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terugkijkend

Keer de politiek niet de rug toe, was toen 
de oproep. Nu twintig jaar later actueler 
dan ooit. Hoeveel mensen hebben niet 
het gevoel dat de politiek hen in de steek 
laat? Dat ze gemangeld worden door 
het systeem, dat de hoge heren alleen 
maar druk zijn met zichzelf? Landelijk, 
provinciaal of hier in het dorp, mensen 
voelen het zo.

Mij bekruipt vaak het gevoel dat 
het juist andersom is. DE POLITIEK 
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door Ard Kleijer

“keer de politiek niet de rug toe!?

Het is februari 2002. Met veel ChristenUnieleden gaan wij aangifte doen van 
onze “geboorte” in het gemeentehuis van Putten. Elsaly van den Heuvel in 
de maxicosi, met een truitje aan met daarop de woorden jongerenafdeling 
Putten, samen met de toen scheidende fractievoorzitter Cor Houweling. 
Elsaly is nu een van de kandidaten op de lijst en Cor is onlangs overleden. Zo 
komen en gaan de generaties…

Met medewerking van:  
Mieke Brink-Blijdorp
Fotografie/DTP: Jo Aerts, 
Jacco Klamer, Gerben van den Hazel
Vormgeving: Henry Hennipman
Druk: Drukwerkdeal

bestaat niet, iedereen kan en MAG 
meedoen aan de politiek, door te 
kiezen, door je verkiesbaar te stellen, 
door burgerinitiatieven te starten, door 
contact op te nemen met raadsleden. 
Politiek is iets voor het algemeen 
belang, niet voor het eigen belang. Het 
gaat bijvoorbeeld om woningen voor 
Puttenaren, niet om een bouwkaveltje 
voor die ene grondbezitter. Of om 
veilige wegen, niet om die ene drempel 
bij mij voor de deur. Of om goede 
sportvoorzieningen, niet om mijn eigen 
club.

Al die deelbelangen zijn er natuurlijk 
wel. De gemeenteraad telt ze allemaal 
op, kijkt naar de kas van de gemeente, 
weegt en wikt en neemt een besluit. 
Nee, daar is niet iedereen het mee 
eens, maar elke ouder, elke meester op 
school, elke sporttrainer weet dat je het 
niet iedereen altijd volledig naar de zin 
kunt maken.

Ik hoop dat veel kiezers dat beseffen 
en hun stem niet laten afhangen van 
alleen hun eigen deelbelang, maar net 

iets verder kijken. Dan kies je voor je 
idealen, al leveren die niet morgen 
direct materieel gewin op. Ik hoop dat er 
juist bij christenen in ons dorp mensen 
zijn, die opstaan en zeggen: al ben ik 
het niet overal 100% mee eens, ik ga 
een tijd meedoen in bestuur, fractie, 
gemeenteraad. Daar waar de besluiten 
genomen worden wil ik meedenken, 
-praten, -beslissen. Als je daar eenmaal 
aan meedoet of hebt gedaan, besef 
je eens te meer dat politiek niet alles 
is, maar dat de politiek wel over veel 
alledaagse dingen van ons dorp beslist.

Kortom, kiezers en leden, keer de 
politiek de rug niet toe! Treed de politiek 
met een open en scherpe blik tegemoet! 
Kies voor idealen! En doe mee.

Als christen wil je leren kijken met Gods 
ogen, vol ontferming voor mensen. 
Ikhoop en bid dat wij ons geliefde 
kinderen mogen weten en ook op die 
manier naar onze mede-Puttenaren 
kijken. Dan gaan we het beste zoeken 
voor heel Putten. Niet voor ons eigen ik, 
maar voor de hele samenleving.

Mvg Ard Kleijer

noot van de redaktie
Voor u ligt een speciaal nummer van ChristenUnie ma-
gazine. Speciaal, want zo’n nummer kunnen we slechts 
één keer in de vier jaar maken: met het oog op de 
gemeenteraadsverkiezingen. U vindt in dit nummer 
een interview met de kandidaat-raadsleden, een korte        
terugblik van de scheidende raads- en commissieleden, 
en campagnenieuws. Heel informatief dus. 

De redactie wenst u veel leesplezier!
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aandacht voor de jeugd heel belangrijk. 
Als de jongeren zich goed ontwikkelen 
en lekker in hun vel zitten, gaat het 
goed in de toekomst. Laagdrempelige 
jeugdzorg is dus belangrijk. De toegang 
tot de jeugdzorg moet goed geregeld 
zijn. Maar ook de basisschooljeugd moet 
ruimte hebben. Speeltuinen in de wijk 
zijn dan ook belangrijk, we willen daar 
in de komende periode ook aandacht 
aan geven. De speelplaatsen hebben 
een opknapbeurt nodig. Wat ik ook 
belangrijk vind is de zorg voor mensen 
met een beperking. Er zijn zoveel 
plekken in Putten waar zij wonen en hun 
leven leiden! 

Waar wil je je komende vier jaar 
vooral voor inzetten?
In de eerste plaats wil ik van de fractie 
een goed team maken. Ik wil ons 
professioneel laten trainen voor de 
taak van het raadswerk. Ik denk dat we 
alleen op die manier kunnen bijdragen 
aan een laagdrempelige overheid, 
die toegankelijk is en bereid is om 
naar de inwoners te luisteren. Ik wil 
eraan bijdragen dat de gemeente een 
betrouwbare overheid is.

Wat is je droom voor putten?
Dat iedere inwoner van waarde is en 
gekend wordt in zijn mens-zijn. Respect 
voor elkaar. Zoals de titel van het 
verkiezingsprogramma luidt: oog voor 
elkaar, oog voor Putten.

Wat wil je nog kwijt?
Dat de ChristenUnie een brede partij 
mag zijn, een unie van allerlei mensen 
in ons dorp die christen zijn. 

teunJan 
van ooijen

Waarom wil je christenpoliticus 
zijn?
Ik wil mijn geloof handen en voeten 
geven. Niet stil zitten maar actief zijn. 
Ik ben een doener en geen denker. Ik 
wil graag praktisch bezig zijn. Jezus 
navolgen door dingen te doen. Met als 
doel rechtvaardigheid voor alle mensen. 
Ik wil opkomen voor de mensen in de 
samenleving die dat nodig hebben. De 
jongeren die in problemen raken, maar 
ook de ouderen die zorg nodig hebben.

Hoe kijkt je gezin er tegenaan 
dat je politiek actief bent?
De eerste raadsperiode was wel een 
moeilijke tijd, het overviel mijn vrouw 
en mij allebei, dat ik plotseling raadslid 
werd. Natuurlijk wist ik dat ik op de lijst 
stond, maar het aantal raadsleden was 
compleet. Ik draaide mee in de fractie, 
maar als commissielid en dat is toch 
anders dan raadslid. Als raadslid had 
ik het idee dat ik alles moest volgen en 
alles moest lezen en naar alle bijeen-
komsten moest die er waren. En dan liet 
ik Henrieke en de kinderen achter, zo 
voelde het. Nu is dat anders. We hebben 
in de fractie de taken verdeeld en we 
doen het met elkaar. Ik heb evenwicht 
gevonden in het dagelijkse werk, gezin 
en het raadswerk. Ik merk dat het rust 
geeft nu Henrieke weet wat ik doe en 
waarom ik het doe. De kinderen vinden 
het wel leuk. En aan tafel met het eten 
vertelt pappa over het spannende en 
leuke raadswerk en dan luisteren de 
kinderen geboeid. We vinden het allebei 
belangrijk verhalen te delen over wat je 
bezighoudt.

Hoe zie je jouw rol in de fractie?
Mijn rol is nu fractievoorzitter en dus 
moet ik ook meer naar buiten treden. 
Ik wil eraan werken dat we met elkaar 
effectief zijn in het raadswerk. Dus geen 
ellenlange fractievergaderingen. Ik wil 

Dan zie ik eerlijkheid 
en niet uit zijn op je 

eigenbelang.

de fractieleden in hun waarde laten wer-
ken. We moeten het samen doen en dus 
moet niet alleen de fractievoorzitter zich 
profileren. Het moet een wisselwerking 
zijn tussen alle leden van de fractie, 
waarvan ik zelf een onderdeel ben. Op 
één van onze verkiezingsposters staan 
we met z’n allen, dat is het beeld dat 
ik wil uitstralen. Dit zijn de mensen 
met hun kwaliteiten die we gebruiken 
voor onze christelijke politiek voor de 
inwoners van Putten.

Wat is jouw voorbeeld in de 
politiek?
Er zijn veel voorbeelden in de politiek, 
maar mijn ambitie is niet om me iemand 
te willen meten. Ambitie is mij vreemd. 
Ik ben een doener, ik ben blij en 
tevreden als ik iets voor mijn medemens 
kan betekenen, iets kan doen. Maar mijn 
broertje die staatssecretaris is geworden 
is wel een mooi voorbeeld. 

Dan zie ik eerlijkheid en niet uit zijn op 
je eigenbelang. Lodewijk Ascher is als 
mens ook een mooi voorbeeld. Eerst 
was hij minister en daarna ging hij weer 
gewoon aan het werk als kamerlid. En 
toen we de toeslagenaffaire kregen trad 
hij terug. Want hij wilde consequenties 
verbinden aan zijn handelen en niet zijn 
eigen hachje redden. Dat is voor mij een 
voorbeeld.

Wat is jouw thema bij de 
verkiezingen?
Mijn thema is het sociale domein, met 
alles wat daar bij hoort. Jeugdzorg, WMO, 
Welzijn en natuurlijk ook onderwijs. 
Van uit mijn werk als docent vind ik 
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Hoe kunnen we 
duurzaamheid 

combineren 
met innovatieve 

woningbouw?

Waarom ben je christenpoliticus 
geworden?
Ik geloof dat God voor ons mensen een 
route heeft uitgestippeld op deze aarde. 
En dat gaat ook over hoe we met elkaar 
samenleven. Een deel van die samenle-
ving wordt bepaald door hoe een dorp 
bestuurd wordt. Bijvoorbeeld dat we 
staan voor de zondagsrust. Die rust is 
om meerdere redenen van belang, om 
afstand te nemen van het werk, te ont-
laden en te ontspannen. Psychologen 
geven aan dat dit goed voor een mens.
Ik gun iedere inwoner hier dat hij het 
goed heeft in Putten. Hoe zorg je daar-
voor? Dan moet je nadenken hoe je om-
gaat met elkaar, met de natuur. Hoe kun 
je elkaar recht doen? Ook aan de vluch-
teling in ons dorp? 

Hoe kijkt je gezin er tegen aan 
dat je politiek actief bent?
Toen ik zeven jaar geleden startte was 
mijn tweeling drie jaar. Ik zei dan: ‘Ik ga 
naar de burgemeester.’  Nu ze ouder zijn, 
zeggen ze vaak gekscherend: ‘Moet je 
alweer naar de burgemeester?’ 
Met mijn oudste dochter reed ik langs 
de toekomstige woonwijk Halvinkhuizen. 
Ze vroeg: ‘Waarom komen er nu juist 
hier huizen, waar moeten die koeien dan 
heen?’ Mijn vrouw vindt het vooral inte-
ressant om mee te krijgen wat er alle-
maal speelt in Putten. 
Druk is het wel. 
Soms komt alles tegelijk. Nu met coro-
na zijn veel vergaderingen vanuit huis, 
maar er zijn zeker wel avonden dat het 
schuurt. 

Wat heb je de afgelopen vier jaar 
vooral geleerd?
Ik heb ervaren dat je in gesprekken met 
inwoners veel moet uitleggen. We doen 
mee in de coalitie, maar dat betekent 
niet dat je als raadslid zelf alle voorstel-
len van de coalitie hebt voorbereid, of 

dat je er automatisch vóór bent. Ook als 
coalitiepartij kun je tegen iets stemmen.

Persoonlijk heb ik geleerd dat ik een ei-
gen stijl heb om tot een besluit te ko-
men. Ik bekijk een onderwerp graag 
van alle kanten, als in een Socratisch 
gesprek. Dat helpt om me in te leven 
in andere partijen en mijn argumenten 
goed te wegen. Ik hoor mezelf vaak zeg-
gen ‘alles overwegende …’  Pas dan kan 
ik een onderbouwde keuze maken en 
die goed uitleggen aan anderen. Want 
je moet jezelf – zeker als christenpoli-
ticus- in de spiegel aan kunnen kijken.

Hoe zie je jouw rol in de fractie?
Ik ben niet iemand die op de voorgrond 
treedt. In de afgelopen periode hadden 
we een fractie met ervaren mensen en 
soms duidelijke standpunten. Ik ben 

veel meer observerend, ik zoek naar 
verschillende invalshoeken. Ik wil graag 
analyseren en ook zien dat het proces 
goed is gelopen. 
Na de verkiezingen staat er een nieuwe 
fractie klaar, waaraan ik mijn ervaring 
hoop mee te geven. Een meer coachen-
de rol zou mij wel liggen.

Wat is je voorbeeld in de 
politiek?
Eigenlijk heb ik niet echt een voorbeeld. 
Maar als ik iemand moet noemen dan 
is het Paul Blokhuis. Die treedt niet erg 
op de voorgrond, maar levert wel goed 
werk. Hij staat voor zijn punten. En on-

danks het drama in zijn thuissituatie 
bleef hij zich toch inzetten. 

Wat is jouw thema bij de 
verkiezingen?
Woningbouw en duurzaamheid zijn de 
grote thema’s. Ik wil me de komende 
jaren vooral inzetten op de combinatie 
daarvan: Hoe kunnen we duurzaamheid 
combineren met innovatieve woning-
bouw? Er wordt nog heel traditioneel 
gebouwd in Putten, terwijl er ontzettend 
veel nieuwe bouwtechnieken zijn, waar-
mee je supersnel een duurzame woning 
kunt bouwen.

Een belangrijke thema is ook de groot-
schalige opwekking van energie. Er zijn 
in Putten best wel initiatieven geweest 
die door de gemeenteraad afgewezen 
zijn. Heel jammer. 
Als ChristenUnie willen we duurzaam-
heid niet alleen voor de elite, maar voor 
iedereen mogelijk maken. Daarom heb-
ben we ons eerder ingezet voor het ver-
ruimen van duurzaamheidsleningen. 

Wat is je droom voor putten?
Ik heb altijd met veel plezier in dit dorp 
gewoond. Een groene omgeving, school 
in de buurt, veilig kunnen op straat spe-
len. Zelf heb ik de mogelijkheid gehad in 
Putten een woning te kopen en door te 
stromen. 
Ik hoop dat we dat ook mogelijk kunnen 
maken voor de mensen die hier wonen 
of willen gaan wonen en dat ze op de-
zelfde manier opgroeien zoals ik dat kon. 
Zodat je een start kan maken in je eigen 
dorp. 

En wanneer je dat weet te verbinden 
met circulair bouwen en duurzaamheid, 
dan houden we ons dorp ook mooi. 
Zodat mensen later ook kunnen zeggen: 
‘Het is goed wonen in Putten’. 

erik van Hemel
CU in pUtten

76 Sport in PuttenIn de schoenen van



䔀砀瀀攀爀琀猀 椀渀 
戀爀椀氀氀攀渀Ⰰ 挀漀渀琀愀挀琀氀攀渀稀攀渀 

☀ 漀瀀琀漀洀攀琀爀椀攀

圀漀甀琀攀爀 ☀ 䤀渀最攀

娀䤀䔀一 甀 最爀愀愀最

䐀漀爀瀀猀猀琀爀愀愀琀 ㈀㠀
㌀㠀㠀 䈀䐀
倀甀琀琀攀渀

吀 　㌀㐀 ⴀ ㌀㔀 㘀 㘀㘀
眀眀眀⸀稀椀攀渀戀椀樀眀漀甀琀攀爀攀渀椀渀最攀⸀渀氀
椀渀昀漀䀀稀椀攀渀戀椀樀眀漀甀琀攀爀攀渀椀渀最攀⸀渀氀

Uw onafhankelijke telecomspecialist!

Kelnarijstraat 10   •   Putten   •   tel. 0341 - 360 955   •   www.welcombijbos.nl   

Mobiele telefonie, internet, 
vast-mobiel integratie (VoIP)

bij Bos

Ruitenbeek 8
3881 LW Putten
+31 (0)341 - 35 60 04
www.dugreja.nl

365 dagen genieten van het buitenleven

DEUREN 
Dugreja is de specialist in vele vormen van 
toe- en uitgangen voor industriële gebouwen 
en de woningbouw. Met een ruime keuze aan 
garagedeuren, openslaande deuren Duoport, 
kanteldeuren, sectionaal deuren, bedrijfsdeuren 
en dock equipment krijgt u altijd een op maat 
gesneden oplossing.

ZONWERING 
Zonwering aan de binnen- of buitenkant van uw huis 
gaat de overlast van zonlicht en warmte in huis tegen. 
De kunst is om zonwering functioneel te laten zijn en 
tegelijkertijd de architectuur van een gebouw te 
waarborgen. Uw screens, rolluiken, zonnescherm op 
afstand bedienen? Dan kan met de Connexoon!

TERRASOVERKAPPINGEN 
Een terrasoverkapping maakt uw huis groter en uw tuin 
sfeervoller. U geniet elk moment van de dag, het hele 
jaar door. Een overkapping zorgt gegarandeerd voor 
plezier en comfort in uw tuin! Dugreja heeft een breed 
scala aan terrasoverkappingen in haar assortiment 
van  o.a. Weinor, KE, Brustor en Verano.

U bent van harte welkom in onze showroom.
meilingputten.nl

Hoge Eng Oost 27

3882 TM Putten

0341 369 000 

info@meilingputten.nl

Mooier maken.  
Dát is onze drijfveer.
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Wat hebben wij toch veel mogelijkheden om met elkaar te communiceren en elkaar 
te informeren. In deze Corona tijd zijn wij ons dat, misschien wel meer bewust dan 
voorheen. Als bestuur en fractie vinden wij het belangrijk om met jullie als leden in 
verbinding te staan. Door de Corona-omstandigheden is het voorjaarsnummer van ons 
magazine niet verschenen. Interviews konden geen doorgang vinden, prioriteiten ver-
schoven etc. In het voorjaar zullen wij met het volgende magazine uitkomen.

Wij willen een Whats-app groep van onze leden aanmaken. Hiermee kunnen wij 
als bestuur u snel informeren, de fractie kan een vraag stellen en visa versa natuurlijk. 
Wij denken dat dit een goed en bij deze tijd passend middel is. Hoe zit het met mij 
privacy? Wij maken een app-groep aan op basis van de gegevens die van u hebben 
ontvangen, in onze ledenadministratie. Indien niet wilt deelnemen kunt u dat aangeven 
bij het bestuur. Of als u dat vergeten bent en inmiddels bent toegevoegd, de app-groep 
verlaten.

eind december nog geen uitnodiging 
ontvangen? aanmelden kan door u 
naam te appen naar 06-53354607!

putten door een blauwe bril
Jenneke Lubbertsen - Ruiter

Lubbert bedankt!

Vier jaar geleden kreeg ik een 
blauwe ChristenUnie bril opgezet 
en ik moet zeggen: ik ben Putten 
er beter door gaan leren kennen. 

na vijftien jaar actieve politiek in zowel provincie als gemeente gaat 
lubbert genieten van een leven zonder politiek. 

Jaren lang was hij de fractievoorzitter van onze raadsfractie en samen met Ard Kleijer 
het gezicht van de plaatselijke ChristenUnie. Als fractievoorzitter maak je jaarlijks 
de algemene beschouwingen en elke keer is dat een hele bevalling. Steeds weer de 
accenten en plannen aangeven voor het komende jaar. Ook de coalitie in de lucht 
houden is een vak apart. Dan weer met de ene partij overleggen en dan weer de 
andere bijpraten. Soms ben je net een oliemannetje die moet zorgen dat de coalitie 
als een goed geoliede machine blijft werken, want de oppositie ziet overal scheurtjes 
in de samenwerking. 
En dan heb je ook nog de fractie en de commissie waar je woordvoerder bent. 
In de provincie heeft Lubbert veel gedaan aan het beleid voor de agrarische 
bedrijven. Hij kende de bedrijven in Putten, hij kende daarin onze achterban. 
Het buitenleven heeft altijd een bijzonder plek gehad in je politiek leven.
Lubbert bedankt voor wie je bent en voor wat je voor de ChristenUnie van ons dorp 
hebt gedaan. Een gezegende tijd toegewenst zonder de fractie en de coalitie. 
En succes met je nieuwe rol als opa!

Als raadslid kijk je anders naar je woonplaats. Aan de ene kant door de verantwoordelijk-
heid die je hebt, maar ook door de stukken die je leest en vooral: de mensen die je 
spreekt.

Waar ik voorheen meer gericht was op de buurt en de mensen waar ik mee opgegroeid 
ben, heb ik de afgelopen jaren Putten met al haar inwoners, historie en mogelijkheden 
leren kennen. Wat een mooie gemeenschap hebben we als Putten en wat wordt er veel 
voor elkaar en voor inwoners gedaan. Ik ben dankbaar dat ik hieraan mee mocht werken 
en getuige van mocht zijn.
De onderwerpen die langskwamen kregen ook in de gesprekken buiten de politiek 
een plaats. Misschien nog wel het meest in ons gezin tijdens het eten, waarin ik de 
onderwerpen regelmatig voorlegde aan onze kinderen. Zo hebben zij de afgelopen jaren 
ook iets meegekregen van hoe een gemeenschap en politiek werkt en tegelijk werd ik door 
hen geïnspireerd.

Tijden veranderen en er zullen altijd onderwerpen zijn die meer aandacht nodig hebben of 
verbeterd moeten worden. Daarom ben ik dankbaar voor het nieuwe team dat klaarstaat 
voor de volgende periode. Ik wens hen de woorden uit het ambtsgebed toe namelijk: 
wijsheid, voorzichtigheid en afhankelijkheid van onze God.
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Wilco van de 
langemheen

CU in pUtten

Waarom wil je christenpoliticus 
zijn?
Ik zou graag iets terug willen doen voor 
de Puttense samenleving. Die heeft al 
zoveel voor mij gedaan. Denk aan de 
onderwijzers op de basisschool, de vrij-
willigers bij korfbal en de mensen van de 
kerk. Daarom wilde ik politicus worden, 
en ook omdat het mij wel ligt. En als 
christenpoliticus ben je bezig met we-
zenlijke dingen als naastenliefde, recht-
vaardigheid, respect voor de schepping. 
Geweldig toch?

Hoe kijkt je gezin er tegenaan 
dat je politiek actief bent?
Wij vinden allebei het bestuur van het 
dorp belangrijk. Ik vind het zelf mooi 
werk om te doen.  Mijn vrouw staat er 
ook helemaal achter dat ik een positieve 
bijdrage lever aan de gemeenschap. Op 
verjaardagen hoor je natuurlijk van fa-
milie en vrienden ook weleens ongenoe-
gen over ‘de gemeente’, maar het is dan 
mooi om daar ook iets over te kunnen 
vertellen. Eerst goed luisteren en dan 
pas praten, dat is belangrijk.

Hoe zie je jouw rol in de fractie?
Ik ken door mijn werk voor gemeenten 
en gemeentelijke samenwerkingsver-
banden alle werkterreinen van de ge-
meente. Mijn rol in de fractie zal dus zo-
wel inhoudelijk zijn als ook strategisch. 
Bij een onderwerp kijk ik: wat staat er 
in ons verkiezingsprogramma en wat 
hebben we afgesproken in het coalitie-
akkoord. Maar ik zou ook graag willen 
kijken naar zaken die juist niet zijn vast-
gelegd. Wat mij betreft wordt niet elke 
fractievergadering beheerst door de 
agenda, maar bieden we ook ruimte om 
na te denken over de toekomst. Nieu-
we ideeën, out of the box denken, met 
creatieve oplossingen komen. Regeren is 
vooruitdenken en daar wil ik ook wel ini-
tiatieven voor nemen. Bijvoorbeeld door 

andere fracties mee te nemen in het in-
noverend denken.

Wat is jouw voorbeeld in de 
politiek?
Niet specifiek één persoon, maar de hele 
ChristenUnie fractie in de Tweede Kamer. 
Die fractie is niet groot en heeft maar vijf 
zetels. Ze moeten met een kleine groep 
mensen heel veel werk doen. Toch doen 
ze goed mee aan het debatten en ze 
dwingen ook respect af. Sinds 2017 
doen ze mee in een kabinet en bereiken 
daar ook veel.  Ook de bewindslieden 
hebben een goede bijdrage geleverd, 
ook op moeilijke beleidsterreinen. Ze zijn 
vaak in de publiciteit gekomen, maar ze 
stonden altijd voor hun beleid. Dat zijn 
mooie voorbeelden van hard werken en 
betrokkenheid tonen. 

Wat is jouw thema bij de 
verkiezingen?
Verkeersveiligheid is wel echt mijn on-
derwerp. En natuurlijk gaat het dan over 
de Hoofdlaan, maar eigenlijk is de hele 
Nijkerkerstraat en de Oude Rijksweg een 
aandachtspunt. Veel jongeren maken 

gebruik van deze wegen en ze zijn ook 
veel drukker geworden de laatste jaren. 
In ons verkiezingsprogramma staat dat 
we een fietstunnel bij de Hoofdlaan wil-
len. Dat is een praktische oplossing en 
dat ligt me wel. Samenwerken met an-
deren vind ik hierin belangrijk; provincie 
en regio hebben immers veel invloed op 
de verkeersveiligheid in Putten.
Ik ben er ook voorstander van om samen 
te werken met het MKB, het onderwijs 
en belangenorganisaties zoals de Fiet-
sersbond en Veilig Verkeer Nederland. 

Op deze manier kunnen we een breed 
platform creëren voor verkeersveilig-
heid. We moeten luisteren naar organi-
saties die verstand van zaken hebben. 
Bovendien bieden we hiermee ook ruim-
te voor innovatie. Kijk naar wat Rijschool 
Roordink doet met nieuwe vormen van 
verkeerseducatie door virtual reality. In-
novatie van Puttense bodem! Dat is toch 
prachtig? Aan zulk soort dingen willen 
we in de campagne nog extra aandacht 
aangeven.

Waar wil je je komende vier jaar 
vooral voor inzetten?
Ik wil me graag inzetten voor een stabiel 
bestuur. Een goede samenwerking tus-
sen de politieke partijen levert een con-
structieve bijdrage aan de ontwikkeling 
ons dorp. Putten is een mooi dorp en dat 
moet zo blijven. Daarom is het goed om 
koersvast te opereren en eens genomen 
besluiten te respecteren. Maar je moet 
ook niet blijven hangen in je politieke 
historie. De principes en kernwaarden 
blijven het fundament, maar de wereld 
verandert voortdurend, dus je moet 
meebewegen waar het kan. Dus maak 
gebruik van slimme innovaties die elders 
hun nut hebben bewezen.

Wat is je droom voor putten?
Een zelfstandig Putten waar iedereen in 
vrede kan leven. Waar christenen ook 
nog een plaats hebben. Je ziet overal 
verharding in de samenleving – wat zou 
het mooi zijn als Putten daarop een po-
sitieve uitzondering vormt! Mijn droom 
is wat Paulus schrijft in de Efezebrief: 
‘Wees steeds bescheiden, zachtmoedig 
en geduldig, en verdraag elkaar uit lief-
de.’

Wat wil je nog kwijt?
Ga stemmen op 16 maart!
 

Verkeersveiligheid 
is wel echt mijn 

onderwerp.
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ervaring, dus ik wil vooral leren van de 
mensen die al langer actief zijn. Maar 
als nieuweling in de fractie hoop ik ook 
nieuw perspectief te bieden en met een 
frisse blik te kijken! 

Wat is je voorbeeld in de 
politiek?
Nouja, heb ik een voorbeeld? Wat ik echt 
belangrijk vind is dat politici authentiek 
zijn. Dat je weet hoe ze zijn en dat je 
daar van op aan kunt. Bij de ChristenUnie 
zie ik Gertjan Segers als een voorbeeld. 
Internationaal vind ik Angela Merkel een 
mooi voorbeeld. 
In mijn jeugd vond ik, ondanks dat 
hij qua politieke kleur niet bij mij 
paste, Jan Marijnissen een interessant 
politicus omdat hij altijd authentiek 
over kwam (what you see is what you 
get). Authenticiteit en betrouwbaarheid 
hebben we nodig in de politiek. 
De laatste jaren is er veel wantrouwen 
bij burgers richting de politiek. Daarom is 
er meer behoefte aan politici bij wie hun 
ja een ja is. Waar je op kunt vertrouwen, 
ook al ben je het niet altijd met ze eens.

Wat is jouw thema bij de 
verkiezingen?
Graag wil ik mij inzetten voor gezinnen 
en jeugdzorg. Ik heb daar veel mee 
te maken vanuit werk. Ik ben dan ook 
enthousiast dat in ons verkiezings-
programma wordt ingezet op preventie. 
Ik ben zelf opvoeder en spreek met 
andere ouders. Ik hoor veel vragen. 
Want hoe doe je dat, opvoeden in deze 
tijd? Als je ouders aan elkaar verbindt en 
toerust kan dat enorm helpen. Zo kun je 
veel problemen preventief voorkomen.  
Daarnaast wil ik me graag inzetten voor 
natuur en biodiversiteit. 

Ik ben opgegroeid in Rotterdam, daar 
is het absoluut niet groen. In Putten is 
er nog zoveel groen, hoe bewaren we 
dat voor volgende generaties? 

Waar wil je je komende 4 jaar 
vooral voor inzetten?
Gezinnen en zorg is wel een thema 
waar ik me graag voor wil inzetten. Dit 
thema sluit ook goed aan op werk bij 
de Dienstorganisatie PKN, waar ik werk 
als specialist geloofsopvoeding en 
jonge generaties. Dus ik hoop zo mijn 
deskundigheid in te kunnen zetten om 
de Puttense gezinnen te laten bloeien.

Wat is je droom voor putten?
Putten was voor mij een droomplek, 
zeker toen ik hier als twintiger voor 
het eerst kwam: De sociale cohesie, 
de groene omgeving en de mensen die 
naar elkaar omkijken. Hoe mooi is het 
als we dat -ondanks alle uitdagingen 
rond wonen, infra en jeugdzorg- 
kunnen vasthouden voor de toekomst! 

Wat wil je nog kwijt?
Rotterdammers zijn heel direct, dus 
daar moeten mensen op de Veluwe 
soms aan wennen. Mijn ervaring is dat 
inburgeren een tijdje duurt. 
Pas was ik weer in Rotterdam en 
dan besef ik hoe mooi Putten is. Mijn 
dochter kan ‘s-avonds gewoon alleen 
over straat. Dat was in mijn jeugd in 
Rotterdam ondenkbaar. 

Ik ben er trots op in Putten te wonen, 
een veilig dorp met een bloeiend 
verenigingsleven. Dus wees trots en 
zie de kracht van Putten! 

Waarom wil je christenpoliticus 
worden?
Eigenlijk had ik dit eigenlijk ook niet ver-
wacht van mezelf, want ik heb een ac-
tief leven met werk en gezin. Afgelopen 
zomer werd ik aan het nadenken gezet, 
toen ik een lezing hoorde over de bloei 
van de stad: “Bid tot de HEER voor de 

stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en 

zet je in voor haar bloei, want de bloei van 

de stad is ook jullie bloei” (Jeremia 29:7).
Ik had die lezing gevolgd en het had me 
geraakt. Soms kan het je beklemmen 
dat het een moeilijk tijd is. We leven in 
een tijd van polarisatie en als christen 
kún je er voor kiezen je daar verre van 
houden. Maar je kunt je ook inzetten 
voor iets moois, voor het koninkrijk. 
Dat idee van bloei sprak me aan. En 
door je in te zetten voor de bloei van 
het dorp waar je leeft, zet je ook jezelf 
in bloei!

Hoe kijkt je gezin er tegen aan 
dat je politiek actief bent/
wordt?
Tony en ik hebben drie kinderen; Eva 
(18), Steven (15) en Joris (9). De kinderen 
vonden het wel interessant. Sowieso is 
de oudste heel politiek geëngageerd. Ze 
steunen het en bevragen me nu al op 
standpunten. Zoals wat ik vind van de 
bomenkap in Puttenbos: Waarom zet de 
christelijke politiek zich daar niet voor 
in? Als Putten geen bomendorp meer is, 
dan komt dat omdat onze generatie zich 
daar niet voor heeft ingezet. De twee 
oudsten maken zich ook zorgen over 
de woningnood en vragen hoe ik mij 
daarvoor ga inzetten? 

Hoe zie je jouw rol in de fractie?
Tsja, ik heb daar nog niet echt een 
beeld bij. Ik wil eerst leren en zien hoe 
het gaat. Want ik heb nog geen politieke 

Saskia de Graaf
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Waarom ben je christenpoliticus 
geworden?
De politiek trekt mij. Ik hou wel van een 
uitdaging. Het is een bijzondere en soms 
ook een harde wereld. Ik spreek de taal 
van de boeren en weet wat er in het 
buitengebied leeft. Daar zet ik me graag 
voor in.
Als christenpoliticus moet je nakomen 
wat je belooft, daar word je echt op afge-
rekend. Terwijl dat bij andere niet-chris-
telijke partijen veel minder het geval is. 
Dat je kan worden aangesproken op je 
gedrag is belangrijk. Voor je levensstijl 
heb je immers ook verantwoording af te 
leggen voor God. Het mooie van chris-
tenpolitiek vind ik dat morele dingen de 
doorslag kunnen geven bij het maken 
van een beslissing. Er is meer dan al-
leen praktische overwegingen. Dat kun 
je meenemen in je betoog. 
Ik heb ook in bestuur gezeten van de 
ChristenUnie, maar dat was mijn ding 
niet. Ik miste daarin de spanning van de 
raadzaal en het als politici samen bepa-
len van de standpunten.

Hoe kijkt je gezin er tegen aan 
dat je politiek actief bent? 
Ik denk dat ze het wel leuk vinden. En 
wees eerlijk, de biologische klok loopt 
ook door. Je weet niet of je de kracht 
hebt als je wat ouder bent. Ik ben nu ge-
zond en heb er zin in. Ik wil me daarom 
graag de komende periode beschikbaar 
stellen en hoop zo wat te kunnen bete-
kenen voor Putten.

Hoe zie je jouw rol in de fractie?
Ik ben meer de man van de praktijk. En 
ik ben graag de bruggenbouwer in de 
groep. Verbinding maken in de groep 
waar ik werk vind ik erg belangrijk. Dat 
trekt me ook bij Fontanus, het koor waar 

ik zing. Iedereen heeft daar wensen wat 
ze wel of juist niet willen zingen. Ik kan 
er van genieten om dan weer rust in 
de tent te krijgen. Dat is wel echt mijn 
kracht.

Wie is je voorbeeld in de 
politiek?
Ik vond het heel mooi dat Carola Schou-
ten actief was voor landbouw. Maar ze 
kon de aansluiting niet helemaal vinden 
met de achterban. Zelf heb ik ook con-
tact met haar proberen te leggen, maar 
dat lukte niet. Tegenwoordig is vooral 
Gertjan Segers een voorbeeld voor me. 
Hij neemt een bijzondere positie in tus-
sen dat grof geweld van de Haagse poli-
tiek. Hij is zuiver en puur in zijn motiva-
tie en gaat niet schelden en tieren zoals 
andere politici. Zo is hij echt zichtbaar 
als christen in de politiek. 
 
Wat is jouw thema bij de 
verkiezingen?
Dat is het buitengebied. Ik zie dat er de 
komende tijd in het buitengebied heel 
veel gaat veranderen. Ik heb 50 jaar 
in de veehandel gewerkt en heb in de 
tijd al veel zien veranderen. Er is een 
andere type mens komen wonen op het 
platteland. Ik ken én begrijp de boeren 
en wil graag mensen verbinden daar. De 
toekomst van het buitengebied hangt 
direct samen met de toekomst van het 
dorp. Want we bouwen ook in het land 
van de boeren. Als kind heb ik leren 
schaatsen op de Putterbrink en heb ik 
nog op de akkers achter het huidige 
politiebureau gespeeld. Ik heb Putten 
de afgelopen 50 jaar zien veranderen. 
Ik vind dat we moeten nadenken hoe 
Putten er de volgende 50 jaar uit zal 
komen zien. Ik ben wel eens bang dat 

mensen niet over de periode van 4 jaar 
heen kunnen kijken. Politiek is een grillig 
spel, maar er zijn ook mensen nodig die 
verder kunnen kijken.

Zelf ben ik bijvoorbeeld niet bang voor 
hogere bebouwing, zoals je in Nijkerk 
of Barneveld al ziet. Ik denk dat we 
veel meer kleinere woningen moeten 
bouwen. Want we zien -hoe triest ook- 
steeds meer gezinnen uit elkaar drijven, 
die vervolgens twee woningen nodig 
hebben. Dat is de realiteit. 

Ik zou ook graag Krachtighuizen willen 
filmen met een drone. Nu vertrekt 
iedere morgen een stoet mensen met 
gekleurde nummerborden naar allerlei 
dorpen in de omgeving, om daar te gaan 
werken. Hoe zien we de toekomst van 
dat gebied?

Wat is je droom voor putten?
Dertig jaar geleden was Putten een boe-
renstreek met een dorp. Nu is het een 
dorp met nog een paar boeren. Boven-
dien is het nu gepolariseerd, want de ge-
meente is een bedreiging voor de boe-
ren. Daar moeten we echt vanaf. Zorg 
dat je in verbinding komt met de boeren, 
want de boer van tegenwoordig wil echt 
ook meedenken. 
We moeten voorkomen dat alles wordt 
opgekocht voor zonnevelden of door 
mensen van elders die ruzie gaan ma-
ken over stank. Het zou prachtig zijn als 
we over een paar jaar kunnen zeggen 
dat Putten weer trots is op zijn boeren 
en haar buitengebied. Bewustwording is 
het begin van verandering! 

aalt posthouwer
“ik spreek de taal van de boeren”
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In 2020 is de familie Blok weer in 
Putten komen wonen. Gerwin (ac-
countant) groeide op in Putten en 
Gerdien (psycholoog) is een gebo-
ren en getogen Putter. Zij hebben 
bijna twaalf jaar in amersfoort ge-
woond. Hun kinderen Ingmar (11), 
frederike (10) en laure (6) zijn in 
amersfoort geboren. Hoe kijken zij 
naar ons dorp?

Wat zijn jullie voor gezin?
Gerdien:  We zijn een hecht gezin. Zo 
eten we bijvoorbeeld bijna altijd samen. 
We voelen ons betrokken op onze om-
geving: familie, straat, kerk en dorp. We 
brengen graag tijd met elkaar en ande-
ren door. En we zijn ook wel harde wer-
kers, een beetje serieus. Ook de kinde-
ren zetten zich in voor hun schoolwerk. 
En we zijn gelovig. 

Hoe is het om in putten terug te 
komen?
Gerdien: Ik zie het als een nieuwe start. 
Ik ben opgegroeid in Huinen en had nog 
nooit in het dorp gewoond. Wonen in 
het dorp is toch anders dan wonen in 
het buitengebied. Maar het is ook een 
nieuwe start omdat we weer een sociaal 
netwerk moeten opbouwen. Het is pret-
tig dat het in Putten rustiger is. Alles is 
namelijk dichterbij en dat zorgt voor een 
rustiger en overzichtelijker leven. Ook 
de contacten in de buurt zijn waarde-
vol. Maar het is vooral fijn om dichtbij 
de familie te zitten. De kinderen gaan 
graag spelen op de boerderij van mijn 

zus en zwager. We kwamen wel terug 
in een bijzondere tijd, vlak voor Corona 
uitbrak. Dus we hebben nog niet voluit 
kunnen genieten van alle aspecten van 
het leven hier. 
Ingmar: Het eerste half jaar was het wel 
spannend. Maar nu voel ik me er thuis! 
Ik ben op zich wel gewend in Putten, 
maar ik ga af en toe nog wel naar een 
vriend in Amersfoort toe. Ik was wel ge-
wend aan de drukte in Amersfoort. Hier 
ga ik ga graag in het bos mountainbi-
ken. Er zijn veel banen, maar die worden 
door kinderen zelf aangelegd. Een goed 
aangelegde baan in bos zou gaaf zijn. 
Dat vinden papa en mama ook leuk!
Frederike: Eerst op school was het wel 
heel spannend, maar nu voel ik me veel 
vrijer. Mijn tante heeft een boerderij met 
een paard waar ik graag op rijd. Maar zij 
(het paard, niet mijn tante) is een beetje 
kreupel, dus nu lukt dat even niet. Op 
de boerderij hebben we een coole basis 
met hooibalen gemaakt, met een zwem-
bad van hooi en zelfs een vergaderzaal. 
Putten is een mooi dorp, mij hoor je niet 
klagen. Maar één ding vind ik wel jam-
mer: We hadden een muziekproject in 
de klas, waarbij je een muziekinstrument 
kon leren spelen. Ik probeerde Cello, dat 
was heel gaaf. Maar ik kan daar in Put-
ten geen les voor krijgen. 

Wat is er veranderd in putten 
in de tijd dat jullie hier niet 
woonden?
Gerwin: Het plein is net vernieuwd, dat 
is een zichtbare verandering. Ook zijn de 

woonwijken Bijsteren en Rimpeler erbij 
gekomen. 

Gerdien: Als ik op het platteland ben, 
zie ik nu mensen die hun hond uitlaten. 
Dat was tien jaar geleden bijna niet zo. 
Je ziet daaraan dat er meer burgers en 
minder boeren op het platteland zijn.

Hoe kijk je naar de puttense 
politiek?
Gerwin:  Eerlijk gezegd hebben we daar 
nog niet zoveel zicht op. Het helpt dat in 
de Puttenaer de visie van partijen staat, 
maar dat is meestal over een specifiek 
onderwerp. Waar de gemeenteraad zich 
mee bezighoudt is voor mij wel een beet-
je een mysterie. Het is goed dat de wet-
houders een column hebben, maar wat 
doet de raad? Toen ik op de MEAO een 
interview met burgemeester Berkhout 
afnam, wist ik niet goed wat de raad 
deed. En eigenlijk is dat nog steeds zo. 

Gerdien:  Is het een idee om een sa-
menvatting in de krant op te nemen van 
wat is besproken in de raad? Of weer 
een politiek correspondent aanstellen? 
Want raadsleden kunnen hun standpunt 
toelichten, maar ik wordt ook graag ob-
jectief geïnformeerd.

Waar zou de ChristenUnie zich 
de komende 4 jaar vooral voor 
moeten inzetten?
Gerdien: Ik zie het als een grote uitda-
ging voor Putten om een rustig dorp te 
blijven, maar ook tegemoet te komen 

aan de wens tot uitbreiding van woon-
gelegenheid en bedrijven. En alles wat 
daarbij hoort, zoals de verkeersstromen. 
Ik ben erg voor een goede balans, om 
het groen en dorpse te behouden en ook 
de ruimte te geven aan deze groeibe-
hoefte. Een ander punt is de toekomst 
van het platteland. Er komt steeds nieu-
we regelgeving, de stikstofdiscussie en 
de dreigende sanering van boeren ma-
ken het niet makkelijk. Hoe doen we 
recht aan boeren en zorgen we goed 
voor ons buitengebied qua natuur en 
diversiteit?
Ik hoor van collega’s dat het best inge-
wikkeld is om samen te werken met de 
gemeente Putten en de juiste vorm van 
jeugdzorg te krijgen. Ik moet nu zelf 
voor een cliënt ouderbegeleiding aan-
vragen. De juiste zorg krijgen is soms 
moeilijk. 
Gerwin: Hét landelijk thema is woningte-

kort en de stijgende prijzen van wonin-
gen. Dat is lastig voor mensen en ik hoor 
daar ook veel vrienden over spreken. Ik 
denk dat Putten daarin creatief moet 
zijn. Maar ik snap ook dat dat meerja-
renbeleid is. Wel typisch dat dit nu zó 
urgent is en pakweg acht jaar geleden 
niet zo sterk. Regeren is vooruitzien, 
hebben we indertijd te weinig nagedacht 
hierover? Wat kunnen we daarvan leren 
uit het verleden? 

tenslotte: Wat is jullie droom 
voor putten?
Laure: Het schoolplein is heel anders 
dan in Amersfoort. Daar was het plein 
veel mooier en groener, met kunstgras, 
bomen en een tribune. Maar in Putten is 
het een suf tegelplein. 
Laure en Ingmar: Wij willen een beter 
schoolplein. Enne, Ijssalon de Parel het 
hele jaar open!

Frederike: Dat de hondenpoep op straat 
wordt opgeruimd! Er zijn wel bordjes en 
uitlaatplekken, maar de honden poepen 
gewoon op straat. 

Gerwin: Putten heeft heel veel moois: 
het Bosbad, de bossen, de heide, de 
gezellige dorpskern en noem maar op. 
Dat moeten we waarderen en koeste-
ren. Als inwoners mogen we trots zijn 
én met verstand keuzes maken voor de 
toekomst. 

Gerdien: Dat we ‘dorps’ omzien naar 
elkaar, ondanks de nodige uitbreiding. 
Het is een bijbelse wens om als broe-
ders samen te wonen in Putten. Dat we 
als christelijke gemeenschap een goede 
bijdrage leveren aan het samenleven en 
zo smaakmakers zijn. 

terug in putten
interview familie Blok
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BoUWen met VerStanD

door TeunJan van Ooijen

Zorg dichtbij elkaar
Hoe breng je de zorg dicht bij de 
mensen die het nodig hebben? De 
fractie van de ChristenUnie heeft 
hiervan in Putten een mooi voor-
beeld gezien met een van de werk-
bezoeken tijdens de campagne 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen: met de start van een zorghotel 
in Putten wordt zorg dichtbij daad-
werkelijk gerealiseerd!

Het werd een inspirerend gesprek met 
Bram Heuveling die samen met zijn 
vrouw Annelise initiatiefnemer is van 
Gasthuis Sanitatem in Putten. 

Met hun nieuwe zorghotel willen zij in 
Putten zorgen voor laagdrempelige zorg 
na een operatie of revalidatie. Ook bij 
het uitvallen van mantelzorg kan er een 
beroep gedaan worden op hun facilitei-
ten. Mensen hoeven dan niet naar een 
andere woonplaats, maar kunnen voor 
die zorg gewoon in Putten terecht.

In het afgelopen jaar is er aan de Stati-
onsstraat hard gewerkt om er vijf zorg-
appartementen te realiseren met veel 
faciliteiten als luxe bedden, een douche 
met handvaten en andere voorzieningen 
die van belang zijn in een zorghotel.

Bijzonder aan dit project is dat dit zorg-
hotel wordt gefinancierd met hulp van 
de bank en eigen middelen. Wat mooi 
dat er op deze manier gewerkt wordt 
aan een plek in de samenleving waar-
bij zorg dicht bij de mensen gebracht 
wordt. Een van de speerpunten uit het 
verkiezingsprogramma van de Christen-
Unie.

De ChristenUnie wil Bram en Annelise 
heel veel succes wensen met hun verde-
re avontuur om zorg dichtbij mensen te 
brengen met oog voor elkaar.

Zorghotel aan de stationstraat

Campagne activiteiten Campagne activiteiten

Bram, TeunJan en Saskia

opname filmpjes
Voor de sociale media zijn diverse filmpjes opgenomen. Voor deze opname stonden wij midden in het nieuw te bouwen Halvink-
huizen. Er zijn ook filmpjes gemaakt over onder andere de zorg, veiligheid, speelplekken, duurzaamheid en is er een reclamespot. 
Benieuwd naar de beelden? Ga naar onze socials en bekijk de fimpjes op Facebook (www.facebook.com/ChristenuniePutten), 
Instagram (www.instagram.com/christenunieputten/) of Twitter (www.twitter.com/CU_Putten).

Green graffiti
We maken dit jaar gebruik van een nieuw campagnemiddel genaamd ‘green graffiti’. Het is een milieuvriendelijke en duurzame me-
thode om op straat reclame te maken. Met behulp van een sjabloon, water en een hogedrukspuit zetten we onze slogan ‘Oog voor 
elkaar, oog voor Putten’ op straat. Eigenlijk maken we Putten daarmee een beetje schoner.
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JeUGDZorG

door Gerben van de Hazel

Campagne activiteiten Campagne activiteiten
Ieder kind bezoekt een boerderij

De boer op
Boeren en tuinders leveren produc-
ten die we dagelijks op ons bord 
vinden. In Putten zijn boerenbe-
drijven vaak familiebedrijven die, 
met inzet van veel tijd en veelal te-
gen te lage prijzen, ons van voedsel 
voorzien en voor onze omgeving 
zorgen. 

Ze dragen bij aan de diversiteit van ons 
buitengebied en ons landschap. Ook 

geven de boeren invulling aan Gods op-
dracht om als rentmeester de schepping 
te bewerken en te onderhouden. De 
agrarische sector is een sector om trots 
op te zijn. En dat is de ChristenUnie 
Putten ook. In de agrarische omgeving 
zijn ook veel uitdagingen. Het landelijk 
gebied staat onder druk en dreigt te 
verrommelen. Denk aan bijvoorbeeld 
de stikstofdiscussie, verschillende salde-
ringsregelingen, de beëindiging van nert-

senhouderijen of te grote (niet) agrari-
sche bedrijven. ChristenUnie wil daarom 
een visie op ons landelijk gebied, waar-
in ruimte is voor een toekomstgerichte 
agrarische sector, maar waarin ook de 
landschappelijke kwaliteit van ons bui-
tengebied wordt geborgd en versterkt. 
Een aantal punten komen wat ons be-
treft in deze visie terug. Rentmeester-
schap: samen zijn we verantwoordelijk. 
We willen dat het college regelmatig 

bedrijfsbezoeken/werkbezoeken aflegt 
bij boeren. Levendig buitengebied: we 
koesteren agrarische familiebedrijven 
in Putten, eventueel in combinatie met 
educatie, verkoop van eigen producten 
of recreatie. Kwaliteit: om ons landschap 
groen en aantrekkelijk te houden, willen 
we de groenblauwe diensten belonen. 
Zo kunnen boeren helpen om wandel-
routes en houtwallen te onderhouden 
én te ontwikkelen. 

Een ander belangrijk onderdeel voor de 
ChristenUnie is boerderijeducatie. Post-
houwer: “We willen dat ieder kind in zijn 
of haar basisschoolperiode een keer op 
een boerderij is geweest. Samen met 
groep 5 van ‘BmdB de Akker’ zijn wij op 
bezoek geweest bij boerin Sanne van 

boerderij Weelderen.” Voor best een 
aantal kinderen was het een eerste er-
varing. Na een hartelijk welkom waren 
er direct vele vragen van de kinderen. 
Vervolgens is er in groepjes geleerd over 
wat koeien eten en drinken, wat droge 

koeien zijn en vonden zij een koe met 
dezelfde naam als de juf. Ook is er ge-
molken en boter van slagroom gemaakt 
waar de dapperste kinderen van hebben 
geproefd. De wereld van een kind gaat 
open bij een bezoek aan de boerderij!
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Betekent stilstand altijd achteruitgang? 
In het verkiezingsprogramma van de 
ChristenUnie stonden duidelijke doelen 
voor de sport in Putten. Samenvattend 
was het doel een betere uitwerking van 
het ingezette subsidiebeleid en stimule-
ren en creëren van sport voor iedereen.
Het ingezette beleid had als doel verbin-
ding van sport en participatie. Maar de 
uitwerking van het beleid zorgde voor 
een ongelijke verdeling van het geld tus-
sen de verenigingen. Om hieraan te kun-
nen werken was er even stilstand nodig. 
Dit hebben we gecreëerd in de vorm van 
moties die ervoor zorgden dat verenigin-
gen tijdelijk financieel ondersteund wer-
den als bleek dat de verdeling leidde tot 
problemen in onderhoud of bestaan van 
de verenigingen.
In de tussentijd is er gewerkt aan herstel 
van relaties en vertrouwen. Afgelopen 
april is er een mooi punt bereikt, name-
lijk een betere verdeling van het geld 
tussen de verenigingen. Zo is er rust ge-
komen op dit onderwerp. 
Op dit moment wordt er gewerkt aan 
nieuw beleid in samenwerking met de 
Puttense Sport Federatie (PSF). Door de 
oprichting van de PSF is er een betere 
afstemming tussen de Puttense sport-
verenigingen en de gemeente gekomen. 
Dit zorgt voor beter beleid en meer 
draagvlak voor de komende jaren. Want 
door samen te werken in de sport bereik 
je meer, ook als het om beleid gaat.

Naast deze ontwikkelingen is er een on-
derzoek geweest naar de noodzaak en 
mogelijkheden van een nieuwe sporthal. 
De gekozen richting is het vervangen 
van de ‘oude’ sporthal Putter Eng. Op 
deze locatie zou woningbouw een optie 
zijn. Bij de Meeuwen kan dan uitgebreid 
worden met een multifunctionele en ge-
zonde sporthal die toegankelijk is voor 
iedereen. Een prachtige mogelijkheid 
voor de toekomst van sportend Putten.
Betekende de stilstand achteruitgang? 

in dit geval gelukkig niet! Dankbare Be-

zorgdheid

De bijbel open

elke dag pasen

Jozef van Arimathea en Nicodemus had-
den Pilatus gevraagd of ze Jezus moch-
ten begraven. “En er was bij de plaats 

waar Hij gekruisigd was, een hof en in 

de hof een nieuw graf, waarin nog nooit 

iemand gelegd was. Daar nu legden zij 

Jezus vanwege de voorbereiding van de 

Joden, omdat het graf dichtbij was.”

(Johannes 19:41-42)

maar dan komt pasen!
“En op de eerste dag van de week gingen 

zij (de vrouwen die met Hem uit Galilea 

gekomen waren), heel vroeg in de mor-

gen, naar het graf en brachten de spece-

rijen mee die zij gereedgemaakt hadden, 

sen sommigen gingen met hen mee. Zijn 

nu vonden de steen afgewenteld van het 

graf. En toen zij naar binnen gegaan wa-

ren, vonden zij het lichaam van de Heere 

Jezus niet. En het gebeurde toen ze daar-

over in twijfel waren, zie, twee mannen 

stonden bij hen in blinkende gewaden. 

En toen zij zeer bevreesd werden en het 

gezicht naar de grond bogen, zeiden die 

tegen hen: Waarom zoekt u de Levende 

bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is 

opgewekt.”

(Lukas 24:1-6a)

Samen met mijn vrouw Nelly mag ik als 
vrijwilliger werken in de Graftuin in Je-
ruzalem. Tot november 2019 waren  wij 
er regelmatig één of twee maanden per 
jaar. Na uitbreken van corona pandemie 

is de tuin langere tijd gesloten geweest 
en waren ook reizen naar Israël niet mo-
gelijk. 
De Graftuin wordt – in normale tijden – 
elk jaar door vele tienduizenden mensen 
bezocht. In de oude stad van Jeruzalem 
bevindt zich ook de Heilige Grafkerk, een 
plek die historisch misschien meer aan-
spraak kan maken als de plek waar de 
kruisiging en de opstanding hebben plaats 
gevonden. Toen,  tegen het einde van de 
19e eeuw,  in een grote tuin een graf werd 
gevonden dat overeenkomt met de be-
schrijving van het graf in de Evangeliën en 
deze locatie vlak bij een rotsformatie  was,  
die grote overeenkomst vertoont met de 
vorm van een schedel,  heeft een Engelse 
organisatie deze tuin gekocht. Ook de Isra-
ëlische gidsen brengen graag hun groepen 
hier omdat zij vinden dat de mensen het 
Bijbels verhaal hier écht kunnen beleven.
Als gids ben ik deel van een team van vrij-
willigers uit verschillende landen en mag ik 
groepen rondleiden; meestal in het Engels, 
maar ook in het Duits én Nederlands. Na 
het welkom lopen we eerst naar de plek 
waar we uitzicht hebben op de rotsforma-
tie,  die de vorm heeft van een schedel. 
Golgotha, Schedelplaats, buiten de poor-
ten van de oude stad, langs een drukke 
weg en een plek waar volgens historici 
misdadigers gestenigd of gekruisigd wer-
den. Daar staan wij stil bij het offer dat 
Jezus voor ons gebracht heeft door te ster-
ven aan het kruis.

Veel groepen nemen na de rondleiding 
ook tijd om zelf een korte eigen dienst te 
hebben met zingen, meditatie en bijna 
altijd viert men ook het avondmaal. Mijn 
vrouw Nelly zorgt dat de olijfhouten be-
kertjes en de matzes klaar staan op de 
plek waar de groep bijeenkomt.
Maar eerst gaan we met de groepen 
naar het graf. Een groot ‘familiegraf’ 
(van Jozef van Arimathea?) uit de rot-
sen gehouwen. Er is geen grote steen 
voor het graf, maar wel een gleuf waarin 
een steen kon rollen. Bij één van de vele 
aardbevingen eind 19e eeuw is de steen 
verwoest, maar hij is er wel geweest 
omdat de Bijbel vertelt dat de vrouwen 
zich afvroegen ‘hoe zij de steen moesten 
wegrollen.’
Aan elke groep mogen wij als gidsen 
elke dag opnieuw de Boodschap van Pa-
sen verkondingen: “Hij is hier niet,. Hij is 
opgestaan!”  Nederlanders knikken mee-
stal instemmend, Brazilianen juichen, 
andere landen gaan spontaan zingen: 
“Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor 
morgen…”  En dat geeft hoop, elke dag; 
in Jeruzalem, maar ook in Putten!

Alle teksten uit de Herziene Statenvertaling. 
Informatie over en filmpjes van de Graftuin: 
www.gardentomb.com

U leest deze uitgave ‘Geloof in politiek’ waarschijnlijk ergens in de maand maart. niet alleen is het verkiezingstijd, 
maar ook Lijdenstijd. Deze tijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. In de laatste week is de Witte 
Donderdag of de Goede Vrijdag het moment dat wij denken aan lijden en sterven van onze Verlosser, Jezus Christus. 
En dan komt Stille Zaterdag; wat moet dat een zware dag geweest zijn voor de discipelen. Hun hoop, hun verwach-
ting … er was niet veel meer van over en in hun verdriet waren ze kennelijk ook vergeten dat wat Jezus gezegd over 
wat er zou gebeuren. 

door Henk Dik

Hij is hier niet, 
maar Hij is opgewekt.

Henk was – tot zijn pensionering in 2007 – 
voorgaand oudste van de Evangelische Ge-
meenschap Roosendaal. In 2011 zijn Nelly en 
Henk in Putten komen wonen en zijn ze samen 
actief betrokken bij de Evangelische Gemeente. 
Henk is ook al geruime tijd lid van de in Putten 
gevestigde stichting Opwekking.
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mooie jaren

als commissielid doe je in feite hetzelfde werk als een raadslid, maar je neemt niet deel aan 
de raadsvergaderingen. Je doet wel mee in het fractieoverleg. 

Dat heb ik erg leuk gevonden, de discussies zijn altijd inhoudelijk en waardevol. En het besef dat je het met elkaar moet 
doen geeft een band. Ik zat in de commissie EBOR (economie, bestuur en ruimtelijk ordening). Dat is een commissie 
waarin veel gebeurt. Nadeel is wel dat er zo weinig beleidsvrijheid is voor een gemeente. Wil je 
op een bepaalde plek bouwen, dan moet de provincie toestemming geven. De gemeente is echt 
vaak de laatste in het rijtje van overheden. Vaak moet de gemeente domweg uitvoeren wat het 
rijk of de provincie beslist hebben. 

Corona heeft me wel wat geleerd: hoe belangrijk is het dat we goed naar elkaar omzien binnen 
een dorp! Het heeft me veranderd, ik ben minder liberaal, ik denk meer sociaal. Ik wil echt 
meeleven met de mensen die minder mogelijkheden hebben. En dan niet alleen financiële hulp 
bieden, maar ook eenzaamheid voorkomen. 
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Verkeersveiligheid 
“Een goed voorbeeld van zo’n innovatie 
komt van onze eigen bodem. Kijk maar 
eens naar wat Rijschool Roordink als 
Puttense onderneming doet met virtual 
reality”, aldus van de Langemheen. 

Als het aan de ChristenUnie Putten ligt 
gaat er de komende jaren extra geïnves-
teerd worden in de verkeersveiligheid 
van fietsers. De wens is om twee extra 
fietstunnels te bouwen, namelijk eentje 
bij de Hoofdlaan en eentje bij de Van 
Geenstraat ter hoogte van Matchpoint. 
Ook wil de ChristenUnie dat fietsers 

voorrang krijgen op gevaarlijke roton-
des, zoals aan de Arendstraat en de ro-
tonde bij de Vrouw van Putten.
De slogan van het verkiezingsprogram-
ma van de ChristenUnie luidt “Oog voor 
elkaar, oog voor Putten”.
Afgelopen week is met het uitdelen van 
fietslampjes bij de Hoofdlaan en Match-

point aandacht gevraagd voor de veilig-
heid van fietsers. Wilco van de Langem-
heen: “Vanzelfsprekend is het hebben 
van oog voor elkaar heel toepasselijk in 
het verkeer. Maar de Nijkerkerstraat en 
Oude Rijksweg zijn voor fietsers drukke 
wegen om over te steken. Neem bijvoor-
beeld de rotonde bij Matchpoint. Door-
deweeks tijdens de avondspits is het hier
gevaarlijk voor sportende kinderen en 
jongeren uit Husselerveld en Bijsteren. 
Bovendien zal deze oversteek alleen 
maar drukker worden met de komst van 
de nieuwe wijk Halvinkhuizen.”

Samenwerken
“Ook de kruising bij de Hoofdlaan is on-
danks de reconstructie vorig jaar helaas 
nog steeds berucht. Recente ongevallen 
met letsel en de petitie die onlangs is 
gelanceerd laten zien dat dit onderwerp
leeft in Putten. De ChristenUnie wil bij 
de Hoofdlaan gaan voor een oplossing 
die een veilige oversteek van fietsers ga-
randeert, het liefst door middel van een 
fietstunnel”, aldus van de Langemheen. 
“Hier gaat natuurlijk wel iets aan vooraf. 
Om echt impact te kunnen maken zul-
len we in de volle breedte met elkaar 
moeten samenwerken, zowel binnen 
als buiten Putten. Door betrokkenheid 
van inwoners, overheden, belangenor-
ganisaties, scholen en het bedrijfsleven 
bevorderen we de gezamenlijke bewust-
wording op het gebied van verkeersvei-
ligheid. Daarnaast kunnen we hiermee 
de ontwikkeling van slimme innovaties 
blijvend een kans geven.”

ChristenUnie wil fietstunnels door Wilco van de Langemheen

Pieter Roordink vervolgt: “Duidelijk is dat 
digitalisering ook bij verkeerseducatie 
z’n weg vindt. Met video opnames heb-
ben wij gevaarlijke verkeerssituaties op 
herkenbare plekken in Putten levensecht 

nagebootst. Door toepassing van virtual 
reality kruipen leerlingen vervolgens in 
de huid van bestuurders, waardoor zij 
thuis op de bank kunnen oefenen met 
een rijles.
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Kies jij voor
        Uniecker Wonen?

Dan kiezen wij voor jou!

Uniecker Wonen Makelaars
Putterweg 15b, 3851 GA Ermelo
T (0341) 217 043
www.unieckerwonenmakelaars.nl

Harderwijk - Ermelo - Putten - Zeewolde

  Verkoop

  Aankoop

  Taxatie

Uw 
advertentie 

hier?

 
Ook veur’n heldere en Politieke kiek 

Moet je noar Veluwe Optiek 

Dorpsstraat 49 | info@veluweoptiek.nl | 0341-767004  
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Logopaneel 900x500mm

www.dondesign.nl | info@dondesign.nlDit ontwerp blijft eigendom van Don Design tenzij anders overeengekomen.

BOUWBEDRĲF
H. van den Heuvel

G E S P E C I A L I S E E R D  I N  D A K K A P E L L E N

Dakkapellen in
    1 dag geplaatst !

Putten  •  06 -13404337  •  www.heuveltimmert.nl
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