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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

In het vorige nummer van het christenunienieuws hebt u kunnen lezen dat de

toenmalige voorzitter, Gerard van den Brandhof afscheid nam. Hij mocht 1 2 jaar

uw voorzitter zi jn en aan hem zijn we veel dank verschuldigd. In de laatst

gehouden unie vergadering van 7 november hebben we al afscheid genomen van

Gerard. Gerard, nogmaals hartel i jk dank voor al le inzet en we wensen je Gods

zegen toe.

In de net genoemde vergadering ben ik tot voorzitter verkozen en graag stel ik

mezelf voor:

- Ik ben Johan van Keulen, 40 jaar, getrouwd met Erica en samen hebben we 4

kinderen.

- Sinds de zomer van 201 5 wonen we aan de stationsstraat 91 .

- Vanaf 1 996 ben ik werkzaam in het onderwijs en op dit moment ben ik interim

manager.

- In de afgelopen jaren was ik met name werkzaam in Zaanstad en Amsterdam

een gebied waar het niet zo vanzelfsprekend is om christen te zijn zoals we dat in

Putten kennen.

- Vooral in de laatste ti jd is voor mij duidel i jk geworden hoe ri jk we gezegend zijn

om te mogen wonen in een dorp zoals Putten en dan doel ik niet al leen op de

zondagsrust maar zeker ook op de prachtige

omgeving, een mooi centrum met vele winkels

en restaurants.

- In de aankomende periode hoop ik als

voorzitter van christenunie Putten samen met

de andere bestuursleden de nodige

ondersteuning te bieden aan de wethouder,

fractie en gemeenteraadsleden.

Naast het afscheid van Gerard van den Brandhof hebben we ook afscheid

genomen van Bram Francken als bestuursl id.Bram heeft de afgelopen jaren veel

ti jd besteed aan het werk als bestuursl id en zijn werk met name als promo-man

deed hij met veel enthousiasme. Bram ook aan jou zijn we veel dank verschuldigd

en we zijn bl i j dat je nog plaats neemt in de promo-commissie en we wensen jou

ook Gods zegen toe.

Als bestuur zi jn we bli j dat we de vacature voor Bram ingevuld hebben. René den

Engelsman is bereid gevonden om het werk van Bram over te nemen. René is nog

niet officieel gekozen en de officiële benoeming zal plaatsvinden na goedkeuring

op de voorjaarsvergadering. Verder in dit nummer zal René zich voorstel len. René

van harte welkom en we zien uit naar een goede samenwerking.

Als u dit leest zi jn de kerstdagen waarschijnl i jk al voorbij en staan we voor de
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drempel van oud en nieuw. Met kerst mochten we sti l staan bij de geboorte van

onze Heiland. Wat een wonder en troost dat God zijn eigen zoon gaf om naar de

aarde te komen om ons te verlossen van onze zonden. Dat we vol van zonden zijn

word iedere dag duidel i jk voor ons persoonli jk maar we zien dat ook in de wereld.

Wat is er veel leed, honger, oorlog en aanslagen zijn dageli jks in het nieuws. Dat

zal in 201 6 niet anders zijn.

Laten we onze regering, plaatsel i jk maar ook landeli jk omringen

met ons gebed.

Namens alle bestuursleden wens ik u een gezegend 201 6 toe en ik

hoop u allen te ontmoeten in onze volgende unie vergadering.

Nieuw bestuurslid

Ik ben René den Engelsman, ik ben getrouwd met Heleen Vierwind, samen

hebben we twee kinderen, Lynsey is 1 2 jaar en Jefta is 1 0 jaar. Ik ben 43 jaar

geleden geboren in Zeeland en getogen op de Veluwe. We wonen in Bijsteren,

Aaltsengoed 1 8.

In mijn werk houd ik me de laatste jaren bezig met leren en ontwikkelen binnen

bedri jven. Hierin help ik collega’s beter hun werk te laten doen en ik vind het

geweldig om te zien dat dit ook daadwerkeli jk gebeurt.

Mijn vri je ti jd breng ik voor een groot deel door met wandelen, hardlopen en lezen.

Ruim een week na de vergadering in november j l . heb ik ‘ja’ geantwoord op de

vraag of ik Bram Francken wilde opvolgen als bestuursl id. Een aantal gesprekken

en een en ander aan denkti jd zi jn hieraan vooraf gegaan. Mijn motivatie is dat ik

na het afronden van mijn opleiding ti jd heb gekregen om me in te zetten voor de

parti j wiens uitgangspunten me na aan het hart l iggen, investeren in plaats van

consumeren.

Ik ki jk uit naar een goede samenwerking binnen het bestuur en dat we van daaruit

de wethouder, fractie en gemeenteraadsleden gaan ondersteunen

daar waar nodig. De eerste bestuursvergadering was wat mij betreft

een uitstekend begin.

Ik hoop u allemaal snel te zien en te spreken, ik wens u alle goeds

voor 201 6 toe.
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Misschien mag ik beginnen met een vraag: heeft u de bijgesloten brochure al eens

goed gelezen?

Bij dit laatste nummer uit 201 5 van ChristenUnie Nieuws is opnieuw deze brochure

ingesloten. Het moet u bekend voorkomen want we hebben dit ook al bi j de 2

vorige edities gedaan.

Wij bedoelen de brochure ledenwerfactie 201 5.

De ledenwerfactie die de landeli jke ChristenUnie in 201 5 heeft gestart, levert

landeli jk veel nieuwe leden op. Op het laatst gehouden ledencongres in Nijkerk

werd bekend gemaakt welke locale unies de top 3 aanvoerden. Op de 1 e plaats

stond toen Zuidhorn, 2e was Aalten en 3e Barneveld met vele tiental len nieuwe

leden en donateurs. Tot wel 20 – 40 nieuwe leden/donateurs per gemeente!

In vergeli jking daarmee valt onze ledenwerfactie erg tegen. Momenteel staat onze

tel ler op ca. 5 leden. Dat is teleurstel lend.

U/j i j , als vaste leden van de CU Putten,

moet toch ook in staat zi jn om

gezamenli jk minstens 1 0 -20 nieuwe

leden erbij te werven? Vooral nu dit

zoveel voordeel oplevert voor zowel de

aanbrenger – u /j i j - als het nieuwe lid.

Lees de actievoordelen in de bijgesloten brochure maar eens.

Graag roep ik u daarom op om in deze laatste dagen van het jaar onzes Heeren

201 5 nog een fl ink aantal mensen te benaderen en te vragen of ze lid wil len

worden van onze christel i jke parti j . Al is het er maar eentje !

De actie – inschri jving - eindigt op 31 december 201 5 maar het financiële voordeel

geldt voor het l idmaatschap over geheel 201 6 !

De wethouder en fractie- en bestuur van onze parti j zul len u daarvoor zeer

dankbaar zijn.

“ Wij zi jn een unie van christenen, en zonder leden geen ChristenUnie ”

Bram Francken. Promo CU Putten.

Laatste mogelijkheid
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Putten als meest zorgzame gemeenschap van Nederland, dat was een van onze

speerpunten in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 201 4. Op

moment van schri jven is het december 201 5. Hoe staat het met de ambitie van de

ChristenUnie Putten?

Van mijn stel l ing dat er in Nederland meer dan genoeg geld is voor de zorg, maar

dat veel geld op verkeerde plaatsen terecht komt, ben ik in het afgelopen jaar nog

meer van overtuigd geraakt.

In 201 5 werden wij vol ledig verantwoordeli jk voor de jeugdzorg. In onze begroting

hebben wij rekening gehouden met een tekort van €824.000. De budgetten van

het ri jk werden met een forse korting naar de gemeente overgedragen en

tegeli jkerti jd gaf staatssecretaris van Rijn een aantal garanties voor de continuïteit

van zorg, die de gemeente moest invul len. In Putten zijn wij volgens het principe:

zo normaal als kan en zo zorgzaam als

moet aan de slag gegaan.

Ons basisteam jeugd wordt vormgegeven

door BuurtZorgJong ((BZJ). Wij hebben in

vergeli jking met andere gemeenten van onze omvang een groot team. Wij zi jn er

nameli jk van overtuigd dat hoe sneller je ondersteuning en hulp kunt bieden des te

groter is de kans dat problemen niet erger worden. Naar het zich laat aanzien

komen wij geen geld tekort, maar houden we een klein beetje over op de

jeugdzorg. Daarbij hebben wij in het afgelopen jaar maar één bezwaarschrift

gehad, dat na een goed gesprek werd ingetrokken, omdat wij naar tevredenheid

afspraken konden maken. Het aantal bezwaarschriften is nameli jk een goede

graadmeter voor de uitvoering van onze taken.

Ook binnen de WMO kregen wij meer taken ter uitvoering. Wij merken dat er een

groep mensen ook in Putten is, dat de gevolgen van ri jksbeleid in de portemonnaie

voelt. Als Putten zijn wij één van de laatste Nederlandse gemeenten, die vanaf 1

jul i 201 5 een inkomens afhankeli jke eigen bijdrage vraagt voor WMO

voorzieningen. Dit is nodig om ook op langere termijn goede voorzieningen in

stand te kunnen houden. Het ri jk heeft de tegemoetkoming voor chronisch zieken

en gehandicapten en de compensatie eigen risico afgeschaft. Als gemeente

hebben wij geld vri jgemaakt om een deel van die afschaffing te kunnen

compenseren. Niet veel mensen hebben daar nog gebruik van gemaakt. Komend

jaar zul len wij onderzoeken wat daarvan de reden is en of en wat wij als gemeente

kunnen doen om dat geld daar waar nodig is in te zetten.

Ook bij de WMO hebben wij gekozen voor een aanpak, waarbij wij nog niet teveel

hebben verandert aan de organisatie. Op z'n Puttens gezegd eerst effe kieken wat

De zorgzaamste gemeenschap !?
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't wordt. De huishoudeli jke hulp is een punt van aandacht. Zeker gezien de

berichten in december dat TSN fail l iet dreigt te gaan. TSN levert in Putten 28000

uren per jaar aan thuiszorg. In de media komen steeds berichten dat gemeenten te

weinig betalen voor huishoudeli jke hulp, maar lees je niets over mismanagement

van sommige zorgorganisaties. Wij zorgen ervoor samen met de collega

regiogemeenten dat de huishoudeli jke hulp, ook bij het wegvallen van TSN door

kan gaan. Ook bij de WMO ziet het er naar uit dat wij op het budget geld gaan

overhouden. Ook hierbij geldt dat er nauweli jks bezwaren zijn ingediend tegen

besluiten.

Eerl i jk gezegd vind ik het vooral een compliment aan onze bevolking en veel

vrijwill igers, die zich inzetten voor een ander. Samen met de gemeentel i jke

aanpak resulteert dit in een gemeenschap waarin zorg beschikbaar is en waarbij

er geen budgetoverschri jdingen zijn.

In december heeft de gemeenteraad na 9 jaar discussies over Stroud, MFC,

samengaan van bibl iotheek, Aker en gemeentehuis een besluit genomen dat erg

gaat bijdragen aan zorg, welzi jn en cultuur in Putten. Na de

gemeenteraadsverkiezingen, kreeg ik Stroud in portefeuil le. Stroud moet weer een

bruisend dorpshuis worden, was de opdracht.

Wij hebben als college een concept uitgewerkt,

waarbij het Centrum Jeugd & Gezin en

maatschappeli jk werk die in het

gezondheidscentrum zijn gehuisvest verhuizen

naar Stroud. Ook JongPutten dat in de

Korenschoof gehuisvest is verhuisd naar Stroud. Het team van BuurtZorgJong en

de Stichting Welzi jn Putten en Veluwe FM bli jven in Stroud. Daarmee ontstaat een

gebouw waar welzi jn en zorg samen onder een dak zitten en gaan samenwerken.

Al deze parti jen betalen huur, voor een groot deel nu aan commerciële

verhuurders. Na de verbouwing betalen zij huur aan Stroud. Daardoor ontstaat een

sluitende exploitatie voor Stroud.

De gemeente investeert in ca €1 .500.000 in Stroud om het gebouw

toekomstbestendig te maken en het zo in te richten dat al le genoemde

organisaties terecht kunnen. Voor de culturele functie en om ontmoeting in het

gebouw beter te facil iteren zal de theaterzaal verbouwd worden en voorzien

worden van een inklapbare tribune.

Wij denken door deze aanpassingen een sociaal maatschappeli jke investering te

doen, die ook financieel verantwoord is. De gemeente stelt Stroud financieel in

staat de verbouwing te realiseren en Stroud moet zelf zorg dragen voor een

sluitende exploitatie.
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Doordat veel zorg en welzi jnsparti jen, die nodig zi jn voor het uitvoeren van de vele

nieuwe taken die wij als gemeente op ons bordje hebben liggen vinden wij het

verantwoord om ruim €950.000 van de benodigde investering te betalen uit de

reserve sociaal domein, die wij hebben gemaakt. Per 1 januari 201 6 is deze

reserve naar verwachting meer dan €2.000.000.

Volgend jaar rond deze ti jd hopen wij met elkaar het vernieuwbouwde Stroud te

kunnen openen. Deze verbouwing is niet al leen een verbetering van het gebouw,

maar ook een investering in het beter laten samenwerken van

verschil lende parti jen in ons dorp, die zich bezighouden met zorg en

welzi jn. Zo maken wij een belangri jke vervolgstap op weg maar de

meest zorgzame gemeenschap van Nederland.

Hartel i jke groet

Ard Klei jer, wethouder

Van de Penningmeester
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Afgelopen raadsvergadering was het toneel van een interessante discussie over

verkeersveil igheid. Wat was het geval? De fractie van Wij Putten had een

initiatiefvoorstel ingediend om de snelheid van auto’s in de wijk terug te brengen.

In het kort: bewoners kunnen een matrixbord aanvragen in hun straat, dat er drie

maanden staat.

Als er een auto langs komt die zich aan de maximumsnelheid houdt, dan wordt er

een klein bedrag gestort in een potje. Van de opbrengsten van het potje mag de

wijk iets doen om hun wijk te verbeteren, bi jv. een bankje plaatsen of nieuw zand

in de zandbak. Er werd een pilot voorgesteld met vier locaties voor de

matrixborden.

De ChristenUnie heeft uiteindel i jk tegen gestemd. Waarom?

1 . Hoe kunnen we meten of de pilot een succes is? Wanneer is de

verkeersveil igheid verbeterd? Uiteindel i jk is in het voorstel een nulmeting

gekomen.

2. Aanmelden voor een matrixbord is zonder voorwaarden. Als de nulmeting

uitwijst dat er gemiddeld niet te hard wordt gereden, mag zo’n locatie dan toch

meedoen?

3. Er zi jn wegen die soms niet zi jn ingericht naar het geldende snelheidsregime.

Moet dat dan niet eerst gebeuren voordat we daar zo’n bord plaatsen?

4. Dit plan werkt al leen voor wegen middenin een wijk. Mensen die aan

doorgaande wegen wonen hebben vaak heel veel last van hardri jders. En juist

voor hen is dit plan niet zinvol. Immers, waarom zouden niet-wijkbewoners

snelheid minderen als dat voor hen geen belang heeft?

Toch waren dit niet de punten waardoor de ChristenUnie uiteindel i jk heeft

tegengestemd. Voor ons zat het pi jnpunt in de

dekking, oftewel, uit welk potje wordt dit plan betaald?

Het voorstel van Wij Putten was om dit plan te betalen

uit een pot met de naam ‘kleine ongemakken in de

wijk’. Deze pot is sinds dit jaar ingesteld, en beoogt

het col lege ruimte te geven om kleine vragen op te vangen. We hebben het dan

over zaken als een extra lantaarnpaal, het ophogen van een pleintje waar

wateroverlast is, losl iggende stoeptegels etc. Een prima pot. Maar bedoeld voor

de wethouder! En waarom gaat dan nu de raad een greep doen uit juist die pot?

Samen met de SGP en het CDA hadden we een amendement voorbereid, dat de

pot op zou splitsen. Helaas werd dit amendement door de

burgemeester buiten de orde verklaard. Daarna bleef het kale voorstel

over. En zoals we zeiden in onze stemverklaring: we stemmen tegen

het voorstel, niet vanwege de inhoud, maar vanwege de dekking.

Teleurstel lend dat het zo moest eindigen.

Arine van de Bor - de Jager

Verkeersveiligheid
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Dankbaar, ontzettend dankbaar

Aan het einde van het jaar is het gewoon dat wij terugkijken en het afgelopen jaar

evalueren. Wat waren de mooie dingen, wat waren de verdrietige dingen? Wat

hebben wij van het afgelopen jaar geleerd? Als ik

terugkijk op mijn afgelopen jaar, dan is er maar een

woord dat er in mij opkomt. Dankbaar, ontzettend

dankbaar.

Dankbaar voor het werk dat ik het afgelopen jaar

mocht doen. Het is geweldig om elke dag met jongeren bezig te zijn. Ik mag met

hen mijn vak delen, ik mag hun iets leren, ik mag een bijdrage leveren aan hun

toekomst. Dankbaar ben ik ook voor mijn vrouw, we mochten samen gezond zijn

en gezond bli jven, mochten genieten van alle zaken die ons gegeven zijn.

Dankbaar ben ik ook voor de gezondheid van mijn kinderen. Elke donderdag mag

ik thuis zi jn bi j mijn kinderen. Met veel plezier geniet ik van de donderdagen.

Samen een visje eten, brood bij de eendjes brengen, koekjes bakken. Een waar

feest elke week. In mijn directe famil iekring hebben zich geen ernstige problemen

voorgedaan en ook daarvoor ben ik dankbaar. Als laatste ben ik dankbaar voor de

zondag. Een dag dat ik met mijn gezin samen naar de kerk kan gaan en juist daar,

daar heb ik al le reden tot dankbaarheid aan mijn God en Vader voor al les wat Hij

geeft.

Dankbaar dat ik vanaf september mijn plek in de raadszaal mocht innemen. Toch

wil ik de dingen wel in perspectief zetten. Het politieke werk heeft een belangri jke

plaats gekregen in mijn leven. Bij de ChristenUnie heeft het gezin een belangri jke

plaats. Bij het maken van nieuwe afspraken binnen de fractie is de vraag vaak of

het voor thuis ook kan – en soms moeten we de conclusie trekken dat dingen niet

kunnen.

Afgelopen commissie hadden we de laatste politieke vergadering van dit jaar. De

wethouder kwam daarbij met een voorstel om een onderzoek te doen naar

draagvlak onder de inwoners voor de opvang van vluchtel ingen in Putten.

Misschien was ik daar politiek gezien wel het meest dankbaar voor. Unaniem

waren wij als commissie daar een groot voorstander van. Laten we als inwoners

en als politici voor ogen houden dat we een warm hart voor statushouders en

eventuele vluchtel ingen houden en een koel hoofd om besluiten op een juiste

manier te nemen!

Ik wens u met al len die u l ief en dierbaar zijn, gezegende kerstdagen

en een gelukkig nieuwjaar

TeunJan van Ooijen
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* De crises voorbij stuitert ons in de oren, financiële beloftes genoeg uit den Haag.

De burger kijkt bedenkeli jk in het rond hij heeft al zoveel te verstouwen vanuit de

politiek. Onze premier stelde desti jds “dat niet marktfalen maar menseli jk falen” de

kern van de “voorbije” crises was. De politieke boetedebatten in de 2e Kamer zo

vlak voor het Kerstfeest stemmen niet hoopvol.

* We mogen enerzijds vaststel len dat er van daag meer mogeli jkheden voor

christel i jke politiek zijn dan in de periode van paars. Er is m. i. meer openheid ook

in de seculiere media om ons politieke verhaal open en eerl i jk te vertel len. De

kleine christel i jke parti jen worden veel breder als constructief gezien. Zij zien

vandaag kans hun roeping in een vruchtbare aanpak te vertalen richting de huidige

maatschappeli jke problematiek.

* Tegeli jk zien we de laatste jaren dat in rap tempo afscheid wordt genomen van

het christel i jk verleden van ons land. Denk aan het verbod op zondagsopenstel l ing,

het verbod op godslastering; de verschil lende sociale media die op allerlei wijze

het christel i jke gedachtegoed volstrekt negeren. Rond het kerstfeest is dit helemaal

opvallend.

* Met schrik zie je dan dat in een televisie uitzending over grote gezinnen. Ouders

een vierl ing verwachtend, in een gezin waar reeds drie kinderen opgroeiden, het

medische aanbod kregen: een,twee,drie of. . . . . !

* De plaatsel i jke pers lezend over de bestuurl i jk/pol itieke aanpak van zaken in

Putten l i jkt het er op dat Wij Putten zo ongeveer het enig kompas is.

Cor Houweling

Kroniek van opmerkelijke zaken

Wethouder en fractie

v. l .n.r.

Lubbert van den Heuvel,

Ard Klei jer, Teunjan van

Ooijen, Arine van de Bor -

de Jager, Henk van de

Langemheen, Peter Brink
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Bestuur:
- Johan van Keulen tel 0341 -36311 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 RaadslidVanenburgerallee 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

Anna van Gelrestraat 1 7 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




