
 
De wijk in met Rien: Husselerveld 
Putten: 21 januari 2011 
 
Je moet veel lef hebben om in de derde week van januari een Eropaf te 
plannen die ‘buiten’ plaats vindt.  
Rien van de Hoek, raadslid voor Wij Putten durf de confrontatie aan met 
zijn partij en heeft de leden en fractie uitgenodigd om te onderzoeken 
wat de woonbeleving is in Putten. Onder de noemer De wijk in met Rien, 
gewapend met enquêteformulieren, waar mogelijk zaken aan de weet te 
komen en aan te pakken. 

 
Ontbijt: 
Na een tip van de altijd spaarzame Herman Luitjes verzamelden 
tien Wij Putten leden in de beruchte bodywarmers bij de Hema. 
We hadden namelijk vernomen dat je er voordelig kunt ontbijten 
en wat is een betere gelegenheid om zo deze Eropaf te starten.   
 
 

Witte Tent:  
Vol goede moed, gesteund door de 
verwachtingen van buienradar, verzamelde 
de groep zich bij het trapveldje aan 
Mennestraat in Husselerveld.  
Snel werd de witte Wij Putten tent opgezet 
om te kunnen schuilen voor de rege
Ook om de enquêteformulieren met laatste 
instructies uit te delen. De wijk was van te 
voren opgedeeld in vijf zones om met 
evenveel groepjes van twee personen in te 
gaan. Eropaf, de wijk in. 

de 

n.  

 
 
Pyjama: 
De strategie die we bedacht hadden om alleen maar aan te bellen en 
om medewerking te vragen als je ook werkelijk iemand (op) zag 
bleek niet onverstandig. 
Er werd nog na elven in pyjama of nachtgoed open gedaan, maar na 
verontschuldigingen over en weer verleende op één uitzondering na 
ieder z’n medewerking. De formulieren werden ter plekke, al dan niet 
na uitnodiging even binnen te komen, ingevuld. Ook werd vaak 
toegezegd er naar te kijken en het formulier in te leveren bij de 
opvallende witte Wij Putten tent.   
Waar geen ‘leven’ achter de voordeur werd waargenomen werd een 
formulier in een antwoordenvelop door de brievenbus gedaan. 

http://www.wijputten.nl/�
http://www.wijputten.nl/Fractie/Artikelen/2012/1/22_De_Wijk_enquete.html�


Snertweer:  
Ondertussen, druppelde het tussen de buien door aan bezoekers die een 
ingevuld formulier bij de tent kwamen inleveren. Sommigen gaven er 
uitgebreid toelichting bij of zelfs bewondering dat ‘de politiek’ dit initiatief had 
ondernomen.  
Menig een liet zich met koffie en koekjes aanmoedigen om verhaal te doen 
en na enen kon, passend bij het weer, een kopje hele warme snert worden 
genuttigd. 

 
Energie: 
Eigenlijk wisten we het natuurlijk al, maar werden we opnieuw verrast hoe positief het wordt 
ervaren als je als partij met bewoners in gesprek gaat. Tijdens verkiezingstijd vindt iedereen 
het normaal of zelfs vervelend als je contact zoekt. Ga je daarentegen nu in gesprek om te 
vernemen wat er leeft en niet om overduidelijk de zogenaamde zieltjes te winnen met 
verkondiging van standpunten, dan krijg je een en al lof.  
Van al die inspanningen krijg je nog veel, veel meer energie terug. 
 
Open vragen: 
De enquête bevat meer open vragen dan de 
eerdere raadplegingen die we hebben gedaan. 
Onze ervaring is namelijk dat je dan maximaal input 
ontvangt terwijl diegene die geen tijd of zin hebben 
om uitgebreid stil te staan of mening te verkondigen 
snel de meerkeuzevragen kan afwerken. 
Hoewel we bij Wij Putten er gewend aan zijn 
geraakt dat er in het politieke spanningsveld honend 
over onze vraagstelling gedaan wordt hebben we 
gemeend ons voornamelijk te moeten richten op 
‘voorzieningen, verkeers- en sociale veiligheid’. 
 
 
 
 

Rapportcijfer: 
Met de laatste vraag, een rapportcijfer te geven voor de wijk, 
beogen we een soort wijkbarometer te creëren. In welke wijk is 
het fijn toeven. 
In Husselerveld komen waarschijnlijk binnenkort twee ‘Te 
Koop’ borden bij want 2 van de 151 verwerkte enquêtes gaven 
een vijf voor hun wijk. Toch gaf tweederde van de wijk een 8 of 
hoger voor hun wijk. Uiteindelijk komt Husselerverld op een 8-. 
Een mooi cijfer maar gaven tegelijkertijd bijna de helft van de 
geënquêteerden opmerkingen over wat zou kunnen 
veranderen of voor verbetering vatbaar is. 
 



Verkeer: 
Plaatselijke politiek gaat over verkeer en veiligheid is een uitspraak die bij mij is blijven hangen 
en bewaarheid wordt als je naar alle geschreven opmerkingen kijkt. 
Maar liefst 59 van de 151 formulieren bevatten opmerkingen en aanbevelingen. 
Wat vooral naar voren komt is dat er verkeersoverlast (39) wordt ervaren. In één adem wordt 
dan wijk Bijsteren genoemd. Bewoners van laatstgenoemde wijk gebruiken veelal de 
Mennestraat als toegangsweg tot hun wijk, in plaats van de Henslaere en het Gildegoed. In de 
zelfde context opmerkingen dat er te weinig drempels zijn (8) maar ook dat er te veel drempels 
zijn (4). Er wordt te weinig gecontroleerd (18). De Verzetslaan (9) wordt ook samen met 
Kievitlaan (2) genoemd als het gaat om hard rijden. 
 
Fietsers:  
Hoewel er prachtige ‘rode’ fietspaden liggen vindt één bewoner dat er nog te weinig fietspaden 
zijn maar vier maken ons er op attent dat het niet duidelijk is wat de voorrangsstatus van een 
rood fietspad is. Duidelijkheid hierin zou gewenst zijn. 
 
Parkeren: 
Volgens meerdere bewoners is er 
onvoldoende rekening bij het inrichten 
van deze wijk gehouden met parkeren. 
Misschien moeten de minimale 
normen worden verhoogd want 27 
bewoners maken melding van te 
weinig parkeerplaatsen in de wijk. 
 
Spelen: 
Ondanks dat 27 invullers de wijk als 
een racecircuit ervaren vinden 60 
huishoudens dat kinderen hier veilig 
op straat kunnen spelen. Op twee 
formulieren wordt gesuggereerd dat 
deze wijk een status woonerf krijgt. 
Maar liefst 15 bewoners hebben 
opmerkingen over aan- of afwezige 
speelvoorzieningen. 
 
Jeugd denkt mee: 
Speciaal vermeldenswaardig is Robbe 
Doppenberg uit de Arendstraat die op 
z’n fietsje, met een briefje ons bij de 
tent kwam uitlegen welke straten en 
kruispunten aandacht verdienden 
omdat deze gevaarlijk zijn. Dus voor 
Robbe speciaal aandacht voor de 
Mennestraat, Meerkoetstraat en 
Reigerstraat gewenst. 



Kraakweg: 
Eén bewoner uit opnieuw zorgen over 
bewegwijzering De Kraak, Kraakweg en 
Stenenkamerseweg. Nog steeds is die onduidelijk. 
 
Veiligheid: 
Bijna 90% van de formulieren geeft aan dat de 
bewoners van Husselerveld zich veilig voelen in 
de wijk. Meerdere keren werd wel de 
straatverlichting genoemd; te weinig licht of 
storingen. Eén bewoner wil hangjongeren weren. 
 
Sfeer: 
Een even duidelijk beeld geeft de sfeer in de wijk. Ruim 85% geeft aan de deur niet bij elkaar 
plat te lopen maar de sfeer wel als goed te ervaren.  
Sommigen (7) hebben geen idee hoe de buren heten maar anderen (8) ervaren de wijk als één 
grote familie. Een enkeling suggereert dat een activiteit in de wijk misschien een goed idee is.  
 

Supermarkt: 
De eerste vraag in de wijkenquête levert heel veel 
opmerkingen en suggesties op. Tweederde van de 
gezinnen zegt voldoende aan voorzieningen te hebben in 
de wijk.  
Toch zou een supermarkt (28) gewenst zijn, een 
snackbar annex kroeg (7),  een gezondheidscen
brievenbus (1) en een binnensportgelegenheid (1) werd 
zelfs als een gemis genoemd.  

trum (2), 

 
 
 
Hondenpoep: 
In de week dat gemeentebestuurders naar 
een symposium over hondenpoep gingen 
neemt Wij Putten in de wijk Husselerveld 
ook grote overlast waar.  
In eerste instantie al waar we de tent 
gingen opzetten, was het uitkijken waar je 
je schoenen neer zette.  
Brengers van enquêteformulieren werden 
telkens gewaarschuwd waar ze ‘veilig’ 
konden lopen. Uiteindelijk hebben we de 
ton waar enquêtes in gedeponeerd konden 
worden tussen de buien door maar op het 
fietspad gezet. 
Zowel bezitters (14) als hondenhaters (15) 
pleiten voor een honden-los-plek of groot 
hondentoilet. Enkele hondenbezitters (6) attendeerden ons op gebrek aan vuilnisbakken waar 
je een zakje met uitwerpselen in kon deponeren. Ook liet een hondenbezitter ons weten dat 
overdag braaf uitwerpselen werden ‘opgeruimd’ maar velen in het donker dat ‘vergaten’.  
 

http://www.symposiumhondenbeleid.nl/


Inzet: 
Al met al, ondanks de buien, hebben wij een erg goed gevoel over gehouden aan deze eerste 
‘De wijk in met Rien’ en staan nu al volgende wijken gepland in april, juni en september dit jaar. 
Wij Putten gebruikt de resultaten van deze enquête om de inzet van de partij beter af te 
stemmen op de wensen van de inwoners van Putten.  
Degenen die nog niet een enquête hebben ingevuld kunnen dit nog deze week doen. 
Inleveren kan op de Korenbloemstraat 21.  
 
 

Met dank aan Rien van de Hoek, Gert van Dompseler, Evert Doppenberg, Ingeborg Hovind, 
Luuk Obbink, Peter van Nieuwenhuizen, Herman Luitjes, Joop van Cranenbroek, Henri Luitjes, 
Riek Vliek. 
 
 
Arap-John Tigchelaar 



Enquête:  
Wij in de wijk: wat is uw woonbeleving? 

Wij Putten wil graag weten wat de woonbeleving is van Puttenaren die in uw wijk wonen. Is het een fijne 
plek om te wonen? Zijn er dingen voor verbetering vatbaar? Zijn er hete hangijzers, die nu eindelijk eens 
aangepakt moeten worden? Wij Putten gaat eropaf, om het aan de weet te komen. En waar mogelijk 
zaken aan te pakken. 
 
1: Zijn er voldoende voorzieningen in de wijk?  

Denk aan speelgelegenheid, trapveldjes, scholen, gezondheidszorg, winkels et cetera. 
 
 O Alles wat ik nodig heb, is aanwezig 
 O Er is hier niks 
 O Ik heb geen behoefte aan voorzieningen 
 O Het ontbreekt hier aan ......................................................................................... 
 
2. Hoe is het gesteld met de veiligheid in de wijk? Lopen inbrekers af en aan of hoeft de fiets nog 

steeds niet op slot? Is er nog dorpse gemoedelijkheid? 
 
 O Ik voel me hier veilig 
 O Alleen achter de voordeur is het veilig 
 O Veiligheidsgevoel zit tussen je oren 
 O Een duidelijk verbeterpunt is .................................................................................. 
 
3. Hoe is de verkeerssituatie in de wijk? Denk aan verkeersdrempels, parkeergelegenheid,  

fietsveiligheid, bereikbaarheid, overzichtelijkheid et cetera. 
 
 O Kinderen kunnen hier veilig op straat spelen 
 O Er is te weinig ruimte voor het autoverkeer 
 O Het lijkt hier soms wel een racecircuit 
 O Het grootste probleem is hier .................................................................................. 
 
4.  Hoe is het gesteld met de sociale samenhang in de wijk?  

Denk aan burenhulp, activiteiten in de wijk, meedoen aan de opschoondag et cetera. 
 
 O Geen idee, vraag het de buren, hoe heten ze ook alweer? 
 O We lopen elkaars deur niet plat, maar de sfeer is goed 
 O We zijn hier één grote familie 
 O Een verbeterpunt zou hier zijn ................................................................................. 
 
5. Zijn er andere dingen die beter zouden moeten? (gebruik eventueel de achterzijde) 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 
6. Wat is al met al uw rapportcijfer voor de wijk? ......... 
 
Hartelijk dank voor het invullen.  
Wij Putten gebruikt de resultaten van de enquête om de inzet van de partij beter af te stemmen op uw 
wensen. Zo mogelijk worden de resultaten gepubliceerd in de lokale media. 

http://www.wijputten.nl/�


De wijk in met Rien: Husselerveld

Putten: 21 januari 2011


Je moet veel lef hebben om in de derde week van januari een Eropaf te plannen die ‘buiten’ plaats vindt. 
Rien van de Hoek, raadslid voor Wij Putten durf de confrontatie aan met zijn partij en heeft de leden en fractie uitgenodigd om te onderzoeken wat de woonbeleving is in Putten. Onder de noemer De wijk in met Rien, gewapend met enquêteformulieren, waar mogelijk zaken aan de weet te komen en aan te pakken.


Ontbijt:


Na een tip van de altijd spaarzame Herman Luitjes verzamelden tien Wij Putten leden in de beruchte bodywarmers bij de Hema. We hadden namelijk vernomen dat je er voordelig kunt ontbijten en wat is een betere gelegenheid om zo deze Eropaf te starten. 


Witte Tent: 

Vol goede moed, gesteund door de verwachtingen van buienradar, verzamelde de groep zich bij het trapveldje aan de Mennestraat in Husselerveld. 
Snel werd de witte Wij Putten tent opgezet om te kunnen schuilen voor de regen. 
Ook om de enquêteformulieren met laatste instructies uit te delen. De wijk was van te voren opgedeeld in vijf zones om met evenveel groepjes van twee personen in te gaan. Eropaf, de wijk in.



Pyjama:


De strategie die we bedacht hadden om alleen maar aan te bellen en om medewerking te vragen als je ook werkelijk iemand (op) zag bleek niet onverstandig.


Er werd nog na elven in pyjama of nachtgoed open gedaan, maar na verontschuldigingen over en weer verleende op één uitzondering na ieder z’n medewerking. De formulieren werden ter plekke, al dan niet na uitnodiging even binnen te komen, ingevuld. Ook werd vaak toegezegd er naar te kijken en het formulier in te leveren bij de opvallende witte Wij Putten tent.  


Waar geen ‘leven’ achter de voordeur werd waargenomen werd een formulier in een antwoordenvelop door de brievenbus gedaan. 


Snertweer: 

Ondertussen, druppelde het tussen de buien door aan bezoekers die een ingevuld formulier bij de tent kwamen inleveren. Sommigen gaven er uitgebreid toelichting bij of zelfs bewondering dat ‘de politiek’ dit initiatief had ondernomen. 

Menig een liet zich met koffie en koekjes aanmoedigen om verhaal te doen en na enen kon, passend bij het weer, een kopje hele warme snert worden genuttigd.


Energie:


Eigenlijk wisten we het natuurlijk al, maar werden we opnieuw verrast hoe positief het wordt ervaren als je als partij met bewoners in gesprek gaat. Tijdens verkiezingstijd vindt iedereen het normaal of zelfs vervelend als je contact zoekt. Ga je daarentegen nu in gesprek om te vernemen wat er leeft en niet om overduidelijk de zogenaamde zieltjes te winnen met verkondiging van standpunten, dan krijg je een en al lof. 
Van al die inspanningen krijg je nog veel, veel meer energie terug.



Open vragen:

De enquête bevat meer open vragen dan de eerdere raadplegingen die we hebben gedaan. Onze ervaring is namelijk dat je dan maximaal input ontvangt terwijl diegene die geen tijd of zin hebben om uitgebreid stil te staan of mening te verkondigen snel de meerkeuzevragen kan afwerken.


Hoewel we bij Wij Putten er gewend aan zijn geraakt dat er in het politieke spanningsveld honend over onze vraagstelling gedaan wordt hebben we gemeend ons voornamelijk te moeten richten op ‘voorzieningen, verkeers- en sociale veiligheid’.




Rapportcijfer:


Met de laatste vraag, een rapportcijfer te geven voor de wijk, beogen we een soort wijkbarometer te creëren. In welke wijk is het fijn toeven.


In Husselerveld komen waarschijnlijk binnenkort twee ‘Te Koop’ borden bij want 2 van de 151 verwerkte enquêtes gaven een vijf voor hun wijk. Toch gaf tweederde van de wijk een 8 of hoger voor hun wijk. Uiteindelijk komt Husselerverld op een 8-.

Een mooi cijfer maar gaven tegelijkertijd bijna de helft van de geënquêteerden opmerkingen over wat zou kunnen veranderen of voor verbetering vatbaar is.

Verkeer:


Plaatselijke politiek gaat over verkeer en veiligheid is een uitspraak die bij mij is blijven hangen en bewaarheid wordt als je naar alle geschreven opmerkingen kijkt.
Maar liefst 59 van de 151 formulieren bevatten opmerkingen en aanbevelingen.

Wat vooral naar voren komt is dat er verkeersoverlast (39) wordt ervaren. In één adem wordt dan wijk Bijsteren genoemd. Bewoners van laatstgenoemde wijk gebruiken veelal de Mennestraat als toegangsweg tot hun wijk, in plaats van de Henslaere en het Gildegoed. In de zelfde context opmerkingen dat er te weinig drempels zijn (8) maar ook dat er te veel drempels zijn (4). Er wordt te weinig gecontroleerd (18). De Verzetslaan (9) wordt ook samen met Kievitlaan (2) genoemd als het gaat om hard rijden.

Fietsers: 


Hoewel er prachtige ‘rode’ fietspaden liggen vindt één bewoner dat er nog te weinig fietspaden zijn maar vier maken ons er op attent dat het niet duidelijk is wat de voorrangsstatus van een rood fietspad is. Duidelijkheid hierin zou gewenst zijn.

Parkeren:


Volgens meerdere bewoners is er onvoldoende rekening bij het inrichten van deze wijk gehouden met parkeren. Misschien moeten de minimale normen worden verhoogd want 27 bewoners maken melding van te weinig parkeerplaatsen in de wijk.


Spelen:
Ondanks dat 27 invullers de wijk als een racecircuit ervaren vinden 60 huishoudens dat kinderen hier veilig op straat kunnen spelen. Op twee formulieren wordt gesuggereerd dat deze wijk een status woonerf krijgt. Maar liefst 15 bewoners hebben opmerkingen over aan- of afwezige speelvoorzieningen.

Jeugd denkt mee:


Speciaal vermeldenswaardig is Robbe Doppenberg uit de Arendstraat die op z’n fietsje, met een briefje ons bij de tent kwam uitlegen welke straten en kruispunten aandacht verdienden omdat deze gevaarlijk zijn. Dus voor Robbe speciaal aandacht voor de Mennestraat, Meerkoetstraat en Reigerstraat gewenst.

Kraakweg:


Eén bewoner uit opnieuw zorgen over bewegwijzering De Kraak, Kraakweg en Stenenkamerseweg. Nog steeds is die onduidelijk.


Veiligheid:


Bijna 90% van de formulieren geeft aan dat de bewoners van Husselerveld zich veilig voelen in de wijk. Meerdere keren werd wel de straatverlichting genoemd; te weinig licht of storingen. Eén bewoner wil hangjongeren weren.

Sfeer:


Een even duidelijk beeld geeft de sfeer in de wijk. Ruim 85% geeft aan de deur niet bij elkaar plat te lopen maar de sfeer wel als goed te ervaren. 


Sommigen (7) hebben geen idee hoe de buren heten maar anderen (8) ervaren de wijk als één grote familie. Een enkeling suggereert dat een activiteit in de wijk misschien een goed idee is. 


Supermarkt:


De eerste vraag in de wijkenquête levert heel veel opmerkingen en suggesties op. Tweederde van de gezinnen zegt voldoende aan voorzieningen te hebben in de wijk. 


Toch zou een supermarkt (28) gewenst zijn, een snackbar annex kroeg (7),  een gezondheidscentrum (2), brievenbus (1) en een binnensportgelegenheid (1) werd zelfs als een gemis genoemd. 

Hondenpoep:


In de week dat gemeentebestuurders naar een symposium over hondenpoep gingen neemt Wij Putten in de wijk Husselerveld ook grote overlast waar. 
In eerste instantie al waar we de tent gingen opzetten, was het uitkijken waar je je schoenen neer zette. 
Brengers van enquêteformulieren werden telkens gewaarschuwd waar ze ‘veilig’ konden lopen. Uiteindelijk hebben we de ton waar enquêtes in gedeponeerd konden worden tussen de buien door maar op het fietspad gezet.

Zowel bezitters (14) als hondenhaters (15) pleiten voor een honden-los-plek of groot hondentoilet. Enkele hondenbezitters (6) attendeerden ons op gebrek aan vuilnisbakken waar je een zakje met uitwerpselen in kon deponeren. Ook liet een hondenbezitter ons weten dat overdag braaf uitwerpselen werden ‘opgeruimd’ maar velen in het donker dat ‘vergaten’. 


Inzet:


Al met al, ondanks de buien, hebben wij een erg goed gevoel over gehouden aan deze eerste ‘De wijk in met Rien’ en staan nu al volgende wijken gepland in april, juni en september dit jaar.


Wij Putten gebruikt de resultaten van deze enquête om de inzet van de partij beter af te stemmen op de wensen van de inwoners van Putten. 


Degenen die nog niet een enquête hebben ingevuld kunnen dit nog deze week doen.


Inleveren kan op de Korenbloemstraat 21. 

Met dank aan Rien van de Hoek, Gert van Dompseler, Evert Doppenberg, Ingeborg Hovind, Luuk Obbink, Peter van Nieuwenhuizen, Herman Luitjes, Joop van Cranenbroek, Henri Luitjes, Riek Vliek.

Arap-John Tigchelaar


