De gemeenteraadsverkiezingen 40 jaar geleden.
Slechts één vrouw in nieuwe gemeenteraad van 1978.
Morgen is het erop of eronder voor de lokale politici. Wie krijgt het vertrouwen van de kiezers? 40
jaar geleden waren er ook gemeenteraadsverkiezingen. Welke partijen deden mee en wie waren
de lijstaanvoerders? En wat was de uitslag?

Het college in 1978. Vlnr: Wethouder Van Kampen, burgemeester Heij, Van den Berg (plv.
gemeentesecretaris) en wethouder Boerrigter.
Er is in de jaren voor de verkiezingen van 1978 veel geïnvesteerd in algemene voorzieningen. De
Heijhorst is in 1976 geopend en twee jaar daarvoor heeft het zwembad een vijftig meter bad
gekregen. Bij de tennisvereniging zijn het clubgebouw en de tennisbanen uitgebreid. De lagere
scholen zijn vrijwel allemaal gehuisvest in nieuwe schoolgebouwen. Maar het verkeersprobleem in
het centrum is nog niet opgelost. Het zal nog jaren duren voordat de rondweg een feit is. Huize
Scherpenzeel en het bijbehorende Koetshuis staan op de nominatie gerestaureerd te worden, maar
het is nog niet duidelijk wie dat gaat betalen. Valleivogels voetbalt nog in ’t Enge Bos en
Scherpenzeel-zondag op De Wittenberg.
Programma’s
Aan de verkiezingen doen vijf partijen mee: VVD, CDA, PvdA, SGP en Gemeentebelangen’70. Hoewel
het nog tot 1980 duurt voordat het CDA wordt opgericht, gaan de ARP en de CHU in Scherpenzeel al
in 1977 samen op in de plaatselijke CDA. In 1978 heeft deze nieuwe combinatie al 210 leden. Alle
partijen, op de SGP na, zijn voorstander van uitbreiding van de sportaccommodaties. In het
programma van de VVD staat dat Scherpenzeel een zelfstandige gemeente moet blijven. Die partij
ziet ook het nut van een peuterspeelzaal. Ze wil ernaar streven bejaarden zo lang mogelijk zelfstandig
te laten wonen. Dat standpunt huldigt Gemeentebelangen ’70 ook. En: wie geen mest wil ruiken,
moet niet in of vlakbij een agrarisch gebied gaan wonen, aldus de VVD. Als het verkeer niet meer
massaal van de Dorpsstraat gebruik hoeft te maken in de toekomst, moet het centrum
aantrekkelijker worden gemaakt. Gemeentebelangen vindt dat verkeersbelemmerende maatregelen
in de Dorpsstraat niet nadelig mogen zijn voor de middenstand.

Voor de PvdA is het belangrijk dat het gemeentebestuur zich afvraagt hoe een bijdrage kan worden
geleverd aan de verdeling van inkomen, kennis en macht. In een nieuw te bouwen wijk moet ook een
openbare school komen. De partij wil sociale woningbouw bevorderen en de bejaardenhuisvesting
vraagt speciale aandacht. In vrijwel dezelfde bewoordingen spreekt ook Gemeentebelangen zich uit.
Het CDA wil dat er snel wordt begonnen met de woningbouw in De Boskamp. Restauratie van Huize
Scherpenzeel en ’t Koetshuis heeft de partij hoog in het vaandel staan. Daarvan is de SGP ook
voorstander. De gemeenschap moet geld over hebben voor de uitvoering van grote plannen die het
algemeen belang dienen. De SGP vindt juist dat de voorzieningen in de sport en culturele sector sterk
zijn overtrokken. Het is mede oorzaak van de hoge onroerendgoedbelasting. De SGP is tegen de
verkoop van woningwetwoningen, maar is voor de bouw van woningen voor minder
draagkrachtigen. De SGP wil geen lijstverbinding met de plaatselijke afdeling van de RPF.
De lijstaanvoerders.
Voor de VVD is Han de Ridder lijstaanvoerder. Hij zit sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen in
de raad. Geurt van Kampen is voor het CDA nummer één. Een oude bekende. Omdat wethouder
Douwe Kroodsma zich al eerder om gezondheidsredenen moet terugtrekken, neemt Van Kampen zijn
positie over. Bij de PvdA voert Bep van Bruggen de lijst aan. Johan Sterk is lijsttrekker van de SGP. Hij
is pas 48 jaar is, maar heeft al achttien jaar ervaring als raadslid. Hoewel Anton de Man van
Gemeentebelangen heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te willen stellen, loopt het toch anders.
Spontaan plaatst men De Man weer bovenaan de lijst. Men weet hem ervan te overtuigen dat dit
toch wel het beste is voor de partijs.
De uitslag.
De opkomst bij de verkiezingen bedraagt ruim 85%. Er zijn13 zetels te verdelen. Er zijn geen
noemenswaardige verschuivingen. Het CDA krijgt er één zetel bij en komt daarmee als grootste
partij uit de (stem)bus met vijf zetels. De VVD krijgt er 3 en de SGP wordt derde met twee zetels,
Gemeentebelangen '70 keert niet in de raad terug. De nieuwe gemeenteraad wordt op 5 september
1978 beëdigd. Daarin is slechts plaats voor één vrouw. Namens de PvdA wordt mevrouw Hetty
Huussen benoemd. Bij haar plaats staat een bloemstukje op tafel waarvoor ze bedankt. Ze betreurt
het dat ze als enige vrouw in de raad komt. Tijdens deze gemeenteraadsvergadering worden ook de
wethouders gekozen. Het nieuwe college van B&W bestaat uit burgemeester Heij en de wethouders
Van Kampen van het CDA en Boerrigter van de VVD. Van de pauze direct na de
wethoudersverkiezing, maken de Rooie Vrouwen gebruik om een spandoek met de tekst
'Emancipatie, nooit van gehoord' te tonen. Daarmee duidend op het feit dat in het beleidsplan van
CDA en VVD emancipatie geen enkele aandacht krijgt.
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