Nieuwsbrief december 2020

Om alvast te noteren: Woensdag 27 januari 2021, 19.30 uur: digitale bijeenkomst
over aanpak verkiezingsprogramma 2022-2026 met o.a. Evert Jan Slootweg (lid
Tweede Kamer) en Jeroen de Jong (voorzitter CDA Gelderland)

Van de waarnemend voorzitter
Het jaar zit er bijna op en dat is traditioneel een moment voor reflectie. We kijken
terug op een bijzonder jaar waarin we zijn getroffen door een pandemie die nog
voortraast. Inmiddels zijn volgens de officiële cijfers alleen in Nederland meer dan
10.000 (!) personen aan de gevolgen van COVID-19 overleden. Onze gedachten
gaan allereerst uit naar hun nabestaanden.
Daarnaast zijn velen in hun bestaan getroffen omdat de gevolgen van COVID-19 ongelijk zijn
verdeeld. Ondanks de uitgebreide steunmaatregelen van de overheid zijn veel mensen hun baan
kwijt en ondernemers in bijvoorbeeld de horeca onevenredig zwaar getroffen. Ook zij verdienen
onze sympathie.
En tenslotte is iedereen in zijn of haar vrijheid van handelen beperkt. Dat blijkt in de praktijk niet
mee te vallen. Ondanks dat er met het beschikbaar komen van vaccins zicht is op een beter 2021
zien we ongedisciplineerd gedrag en onverdraagzaamheid.
Dat staat haaks op de CDA-kernwaarden: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid,
solidariteit en rentmeesterschap. Daarbij past een maatschappij die verbindt en verdraagzaam is.
Hoe vullen we dat praktisch in? Eerst gaan we in 2021 naar de stembus voor de Tweede
Kamerverkiezingen en daar kun u al het verschil maken door op het CDA te stemmen, ook op
regionale kandidaten.
Het jaar 2021 is lokaal eveneens van groot belang. Al in het voorjaar zal CDA Voorst beginnen met
het opstellen van het partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, waarin we
samen de kernpunten voor 2022-2026 bepalen (zie ook de oproep hieronder).
Namens CDA Voorst wens ik u allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2021,
Jaap Borst
Digitale bijeenkomst op 27 januari 2020
CDA Voorst nodigt u van harte uit om deel te nemen aan een digitale bijeenkomst op 27 januari
2020. Daarin zullen de heren Evert-Jan Slootweg, Gelders kandidaat op de CDA-lijst voor de
Tweede Kamer en Jeroen de Jong, voorzitter van CDA Gelderland spreken.
Daarna is er ruim de gelegenheid om punten en zorgen kenbaar te maken die u graag in de
gemeente Voorst ziet worden aangepakt. Deze punten vormen mede input voor het opstellen van
het CDA Voorst programma 2022-2026.
Bent u geïnteresseerd om aan de bijeenkomst op 27 januari 2021 deel te nemen of al van tevoren
punten onder de aandacht te brengen? Mail of bel ons dan via cdavoorst@gmail.com of een van
de telefoonnummers op www.cdavoorst.nl/bestuur.
We willen tegelijk ook de basis van CDA Voorst versterken. We zoeken nieuwe leden die
hun stem willen laten horen op onze ledenvergaderingen en/of de ambitie hebben om (op
termijn) in het bestuur of op de lijst plaats te nemen.
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Van de fractievoorzitter
Bijzondere tijden
Zo bijna aan het einde van het jaar is het een goed moment om terug te kijken op
wat we wel een bijzonder jaar mogen noemen. Er is stof genoeg om aandacht aan te
schenken zoals de nog steeds voortdurende strijd tegen corona. Natuurlijk hadden wij de hoop dat
na de zomer alles meer onder controle zou zijn gekomen maar helaas moeten we nog een tijd
volhouden. Voor velen onder ons betekent het een domper voor de naderende feestdagen maar er
is nu wel meer aandacht voor een thema dat we in ons CDA programma ook hebben benoemd:
eenzaamheid. Juist nu wordt eenzaamheid zichtbaarder door het gemis aan menselijk contact
doordat een bezoekje, een uitje, winkelen etc. niet kan of alleen op afstand of met allerlei
beperkingen. Corona heeft onbedoeld bewustwording gecreëerd rondom eenzaamheid.
Lokale politiek
Enkele thema’s die de boventoon voerden waren de Regionale Energie Strategie, Buitensociëteit,
Randweg, nieuwe gemeentehuis.
Zoals u wellicht heeft kunnen lezen in de Stentor is de Voorster Klei als zoekgebied voor
windmolens aangemerkt maar dat kan niet rekenen op draagvlak vanuit de gemeenteraad. Al in
september tijdens de RTG werd door insprekers aangegeven dat er weerstand bestaat tegen
plaatsing van windmolens. Er zou meer moeten worden ingezet op zonne-energie en op de
langere termijn op geothermie. Duidelijk is wel dat we met zonne-energie alleen de doelstellingen
niet gaan halen.
Buitensociëteit: er is rondom de Buitensociëteit kennelijk nog steeds onduidelijkheid gezien het
aantal schriftelijke vragen dat door de diverse partijen gesteld is en wij verwachten dat het
onderwerp in het nieuwe jaar nogmaals op de agenda voor de raadsvergadering wordt gezet.
Randweg: het college heeft uitgebreid overleg gevoerd met ProRail en de provincie Gelderland
over de uitvoering en financiering van de doortrekking van de westelijke randweg Twello. Een
randweg met tunnel, inclusief de spoormaatregelen uit het WWL-plan, heeft de voorkeur van
ProRail en het college. De uitvoeringskosten hiervan zijn geraamd op 17 mln. tot 20 mln euro. De
uitkomst is dat het Rijk bereid is om 10 mln. te reserveren voor de Randweg met ondertunneling en
spoormaatregelen. Gedeputeerde Staten van Gelderland investeren niet in het plan. Het plan is
volgens de provincie een lokale opgave en heeft geen provinciale prioriteit. Dit betekent in het kort
dat de gemeentelijke reservering van 5 miljoen niet voldoende zal zijn.
Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om verder onderzoek te doen, met als doel om
samen met ProRail een haalbaar plan te formuleren voor doortrekking van de westelijke randweg
Twello. Dat kan op twee manieren: op basis van meer (subsidie)bijdragen en/of een soberder,
goedkoper plan met minder spoormaatregelen. De reacties en mate van draagvlak uit de bevolking
zullen worden betrokken bij de keuze van de te nemen maatregelen.
Nieuw gemeentehuis: De twee bedrijven die de komende tijd aan de slag gaan met de duurzame
renovatie van het gemeentehuis zijn Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V. (Nijverdal) voor het
bouwkundige deel en Croonwolter&Dros TBI (Amersfoort/Apeldoorn) voor het installatietechnische
deel. Deze twee bedrijven zullen de komende tijd, in overleg met de gemeente Voorst en de eerder
gecontracteerde ‘total engineer’ De Twee Snoeken (Den Bosch), de start van de werkzaamheden
gaan voorbereiden.
Tot zover een kleine update; ik heb het in de vorige nieuwsbrief ook al eens gezegd maar ik doe
het nu nog een keer. U mag mij gerust mailen of bellen als u vragen en/of opmerkingen hebt of
gewoon een praatje wilt maken.
Veronique Groothuis-Beijer
v.groothuis@voorst.nl M: 0615494490
CDAVoorst
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Randweg Twello !?!?
Of het nu de randweg rondom het dorp Voorst is, of de randweg Twello: er gaan
decennia over heen voordat het gerealiseerd gaat worden. En dat is helemaal
niet erg, want het zijn ingrijpende beslissingen. Zowel landschappelijk,
verkeerskundig, als financieel. En ook zijn het vaak beslissingen waar minstens
zoveel tegenstanders zich roeren als voorstanders.
Het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist. Het orgaan dat, op democratische wijze
samengesteld, de bevolking vertegenwoordigt. En dat is niet altijd een gemakkelijke taak. Zeker in
zo’n lang proces als de besluitvorming van deze randweg.
Zo zijn er in de loop van de jaren ook wisselende geluiden geweest binnen het CDA over de
randweg Twello. Ik heb me laten vertellen dat zo’n 30 jaar geleden de eerste ideeën van een
randweg om het industrieterrein Engelenburg te ontsluiten op de Rijksstraatweg tussen Twello en
Teuge, vanuit het CDA gekomen zijn. De namen van Harrie Balster en Marietje Winterman worden
hierbij genoemd. (Mocht ik hierover echt verkeerd geïnformeerd zijn, dan wil ik dat graag weten).
Aan het einde van de vorige college periode (juni 2017) heeft de Raad besloten om groen licht te
geven voor de aanleg van de randweg met de restrictie dat het de gemeente niet meer als 5
miljoen euro mag kosten, aangevuld met 1,5 miljoen euro voor het verkeersveiliger maken van o.a.
de H.W. Iordensweg en de Molenstraat. De CDA fractie heeft toen tegengestemd.
In het huidige coalitie akkoord staat dat het genomen besluit verder uitgewerkt dient te worden en
het College heeft begin december de Raad geïnformeerd over de voortgang en vraagt als besluit:
“Het overleg met partners en samenleving over het plan met doortrekking van de randweg Twello
en maatregelen aan het spoor binnen de gestelde financiële kaders voortzetten om tot uitvoering
te komen”. En dat besluit wordt gevraagd omdat op dit moment nog geen sluitende financiering
aanwezig is. Het College is van mening dat dit wel mogelijk moet zijn en wil daar aan blijven
werken.
Als CDA wethouder ken ik heel goed de verschillende meningen en de ambivalente gevoelens
binnen de partij. Het coalitie akkoord geeft houvast om de plannen verder uit te werken. En dat doe
ik met mijn bijdrage in het College graag. Regeren is vooruitzien en beslissingen nemen in het
heden die verstekkende gevolgen hebben voor de toekomst van onze samenleving. Ik ben van
mening dat de leefbaarheid en verkeersveiligheid van Twello in de komende jaren gediend is bij
het aanleggen van de westelijke randweg en het verbeteren van veiligheidsmaatregelen aan het
spoor. Dat doen we niet alleen voor ons zelf maar vooral voor de komende generaties. Twello zal
de komende jaren gestaag blijven groeien en de verwachting is ook dat het spoor steeds
intensiever gebruikt zal gaan worden. Oplossingen en maatregelen op het gebied van
verkeersveiligheid en spoorveiligheid zijn vaak ingrijpend en ook kostbaar. Maar leefbaarheid en
mensenlevens zijn dat nog veel meer.
Ik wens u voor 2021 een veilig en vooral gezond jaar toe.
Harjo Pinkster

CDA Voorst volgen op social media
U kunt ons volgen via de website www.cdavoorst.nl, op Twitter @cdavoorst, op facebook
@cdavoorst en op Instagram @cdavoorst.
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