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Jaarverslag 2014

Putten, 26 februari 2015

Was 2013 het jaar van de voorbereiding op de verkiezingen van 2014, zoals vorig jaar in het
jaarverslag te lezen was, 2014 was onmiskenbaar het jaar van de waarheid. Met vijf zetels werd
Wij Putten de grootste partij en kreeg dus ook de leiding bij de coalitieonderhandelingen. De
samenstelling van de coalitie bleef gelijk, maar het akkoord ‘Samen DOEN!’ was fonkelnieuw.
Aanloop naar 19 maart
De eerste maanden van 2014 stonden vooral in het teken van de naderende verkiezingen van
19 maart. Er lag een verkiezingsprogramma, een klinkende lijst met kandidaten, de campagne
stond in de steigers, nu moesten we nog zoveel mogelijk mensen overtuigen om op Wij Putten
te gaan stemmen. Er waren tal van campagneactiviteiten, zoals het flyeren op de markt, het huis
aan huis bezorgen van flyers, de Wij Party bij 2Brothers op 1 maart, het verkiezingsdebat op 7
maart in het Parkhotel en de uitzending van Hart van Nederland op 10 maart.
De reguliere activiteiten gingen echter ook gewoon door en daarbij liet Wij Putten zich horen tot
in de Tweede Kamer. Het eerste dorpsgesprek dat Wij Putten organiseerde, op vrijdag 21 februari over zorg, riep namelijk zoveel vragen op, dat de fractie van Wij Putten besloot zich tot de
fracties in de Tweede Kamer te richtten, met het verzoek de decentralisaties een jaar uit te stellen. De lokale ouderenpartij in Haarlem volgde het Puttense voorbeeld, maar Den Haag hield
zich helaas doof.
Nog wat van die gewone activiteiten: op 18 januari gingen we in Bijsteren de wijk in en op 13
februari verrasten we voorzitter Cor ten Velde van de Avondvierdaagse met een koperen hertje,
als Ambassadeur van het Wij-gevoel.
Verkiezingen en formatie
Voor de lokale democratie was 19 maart natuurlijk hét hoogtepunt van 2014. En misschien ook
wel voor Wij Putten. Bij de tweede keer dat we aan verkiezingen meededen, haalden we grofweg een kwart van de uitgebrachte stemmen binnen, anderhalf keer zoveel als in 2010. In zetelaantal betekende dit dat we van vier naar vijf zetels gingen. De grootste partij van Putten, dus
met de leiding bij de coalitieonderhandelingen.
Geke Hop was nieuwkomer in de fractie, Matthijs Bonzet startte met commissiewerk en Evert
Doppenberg stopte hiermee.
Wij Putten startte het proces van de formatie met een zogenoemde formatieproloog, waarbij de
fracties de gelegenheid kregen om de verkiezingsuitslag te duiden en uit te leggen wat voor rol
ze voor zichzelf zien. Vervolgens bleef het even stil, tot op 13 mei het coalitieakkoord kon worden gepresenteerd. Zeer leesbaar, heel concreet en hier en daar met een forse inbreng vanuit
het verkiezingsprogramma van Wij Putten. Een week later werden de wethouders benoemd,
dezelfde als in de voorgaande coalitie.

Even bijkomen
Wat betreft de activiteiten werd het vervolgens wat rustiger dan voorheen. Moesten we even
bijkomen? Hoogtepunt was nog wel de deelname aan de Puttense Sportmarathon op 27 juni, al
konden we op geen stukken na het succes van de derde plaats een jaar eerder evenaren. Gelukkig hebben we meer verstand van verkiezingen.
Veel later dan gepland vond op 13 september de algemene ledenvergadering plaats, die vooral
in het teken stond van een toelichting op de coalitieonderhandelingen en het bereikte coalitieakkoord. Gert van Dompseler heeft besloten met ingang van deze vergadering zijn positie in het
bestuur op te geven, omdat deze functie meer van hem vraagt dan hij had verwacht en het lastig
kan combineren met andere activiteiten.
Nieuwe activiteiten
Het Boskameroverleg van 10 oktober, genoemd naar de locatie waar fractie, wethouder en bestuur elkaar troffen om terug te blikken op de verkiezingsperiode, om ervan te leren en te kunnen constateren wat er goed is gegaan en wat er beter had gekund, luidde het einde in van de
periode van even bijkomen. Diverse ideeën voor activiteiten zijn opgeborreld, die kort erop op de
rails zijn gezet of later concreet moeten worden. Noemenswaardig is in ieder geval het tweede
dorpsgesprek op 12 november, dat deze keer over bouwen en wonen ging.
Maar beslist een hoogtepunt was de opening van de vernieuwde Harderwijkerstraat op 29 oktober, met vrij liggende fietspaden. Het inlossen van een van de beloftes waar Wij Putten in 2010
de verkiezingen mee is ingegaan. En dat drie dagen nadat Wij Putten een bescheiden feestje
vierde omdat het op de kop af vijf jaar geleden was dat drie heren bij de notaris zaten om een
partij op te richten. ‘Wij Putten, zegt u?’
En voor je het weet is het dan alweer december, met een hoop activiteiten in het verschiet, zoals
de nieuwsbrief meldde. Te beginnen met de traditionele kroegentocht op 13 december, waarbij
ook dit jaar weer honderden Puttenaren een kaartje invulden voor een bekende. Een week later
gevolgd door onze eigen borrel, deze keer bij Wilma in de achtertuin. Op naar een nieuw jaar,
met nieuwe activiteiten.
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