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Bij Wij Putten stond 2018 vooral in het teken van de verkiezingen en de voorbereiding daarop,
maar ook de daarmee samenhangende personeelswisselingen, zowel in de fractie als in het bestuur. Vanaf eind januari ging de campagne volle kracht van start, met een frisse kandidatenlijst
en een klinkend verkiezingsprogramma. Daarna werd het rustiger.
De aanloop naar de verkiezingen
Het was uiteraard vooral de campagne waar veel aandacht naar uitging. Vanaf januari startten
we met het plaatsen van borden en in de aanloop van de verkiezingen waren we in ieder geval
elke zaterdag te vinden in het dorp of in de wijken. Zoals op 13 januari in de wijk rond de Van
Oldenbarneveltstraat. Op verschillende doordeweekse dagen waren we in de spitsuren op het
station aanwezig om te flyeren. Op de laatste drie zaterdagen voor de verkiezingsdatum van 21
maart belden we bij zoveel mogelijk adressen aan, om mensen een flyer en een rood stempotlood aan te bieden.
Maar ook praktisch was er het een en ander te regelen. Burgemeester Henk Lambooij wilde in
januari een gesprek met het bestuur, waarin hij het belang van integriteit van kandidaten benadrukte. Terecht, maar een beetje mosterd na de maaltijd, want de alv had de kandidatenlijst vorig jaar al vastgesteld. Iets formeler was het inleveren van deze lijst op 6 februari. Spannend,
want alle gegevens moeten compleet en correct zijn. Ook de aanvraag van een VOG voor de
kandidaten viel in deze categorie.
En toen werd het 21 maart. Met 3.365 stemmen kreeg Wij Putten er 165 meer dan in 2014. Een
mooi resultaat, dat op de verkiezingsavond werd gevierd in 2 Brothers.
Wisselingen van de wacht
Uiteraard brachten de verkiezingen de nodige personele wisselingen met zich mee. Geke Hop
en Henri Luitjes waren niet meer verkiesbaar en werden bij hun afscheid met een stalen hertje
uitgeroepen tot ambassadeur van het wij-gevoel. In het bestuur ontstonden twee vacatures
doordat Jannita la Roi en Arap-John Tigchelaar de overstap maakten naar de fractie. Een derde
vacature ontstond doordat Gert van Westing het bestuur verliet, vanwege zijn verhuizing naar
Ermelo. De fractie raakte compleet met de komst van Joyce Kamphuis, in het bestuur gingen
Marieke Haanschoten en Bert Veeningen meedraaien. Op de alv van 29 september - met barbecue - werden zij officieel aangesteld in het bestuur. Van de geboden gelegenheid voor andere
kandidaten om zich te melden heeft niemand gebruikgemaakt.
Vervolgens heeft het bestuur onderling de taken verdeeld: Bert heeft het penningmeesterschap
op zich genomen, Marieke werd algemeen bestuurslid en Tim Born voorzitter. Er was daarmee
nog plaats voor een vijfde bestuurslid, maar het bestuur heeft besloten geen prioriteit te geven
aan het zoeken van een kandidaat. Arap-John heeft laten weten het penningmeesterschap
vloeiend over te dragen en Mia heeft de rest van het jaar nog de ledenadministratie verzorgd.
Edwin Luijt heeft zich in december gemeld als kandidaat-bestuurslid en is vanaf dat moment

gaan meedraaien in het bestuur.
Activiteiten
Na de verkiezingen is het betrekkelijk rustig geworden op het gebied van activiteiten van Wij
Putten. De partij was minder te zien op straat en Eropaf en De wijk in zijn op een lager pitje komen te staan. Wel was Wij Putten traditioneel goed vertegenwoordigd bij de Opschoondag, die
kort na de verkiezingen plaatsvond. Van een vergelijkbaar kaliber waren de activiteiten rond de
Volenbeek: in april ging een team van Wij Putten aan de slag om de Volenbeek te ontdoen van
bladeren en takken, om zo de stroom weer op gang te brengen.
Intern bestonden de activiteiten vooral uit het jaarlijkse Boskameroverleg van fractie, wethouder
en bestuur, bedoeld om met een losse agenda en in een enigszins informele sfeer van gedachten te wisselen over de koers van de partij en mogelijke prioriteiten. De sfeer was dit jaar zodanig informeel, dat helaas verzuimd is een verslag te maken van deze bijeenkomst. Hij vond
plaats op maandag 26 november in restaurant De Muur en leverde goede voornemens op voor
2019.

