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Putt en is een zelfstandig dorp, op weg naar 25.000 inwoners, 
dat graag zelfstandig blijft , met een geheel eigen dorps karakter!

Zoals in heel Nederland neemt ook in Putt en de woningnood schrijnen-
de vormen aan. We verhogen daarom het bouwtempo naar jaarlijks 
120 tot 150 woningen. Overwegend woningen in het betaalbare 
segment, omdat daar vooral veel vraag naar is, met name voor starters. 
Bouwen in de hoogte schuwen we niet langer, zolang het maar past in 
de omgeving. 

Na het afronden van de pleinen voor het gemeentehuis pakken we 
het gebied erachter aan. Een zeer denkbare opti e is een ondergrondse 
parkeergarage achter het gemeentehuis, met daarboven ruimte voor 
woningen. Het marktplein wordt dan autovrij en krijgt een nieuwe 
verblijfsfuncti e. Een bruisend dorpshart zonder blik, maar wel met 
terrassen die tot 01.00 uur open mogen blijven.

Snel en veel woningen bouwen biedt geen oplossing voor de korte 
termijn. Daarom willen we ti jdelijke huisvesti ng bieden, in de vorm 
van de bouw van fl exwoningen en het ruimharti ger toestaan van het 
ti jdelijk wonen op recreati eparken. We gaan acti ef op zoek naar meer 
en andere creati eve oplossingen om de wooncrisis te lijf te gaan.

In Putt en behandelen we elkaar met respect, ongeacht geslacht, 
geaardheid, huidskleur of levensovertuiging. Waar iedereen volwaar-
dig kan meedoen: elkaar de ruimte laten om te zijn wie we zijn. Bij 
Wmo-zorg en jeugdzorg bieden we de zorg die nodig is en kiezen we 
voor de menselijke maat. Putt en moet ook een zorghotel hebben: een 
gelegenheid waar mensen na een ziekenhuisopname ti jdelijk worden 
verzorgd, als dit thuis niet kan. Voor jongeren willen we extra ontmoe-
ti ngsplekken creëren.

In het buitengebied is extra ruimte nodig voor natuurinclusieve 
landbouw, het tegengaan van sti kstofuitstoot, het opwekken van zon- 
en windenergie, natuurontwikkeling en biodiversiteit. Rode draad is 
verandering en het maken van keuzes. We gaan mee met de agrari-
sche ondernemer die z’n blik op de toekomst richt. Samen met alle 
betrokkenen maken wij een deltaplan voor het buitengebied enzoeken 
we naar nieuwe economische dragers. De korte voedselketen willen we 
sti muleren.

Met zon op dak en erfwindmolens pakken we de komende jaren de 
overgang van fossiele naar duurzame energie op. In Halvinkhuizen 
zett en we in op smart grids: slimme energiesystemen, waarbij ener-
giebronnen en verbruikers op een intelligente manier aan elkaar zijn 
gekoppeld. Voor de bestaande bouw kiezen we voor isolati e. Met na-
tuurinclusief bouwen integreren we de natuur in de bouw en creëren 
we een groene omgeving, die ruimte biedt aan biodiversiteit en die 
het waterbergend vermogen ten goede komt. Grote gebruikers van 
grondwater sporen we via het rioolrecht aan om het gebruik te 
mati gen. Er komen meer laadpalen en we willen een waterstoft ank-
stati on in Putt en. 

Beleid wordt vaak beter als inwoners er over meedenken. Bij burger-
parti cipati e moet de gemeente meer loslaten. Het college en de amb-
telijke organisati e moeten ruimte laten aan onze inwoners. Ontmoe-
ti ngen faciliteren en kennis ophalen uit onze samenleving. We brengen 
het budget voor het oplossen van kleine zaken, grote ergernissen meer 
onder de aandacht.

De toeslagenaff aire heeft  pijnlijk duidelijk gemaakt hoezeer burgers 
in de knel kunnen raken als de overheid zich als een onbetrouwbare 
parti j manifesteert. Kenmerkend daarbij was het verbluff ende gebrek 
aan transparanti e. Wij Putt en wil daarom een krachti g, open, integer, 
aanspreekbaar en dienstbaar bestuur, dat er voor iedereen is en geen 
vriendjespoliti ek bedrijft . 

We willen de maximumsnelheid op de Nijkerkerstraat en Oude 
Rijksweg van de Henslare tot Harderwijkerstraat verlagen tot 50 of 60 
kilometer per uur. We dagen de provincie uit opnieuw te kijken naar de 
oversteek Hoofdlaan- Oude Rijksweg. We gaan de zuidelijke rondweg 
aanleggen, te beginnen met de ontsluiti ng van de nieuwe woonwijk 
Halvinkhuizen. De Engweg pakken we aan, te beginnen met het kruis-
punt met de Dorpsstraat.

We investeren in twee nieuwe sporthallen, in goede schoolgebouwen 
en in de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Henslare. We willen de 
brandweer in Putt en op sterkte houden. De belasti ng gaat de komende 
jaren niet omhoog. We ondersteunen verenigingen bij het omgaan met 
de gevolgen van corona.

Iedere Putt enaar recht op wonen

Het centrum: wonen en verblijven

Tijdelijke huisvesti ng

Menswaardig samenleven

Energietransiti e en klimaat

Burgerparti cipati e

Ons gemeentebestuur

Verkeer

Putt en is nog niet klaar

Het buitengebied: leefb aar en vitaal

Lees het volledige verkiezingsprogramma Doen wat werkt van Wij Putt en op www.wijputt en.nl > Verkiezingsprogramma 2022 - 2026.
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Alle elf dragen steentje bij
Met gepaste trots legt Wij Putt en u deze ‘Wij-Putt enaer’ voor. Een speciale editi e, waarin 
het ‘Wij-Putt enelft al’ zich voorstelt: de eerste elf kandidaten voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van woensdag 16 maart. En passant sti ppen zij de plannen van Wij Putt en voor 
ons mooie dorp aan. 

Bij het lezen van deze krant werd ik wel een 
beetje jaloers op mijn parti jgenoten. Mooie 
reizen, ti jd om te lezen en uitdagende hob-
by’s. Zuidoost-Azië, Afrika, Italië, het lijkt mij 
ook wel wat. Dat boek van Govert Schilling 
wil ik ook lezen. Opvallend vind ik het dat 
niemand de politi ek als hobby noemt. Want 
politi ek in Putt en is en blijft  vrije-ti jdswerk. 
En natuurlijk komen in deze krant de be-
langrijke Putt ense issues aan de orde. Wo-
ningbouw, zoals de nieuwe wijk Halvink-
huizen. Maar ook het Sligro-terrein, de 
Ambachtsstraat en de parkeerplaats achter 
het gemeentehuis. En voor de korte termijn 
gaan we de woningnood te lijf met ti jdelijke 
huisvesti ng, zoals aan de Bijsterenseweg. 
Maar ook staan we open voor nieuwe idee-
en, zoals ti jdelijk wonen in de achtertuin 
van je ouders of in ti ny houses. 

Pragmati sch benaderen
Te lang hebben we gedacht dat het met het 
buitengebied in Putt en vanzelf wel goed 
zou gaan. Nou dat kunnen we wel vergeten 
met de sti kstofcrisis, de grootschalige ener-
gieopwekking en de ontwikkelingen rich-
ti ng natuur-inclusieve landbouw: werk aan 
de winkel. Ons programma heet Doen wat 
Werkt. En zo gaan we het aanpakken: de 
grote opgaven heel pragmati sch benaderen.
Maar het gaat niet alleen om nieuwe, gro-
te plannen. We gaan ook min of meer 
vanzelf met onze ti jd mee. Het Putt en van 
1980 zag er anders uit dan het Putt en van 
2000 of 2020. En het Putt en van 2040 zal 
er ook weer anders uitzien. De twee nieuw 
sporthallen bijvoorbeeld veranderen het 
aanzien van ons dorp. 

Kwetsbare groepen 
Het heden moet echter ook onze volle aan-
dacht hebben. En dus moet de zorg voor 
kwetsbare mensen ti ptop in orde zijn en 
blijven. Denk aan de WMO-zorg en jeugd-
zorg. Kwetsbare groepen helpen we om 
werk te vinden, om mee te doen in onze 
lokale samenleving. De openbare ruimte 
moeten we onderhouden alsof het de tuin 
is van ons allemaal. Schoon, heel en veilig! 
Dus de riolering moet werken, de vuilnis op-
gehaald worden, de straten geveegd en het 
groen moet onderhouden worden. En ook 
de fi etspaden en de wegen moeten er na-
tuurlijk goed bijliggen. 

Korte voedselketen
Wij Putt en wil ook de komende vier jaar 
weer zijn steentje bijdragen om ons mooie 
dorp nog aantrekkelijker te maken. Samen 
maken we Putt en! 
Ik wens u veel leesplezier. O ja, Wij Putt en 
is voorstander van een korte voedselketen. 
Dus koop lokaal en ook niet onbelangrijk dit 
keer: stem lokaal. 

Lees meer hierover in het verkiezingspro-
gramma Doen wat werkt van Wij Putt en: 
wijputt en.nl/verkiezingsprogramma.

Naam:
Herman Luitjes (61)

Geboren in:
Putt en, Stenenkamerseweg

Werk:
bestuursadviseur Apeldoorn

Hobby’s:
tennis, politi ek en het maken van de 
wekelijkse podcast van Wij Putt en

Culinair:
geen pizza’s

Voorwoord

1
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Trots op wat Wij Putt en heeft  bereikt:
In Rimpeler zijn straatnamen ver-
noemd naar vrouwen die belang-
rijk waren voor de geschiedenis 
van Putt en.

Naam:
Wilma van Voorst-Ruiter (61)

Geboren in:
Putt en, Zuiderveldweg

Werk:
pedicure

Vakanti eland:
Italië

Boeken:
David Baldacci, John Grisham, 
Harlan Coben

Voor Wij Putt en staat voorop dat Putt en een dorp is waar iedereen met respect behandeld 
wordt, ongeacht geslacht, geaardheid, huidskleur of levensovertuiging. Er moet een goed zorg-
stelsel zijn, waarbij iedereen de zorg op maat krijgt die hij of zij nodig heeft . Onderwerpen als 
jeugdzorg, vergrijzing, eenzaamheid, mantelzorg, gezondheid, hulp bij schulden vragen de ko-
mende jaren weer onze volle aandacht. De toegang tot de jeugdzorg moet laagdrempelig zijn. 
We willen met jongeren vanaf ongeveer 14 jaar in gesprek om te kijken of we samen met hen 
ontmoeti ngsplekken kunnen inrichten.

Andere wensen
Putt en voor iedereen

Sociaal domein

Wij Putt en heeft  in het verkiezingsprogram-
ma opgenomen dat we de komst van een 
zorghotel mogelijk willen maken. Dat vind ik 
een goede zaak en het is te hopen dat een 
organisati e in Putt en hier oren naar heeft . 
Er kunnen namelijk momenten zijn dat je 
in het leven wat extra zorg nodig hebt. Bij-
voorbeeld na een ziekenhuisopname, als je 
voldoende hersteld bent om het ziekenhuis 
te verlaten, maar nog niet fi t genoeg bent 
om thuis te zijn. Bijvoorbeeld omdat je al-
leen woont, of met een partner die dit fysiek 
niet aankan. In een zorghotel kun je onder 
professionele begeleiding verder herstellen 
en revalideren en is 24 uur per etmaal zorg-
personeel aanwezig.

Een zorghotel heeft  nog een andere belang-
rijke functi e: het bieden van een adempau-
ze aan mantelzorgers. Zij zorgen soms zeven 
dag in de week, van ’s ochtends vroeg tot 
’s avonds laat voor een partner of een 
andere naaste. Om dat vol te kunnen hou-
den, is het belangrijk om af en toe even vrij-
af te kunnen nemen van de zorg. Maar dan 
wil de mantelzorger er wel van op aankun-
nen dat zijn of haar naaste in goede handen 

is. In een zorghotel is dat zeker het geval. Tot 
slot: een zorghotel kan ook een rol spelen 
in de laatste levensfase van een zieke. Een 
plaats waar hij of zij in een fi jne omgeving 
afscheid kan nemen van dierbaren.
Het is niet aan de gemeente of de politi ek 
om een zorghotel op poten te zett en, maar 
we kunnen wel de voorwaarden creëren en 
meedenken met een initi ati efnemer. Laten 
we hopen dat een zorginstelling deze hand-
schoen de komende jaren wil oppakken.

Wens: de mogelijkheid voor een zorghotel

Adempauze voor mantelzorgers

Lees meer hierover in hoofdstuk 2 van het verkiezingsprogramma Doen wat werkt van 
Wij Putt en: wijputt en.nl/verkiezingsprogramma.
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Trots op wat Wij Putt en heeft  bereikt:
Gezien de reacti es op de video’s ‘Waar is Rien?’ en ‘Vraag 
het Rien’ zijn de politi ek en belangrijke maatschappelijke 
thema’s dichter bij de mensen gebracht. 

Naam:
Rien van den Hoek (62)

Geboren in:
Putt en, Da Costastraat

Werk:
schilder, behanger en glaszett er

Hobby’s:
wandelen, fi etsen, motorrijden 
en de schietsport

Aan alle Putt enaren die dit lezen, zou ik de 
oproep willen doen om vooral de ontwikke-
lingen in het centrum te volgen. Wij Putt en 
beschikt inmiddels over veel kanalen waar 
je terecht kunt. Van social media tot een 
handgeschreven brief: wij lezen en reage-
ren op alle vragen. Dus schroom niet. Als 
je niks zegt, word je tenslott e niet gehoord. 
Natuurlijk komen we ook graag een keer 
met de keet langs voor een kop koffi  e en 
goed gesprek.

Andere wensen
Iedereen praat mee

Centrum

Toen ik in 1959 in Putt en geboren werd, 
leek het dorp nog in niets op Putt en anno 
2022. De woonwijken reikten tot aan de 
Voorthuizerstraat en de Harderwijkerstraat. 
Dat was het. Inmiddels loopt de grens van 
Putt en tot het stati on. Het dorp is uitgebreid 
met moderne woonwijken als Husselerveld, 
Bijsteren en Rimpeler. Ook het centrum is 
veranderd: de oude gebouwen die ik als 
kleine jongen kende, zijn vervangen voor 
nieuwe woningen en winkels. 
Zoals veel andere Putt enaren ben ik gehecht 
aan het dorpse karakter, maar we moeten 
ook met onze ti jd meegaan om aan de be-
hoeft en van inwoners te blijven voldoen, 
nu en in de toekomst. Zeker als het gaat om 
de voorzieningen, waar we vergeleken met 
andere gemeenten relati ef weinig voor be-
talen.
De pleinen in het centrum zijn dit afgelopen 
jaar fl ink opgeknapt. Nu zijn de winkelstra-
ten aan de beurt. Daar ligt een concreet 
plan voor waarmee we hopelijk snel kunnen 
starten. Maar ook het gebied achter het ge-
meentehuis kan wel een facelift  gebruiken. 
We hebben het dan over de school, de bi-
bliotheek, het oude politi ebureau en de par-
keerplaatsen. De gebouwen zijn gedateerd 

en aan renovati e of vervanging toe. Een 
mooie gelegenheid om stedenbouwkundi-
gen uit te dagen om een voorstel te doen 
waarin maatschappelijke functi es gecombi-
neerd worden met woningen. Zo slaan we 
twee vliegen in één klap. 
Parkeren is daar onlosmakelijk mee verbon-
den. Misschien gaan we wel naar onder-
gronds parkeren toe om ruimte te besparen. 
Ik ben erg benieuwd naar de voorstellen die 
gedaan worden. Het uitgangspunt is in ieder 
geval dat parkeren grati s blijft . 

Wens: ondergronds parkeren achter het gemeentehuis

Dorps karakter behouden

Lees meer hierover in hoofdstuk 7 van het verkiezingsprogramma Doen wat werkt van 
Wij Putt en: wijputt en.nl/verkiezingsprogramma.
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Trots op wat Wij Putt en heeft  bereikt:
De manier waarop Wij Putt en erin slaagt om politi ek 
dichter bij inwoners te brengen en ze te betrekken.

Naam:
Jannita la Roi (36)

Geboren in:
IJsselstein, sinds 2008 in Putt en

Werk:
senior beleidsadviseur sociaal 
domein Oldebroek

Vakanti eland:
Oostenrijk en Nederland

Muziek:
Casti ng Crowns en Trinity

6

We zouden graag zoveel mogelijk bloemrijke akkerranden 
willen inrichten en ook de bermen in het buitengebied 
lenen zich hier goed voor. Een bloemrijke akkerrand lokt 
nutti  ge insecten als het lieveheersbeestje, sluipwespen en 
spinnen. Die kunnen plagen in het gewas bestrijden, waar-
door de inzet van gewasbeschermingsmiddelen kan wor-
den beperkt. Bloemrijke akkerranden zijn niet alleen goed 
voor de biodiversiteit, maar zien er ook nog eens heel 
fl eurig uit. Een genot voor wandelaars op de klompenpa-
den, waarvan we er overigens meer willen aanleggen.
Van een heel andere orde is een aanpassing in de toeris-
tenbelasti ng die we hebben opgenomen in het verkie-
zingsprogramma. Vanuit de recreati eondernemers klinkt 
de wens om eerder te weten wat de toeristenbelasti ng 
wordt, zodat ze ti jdig hun tarieven kunnen aanpassen. We 
komen ze hierin graag tegemoet en baseren deze belas-
ti ng daarom voortaan niet meer op de WOZ van dat jaar, 
maar op de WOZ van het voorgaande jaar. In jargon: de 
T-1-regeling.

Andere wensen
Bloemrijk en belasti ng

Toerisme

Wij Putt en heeft  in het verkiezingspro-
gramma opgenomen dat we Putt en nog 
aantrekkelijker voor dagjesmensen en voor 
recreanten willen maken. Ik vind dat be-
langrijk, want recreati e kan niet zonder een 
aantrekkelijke omgeving. Ik wandel dagelijks 
door het bos en pak graag de fi ets en geniet 
samen met mijn gezin van wat ons mooie 
Putt en te bieden heeft . Sinds de coronapan-
demie geniet ik nog bewuster van de mooie 
omgeving en ons mooie dorp: wat is het fi jn 
om niet ver weg te hoeven reizen en er echt 
uit te zijn. Een fi jne woonomgeving is zo be-
langrijk, niet alleen voor toeristen die Put-
ten bezoeken. Juist ook voor inwoners om 
te ontspannen en genieten van de natuur en 
vrijeti jdsacti viteiten. Daarnaast zijn de toe-
risti sche bestedingen belangrijk voor Put-
ten en ze houden ons dorp mede in stand. 
Uitgangspunt voor Wij Putt en is: wat goed 

is voor toerisme, is goed voor Putt en en an-
dersom. De natuur bepaalt voor een groot 
gedeelte de beleving. 

Wens: een toeristi sch aantrekkelijk dorp waar 
inwoners en ondernemers profi jt van hebben

Toerist in eigen dorp

Lees meer hierover in hoofdstuk 10 van het verkiezingsprogramma Doen wat werkt van Wij Putt en: 
wijputt en.nl/verkiezingsprogramma.
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Trots op wat Wij Putt en heeft  bereikt:
Wij Putt en heeft  aan aanjagende rol gespeeld bij het plan 
voor het eerste fl exwoonproject aan de Bijsterenseweg.  

Naam:
Joyce Kamphuis (32)

Geboren in:
Putt en, Schoolstraat

Werk:
beleidsadviseur Ede

Droom:
eigen kookboek uitbrengen

Mooiste reis:
Namibië, Botswana en Zimbabwe

Het gaat niet alleen om voldoende bouwen, maar ook om de juiste kwa-
liteit. Een goede mix, zowel in type als in prijsklasse, zodat alle doelgroe-
pen een passende plek vinden. Met de juiste aandacht voor senioren 
komt de doorstroming op gang en komen er woningen vrij voor starters 
en mensen die een stap in hun wooncarrière willen maken.
Nieuwbouw is niet de enige oplossing. Een ander instrument is bijvoor-
beeld het splitsen van grotere  woningen tot twee kleinere, zodat deze 
betaalbaarder worden. Kers op de taart is het handhaven van de onder-
steuning met de starterslening.

Andere wensen
Passende plekken en doorstroming

Bouwen en wonen

Na mijn studie vastgoed en makelaardij in 
Groningen, met de specialisati e gebiedsont-
wikkeling, wilde ik terug naar mijn geboor-
tedorp Putt en om in deze omgeving een 
baan in de projectontwikkeling te vinden. 
Interesse in de politi ek had ik toen nog niet. 
Gezien de kredietcrisis was een baan bij een 
projectontwikkelaar niet in beeld, maar in 
dienst van een advies- en detacheringsbu-
reau raakte ik op vele plekken in het land 
wel bekend met het gemeentelijk bestuur. 
En groeide mijn interesse.
In 2016 kwam ik in aanraking met Wij Put-
ten en raakte steeds verder betrokken bij de 
acti viteiten. Toen ik in 2018 een plek in de 
gemeenteraad kreeg, kon ik mij gaan inzet-
ten voor de grote opgaven waar we in Put-
ten voor staan. Daar ga ik graag mee door, 
bijvoorbeeld met het bestrijden van de als-
maar groeiende woningnood, ook met ti jde-
lijke oplossingen.
Dat in ons verkiezingsprogramma goed en 
betaalbaar wonen voor iedere Putt enaar als 
topprioriteit benoemd wordt, dat maakt ons 
niet uniek. Maar het is wel het onderwerp 
dat mij het meeste raakt en waar ik mij vol-
op voor inzet. Iedereen kent wel iemand die 
in de knel zit. Terwijl wonen een grondrecht 
van ons allen is.
Mooi in ons verkiezingsprogramma vind ik 

dat we niet wachten op structurele oplos-
singen: natuurlijk moet het bouwtempo om-
hoog, net als het aandeel betaalbare wonin-
gen. Maar helaas kost het voorbereidende 
traject nou eenmaal veel ti jd. Daarom zoe-
ken we het vooral ook in ti jdelijke oplossin-
gen. Niet alleen fl exwoningen en meer mo-
gelijkheden in recreati ewoningen, maar ook 
acti ef op zoek gaan naar andere creati eve 
woonoplossingen. Noem het buiten de box 
denken. Met alleen het bouwtempo verho-
gen komen we er op korte termijn niet.

Wens: een betaalbare en geschikte woning voor   
iedereen

Acute woningnood oplossen

Lees meer hierover in hoofdstuk 1 van het verkiezingsprogramma Doen wat werkt van Wij Putt en: 
wijputt en.nl/verkiezingsprogramma.
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Doen wat werkt
Samen bouwen aan de toekomst van Putt en. Dat is al jaren het mott o van Wij Putt en, dat op 
vele fronten van toepassing is. Op deze pagina’s een greep uit de kwesti e waar Wij Putt en zich de 
afgelopen jaren hard voor heeft  gemaakt.

Bij een wijkbezoek hoorde Wij Putt en dat jongeren de bestaande skatebaan maar niks vonden. Wij Putt en wees de weg naar een burgeriniti ati ef, dat 
leidde tot een nieuwe, meer uitdagende baan, waar nu dagelijks jongeren te vinden zijn.

Talloze maatschappelijke functi es zijn in Stroud onder één dak ondergebracht, terwijl het 
dorpshuis ook een volwaardige theaterzaal kreeg.

Het laatste dat de afgevoerde mannen in 1944 van Putt en zagen, was het stati onsgebouw. 
Voor Wij Putt en reden temeer om garanti es binnen te halen dat het gebouw niet verloren gaat.

Waarom zijn het allemaal mannen waar de 
straatnamen in Putt en naar verwijzen? Op 
initi ati ef van Wij Putt en hebben heldinnen 
nu ook een plek in het straatbeeld.
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Al gooide corona de afgelopen perio-
de roet in het eten, Wij Putt en wil elke 
raadsperiode bij elke voordeur aanbel-
len om te horen wat er speelt in de wijk. 
De waardering is groot en het leidt soms 
tot verrassende initi ati even.

Mede op aandringen van Wij Putt en heeft  de provincie de gevaarlijke kruising bij de Hoofdlaan aangepakt. Maar er zijn meer maatregelen nodig, 
want veilig is de oversteek nog allerminst.

Dagelijks deelden vrachtverkeer en scholieren de rijbaan op de Harderwijkerstraat. De verkiezingsbeloft e van Wij Putt en over vrij liggende fi etspaden 
is snel ingelost.

Vergane glorie en energielabel Z: het gemeentehuis was hard aan een opknapbeurt toe. 
Het is nu klaar voor de toekomst en inmiddels liggen ook de pleinen er weer pico bello bij.

Wij Putt en op bezoek bij boerderij Klein Olden Aller, om zich te laten informeren over 
biologisch boeren en de korte voedselketen. Dat smaakt naar meer!



10 Putten
Doen wat werkt

Trots op wat Wij Putt en heeft  bereikt:
Wij Putt en volgt niet de ideologieën van een landelijke 
politi eke parti j, maar zoekt met gezond verstand naar 
lokale oplossingen die ertoe doen.

Naam:
Leendert Lodder (71)

Geboren in:
Oud Beijerland, sinds 2018 in Putt en

Werk:
gepensioneerd hoofdinspecteur van 
politi e, Statenlid in Gelderland

Hobby’s:
schrijven, lezen, dichten, tekenen 
en schilderen

Laatse boek:
Ik ga leven van Lala Gül

Wij Putt en wil de veiligheid in Putt en verhogen, op het gebied van verkeer, maar ook als het gaat om de woon-
omgeving. Schending daarvan krijgt een steeds grotere impact en iedereen kan ermee te maken krijgen. In-
braken, berovingen en cybercriminaliteit raken mensen in het diepst van hun bestaan. Mijn werkzame leven 
heeft  grotendeels in dienst gestaan van de samenleving en de ervaring die ik daarmee heb opgedaan, wil ik 
graag aanwenden voor de inwoners van Putt en. Dan gaat het bijvoorbeeld over de inrichti ng van het publieke 
domein, maar ook om goed hang-en-sluitwerk op ramen en deuren, ook bij huurwoningen.
Wat betreft  verkeersveiligheid: we kennen allemaal de gevaarlijke verkeerssituati es in ons mooie dorp, met 
name bij de Hoofdlaan. Als Statenlid heb ik me hiervoor ingezet en Wij Putt en zet deze gevaarlijke oversteek 
weer op de agenda. En we willen meer incidentele snelheidscontroles op plekken waar regelmati g snelheids-
duivels worden waargenomen. Maar vergeet ook de brandweer niet. Het voorgenomen afschalen is een slecht 
plan. Putt en heeft  een groot buitengebied waar veel wordt gerecreëerd. Daar hoort een adequaat uitgeruste 
en opgeleide brandweer bij. 

Andere wensen
Veiligheid op vele fronten

Veiligheid

Toen Wij Putt en me vroeg voor de kandida-
tenlijst van de komende verkiezingen, was ik 
pretti  g verrast. Sinds ik in Putt en woon had 
ik me georiënteerd op de lokale politi ek en 
Wij Putt en was me direct opgevallen. 
Het mooie van Wij Putt en is dat we het sa-
men willen doen met de inwoners. Dit niet 
alleen zeggen, maar het ook doen. Ik heb 
in vele gemeenten gewoond en gewerkt, 
maar dat heb ik zo nog niet eerder aange-
troff en. Dat is echt bijzonder en het werkt. 
In gesprek gaan met en luisteren naar wat 
de inwoners belangrijk vinden. Bereid zijn 
om met verworven inzichten beleid te bepa-

len, te behouden, maar ook te veranderen 
als dat nodig is. Dat betekent niet dat je het 
alti jd iedereen naar de zin kunt maken.
Arti kel 1 van de Grondwet is het uitgangs-
punt van mijn doen en laten, met name als 
Statenlid in de politi ek. Ik sta voor een in-
clusieve samenleving, waar iedereen moet 
kunnen meedoen, ongeacht etniciteit, leef-
ti jd, gender, opleiding, inkomen, geloof en 
of je een beperking hebt. Dat is mijn maatlat 
bij elke beslissing en die zie ik ook bij Wij 
Putt en. 

Wens: een inclusieve samenleving, voor iedereen, 
ongeacht achtergrond

Kunnen meedoen als maatlat

Lees meer hierover in hoofdstuk 12 van het verkiezingsprogramma Doen wat werkt van Wij Putt en:
wijputt en.nl/verkiezingsprogramma.

6



11Putten
Doen wat werkt

Trots op wat Wij Putt en heeft  bereikt:
Het dichter bij de inwoners brengen van de politi ek en de 
vrij liggende fi etspaden langs de Harderwijkerstraat.

Naam:
Arap-John Tigchelaar (54)

Geboren in:
Kenia, in Putt en sinds 1969

Werk:
directeur van een prachtbedrijf 
in Zwolle

Dol op:
natuur, bos, hiken, kanoën, whisky, 
social media en mijn werk

Geïnteresseerd in:
samenleving, natuurbehoud, 
klimaatt ransiti e, duurzaam-
heidsthema’s

De discussie over de openstelling van winkels komt elke vier jaar bij de verkiezingen weer boven. Uit gesprekken 
met inwoners, ondernemers en de WCP hebben we vrijwel geen signalen gekregen dat we moeten werken aan 
een zondagsopening van winkels. Wij Putt en benadert dit overigens heel neutraal en stelt vooral de vraag of 
er bij de consument en de ondernemer draagvlak is voor verruiming op dit punt. Als die er is, dan zett en we 
ons daarvoor in, onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld dat er op zondag geen bevoorrading is. Met meer 
acti viteiten in het centrum en ruimte voor de horeca kunnen we levendigheid versterken. Onze pleinen zijn er 
zeer geschikt voor.
Wij Putt en is verder groot voorstander van lokaal kopen. Zelf ben ik jaren geleden begonnen met bier uit Putt en 
maar we kunnen ook de verkoop van lokale agrarische producten zoals zuivel in ons dorp sti muleren. We willen 
ook bevorderen dat Putt ense supermarkten meer lokale producten aanbieden. 

Andere wensen
Openingsti jden en lokaal kopen

Werk en economie

Dat onze lokale economie ondanks corona 
eigenlijk best wel goed presteert, is vooral 
een verdienste van onze lokale onderne-
mers en hun werknemers. Daar moeten we 
verder op bouwen. Hoewel je het agrarisch 
accent nog wel terugziet in het economisch 
profi el, neemt dit langzaam af. Dat neemt 
niet weg dat het beeldbepalend is voor het 
buitengebied. En dat is ook voor toeristen 
aantrekkelijk, met koeien in de wei, bloem-
rijke akkerranden en klompenpaden. Maar 
er is meer. Wij Putt en wil onze lokale, veel-
zijdige economie nog veel meer versterken. 
Daar is beleid voor nodig en dat begint met 
luisteren. Als we onze ondernemers goed 
willen faciliteren, begint dat met voldoen-

de beschikbare vesti gingsmogelijkheden. 
We mogen geen nee verkopen aan lokale 
ondernemers, die ruimte zoeken of willen 
uitbreiden. Ook voor de toekomst. 
Bedrijven die vervuilen, ons grondwater op-
slurpen of veel vragen, maar weinig lokaal 
geven, moeten we niet willen. Bedrijventer-
rein Henslare moet ruimte bieden aan lokale 
ondernemers met het accent op werkgele-
genheid, innovati e, circulariteit, energie en 
verduurzaming. Acquisiti e van nieuwe be-
drijvigheid vanuit andere gemeentes hoeft  
voor Wij Putt en niet, tenzij ze een duidelijk 
toegevoegde waarde voor onze gemeente 
hebben.

Wens: dat inwoners veel bewuster hun aankopen 
doen, bij lokale ondernemers die ook het verenigings-
leven steunen en werkgelegenheid bieden

Nieuwe bedrijvigheid

Lees meer hierover in hoofdstuk 9 van het verkiezingsprogramma Doen wat werkt van Wij Putt en: 
wijputt en.nl/verkiezingsprogramma.
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Doen wat werkt

Trots op wat Wij Putt en heeft  bereikt:
Wij Putt en presteert het elke keer om de onderwerpen 
waar inwoners mee zitt en en mee komen, bespreekbaar 
te maken.

Naam:
Linda van Borssum Waalkes (55)

Geboren in:
Eindhoven, sinds 2016 in Putt en

Werk:
senior beleidsadviseur sociaal 
domein Amersfoort

Hobby’s:
houtbewerken, bos lopen met 
honden, mijn nieuwe oude cabrio-
auto opknappen, voedselbos 
aanleggen, golfen

Mott o:
complexe problemen lijken 
op een fi kse knoop: er is 
alti jd een draadje dat leidt 
naar de oplossingen

Wij Putt en staat voor een krachti g, open, integer, aanspreekbaar en dienstbaar bestuur, dat er 
voor iedereen is en geen vriendjespoliti ek bedrijft . De aandacht van Wij Putt en voor betere com-
municati e vanuit het gemeentehuis heeft  veel opgeleverd, maar er zijn nog stappen te maken. 
En die stappen zett en we dan zoveel mogelijk samen. We gaan inwoners nog meer betrekken 
bij aanpak van hun woonomgeving, door ze te informeren, uit te nodigen om mee te doen en 
invloed te geven, met heldere afspraken over de reikwijdte van hun betrokkenheid. De gemeente 
beschikt over een budget van 75.000 euro per jaar voor de aanpak van kleine zaken die grote 
ergernis opleveren. We gaan dat beter onder de aandacht brengen, want daar wordt weinig 
gebruik van gemaakt.

Andere wensen
Kleine zaken, grote ergernissen

Betrouwbare overheid

Het leuke van Wij Putt en vind ik het acti ef 
op pad gaan om de inwoners te ontmoeten, 
om te zien en horen wat er speelt. Toen ik in 
2016 in Putt en kwam wonen, was een van 
de eersten die bij ons over het hek stapte 
iemand van Wij Putt en, die vragen stelde 
over mijn beleving in Putt en. Ik mag dat out-
reachende wel: in mijn werk heb ik daar ook 
mee te maken. En nu doe ik zelf mee met de 
acti es van Wij Putt en. 
Het eropaf gaan zag er de afgelopen peri-
ode door corona wat anders uit: meestal 
via Teams of in de buitenlucht. Maar we 
blijven contact leggen met de inwoners, 
bedrijven en organisati es om op te halen 

wat er speelt, waar mensen tevreden over 
zijn, waar ze trots op zijn in Putt en en waar 
het anders kan. De input is belangrijk, al 
moet ook helder zijn dat niet alle wensen te 
realiseren zijn. 
In een vorige baan mocht ik in mijn rol van 
plaatselijk ombudsman inwoners helpen die 
in de problemen kwamen door wett en en 
regels, maar tegelijkerti jd de gemeente ad-
viseren over het aanpassen van regels. Zo is 
voor mij het belang van een goed functi one-
rend gemeentelijk apparaat heel helder ge-
worden. Dat maakt ook dat ik mij daarvoor 
extra wil inzett en.

Wens: dat gemeentelijk beleid zoveel mogelijk gebaseerd 
is op dat wat door de inwoners wordt aangedragen

Burgerparti cipati e en betrouwbare 
overheid

Lees meer hierover in hoofdstuk 5 en 6 van het verkiezingsprogramma Doen wat werkt van 
Wij Putt en: wijputt en.nl/verkiezingsprogramma.

12

8



13Putten
Doen wat werkt

Trots op wat Wij Putt en heeft  bereikt:
Wij Putt en heeft  werk gemaakt van de woningbouw en er 
zijn veel woningen gebouwd in Rimpeler, bij Matchpoint, 
in de Wallenbergstraat en in de Husselsesteeg. 

Naam:
Bert Veeningen (43)

Geboren in:
Putt en, Kerkstraat

Werk:
docent aardrijkskunde op 
Groevenbeek

Laatste boek:
Dag & Nacht van Govert Schilling en 
Helga van Leur

Muziek:
rap en hiphop uit de jaren 90

Het verkiezingsprogramma bevat een uitgebreide lijst aan plannen voor verduurzaming. Mooie plannen zijn bij-
voorbeeld het inzett en op natuurinclusief bouwen, zon op dak maximaal sti muleren, de mogelijkheid van kleine 
windmolens verruimen, het opzett en van een gemeentelijke energiecoöperati e en meer bloemrijke bermen aan 
te leggen. 
Ook krijgt de energietransiti e veel ruimte in het programma, met bijvoorbeeld laadpunten in lantaarnpalen voor 
elektrische auto’s en onderzoek naar de mogelijkheden van smart-grid in de nieuwe wijk Halvinkhuizen. Ook wil 
Wij Putt en inzett en op isoleren en bewustwordingscampagnes als het gaat om het terugdringen van energiever-
bruik. Verder moet het in Putt en mogelijk worden om waterstof aan de pomp te tanken.

Andere wensen
Inzet op duurzaamheid

Energietransiti e 
en klimaat

Wij Putt en heeft  in het verkiezingsprogram-
ma veel ruimte gemaakt voor thema’s die ik 
belangrijk vind. Met name duurzaamheid, 
energietransiti e en klimaat krijgen veel aan-
dacht. 
We merken in Putt en de laatste jaren steeds 
vaker de gevolgen van verdroging. Dit is 
deels een gevolg van steeds drogere lentes 
en zomers. Maar ook daalt het grondwa-
ter al decennialang als gevolg van de aan-
leg van de Flevopolder, het ontt rekken van 
steeds meer grondwater en hebben de van 
oorsprong uitheemse naaldbomen ook veel 
eff ect op het grondwaterniveau. Beken val-
len in de zomer steeds vaker droog en in het 
bos zien we helaas veel bomen afsterven als 
gevolg van deze dalende grondwaterspiegel. 
Wij Putt en wil het grondwaterverbruik te-
rugdringen en wil dat graag samen doen 
met Vitens. Ook wil Wij Putt en de grote wa-
terverbruikers sti muleren tot een terughou-
dend watergebruik door het aanscherpen 

van het rioolrecht. De gemeente heeft  de 
afgelopen jaren ook aangesloten bij de cam-
pagne Operati e Steenbreek, om burgers te 
sti muleren hun tuinen te vergroenen. Meer 
tegels in de tuinen zorgen ook voor verdro-
ging in de woonwijken. Hoe minder tegels, 
hoe meer regenwater de grond in kan zak-
ken hoe beter dit is voor de natuur. Wij Put-
ten wil heel graag doorgaan met deze maat-
regelen en dat vind ik goed nieuws.

Wens: minder verdroging, een lager waterverbruik en 
een gezondere waterhuishouding

Grondwater op peil

Lees meer hierover in hoofdstuk 4 van het verkiezingsprogramma Doen wat werkt van Wij Putt en: 
wijputt en.nl/verkiezingsprogramma.
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Doen wat werkt

Trots op wat Wij Putt en heeft  bereikt:
Het dorp is de afgelopen jaren mooier, groener en socialer 
geworden en er is meer aandacht voor verkeersveiligheid, 
met name voor fi etsers.

Naam:
Roelof Koekkoek (65)

Geboren in:
Groningen, in Putt en sinds 1984

Werk:
wethouder gemeente Putt en

Vakanti e:
Aziati sch land

Liefh ebber:
cultuur, frequente bezoeker van 
festi vals en theater

Maar is het dan allemaal verkeersveiligheid dat de klok slaat? Nee, op het gebied van verkeer zijn er veel 
meer uitdagingen. Als straks aan de zuidkant van Putt en de nieuwe wijk Halvinkhuizen verrijst, moet daar 
een goede ontsluiti ng voor komen. Dat wordt dan het begin van een rondweg om Putt en, waarmee ook 
de Van Geenstraat wordt ontlast. Door de weg niet door te trekken naar de A28, willen we voorkomen dat 
er een aanzuigende werking ontstaat van verkeer dat niets in Putt en te zoeken heeft . Een andere maatre-
gel om de verkeersdruk te verminderen is het samen met de regio investeren in een snelfi etspad tussen 
Zwolle en Amersfoort, de F28. Verder willen we de fi etsroute naar het stati on door Rimpeler en Bijsteren 
voltooien en een verhard fi etspad van 2,5 meter breed aanleggen langs de Husselsesteeg. En we blijven 
ons inzett en het aantal paaltjes en verkeersborden tot een minimum te beperken.

Andere wensen
Vlott e doorstroming

Verkeer

Zijn we klaar met het verbeteren van de 
verkeersveiligheid? Nee, natuurlijk niet, 
Wij Putt en gaat daarmee door. In 2021 is 
de oversteek van de Oude Rijksweg bij de 
Hoofdlaan aangepakt, maar dat lijkt nog niet 
voldoende. Het aantal ongelukken van de 
laatste ti jd op dit kruispunt geeft  aanleiding 
om nog eens te kijken hoe dit beter kan. We 
willen de komende periode nogmaals kij-
ken of we de provincie kunnen overtuigen 
dat de Oude Rijksweg een ander verkeers-
regime krijgt, waarbij de maximumsnelheid 
tussen de Henslare en de Harderwijkerstraat 
en de Voorthuizerstraat wordt beperkt tot 
50 of 60 kilometer per uur. Fietsers moeten 
dan voorrang krijgen op de rotondes.

Maar er zijn meer plekken die aandacht 
verdienen op het gebied van verkeersveilig-
heid. De fi etsersoversteek op de Dorpsstraat 
bij de Vrouw van Putt en moet veiliger wor-
den. Deze plek moet op korte termijn wor-
den aangepakt, maar eigenlijk moet de hele 
Engweg op de schop, waarbij de snelheid 
terug moet naar 30 kilometer per uur. Ande-
re wegen waar deze snelheidslimiet al geldt, 
moeten ingericht worden overeenkomsti g 
deze gewenste snelheid. Op het lijstje staan 
in ieder geval de Kerkstraat en de Halvink-
huizerweg. Dit zijn dingen waar ik me voor 
wil inzett en en ik ben blij en trots dat ze in 
het verkiezingsprogramma van Wij Putt en 
staan.

Wens: de verkeersveiligheid verder vergroten

Minder ongelukken

Lees meer hierover in hoofdstuk 8 van het verkiezingsprogramma Doen wat werkt van Wij Putt en: 
wijputt en.nl/verkiezingsprogramma.
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Trots op wat Wij Putt en heeft  bereikt:
Het boomadopti eplan is een geweldig succes geworden.

Naam:
Alex Guliker (39)

Geboren:
Putt en, Haentjensstraat, nooit 
buiten Putt en willen wonen

Werk:
juridisch adviseur sociaal domein

Hobby’s:
trainen met mijn hond, de natuur 
fotograferen, jagen en vrijwilligers-
werk in ons landschap

Ik vind het zelf fi jn om te weten waar het voedsel op 
mijn bord vandaan komt. Daarom ben ik ook blij dat 
Wij Putt en korte voedselketens wil zien tussen boer 
en consument en de verkoop van lokale, agrarische 
producten in het dorp wil sti muleren. Ik vind het ver-
der ook een goede zaak dat Wij Putt en het duurzaam 
gebruikmaken van de bodem wil aanmoedigen en dat 
versterking van biodiversiteit daarbij een speerpunt 
is. 
Verder wil Wij Putt en ruimharti ger omgaan met het 
functi everanderingsbeleid, om nieuwe economische 
dragers in het buitengebied mogelijk te maken. Dat 
is een belangrijke opgave in de komende jaren. Om 
de beleving van het buitengebied te sti muleren, wil 
Wij Putt en ook de populaire klompenpaden goed on-
derhouden. 

Andere wensen
Van boer naar consument

Buitengebied

Door mijn hobby’s ben ik erg vaak in ons 
prachti ge buitengebied te vinden. Het Put-
tense landschap is divers en waardevol. En 
over het algemeen ook eeuwenoud. Ik vind 
het erg belangrijk dat we daar zorgvuldig 
mee omgaan. 
Door verschillende ontwikkelingen staat 
ons buitengebied helaas steeds meer onder 
druk. Want waar gaan we nieuwe woningen 
bouwen? Waar passen windmolens? Hoe 
voorkomen we dat criminelen vrij spel krij-
gen en hun gang kunnen gaan in het buiten-
gebied? Hoe gaan we om met de gevolgen 
van de sti kstofcrisis voor Putt ense boeren? 
Allemaal vraagstukken die aan ons buiten-
gebied en zijn bewoners raken. En die om 
zorgvuldig gekozen oplossingen vragen. Be-
zint eer gij begint, werd mij al jong geleerd. 
Hoe je het ook wendt of keert, in de komen-
de jaren moeten er dus belangrijke keuzes 
worden gemaakt. Ik ben daarom erg blij dat 
Wij Putt en in het verkiezingsprogramma 
heeft  opgenomen dat de gemeente samen 

met alle betrokkenen in het buitengebied 
een plan van aanpak moet opstellen: een 
deltaplan voor het buitengebied. Met een 
visie voor de lange termijn en een aanpak 
voor de komende jaren. Want ik geloof dat 
als we iedereen betrekken, elkaar horen en 
verstaan, dat we deze grote opgaves dan sa-
men kunnen oplossen. 

Wens: zorgvuldig gekozen oplossingen voor complexe 
vraagstukken met betrekking tot het buitengebied

Een deltaplan

Lees meer hierover in hoofdstuk 3 van het verkiezingsprogramma Doen wat werkt van Wij Putt en: 
wijputt en.nl/verkiezingsprogramma.
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Kandidaten
2022 - 2026

1. Herman
Luitjes

2. Wilma 
van Voorst-Ruiter

3. Rien
van den Hoek

4. Jannita
la Roi

5. Joyce
Kamphuis

6. Leendert
Lodder

7. Arap-John
Tigchelaar

8. Linda van 
Borssum Waalkes

9. Bert
Veeningen

10. Roelof
Koekkoek

14. Mae
Schreuder

11. Alex
Guliker

15. Gerti e van 
Dijk-Vermeulen

12. Mati ne
van der Haar

16. Aart
van Dronkelaar

13. Evelien
Top

17. Riek
Vliek

18. Evert
Doppenberg

22. Tea
Haanschoten

19. Klaas
IJkema

23. Karin
Kampert

20. Verony
van Bemmel

24. Evelien 
Kroon

21. Audrey
Friedel

25. Gert
van der Haar

26. Gerard
van Soest

30. Emiel
Witt eveen

27. Steven
Heetebrij

31. Corné
van Dijk

28. Andrea
Sickman

32. Tim
Born

29. Daphne
van Hagen

33. Alex
Bus

34. Peter
Sonnega

38. Maaike
Roos

35. Henri
Zeevat

39. Bertwin
Hooijer

36. Jan
van Gessel

40. Albert
Drouven

37. Jetze
Mellema

41. Agnes
de Vreeze

42. Anne-Thaya
Bonzet

46. Jaap
Dekker

43. Hein
van Loon

47. Marjolein
Koekkoek

44. Edwin
Luijt

48. Peter
van Nieuwenhuizen

45. Rients
Aapkes

49. Boy
Tigchelaar

50. Luuk
Obbink


