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VAN DE REDACTIE 

door Henk Mosterd 
 

Het zijn bijzondere tijden. Wie had tijdens onze vorige nieuwsbrief 

kunnen verwachten dat de samenleving door een virus zo geraakt 

kon worden. Opeens werd onze vrijheid beperkt. Scholen werden 

gesloten, bezoek aan een geliefde in een verpleegtehuis kon niet 

meer en de Intensive Care afdelingen konden de toestroom van 

Corona patiënten met moeite en door grote inspanning nog net aan. 

 

Een virus, zo klein en voor het oog onzichtbaar ontwricht de samenleving. Wat zaten we aan de 

buis gekluisterd tijdens de landelijke persconferenties. De regering nam een risico met haar 

intelligente lock-down maar wat mogen we blij zijn dat we toch regeringsleiders hebben die tijdens 

dergelijke situaties hun verantwoordelijkheid nemen, ongeacht hun politieke kleur. Door de 

aanbevelingen goed op te volgen hebben we nu weer meer vrijheid gekregen maar laten we niet 

denken dat het virus overwonnen is want dagelijks neemt het aantal besmettingen globaal gezien 

nog steeds in een rap tempo toe.  

 

Daar het Corona zo’n grote impact op onze dagelijkse activiteiten heeft verdwijnen bepaalde 

mensen onbewust gemakkelijk van ons radarscherm. Ook binnen onze CDA kring hebben we 

(ernstig) zieke leden. Laten we met z’n allen proberen onze zieken en ouderen niet te vergeten! 

 

In al de bijdragen in deze CDA Nieuwsbrief wordt stilgestaan bij de Corona pandemie. Het is ook 

een onderwerp wat natuurlijk niet genegeerd kan worden. Naast het onderwerp Corona worden 

de volgende onderwerpen in deze nieuwsbrief besproken: 

• Onze voorzitter blikt vooruit. Naast de routekaart naar 2021 (Tweede 

Kamerverkiezingen) en 2021 (Gemeenteraadsverkiezingen) moeten we op zoek gaan 

naar een nieuwe voorzitter 

• Gertine Elsenaar schrijft over het afscheid van fractielid Gerike van Donkersgoed en 

haar ervaringen met digitaal vergaderen.  

• Jan van Meerveld schrijft over een tweede virus 

• Wim van de Koot staat o.a. met u stil bij de warmtevisie   

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

• Cor Molenaar heeft een bijdrage over “trouw zijn” geschreven waarbij hij ook enkele 

citaten uit het CDA verkiezingsprogramma aanhaalt 

 

Zoals u ziet hebben we weer een mooie en diverse nieuwsbrief kunnen samenstellen. We wensen 

u veel leesplezier en een gezonde goede zomerperiode toe! 

 

Henk Mosterd 

Eindredacteur Nieuwsbrief CDA Putten 
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VAN DE VOORZITTER 

door Gert Aalten 
 

Op dinsdag 9 juni jongstleden hebben we bij Henk Mosterd voor het 

eerst weer een “gewone” bestuursvergadering gehouden. Uiteraard 

met inachtneming van de 1,5 meter maatregel. We bidden en hopen, 

dat er geen nieuwe opleving van het virus komt en de 

versoepelingsmaatregelen zich verder doorzetten. Dan kunnen  we 

elkaar ook als leden snel weer ontmoeten. 

De bestuursvergadering kenmerkte zich door bijpraten en het slaan van enkele piketpaaltjes voor 

het komende jaar. 

 

Algemene Ledenvergadering 

We hebben in principe afgesproken  om op donderdag 1 oktober aanstaande een Algemene 

Ledenvergadering te houden. Zet de datum vast in uw agenda. Het belooft een interessante 

vergadering te worden.  Hans Van Ark , lid van provinciale staten  en Manager Diensten 

Organisatie Protestantse Kerk Nederland/predikant komt met ons van gedachten wisselen over 

de “C” van het CDA.  We reken op een volle bak. Neem gerust een gast mee, ook al is zij of hij 

(nog) geen lid van het CDA. 

 

Routekaart naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de 

raadsverkiezingen in 2022 

In de zomerperiode gaan we ons als bestuur voorbereiden op bovengenoemde verkiezingen. De 

gemeenteraadsverkiezingen lijken nog ver weg, maar volgend jaar zullen we al vol aan de slag 

moeten om op tijd klaar te zijn. Het verkiezingsprogramma schrijven (en hoe gaan we dat 

aanpakken), kandidaten werven voor de lijst, de campagnestrategie bepalen enz. enz. Op de ALV 

willen we daarover met u van gedachten wisselen en………..we hebben veel leden nodig die ons 

volgend jaar bij deze activiteiten helpen. Denkt u vast na welke bijdrage u kunt leveren? 

 

Voorzittersvacature 

We hebben in het bestuur afgesproken, dat ik in de voorjaars ALV van 2021 stop als voorzitter 

van het CDA Putten. Dan zit een periode van twaalf jaar erop en is het goed ‘’het stokje over te 

dragen.” Het bestuur is inmiddels gestart met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Volgend 

jaar hoop ik bij gezondheid met u terug te blikken op de afgelopen 12 jaar.  

 

Ik wens u allen een mooie, maar vooral gezonde vakantieperiode. 

Gert Aalten 

Voorzitter CDA Putten 
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CDA fractie in corona tijd 

door Gertine Elsenaar 

 

Laten we kort door de bocht zeggen: op zondag 15 maart 

om 18.00 uur begon voor heel Nederland, en daarmee ook 

voor onze fractie, de corona tijd. Natuurlijk was de 

verspreiding van het virus in Nederland en de rest van de 

wereld al een tijd gaande, maar op dat tijdstip werden 

scholen, restaurants, theaters enz. van het ene op het 

andere moment gesloten. Dat betekende dat ook wij als 

fractie niet meer bij elkaar mochten komen. De 

raadsvergadering van 19 maart waarin wethouder Koops 

(vervanger van wethouder Priem) moest worden benoemd, 

werd, onder de huidige wetgeving opeens een bijzondere. 

Iedereen moest fysiek aanwezig zijn, en om de meerderheid van stemmen te halen 

mochten er bij uitzondering van elke fractie 2 leden aanwezig zijn. Iedereen kreeg een 

plaats, verspreid door de raadszaal, om daarmee aan de “1,5 meter regel” te voldoen en op 

deze manier toch in staat te zijn de wethouder te benoemen.  

 

Afscheid fractielid Gerike van Donkersgoed 

Verder voltrok het afscheid van ons fractielid Gerike van Donkersgoed als steuncommissielid bijna 

in stilte. Vergaderen mochten we niet dus konden we ook niet goed dit moment markeren. Ze is 

ambtenaar geworden in onze gemeente en dus mag ze niet meer actief zijn als commissielid. We 

missen haar onbevangen manier van vragen stellen over de politieke gang van zaken en haar 

kennis over duurzaamheid. Om toch te doen wat eerder niet kon: “Gerike, namens de fractie van 

het CDA Putten willen ik je van harte bedanken voor jouw inzet en wensen je heel veel succes in 

je nieuwe baan bij de gemeente Putten.”  

 

Digitaal vergaderen 

In die eerste weken na de afkondiging van de “Intelligente lockdown” hebben we als fractie en 

gemeenteraad niet vergaderd. Iedereen was op zoek naar een werkzame manier om het 

raadswerk weer op te starten. Snel kwam het digitale vergaderen in beeld. Eerst moest de wet die 

“digitaal besluiten nemen” rechtsgeldig maakt, genomen worden door de landelijke politiek. Zodra 

dat besluit er lag, konden we als gemeenteraad volwaardig vergadering.  

Er werd besloten om de vergaderingen te laten ondersteunen door het programma “Zoom”. Dit 

ondanks de negatieve berichtgevingen over dit programma die beweerden dat het onveilig zou 

zijn. Deze beweringen bleken, na enkele veiligheidsupdates achterhaalt. We vonden het 

programma gemakkelijk in gebruik. Ook de fractie heeft zich dan ook op “Zoom” geabonneerd. 

Naast de fractie leden zelf, hebben de afgelopen fractievergaderingen ook enkele CDA-leden zich 

aangemeld bij “Zoom” om digitaal mee te vergaderen. Dat was fijn. We zitten als fractie nu wel erg 

op een eilandje. Normaal bezoeken we elke maand een instantie of bedrijf maar dat kon natuurlijk 

niet. Je ontmoet elkaar normaliter op velerlei manieren in ons dorp, maar nu even niet.  
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De eerste vergaderingen waren enorm wennen. Het is een heel andere manier van vergaderen. 

Bij gewone vergaderingen luister je niet alleen maar kijk je ook naar lichaamshouding (body 

language) en dat laatste is bij digitaal vergaderen nagenoeg niet mogelijk. We voelden ons tijdens 

de eerste vergaderingen erg ongemakkelijk, maar het wende snel.  

 

Vergaderen na de zomerperiode blijft een uitdaging 

Tot de zomervakantie blijven we digitaal vergaderen. Als fractie hopen we na de zomer weer 

volgens ‘het oude normaal’ te vergaderen. Ik hoop dat het ‘nieuwe normaal’ tijdelijk zal blijken te 

zijn en dat oude omgangsvormen weer de norm gaan worden. En tot die tijd zal de fractie de 1,5 

meter maatregel in acht houden. ‘Fysiek vergaderen’ zal voor de commissie- en 

raadsvergaderingen van de gemeente na de zomer nog een uitdaging worden. De raadszaal is te 

klein om allemaal op 1,5 meter van elkaar geplaatst te +-kunnen worden. Maar ook hiervoor zal 

met creativiteit zeker een oplossing worden gevonden. 

Wij als fractie zijn afgelopen maanden gezegend met een goede gezondheid. Ik hoop dat dat ook 

voor u allen geldt. Veel heil en zegen toegewenst. We hopen u na de zomervakantie snel weer 

terug te zien. 

 

Gertine Elsenaar 

Fractievoorzitter CDA Putten 
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Stormen 

door Jan van Meerveld 

Het zijn onrustige tijden. We hebben de afgelopen tijd twee 

virussen over ons heen gekregen. Het eerste virus was het 

coronavirus. Met hulp van de wetenschappers, 

hardwerkende mensen in de zorg en een groot 

saamhorigheidsgevoel lukte het de besmettingencurve weer 

te laten dalen. Mooi om te zien dat mensen zich schikten in 

de 1,5 meter-samenleving en dat bijvoorbeeld kerken en 

horeca hun verantwoordelijkheid namen. Ons land vormde 

echt een eenheid om het virus in te dammen en zoals u 

weet: eendracht maakt macht. 

 

Een tweede virus 

Maar de laatste tijd heeft ook een ander virus de kop opgestoken. Een virus dat juist zorgt voor 

verdeeldheid. Dat de mensen tegen elkaar opzet als ‘witten’ tegen ‘zwarten’. Het is het virus van 

onverdraagzaamheid en polarisatie. De dood van George Floyd tijdens een arrestatie is tragisch 

en het gedrag van de agent was onmenselijk en af te keuren. Maar is het daarmee ook een 

racistische moord? Daarmee uit je een zeer zware beschuldiging, namelijk dat de agent met 

voorbedachten rade Floyd heeft gedood omdat hij zwart was. Een beschuldiging zonder 

bewijsvoering en zonder dat de rechter er aan te pas is gekomen. Trial by media. 

Maar de bal was inmiddels gaan rollen en tienduizenden mensen gingen de straat op en vele 

plunderingen verder is de polarisatie nu aanbeland bij de fase beeldenstorm. Zelfs het standbeeld 

van Churchill moet er aan geloven. Antifascisten eisen dat hij van zijn sokkel gaat. De man die 

nazi-Duitsland versloeg, de grootste antifascist aller tijden moet uit het straatbeeld uit naam van 

datzelfde antifascisme! Volgt u het nog? De Engelse tv boog gelijk ook maar uit angst zelf doelwit 

te worden en verwijderde vrijwillig afleveringen van Fawlty Towers en Little Britain omdat die 

kwetsend zouden kunnen zijn. In de Amerikaanse stad Seattle gaat dat ook nog niet ver genoeg. 

Daar hebben antifascisten en BLM-militanten zelfs een autonome zone opgericht waarin geen 

enkele politieagent mag komen. De staat is er überhaupt niet welkom (of de staat wel welkom is 

om de uitkeringen te blijven storten is niet bekend). De eerste twee maatregelen van deze 

antifascisten? Het oprichten van grenzen en het uitsluiten van mensen met een andere mening… 

Een vitale samenleving leert van zijn geschiedenis en gaat daarover het gesprek aan. Ook 

pijnlijke onderwerpen als de kolonisatie moeten daarbij aan bod komen. Dat is heel wat anders 

dan mensen verdelen tussen ‘witten’ en ‘zwarten’ en het willen uitwissen van de geschiedenis. 

Want na de beeldenstorm in de publieke ruimte, volgt de wetenschap, de scholen, en de kerken. 

Uiteindelijk komt dan iedereen aan de beurt. De Russische revolutie en de culturele revolutie van 

Mao zijn wat dat betreft afschrikwekkende voorbeelden.  

 

Terug naar de Puttense maat  

Afgelopen raad bespraken we de Woonvisie 2020-2025. Daaruit werd ons gevoel bevestigd dat 

jongeren wegtrekken uit ons dorp omdat er geen betaalbare woningen zijn. Aan de andere kant 

komen ouderen juist in Putten wonen. Dat laatste is niet erg, maar het is onze 

verantwoordelijkheid om te kijken naar de lange termijn. Als we willen dat Putten in 2040, 2050 
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een vitaal dorp is, moet we nu bijsturen. Dat hebben we gedaan door als raad het 

streefwoningbouwpercentage voor sociale woningbouw te verhogen naar 30% sociale huur en 

15% sociale koop (tot €210.000). 

 

Covid-19 maatregelen nu vast agendapunt 

 

Dankzij het CDA ook nog een unicum: in die raad werd voor het eerst de Covid-19 maatregelen 

besproken en het is nu een vast agendapunt geworden. Er werden maar liefst 41 vragen 

ingediend! Tijdens de beantwoording ervan bekroop me soms het gevoel dat de vraag stellen 

belangrijker was dan het antwoord. Dat deed me weer denken aan een persiflage van Ivo Niehe, 

een paar jaar geleden op tv, waarin hij verzucht: wat zonde dat mijn mooie vragen onderbroken 

worden door die hinderlijke antwoorden!  

Met deze grap wil ik afsluiten. Ik wens u allen waar u zich ook bevindt deze zomer een fijne en 

hopelijk ook gezonde vakantie. 

Jan van Meerveld 

 

 

Jan van Meerveld 

CDA Raadslid - Ruimte 
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Raadslid in Coronatijd 
door Wim van de Koot 

 
De Coronacrisis trekt diepe sporen in de maatschappij en in het 
maatschappelijk leven. Iedereen wordt in meer of mindere mate 
door deze crisis geraakt. Je leeft mee met mensen die ziek zijn 
of hun werk niet kunnen doen. Met ondernemers die hun bedrijf 
niet of nauwelijks kunnen uitvoeren. Dat doe je als mens, maar 
hoe doe je dat als raadslid, als het dringende advies is: blijf 
zoveel mogelijk thuis?  

 
Voordat ik daar wat verder op in ga, spreek ik eerst de hoop en de wens uit dat u en de uwen de 
crisis tot op heden goed bent doorgekomen. Qua gezondheid, maar ook als het gaat om het niet 
of heel beperkt kunnen/mogen ontvangen van familie en vrienden. Of als u niet/nauwelijks kunt 
werken of uw bedrijf niet kan uitvoeren. We denken aan u, bidden voor u. En het is natuurlijk ook 
heel fijn dat er stap voor stap steeds meer weer mogelijk is. 

 

Raadslidmaatschap in Coronatijd 

Terug naar dat raadslidmaatschap in Coronatijd. Naarmate de weken sinds het begin van de 
crisis vorderen drukt steeds meer het gevoel dat je als volksvertegenwoordiger buitenspel staat. 
Bij de uitbraak is dat ook wel logisch: alles draait implementatie van maatregelen om de medische 
crisis het hoofd te bieden en de uitvoering daarvan. Specialisten, medici, het crisisteam van het 
kabinet, de voorzitters van de veiligheidsregio’s en op lokaal niveau de burgemeester hebben 
daarin het voortouw. Er is – zeker ook lokaal – ongelofelijk veel inspanning geleverd en onze 
waardering voor de gemeentelijke organisatie is groot. 

 

Online vergaderen 

Waar ik in mijn werkkring al vrij snel in een modus van online vergaderen en vanuit huis je werk 
zoveel mogelijk voortzetten kwam, duurde het voor de gemeenteraad wat langer voordat we die 
online modus hadden gevonden. Er was zelfs een wetswijziging nodig om online stemmen in een 
raadsvergadering mogelijk te maken. Ook als fractie komen we online bijeen. Maar daarmee was 
het (bestrijden van) de Coronacrisis nog geen onderwerp op de raadsagenda. Om dat te 
veranderen heb ik in april voor onze fractie een notitie geschreven met een voorstel om de crisis 
in de raad te agenderen. Voorafgaand aan de vergadering kunnen de fracties hun vragen aan het 
college stellen. De antwoorden komen in de vergadering ter bespreking en er kan met elkaar over 
worden gedebatteerd. Onze fractievoorzitter heeft deze in het presidium ingebracht en dat heeft 
ertoe geleid dat vanaf 28 mei het onderwerp Coronacrisis standaard op de agenda van de raad 
en de commissie EBOR staat.  

Voor die eerste vergadering op 28 mei waren er heel veel vragen: in totaal werden er door alle 
fracties liefst 42 ingediend. Vanuit de CDA-fractie hebben we in het sociaal domein vragen 
gesteld over het onderwijs, de WMO, situatie van de jeugd en de voedselbank. Ten aanzien van 
de economie hebben we aandacht gevraagd voor horeca (ruimte voor terrassen) en voor 
regelingen die op provinciaal niveau in het leven zijn geroepen en waarvan ook onze gemeente 
gebruik van kan maken. Onder de noemer openbare orde en veiligheid hebben we gevraagd naar 
samenwerking tussen lokale boa’s en de politie, de instructies aan deze instanties en hoe de 
handhaving in Putten zich verhoudt tot andere gemeenten.  
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Als CDA willen we op lokaal niveau maatwerk kunnen leveren 

Door de hoeveelheid vragen én het late tijdstip van behandelen kwam de bespreking nog niet 
echt uit de verf. Maar in de aanstaande EBOR-vergadering van 15 juni is er een nieuwe kans. 
Waar we bij de vergadering van 28 mei vooral informatie hebben gevraagd, vestigen we voor de 
komende EBOR-vergadering de aandacht op de spoedwet die het kabinet voorbereidt en welke 
de noodverordeningen die nu van kracht zijn moet gaan vervangen. We merken in de media en 
om ons heen dat er best veel onrust en zorgen over deze wet zijn. Met name ook over lokale 
regie en (democratische) controle op lokaal niveau. Zorgen die ik deel. Ik meen dat we op een 
punt zijn aanbelandt waarbij de bestrijding van het virus onder controle is (lijkt). Als CDA willen we 
dan ook graag dat het lokale bestuur weer de regie krijgt en we op lokaal niveau maatwerk 
kunnen leveren. Daarbij past dat het college voldoende inbreng heeft in instellen en versoepelen 
van maatregelen en dat ook de gemeenteraad daarop invloed kan hebben en controle kan 
uitoefenen. In hoeverre dat mogelijk is, en of we vanuit de gemeente ook werkelijk invloed kunnen 
doen gelden op de wetgeving valt nog te bezien. Maar we willen in elk geval aandacht vragen en 
gelet op de geluiden die uit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands 
Genootschap van Burgemeesters en de Nederlandse Vereniging van Raadsleden komen staan 
we niet alleen in onze zorgen. 

 

Overige zaken uit EBOR: de warmtevisie 

Langzaamaan komen ook de ‘gewone’ onderwerpen steeds meer op gang in de vergaderingen. In 
de EBOR-vergadering van 18 mei bespraken we de concept warmtevisie. Kern van dit beleidsstuk 
is het aardgasvrij maken van wijken. Een programma waarbij vanuit de landelijke overheid de 
ambitie om in 2050 aardgasvrij te zijn moet worden vormgegeven. Vanuit de CDA-fractie hebben 
we aandacht gevraagd voor de beschikbaarheid van objectieve en betrouwbare informatie over 
(technische) mogelijkheden en kosten. Verder menen we dat voor bestaande woningen en 
gebouwen primair de focus zou moeten liggen op het treffen van energie/gas besparende 
maatregelen. Ook vinden we dat burgers en bedrijven niet gedwongen mogen worden om van het 
gas af te gaan, het college heeft ons daarin ook gerustgesteld. De warmtevisie wordt nu door de 
gemeente verder uitgewerkt en zal straks ook deel gaan uitmaken van de Regionale Energie 
Strategie (RES) waarover ik in een eerdere bijdrage als eens heb bericht. 

 

Tenslotte 

We gaan al met al in rap tempo richting het zomerreces. Hoe de zomervakanties er uit gaan zien 
is nog een beetje de vraag, maar ik wil u allen toch vanaf deze plaats een heel goede zomer en 
een fijne vakantie wensen, waarbij ik de hoop uitspreek dat we elkaar later dit jaar weer ‘live’ 
kunnen ontmoeten. 

 

Wim van de Koot 
CDA Raadslid - EBOR 
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Een update uit  

Samenleving 

door Annemarie van de Brug 

Een coronacrisis. We hadden vorig jaar toch niet kunnen 

bedenken dat we in deze situatie zouden belanden met 

elkaar. Wat een uitdaging voor onze samenleving én voor 

haar bestuurders. Ik ben trots op de aanpak van het 

kabinet en neem mijn petje af voor hen die al die moeilijke 

en ingrijpende besluiten hebben moeten nemen. We 

hebben allemaal hinder ervaren van deze crisis, en we 

maakten ons dan ook zorgen over de impact die dit alles 

zou hebben op onze kwetsbare jeugd.  

 

Vragen over COVID 

De fractie heeft zich hard gemaakt voor een gelegenheid in de gemeenteraad om vragen te 

stellen over COVID en vervolgens daarover in debat te kunnen gaan. Ik heb de wethouder 

gevraagd of er aanwijzingen zijn dat COVID een verhoging in het aantal zorgvragen als effect zal 

hebben. Die signalen zijn er op het moment van schrijven niet, maar de daadwerkelijke gevolgen 

moeten nog blijken verderop in het jaar. Onze (jeugd)zorg kan maar weinig hebben in deze 

opstart fase van het nieuwe beleid. Gemeentebelangen vroeg twee maanden geleden al een 

discussie aan over nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg, n.a.v. het vertrek van Buurtzorg Jong. 

Erg jammer, want zowel bestuur als client waren erg positief over de meerwaarde van Buurtzorg 

Jong. Toch kwam deze discussie eigenlijk te vroeg, want we weten nog niet welke effecten 

zichtbaar zijn door al die nieuwe regels. We moeten wel scherp blijven op signalen uit de 

samenleving aangaande al die andere maatregelen, het mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit 

van zorg. 

 

Bezuinigingen op de zorg 

Vorig jaar heeft de gemeenteraad de discussie gevoerd over bezuinigingen op de zorg. De 

financiële situatie was niet langer houdbaar. Dat erkennen we allemaal, maar er moesten pijnlijke 

keuzes gemaakt worden. Zo ook aangaande huishoudelijke hulp. Het college wilde de landelijke 

richtlijnen gaan volgen, wat betekent dat we gemiddeld een halfuur minder huishoudelijke hulp 

zouden krijgen. In die bewuste raasvergadering is er afgesproken dat deze aanpassing alleen 

voor nieuwe aanmeldingen zou gelden. Zo zou niemand in de situatie komen waarbij er minder 

hulp gekregen zou worden. Toen een paar maanden geleden bleek dat het college deze afspraak 

anders geïnterpreteerd had en deze maatregel ook voor bestaande hulpvragen zou gelden 

hebben we samen met Wij Putten en ChristenUnie een motie ingediend om iedereen die al 

huishoudelijke hulp had tot 1 januari 2024 dezelfde hulp te laten houden, ook als er voor die 

datum herindicatie plaats vindt. We hadden graag een langere periode gewild, maar dit was 

juridisch niet haalbaar gezien het gelijkheidsbeginsel. Altijd lastig als we in een juridische 

discussie verzanden, maar we hebben ons best gedaan om het maximale eruit te slepen. 

Ondanks dat het alsnog een pijnlijke maatregel betreft die we überhaupt niet hadden gewild, 

hebben we het hiermee hopelijk iets draaglijker kunnen maken. 
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Het geeft veel voldoening om als oppositie zijnde dit soort ‘overwinningen’ te kunnen boeken en 

soms de aansluiting te vinden bij de coalitiepartijen. Laten we ervoor gaan om dit door te trekken 

naar de gemeenteraadsverkiezingen!  

 

Voelsprieten in de samenleving 

Als afsluiter grijp ik deze bijdrage in de nieuwsbrief graag aan om iedereen te vragen mee te 

denken en ons een seintje te geven bij zorgelijke signalen uit onze samenleving. Het is heel fijn 

als onze CDA achterban meekijkt en ons weet te vinden als er zaken in Putten beter kunnen. 

Alvast bedankt!  

Ik wens jullie allen een hele fijne zomer en we hopen elkaar weer gezond te kunnen treffen 

verderop in het jaar. Gods Zegen gewenst! 

 

Hartelijke groeten, 

Annemarie van de Brug 

CDA Raadslid – Samenleving 
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Andere tijden  
door Cor Molenaar  
  
 

Afgelopen zondag bracht ik de krant even naar de buren. 

Even een praatje maken over het wel en wee van de mensen 

om ons heen. “ik vind er niets aan” , vertelde de buurvrouw, 

“de zondagen zijn zo anders “! Ja, daar had ik het 

vanochtend met Anke ook even over, het hele ritme van de 

zondag is weg! Ik ben helemaal niet autistisch dat ik aan 

bepaalde rituelen of gewoonten heel veel waarde hecht, 

maar de zondagse kerkgang en het langzame van de zondag als rustpunt in de hectische 

week vind ik heel waardevol! 

 
Trouw zijn 

Ja, als alles weer normaal is, keert dan de wekelijkse kerkgang dan ook weer terug? Zijn de 

mensen trouw aan waar men in gelooft en de uitoefening ervan! 

Daar kwam het woord trouw naar voren, een woord wat eigenlijk in deze individualistische 

maatschappij een ouderwetst woord is. Trouw zijn in het huwelijk, in vriendschappen, aan 

beloftes, in de politiek… 

Ja, het laatste, in de politiek. 

 

Zomaar enkele citaten uit het verkiezingsprogramma van het CDA. 

Onze waarden en tradities zijn geen vlucht terug naar een geromantiseerd verleden maar een 

stevig fundament onder een nieuwe gezamenlijke toekomst. Niet om mensen uit te sluiten, maar 

om iedereen duidelijk te maken dat de keuze voor een beter Nederland ligt in een samenleving 

van verbondenheid, openheid en innovatie.  

Ons plan voor een beter Nederland begint bij een sterke samenleving van vitale 

gemeenschappen in dorpen en steden, waar mensen meedoen en naar elkaar omzien. In die 

sterke samenleving stellen we grenzen zodat mensen zich veilig en thuis voelen, en meer baas 

zijn over hun eigen leven en hun eigen omgeving. In die sterke samenleving staat niemand er 

alleen voor. Dat geldt als eerste voor ons eigen thuis in familie en gezin, waarop je altijd terug 

kunt vallen, waar we elkaar helpen en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Wij kiezen voor 

elke vorm van relatie, waarin mensen duurzaam samenleven en voor elkaar zorgen. Die belofte 

van zorg voor elkaar doen we ook als samenleving. Als iedereen weer verantwoordelijkheid 

neemt voor zijn eigen leven en dat van anderen, vormen we met elkaar die samenleving waarin 

niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar de zorg voor onze ouderen, zieken en 

gehandicapten verzekerd is. De keuzes voor het land dat we door willen geven, vertalen we ook 

in een eerlijke economie, waarbij we stevige lessen trekken uit de economische crisis 
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Solidariteit, gemeenschapszin, verantwoordelijkheid nemen, woorden die hierop aansluiten. Het 

verantwoordelijkheid nemen uitte zich ook in het aangaan van een coalitie met het FVD. Of de 

agrarische sector in Brabant in de steek laten ( over trouw gesproken), of er het beste van maken 

met partijen waar je jezelf misschien niet altijd even comfortabel mee voelt. 

Hier de taak als rentmeester nemen, en zo bewegen richting een duurzamere landbouw. 

 

Niet roepen vanaf de zijlijn 

Niet altijd de gemakkelijkste keuzes, maar wel een keuze die er toe doet. Niet roepen vanaf de 

zijlijn, maar gewoon je verantwoordelijkheid nemen. Maar ook daarin trouw zijn. 

Laat het onze wens zijn dat wij dat in de nabije toekomst dat ook kunnen doen in de plaatselijke 

politiek als college partij. 

 

Cor Molenaar 

Lid bestuur CDA Putten 
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