Secretariaat Wij Putten:
Hoge Engweg 3/10
3882 TA Putten
0341 352810
info@www.wijputten.nl
www.wijputten.nl

Conceptjaarverslag 2016

Putten, 13 april 2017

Het derde jaar van de tweede raadperiode in de geschiedenis van Wij Putten was er een van
rust aan het front: activiteiten werden voortgezet, al dan niet op een laag pitje, maar heel veel
nieuws was er niet onder de zon. Wel een beetje nieuw voor Wij Putten: onrust intern.
In het voorgaande jaar drong de vraag zich op of Wij Putten een gewone partij aan het worden
is. Eigenlijk is die vraag nog steeds actueel en nog altijd valt er geen eenduidig antwoord te geven. We deden mee aan de Puttense Sportmarathon en dat doen gewone partijen doorgaans
niet. We bakten er helemaal niks van en dat is voor een politieke partij dan wel weer niet heel
ongewoon.
Niet heel gebruikelijk was het initiatief om een ‘klasje’ te gaan vormen met aankomend talent dat
een rol kan gaan spelen binnen de partij, bijvoorbeeld met een plek op de kandidatenlijst of in
het bestuur. Herman startte rond de zomer met een clubje van ongeveer vijftien mensen, in een
redelijk stabiele samenstelling. Wel leidde het klasje tot discussie: is dit een kweekvijver voor
talent of wordt er stilletjes een nieuwe-partij-in-een-partij opgericht, waarbij de posities in achterkamertjes worden vergeven? Overeenstemming was er in ieder geval over de stellingname dat
hiervan nooit sprake mag zijn, zeker bij Wij Putten niet: we zijn tenslotte geen gewone partij. Met
soms wel wat intern geknetter, wat dan wel weer volstrekt normaal is.
Nog zo’n intern discussiepunt: de afdracht van raadsleden en de wethouder aan de partijkas. De
vergoeding van raadsleden ging fors omhoog, wat ook gevolgen heeft voor de afdracht. Niet
iedereen was daar blij mee. De les die het bestuur eruit heeft geleerd is dat in 2018 nog duidelijker moet worden vastgelegd wat we hierover afspreken, ook rekening houdend met de meest
ondenkbare scenario’s.
Verenigingszaken
Het was het jaar van wat onrust in de samenstelling van het bestuur. Eerder al hadden Gert van
Westing en Arap-John Tigchelaar aangegeven hun termijn waarschijnlijk niet vol te maken. Gert
omdat hij naar Ermelo gaat verhuizen, Arap-John omdat hij het moeilijk kan combineren met zijn
nieuwe functie qua werk, die meer van hem vraagt. Matine van der Haar kondigde in februari
aan dat ze uit het bestuur wil vertrekken, omdat ze een dag meer is gaan werken. Ze wil wel
blijven totdat de opvolging is geregeld. Ook Jannita la Roi heeft even overwogen om haar functie
in het bestuur neer te leggen.
Gelukkig was het niet allemaal leegloop dat de klok sloeg. Arap-John heeft bij nader inzien toch
wel ruimte gevonden om zijn werk in het bestuur voort te zetten, zeker nu Mia wat uitvoeringstaken in het penningmeesterschap van hem heeft overgenomen. De bouwplannen van Gert in
Ermelo hebben wat vertraging opgelopen, waardoor hij langer in Putten vertoeft dan hij had gewild. Hij heeft aangegeven tot en met de verkiezingen van 2018 de kar te willen blijven trekken.
Zoals gezegd was Matine ook niet zomaar weg en... we hebben Tim. Rond de tijd dat Jannita
vertrok, liet Tim Born weten belangstelling te hebben voor een rol in het bestuur. Hij heeft de

laatste maanden meegedraaid en als de leden er op de alv mee akkoord gaan, denken we met
hem een uitstekende versterking van het bestuur te hebben.
Activiteiten
Natuurlijk was Wij Putten ook in 2016 veelvuldig buiten het Fontanusplein te vinden, al zijn er
tijden geweest dat de agenda meer gevuld was. De wijk in gingen we in Husselerveld, waar duidelijk werd dat vaak onduidelijk is waar fietsers voorrang hebben en waar niet. Koudhoorn kwam
ook aan de beurt en de woningen oostelijk van de Bosrand, in de bossen. Speciale vermelding
verdient de Stationsstraat, waar we twee dagen bezig zijn geweest. Op vrijdag 1 juli heeft een
ploegje een aantal fietsers ondervraagd, de zaterdag erop waren we bij de voordeuren te vinden. Conclusie van het verhaal: wonen is er fantastisch, vooral aan de noordelijke kant, met
soms enorme achtertuinen, maar dat verkeer... Fietsers vluchten soms het trottoir op om het
vege lijf te redden als er weer eens een vrachtwagen voorbij dendert. Verder waren we te vinden
aan de Garderenseweg, om een juist beeld te krijgen van hoe men denkt over parkeergelegenheid en vrij liggende fietspaden. Ook bijzondere edities van De wijk in waren de bezoeken aan
de Rimpelerweg, de Boekweitstraat en de Bosrand, in het kader van het project ‘remmen voor
voorzieningen in de wijk’.
Gewoontegetrouw deden we als witte tornado mee aan de opschoondag. NL Doet lieten we bij
gebrek aan een aansprekend project een jaartje schieten.
De redelijk goed bezochte algemene ledenvergadering vond plaats op 16 april. We waren te
gast bij kinderdagverblijf Pepersgoed, waar we ook een rondleiding kregen. Het rondje fractie
pakten we deze keer iets anders aan: fractieleden werden enigszins kritisch aan de tand gevoeld over wat zij tot op heden, halverwege de raadsperiode zoal hadden gebakken van uitvoering van het verkiezingsprogramma. Er bleek nog best wat werk aan de winkel.
In vervolg op een eerder dorpsgesprek over de zorg was er op 4 oktober een tweede dorpsgesprek over de zorg, waarbij de vraag centraal stond hoe het kan dat Putten geld overhoudt dat
hiervoor is bedoeld. Krijgt Putten te veel of is Putten te streng?
De inspanningen van Wij Putten voor De stem van Putten, het politiek radioprogramma van Veluwe FM, stierven een stille dood. Ook de informele bijeenkomsten Van de partij verdwenen stilletjes van de agenda. Eén constante bleek: deelname aan de pubquiz. De top-10 hebben we
bereikt, dus Wij Putten doet het beslist niet slecht.
De vraag Waar is Rien? kreeg dit jaar maar liefst veertien keer een ander antwoord. Een speelse en voor een politieke partij best ongewone manier om politieke issues onder de aandacht van
een breed publiek te brengen, die ook de aandacht heeft getrokken van een tv-uitzending Omroep Gelderland.
Traditiegetrouw werd het jaar afgesloten met twee activiteiten rond kerst. We waren te vinden op
de kerstmarkt, waar het deze keer wat minder troosteloos aan toeging dan vorig jaar. En natuurlijk was er de kerstborrel, deze keer bij Wilma in de achtertuin. Niet heel druk, een beetje koud,
maar gezellig als vanouds. Op naar 2017, het voorbereidingsjaar van de verkiezingen.

