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Het vierde jaar van de tweede raadperiode in de geschiedenis van Wij Putten stond vooral in het
teken van de naderende verkiezingen in 2018. In november werd het verkiezingsprogramma
vastgesteld, plus de kandidatenlijst. Ook waren de contouren van de campagne toen duidelijk.
De verkiezingen
De eerste stap voor de voorbereiding van de verkiezingen, wordt gezet op een algemene ledenvergadering in het Putter Stoomgemaal, op zaterdag 22 april. Het bestuur doet een voorstel over
de samentelling van de commissies voor het opstellen van de kandidatenlijst, het op poten zetten van de campagne en het schrijven van een verkiezingsprogramma. Het laatste stuit op bezwaren: waarom heeft het bestuur niet een open uitvraag gedaan onder de leden wie er aan
deze commissie wil deelnemen? Waarop het besluit valt dat het bestuur dit alsnog doet. Met de
samenstelling van de andere commissies gaat de alv wel akkoord: Gert van Westing en Tim
Born vormen de kandidatencommissie en Arap-John Tigchelaar, Matine van der Haar, Herman
Luitjes en Wilma van Voorst-Ruiter vormen de campagnecommissie, met daarbij de opmerking
dat iedereen meer dan welkom is om zich bij deze commissie aan te sluiten.
Heel zichtbaar onderdeel van de campagne is de aanschaf van een campagnekeet, die overigens ook buiten de campagne kan worden ingezet. Ook best zichtbaar: de vernieuwing van de
website, waar vanaf het begin van het jaar hard aan is gewerkt.
Vanaf de alv in april kan de kandidatencommissie aan de slag met het voeren van gesprekken
met mogelijk kandidaten. De commissie houdt hierbij het bestuur op de hoogte van de vorderingen. Het lukt uiteindelijk om het maximum van vijftig kandidaten voor te dragen, met een mooie
spreiding qua leeftijd en man en vrouw.
Een andere belangrijke stap in de voorbereiding van de verkiezingen is de ledenbijeenkomst op
woensdag 14 juni in de Huifkar, rond het verkiezingsprogramma en de campagne. De opkomst
is niet verpletterend, maar daarmee was bijeenkomst niet minder nuttig. Aan de hand van de
vraag: wat hebben we gemist in het programma van 2014 vindt een inventarisatie van issues
plaats: een hele lijst, waar de programmacommissie mee aan de slag kan. De plannen voor de
campagne krijgen dan ook vastere vormen. Met name de aanschaf van de keet is wel even een
ding: het is tenslotte een flinke investering. Op de bijeenkomst wordt ook duidelijk wie de programmacommissie gaat vormen: Roelof Koekkoek, Wilma van Voorst-Ruiter, Jannita la Roy,
Joyce Kamphuis, Herman Luitjes en Luuk Obbink. Later meldt zich ook nog Sander van Zomeren.
Aan de hand van de bevindingen gaat Herman schrijven aan een verkiezingsprogramma, waarna diverse gremia erop hebben kunnen schieten: de commissie, fractie en bestuur en vervolgens alle leden. Zij krijgen het concept op 4 november te zien, waarna er op 11 november nog
een bijeenkomst is om zaken aan de orde te stellen of in discussie te gaan. Op zaterdag 18 november wordt het programma vastgesteld op de algemene ledenvergadering in de Peppelhoeve,
na nog een enkele toevoeging vanuit de leden.

Op dezelfde vergadering wordt de kandidatenlijst vastgesteld, waarna iedereen - voor zover
aanwezig - op de foto gaat. Belangrijk, want de site moet worden gevuld, met foto’s van alle
kandidaten en met van iedereen een persoonlijk verhaaltje.
In het najaar lukt het om een keet aan te schaffen die aan de eisen voldoet, wat geen gemakkelijke opgave is gebleken. Wij zijn klaar voor de verkiezingen 2018. De vijfduizend stempotloden
hebben vast hun weg wel gevonden.
Verenigingszaken
In het bestuur vindt een wisseling van de wacht plaats. Matine heeft al eerder aangekondigd te
willen vertrekken uit het bestuur, maar daarmee geen haast te hebben. Eerst maar eens kijken
of er vervanging is. Die vindt het bestuur in de persoon van Tim Born. Hij heeft een tijdje meegedraaid in het bestuur en wordt op 22 april door de alv aangesteld als bestuurder van Wij Putten. Daarmee nemen we afscheid van Matine, met een vette bos bloemen. Zij geeft aan nog wel
dingen voor de partij te willen blijven doen.
Met het vaststellen van de kandidatenlijst in november wordt duidelijk dat er waarschijnlijk nog
meer wisselingen in het bestuur gaan plaatsvinden. Reden om op de algemene ledenvergadering een oproep te doen aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor een functie in het bestuur. Daar komt één reactie op.
Activiteiten
Natuurlijk vinden er ook weer de nodige activiteiten plaats. We gaan vier keer de wijk in en er
vinden diverse Wij Putten Academies plaats, onder meer over de Puttense politiek, over de kloof
tussen de burger en de politiek, over de Veluwe en over bomen. Deels zijn deze bijeenkomsten
ook bedoeld om kandidaten die mogelijk hoog op de lijst komen klaar te stomen voor een rol in
de actieve politiek. En we gaan eropaf: naar de huurdersorganisatie, de bijenvereniging, het bos
in met de boswachter, naar de PROV, naar het Puttens Historisch Genootschap, naar de brouwerij van Hert Bier en naar het bestuur van Schovenhorst. En we steken de armen uit de mouwen met NL Doet, met de Opschoondag, de natuurwerkdag en niet te vergeten: de Puttense
Sportmarathon. We lopen er net als het voorgaande jaar niet voorop, maar dat doen we wel met
de traditionele kerstborrel: die houden we al op 18 november in de Peppelhoeve, tegelijk met de
algemene ledenvergadering. Klaar voor het nieuwe jaar, op naar de verkiezingen!

