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Zijn we een gewone partij aan het worden? Dat is een van de vragen die zich aandient bij een
terugblik op 2015, het tweede jaar van de tweede raadperiode van Wij Putten. Ook al omdat de
vraag op tafel kwam bij de evaluatiegesprekken die het bestuur dit jaar hield met de wethouder,
de fractie en de fractievolgers. Een eenduidig antwoord is waarschijnlijk niet te geven.
De fractie van Wij Putten ging het jaar in met een dilemma, dat pas na enige tijd boven water
kwam. De fractie was vertrouwelijkheid gevraagd bij het bespreken van een eventuele mogelijkheid om een groot aantal asielzoekers tijdelijk onder te brengen op de Heihaas. Dat moest vertrouwelijk blijven, omdat het park na een ‘nee’ gewoon als vakantiepark moest kunnen blijven
functioneren. En zo raakte de partij van de Transparantie tegen wil en dank verzeild in een situatie van overleg in achterkamertjes, zoals gewone partijen dat doorgaans ook doen. De afloop: er
is draagvlak voor de opvang van asielzoekers, maar niet zo massaal als in het voorstel. Waarmee het voorstel van tafel verdween, lang voordat het in de openbaarheid besproken had kunnen worden.
Deze gang van zaken past niet goed bij het dna van Wij Putten. Had het procedureel anders
gekund? Misschien niet, maar lang niet iedereen was er gelukkig mee.
Ook heel gewoon: we kregen de ANBI-status. Dat betekent dat we als organisatie staan voor het
algemeen belang en dat giften aan Wij Putten voortaan fiscaal aftrekbaar zijn.
Ook in dit rijtje: we deden niet mee aan de Puttense Sportmarathon. Reden was dat het evenement veel competitiever was geworden door de beperking van het aantal deelnemers en dat er
grenzen zijn aan het credo: meedoen is belangrijker dan winnen. Toch vonden velen het teleurstellend dat Wij Putten zich ook bij deze gelegenheid als een heel gewone politieke partij opstelde. Volgend jaar beter?
Verenigingszaken
Grootste wapenfeiten van de algemene ledenvergadering waren de hoge opkomst van 27 leden
en de formele aanstelling van Jannita la Roi als bestuurslid. Ze draaide al een tijdje mee en
hiermee vulde ze de vacature in die met het vertrek van Gert van Dompseler was ontstaan. Gert
van Westing en Arap-John Tigchelaar werden herkozen, maar zij gaven beiden aan hun termijn
waarschijnlijk niet vol te gaan maken. Voorlopig zijn ze in ieder geval nog in functie.
Een van de belangrijkste activiteiten van het bestuur dit jaar was het houden van de evaluatiegesprekken met fractie en de wethouder. Het leidde tot een lijst van van 26 actiepunten, die onder de vlag Wij Putten Vitaal onder te brengen waren in vijf clusters: de aanbeveling om de
werkwijze in de fractie aan te passen; de constatering dat er te weinig activiteiten in het kader
van eropaf plaatsvinden; een aanzet om te komen tot een visie op de volgende raadsperiode;
het advies om tot een herverdeling van de commissies te komen; en de vaststelling dat het zoeken van nieuw talent voor met name de kandidatenlijst een hoge prioriteit moet hebben. In het
kader van deze punten is inmiddels een aantal stappen gezet. Daarmee is de evaluatie wel
klaar, maar nog niet af.

Activiteiten
Al bleef het aantal activiteiten en eropafjes wel achter bij de verwachtingen en de voornemens,
de partij beperkte zich niet tot het rond het Fontanusplein uitvoeren van het coalitieakkoord. Zo
was er een zeer drukbezochte Wij Putten Academie over het vergunningsvrij bouwen in relatie
tot mantelzorg. Ook veel belangstelling was er voor een rondetafelgesprek over het natuurbegraven, waarmee Geke dit fenomeen op de agenda zette. Verder was Wilma op een koude ochtend in februari te vinden achter op de vuilniswagen, om het nieuwe afvalbeleid in de praktijk
mee te maken. De Stichting Natuur en Milieubescherming Putten ontving het koperen hertje,
omdat deze club met al z’n activiteiten bijdraagt aan het wij-gevoel in Putten. Verder leverde Wij
Putten een forse bijdrage aan de uitzendingen van De stem van Putten, het politiek radioprogramma van Veluwe FM. Met misschien wel met als hoogtepunt de uitzending waarin Gelderse
politici in debat gingen om de kiesgerechtigden te verleiden op hun partij te stemmen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Wat gaat u voor Putten doen?
Nog wat hoogtepunten uit de partijgeschiedenis: we staken de handen uit de mouwen bij NL
Doet, met het schoonmaken van rollators en rolstoelen en onderhoud aan een wandelpad; een
week later deden we dat alweer bij de landelijke Opschoondag en of het nog niet genoeg was,
gingen we ter gelegenheid van de Natuurwerkdag de natuur in om deze een handje te helpen.
Dat wil zeggen: jonge boompjes verwijderen om de heide een kans te geven. Ook de barbecue
mag genoemd worden: op de laatste lentedag bleef het nog lang gezellig in de tuin van Matthijs
en Marieke. Rond de kortste dag van het jaar was het weer tijd voor de jaarlijkse kerstkaartenactie. Deze keer was het een beetje een trieste bedoening: pokkenweer, treurige gezichten achter
de kraampjes en een schamele delegatie van Wij Putten. Niet alle kaarten zijn opgegaan, zelfs
niet bijna.
Dat Wij Putten nog altijd niet een echt heel gewone partij is, blijkt uit de consequente deelname
aan de Puttense pubquiz. Geen enkele andere partij durft dit kennelijk aan en Wij Putten scoort
er lang niet beroerd.
Na de zomer werd de draad van De wijk in weer opgepakt. De wijk rond de Groeneveltstraat
was de eerste die met de nieuwe enquêteopzet te maken kreeg, met een toegevoegde vraag
over het al dan niet welkom zijn van asielzoekers. Daaruit bleek overigens dat hier genuanceerd
over wordt gedacht: velen vinden dat Putten hier een rol in moet hebben, zolang de aantallen
maar in verhouding zijn. Het bleef dit jaar overigens bij deze ene keer De wijk in, want de weergoden staken een stokje voor de geplande tweede keer. Ook nog niet af dus.
Nieuwe activiteiten
Op de valreep van het nieuwe jaar was er de introductie van een nieuw fenomeen: de vlog Waar
is Rien, gemaakt door Herman en Rien, waarin Rien op vragen van Herman in toegankelijke
bewoordingen uitlegt waar het bij een aantal zaken in de politiek om gaat. Dit met de centrale
gedachte: Putten is wel klaar, maar nooit af. De eerste ging over de kwestie Beitelweg: wat heeft
het verstrekken van een vergunning aan een kippenboer alles te maken met woningbouwplannen? In de tweede vlog schetste Rien de achtergronden rond de verbouwing van Stroud.
Ook nieuw geïntroduceerd dit jaar: het fenomeen Van de partij. Maandelijks een avond in een
café, om al dan niet aan de hand van een thema door te nemen wat er speelt, of misschien wel
zou moeten spelen. Zonder agenda, voor leden, maar ook voor niet-leden die geïnteresseerd
zijn om eens over zaken door te praten. De opkomst blijkt wisselend, evenals het inhoudelijk nut,
maar gezellig is het altijd.
Dat gold zeker ook voor de kerstkliek, eveneens een geheel nieuw fenomeen, waar Wij Putten
het jaar mee afsloot. Als alternatief voor de jaarlijkse kerstborrel, die plaatsvond een periode dat
de agenda’s over het algemeen net zo goed gevuld zijn als de koelkasten, had het bestuur bedacht dat het ook anders kon. Op derde kerstdag, met de restjes van de feestdagen. Het was
niet dringen op de veranda aan de Grieteweg, maar het was wel lang gezellig. En daarmee was
het alweer bijna 2016.

