christuskind heeft immers de angst
overwonnen. Ik wens u dat besef toe, en een voorspoedig 2021.
Jan van Meerveld
Fractielid CDA Putten
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Uitdagingen in de
commissie samenleving
en update vanuit het
campagneteam
door Annemarie van de Brug
Dit jaar zijn er in de commissie Samenleving veel
onderwerpen de revue gepasseerd. Er waren grote
regionale stukken waarbij het altijd moeilijk is om
het Puttense geluid te vinden, maar er waren ook
veel echte lokale onderwerpen. Eén zal u allen niet ontgaan zijn: de aloude
discussie over de keten.
Januari van dit jaar besloot het college om een einde te maken aan het
bestaande gedoogbeleid wat sinds 2009 actief was. De gemeenteraad
besloot destijds om geen nieuwe vergunningen af te geven voor nieuwe
keten, maar er moest wel een alternatief worden gezocht door de gemeente
om onze jeugd wel iets te kunnen bieden. Toen het college de keten begin
dit jaar informeerde dat zij de deuren moesten sluiten, ontplofte het in de
media. Voor- en tegenstanders meldden zich en de wethouder besloot om
niet te handhaven tot het opnieuw aan de gemeenteraad werd voorgelegd.
In oktober kregen we in de commissie de bespreeknotitie, waarin het
college aangaf de keet op eigen terrein – zoals een schuur of een hut - als
een verlengde huiskamer te willen beschouwen. Hiermee legaliseren we
keten die onder toezicht van de pandeigenaar staan. Het college legt de
verantwoordelijkheid hiermee bij ouders en/of verzorgers. Een insteek die
het CDA begrijpt, maar we hebben ons tijdens de bespreking wel
uitgesproken wat we dan doen voor alle mensen die overlast van een keet
ervaren. Onze jongeren hebben een plek nodig waar ze kunnen
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samenkomen, dat vindt het CDA ook. Een alternatief heeft de gemeente
(nog) niet geboden, dus we kunnen ons vinden in deze aanpak. Er is wel
een maar; we kunnen natuurlijk allemaal bedenken dat er situaties zijn
waarop er geen tot weinig toezicht is op de jongeren in een keet, en juist in
die gevallen zal de gemeente ook haar verantwoordelijkheid moeten
nemen. In de commissie hebben we bij de wethouder aangedrongen dat hij
contact houdt met de keten en zodra er signalen zijn van de buurt dat het
misgaat zal er ingegrepen moeten worden. Voor nu zijn de keten in deze
‘huiskamer’-vorm dus legaal maar we houden vinger aan de pols in
hoeverre er toch actie nodig blijkt.
Naast de ketendiscussie hebben we het in Samenleving vooral over zorg
en welzijn. Dit jaar een extra uitdaging, want met al torenhoge kosten op
Jeugd en WMO is een coronacrisis met alle gevolgen van dien bijna niet te
doen. Ook het vertrek van wethouder Priem en de beëindiging van de
samenwerking met Buurtzorg Jong heeft de nodige druk opgeleverd voor
de ambtenaren maar ook voor de zorgprofessionals die in ons dorp actief
zijn. Sinds dit jaar wordt de jeugdzorg door de gemeente Putten geregeld,
als een kind een hulpvraag heeft wordt deze door de consulenten van de
gemeente op de juiste manier begeleid naar passende hulp. Tenminste, dat
is het doel, maar ik maak me zorgen of dit wel op de gewenste manier
gebeurd op dit moment. In de commissie hebben we al vaak gesproken over
het gevoel in de gemeenteraad dat we niet genoeg weten van de situatie.
Er bekruipt me het onaangename gevoel dat er teveel mensen (en daarmee
ook kinderen) de drempel om naar de gemeente te gaan voor hulp veel te
hoog vinden en die dus niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Als we hier
niet mee aan de slag gaan, komen deze gevallen in een later stadium
alsnog in een zorgtraject, wat vaak nog zwaarder en duurder is. Voor alle
partijen is dat een ongewenste situatie.
Reden temeer om scherp te zijn op de stand van zaken. We hebben de
wethouder gevraagd om ons begin van 2021 een duidelijke evaluatie te
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kunnen geven, zodat we kunnen beslissen of dit de juiste aanpak is.
Daarnaast hebben we als raad ook een taak om het college te toetsen of
de keuzes die gemaakt worden wel conform beleid zijn. Deze nieuwe
aanpak mocht niet leiden tot een bezuiniging op de hulpvraag, en we zullen
goed moeten controleren of dit ook daadwerkelijk het geval is. Het is goed
om efficiënter te werken en daarmee te besparen, maar dit mag zeker niet
ten koste gaan van de hulp die mensen nodig heeft. We kunnen mijns
inziens beter gaan besparen op de vele bureaucratische processen, het
continu wijzigende beleid en de administratieve rompslomp, daar valt nog
genoeg te halen…
Vooruitkijkend naar 2021 hopen we op een duurzame oplossing voor de
coronacrisis en dat we in Putten de (jeugd)zorg beter kunnen beheersen en
onder controle krijgen. Als CDA’ers kijken we ook naar maart, waarin we
natuurlijk hopen op een mooi resultaat voor onze partij in Den Haag. Deze
zullen ongetwijfeld door corona op een andere manier verlopen, maar er zal
alsnog campagne gevoerd moeten worden. Dit jaar mag ik ook mijn steentje
bijdragen aan het campagneteam, en daar zullen we in het begin van het
nieuwe jaar mee aan de slag gaan. Er zullen waarschijnlijk niet zoveel
festiviteiten mogelijk zijn, dus we worden uitgedaagd om op een creatieve
manier toch iets leuks te kunnen doen. Met de samenstelling van het huidige
campagneteam maak ik me daar geen zorgen om en het is een goede
repetitie voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022! Laten we er voor
gaan, met elkaar.
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Dan om met een positieve noot af te sluiten; de gemeenteraad steunde
tijdens de begroting in november van dit jaar unaniem de motie van het CDA
om tegen eenzaamheid te strijden. Iets om trots op te zijn! Een echt CDA
punt, dus laten we dit dan ook met elkaar uitdragen. Zeker in deze moeilijke
tijd voor ons allemaal. Ik wens u een Gezegend kerstfeest en alle goeds
voor het nieuwe jaar.
Groeten,
Annemarie van de Brug
Fractielid CDA Putten

advertentie
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advertenties
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Zonnestraaltjes door
donkere wolken
door Wim van de Koot
Beste CDA-ers,
We spoeden ons met rasse schreden richting het einde
van 2020. In heel veel opzichten een memorabel jaar!
De Coronapandemie trekt nog steeds diepe sporen in ons aller dagelijks
leven. De laatste raadsvergadering moest ik aan me voorbij laten gaan
vanwege een coronabesmetting. Zo’n drie weken geleden kwam Corona via
een gezinslid binnen en ons hele gezin kwam aan de beurt. ’t Waren pittige,
’t waren zware weken, maar inmiddels mochten we allen herstellen.
Corona maakt me er (opnieuw) van bewust dat we niet alles in de hand
hebben. Iemand zei onlangs tegen me: 2020 wil ik zo snel mogelijk
vergeten, dit was een verloren jaar! Ik begrijp dat iemand dat zegt en toch
ben ik het er mee oneens. Zeker, het is lastig als je op je werk en in de
politiek niet of veel moeilijker collega’s en andere mensen kan en mag
ontmoeten. En ook wil ik niets afdoen aan de grote moeite en zorgen die
veel ondernemers en hun gezinnen doormaken vanwege de crisis. En wat
te denken van de nertsenhouders die hun bedrijfsvoering 3 jaar eerder dan
gedacht zelfs helemaal moesten staken, en waarvan er in Putten één op
last van de overheid werd geruimd. Dan komt er wel heel veel op je af. Of
van de eenzaamheid die ouderen of kwetsbaren ervaren. En de jongeren
die hun vrienden veel minder kunnen zien, en grote delen van hun lessen
online moeten volgen. Ook dat zijn zeker geen gemakkelijke zaken waar ik
licht aan voorbij wil gaan.
Toch hoop ik dat u, net als ik, terugkijkend op 2020 in staat bent
zonnestraaltjes te ontdekken die door de donkere wolken prikken. Om er
een paar te noemen: We hadden een zomer met veel mooi weer, en toen
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de coronaregels tijdelijk minder streng waren heb ik buiten toch nog veel tijd
kunnen doorbrengen met familie en vrienden. Op het werk en in de politiek
hebben we met digitale middelen nieuwe wegen gevonden om met elkaar
te kunnen overleggen en dingen voor elkaar te kunnen krijgen. Er wordt
hard gewerkt om uit de crisis te komen, we mogen uitzien naar betere tijden.
Dan kijk ik toch met dankbaarheid terug op dit jaar, met in gedachten ook
het Bijbelwoord ‘Dankt God in alles want dit is de wil van God in Christus
Jezus over u.’
Nog even terug naar de politiek. De maanden vanaf de zomer werden weer
beheerst door verkeersdossiers. Allereerst het sneuvelen van het
bestemmingsplan voor de Zuiderzeestraatweg. We hebben hierover
kritische vragen aan het college gesteld, omdat naar de mening van het
CDA hier echt fouten zijn gemaakt. In de aanpak, in de communicatie.
Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan, ruim een jaar geleden,
is het college kritisch bevraagd. Is alles gecheckt, is alles in orde. Kan deze
aanpak met ruim herbestemmen wel? Nu staan we nog steeds met lege
handen. En vanuit de omgeving vernamen we de kritiek op de wijze waarop
gecommuniceerd is met betrokkenen en aanwonenden. Intussen verkeert
het weggedeelte Zuiderzeestraatweg/Waterweg nog steeds in zeer slechte
staat, en daarin komt voorlopig nog geen verandering.
Verder kregen we in de laatste vergadercyclus de kredietaanvraag voor de
reconstructie van de Stationsstraat voorgelegd. Een dossier dat ook al
geruime tijd loopt. Vorig jaar is de gebiedsvisie voor deze weg vastgesteld
in de Raad. Daarin zijn uitgangspunten opgenomen: verbeteren van de
veiligheid, goede bereidbaarheid voor hulpdiensten (richting A28 en
Keizerswoert) en OV-diensten richting het station. En het handhaven van
de ontsluitingsfunctie vanuit het dorp. Tijdens de raadsvergadering waarin
de gebiedsvisie werd vastgesteld (voorjaar 2019) heeft het CDA een
amendement ingebracht om bij de uitgangspunten ook de snelheid van 50
km/h op te nemen. Dat amendement heeft het toen niet gehaald. Het college
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is vervolgens aan de slag gegaan met het ontwerp, en is daarbij, mede na
raadplegen van aanwonenden, uitgekomen op een deel ‘erftoegangsweg’
met 30 km/h en een deel ‘gebiedsontsluitingsweg’ met 50 km/h.
Deskundigen geven evenwel aan dat de inrichting van de 30 km/h zone niet
past bij dat snelheidsregime. Daarvoor zouden een ander verhardingstype
(klinkers i.p.v. asfalt), meer en hogere drempels (niet haalbaar vanwege
hulpdiensten en OV; tevens tegen de wens van de aanwonenden en ook
onhaalbaar voor de noodzakelijke doorstroming) en/of versmallingen
noodzakelijk zijn. De politie concludeert dan ook dat zij niet zal optreden
tegen snelheidsovertredingen in de 30 km/h zone. Het CDA vreest dat deze
strijdigheid met zich brengt dat de gewekte verwachtingen in de praktijk niet
haalbaar en realistisch zijn. En dat dat ook in de toekomst leidt tot
onveiligheid op deze weg.
Stationsstraat vanuit de lucht bekeken
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De wijze waarop het proces Stationsstraat is doorlopen hebben we in de
achterliggende jaren vaker gezien. In de raad heeft het CDA er bij herhaling
op aangedrongen dat het college integraal verkeersbeleid aan de raad

voorlegt en met de raad gezamenlijk vaststelt. Het is goed om
aanwonenden te betrekken in de aanpak van ‘hun’ weg. Maar de stap die
wordt overgeslagen is dat er op een structurele wijze eerst en primair naar
het algemeen belang wordt gekeken, voordat er (onrealistische) beloften
worden gedaan. Binnen die kaders kan dan vervolgens het gesprek met
aanwonenden worden gevoerd. Iedereen wil graag wonen aan een veilige
weg met liefst zo weinig mogelijk verkeer, maar er is natuurlijk wel een
verschil of je aan de Stationsstraat woont of aan – bijv. – de Van
Oldebarneveltstraat.
In de raad hebben we nog een poging gedaan om middels een amendement
als voorwaarde bij het krediet te stellen dat het ontwerp wordt aangepast.
Daarbij zouden dan én de kaders uit de gebiedsvisie moeten worden
gevolgd én ook de politie bereid moeten zijn tot handhaving. De enige
manier waarop dat lijkt te kunnen is de hele weg als gebiedsontsluitingsweg
op 50 km/h te houden. De verbeteringen op het gebied van veiligheid zitten
dan besloten in i) weren van vrachtverkeer, ii) versmallen van de rijbaan en
iii) handhaving van de snelheid bij (te veel) overtredingen. 50 km/h niet als
randvoorwaarde, maar als logische conclusie. In de raad kregen we geen
steun voor ons amendement. Ondanks veel gemor en ontevredenheid in de
voorbereidende commissievergadering tekende de meerderheid van de
raad klakkeloos ruim 2 miljoen euro krediet bij het kruisje af. Als CDA-fractie
hebben we tegengestemd. De schop zal naar verwachting snel de grond in
gaan: voorjaar 2021. Als CDA hopen we dan maar dat er ook nog tijd en
aandacht overblijft om het dossier Zuiderzeestraatweg/Waterweg vlot te
trekken. Daarvoor ligt het krediet van ruim 2,9 miljoen euro namelijk al sinds
juli 2017 (!) werkeloos te wachten, terwijl deze weg er veel slechter aan toe
is dan de Stationsstraat.
De behandeling in de raad moest ik als gezegd aan me voorbij laten gaan.
Collega Gertine Elsenaar heeft het met verve overgenomen, waarvoor ik
haar zeer erkentelijk ben.
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Ik ben hiermee aan het einde van deze bijdrage gekomen. Rest mij nog u
en allen die u lief en dierbaar zijn goede en gezegende Kerstdagen en een
goede jaarwisseling toe te wensen. Ik hoop en bid u toe dat u ondanks alles
wat zonnestraaltjes door de donkere wolken kunt vinden!
Wim van de Koot
Fractielid CDA Putten

advertentie
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De Nederlandse
landbouw en de
beeldvorming in de
media
Door Cor Molenaar
Als landbouw exporterend land staan wij als
tweede

grootste

producten

op

exporteur
de

van

agrarische

wereldranglijst!

Dit

vertegenwoordigd een bedrag van 94,5 miljard euro. Zowaar een grootse
prestatie. Anders als critici denken, is van dit bedrag een groot gedeelte de
doorvoer van grondstoffen naar andere landen, dus bijv. Rotterdam als
doorvoerhaven, maar ook innovatieve kennis naar landen, kennis, innovatie
en vindingrijkheid. Alle takken van sport zijn hierin vertegenwoordigd, zoals
de visserij, de sierteelt, de veredeling enz. Dus wel anders dan de bewering
van de groene ( linkse) lobby die een beeld scheppen van de landbouw die
bestaat uit de bio industrie. Dit terwijl de Nederlandse land en
tuinbouwsector tot de meest duurzame en diervriendelijke van de hele
wereld horen. Dus de beeldvorming van vervuiler en milieucrimineel in
plaats van duurzame voedselproducent.
En deze negatieve beeldvorming heeft ook een weerslag op de jonge
boeren, die twijfelen of men wel verder wil gaan met een bedrijfsovername,
of naar andere mogelijkheden zoeken in het buitenland. De belangstelling
voor emigratie naar landen binnen en buiten de EU is de laatste jaren
geweldig toegenomen. Zelf was ik vanuit mijn beroep bezig met enkele
projecten bij boeren, maar die afgeblazen werden omdat men ging
emigreren naar Canada. Een groot verlies voor ons land, innovatieve
mensen met een hart voor ons voedsel, die elders hun heil gaan zoeken.
(persoonlijke voetnoot van mijzelf, wat voor mensen krijgen we er voor
terug, maar dat is een andere verhaal).
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Een ander probleem is in mijn optiek het verschil tussen wat de boer
ontvangt voor zijn product, en wat de consument betaald voor dit
eindproduct. Een mooi voorbeeld zijn eieren, de Barneveldse eiernotering
voor scharreleieren geeft een prijs aan van rond de 4,5 cent per ei. Als ik in
de winkel kijk naar de prijs van scharreleieren, zie ik prijzen van € 1,89 per
doosje van 10 bij onze lokale supermarkt, en opgaande naar boven. Dus
18,9 ct per ei in de winkel ten opzichte van 4,5 cent per ei voor de producent.
Dit product is dus onbewerkt vanaf de producent via de eierhandelaar naar
de supermarkt.
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Aangezien de agrarische sector ( terecht) aan steeds meer welzijn en milieu
eisen moet voldoen, dus de kostprijs ook omhoog gaat, blijft de prijs voor
de producent gelijk, waardoor zijn marge steeds kleiner wordt. Dus de lage
verdiensten, en een negatieve beeldvorming in de media, veroorzaken een
steeds mindere animo voor bedrijfsopvolgers.
De enorme passie die jonge boeren voor hun vak (= roeping ) hebben geeft
perspectief. Ook de technische innovaties om uitstoot en milieubelasting te
reduceren geven hoop op een duurzamere agrarische sector in Nederland.
Laten we ook eerlijk zijn en de vraag durven te stellen of mega bedrijven in
Nederland gewenst zijn. Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat

gezinsbedrijven de meest optimale bedrijfsvorm is. Een eerlijke prijs voor
de producent, een innovatievere landbouw, een positievere beeldvorming
voor onze voedselvoorzieners geven een andere beeld die een nieuwe
generatie boeren creëert die we moeten koesteren. Vanuit het CDA hebben
wij 2 zeer betrokken agrarische specialisten, namelijk Jaco Geurt uit onze
eigen regio, en Eline Vedder ( kandidaat kamerlid).
Als u ons verkiezingsprogramma leest waarin de landbouw een groot
aandeel heeft, kunt u bovenstaande punten terugvinden. Ik wens u in ieder
geval een mooi, positief en gezond jaar toe waar gezonde Nederlandse
landbouwproducten deze gezondheid ondersteunen. En indien mogelijk
koop uw eieren, vlees, groenten direct bij de boer in uw buurt of bij
initiatieven als Puur dichtbij, een initiatief om voedsel geteeld door
plaatselijke agrarische ondernemers direct bij de consument te brengen.
Cor Molenaar
Bestuurslid CDA Putten

Screenshot website PuurDichtbij
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Een overheid die er
voor de burgers is
Door Evelien Boeve- van den Brink
De meesten van jullie zullen mij wel kennen.
Maar voor degenen die alleen mijn naam
kennen omdat deze als secretaris van het CDA
onder alle correspondentie staat, zal ik mij even voorstellen:
Mijn naam is Evelien Boeve-van den Brink, ik ben 43 jaar en al 20 jaar
getrouwd met Bert. Samen hebben wij 3 kinderen Bart (18), Tijs (16) en
Wilke (12). In mijn dagelijks leven ben ik naast moeder ook 3 dagen
werkzaam bij Guliker’s Gas en Oliehandel. Hier hoor ik inmiddels bij de
inventaris want ik werk hier al 24 jaar. Tot 2 jaar geleden zat ik “beneden”
bij de receptie, maar inmiddels ben ik naar “boven” verhuisd en ben ik
binnendienstmedewerker. Ik ondersteun de vertegenwoordigers door veel
administratieve klussen van ze over te nemen. In mijn werk is het erg
belangrijk dat we klantvriendelijk zijn en altijd naar oplossingen zoeken die
de klant tevreden houdt.
Dit brengt mij gelijk bij het punt wat ik zo interessant vindt aan politiek. Want
hoe zorg je er nu voor dat de overheid er voor de burger is! Dit speerpunt
van CDA’er Pieter Omtzigt ligt mij zeer aan het hart. Toen ik pas de verhoren
inzake

de

toeslagenaffaire

bekeek

op

t.v.

kreeg

ik

last

van

plaatsvervangende schaamte. Ongelooflijk dat er veel mensen van deze
misstanden wisten en er niet werd ingegrepen. Terwijl er zoveel
onschuldige burgers financieel de afgrond in werden gedreven. Goed dat
hier grondig onderzoek naar wordt gedaan, maar het zou nog beter zijn als
de slachtoffers sneller gecompenseerd zouden worden. Het duurt allemaal
veel te lang.
Een overheid die niet klantvriendelijk is en (voor ons idee) alleen maar
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regels bedenkt om de burgers en ondernemers bezig te houden is een
slechte zaak. Ik heb goede vriendinnen die in de zorg werken en graag veel
van hun werkzame tijd aan de bewoners/patiënten willen besteden, maar
ze zijn soms drukker met de administratieve rompslomp dan met mensen
verzorgen.
Als CDA moeten we staan voor een overheid die er is voor burgers,
ondernemers en boeren. Een overheid die hen ondersteunt en faciliteert.
Graag wil ik tot slot u allen hele fijne feestdagen wensen, we hopen elkaar
in het nieuwe jaar weer te ontmoeten. Mijn wens voor het CDA is dat we
een goed resultaat halen bij de verkiezingen en plaatselijk hoop ik dat we
een nieuwe voorzitter vinden zodat Gert de voorzittershamer met een
gerust hart kan overdragen.
Hartelijke Groet,
Evelien Boeve-van den Brink
Secretaris CDA Putten
Koop lokaal – juist in deze tijd!
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Een tijd van bezinning
is belangrijk
Door Jannet van Winkoop

Als uw penningmeester mag ik een bijdrage
leveren aan deze nieuwsbrief. Het is een
uitgave die rondom de kerst bezorgd wordt.
Ten eerste mag ik de wens uitspreken dat het
goed met u gaat!
In deze tijd word je toch wat stil gezet en kun je mijmeren over het afgelopen
jaar, een tijd van bezinning. Dat is denk ik heel goed voor een mens, we
zijn niet gemaakt om maar door en door te gaan. Terwijl ik dit schrijf op deze
ochtend en de natuur zie, het heeft een beetje gevroren, dan slaapt de
natuur ook. Zodat ze in het voorjaar weer uitbundig zijn nieuwe scheuten en
knoppen kan ontwikkelen. Ook wij kunnen deze tijd gebruiken om nieuwe
plannen te ontwikkelen en ideeën uit te werken.
Voor ons persoonlijk geld dit ook, ons bedrijf staat leeg en nu? Wat is er
mogelijk in de landbouw of op een ander gebied? Zelf heb ik er weleens
moeite mee dat alles zo snel gaat, snel reageren op een app bericht of een
mail. Als je er even over nadenkt gaat het vaak anders. Het CDA is een
mooie club met fijne mensen die er toe doen en om elkaar geven. Dat is
heel belangrijk in deze vluchtige tijd.
Met zijn allen gaan we er weer voor, er komen verkiezingen aan en er
moeten mensen gevonden worden die ons willen helpen. We kunnen het
als bestuur niet alleen, we hebben elkaar nodig om het CDA op de kaart te
zetten. Schroom niet om contact op te nemen als je iets voor ons betekenen
wilt.
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Ik mag afsluiten met u Gezegende kerstdagen en een Gelukkig 2021 te
wensen met allen die u lief zijn.
Met vriendelijke groet,
Jannet van Winkoop

Penningmeester CDA Putten

Advertentie
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Bericht in de krant
Door Rien van de Brug
Op vrijdagavond 4
december las ik
het volgende
bericht in de
krant; “Twee
scooterrijders
botsen op
Voorthuizerstraat”.
We lezen er snel
overheen, maar de gevolgen voor de bewuste weggebruikers kunnen
ingrijpend zijn. De ambulance werd gebeld en 1 bestuurder moest
meegenomen worden naar het ziekenhuis in Ede. 4 gekneusde ribben en
eentje gebroken. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Een
scooter helemaal in de prak. Dit ongeluk gebeurde precies op het punt waar
het fietspad aanzienlijk smaller wordt. De scooterrijder vanuit Putten kon
geen kant op toen de tegenligger vanuit het licht van de kern Huinen, het
donker inreed en de situatie niet goed kon inschatten.
Opletten dat we niet immuun worden voor dit soort berichten. De discussie
rond de Voorthuizerstraat en een zuidelijke rondweg om Putten duurt al
decennia. Iedere Puttenaar maakt gebruik van de Voorthuizerstraat en/of
van het enorm smalle fietspad. Beiden zijn ook nog eens in een slechte
staat en het fietspad is op bepaalde plekken niet meer dan 1.20 meter
breed.
Voor mij is het onbegrijpelijk dat de Puttense politiek zo stil is, rond de
verbetering deze belangrijke verbinding. Vele studies en adviseurs zijn, in
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de loop de jaren, gekomen en gegaan. De tijd tikt door en niemand voelt
zich verantwoordelijk. De weg en het fietspad is niet ontworpen voor het
huidige verkeersaanbod. Dat is overigens al jaren bekend. In juni 2018 is
door de Provincie Gelderland een uitnodiging verstuurd voor het vormen
van een klankbord groep. Een zeer gevarieerd gezelschap van mensen die
op een of andere manier zich betrokken voelen rond de veiligheid van de
weg.

Van

boswachter,

Stichting

Milieu

Putten,

boeren,

verkeersdeskundigen , fietsers, het bedrijfsleven en weggebruikers. Deze
groep is 8 keer bijeengekomen en is tot een duidelijk advies gekomen. Het
fietspad zal verbreed moeten worden tot 3 a 4 meter en ook de
Voorthuizerstraat moet minimaal 1,50 meter breder worden. Waar mogelijk
een bredere berm tussen fietspad en de weg en/of het aanbrengen van
bijvoorbeeld houten vangrails. De laatste vergadering was februari 2019. Ik
hoop dat de uitvoering gauw volgt.
En dan, de eeuwenoude discussie over de zuidelijke rondweg. Ik vind het
onbegrijpelijk dat de politiek zo weinig doet met dit onderwerp. Met alle
recente ontwikkelingen van de wegen in Putten is de behoefte aan goede
ontsluitingswegen alleen maar groter geworden. De Van Geenstraat is een
enorm drukke weg en fungeert op nu als rondweg. Door de vele fietsers
ontstaan onoverzichtelijke situaties. Ik hoop dat nu ‘Putten Zuid’ in
ontwikkeling is, het college eindelijk de stap naar de provincie zet om geld
te werven voor een rondweg. Putten zou enorm gebaat zijn bij een weg
zoals Voorthuizen heeft aangelegd. Gelukkig pakt onze fractie dit
onderwerp telkens weer op en komt het bij elke kans weer ter sprake!
Veiligheid staat voorop, juist op de weg! Ik wens u allen Gezegende
kerstdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Groeten,
Rien van de Brug

Bestuurslid CDA Putten
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Wat maakt het CDA Putten
zo uniek
door Henk Mosterd
Waarom zou u in Putten lokaal op het CDA
stemmen? Welke politieke onderwerpen spelen
momenteel en in de toekomst een belangrijke
rol? Waarin onderscheiden wij ons? Zomaar wat
vragen die recent binnen de CDA Putten
programmacommissie ter sprake kwamen.
U leest het goed. De CDA programmacommissie is al actief. De commissie
bestaat uit Gertine Elsenaar, Jan van Meerveld, Alfred Gijlers en
ondergetekende. Momenteel staat er nog niets op papier en zijn we vooral
aan het brainstormen en gebruiken we onze voelsprieten om helder te
krijgen welke thema’s er spelen en waar wij ons als CDA Putten in kunnen
onderscheiden.
Het schrijven van een verkiezingsprogramma is een behoorlijke klus en
eerlijk gezegd, de kans is groot dat maar weinig burgers het ook
daadwerkelijk gaan lezen. Wel zetten we met een verkiezingsprogramma
belangrijke piketpaaltjes uit waarbinnen de nieuwe fractie haar werk moet
gaan uitvoeren. Wat geschreven wordt moet dus naast actueel en enigszins
prikkelend, ook uitvoerbaar zijn.
De eerste vergadering die we als commissie gehad hebben was een digitale
Zoom meeting. Naast kennismaking hebben we ook gebrainstormd en het
enthousiasme nam alsmaar toe. Wat valt er toch veel te zeggen over
thema’s als woningbouw, verkeer, duurzaamheid, werk en (ouderen)zorg.
De kunst is om onze standpunten in heldere taal duidelijk uiteen te zetten.
Een hele uitdaging maar als commissie hebben wij er veel zin in en in de
volgende nieuwsbrief hoop ik u inhoudelijk op de hoogte te kunnen brengen.
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Wanneer u ideeën/suggesties heeft voor het verkiezingsprogramma
schroom dan niet om contact met één van de programmacommissieleden
op te nemen. Uiteraard krijgen de leden rond de zomer nog ruim de tijd om
amendementen in te dienen maar goede ideeën en/of opbouwende kritiek
zijn altijd welkom.
Vanuit de verkiezingsprogrammacommissie wil ik u ondanks de huidige
pandemie toch hele goede en bovenal gezegende feestdagen toewensen.
Hartelijke groet,
Henk Mosterd
Voorzitter Programmacommissie #GR22
advertentie
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Koop lokaal

Verkiezingstijd in
Coronatijd
door Robert Olthuis
De

gemeenteraadsverkiezingen

van

2022

lijken

misschien nog heel ver weg en uiteraard komt eerst nog
de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, of worden die
misschien wel uitgesteld? Wie weet wat het Coronavirus
nog meer voor ons in petto heeft… Maar wij hebben als ommissie de eerste
vergadering, ter voorbereiding op de nieuwe kandidatenlijst alweer gehad.
Gezien de Coronamaatregelen uiteraard op afstand via video en gezien de
zojuist weer voor vijf weken aangescherpte maatregelen zal de volgende
bijeenkomst ongetwijfeld op dezelfde manier plaats vinden.
Met veel nieuwe gezichten is de samenstelling flink veranderd ten opzichte
van voorgaande editie. Van de vijf huidige leden, stonden er vorige
verkiezingen (2018) vier personen op de kieslijst. Daar een lid van de
kandidaatstellingcommissie niet op de kieslijst mag/kan komen, zijn dat dus
al vier personen die anders worden op de lijst ten opzichte van de
voorgaande editie. Voor diegene die het misschien gemist hebben, hierbij
nog even de samenstelling van de commissie: Gerike van Donkersgoed (als
secretaris), Johan Grift, Cor Molenaar, Wijnand Zech en ondergetekende
(als voorzitter) mogen dit keer de belangrijke en verantwoordelijke taak op
zich nemen. Cor had ook zitting in de voorgaande commissie en zelf heb ik
vier of vijf verkiezingen geleden ook een keer meegedraaid in deze
commissie en daarnaast tot circa twee jaar geleden ook zo’n acht jaar in de
gemeenteraad meegedraaid. Met daarnaast ervaren bestuurders dame en
heren uit diverse geledingen, heb ik er het vertrouwen in dat het een
succesvolle commissie moet gaan worden.
Bij kandidaten gaat het om de poppetjes en de posities, maar die poppetjes
zijn uiteraard personen met gevoelens en emoties en daar wordt uiteraard
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respectvol mee omgegaan. We zitten nog vroeg in het proces, maar
daarmee kunnen we uiteraard uitgebreid de tijd nemen om met kandidaten
te spreken en indien nodig meermaals. Vanzelfsprekend wordt er met de
huidige fractie en fractieondersteuning afgesproken, om door te nemen hoe
de afgelopen periode onderling en met de andere partijen is, welke
uitdagingen er waren en welke uitdagingen er komen. De fractie weet als
direct betrokkenen het beste wat er speelt en hoe de hazen op dit moment
lopen. Alhoewel ook zij door Covid-19 ook veel meer op afstand vergaderd
moeten hebben helaas.
Er zal ten opzichte van voorgaande edities opnieuw een nieuwe lijsttrekker
gezocht moeten worden en door het vertrekken van meerdere personen
hoog op de kieslijst van 2018, is er ook zeker plek voor vernieuwing in de
hogere regionen en dus de verkiesbare posities van de kieslijst. Spreekt het
werk in of met de fractie u aan? Wilt u zich inzetten voor het openbaar
bestuur of wilt u de fractie ondersteunen of meelopen? Kent u iemand in de
omgeving die misschien nog niet op onze radar staat maar wel degelijk
binnen het CDA profiel past en zich in zou willen zetten? Laat ons dat dan
weten de komende periode. Uiteraard volgt het reguliere proces met een
brief naar de leden waar de oproep in staat voor het aanleveren van
kandidaten voor de groslijst.
Uiteraard zitten we zoals al meermaals aangegeven nog ruim in de
planning, maar beter te vroeg dan te laat en beter wat meer tijd voor
zorgvuldig en nauwkeurig werk, dan te laat en gehaast.
Namens de kandidaatstellingcommissie wens ik u heel fijne feestdagen toe
in de bijzondere en wat afstandelijke tijd.
Groet,
Robert Olthuis
Voorzitter Kandidaatstellingcommissie #GR22
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CDA Putten PUBQUIZ

Doet u mee?
U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de digitale
Nieuwjaars CDA PUBQUIZ.

Met deze speciale nieuwjaarsbijeenkomst willen we graag
het jaar 2021 met u inluiden.

Op zaterdag 2 januari vanaf 16u

Als u wilt deelnemen stuur dan een mail naar:
Gerike.vandonkersgoed@gmail.com

U krijgt van ons een mail terug met verdere instructies voor
de digitale deelname!
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