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VAN DE REDACTIE 

door Henk Mosterd 
 

Voor u ligt de goed gevulde Kersteditie van de CDA Nieuwsbrief. Als 

we de bijdragen lezen dan kunnen we concluderen dat onze 

raadsleden zich niet hoeven te vervelen. Wat is het dan ook mooi dat 

zij u meenemen met wat hen bezig houdt! Als redactie hopen wij dat 

u weer veel leesplezier mag hebben bij het lezen van deze 

nieuwsbrief.  

 

 

Deze CDA Nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen 

• Onze voorzitter blikt o.a. terug op de najaarsledenvergadering, doet al een oproep voor 

leden die interesse hebben in een actieve politieke rol bij de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022 en nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie  

• Gertine Elsenaar schrijft o.a. over haar nieuwe rol als CDA fractievoorzitter, wat 

betekend dat zij ook woordvoerder mocht zijn tijdens de begrotingsraadsvergadering  

• Jan van Meerveld geeft tekst en uitleg over het CDA standpunt inzake  

Garderenseweg 62 

• Annemarie van de Brug geeft een update vanuit de commissie Samenleving 

• De bijdrage van ons kersverse raadslid Wim van de Koot geeft uitleg over het door de 

fractie ingenomen standpunt ten aanzien van initiatieven op het gebied van grootschalig 

opwekken van duurzame energie 

• Robert Olthuis neemt u mee over de rondweg Voorthuizen en deelt vanaf de zijlijn zijn 

politieke mening met u 

 

Weet u trouwens dat u maandelijks ook van harte welkom bent op de openbare 

fractievergaderingen?  Onze fractieleden vinden het erg fijn om ook uw mening te horen. 

Uiteindelijk bepalen zij natuurlijk wel zelf hun eigen standpunt maar hardop meedenken wordt erg 

gewaardeerd. De eerstvolgende openbare fractievergadering vindt plaats op maandag 20 januari 

2020 in het gemeentehuis, aanvang 19:30 uur. Bij deze van harte uitgenodigd. 

 

 

Tot slot wil ik u hele goede en gezegende feestdagen toewensen! 

 

Henk Mosterd 

Eindredacteur Nieuwsbrief CDA Putten 
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VAN DE VOORZITTER 

door Gert Aalten 
 

We zitten letterlijk en figuurlijk al weer in de donkere dagen voor Kerst. 

Vraagstukken als klimaatverandering, de uitstoot van 

broeikasgassen, stikstof, enz. beheersen de (politieke) agenda. Hoe gaan we ermee om, zijn 

we bereid keuzes te maken, een andere koers in te slaan?. Eén van de pijlers van het CDA is 

het rentmeesterschap van onze aarde. We hebben de aarde te leen gekregen van God en 

onze Bijbelse opdracht is de aarde netjes over te dragen aan de volgende generaties. Goed 

om in deze Kerstperiode nog eens bij stil te staan en de hoop uit te spreken, dat onze politici 

in hun besluitvorming een evenwicht weten te vinden in de vele belangen die er spelen. 

 

De toekomst van de Noordwest-Veluwe 

Hoe ziet de Veluwe  er in 2040  uit? Goed om eens over de gemeentegrenzen heen  te kijken? 

Welke ontwikkelingen zien we op de regio afkomen? Op het gebied van sociale en economische 

vraagstukken, maar ook op het gebied van leefbaarheid, natuur, wonen en bedrijvigheid. Voor 

welke opgaven zien we ons gesteld? Wat vinden we als CDA belangrijk? Interessant om met 

elkaar over na te denken en te sparren . De  CDA- afdelingen van Ermelo, Harderwijk, Nunspeet 

en Putten gaan in het voorjaar een bijeenkomst organiseren om over deze onderwerpen te praten 

en te discussiëren. In het voorjaar kunt u een uitnodiging tegemoet zien. 

 

Najaarsledenvergadering 

De Ledenvergadering stond in het teken van het afscheid van Reinie van Schoor als raadslid en 

fractievoorzitter voor het CDA. Namens het CDA mocht ik Reinie toespreken en haar bedanken 

voor haar enorme inzet voor het CDA . Een aantal jaren geleden als raadslid en lid van 

provinciale staten en de laatste anderhalf jaar als lijsttrekker, raadslid-fractievoorzitter en lid van 

de commissie Economie, Bestuur en Openbare Ruimte. “ Reinie nogmaals heel veel dank voor 

alles wat je voor het CDA hebt betekend!”. 

Dankbaar zijn we ook, dat Wim van de Koot de ontstane vacature als raadslid  gaat vervullen (de 

beëdiging heeft inmiddels plaatsgevonden) en dat Gertine Elsenaar het fractievoorzitterschap  op 

zich heeft genomen. Beiden wens ik veel succes en vooral veel werkplezier in hun nieuwe functie. 

Dat succes en werkplezier wens ik de hele fractie toe, die al eerder met mutaties werd 

geconfronteerd. Ik spreek mijn grote waardering uit voor de manier waarop dit is opgepakt en zie 

de toekomst voor het CDA Putten met vertrouwen tegemoet. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Het lijkt nog ver weg, maar voor je er erg in hebt is het al weer zover. En ruim van te voren 

beginnen we al aan de  voorbereidingen van het verkiezingsprogramma en het zoeken van 
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kandidaten voor de kandidatenlijst. Als je het CDA een warm hart toedraagt en in de nieuwe 

raadsperiode vanaf 2022 wel wat voor de Puttense gemeenschap zou willen betekenen, meld je 

dan aan. Via onder andere de brede fractie is er gelegenheid mee te doen in het fractiewerk en 

kennis en ervaring op te doen.  Je kunt je aanmelden  bij de secretaris van het bestuur 

(cdaputten@gmail.com). Er wordt dan contact met je opgenomen. 

Nieuwjaarsreceptie. 

Op zaterdag 4 januari houden we onze gebruikelijke Nieuwjaarsreceptie, van 16.00 tot 18.00 uur 

in De Aker. Een mooie gelegenheid om bij te praten, kennis te maken als u nieuw bent, en elkaar 

een goed nieuwjaar toe te wensen. Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten. 

 

Tot slot 

Ik wens u allen - mede namens de leden van ons bestuur- gezegende kerstdagen en een gezond 

en gelukkig 2020. 

Hartelijke groeten, 

 

Gert Aalten 

Voorzitter CDA Putten 
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Wat de toekomst  

brengen mogen… 

door Gertine Elsenaar 

Dat dit jaar zo zou verlopen had ik niet kunnen bedenken. Tot 

en met september was ik samen met Jan van Meerveld 

raadslid in de commissie Ruimte. Een commissie, die ik als 

mijn broekzak ken, omdat ik daarin al 2 periodes zitting nam. 

Na de zomervakantie meldde Reinie van Schoor dat ze zou 

gaan stoppen als raadslid en dus ook als onze 

fractievoorzitter. 

 

Turbulente periode 

Een turbulente periode brak aan. Het raadswerk stond voor onze fractie even op een lager pitje 

want we hadden aandacht nodig voor en van elkaar. Naast alle emoties moesten er nu andere 

zaken geregeld worden. De eerst volgende persoon op de kandidatenlijst, Wim van de Koot, werd 

gevraagd om raadslid te worden. Hij was al commissielid en heeft gelukkig voor ons het 

raadslidmaatschap aanvaard. We zijn dus weer op volle sterkte. Fractievoorzitter is een interne 

functie die iemand binnen de fractie krijgt. En zoals men het zo mooi verwoord: “de rest is 

geschiedenis”. Ik werd benoemd als fractievoorzitter en daarmee veranderde er ook veel voor mij. 

Van een vertrouwde commissie Ruimte stapte ik over naar de commissie EBOR (Economie, 

Bestuur en Openbare Ruimte) en nam ik zitting in het Presidium (de uitgebreide agendacommissie). 

 

Begrotingsvergadering 
 

Tijdens de begrotingsvergadering van november was ik woordvoerder namens de fractie. Daar heb 

ik aan de hand van 3 punten de raad willen laten zien dat het CDA in alles de mens centraal wil 

zetten.  

 

 Als eerste vinden wij dat de coalitie, in haar streven om de recreatie sector gezond te 

maken, de eigenaren en ondernemers van deze sector uit het oog zijn verloren. Mensen 

zijn beschadigd en sommige levens zijn overhoop gehaald. 

 Als tweede ging ik in op de sport en dat wij als CDA blij zijn met onze  sportverenigingen. 

Sporten is goed voor de mens, niet alleen voor het lichaam maar ook voor de geest. De 

buitensport verenigingen hebben het op dit moment financieel moeilijk omdat het “groot 

onderhoud” niet meer wordt gesubsidieerd. Nu is een heel nieuw systeem (Open Club 

Subsidie) opgezet waarbij verenigingen bijna hun volledige subsidie moeten verdienen 

door maatschappelijke taken te verrichten. Wij zijn van mening dat sportverenigingen de 

primaire taak hebben om leden te laten sporten. Hiervoor moeten ze voldoende financiële 

middelen van de gemeente ontvangen. Daarnaast vindt de fractie dat verenigingen voor 

het uitvoeren van extra maatschappelijke taken een passende vergoeding moeten 

kunnen ontvangen. Binnenkort wordt de “Open Club Subsidie” binnen de commissie 

opnieuw besproken, want het nieuwe systeem kent rare financiële uitwassen.  

 Als derde vestigde ik de aandacht op de rondweg rond Putten. De rondweg, die een 

aantal jaar geleden op de agenda stond, willen we daarop graag weer terugzien. Komend 

jaar wordt het “Integrale Verkeers- en Vervoersplan” besproken. In dit plan kan een 
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rondweg prima opgenomen worden. Tijdens de ochtend- en avondspits is het op de 

Voorthuizerstraat zo druk dat een rondweg verlichting kan geven voor het verkeer van en 

naar het dorp. Ook in het dorp worden de wegen hierdoor een stuk rustiger. Ons 

amendement hierover heeft het niet gehaald. Het duurt gemiddeld 20 jaar voordat er 

daadwerkelijk een rondweg ligt, maar de coalitiepartijen vonden het nog te vroeg om over 

een rondweg na te denken. Voor het CDA is het echter de hoogste tijd.  

 

Lopende zaken 
 

Er spelen op dit moment veel zaken bij de gemeente. Ik zou graag alle onderwerpen hier willen 

bespreken maar dan vul ik waarschijnlijk deze hele nieuwsbrief. Naast grootschalige energie 

opwekking heeft de afgelopen tijd ook de huisvesting van arbeidsmigranten, de provinciale wegen 

N303 en N798 en de samenwerking in de regio de agenda van de commissie EBOR gedomineerd. 

Deze punten zal ik in een volgende nieuwsbrief of op één van de volgende algemene 

ledenvergadering verder uitdiepen. 

 

Tot slot 
 

Al met al is het jaar voorbij gevlogen. En ondanks dat mogen we met Kerst stil staan bij de geboorte 

van Jezus en samen met Hem hoopvol naar de toekomst kijken. Ik hoop dat we elkaar ook komend 

jaar tot zegen mogen zijn.  

 

Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2020. 

 

Gertine Elsenaar 

Fractievoorzitter CDA Putten 
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De buitenkant en de 

binnenkant 

door Jan van Meerveld 

 

De bijdrage van het CDA in de begrotingsraad ging dit jaar 

over de buitenkant en de binnenkant. In de gemeenteraad 

hebben we het heel vaak over de buitenkant: over het 

gemeentehuis, over bestemmingsplannen, over (rond)wegen 

die maar niet worden aangelegd… Maar hoe vaak hebben we 

het over de binnenkant? Over wat er in mensen, in 

Puttenaren zelf, omgaat? 

 

Als enige CDA’er in de commissie Ruimte ontkom ik er natuurlijk niet aan om het ook over de 

buitenkant te hebben. Afgelopen gemeenteraad werd namelijk het bestemmingsplan 

Garderenseweg 62 besproken. Dit is de locatie waar voorheen café het Trefpunt zat. Het café is 

weg en het is een logische locatie voor woningbouw, en daarom stond het een paar jaar geleden 

al in de inbreidingsnota.  

 

 

Inbreidingsnota 
 

Tijdens de inbreidingsnota hamerde het CDA erop dat mensen recht hebben op een prettig 

woonklimaat, dat we zo veel mogelijk moeten aansluiten bij de historische stratenpatroon en dat 

we genoeg natuur moeten behouden, juist ook in het dorp. Putten moet een mooi en groen dorp 

blijven. Groene, open plekken in ons dorp waar kinderen kunnen spelen en die zorgen voor een 

prettig woonklimaat. Onlangs kwam er een wetenschappelijk onderzoek uit van de Universiteit 

van Aarhus (Denemarken) over het belang van een groene woonomgeving. Een citaat daaruit: 

Stadsbewoners hebben een hoger risico om een psychische stoornis te krijgen dan mensen die 

op het platteland leven. Dat wisten wetenschappers al langer. Toch wisten ze nog niet precies 

waarom. Nu blijkt de hoeveelheid groen in de omgeving waarin je opgroeit een belangrijke rol te 

spelen1. Zo blijkt dat de buitenkant van ons dorp invloed te hebben op de binnenkant van mensen. 

Iets om rekening mee te houden! 

 

 

Hoe ziet het college dat voor zich  
 

Nou die willen zo veel mogelijk woningen proppen op deze locatie. Want Putten-Zuid ligt al 

immers jaren stil. Met veel passen en meten blijken er maar liefst 10 woningen in deze tuin te 

passen. Normaal gesproken zou het niet eens mogen in verband met geluidsnormen, maar daar 

heeft het college wat op gevonden. Als we de woningen nou uitrusten met én een geluidsluwe 

ruimte, én een geluidsluwe gevel én een geluidsscherm neerzetten, moet het net kunnen. Dat we 

een geluidsscherm van 2 meter hoog, midden in het dorp neerzetten is trouwens een unicum voor 

Putten. En niet bepaald één die navolging verdiend wat het CDA betreft. 

 

 

 

 



 

 

10 

Raadsvergadering 
In de raadsbehandeling kreeg het CDA alleen steun van Gemeentebelangen, waardoor de raad 

akkoord is gegaan met 8 woningen achter elkaar geplaatst in een doodlopend steegje. De bewoners 

hebben uitzicht op een muur en kunnen niet op de Garderenseweg kijken maar zitten weggestopt 

achter een geluidsscherm. Hoe zal dit steegje er over pakweg 30 jaar eruit zien? Waarom niet een 

paar woningen minder, mooi ingepast in het groen waardoor we ook geen geluidsscherm hoeven 

te bouwen? Want de woningbouwaantallen hoeven we niet uit dit soort locaties te halen. 

 

Conclusie: het college propt woningen op de spaarzame open plekjes om te verhullen dat Putten-

Zuid maar niet van de grond komt.  

 

En zoals we vaak in de decembermaand weer merken: van proppen wordt je misselijk. 

 

 

Tot slot 
 

Ik wens u desalniettemin goede en gezegende Kerstdagen en alvast een gezond 2020. 

 

Jan van Meerveld 

CDA Raadslid - Ruimte 

 
1 https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/groen-goed-voor-psychische-gezondheid 
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Een update uit  

Samenleving 

door Annemarie van de Brug 

Het afgelopen jaar zijn er vele grote beleidsstukken voorbij 

gekomen. Stukken waarbij ik soms door de bomen het bos 

niet meer zie. Al deze stukken hebben 1 ding gemeen; ze 

staan vol met ambities, wensen en mooie woorden.  

 

Uitwerking blijft vaak achter 

De uitwerking van de zojuist genoemde stukken blijft vaak achter, het college worstelt in de 

commissie Samenleving met de opgave om te moeten bezuinigingen. De kosten liggen te hoog, 

maar niemand wil snijden in zorg. Het college besloot de OZB te verhogen met 10% om de 

reserves weer naar een gezond niveau te brengen. Voor het CDA was dit een stap te ver. De 

keuzes die de afgelopen jaren gemaakt zijn door het college hebben ervoor gezorgd dat de 

reserves er nu zo treurig bij staan, en nu leggen we de rekening alsnog bij de burgers neer. 

Het begint met de volgende vraag: hoe komt het nu dat die kosten zo enorm zijn gestegen? Het 

antwoord op die vraag moeten we weten om een goede oplossing te kunnen bedenken, maar zo 

simpel is dat nog niet. Sociale media, drukte in het dagelijks leven en de daarbij horende 

verplichtingen voor kinderen en jongeren zorgen voor stress en zorgen in hun levens. Onze 

maatschappij vraagt veel van deze doelgroep, maar hoe groot is de invloed die de gemeente 

hierop kan uitoefenen? Het CDA staat achter de lijn van de gemeente om de focus te leggen op 

preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. 

 

Voorkomen is immers beter dan genezen 

Die focus komt in alle stukken terug die we in de commissie hebben behandeld. Al die stukken 

zijn onderdeel van een groot plan van de gemeente; het Meerjarenplan Samenleving. Hierin staat 

het beleid beschreven voor zowel jeugd, WMO en participatie. Er is onder andere een 

raadswerkgroep opgericht voor de jeugdzorg, om de raad zo goed mogelijk te informeren over 

alle wijzigingen. De eerste resultaten zullen begin volgend jaar zichtbaar zijn waarna we kunnen 

gaan monitoren. 

In onze fractie overheerst het gevoel dat we ook nuchter en kritisch moeten kijken naar onze 

uitgaven in de zorg. Wie zorg nodig heeft moeten we dat ook bieden, vanzelfsprekend. Maar 

misschien zijn er situaties waarbij mensen wellicht te gauw in een behandeltraject zijn geplaatst, 

wat misschien ook op een andere – minder kostbare – manier opgelost had kunnen worden. Het 

is goed dat de gemeente dit onderzoekt en hierover aan de raad terugkoppelt.  
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Sport en groot onderhoud 

Naast de vele stukken uit de zorg hebben we het natuurlijk ook over de sport gehad. Het zal jullie 

niet ontgaan zijn dat we de media vaak hebben gezocht over dit onderwerp. Gertine heeft dit ook 

aangehaald in haar betoog in de begrotingsraad. Ons standpunt is denk ik overal erg duidelijk: de 

gemeente moet het groot onderhoud voor álle sportverenigingen faciliteren en niet alleen dat van 

de binnensport-verenigingen. We blijven kritisch op de Open Club subsidie en zullen blijven 

pleiten voor een structurele oplossing voor het onderhoud voor de buitensporten.  

 

Tot slot 

Er speelt genoeg in onze mooie gemeente en elke keer proberen we weer de juiste afweging te 

maken door de mens centraal te stellen. In de Bijbel vinden we de leidraad om dit voor ogen te 

houden. Door Zijn leiding kijken we hoopvol naar de toekomst.  

Allen fijne feestdagen gewenst en Gods Zegen voor het nieuwe jaar. 

Hartelijke groeten, 

Annemarie van de Brug 

CDA Raadslid - Samenleving 
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Initiatieven grootschalig 

opwekken duurzame 

energie  

door Wim van de Koot 
 

In mijn bijdrage voor deze CDA-nieuwsbrief wil ik graag nader 

ingaan op het door onze fractie ingenomen standpunt ten 

aanzien van initiatieven op het gebied van grootschalig 

opwekken van duurzame energie. 

 

Nieuw rol binnen de fractie 

Voordat ik dit doe wil ik echter eerst kort ingaan op mijn nieuwe rol binnen de fractie. Wegens het 
vertrek van Reinie van Schoor ben ik met ingang van november 2019 lid van de gemeenteraad 
geworden. In mei 2018 werd ik geïnstalleerd als commissielid. Sindsdien heb ik de commissie 
EBOR (Economie, Bedrijfsvoering en Openbare Ruimte) bemand. Eerst samen met Robert 
Olthuis, daarna met Reinie van Schoor. Ik had er bij mijn aantreden niet op gerekend dat er na 18 
maanden al een beroep op mij zou worden gedaan om het raadslidmaatschap te aanvaarden, 
maar soms lopen de zaken zoals ze lopen. Ik heb mezelf de tijd gegund er even goed over na te 
denken, maar nu ben ik er dan ook helemaal klaar voor! Vanaf deze plek wil ik graag Reinie 
nogmaals bedanken voor de goede samenwerking in de commissie. 

De beëdiging tot raadslid heeft plaatsgehad in de raadsvergadering van 31 oktober 2019. Een 
bijzonder moment, dat afleggen van de eed waarin doorklinkt dat we ook het raadslidmaatschap 
in afhankelijkheid van God mogen uitoefenen. Bijzonder voor mij was ook dat ik dit moment mocht 
beleven in bijzijn van mijn gezin en ouders. Ik zie uit naar een goede samenwerking met de 
andere fractie- en raadsleden en hoop als raadslid iets te mogen betekenen voor de inwoners van 
Putten.  

 

Commissie EBOR 

Terug naar de commissie EBOR, die ik ook als raadslid blijf bemannen, nu samen met onze 
nieuwe fractievoorzitter Gertine Elsenaar. Eerder dit jaar hebben we in de commissie het 
beleidskader grootschalige opwekking duurzame energie vastgesteld. Ik berichtte daarover in mijn 
vorige bijdrage. Inmiddels hebben we een eerste serie van tien initiatieven in de commissie 
besproken. Deze sessie, zo vroeg in het proces, is er gekomen door een door het CDA ingediend 
amendement. De voorliggende projecten maken deel uit van een pilot waarin we als 
gemeentebestuur willen bezien hoe de totstandkoming van dit type projecten in de praktijk gaat.  

Van de tien initiatieven betreffen er acht zon op land en twee initiatieven gaan over windmolens 
langs de A28. Drie initiatieven werden door het college op voorhand afgewezen omdat ze niet aan 
de gestelde criteria voldeden. Van één van de twee windprojecten geldt dat het feitelijk in de 
gemeente Ermelo ligt. 

Wat opvalt aan de initiatieven zon op land is dat ze verspreid door de gemeente liggen. In de 
recent gehouden ALV werd ons ook gevraagd waarom niet eerst daken worden vol gelegd, iets 
waarvoor we ook als CDA-fractie steeds hebben gepleit. Nadat we ook als fractie hierover eerst 
wat verbaasd (en enigszins teleurgesteld) waren is bij nader inzien de reden voor de hand 



 

 

14 

liggend: voor zonnepanelen op daken is geen vergunning nodig, althans in elk geval geen 
vergunning afwijkend van het bestemmingsplan waarvoor instemming van de gemeenteraad 
vereist is. 

Een ander punt wat zon op land in bepaalde gevallen (financieel) aantrekkelijker kan maken is de 
beschikbaarheid van subsidies, waarbij een ondergrens aan gerealiseerde energieopbrengst 
vereist is. 

In de fractie, en ook in de bespreking in de commissie hebben we ons kritisch opgesteld. Het CDA 
wil dat er terughoudend wordt omgegaan met het benutten van agrarische gronden voor 
energieopwekking (liefst eerst daken vol). Ook de communicatie met de omgeving, lokaal 
eigenaarschap en mogelijkheden voor inwoners van Putten om te participeren vinden we 
belangrijk. Ten aanzien van die communicatie bleek ons dat dit minder ver gevorderd was dan we 
ons hadden voorgesteld. We blijven dit kritisch volgen. 

 

Ingestemd met vijf zon op land initiatieven 

Uiteindelijk hebben we ingestemd met het voornemen van het college om met vijf zon op land 
initiatieven naar een volgende fase te gaan (nadere concretisering van de plannen). We hebben 
hiervoor de volgende overwegingen: 

 De gemeente Putten heeft al in 2016 unaniem in de gemeenteraad de ambitie 
uitgesproken om in 2050 energieneutraal te zijn; 

 In het klimaatakkoord zijn doelstellingen geformuleerd ten aanzien van 
energieopwekking [NB: Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief heeft de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) zich op vrijdag 29 november 2019 inmiddels ook 
achter dat klimaatakkoord geschaard]; 

 Eén van de eerste stappen die momenteel op bestuurlijk niveau in voorbereiding is, is 
het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES). Hierin moeten de in de RES 
Noord Veluwe samenwerkende gemeenten, waterschappen en de Provincie Gelderland 
medio volgend jaar een concept RES opstellen en bij de landelijke overheid indienen. 
Hierin moet een ‘bod’ worden opgenomen ten aanzien van de op te wekken 
hoeveelheid energie, waarbij het landelijk geboden totaal in alle RES in totaal aan het 
klimaatakkoord voldoen. Is dat niet het geval dan worden van bovenaf aanvullende 
doelen gesteld; 

 Voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven zijn we afhankelijk van burgers en 
ondernemers die hiervoor hun nek willen en durven uit te steken. We willen de 
initiatiefnemers de kans geven om de ontwikkeling vorm te geven; 

 De voorgestelde projecten maken deel uit van een pilot, waarbij we ook willen 
ondervinden of het beleid aan de verwachtingen voldoet en hoe de processen in de 
praktijk lopen; 

 We willen in de praktijk zien hoe de criteria lokaal eigenaarschap en participatie door 
inwoners van Putten vorm krijgen; 

Naast de zon op land initiatieven hebben we er bij het college op aangedrongen om ook met de 
initiatiefnemers van windenergie langs de A28 te gaan praten. Een aantal jaren geleden 
bestonden er vergevorderde plannen in die richting die uiteindelijk in de gemeenteraad zijn 
gesneuveld. In die periode is ook gebleken hoe lastig dergelijke initiatieven tot realisatie te 
brengen zijn. Het gegeven dat er Puttense ondernemers zijn die hier ook nu weer naar willen 
kijken geniet wat onze fractie betreft de voorkeur boven grote marktpartijen die geen enkele 
binding met Putten en haar inwoners hebben. 

Het dossier energie zal naar verwachting de komende jaren nog vaak terugkeren op de 
raadsagenda, het laatste woord is hierover dan ook zeker niet gesproken. We blijven u ook via 
deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de CDA-inbreng in dit debat. 
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Eerste bijdrage in de gemeenteraad 

Bij het afronden van deze bijdrage ligt de gemeenteraadsvergadering van 4 december 2019 net 
achter ons. In deze vergadering heb ik namens de CDA-fractie het punt ‘Kredietaanvraag 
Renovatie Skatebaan Hoge Eind’ behandeld. Het voorliggende plan is middels een burgerinitiatief 
in samenwerking met lokale jongeren opgesteld.  

Voor de financiële dekking van het plan wenste het college voor ca. €130.000 de Algemene 
Reserve aan te spreken. Het CDA (en ook de coalitiepartijen) vonden dat geen goed plan. De 
begroting 2020-2023 is nog maar net vastgesteld (medio november). Deze begroting bevat, 
vanwege het grote tekort in 2019, impopulaire maatregelen: bezuinigingen in het sociaal domein, 
een verhoging van de OZB met 10% en verhoging van de toeristenbelasting. Het CDA was 
daarom van mening dat de renovatie binnen de bestaande begroting diende te worden bekostigd. 
We hadden daarom een amendement voorbereid om het college op te dragen de financiering 
binnen reserve IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) te dekken. De coalitiepartijen hadden 
evenwel ook een amendement voorbereid. Hierin wordt de financiering gedekt door een 
structurele last op te nemen in toekomstige begrotingen. Hiermee wordt dus dekking buiten de 
huidige begroting gezocht, en kan de dekking van het plan ook leiden tot stijging van de 
gemeentelijke begroting. 

Ons amendement haalde het dus niet. Niettemin hebben we voor het plan gestemd. In het 
speeltuinenbeleid is in 2015 al vastgesteld dat de skatebaan er moet blijven. Maar na ruim 20 jaar 
is een renovatie hard nodig. Tevens worden het omliggende park (trapveld, calistenicspark) 
aangepakt en ook wordt de oversteekplaats op de Van Geenstraat veiliger gemaakt. De 
skatebaan voorziet in een ontmoetings- en speelgelegenheid voor een groep jongeren die minder 
op reguliere sportverenigingen te vinden zijn. Al met al reden voor onze fractie om steun voor dit 
plan uit te spreken. 

 

Tot slot 

Tot slot van deze bijdrage wil ik graag u allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig en 
gezond 2020 toe te wensen. 

 

Wim van de Koot 

CDA Raadslid - EBOR 
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Donkere dagen 

door Robert Olthuis 
 

Terugkijkend naar mijn bijdragen voor de Kersteditie van de CDA 

Putten Nieuwsbrief, zag ik de voorgaande versies gaan over 

onder andere de donkere dagen / Winterwende / Terugkeer van 

het Licht in de wereld (2017).  

 

 

Rondweg Voorthuizen 

Ook nu weer zitten we rond de kortste dagen van het jaar. Rond de 22e december gaan we van 

korter weer naar langer licht en wat meer en langer licht zou voor de verkeersdoorstroming ook 

niet slecht zijn. De combinatie van donker, regen en het feit dat de meeste mensen hun vrije 

dagen nog even in het vat houden tot de kerstvakantie, zorgt dat de laatste werkweken van het 

jaar een van de drukste periodes qua verkeer zijn. Ikzelf ga meestal bij Voorthuizen/Harselaar de 

A1 op, omdat wij al halverwege Putten en Voorthuizen wonen. Wat een verademing is de nieuwe 

rondweg bij Voorthuizen. Voor de inwoners van Voorthuizen zelf, zodat men nu met een stuk 

minder risico de Rembrandtstraat over kunnen steken, maar zeker ook voor het doorgaande 

verkeer, wat de kern nu kan vermijden en direct op de Rijksweg richting Terschuur kan afslaan of 

door kan steken tot bijna aan de oprit naar de A1 bij Harselaar. Het grote aantal sporen in de 

berm bekijkend, is nog niet iedereen helemaal er aan gewend, maar de navigatie op de iPhone 

geeft al keurig de Voortse Ring aan. 
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Wat als we jaren terug er als Puttense gemeenteraad nu eens unaniem en overtuigend bij de 

provincie hadden gestaan en er niet “ineens” op het laatste moment een dassenburcht op de 

uitgestippelde route ontdekt was... Hoe optimaal had de route er dan uitgezien, aansluitend bij de 

rotonde bij de HHKerk... 

Vorig jaar in de Kerstnieuwsbrief schreef ik over mij overwegingen en keuzes en dan met name 

over het toen net definitieve besluit om een punt achter het raadslidmaatschap te zetten. Ook dat 

is dus inmiddels een jaar geleden... een jaar! Het voelt nog steeds vrij vers en als ik de 

raadsagenda in de krant voorbij zie komen, voelt het af en toe nog of ik zelf naar de begroting 

moet gaan. Als je dan weer op Twitter leest dat de nieuwe wethouder financiën (Ewoud ‘t Jong) 

trots meldt dat na bijna zes uur vergaderen, om 2:24u ‘s nachts, de begroting unaniem is 

aangenomen, dan denk ik weer, er verandert dus helaas daarin helaas niets.  

 

Wat mij betreft kun je dat eigenlijk niet maken voor de werkende raadsleden, om dan de volgende 

morgen....herstel, om een paar uur later weer aan de werkdag te beginnen... 

Nee, de commentaren teruglezend is er weinig anders: Wij Putten dient zoals meeste 

begrotingsraden een motie in over het beruchte pand aan de Bakkerstraat. Kort daarvoor was het 

afgebrand, dus een enquête op de stoep houden of u het ook zo’n oud en lelijk pand vindt, dat 

kan niet meer. Dan maar een motie dat het zo snel als mogelijk opgeruimd moet worden...joh.... 

Ik wens de nieuwe fractie enorm veel energie, wijsheid en succes toe en weet dat er echt ook als 

oppositie partij best wat te halen is. Het was niet en zal niet makkelijk zijn, maar blijf het proberen 

meer dan waard! 

 

Een ieder fijne feestdagen en een veilige jaarwisseling toegewenst en tot snel maar weer. 

 

Robert Olthuis 

CDA lid 
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 De barmhartige Samaritaan 
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