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Voorwoord van onze lijsttrekker
Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en mag u stemmen op de partij waarvan u
vindt dat zij de belangen van ons dorp het beste vertegenwoordigt.
Gemeentebelangen is een dorpspartij, een partij die al bijna 40 jaar bestaat en opkomt voor de
belangen van onze inwoners, agrariërs en ondernemers in ons dorp. Ook al deed Gemeentebelangen
de afgelopen acht jaren ondanks een flinke verkiezingswinst, opnieuw niet mee als coalitiepartij, wij
bleven ons inzetten voor de Puttense belangen. Dat bleef vaak niet onopgemerkt, het ledenaantal
nam toe. Ook meldde zich nieuwe commissieleden die voor Gemeentebelangen een plek in de
gemeenteraad willen innemen. Dadelijk heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor
Gemeentebelangen en vindt u op het stembiljet nieuwe namen van de nieuwe mensen waarmee u al
in de raadscommissies kennis heeft kunnen maken.
Voor de komende jaren willen wij ons niet alleen voor het woningbouwprogramma inzetten. Ook het
onderwerp de burgerparticipatie is de afgelopen jaren blijven liggen. Willen wij als Putten de
zorgzaamste gemeente zijn dan wordt het de hoogste tijd dat wij hiervoor nog beter ons best gaan
doen. Dat geldt trouwens ook voor (verkeers-) veiligheid, voldoende schoolaanbod, vitale recreatie,
kritisch zijn op arbeidsmigratie, tegengaan van leegstand in het centrum en Keizerswoert.
Er is de afgelopen jaren veel blijven liggen en het wordt tijd dat dit opgepakt wordt.
Gemeentebelangen heeft in haar verkiezingsprogramma voor de komende jaren de belangrijkste
pluspunten aangegeven. Die pluspunten willen we dadelijk terugzien in een coalitieprogramma waar
we samen met onze coalitiegenoten voor gaan.
Om dit te bereiken hebben wij in het belang van Putten uw steun hard nodig. Stemt u in maart ook
op Gemeentebelangen?

Robin Hoogendijk

Lijsttrekker Gemeentebelangen Putten
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Onze ambities voor Putten
Afgelopen jaren zijn er veel plannen gemaakt, maar het heeft ontbroken aan daadkracht. De inzet
van Gemeentebelangen is geen grote plannen. Geen dure gemeentehuizen, centrumplannen of
rotondes bij de Calcariaweg/ Gardenseweg. Maar doen wat echt belangrijk is: zorgen dat er
voldoende huizen worden gebouwd, goede en toegankelijke zorg bieden aan onze inwoners, op tijd
betrekken van onze inwoners bij nieuwe plannen en zuinig omgaan met belastinggeld.
Verder willen wij vooral een betrouwbare partij zijn. Betrouwbaar naar onze inwoners, maar ook in
de politiek. Wat Gemeentebelangen afspreekt, komen we ook na. Als we een fout maken, dan
draaien we daar niet omheen. Dat vraagt om moed, eerlijk zijn en het nemen van
verantwoordelijkheid. Allemaal kernwaarden voor Gemeentebelangen.

ONZE PLUSPUNTEN  VOOR PUTTEN



1 Inwoners die contact opnemen met de gemeente krijgen altijd binnen 2 werkdagen een persoonlijke
reactie op hun vraag of melding.
 2 Voor Gemeentebelangen geldt, eerst praten met de inwoners en dan plannen maken.
 3 De openingstijden van het afvalbrengstation stemmen we af op de behoefte van onze inwoners.
 4 De digitale dienstverlening wordt uitgebreid, maar wie niet digitaal kan of wil kan ook aan het loket
worden geholpen of kan de ambtenaar naar uw huis komen.
 5 Putten blijft een zelfstandige gemeente en maken eigen keuzes bijvoorbeeld als het gaat over het
materieel van onze brandweer.
 6 Bij de verbouwing van het gemeentehuis, het Fontanusplein en de rotonde Garderenseweg stemde
Gemeentebelangen tegen extra geld voor deze projecten. Ook in de toekomst kunt u er op rekenen dat
Gemeentebelangen op uw centen let.
 7 We gaan investeren in een rondweg en de woningbouw in Putten-Zuid (Halvinkhuizen).
 8 We gaan gemeentelijke eigendommen beter benutten en indien we geen plannen hebben voor een stuk
grond gaan we dit verkopen zodat er geld vrijkomt voor nuttige investeringen.
 9 Iedereen met een bijstandsuitkering volgt waar mogelijk een opleiding of is als vrijwilliger aan de slag.
 10 meer mogelijkheden om te werken voor mensen met een uitkering of met een beperking. Bedrijven
worden gestimuleerd eerst te kijken wie er in Putten nog geen werk hebben, voordat er arbeidsmigranten
worden ingehuurd.
 11 Scholen staan op plekken waar veel kinderen wonen. Bij Bijsteren / Rimpeler maken we ruimte voor een
basisschool.
 12 Passend leerlingen vervoer voor leerlingen met een rugzakje is maatwerk.
 13 Gemeentebelangen gaat niet bezuinigen op de zorg en de inwoner staat centraal.
 14 Bij toekenning van Wmo is duidelijk wat u aan zorg mag blijven verwachten.
 15 We zetten een dorpsondersteuner in om onze inwoners op weg te helpen binnen de zorg. Een bewoner
met een zorgvraag wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd.
 16 Eigen hospice in Putten.
 17 We bieden ruimte voor alle vormen van beeldende kunst, muziek en toneel, zodat er meer levendigheid
komt in het dorp.
 18 We ondersteunen evenementen zoals de intocht van Sinterklaas, de Ossenmarkt, Koningsdag,
sportmarathon en de kermis actief, omdat het de saamhorigheid binnen onze gemeente vergroot. We
gebruiken hiervoor het vernieuwde Fontanusplein in het centrum.
 19 Behoud van het dorpse karakter van Putten.
 20 De gemeente betaalt het groot onderhoud van de sportaccommodaties.
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21 Vrachtverkeer wordt om het dorp geleid en niet door het dorp.
22 Aandacht voor de veiligheid van de fietsers en nul verkeersslachtoffers door infrastructurele gebreken
en onoverzichtelijke verkeerssituaties.
 23 Geen betaald parkeren en uitbreiding fietsenstallingen in het centrum.
 24 Geen coffeeshop in Putten en strengere handhaving bij drugsgebruik en alcohol misbruik.
 25 hoogste prioriteit voor woningbouw in Putten-Zuid met woningen voor starters en jonge gezinnen.
 26 Bouwen voor onze starters en betaalbare woningen voor jonge gezinnen.
 27 Geen kamerverhuur aan arbeidsmigranten in woonwijken.
 28 Er komen (tijdelijke) flexwoningen voor Puttenaren.
 29 Geen asielzoekerscentrum in Putten.
 30 Wat groen is in de wijken en aan de rand van het dorp blijft groen.
 31 Als de gemeente een boom kapt, plant de gemeente deze terug op gemeentegrond.
 32 Geen hoogbouw in Putten.
 33 Er blijven voldoende speelveldjes in de wijken en er komen trimbaantjes en/of beweegtoestellen om
mensen uit te dagen tot bewegen.
 34 het behouden van een aantrekkelijke en levendig centrum met een gevarieerd aanbod van winkels en
horeca met terrassen.
 35 Geen camperplaatsen in het centrum.
 36 Het centrum van Putten wordt een recreatieve toegangspoort naar de Veluwe.
 37 Landbouw blijft één van de economische pijlers in Putten met ruimte voor verduurzaming van de
landbouw.
 38 Boerenbedrijven worden niet extra belemmerd door nieuwe bewoners, nieuwe bewoners in het
buitengebied dienen zich bewust te zijn van enige overlast.
 39 De stikstofrekening komt niet eenzijdig bij onze boerenbedrijven terecht, saneren kan alleen op
vrijwillige basis.
 40 We behouden bedrijven voor Putten door vaart te maken met de ontwikkeling van bedrijventerrein
Henslare. Bedrijven die overlast geven worden streng gecontroleerd op de milieuregels.
 41 We stimuleren aardgasvrij bouwen en voeren groene leges in (wie duurzaam bouwt die betaald minder
leges). Niemand verplicht van het aardgas af.
 42 Putten kiest voor zonnepanelen op daken en geluidsschermen; weilanden en natuurgebieden zijn
komende vier jaar uitgesloten. Over grote windmolens organiseren we eerst een referendum in Putten.
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A. Burger, bestuur en financiën
1. Dienstverlening en burgerparticipatie
Gemeentebelangen vindt dat de gemeente goede communicatie met de inwoners voorop moet
stellen. Het tijdig informeren en het overleg zoeken met de burger zijn hierbij voor
Gemeentebelangen essentiële punten, waarbij initiatieven van inwoners positief worden
gewaardeerd. Goede communicatieve vaardigheden en dienstbaarheid zijn onderdeel van de functieeisen en de jaarlijkse beoordeling van ambtenaren.
 1 Inwoners die contact opnemen met de gemeente krijgen altijd binnen 2 werkdagen een
persoonlijke reactie op hun vraag of melding.

Participatie komt niet goed van de grond. Dat komt omdat de gemeente te vaak eerst plannen maakt
en deze vervolgens ‘doordrukt’ onder het mom van het ‘algemeen belang’. Hieruit spreekt een diep
wantrouwen tegenover onze burgers, die alleen maar geïnteresseerd zouden zijn in hun eigen
belang. Dat moet anders en dat kan ook anders. Sleutelwoord is dat we vertrouwen hebben in onze
inwoners en bedrijven en ook naar ze willen luisteren voordat we een plan maken. Voorbeelden zijn
projecten in de ruimtelijke ordening. Vaak neemt het college niet de moeite om vooraf met inwoners
te praten. Inwoners worden vaak ook niet actief geïnformeerd en er wordt vooral gewezen op de
wettelijke procedures. Hierdoor voelen inwoners zich niet begrepen in hun zorgen maar ook
overvallen als ze ineens in de krant lezen dat een bestemmingsplan voor een zonneveld, windmolen
of flexwoningen ter inzage ligt. Gemeentebelangen wil dat er aan de voorkant met inwoners actief
en op een transparante wijze wordt gesproken.
 2 Voor Gemeentebelangen geldt, eerst praten met de inwoners en dan plannen maken.

De kosten van het afvalbrengstation zijn niet kostendekkend. Terwijl de openingstijden zeer beperkt
zijn. Dat is vreemd en ook niet klantgericht. Wij willen dat verbeteren door enerzijds er voor te
zorgen dat er niet illegaal vanuit naburige plaatsen afval wordt gebracht naar Putten. Dit betekent
dat we een legitimatieplicht in gaan voeren. Anderzijds willen we de openingstijden beter aan laten
sluiten op de tijden dat onze inwoners vrij hebben. Zo zou de openingstijden op zaterdag verruimd
kunnen worden.
 3 De openingstijden van het afvalbrengstation stemmen we af op de behoefte van onze
inwoners.

2. Organisatie en bestuur
Gemeentebelangen pleit voor een kleinere, krachtige overheid. De lokale overheid moet zich
beperken tot haar kerntaken. De ambtelijke organisatie dient efficiënt te werken met minder dure
externe inhuur. Afgelopen jaren zijn de personeelsbudgetten verhoogd, zonder te kijken of het
mogelijk is om te bezuinigen. Bijvoorbeeld op de huisvesting of door slimmer (thuis) te werken. Wie
in de toekomst digitaal met de gemeente wil communiceren, kan dat. We onderzoeken actief op
welke wijze we de digitale dienstverlening kunnen verbeteren zodat u minder vaak naar het
gemeentehuis hoeft te komen. Voor wie liever naar het gemeentehuis komt, blijven we ook
bereikbaar en in een aantal gevallen is het ook mogelijk dat een ambtenaar naar u toekomt.
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 4 De digitale dienstverlening wordt uitgebreid, maar wie niet digitaal kan of wil kan ook
aan het loket worden geholpen of kan de ambtenaar naar uw huis komen.

De gemeente Putten blijft een zelfstandige gemeente. Er wordt ingezet op samenwerking binnen en
buiten de regio als dit goed is voor onze gemeente. Op dit moment werkt Putten samen in zeer veel
verschillende samenwerkingsverbanden. Vaak zijn het de grote gemeenten die het voor het zeggen
hebben. Dit komt de democratische besluitvorming vaak niet ten goede en is niet in het belang van
de Puttenaren. Een voorbeeld is de brandweer in Putten waarvoor we wel mogen betalen als
gemeente, maar niets te zeggen hebben over de aanschaf van materieel zoals een tankspuitauto. Dit
tot frustratie van de vele vrijwilligers bij de brandweer in Putten. Daarom willen we regionaal beter
samenwerken in partnerschap met een klein aantal gemeenten die qua grootte en schaal lijken op
Putten.
 5 Putten blijft een zelfstandige gemeente en maken eigen keuzes bijvoorbeeld als het gaat
over het materieel van onze brandweer.

3. Financieel beleid
Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Dit geld moet daarom zuinig en
zinnig worden besteed. Overschrijdingen van budgetten voor bijvoorbeeld de verbouwing van het
gemeentehuis, Stroud en Fontanusplein zijn voor ons uit den boze. We zetten dan liever tering naar
de nering door de plannen aan te passen.
 6 Bij de verbouwing van het gemeentehuis, het Fontanusplein en de rotonde
Garderenseweg stemde Gemeentebelangen tegen extra geld voor deze projecten. Ook in
de toekomst kunt u er op rekenen dat Gemeentebelangen op uw centen let.

4. Vastgoed
Putten heeft een miljoenen reserve opgebouwd door de verkoop van Eneco aandelen en door
precario belasting te heffen op de buizen en leidingen in de gemeentelijke grond. In het verleden zijn
allerlei plannen de revue gepasseerd, waaronder investeringen in risicovolle beleggingsproducten en
een veel te dure verbouwing van het gemeentehuis. Gemeentebelangen vindt dat een te grote
reserve uitlokt tot verspilling, terwijl het geld van de inwoners is. Gemeentebelangen wil de reserves
gericht inzetten voor het vlottrekken van de woningbouw en de nodige aanleg van een zuidelijke
rondweg.
 7 We gaan investeren in een rondweg en de woningbouw in Putten-Zuid (Halvinkhuizen).

Daarnaast heeft de gemeente het nodige vastgoed in bezit. De gemeente heeft landbouwgrond
gekocht op niet strategisch plekken, restpercelen en een oversized gemeentehuis. Gemeenbelangen
wil grond die niet nodig is afstoten en de gebouwen beter benutten door bijvoorbeeld de bieb een
plek te geven in het gemeentehuis. Het nieuw te vormen college gaat het vastgoed inventariseren en
komt met een voorstel voor het verkopen van grond en het efficiënter gebruiken van gemeentelijke
gebouwen. Het geld dat hiermee structureel vrijkomt door minder onderhoudskosten wil
gemeentebelangen gebruiken voor investeringen.
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 8 We gaan gemeentelijke eigendommen beter benutten en indien we geen plannen
hebben voor een stuk grond gaan we dit verkopen zodat er geld vrijkomt voor nuttige
investeringen.
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B. Samenleving
5. Onderwijs, werk en inkomen
Gemeentebelangen wil dat mensen die bijstand of een andere uitkering krijgen, verplicht een
opleiding volgen of als tegenprestatie werkzaamheden uitvoeren, terwijl de gemeente hen begeleidt
naar een betaalde baan. Wie bijstand krijgt, heeft een verantwoordelijkheid tegenover de
samenleving. Wie de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, wordt gekort of
verliest zijn/ haar uitkering.
 9 Iedereen met een bijstandsuitkering volgt waar mogelijk een opleiding of is als
vrijwilliger aan de slag.

Er werken veel arbeidsmigranten bij Puttens bedrijven. Terwijl er in Putten nog genoeg mensen met
een bijstandsuitkering thuiszitten. De gemeente maakt met werkgevers afspraken over het
aannemen van mensen die niet zelfstandig actief kunnen werken op de arbeidsmarkt. De
loonkostensubsidie kan hierbij een belangrijk instrument zijn. De gemeente hoort als grote
werkgever ook zelf mensen met een beperking in dienst te nemen
 10 meer mogelijkheden om te werken voor mensen met een uitkering of met een
beperking. Bedrijven worden gestimuleerd eerst te kijken wie er in Putten nog geen werk
hebben, voordat er arbeidsmigranten worden ingehuurd.

In Putten dient aanbod te zijn van verschillende soorten onderwijs. Hoewel de gemeente weinig
invloed heeft op het schooltype dat zich in Putten vestigt, vinden wij het van belang dat ouders
voldoende keuze vrijheid hebben voor het type school dat aansluit bij de eigen levensovertuiging.
Ook streven we naar een goede spreiding van de scholen, zodat kinderen vanuit de
nieuwbouwwijken Bijsteren/ Rimpler niet half Putten door hoeven om een school te vinden.
 11 Scholen staan op plekken waar veel kinderen wonen. Bij Bijsteren / Rimpeler maken we
ruimte voor een basisschool.

Voor leerlingen die gebruik maken van speciaal onderwijs en niet in Putten terecht kunnen, verzorgt
de gemeente het leerlingenvervoer. Voorkomen moet worden dat deze leerlingen uren lang in de
bus zitten om bij hun onderwijsinstelling te komen. Daarom dient het leerlingenvervoer goed
geregeld te zijn.
 12 Passend leerlingen vervoer voor leerlingen met een rugzakje is maatwerk.

6. Zorg en welzijn
We gaan de zorg stap voor stap omvormen. Niet financieel gedreven maar zorg gedreven. We willen
de tekorten langzaam terugdringen zonder in te boeten op kwaliteit. We kijken goed naar
aansprekende voorbeelden in het land. Gemeentebelangen wil, voordat er bezuinigingen worden
doorgevoerd, eerst de gevolgen voor onze inwoners goed in beeld hebben.
 13 Gemeentebelangen gaat niet bezuinigen op de zorg en de inwoner staat centraal.
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De Wmo regelt dat gemeentebesturen ondersteuning bieden aan hun inwoners ten behoeve van
zelfredzaamheid en participatie. Dat gebeurt door het verstrekken van voorzieningen, zoals een
traplift, huishoudelijke hulp, maaltijdservice of persoonlijke begeleiding. Wie zo’n voorziening wil,
kan zich melden bij het gemeentebestuur. Als na onderzoek wordt geconstateerd dat een
voorziening nodig is, volgt een besluit waarin de voorziening wordt toegekend. In veel van die
besluiten wordt – soms noodgedwongen, soms welbewust – de inhoud van de voorziening slechts
globaal omschreven of wordt alleen het resultaat van de voorziening genoemd (‘een schoon en
leefbaar huis’). In het Wmo-jargon heet dat laatste 'resultaatgericht indiceren'. Een van de
consequenties van resultaatgericht indiceren is dat inwoners geen duidelijkheid hebben over wat ze
mogen verwachten van de geboden ondersteuning.
 14 Bij toekenning van Wmo is duidelijk wat u aan zorg mag blijven verwachten.

De dorpsondersteuner is een persoon die zich inzet voor het dorp om de leefbaarheid te
optimaliseren. De dorpsondersteuner houdt zich veelal bezig met de organisatie van informele zorg,
legt verbinding tussen sociaal en medisch domein, staat dorpsbewoners bij in hun relaties met
zorgorganisaties en overheid en/of zet zich in voor de versterking van het verenigingsleven en de
organisatie van (andere) sociale activiteiten. Uit het onderzoek van de Aletta Jacobs School of Public
Health is gebleken dat met de inzet van de dorpsondersteuner, de zorgkosten omlaag kunnen en de
werkdruk van bijvoorbeeld de huisarts afneemt. Dit komt met name omdat de dorpsondersteuner
vraag en aanbod naar informele en formele zorg aan elkaar koppelt. Tevens zijn er aanwijzingen dat
vroegtijdige inzet van vrijwilligers hogere kosten op langere termijn kan voorkomen. Ook draagt de
dorpsondersteuner positief bij aan het welzijn en de leefbaarheid in de geëvalueerde dorpen. De
dorpsondersteuner zou toegevoegd kunnen worden aan de zorgpartijen in Stroud.
 15 We zetten een dorpsondersteuner in om onze inwoners op weg te helpen binnen de
zorg. Een bewoner met een zorgvraag wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd.

Een hospice, ook hospitium genoemd, is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale
zorg heeft gespecialiseerd. Doel van de hospicezorg is de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te
houden of te krijgen in de laatste periode van het leven. Gemeentebelangen wil ruimte bieden om
ook in Putten een hospice te vestigen
 16 Eigen hospice in Putten.

7. Cultuur
Cultuur in Putten is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het
versterken van de identiteit van Putten het belangrijkste. De gemeente kent een variëteit aan
culturele verenigingen waar we trots op mogen zijn: van Theater Stroud tot muziek, dans, de
oudheidkundige vereniging of de bibliotheek en de beeldhouwers, kunstschilders en schrijvers. Wat
een rijkdom! Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het versterkt
vernieuwing en creativiteit. Daarom steunen we laagdrempelig contact met cultuur - zoals
cultuuronderwijs, de kunstkelder - zodat een breed publiek hiermee kennis kan maken.
Gesubsidieerde cultuur is geen voorrecht van een kleine groep mensen of een specifieke groep
instellingen. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. Culturele organisaties laten bij een
subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen.
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 17 We bieden ruimte voor alle vormen van beeldende kunst, muziek en toneel, zodat er
meer levendigheid komt in het dorp.

Ons cultureel erfgoed is kostbaar. Dat geldt voor het tastbare erfgoed, maar zeker ook voor
cultuurhistorische evenementen zoals de intocht van Sinterklaas, de jaarlijkse Ossenmarkt en
Koningsdag. Maar ook de kermis en de sportmarathon horen bij Putten. Deze culturele evenementen
kunnen geopend worden door onze burgemeester, om zo te laten zien dat het bestuur in het midden
van de samenleving staat. En wat is er mooier om deze evenementen in het centrum van ons dorp te
organiseren.
 18 We ondersteunen evenementen zoals de intocht van Sinterklaas, de Ossenmarkt,
Koningsdag, sportmarathon en de kermis actief, omdat het de saamhorigheid binnen
onze gemeente vergroot. We gebruiken hiervoor het vernieuwde Fontanusplein in het
centrum.

We hebben de afgelopen jaren gezien dat er slordig wordt omgesprongen met ons dorp. Oude
gebouwen worden tegen de vlakte gegooid. Vooral in het centrum is daar een eenheidsworst aan
saaie gebouwen voor teruggekomen. Het dorpscentrum verliest hierdoor karakter. Nieuwe plannen
in het centrum dienen te passen bij een dorpskarakter en dienen bij te dragen aan een gezellig en
herkenbaar dorpscentrum, zonder hoogbouw.
 19 Behoud van het dorpse karakter van Putten.

8. Sport
Gemeentebelangen vindt dat de bekostiging van groot onderhoud en specialistisch onderhoud niet
aan verenigingen en stichtingen kan worden overgelaten. Sportverenigingen kunnen dit financieel
niet zelf dragen. Daarom dient de gemeente zelf het groot onderhoud uit te voeren. De gemeente
kan dit aanbesteden of bijvoorbeeld dit samen oppakken met andere gemeenten.
 20 De gemeente betaalt het groot onderhoud van de sportaccommodaties.
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C. Leefomgeving
9. Bereikbaarheid
Vrachtverkeer is belangrijk voor de economie van Putten. De hoofdwegen moeten geschikt zijn voor
vrachtverkeer, ook voor de bevoorrading van de dorpskernen. In woonwijken en bij scholen moet
vrachtverkeer juist zoveel mogelijk worden geweerd.
 21 Vrachtverkeer wordt om het dorp geleid en niet door het dorp.

Gemeentebelangen wil dat fietsers veilig door de gemeente kunnen rijden. Fietsende scholieren
verdienen extra aandacht. Daarom wil Gemeentebelangen infrastructurele maatregelen nemen zoals
drempels en bebording, om ervoor te zorgen dat automobilisten de 30-kilometerzones respecteren.
Gemeentebelangen heeft in de afgelopen periode diverse keren aandacht gevraagd voor onveilige
fietsroutes, zoals die voor schoolkinderen bij de Oude Rijksweg. Gemeentebelangen streeft naar nul
slachtoffers door infrastructurele gebreken door bijvoorbeeld de fietsoversteek naar het centrum
vanuit fietstunnel te verbeteren en door op de weg N-798 vanaf Henslare richting Ermelo de snelheid
te verlagen naar 60km/u of 50km/u.
 22 Aandacht voor de veiligheid van de fietsers en nul verkeersslachtoffers door
infrastructurele gebreken en onoverzichtelijke verkeerssituaties.

Het dorpscentrum moet waar mogelijk autoluw gehouden worden, met ruime, gratis
parkeervoorzieningen aan de randen van de dorpskern. Bij nieuwbouw en herinrichting moet
gekeken worden of er ondergrondse parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Zo kunnen we
voldoende capaciteit creëren én de dorpskernen aantrekkelijker maken. Fietsen wordt gestimuleerd
en er komen voldoende fietsenstallingen in het centrum.
 23 Geen betaald parkeren en uitbreiding fietsenstallingen in het centrum.

10. Veiligheid
Gemeentebelangen is tegen een coffeeshop in onze gemeente. Onder wat voor benaming dan ook.
Wij zijn van mening dat een coffeeshop geen problemen oplost, maar veroorzaakt.
 24 Geen coffeeshop in Putten en strengere handhaving bij drugsgebruik en alcohol
misbruik.

11. Ruimte en wonen
De ontwikkeling van de woningbouw moet passen bij het karakter van ons dorp: een hoogwaardige
kwaliteit van de woningen, laagbouw en veel groen. Die karakteristieken zijn het uitgangspunt voor
bouwplannen in de nieuwbouwwijken van Putten zoals Putten-Zuid. In plaats van achter de feiten
aan te lopen, zorgen we er voor dat Putten-Zuid klaarligt zodat ieder jaar minimaal 200 woningen
gebouwd kunnen worden. Met aandacht voor starters en jonge gezinnen. Na 5 vijf jaar geen
voortgang in Putten-Zuid is het nu tijd om door te pakken, vanaf 2018 is er nauwelijks voortgang
geboekt. Als was doorgepakt hadden de eerste Puttenaren nu al in Putten-Zuid gewoond.
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 25 hoogste prioriteit voor woningbouw in Putten-Zuid met woningen voor starters en
jonge gezinnen.

Gemeentebelangen wil dat starters ook een plek hebben in Putten. Daarom blijven we de
ontwikkeling van starters- en doorgroeiwoningen in zowel de koopsector als de particuliere
huursector stimuleren. Dit doen we door in de Woonvisie stevige afspraken op te nemen over het
aandeel sociale- en betaalbare woningbouw waarbij wij van mening zijn dat ook kleine projecten bij
dienen te dragen aan een groei van het aanbod sociale- en betaalbare woningbouw.
 26 Bouwen voor onze starters en betaalbare woningen voor jonge gezinnen.

Arbeidsmigranten in een eengezinswoning, die in ploegendiensten werken. Dat is een
vierentwintiguursbedrijf in een woonwijk. Ineens staan er acht auto’s extra in de straat. Kortom: het
geeft overlast. Bedrijven die deze groep willen huisvesten laten steeds vaker hun oog vallen op
woonwijken. Voor wie bereid is zijn eengezinswoning te verlaten kan het bovendien lucratief zijn
arbeidsmigranten in zijn huis te laten wonen. Er is vaak niet eens een vergunning voor nodig.
Gemeentebelangen wil een verbod op het zonder vergunning vestigen van een pension voor
arbeidsmigranten in een woonwijk door de regels aan te passen.
 27 Geen kamerverhuur aan arbeidsmigranten in woonwijken.

Er is een enorme druk op onze sociale woningbouw. Mensen staan jaren lang op een wachtlijst. Het
is dan zuur om te zien dat allerlei groepen voordringen. Wat Gemeentebelangen wordt dit
rechtgetrokken, door voor spoedzoekers zoals personen in nood of statushouders tijdelijke
woonruimte te realiseren. Zo willen wij voorkomen dat spoedzoekers en statushouders voordringen
bij het verkrijgen van een sociale huurwoning. Flexwoningen kennen een tijdelijk huurcontract, zodat
de woningen ook weer beschikbaar komen en de inschrijftermijn voor een sociale huurwoning
vervalt niet bij het aanvaarden van een flexwoning.
 28 Er komen (tijdelijke) flexwoningen voor Puttenaren.

Gemeentebelangen staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet. Bij ons staat
niet je afkomst maar je toekomst centraal. Om de eventuele noodopvang van asielzoekers eerlijker
te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in de regio tussen buurgemeenten.
Onze gemeente vangt niet meer asielzoekers op dan de buurgemeenten en het aantal opgevangen
asielzoekers wordt aangepast aan de beschikbare plek in onze gemeente. We willen goede opvang,
maar geen verdringing op de sociale woningmarkt. Oplossingen hiervoor zijn het plaatsen van
flexibele woonunits op braakliggende terreinen en het plaatsen van meerdere nieuwkomers in één
woning. Gemeentebelangen wil géén asielzoekerscentrum in de gemeente.
 29 Geen asielzoekerscentrum in Putten.
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12. Leefomgeving)
Een groene omgeving heeft veel voordelen. Het heeft een positief effect op de gezondheid van
mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van een wijk. Een gezonde en groene woonomgeving is
ook van belang voor een goede gezondheid. Het zijn waardevolle plekken voor kinderen om in te
spelen of om een heerlijke wandeling door te maken. Bovendien geeft groen ruimte om bij een
regenbui het water op te vangen (Klimaat adaptatie). Bedrijven vestigen zich graag in een groene
omgeving en onroerend goed is gewilder. En niet te vergeten is ruimte voor groen en natuur in de
wijken en om ons dorp van groot belang voor het behoud en versterken van de biodiversiteit
(planten en dieren). Het groen (met speelplekken) in de wijken en de natuurgebieden om Putten
staan onder druk, omdat er partijen zijn die er graag willen bouwen. Daar doet Gemeentebelangen
niet aan mee. Wij willen wat groen is in een wijk ook groen houden. En we blijven af van onze
natuurlijke en cultuurhistorisch waardevolle groene gebieden rondom ons dorp, zoals de
Husselsesteeg / Putterbrink en de Bijsterenseweg / Huybertsenweg.

 30 Wat groen is in de wijken en aan de rand van het dorp blijft groen.

De gemeente herplant gekapte bomen in verband met veiligheid of boomziekten, tenzij een goede
groeiplaats ontbreekt. Deze herplant vindt gewoon plaats op gemeentegrond en niet bij
particulieren. Niet in de laatste plaats omdat de gemeente na herplant bij particulieren geen enkele
zeggenschap meer heeft over het wel of niet laten staan van deze boom.
 31 Als de gemeente een boom kapt, plant de gemeente deze terug op gemeentegrond.

Er heerst het idee dat hoogbouw nodig is om meer mensen te kunnen laten wonen in Putten. Maar
dat is niet juist. Het probleem van hoogbouw is dat het veel ruimte om zich heen nodig heeft, al was
het alleen maar om te voorkomen dat het teveel schaduwwerking op de omliggende gebouwen
heeft. Hoogbouw levert een onaantrekkelijke straatomgeving op met grote onaantrekkelijke
parkeervelden. Hoogbouw kost meer om te bouwen, vanaf 5 verdiepingen is bijvoorbeeld een lift
verplicht; hoe hoger, hoe duurder waardoor er geen ruimte is voor starterwoningen. De drang naar
hoogbouw komt vaak voort uit prestige van bestuurders en ambtenaren waarbij de wensen en
behoeften van de bewoners ondergesneeuwd raken. Kortom, hoogbouw past in onze visie niet bij
het dorpse karakter van Putten. Wat Gemeentebelangen betreft zijn gebouwen in Putten in principe
niet hoger dan vier verdiepingen met in uitzonderlijke gevallen een kap of terugliggende woonlaag.
 32 Geen hoogbouw in Putten.

Het speelplekkenplan wordt aangepast, meer speelplekken waar gespeeld kan worden voor alle
leeftijden waarbij ook de oudere jeugd niet vergeten wordt (trapveldjes). De buitenruimte wordt zo
ingericht, dat deze uitnodigt om te sporten, dat kan bijvoorbeeld eenvoudig door de aanleg van een
trimbaantje door het bos, of wat oefen attributen te plaatsen in de wijken.
 33 Er blijven voldoende speelveldjes in de wijken en er komen trimbaantjes en/of
beweegtoestellen om mensen uit te dagen tot bewegen.
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D. Economie
13. Recreatie, winkels en toerisme
De winkels in Putten hebben het de afgelopen jaren al lastig gehad met daarboven op de klap van de
corona. Hoogste prioriteit is om leegstand van panden voorkomen. Dit kan door ruimere
gebruiksmogelijkheden aan panden te geven zodat winkeliers ruimte krijgen voor bijvoorbeeld lichte
vormen van horeca, in de vorm van een kopje koffie aan hun klanten. Panden buiten het
kernwinkelgebied mogen omgezet worden naar bijvoorbeeld een woning. Gemeentebelangen wil
ruimte voor hoogwaardige horeca met terrassen voor alle leeftijdsgroepen. Daarom zijn wij
voorstander van ruimere openingstijden van horecagelegenheden. De ervaring leert dat spreiding
van sluitingstijden in de nachtelijke uren overlast kan voorkomen. Ook komt er meer ruimte voor
terrassen.
 34 het behouden van een aantrekkelijke en levendig centrum met een gevarieerd aanbod
van winkels en horeca met terrassen.

In het dorp zijn nu een aantal jaren camperplaatsen achter het gemeentehuis. Een vreemde plek om
te kamperen. Vooral ook omdat er voldoende plekken zijn op recreatieterreinen die vaak op korte
afstand van het centrum liggen. Bovendien zorgen deze camperplaatsen voor oneerlijke concurrentie
voor de recreatiebedrijven. We halen de camperplekken weer weg uit het centrum.
 35 Geen camperplaatsen in het centrum.

In het centrum van Putten is op moment slecht verbonden met de randmeren en de Veluwe. De
provincie Gelderland is bezig met het programma ‘Veluwe op 1’. Hierbij wordt flink geïnvesteerd in
de Veluwe. Het centrum van Putten kan profiteren van de recreatie door aansluiting te zoeken en te
verbinden met deze recreatiegebieden. Gemeentebelangen wil het centrum van Putten als
toeristische locatie op de kaart zetten. Een plek waar toeristen hun ontdekking van de Veluwe
starten, een fiets huren, boodschappen doen, funshoppen en op een terras neerstrijken. Hiervoor is
het nodig dat er ruimte komt voor een breder recreatiefaanbod in het centrum en een
(fiets)verbinding wordt gelegd met Nulde en het bos.
 36 Het centrum van Putten wordt een recreatieve toegangspoort naar de Veluwe.

14. Agrarische bedrijven
De agrarische sector is één van onze belangrijkste economische sectoren. Putten grenst aan
Foodvalley, een Europese topregio op het gebied van agrifood. Veel mensen werken met plezier in
de agrarische sector. De uitgangspositie van de sector is goed, maar vraagt voortdurende aandacht
en versterking. Om te kunnen blijven concurreren, is het belangrijk dat bedrijven de gelegenheid
krijgen om zich te ontwikkelen. Wij willen dat de Puttense boeren actief worden geholpen en
ondersteund in vraagstukken zoals met betrekking tot goede bedrijfsopvolging, innovatie, duurzame
landbouw, biodiversiteit. De gemeente Putten is en blijft wat ons betreft actief aangesloten bij het
Landbouwnetwerk regio Foodvalley die druk met de boeren aan de slag is in de vorm van
kennisontwikkeling, samenwerking, pilots, hulp bij subsidies, plattelandcoaches etc.
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 37 Landbouw blijft één van de economische pijlers in Putten met ruimte voor
verduurzaming van de landbouw.

De komst van nieuwe burgerwoningen in het agrarisch buitengebied leiden niet tot beperkingen voor
de bedrijfsvoering van de agrarische sector. De boeren verdienen hun boterham in het buitengebied
en zaten daar vaak al generaties. Wonen als burger in het buitengebied betekent erkennen en
accepteren dat er soms enige overlast komt van een nabij gelegen boerenbedrijf.
 38 Boerenbedrijven worden niet extra belemmerd door nieuwe bewoners, nieuwe
bewoners in het buitengebied dienen zich bewust te zijn van enige overlast.

De agrarische sector staat landelijk al onder druk en de komt de stikstofaanpak aanpak nog bij.
Volgens het PBL is er in verschillende regio's de komende decennia geen ruimte meer voor
veehouderij en akkerbouw. Erg kortzichtig vinden wij, want boeren zorgen voor ons voedsel en
dragen bij aan het onderhoud van ons cultuurlandschap waarin bijvoorbeeld weidevogels een plek
vinden om te broeden en te foerageren. Wat ons betreft blijft er plek voor de agrarische sector in
Putten. Wij laten onze boeren niet verplicht wegsaneren. Wij willen samen met het Rijk kijken naar
passende oplossingen binnen en buiten de agrarische sector.
 39 De stikstofrekening komt niet eenzijdig bij onze boerenbedrijven terecht, saneren kan
alleen op vrijwillige basis.

15. Bedrijven
Er wordt al tijden geen nieuw bedrijventerrein meer uitgegeven. Dit ondanks dat er langs de
Henslare een strook klaar ligt voor onze lokale bedrijven. Gemeentebelangen wil zo snel mogelijk
overgaan tot uitgifte van dit bedrijventerrein. Een andere doorn in onze ogen is het bedrijventerrein
Ambachtsstraat. De woningbouw gaat hier niet op korte termijn van de grond komen en bedrijven
hebben geen ruimte meer om te ontwikkelen. Er is een impasse ontstaan. Gemeentebelangen gaat
met de eigenaren kijken wat de toekomst is van de Ambachtstraat. Het is goed voorstelbaar dat hier
ruimte komt voor wonen in combinatie van lokale bedrijvigheid. Bedrijven die overlast geven worden
streng gecontroleerd en dienen zich aan de milieuvoorschriften te houden.
 40 We behouden bedrijven voor Putten door vaart te maken met de ontwikkeling van
bedrijventerrein Henslare. Bedrijven die overlast geven worden streng gecontroleerd op
de milieuregels.

16. Duurzaamheid in Putten
Voor gemeentebelangen is duurzaamheid breder dan het halen van de energie doelen. We kijken
ook naar gezondheid, natuur en voedselzekerheid. Wat betreft de grootschalige energie opwekking
zijn wij terughoudend. Het Rijk verplicht ons, maar wij zullen niet meer doen dan het Rijk voorschrijft
en niet zonder onze inwoners via een referendum te raadplegen. Het helpen met isoleren van
woningen en bedrijfsgebouwen is een no regret maatregel. Daar zetten we onze energie vooral op in.
Niemand hoeft van de gemeente verplicht van het aardgas af.
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 41 We stimuleren aardgasvrij bouwen en voeren groene leges in (wie duurzaam bouwt die
betaald minder leges). Niemand verplicht van het aardgas af.

Er kan nog tien tot twintig keer zoveel zonne-energie worden opgewekt met zonne-energiesystemen
die geïntegreerd zijn in daken, gevels, wegen en vele andere objecten, berekent TNO. Het volleggen
van ons buitengebied is dan ook een korte termijn oplossing, waarbij we kostbare landbouwgrond
die nodig is voor een groeiende wereldbevolking opofferen voor grootschalige energieopwekking. De
windmolens die gepland staan langs de A28 domineren dadelijk Putten en omgeving. Schaduw en
geluid reiken tot wel 1200 meter. Gemeentebelangen vindt dat als we kiezen voor windmolens, dit
niet ten koste mag gaan van de natuur en ons kwetsbare landschap. Omwonenden in een straal van
minimaal 1200 meter zullen dan ook gecompenseerd moeten worden. Daarnaast wil
Gemeentebelangen eerst een referendum waarin de inwoners van Putten zich uit mogen spreken
voor- of tegen de komst van windmolens langs de A28. Overigens kennen zone-energie en
windenergie de nodige beperkingen en zijn de huidige zonnepanelen en windturbines meestal nog
niet circulair. Als we niet oppassen veroorzaken we nu met zijn allen de afvalberg voor de toekomst.
Wat Gemeentebelangen een pas op de plaats. We beginnen de komende vier jaar met het
stimuleren van zonnepanelen op daken en op geluidsschermen, onbegrijpelijk dat er nog zoveel
grote daken van bedrijven en schuren zonder zonnepanelen zijn. Het volleggen van landbouwgrond
of natuurterreinen is de komende vier jaar uitgesloten.
 42 Putten kiest voor zonnepanelen op daken en geluidsschermen; weilanden en
natuurgebieden zijn komende vier jaar uitgesloten. Over grote windmolens organiseren
we eerst een referendum in Putten.
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