Nieuwsbrief maart 2021

Om te noteren:
Donderdag 29 april 2021, 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering in Multifunctioneel
Centrum Klarenbeek, Bosweg 14, 7382 CC Klarenbeek.

Van de voorzitter
De verkiezingen voor de Tweede Kamer zitten erop. In de aanloop daar naartoe is er
hard gewerkt door het campagneteam en vele vrijwilligers. Vlekkeloos is dat niet
verlopen en het gevoel dat er meer in had gezeten als er beter was samengewerkt
blijft hangen. Inmiddels heeft partijvoorzitter Ploum verantwoordelijkheid genomen door op te
stappen.
De les is dat we als CDA Voorst samen richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 moeten
optrekken. Samen en eensgezind: dat zijn juist de punten die ons in de afgelopen jaren niet gelukt
zijn.
De eerste stappen om voor de raadsverkiezingen een programma op te stellen worden nu gezet.
Daarom een oproep aan onze leden en sympathisanten om actief mee te denken en natuurlijk aan
de sympathisanten om lid van onze partij te worden. In het verleden zijn vele betrokken leden
actief geworden in fractie en/of bestuur. Die beweging willen we weer op gang brengen.
Kortom, we laten ons niet uit het veld slaan, maar bouwen aan een succesvolle campagne voor
2022. Die zal worden geïnspireerd door de CDA-kernwaarden gespreide verantwoordelijkheid,
publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap die ook op lokaal niveau aanspreken.
Een overheid die toegankelijk is en de burger ondersteunt en faciliteert in zijn/haar bezigheden,
een goede uitvoering van de sociaal domeintaken om de mensen die het echt nodig hebben te
helpen en verstandige maatregelen om onze gemeente op lange termijn leefbaar te houden. Nu
nog algemeen gemaakte punten, maar straks concreet in het programma van CDA Voorst!
Namens CDA Voorst wens ik u fijne paasdagen en we rekenen op uw aanwezigheid op 29 april,
2021,
Jaap Borst
Waarnemend Voorzitter

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.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni 2021. Copy is welkom, deadline is 10 juni.
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Mededeling over kieslijst en programma
Op de ALV van 29 april zal de kiescommissie worden benoemd en worden toegelicht hoe we het
programma van de gemeenteraadsverkiezingen vorm gaan geven. Het is de bedoeling dat in een
extra ALV in de eerste helft van juli het programma wordt vastgesteld en een lijstrekker wordt
gepresenteerd.
De leden die zich kandidaat willen stellen als lijstrekker kunnen zich na de ALV van 29 april
melden (uiterlijk 15 mei). De kiescommissie wordt gevraagd met een bindende voordracht te
komen die door de ALV dient te worden bekrachtigd. Er is dus geen keuze tussen twee
kandidaten, maar wel de mogelijkheid om de voordracht af te wijzen, waarna een andere
lijsttrekker zal moeten worden gezocht.
Een ieder die zich wil melden voor een verkiesbare plek op de lijst (de eerste 6 à 8 plaatsen)
kunnen zich ook vanaf 29 april melden. De gesprekken daarvoor zullen plaatsvinden na de extra
ALV van juli 2021.
Bent u geïnteresseerd om een bijdrage aan het programma te leveren? Mail of bel ons dan via
cdavoorst@gmail.com of een van de telefoonnummers op www.cdavoorst.nl/bestuur.

Vanuit de fractie
Ruim een jaar geleden voelden wij hoe het leven van alledag ons schrijnend door de
vingers glipte en tot een halt geroepen werd. De maatschappij kwam door
noodzakelijk overheidsingrijpen op vlakken tot stilstand waar een stilstand op sociaal
en ondernemend gebied niet wenselijk is. Echter, de overheid is er om samenleven voor ons
allemaal mogelijk te maken, met in deze de nadruk daarbij op samen léven. Duidelijke grenzen
werden gesteld tegenover een grillig virus en - uitzonderingen daargelaten - met voldoende
vertrouwen in onze overheid zien we nu het licht aan het einde van de tunnel en zijn 3 van de 4
pijlers onder het CDA als in praktijk gebrachte kernwaarden, tezamen sterk genoeg gebleken om
ons hoop en perspectief te bieden. De vierde pijler - het rentmeesterschap - zal ons dienen te
loodsen en ondersteunen richting de toekomst, waarbij wij ook lokaal nog een flinke klus te klaren
zullen hebben. Zeker nu het effect van meeliften op landelijk succes niet het gewenste resultaat
heeft gehad.
Niet omdat ik op Jesse Klaver wil lijken door mijn familie erbij te halen, maar ik hoor in wat ons te
wachten staat de stem van mijn moeder doorklinken met haar tips voor zuinigheid. Ik zie haar in
gedachten zeepjes op elkaar plakken of een stopschelp in een sok laten glijden. Daar werd dan
meestal nog iets aan toegevoegd over 3 jaar (tot en met haar 18de) in het Jappenkamp; welke
lessen ik nu zeer op waarde weet te schatten, maar toen net als de
jeugd van nu ‘stom’. Ik leefde toch ‘nu’?
Uiteraard zijn we een bepaald welvaartsniveau gewend geraakt in de
tijd waarin wij leven en lijken de Nederlandse vaardigheden van
zuinigheid overbodig en vergeten te zijn, maar we zullen weer sneller
op koers en daar waar we waren zijn wanneer we de broekriem
aanhalen. In ieder geval zaken op waarde weten te schatten en inzien
dat niet alles ook zomaar altijd kan. Een mooi voorbeeld daarvan
binnen onze gemeente is het niet in het juiste perspectief zien van de
westelijke randweg door voormalige coalitiebondgenoten
Gemeentebelangen en D66.
CDAVoorst
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Al jaren diende voor CDA Voorst de randweg in het teken van de verkeersveiligheid te staan. In
de diverse studies en rapporten betreffende de randweg bleek een randweg echter niet
noodzakelijk voor de verkeersveiligheid. Daarnaast speelden nog vier belangrijke zaken in deze
tijd een cruciale rol: 1. de stikstofproblematiek; 2. de crisis die wij nog over ons heen zullen
krijgen: de rekening van de Corona crisis, hand in hand gaand met het reeds in uitvoering zijn
van een op gemeentelijk niveau groot en duur project; 3. het nieuwe gemeentehuis en 4. een
bizar snel stijgende, niet sluitende begroting van de totaalkosten van de randweg. Hoe
Gemeentebelangen of D66 dan ook tracht te schermen met een coalitieakkoord genaamd ‘Visie
met ambitie’, in de beleving van de CDA Voorst fractie is ambitie prima, maar is handelen uit
ambitie zonder visie zelfs ronduit verwerpelijk, gezien de uiteindelijke rekening bij de burger en
natuur en milieu komt te liggen. Vandaar geen instemming op dit vlak.
…en wanneer je dan, niet bezweken door de druk vanuit GB, naar eer en geweten juist hebt
gehandeld, word je met veel klaagzang van GB en D66 buiten de coalitie gezet.
De fractie van CDA Voorst onderschrijft het steeds verder te willen kijken dan slechts het eigen
belang. Prestige objecten leiden nergens toe. Om stukje bij beetje onze fraaie gemeente Voorst
voor haar inwoners te kunnen verbeteren zijn creativiteit en out of the box denken nodig, al dan
niet door innovatie. Maar daarboven nog het horen en zo goed mogelijk handelen naar de
wensen en de logica uit de samenleving: inspraak, burgerparticipatie. Ook dat staat in het
coalitieakkoord ‘Visie met ambitie’. Maar de burgerparticipatie en het integer handelen lijkt de
afgelopen jaren met voeten getreden te zijn! Of het daarbij nu gaat om Bowling De Worp, de
randweg, het verplaatsen van de brandweerkazerne uit Twello naar een andere locatie waardoor
onze veiligheid in het geding komt, de aanleg van een betonnen fietspad dwars door een natuur
ontwikkelingsgebied als het Fliertdal, de schreeuw om sociale woningbouw of woningen voor
éénoudergezinnen, het anders aanwenden van gelden die bedoeld zijn voor mindervermogenden
omdat je geld dat in een randweg verdwijnt niet kunt besteden aan het sociaal domein, het
aanranden van onze landgoederen met diezelfde randweg of het niet willen begrijpen van de
boeren in onze agrarische gemeente die soms nou eenmaal iets verder weg stinken dan 50
luttele meters maar wel voor het eten op ons bord zorgen; keer op keer is te snel voorbij gegaan
aan de mening van inwoners van onze gemeente in hun rol als daadwerkelijk belanghebbende.
Het is daarom dat wij ons als CDA Voorst geroepen voelen om garant te staan voor en gesteund
door onze kernwaarden, voor onze gemeente, om zo onze inwoners weer echt een stem te
geven die ook gehoord zal worden.
Graag wens ik u namens onze fractie een goed paasfeest toe!
Jürgen Wolff van Wülfing
Fractievertegenwoordiger
j.wolffvanwulfing@voorst.nl
Tel.: 06-43903927

Campagne 2022
Steun onze campagne voor 2022 en doneer nu al. U kunt CDA Voorst ondersteunen door uw
storting t.n.v. CDA Voorst, bankrekeningnummer NL23RABO018045989
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