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Voorwoord
Wij Putten is een jonge partij, net acht jaar oud. Jong en ambitieus.
We steken de handen uit de mouwen, vooral samen met anderen en zijn bereid om
verantwoordelijkheid te nemen. Politiek staat voor het maken van keuzes. Hoe zou
Putten eruit moeten zien over vier jaar? We willen met elkaar de schouders eronder
zetten om dat te bereiken. Daar wordt Putten mooier van.
Dit verkiezingsprogramma beschrijft de politieke lijn van Wij Putten in de
gemeenteraad voor de komende vier jaar.
Wij Putten is voor iedereen en sluit niemand uit. Een partij waarin jong en oud,
kerkelijk en niet-kerkelijk, vitaal of hulpbehoevend, elkaar ontmoeten. Met elkaar
bouwen wij aan de toekomst van onze gemeente, dat is wat ons bindt. Niet de eigen
belangen, maar het gemeenschappelijk belang staat voorop.
Het ‘wij’ in de samenleving versterken, dat is onze opdracht. Want met elkaar bouwen
wij Putten, met elkaar besturen wij Putten en met elkaar zijn wij Putten.
Wij Putten wil het goede in de gemeente koesteren en waar nodig en mogelijk
verbeteren.
De opdracht van Wij Putten is om ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor onze
toekomst en die van onze kinderen.
Want onze stelregel is: Putten is altijd klaar, maar nooit af!
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1.

Burgerparticipatie, de wijken

De kloof tussen burger en politiek is al geruime tijd onderwerp van gesprek. Inderdaad,
wie in het gemeentehuis gaat zitten wachten op de inwoner, kan lang wachten. Wij
gaan eropaf. Wij Putten is veel in de wijken te vinden en gaat op bezoek bij
verenigingen en organisaties.
Wij Putten is groot voorstander van burgerparticipatie: het
betrekken van inwoners bij het bestuur van de gemeente.
Ook Putten heeft daar in de afgelopen jaren ervaring mee
opgedaan en stappen gezet. Ontmoetingsavonden tussen
college en wijkbewoners moeten worden voortgezet.
Projecten worden in samenspraak met bewoners opgezet.
Het is van belang om bij ieder onderwerp vooraf heldere
afspraken te maken over hoe ver burgerparticipatie kan
gaan. Dat kan per onderwerp verschillen. Inrichting en
onderhoud van een plantsoen in een woonbuurt is van een
andere orde dan de bouw van een nieuwe woonwijk. Ook
het maatschappelijk en algemeen belang moet altijd
voorop staan. Inwoners mogen ook zelf met initiatieven
naar de gemeente komen om een buurt mooier te maken.
We willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te
doen. En niet wie het meeste lawaai maakt automatisch
gelijk krijgt.
Er zijn nog belangrijke stappen te zetten. Te vaak verzanden initiatieven in het
ambtelijk denken binnen het gemeentehuis. Met de komst van de nieuwe
Omgevingswet zal de verantwoordelijkheid en inbreng meer bij de eigen inwoners
komen te liggen.
De gemeente heeft een budget van € 75.000 voor kleine zaken die zorgen voor grote
ergernissen. Dit budget voor onorthodoxe oplossingen werkt goed, maar het is velen
nog onbekend dat dit potje er is. Dat moet beter.
Het gemeentelijk groen is nog op veel plekken in het dorp versleten. De gemeente
moet doorgaan met het renoveren van het openbaar groen. Het eerste gedeelte is
afgerond. Voor het wegwerken van het tweede gedeelte van de achterstanden en voor
het voorkomen nieuwe achterstanden is jaarlijks minimaal € 150.000 nodig.
Verder worden er te veel bomen gekapt, zonder herplanting in de nabije omgeving.
Ook de bermen in het buitengebied vergeten we niet. Daar moet een slimme afweging
plaatsvinden tussen het bevorderen van de biodiversiteit en verkeersveiligheid.
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Wij Putten wil
 Structureel € 150.000 vrijmaken voor renovatie van het groen en frequenter
onderhoud.
 Bewoners nog meer betrekken bij aanpak van hun woonomgeving, door ze te
informeren, uit te nodigen om mee te doen en invloed te geven, maar wel met
heldere afspraken over de reikwijdte van hun betrokkenheid.

 De openbare ruimte zodanig inrichten dat deze uitnodigt tot ontmoeting.
 Ruimte voor oudere kinderen om te kunnen ravotten.
 Dat de gemeente drie bomen plant voor elke twee door de gemeente gekapte







bomen, bij voorkeur in de nabije omgeving.
Het bestaande structurele budget van € 75.000 om ideeën en wensen vanuit de
wijk over de openbare ruimte snel te kunnen oppakken, nadrukkelijker en
zichtbaarder inzetten.
Dat de burger wordt gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor z’n
eigen leefomgeving.
Vuurwerkvrije zones instellen, bijvoorbeeld rond de Groene Scheg.
Een opruimplicht voor paardenpoep in de bebouwde kom.
Meer prullenbakken, waarbij burgers een vuilnisbak kunnen adopteren.
Hondenpoepzakjes verstrekken en prullenbakken plaatsen op
uitlaatplekken voor honden.
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2.

Wonen – bouwen, bouwen, bouwen

Veel Puttenaren hebben in Bijsteren een woning gevonden, dus in die zin is dit
woningbouwproject zeer geslaagd. Nu is Rimpeler aan de beurt. Daar is ruimte voor
niet meer dan 350 woningen. Wij Putten wil niet graag ieder groen plekje in het dorp
volbouwen, maar om ook de nieuwe generatie Puttenaren te kunnen huisvesten, zijn
er tot 2040 zo’n 1.000 tot 1.500 extra woningen nodig. Een nieuwe woonwijk is dan
keihard nodig. Gelet op de agrarische bedrijvigheid.is Putten-Zuid geen gemakkelijke
locatie, maar een alternatief is er vooralsnog niet. Wij Putten wil nu doorpakken:
bouwen, bouwen en nog eens bouwen!

Op korte termijn moeten we creatieve oplossingen vinden voor urgente situaties.
Verplaatsbare, kleinere woningen op tijdelijke locaties kunnen daarvoor een oplossing
zijn. Wat Wij Putten betreft zijn recreatieterreinen met verplaatsbare woningen buiten
het recreatiecluster ook acceptabele tijdelijke oplossingen.
Het spreekt vanzelf dat nieuwe woningen energieneutraal zijn. Waar mogelijk moet de
gemeente steun bieden aan projecten om ook bestaande woningen energieneutraal te
maken. Zo blijft Putten een aantrekkelijke gemeente, met een lichte bevolkingsgroei
met veel voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, gezondheid, detailhandel
en vrije tijd.
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Wij Putten wil
 Voldoende en betaalbare wooneenheden, in een mix die is afgestemd op de











behoefte aan woningen. Met name ook starterswoningen. De gemeente moet
hierover met de Woningstichting Putten afspraken maken.
Waar dit niet rendabel kan, springt de gemeente desnoods financieel bij.
Ruimere mogelijkheden voor alternatieve woonvormen.
Dat woningen worden gebouwd tegen marktconforme prijzen, ook
starterswoningen
. Starterswoningen moeten ook in toekomst qua prijs starterswoningen blijven
(kleinere woningen bouwen).
Doorgroeiwoningen, om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten
wonen, levensloopbestendig.
Veel aandacht besteden aan het woonklimaat in Putten, inclusief stank- en
geluidsoverlast.
Werk maken van enkele, grotere inbreidingslocaties in het dorp.
Startersleningen continueren.
Een heffing op het bouwen van te veel dure woningen instellen om het bouwen
van betaalbare woningen te stimuleren.
De mogelijkheid onderzoeken van een tijdelijke ontheffing voor jongeren om op
in de toekomst te saneren recreatieparken te mogen wonen, in afwachting van
een passende woning.
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3. Verkeer
Er is de laatste jaren hard gewerkt aan wegen in en rond Putten. Maar Putten is nog
niet klaar. Wat te denken van de zuidelijke verbindingsweg, van de Voorthuizerstraat
naar de Nijkerkerstraat? Zeker als woonwijk Putten-Zuid wordt gebouwd een
noodzaak. In overleg met de provincie willen we een studie laten verrichten naar de
mogelijkheid van een verbinding tussen de Voorthuizerstraat en de Nijkerkerstraat, als
een tweede Van Geenstraat, wellicht zelfs richting A28. Dan kan ook het centrum
onaantrekkelijk gemaakt worden voor doorgaand verkeer. Nu al moet vrachtverkeer
gestimuleerd worden om via de Van Geenstraat te rijden en het centrum te mijden.
Maar de bescherming van kwetsbare weggebruikers is de grootste opgave voor de
komende jaren. Putten is de laatste jaren regelmatig opgeschrikt door ernstige
verkeersongelukken.

Dat vraagt snel om een adequate aanpak van oversteekplaatsen zowel op de Oude
Rijksweg als de op de Voorthuizerstraat. De toezeggingen van de Commissaris van
Koning op dat gebied in het voorjaar van 2017 moeten snel een invulling krijgen.
Verder is het goed om de Halvinkhuizerweg en de Kerkstraat ook op 30 km/u in te
richten, net als de Roosendaalseweg. Daar hoort dan ook handhaving bij. Het is te
overwegen om ook van de Engweg een 30 km/u-weg te maken. De slechte doorstroom
op de A28 leidt tot sluipverkeer van doorgaande weggebruikers. We willen in gesprek
met de rijksoverheid om maatregelen om dit effect tegen te gaan en de doorstroom op
de A28 te bevorderen.
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Wij Putten wil
 Veilige oversteekplaatsen op de Oude Rijksweg voor fietsers.
 In overleg met de provincie delen van de Oude Rijksweg en de Nijkerkerstraat
























inrichten als 50-kilometerzone, zodat fietsers op de rotondes voorrang hebben.
De Stationsstraat herinrichten en sluiten voor doorgaand vrachtverkeer.
De provincie uitdagen om het tweerichtingsverkeerfietspad aan de Voorthuizerstraat veiliger te maken, Putten levert hieraan uiteraard een bijdrage.
Zoveel mogelijk voorrang voor fietsers op doorgaande fietsroutes, op
voorwaarde dat dit ook voor overig verkeer helder te maken is.
De rotonde Bosrand veiliger maken, passend in de omgeving en bij het
verkeersaanbod.
Via scholing voorlichting en handhaving het verkeersgedrag beïnvloeden.
In een uiterste geval het groen in de buurt vervangen door grastegels om extra
parkeerplaatsen te maken.
Duidelijkheid rond de 30-kilometerzones. Ze moeten door de inrichting als
zodanig herkenbaar zijn.
Gladheidbestrijding uitbreiden tot straten rond gebouwen met een publieke
functie, zoals scholen en een hoge prioriteit geven aan het sneeuwvrij maken
van fietspaden.
Een duizend-borden-en-paaltjesplan om opruiming te houden onder onnodige
paaltjes en borden langs de wegen.
Het gemeentelijk integraal verkeer- en vervoersplan actualiseren, waarbij de
aansluiting op de A28 als optie wordt meegenomen.
De Voorthuizerstraat tussen de Heihaas en de Welkoop aanpassen aan de
geldende maximumsnelheid, zodat er minder wordt geflitst.
Bij de provincie aandringen op belijning op het fietspad langs de
Garderenseweg.
Nabij Bosbad Putten de oversteekplaats vanaf de Oud Groevenbeeklaan over de
Zuiderveldweg veiliger maken.
Waar mogelijk zandwegen zonder verbindingsfunctie met een slagboom sluiten
voor verkeer.
Veel meer plekken om e-auto's op te laden.
De fietsoversteek Engweg bij ‘de vrouw van Putten’ verbeteren.
Meer bankjes langs fietsroutes, vooral in het buitengebied.
Waar nodig bermverharding aanbrengen, bijvoorbeeld in Koudhoorn.
Zich inzetten voor maatregelen om de doorstroming op de A28 te verbeteren en
in gesprek gaan hierover met de rijksoverheid.
De stoepen aan de Schoolstraat herbestraten.
Een verhard fietspad langs de Husselsesteeg, aansluitend aan de
Papiermakerstraat.
Doorgaan met remmen voor wijkvoorzieningen.
Voorkomen van mogelijke geluidsoverlast van vliegveld Lelystad.

9

4. Aanpak van het dorpscentrum
Putten heeft een centrum met een breed aanbod aan winkels, dat door inwoners,
toeristen en regionale daggasten gewaardeerd wordt.

De invloed die de gemeente heeft op het winkelaanbod in het centrum is beperkt: dat
wordt voor een groot deel bepaald door het consumentengedrag. De gemeente kan
echter wel zorgen voor goede randvoorwaarden. Dat de openbare ruimte op orde is,
de verblijfsruimte in het centrum aantrekkelijk is, er voldoende parkeergelegenheid is,
het levendig is en dat er kleur en fleur aanwezig is.
Ondernemers moeten ook hun bijdrage leveren.
Het is de gemeente tot op heden niet gelukt om
de schandvlek op de hoek van de Bakkerstraat en
de Verlengde Dorpsstraat weg te nemen. Het is
geen goede zaak dat een karakteristiek pand op
een toonaangevende locatie er zo bij staat. Wij
Putten is bereid om het hele juridische arsenaal
uit de kast te halen om het pandje aan de
Bakkerstraat een beter aanzicht te geven.
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Wij Putten wil
 Het Centrumplan op hoofdlijnen in uitvoering nemen, waarbij de bestrating in

















het centrum wordt vernieuwd, onder voorwaarde dat keiharde afspraken
worden gemaakt over de gevels en het tegengaan van verrommeling van de
openbare ruimte door uitstallingen.
De detailhandel centreren in de dorpskern, door leegstaande winkelpanden
buiten het directe winkelcentrum een andere bestemming te geven.
Het centrum rolstoelvriendelijk inrichten.
Fietsers in het centrum als gast toestaan.
Een dorpshart met sfeer, beleving, een divers winkelaanbod en meer terrassen.
Veel meer fleur en kleur, bomen en planten, in het centrum.
Behoud en vestiging van ambachtelijke bedrijven in het centrum stimuleren.
Verfraaiing van de openbare ruimte in het centrum, met name het
Fontanusplein.
Een autovrij centrum (Kerkstraat en Dorpsstraat).
Het invoeren van venstertijden voor bevoorrading.
Voldoende parkeergelegenheid en het winkelcentrum bereikbaar houden voor
autoverkeer.
Parkeren gratis houden.
De jaarlijkse kermis naar het centrum halen, bijvoorbeeld op de parkeerplaats
achter het gemeentehuis
Een verkennend onderzoek doen naar de mogelijkheden om
centrumontwikkelingen aan te jagen door een centrummanager.
Openbare toiletten in een toeristische topgemeente als Putten.
Watertappunten langs fietsroutes, bij openbare toeristische pleisterplaatsen en
op een aantal plekken in het centrum.
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5. Sociaal beleid
Sociaal beleid is veel meer dan de uitvoering van
zorgwetten. Onderwerpen als vergrijzing,
eenzaamheid, ehealth, waarmee mensen langer thuis
kunnen wonen, vragen de komende jaren de
aandacht. Dat geldt ook voor de integratie van
statushouders in ons dorp. Armoede is lang niet altijd
zichtbaar, niet iedereen loopt met zijn ellende te
koop. Het is aan de gemeente om de gevolgen van
armoede te bestrijden, met name onder kinderen.
We vinden het belangrijk dat kinderen die leven in armoede of verborgen armoede
ook de mogelijkheid hebben om te participeren als het gaat om sociaal-culturele
activiteiten en sport.
Als het gaat om zorg vindt Wij Putten dat inwoners een eigen verantwoordelijkheid
hebben. Maar de gemeente krijgt wel geld van het rijk om kwetsbare mensen zorg aan
te bieden. Dat moet de gemeente dan ook doen en niet de zorggelden oppotten.

In 2018 is de verbouwing van Stroud een feit en worden veel sociaal-maatschappelijke
functies in dit gebouw samengebracht, zodat die elkaar kunnen versterken. En de
sportverenigingen kunnen een beroep doen op extra subsidie als zij zich inzetten om
sport te verbinden met zorg, jeugd, participatie of gezondheid. Hiervoor is jaarlijks
€ 150.000 beschikbaar. Wij Putten vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in
onze samenleving.
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Op het gebied van zorg wil Wij Putten:
 Zo veel mogelijk continuïteit van de jeugdzorg en WMO-zorg realiseren.
 Dat iedereen laagdrempelige zorg ontvangt die nodig is. Thuis als het kan, in een











zorginstelling als het moet, waar mogelijk in Putten.
Investeren in de kwaliteit van het keukentafelgesprek, wat leidt tot maatwerk.
Bij aanbestedingen een beperking van tijdelijke contracten opnemen en een
verbod op nulurencontracten in de zorg.
Passende begeleiding, zo dicht mogelijk bij woonsituatie.
Toegankelijke regeling minimabeleid voor kinderen in verborgen armoede.
Met gebruikmaking van nieuwe technologieën zelfstandig wonen langer
mogelijk maken.
Dat de gemeente de zorgtaken uitvoert met het geld dat het rijk hiervoor
verstrekt.
Informatievoorziening aan inwoners over zorg zowel via balie als digitaal
verbeteren.
Eigen bijdragen in de zorg voor met name de middeninkomens verlagen.
Verenigingen en stichtingen die inwoners ondersteunen helpen en stimuleren,
zoals SWP en de voedselbank.
Dat statushouders met hulp van de gemeente zo snel mogelijk deel gaan
uitmaken van de Puttense samenleving.
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Op het gebied van gezondheid wil Wij Putten:
 Bij het beleid rond alcohol en drugs vooral inzetten op preventie en vroegtijdige
bewustwording.
 Prioriteit bij de handhaving van de grens van 18 jaar als het gaat om gebruik van
alcohol.
 Voorzetting van het programma Jongeren op gezond gewicht (JOGG).

Op het gebied van onderwijs wil Wij Putten:
 De schoolgebouwen zo efficiënt mogelijk benutten, bijvoorbeeld via een
Integraal Kindcentrum (IKC).
 Het schoolzwemmen handhaven.
 Meer aandacht voor het muziekonderwijs.
 Aandacht schenken aan laaggeletterdheid.

Op het gebied van sport wil Wij Putten:
 Sportverenigingen uitdagen een bijdrage te leveren op het gebied van zorg,
participatie, jeugdbeleid en gezondheid.
 Alleen overgaan tot een Open Sportpark als er draagvlak is onder de
sportverenigingen.
 Als blijkt dat het nodig is, een derde sporthal bouwen.
 Meer speelmogelijkheden voor jongeren, zoals een skatebaan.
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Wij Putten wil dat Stroud na de verbouwing
 Het huis van ontmoeting wordt, waar zorg en welzijn samenkomen.
 Een steunpunt krijgt voor cultuur, gerund door vrijwilligers.

 Het middelpunt wordt van een bruisend cultureel uitgaansleven in Putten.
Kunst, cultuur, film, voorstellingen en andere maatschappelijke activiteiten; het
kan allemaal in Stroud.

6.

Kunst en cultuur

Voor de geschiedenis van Putten is de razzia natuurlijk een belangrijk hoofdstuk. Het
verhaal van Putten dient goed gedocumenteerd en beleefbaar te worden gemaakt. Het
plan van aanpak van de raadswerkgroep dat de raad in 2017 heeft vastgesteld, moet
de komende jaren worden uitgewerkt.
De deelname aan kunst en cultuur, actief dan wel passief als bewonderraar, moet
laagdrempelig zijn en toegespitst op elke levensfase. Het is belangrijk dat kinderen op
de basisscholen in aanraking komen met verschillende kunstvormen en leren over
cultuurhistorie. Projecten als Cultuureducatie met kwaliteit willen we hierbij
ondersteunen. Het samen muziek maken is goed voor de ontwikkeling van het kind en
kan zo ook de aanwas van onze muziekverenigingen veilig stellen. Interesse voor kunst
loopt bij jongeren terug. Vaak wordt deze doelgroep vergeten. Extra aandacht en
initiatieven voor deze doelgroep, bijvoorbeeld vanuit jongerenwerkers of
combifunctionarissen, zijn gewenst.

De grote middengroep van onze inwoners, van 30 tot 70 jaar, vindt de weg naar
verenigingen, theatervoorstellingen, de kunstkelder enzovoort. Activiteiten voor een
breed publiek dragen bij aan de passieve beleving van kunst en cultuur. Initiatieven op
dit gebied, zoals Groevenbeek Klassiek, verdienen steun. Op gebied van kunst en
cultuur is er veel beleidsvrijheid. Om beleid vorm te geven en zoveel mogelijk
burgerparticipatie toe te passen is het cultuurplatform opgericht. De rol van het
platform zou nog meer vorm moeten krijgen.
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Voor de groep van ouderen die wellicht zelf niet meer zo actief meedoen bij een
vereniging kan cultuur naar ze toe worden gebracht. Hier kunnen kunst en cultuur
samen oplopen met gezondheid en welzijn. Op deze manier kunnen meer middelen
worden gegenereerd.

Onze wereld wordt steeds sneller en digitaler. Toch blijft een groep het fijn vinden om
ook in een fysieke omgeving in aanraking te komen met kunst en cultuurhistorie. Een
kunstkelder is daarbij van groot belang. Ook een centrale plek voor de Stichting
Oktober 44 en het Puttens Historisch Genootschap kan hieraan bijdragen.

Wij Putten wil
 Dat het plan van aanpak ‘Het verhaal van Putten’ volledig wordt uitgewerkt.
 Het kunstmenu op de basisscholen voortzetten; indien nodig met inzet van
extra middelen.
 Initiatieven die zijn gericht op jongeren extra stimuleren en ondersteunen.
 Voorzieningen zoals theater Stroud, de Kunstkelder, de bibliotheek in stand
houden.
 Het cultuurplatform een nog steviger rol geven; het platform blijven
ondersteunen door de inzet van een combifunctionaris.
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7.

Werk en economie

De economie draait weer als een tierelier, ook in Putten. Al is de invloed van de
gemeente daarop beperkt, Wij Putten wil waar mogelijk ondernemers de ruimte
bieden om te ondernemen. Om daarmee de werkgelegenheid en het welvaartsniveau
in het dorp te verhogen. Extra werkgelegenheid biedt ook mogelijkheden aan
bijstandsgerechtigden op werk. Als het gaat om re-integratie is Wij Putten nog niet
overtuigd van het nut van overheidsinterventies op basis van de Participatiewet.
Verdringing van werkgelegenheid ligt immers op de loer. Tegelijkertijd vervult de
gemeente een voorbeeldfunctie bij het aanbieden van werkzaamheden aan mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Wij Putten wil een extra bedrijventerrein ontwikkelen, maar ook dat het bedrijventerrein aan de Ambachtsstraat plaatsmaakt voor woningbouw. De ontwikkeling van
een bedrijvenstrip, bijvoorbeeld langs de Henslare staat nog steeds hoog op ons lijstje.
Bij voorkeur voor bedrijvigheid met kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid.

Sinds de mechanisering van de landbouw is er sprake van schaalvergroting, een
ontwikkeling die ook nu nog steeds doorgaat. Maar die loopt tegen de grenzen aan,
ook op het gebied van milieu. Daarom ontwikkelen boeren steeds meer
nevenactiviteiten op terreinen van recreatie, energieproductie, zorg, et cetera. Ook
worden agrarische activiteiten beëindigd. Wij Putten wil de veranderende
economische activiteiten in het buitengebied ruimte geven, waarbij de diverse
belangen in balans gehouden moeten worden. Een gemeentelijke strategie is gewenst:
een deltaplan voor het buitengebied.
De zondagsopening is in de regio een issue. Vooralsnog zijn er bij Wij Putten niet veel
signalen ontvangen dat inwoners aandringen op zondagsopening van winkels. Wij
Putten benadert dit vraagstuk pragmatisch en stelt vooral de vraag of er bij de
consument en de ondernemer draagvlak is voor verruiming op dit punt.
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Wij Putten wil
 Lokale ondernemers ruimte geven.
 Het gebied langs de Henslare ontwikkelen als nieuw bedrijventerrein.
 Een frequent overleg tussen gemeente en de lokale ondernemers over het
gemeentelijk economisch beleid.

 Bij aanbesteding lokale en regionale bedrijven hierop extra attenderen omdat
dit de Puttense economie ten goede kan komen. Bij meervoudige onderhandse
aanbestedingen, voor zover mogelijk, minimaal één Puttense ondernemer
uitnodigen.
 Leegstand op bedrijventerreinen ontmoedigen.
 Controle op huisvesting van arbeidsmigranten en aandacht voor overlast.
 Geen industriële bedrijvigheid in het buitengebied.
 Geen megastallen toelaten.
 Vaart maken met snel internet voor iedereen, ook in het buitengebied.

 Toestaan dat campingwinkeltjes op recreatieterreinen op zondag open zijn.
 Ruimere mogelijkheden voor de vestiging van dagrecreatie, met name voor
slechtweeraccommodaties.
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8.

Recreatie en toerisme, natuur

Recreatie en toerisme vormen in Putten een belangrijke bedrijfstak. Dat is niet voor
niets: Putten heeft een unieke ligging, nabij het randmeer en is omgeven door zeer
wisselend landschap met bos, heide en landbouwgebied en met ook nog eens een
aantrekkelijk centrum en Bosbad Putten. Toeristen noemen de Puttense
gemoedelijkheid en de relatieve rust als reden om hier vele jaren achtereen te komen.
Ook inwoners zelf genieten als recreant van ons dorp en de omgeving. Eigenlijk hoeft
Putten alleen het mooie dorp te zijn dat het al is.
Maar als het aan Wij Putten ligt, wordt Putten nog aantrekkelijker voor dagjesmensen
en voor recreanten die hier het hele seizoen zijn. Uitgangspunt voor Wij Putten is: wat
goed is voor het toerisme, is goed voor Putten en andersom.
De natuur bepaalt voor een groot gedeelte de beleving
van een toerist en of recreant. Het lijkt erop dat we te
maken hebben met een afname van soortenrijkdom van
planten en dieren. Ook de populatieomvang van
inheemse soorten daalt in Nederland. Natuurbeleid is
vooral een zaak van de provincie, maar voor de inwoners
wordt het onderwerp steeds belangrijker en daarmee
wordt het ook een item voor de gemeente.
Recreatieparken zijn er voor de recreatie en niet voor
permanent wonen. In de afgelopen decennia is daar
onvoldoende aandacht voor geweest en dat betekent dat
we deze situatie weer op orde moeten brengen.
Wij Putten wil actief meedoen aan de regionale activiteiten om de Veluwe weer op 1
te krijgen. Recreatie en natuur dienen hand in hand te gaan en het is van belang om
een zonering in Putten aan te brengen. Waar zijn economische initiatieven mogelijk en
waar heeft de natuur (stiltegebieden) topprioriteit.
Wij Putten wil voorzichtig omgaan met onze oude boomstructuren. Tijdig beginnen
met het gefaseerd vervangen van bomen en het beëindigen van monocultuur
voorkomt het risico van kaalslag.
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Wij Putten wil
 Plannen om het Veluwerandmeer en Strand Nulde meer te benutten en een
economische verbinding leggen tussen randmeer en Putten.
 Actief meedoen aan de provinciale gebiedsopgave Veluwe om van de Veluwe
weer het meest aantrekkelijk recreatiegebied van Nederland te maken.
(Veluwe op 1)
 Juiste en passende toeristische bewegwijzering, volgens de landelijke CROWrichtlijn.
 Mountainbikeroutes in samenwerking met Gelderse gemeenten en provincie
maken.
 Een ruiter en menroutenetwerk in samenwerking met omliggende gemeenten.
 Een rolstoelpad door de natuur aanleggen.

 Infobordjes plaatsen met informatie over de naamgeving van wegen.
 Fietspaden in de Veluwse bossen aansluiten op fietspaden naar het dorp.
 Blijven ijveren voor een natuurbegraafplaats in Putten.
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9.

Duurzaamheid

Wij Putten zet in op een duurzame toekomst en dus op verduurzaming van woningen,
zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen. Dit is goed voor het milieu en de
portemonnee. De gemeente moet inwoners actief informeren en stimuleren over de
mogelijkheden om duurzame maatregelen te treffen aan woningen, maar ook zelf
werken aan duurzaamheid. Bij het inkopen van producten en diensten moet de
gemeente niet alleen kijken naar de prijs, maar ook naar de effecten op milieu en
sociale onderdelen.
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Wij Putten wil dat de gemeente aan de slag
gaat met energiezuinige straatverlichting, het plaatsen van zonnepanelen op

gemeentelijke gebouwen en dat de gemeente bij de ontwikkeling van nieuwe
woonwijken kijkt hoe dit zo energieneutraal mogelijk kan. Ecologisch groenbeheer is
een belangrijk instrument om de biodiversiteit te verbeteren. Bijkomend mooi effect is
dat de bermen meer kleur krijgen, wat ook weer goed is voor de bijen en vlinderstand.
Wij Putten wil dat duurzaamheid geen kers op de taart is, maar ingebakken zit in ons
systeem.
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Wij Putten wil
 Het opwekken van zonne-energiestimuleren, ook in het buitengebied, bij
voorkeur op daken van schuren.
 Nieuwe woningen energieneutraal bouwen
 Energiezuinige straatverlichting invoeren, met oog voor de sociale functie van
straatverlichting in de wijken en het buitengebied.
 Bij de opzet van nieuwbouw rekening houden met de situering van de daken in
verband met de opwekking van zonne-energie.
 Dat duurzaamheid een criterium blijft bij de gemeentelijke inkoop.
 Stimuleren dat bij zoveel mogelijk huizen en andere gebouwen de
hemelwaterafvoer afgekoppeld wordt van het riool.
 Maatregelen op het gebied van de ecologie, zoals het bevorderen van de bijenen vlinderstand.
 Meer prullenbakken voor gescheiden afval, met name bij bankjes, zowel in het
dorp als in het buitengebied.
 Dat Putten zijn eigen afvalinzameling blijft uitvoeren, zodat Putten een van de
goedkoopste gemeenten op dit gebied blijft.

 Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen ontmoedigen, zowel door
overheden, ondernemers als particulieren, ook als alternatieven duurder
blijken.
 Groene tuinenstimuleren in plaats van tegeltuinen.
 Het inleveren van medicijnresten bij de apotheek stimuleren.
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10. Gemeentelijke financiën
Met de gemeentelijk
financiën gaat het steeds
beter. Ondanks de crisis is de
reservepositie van de
gemeente de afgelopen acht
jaar sterk verbeterd. Daarbij
houden we nog niet eens
rekening met de extra
inkomsten, zo’n € 9 miljoen, uit de precariobelasting: een heffing die de gemeente
oplegt aan netwerkbedrijven die elektriciteits-, gas- en waterleiding in Putten hebben
liggen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we onverminderd kritisch zijn op de uitgaven
van onze gemeente.
Wij Putten vindt dat we, net zoals thuis, niet moeten beknibbelen op onderhoud van
gemeentelijke eigendommen. Dat zou kortzichtig zijn en we zouden daarmee de lasten
doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat vinden we oneerlijk en willen nu onze
verantwoordelijkheid nemen.
Gelet op de financiële positie van de gemeente hoeven gemeentelijke belastingen de
komende jaren niet meer te stijgen dan de inflatie. Wij Putten wil ook nog eens kritisch
kijken naar de omvang van de gemeentelijke reserves. In de afgelopen jaren is al
belastinggeld teruggegeven, wellicht kan dat nog enkele jaren worden gecontinueerd.
De gemeente is tenslotte geen beleggingsinstelling.

Wij Putten wil
 De gemeentelijke belastingen maximaal met de inflatiecorrectie verhogen.
 Stoppen met oppotten De gemeente heeft meer dan voldoende reserves.
Onderhoud van publieke ruimten en gebouwen verdient nu aandacht.
 Er liggen nog veel onbenutte mogelijkheden om subsidies van hogere
overheden naar ons dorp toe te halen. We willen veel meer lobbyen voor
cofinanciering uit Den Haag en Brussel, maar vooral ook uit Arnhem, om te
kunnen investeren in het dorp.
 Een sluitende begroting en reserves met een verantwoorde omvang.
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11. Verantwoord besturen: geen vriendjespolitiek
Met elkaar besturen wij Putten. Vanuit die houding wil Wij Putten bijdragen aan het
bestuur van de gemeente. We besturen het dorp niet vanuit een ivoren toren aan het
Fontanusplein. Dat betekent dat we een bestuur willen dat open, eerlijk, rechtvaardig
en slagvaardig is. Wij Putten wil ook een integer bestuur, dat er voor iedereen is.
Vriendjespolitiek accepteert Wij Putten niet.
Wij Putten wil in de gemeenteraad vooral de rol van volksvertegenwoordiger en
verbinder op zich nemen. Wij Putten is veel in de samenleving te vinden en neemt die
kennis mee in de gemeenteraad. Waarbij het verbinden van groepen in de
samenleving belangrijk is. Daarvoor wil Wij Putten nog eens goed kijken naar de
werkwijze van de gemeenteraad. Soms zijn onderwerpen te ingrijpend om snel af te
doen, zit er te veel tijdsdruk op de besluitvorming van de gemeenteraad en duren
vergaderingen onnodig lang. Dat komt de kwaliteit van de besluitvorming niet ten
goede.
Wij Putten hamert al enkele
jaren op de communicatie
vanuit het gemeentehuis. Dat is
wel wat verbeterd, maar er zijn
nog grote stappen te maken.
Communiceren is wat ons
betreft het gesprek aangaan
met de inwoner en
ondernemer.
Wij Putten wil in de komende periode nadrukkelijk aandacht voor het onderwerp
privacy, tot nu toe een ondergeschoven kindje. Daarbij moet ook de vraag betrokken
worden hoe de gemeente omgaat met big data en open data.
Putten is een veilig dorp en dat willen we zo houden. Daarom is het belangrijk dat de
Nationale Politie een vestigingspunt in ons dorp heeft. En als de burger klachten heeft,
moet de afstand tot de gemeentelijke ombudsman klein zijn.
Wij Putten wil de dienstverlening van de gemeente Putten verder doorontwikkelen.
Dat geldt voor de dienstverlening aan de balie, via internet en de telefoon. Maar voor
alles verwachten wij van gemeentemedewerkers dat ze nieuwsgierig zijn naar de echte
vraag van de inwoner. Daarvoor is het wel nodig dat de informatiehuishouding van de
gemeente op en top is. We vinden het belangrijk dat de gemeente een goede
gesprekspartner is en zorgt voor goede en heldere communicatie met bewoners en
bedrijven.
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Wij Putten wil
 Gelijke gevallen gelijk behandelen, een open en transparant bestuur, dat zich
gevraagd en ongevraagd op een voor ieder te begrijpen wijze verantwoordt.
 Dat het college zichtbaarder is voor de Puttenaar en vaker naar buiten treedt.
 Jongeren betrekken bij het bestuur van de gemeente en de huidige
jeugdgemeenteraad continueren.

 De gemeentelijke dienstverlening verder digitaliseren, maar nu nog niet ten
koste van de bereikbaarheid en loketfuncties.
 De mogelijkheid van dienstverlening op afspraak onderzoeken.
 Dat als er regels worden gesteld, ook helder is hoe ze worden gehandhaafd.
 Alle declaraties van en cadeaus aan burgemeester en wethouders actief
publiceren.
 Investeren in samenwerking in de regio, zowel voor wat betreft bedrijfsvoering
(Bunschoten, Nijkerk en Leusden) als op de strategische onderwerpen (A28,
vliegveld Lelystad, Veluwe en sociale onderwerpen) als op de beleidsuitvoering
met de ex-RNV gemeenten.
 Dat vergunningen automatisch worden verleend als de gemeente niet binnen
de geldende termijn reageert, conform de wet Lex Silencio Positivo.
 Dat de gemeente in woord en geschrift helder, eenvoudig en begrijpelijk
communiceert.
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Groene Scheg, 5
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Groevenbeek Klassiek, 15
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Henslare, 17, 18
herbestraten, 9
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hondenpoepzakjes, 5
hoogwaardige werkgelegenheid, 17
huisvesting van arbeidsmigranten, 18
hulpbehoevend, 2
Husselsesteeg, 9
inbreidingslocaties, 7
inflatie, 23
inflatiecorrectie, 23
Infobordjes, 20
informatiehuishouding, 24
informatievoorziening, 13
inhoudsopgave, 3
initiatieven, 4
integer bestuur, 24
integraal verkeer- en vervoersplan, 9
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internet, 18, 24
jeugd, 12
jeugdbeleid, 14
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jeugdzorg, 13
jong en oud, 2
jongeren, 15, 16
Jongeren, 25
jongerenwerkers, 15
juridische arsenaal, 10
kaalslag, 19
karakteristiek pand, 10
kerkelijk, 2
Kerkstraat, 8, 11
kermis, 11
keukentafelgesprek, 13
Kindcentrum, 14
kloof tussen burger en politiek, 4
Koudhoorn, 9
kunst en cultuur, 15
kunstkelder, 15, 16
kunstmenu, 16
kunstvormen, 15
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kwetsbare mensen, 12
kwetsbare weggebruikers, 8
laagdrempelige zorg, 13
laaggeletterdheid, 14
landbouwgebied, 19
leegstaande winkelpanden, 11
leegstand, 18
Leusden, 25
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lokale en regionale bedrijven, 18
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maximumsnelheid, 9
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ondernemers, 17, 18
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onorthodoxe oplossingen, 4
ontmoetingsavonden, 4
open data, 24

open en transparant bestuur, 25
Open Sportpark, 14
openbare ruimte, 5, 10, 11
openbare toiletten, 11
oppotten, 12
opruimplicht voor paardenpoep, 5
Oud Groevenbeeklaan, 9
Oude Rijksweg, 8, 9
oversteekplaatsen, 8, 9
pandje aan de Bakkerstraat, 10
Papiermakerstraat, 9
parkeergelegenheid, 9, 10, 11
Participatiewet, 12, 14, 17
passende woning, 7
permanent wonen, 19
planten, 11
plantsoen, 4
politie, 24
precariobelasting, 23
privacy, 24
prullenbakken, 5, 22
Puttens Historisch Genootschap, 16
Putten-Zuid, 6, 8
raadswerkgroep, 15
randmeer, 19
razzia, 15
recreant, 19
recreatie, 17, 19
recreatiecluster, 6
recreatieparken, 7, 19
recreatieterreinen, 6, 18
re-integratie, 17
remmen voor wijkvoorzieningen, 9
renovatie van het groen, 4, 5
reservepositie van de gemeente, 23
reserves, 23
Rimpeler, 6
riool, 22
RNV gemeenten, 25
rolstoelpad, 20
rolstoelvriendelijk, 11
Roosendaalseweg, 8
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rotonde Bosrand, 9
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skatebaan, 14
slagboom, 9
slechtweeraccommodaties, 18
sluipverkeer, 8
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Sociaal beleid, 12
sociaal-culturele activiteiten, 12
soortenrijkdom planten dieren, 19
speelmogelijkheden, 14
sport, 6, 12
sporthal, 14
sportverenigingen, 12, 14
startersleningen, 7
starterswoningen, 7
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statushouders, 13
Stichting Oktober 44, 16
stiltegebieden, 19
stoepen, 9
straatverlichting, 22
Strand Nulde, 20
Stroud, 12, 15, 16
subsidie, 12, 23
SWP, 13
tegeltuinen, 22
terrassen, 11
theatervoorstellingen, 15
tijdelijke locaties, 6
tijdelijke ontheffing, 7
toerisme, 19
toerist, 19
toeristen, 10
toeristische bewegwijzering, 20
toeristische pleisterplaatsen, 11
toeristische topgemeente, 11

tweerichtingsverkeerfietspad, 9
uitlaatplekken, 5
uitstallingen, 11
urgente situaties, 6
Van Geenstraat, 8
Veluwe, 20, 25
Veluwe op 1, 19
Veluwerandmeer, 20
Veluwse bossen, 20
venstertijden, 11
verantwoordelijkheid, 2
verblijfsruimte, 10
verborgen armoede, 12, 13
verduurzaming van woningen, 21
verenigingen, 4, 15
vergrijzing, 12
vergunningen, 25
verhard fietspad, 9
verkeer, 8, 11
verkeersaanbod, 9
verkeersgedrag, 9
verkeersongelukken, 8
verkeersveiligheid, 4
Verlengde Dorpsstraat, 10
verrommeling openbare ruimte, 11
vitaal, 2
vliegveld Lelystad, 9, 25
vlinders, 21
voedselbank, 13
volksvertegenwoordiger, 24
voorbeeldfunctie, 17, 21
voorlichting, 9
Voorthuizerstraat, 8, 9
voorwoord, 2
voorzieningen, 6
vrachtverkeer, 8, 9
vriendjespolitiek, 24
vrijwilligers, 15
vrouw van Putten, 9
vuurwerkvrije zones, 5
watertappunten, 11
welvaartsniveau, 17
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werk en economie, 17
werkgelegenheid, 17
wijkbewoners, 4
wijken, 22
winkelaanbod, 10, 11
winkelcentrum, 11
winkelpanden, 11
winkels, 10
WMO-zorg, 13
woningbouw, 6, 17
woningen, 6, 7, 21, 22
Woningstichting, 7
woonklimaat, 7
woonomgeving, 5
woonwijk, 4, 6, 8, 21

zandwegen, 9
zelfstandig wonen, 13
zondag, 18
zondagsopening, 17
zonering, 19
zonne-energie, 22
zonnepanelen, 21
zorg, 12, 17
zorg en welzijn, 15
zorggelden, 12
zorginstelling, 13
zorgtaken, 13
zorgwetten, 12
zuidelijke rondweg, 8
Zuiderveldweg, 9
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