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De ChristenUnie presenteert zich ook op het internet:

- http://putten.christenunie.nl: De website voor de ChristenUnie in Putten.

(U vindt hier de weblogs en/of tweets van de wethouder en de raadsleden)

- http://gelderland.christenunie.nl: De website van provinciale fractie van van

de staten van Gelderland.

- http://veluwe.christenunie.nl: De website voor het waterschapsbestuur.

Zoals u misschien wel weet is de contributie-inning sinds enige ti jd centraal

geregeld. In het verleden ontvingen we samen met de contributie nog wel eens een

gift. Deze inkomstenbron is na de invoering van de centrale inning vri jwel

opgedroogd. Uw giften zijn echter nog steeds veel waard.

Daarom de oproep om een gift over te maken op "NL08

INGB 0007 865897" ten name van de ChristenUnie Putten.

Ten overvloede: Zowel de contributie van de ChristenUnie

als de giften zijn aftrekbaar voor de belastingen!

Uw Penningmeester, Paul van der Leeden

Uw gift is heel wat waard
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Van de voorzitter

Worden we als christenen gepest in Nederland?

Onderweg naar huis hoorde ik van de week een radiodebat tussen Halbe Zij lstra

(VVD) en Gert-Jan Segers (Christen Unie) over het pesten van christen in

Nederland.

“Gelovigen worden langzaam naar de rand van de samenleving geduwd” zei

fractievoorzitter Gert-Jan Segers.

Het zette mij aan het denken, een proces waar we midden inzitten, de gewoonten

en de mogeli jkheden die we als christen in Nederland hebben zijn de afgelopen

jaren niet zo vanzelfsprekend meer. Als voorbeelden noem ik, dat op korte termijn

de staat niet automatisch meer persoonsgegevens naar de kerk mag sturen en het

voorstel van D66 om de zondagswet te schrappen.

Dankbaarheid dat we in Putten mogen genieten van de zondagrust, winkels

gesloten en alle ruimte om rustig naar de kerk te gaan.

Het belang van een sterke christel i jke politieke parti j is groter dan ooit! Dit vraagt

om actie, nee dan bedoel ik niet met

spandoeken ed. maar al lereerst gebed, de

kracht van het gebed mogen we niet

onderschatten. Mag ik u vragen om uw gebed

voor onze politieke leiders, zowel landeli jk,

provinciaal en plaatsel i jk.

Maar ook in praktische zin vraagt het actie. Als

fractie en bestuur hebben we elkaar hard nodig, maar ook u als l id kunnen we uw

steun meer dan goed gebruiken.

U kunt op korte termijn een uitnodiging verwachten voor de

voorjaarsledenvergadering. Met uw komst laten we o.a. zien dat we christel i jke

politiek belangri jk vinden. Ik hoop van harte u te ontmoeten en met elkaar in

gesprek te gaan.

Een hartel i jke groet namens het bestuur,

Johan van Keulen

(voorzitter)
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Tussen Pasen en Pinksteren

Een stekje houd ik in mijn handen

Na vri jdag brak het Paasfeest aan.

Is er sindsdien ook iets veranderd?

Mijn stekje moet nu groeien gaan

zie, Gods belofte breekt nu baan.

“Goed nieuws” - ’t Moet rond de wereld gaan.

Well icht werd ‘k onbewust verenigd

met smaad en zelfverloochening

En tot vergeving nieuw bejegend,

toen ’t Gods Lam aan het kruis daar hing?

Het is volbracht – de nacht voorbij !

Zi jn wij gereed en waarl i jk vri j?

Heer Jezus leer ons ’t nieuwe leven:

Horizontaal en verticaal,

Uw opdracht zegenend door te geven.

Laat kl inken, ’t Woord van God aldaar,

onoverwinneli jk en waar:

Kom naar de bron, de Heer is daar!

“Zie Ik kom spoedig!” Hoor Jezus roepen,

Als ons de duivel tart en slaat:

“Vertrouw op Mij. Weest sterk en moedig,

weet, dat Ik jul l ie nooit verlaat.

En leert van Mij vanaf de start,

want Ik ben zachtmoedig

en nederig van hart!”

Lydia Dorlas

http: //www.gedichtensite.nl/tussen-pasen-en-pinksteren/26731 -na-pasen
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maandag 1 4 maart 201 6 1 4:09

Het Landeli jk Bestuur van de ChristenUnie heeft Gert-Jan Segers unaniem

voorgedragen als l i jsttrekker van de ChristenUnie bij de Tweede

Kamerverkiezingen van volgend jaar. Parti jvoorzitter Piet Adema: "Ik ben bli j en

dankbaar dat Gert-Jan deze belangri jke en zware taak op zich wil nemen. We

hebben hem leren kennen als een betrokken en inspirerend ChristenUnie politicus

die in staat is grote thema's dicht bi j mensen te brengen."

Segers volgde vorig jaar Arie Slob op als fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

Adema: "Met een hoopvolle boodschap weet hi j binnen en buiten de ChristenUnie

mensen aan te spreken en samen op te trekken om het goede te zoeken voor

onze samenleving. Hij heeft inmiddels veel gezag opgebouwd. Daarbij laat hi j zien

wat hem drijft als christen. Ik heb veel vertrouwen in het l i jsttrekkerschap van Gert-

Jan en de rol die onze parti j onder zi jn leiding kan spelen in de politiek en de

samenleving. Ik wens hem van harte Gods zegen in deze zware maar ook

uitdagende rol. "

Hoopvolle campagne

Gert-Jan Segers: , , Ik ben het bestuur dankbaar dat het me

deze positie toevertrouwt. We wil len navolgers van Jezus zijn en ons sterk maken

voor waardevol leven, godsdienstvri jheid en een sterke samenleving waar we

omzien naar elkaar. Daarmee wil len wij geloof een stem geven. Ik zie er zeer naar

uit om met die missie straks een hoopvolle campagne te voeren."

Leden laatste woord

Op het parti jcongres van zaterdag 23 apri l wordt de voordracht van Segers aan de

leden van de ChristenUnie gepresenteerd. Zij besl issen uiteindel i jk over wie de

li jsttrekker wordt. Het Landeli jk Bestuur vraagt het parti jcongres om met deze

voordracht van Segers in te stemmen.

De rest van de kandidatenl i jst wordt later in het jaar vastgesteld. Het Landeli jk

Bestuur heeft hiervoor een selectiecommissie voorgesteld onder leiding van

voormalig Eerste Kamerl id Remmelt de Boer. De leden van de ChristenUnie zul len

23 apri l a.s. ook stemmen over de samenstel l ing en opdracht van deze

selectiecommissie.

Lijsttrekker CU 201 7
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In de jaren 90 trad het kabinet Kok aan, waarschijnl i jk weet u dat nog wel. Voor het

eerst in de moderne geschiedenis bestond de regering uit louter niet confessionele

parti jen. Vooral de l iberti jnse l iberalen van D66 werden, gesteund door de liberale

VVD en de sociaal democraten van de PvdA, het symbool van het uit de

samenleving bannen van alles wat nog enigszins riekte naar christendom.

De Euthanasiewet, die door wij len minister Borst met de woorden "het is volbracht"

werd aangekondigd, de gewetensbezwaarde ambtenaar, de zondagsopenstel l ing

van winkels, het verbod op het ritueel slachten, de discussie over inperkingen van

vri jheden van het bijzonder onderwijs etc l iggen nog vers in het geheugen, of

worden weer actueel.

In 2002 kwam er een einde aan deze "Paarse periode", althans daar leek het op.

Het CDA kwam weer in de regering en in 2007 trad ook de ChristenUnie toe tot het

kabinet. In de afgelopen jaren sloten ChristenUnie en SGP akkoorden met het

kabinet en had de economie alle aandacht.

Dan is daar de afgelopen week het nieuws dat er een

voorstel in de maak is om de zondagswet in te

trekken, een lang gekoesterde wens van D66, die op

een kamermeerderheid kan rekenen. Politiek gezien is

het begri jpel i jk dat het kabinet nu zelf het initiatief

neemt en de spreekwoordeli jke eer niet aan D66 laat.

Het paarse gevoel l i jkt weer terug te zijn. Afgelopen week verscheen het

onderzoek naar de staat van geloven in Nederland. Nog slechts 1 8% van de

Nederlanders zegt regelmatig naar een kerk te gaan. Als Christenen zijn wij een

minderheid in ons land.

Dit overdenkende doet bij mij de vraag reizen in hoeverre onze vri jheid in veil ige

handen is bij (l iberti jnse) l iberalen en social isten? De zondagswet, waarin staat dat

er op zondag tot 1 3:00 uur geen openbare vermakeli jkheden gehouden mogen

worden, ademt uit dat wij in ons land rekening houden met elkaar, immers er staat

niet in de wet dat er op zondag niets georganiseerd mag worden, maar wij houden

rekening met elkaar. De kerkdienst, vaak gehouden in kerken die in dorps- en

stadscentra staan worden wordt niet verstoord.

Dan zegt minister Plasterk, dat wij per slot van rekening scheiding van kerk en

staat hebben, maar dat is onzin. De scheiding tussen kerk en staat gaat ten

principale over het feit dat de kerk haar eigen verantwoordeli jkheid heeft en dat de

staat ervoor dient te zorgen dat de kerk in vri jheid en rust haar geloof kan beli jden

en beleven.

Paars gevoel
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Je kunt zeggen dat de zondagswet een symboolwet is, maar onderschat het

preventieve karakter van deze wet niet. Organisatoren van evenementen kennen

deze wet en het dwingt hen in gesprek te gaan met lokale autoriteiten als zi j iets

anders wil len. Straks zal per gemeente verschil lende regelgeving gaan gelden.

Voor Putten zal dat niet direct tot verandering leiden, maar hoe lang dat zal zi jn

weet niemand. Laten wij in dit verband denken aan soms kleine

kerkgemeenschappen in delen van het land, waarin de politieke verhoudingen

anders l iggen dan bij ons.

In een sterke democratie wordt rekening gehouden met minderheden. Nogmaals

in de zondagswet staat niet dat er op zondag niets mag, kenneli jk

hebben de opstel lers van deze wet desti jds dat heel goed

begrepen. Die wijsheid wens ik onze regering en ons parlement

wederom toe.

Met hartel i jke groet

Ard Klei jer, wethouder

Over aannames en blokkeren

Sinds kort ben ik bij commissievergadering van Samenleving niet meer de

voorzitter, maar weer commissiel id. En daar heb ik veel zin in. Ik ben weer terug

op mijn oude stek! Jarenlang heb ik samen met Christine van den Hazel deze

commissie bemenst, eerst als commissiel id, daarna als raadsl id, maar alti jd met

Christine. Maar nu ga ik samen met TeunJan van Ooijen het duo vormen en dat

l i jkt me leuk. Het langstzittende raadsl id namens de ChristenUnie en het jongste

raadsl id, dat moet goed gaan.

Maar het gaat natuurl i jk over de inhoud. Ik heb als voorzitter van deze commissie

niet al leen alti jd de discussie gevolgd, maar ook alti jd de nota’s van deze

commissie gelezen – je moet tenslotte weten waarover gepraat wordt. Veel

agendapunten hebben betrekking op de veranderingen in met name de zorg, de

zg drie transities. Maar niet al lemaal.

Eind vorig jaar, en dat zal niet de laatste keer zijn, stond ook het

woningbouwprogramma op de agenda. En dat is voor mij een nieuw onderwerp. In

de vorige raadsperiode hoorde dit bi j de commissie Ruimte. Maar terecht is

besloten dit neer te leggen bij de bij uitstek goed functionerende commissie

Samenleving.

Nu spelen op het punt van het woningbouw een paar belangri jke zaken een rol.

Putten moet weer woningen gaan bouwen om aan de behoefte te voldoen. Men
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schat: een 900 woningen. Een van de locaties daarvoor is Rimpeler, tussen zeg

maar de Samaritaan en de Rimpelerweg. Daar kunnen een groot aantal woningen

gebouwd worden. En andere locatie is bi j de Van Damstraat en dan is er nog het

plan Torenlaan, achter Stroud. Dat zi jn de grote projecten. Er zi jn nog wel een

paar inbreidingsplannen, maar dat gaat over kleinere aantal len. De raad heeft

daarom in apri l/mei van dit jaar een besluit genomen over een zoeklocatie. Een

zoeklocatie is een gebied waarvan de raad heeft besloten dat we daar mogeli jk in

de toekomst gaan bouwen. Dat is het gebied tussen de Van Geenstraat en de

Beitelweg, wat nu nog allemaal weilanden zijn. Dat gebied wordt Putten-Zuid

genoemd (het heeft wel iets van een grote stad. Straks kri jgen we nog een

winkelcentrum Putten-Zuid).

Maar – aan de Beitelweg staat een boerderi j en die wil graag uitbreiden omdat

schaalvergroting financieel tegenwoordig noodzakeli jk is. Er zi jn geen redenen om

deze aanvraag te weigeren. De boer voldoet aan alle eisen die er worden gesteld.

Er hoeft bi jvoorbeeld geen nieuwe mil ieuvergunning te worden aangevraagd. De

geurcirkel wordt niet groter. Bovendien woont hi j in een gebied dat jaren geleden is

aangewezen als landbouw-intensiveringsgebied. We hebben toen dus vastgelegd

dat, als een boer zijn bedri jf wil uitbreiden, dat juist in dit gebied mag.

Er is maar één argument om de vergunning te weigeren, en dat is dat de raad het

besluit heeft genomen om dat gebied ook zoeklocatie te maken. Een tegenstri jdig

besluit dus eigenl i jk en niemand heeft dat opgemerkt

in mei van dit jaar, ik ook niet trouwens. Maar wat nu.

Mag de boer uitbreiden of niet? SGP, CDA en

ChristenUnie zeggen van wel. GB, VVD en WijPutten

vinden van niet. De laatsten doen dat vooral om de

weg naar nieuwbouw niet te blokkeren, en zo de mogeli jkheid open te houden

voor uitbreiding van het dorp. Die 900 nieuwe woningen kunnen we niet kwijt op

de locaties die nu beschikbaar zijn. En dus zal Putten-Zuid binnen 1 0 jaar

volgebouwd moeten worden. Dan kun je beter praten over verplaatsing van de

boerderi j dan over uitbreiding, is het verhaal van VVD en WijPutten. Maar

daarvoor moet je wel een aanname doen, nameli jk dat die 900 woningen ook

werkeli jk gebouwd gaan worden. Daarvoor is een economische groei nodig en we

weten hoe kwetsbaar die groei is. Het ene kwartaal is er l ichte groei en het

volgende kwartaal zit het weer tegen. Economen wijzen op het gevaar van de

tegenvallende cijfers in het verre Oosten. Maar of dat werkeli jk tot een krimp leidt,

weet denk ik niemand.

De verkoop van huizen trekt aan, klopt, maar vooral in het Westen van Nederland.

De ChristenUnie gaat er van uit, dat een groot deel van die 900 woningen

gebouwd kan worden in de bestaande bestemmingen en dat het bouwtempo

minder hoog ligt dan WijPutten en VVD zeggen. Putten-Zuid is dus voorlopig nog
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Afsluiten Stenenkamerseweg?

niet aan de orde.

Blokkeert de ChristenUnie dan de woningbouw in Putten, zoals werd opgemerkt?

Nee. We zijn niet tegen die 900 woningen en ook niet tegen de locaties. Het

verschil zit in het ti jdpad. En ja, een verkeerd ti jdpad kan vertraging geven, maar

dat is nog steeds niet blokkeren. Dit is dus een opmerking die niet klopt. Maar het

is politiek natuurl i jk wel handig om de zaak te overdri jven.

En nu ik het dan toch over aannames heb, op grond waarvan een hele redenering

wordt opgebouwd: we gingen er tot nu toe van uit, dat op de vakantieparken in

Putten veel jongeren zouden verbl i jven die op zoek zijn naar een woning. Maar –

onderzoek in het kader van vitale vakantieparken geeft aan dat er helemaal niet

veel jongeren op een vakantiepark verbl i jven. En dus ook geen woning zoekenM

Natuurl i jk wil ook de ChristenUnie voorbereid zi jn op de toekomst en ik denk dat

de standpunten dichter bij elkaar l iggen dan gesuggereerd wordt. En

ja, daar zit die boerderi j tussen, maar dat weet de boer ook. Moeten

we nú uitbreiding blokkeren, omdat we daar over acht tot tien jaar

misschien wil len gaan bouwen? Wat kan er wel niet gebeuren in zo’n

lange ti jd!

Peter Brink, raadsl id

Afgelopen raadsvergadering is besloten dat het tweede deel van de rondweg

Henslare kan worden aangelegd. De 5,5 mil joen euro die nodig is stond nauweli jks

ter discussie. Naar verwachting kan voorjaar 201 7 de schop in de grond.

De discussie spitste zich voornameli jk toe op het al dan niet afsluiten van de

Stenenkamerseweg voor autoverkeer tussen Putten en de snelweg.

Het idee van het col lege is dat ter hoogte van de

Henslare de Stenenkamerseweg een knip in de weg

kri jgt voor autoverkeer: aan weerszijden van de

Henslare wordt een stukje van de Stenkamerseweg

een fietspad. De Stenenkamerseweg bli jft in deze

oplossing vanaf de Henslare bereikbaar via het Broeksteegje, dat dan zou moeten

worden verhard. Ook via de Zuiderzeestraatweg – Kuiterweg bli jft de

Stenenkamerseweg bereikbaar. Doel van deze knip is het terugdringen van het

autoverkeer op de Stenenkamerseweg, die de functie van fietsstraat heeft.

Voor een Puttens bedri jf als kwekeri j Petersen is dit natuurl i jk minder optimaal dan

een rechtstreekse aansluiting. Voor WIJ Putten, SGP en Gemeentebelangen gaat
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Van de provincie

dit echter bl i jkbaar nog niet ver genoeg. Ik vind het onbegri jpel i jk dat WIJ Putten,

SGP en Gemeentebelangen een motie indienen om te onderzoeken op welke

wijze het best kan worden afgesloten. Vooral WIJ Putten vindt een knip voor

autoverkeer onvoldoende en wil doorgaand verkeer niet al leen ontmoedigen, maar

fysiek onmogeli jk maken.

Soms komt het met de formulering nauw: de vraag is nameli jk niet op welke wijze

de Stenenkamerseweg moet worden af gesloten, maar ook of de

Stenenkamerseweg verder moet worden afgesloten voor doorgaand verkeer.

Onze parti jgenoot en raadsl id Arine van den Bor heeft in het debat duidel i jk

gemaakt dat wat betreft de ChristenUnie het al les behalve een uitgemaakte zaak

is om de Stenkamerseweg nog verder af te sluiten. Als ChristenUnie

hebben we verkeersveil igheid en fietscomfort hoog in het vaandel,

maar ook de belangen van ondernemers verl iezen we niet uit het oog.

Henk van de Langemheen

Commissiel id Economie en Bedri jfsvoering

Donderdag 1 7 maart 201 6 1 3:52

De Statenfractie van de ChristenUnie gaat een onderzoek instel len naar de

omvang en kosten van drugsdumpingen in Gelderland. Aanleiding voor het

onderzoek is het antwoord op Statenvragen die de fractie heeft ingediend. ‘Uit de

beantwoording van het col lege bli jkt dat het maatschappeli jke probleem van het

dumpen van drugsafval en alles wat daaromheen gebeurt nauweli jks serieus

genomen wordt’ aldus Statenl id Dirk Vreugdenhil .

‘Daarom nemen we onze verantwoordeli jkheid en starten we een eigen onderzoek.

Vandaag werd opnieuw duidel i jk dat criminelen steeds vaker hun toevlucht zoeken

in Gelderland als gevolg van de succesvolle aanpak van druggerelateerde

criminal iteit in Noord-Brabant. ‘Gelderland moet voorbereid zi jn om de verschuiving

van criminele activiteiten uit Brabant op te vangen. Dan mag de Provincie niet

afwachtend zijn, maar moet ze nu alles doen wat nodig is om toestanden zoals in

Brabant te voorkomen. Gelderland kan daarbij gebruik maken van de expertise die

in Brabant is opgebouwd’.
(Overgenomen van gelderland.christenunie.nl)
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Zoals bekend zijn wij als ChristenUnie Putten voor onze inkomsten deels

afhankeli jk van de inkomsten uit advertenties. Dankzij onze adverteerders zijn wij

hierdoor in staat om ons ChristenUnie Nieuwsblad 4 keer per jaar te kunnen

uitbrengen.

Wij zi jn dan ook verheugd dat onderstaande ondernemers bereid zi jn gevonden

om in het jaar 201 6 een advertentie te plaatsen. Hiervoor zijn wij hen dankbaar:

De Aker, Zalen- en congrescentrum, Fontanusplein 2 Putten

Auto Graveland, Garagebedri jf/MVP Special ist, Hoge Eng West 46 Putten

Autoshop Putten, Alles voor uw auto, Jacob Catsstraat 49 Putten

Azië, Chinees Oosters restaurant, Dorpsstraat 58 Putten

Blankespoor BV, Technische instal laties, Handelsweg 1 0-1 2 Putten

De Boer, Special ist in dakbedekkingen, Roosendaalseweg 1 62D Putten

Welcom bij Bos, Uw telecomspecial ist, Kelnari jstraat 1 0 Putten

Boslust, Zalenverhuur/recreatiepark, Schovenhorsterveldweg 6 Putten

Cervus BV, Uw partner in ICT, Midden Engweg 4 Putten

DTS Putten BV, Witgoed/tuinmachines/carwash, Roosendaalseweg 1 31 Putten

Dugreja BV, Deuren/zonwering/-panelen, Ruitenbeek 8 Putten

Van Essen, Begrafenisverzorging, Voorthuizerstraat 45 Putten

Van den Heuvel, Veelzi jdige tuindecoratie, Roosendaalseweg 1 35 Putten

H van den Heuvel, Bouwbedri jf, Huinerbroekweg 1 1 Putten

Hylwa BV, Constructiebedri jf, Industrieweg 1 5 Putten

Jecor Vakbouwmarkt, Voor bouwen en klussen, Stationsstraat 30A Putten

Jerusalem Today, Special ist in Israëlreizen, Telgterweg 32 Putten

Kachelhuus Tomassen, Openhaarden/schouwen/kachels, Huinerenkweg 6 Putten

Kieft, I jzerwaren/gereedschappen, Voorthuizerstraat 1 33 Putten

Kiezebrink Int BV, Food voor dieren, Hoge Eng Oost 31 Putten

Kok Bedden BV, Voor een goede nachtrust, Dorpsstraat 1 6-20 Putten

Van Lindenberg Tr. BV, Zuivel ingrediënten, Midden Engweg 1 3 Putten

Meil ing, Meesterschilders, Hoge Eng Oost 27 Putten

Meil ing, Voor uw interieur en decoratie, Kerkstraat 90 Putten

Van de Mheen, Assurantiën / hypotheken, Kerkstraat 89 Putten

Drukkeri j Practicum, Voor al uw drukwerk, Torenstraat 22A Soest

Sluis Optiek&Optometrie, Voor professionele oogzorg, Dorpsstraat 27 Putten

Slageri j Tomassen, Ook voor buffetten/BBQ, Poststraat 1 3A Putten

Vierwind BV, Aannemingsbedri jf, Halvinkhuizerweg 29 Putten

Xperit Group BV, Automatisering bedri jfsprocessen, A. Fokkerstraat 1 4A

Barneveld

Paul van der Leeden, penningmeester

Dank aan onze adverteerders 201 6
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Bestuur:
- Johan van Keulen tel 0341 -3631 1 3 Voorzitter

Stationsstraat 91 famkeulen@chello.nl

- Ina van de Ridder-Verweij tel 0341 -358503 Secretaris

Waterweg 47 secretariaat@putten.christenunie.nl

- Paul van der Leeden tel 0341 -454288 Penningmeester

Korenlaan 2a leeden@solcon.nl

- René den Engelsman tel 0341 -370633 Propaganda

Aaltsengoed 1 8 rene.denengelsman@gmail .com

- Berend Haitsma tel 0341 -360953 Algemeen adjunct

Abdinkhofstraat 1 7 b. l .haitsma@solcon.nl

Wethouder:
- Ard Klei jer tel 0341 -353532 Wethouder

Calcariaweg 26 aklei jer@putten.nl

Vertegenwoordigers in de gemeenteraad:
- Lubbert van den Heuvel tel 0341 -370258 Raadslid, vz

Korte Kerkstraat 4 lvdheuvel@putten.nl

- Peter Brink tel 0341 -361 392 Raadslid

Bilderdi jkstraat 57 pebrink@putten.nl

- Arine van de Bor-de Jager tel 0341 -357465 Raadslid

Vanenburgerallee 22 avdbor@putten.nl

- TeunJan van Ooijen tel 0341 -785244 Raadslid

Prins Hendrikweg 1 8 e-mail : tjvooijen@putten.nl

Commissieleden:
- Henk van de Langemheen tel 0341 -363684 Economie

Jan Nijenhuisstraat 1 e-mail : hvdlangemheen@putten.nl

- Vacant Samenleving

Fractiesecretaris:
- Vacant

Website, E-mail adressen en rekeningnummer:
- Internet: http: //putten.christenunie.nl

- Bestuur: bestuur@putten.christenunie.nl

- Fractie: fractie@putten.christenunie.nl

- Rekeningnummer: NL08 INGB 0007 865897 ChristenUnie Putten

ChristenUnie-nieuws:
- Henk van de Ridder tel 0341 -358503 Eindredactie

Waterweg 47 henk.vande.ridder@solcon.nl




