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Om te noteren:
Donderdag 8 juli 2021, 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering in Multifunctioneel
Centrum Klarenbeek, Bosweg 14, 7382 CC Klarenbeek.

Van de voorzitter
Landelijk CDA
Allereerst wat over de situatie in Den Haag. Het vertrek van Pieter Omtzigt uit het CDA is als
een bom ingeslagen en heeft de partij verder verdeeld. Belangrijk is om nu rust te creëren en
te wachten op het rapport van de commissie Spies. Hopelijk geeft de evaluatie van de
(aanloop naar) de Tweede Kamerverkiezingen duidelijke adviezen voor de toekomst. Hetzelfde geldt voor
het te verwachten rapport van de commissie Van Zwol, waarin de inhoudelijke hoofdlijnen van het CDA
samengevat zullen worden. We verwachten dat daarin veel naar voren zal komen dat aansluit bij de
inhoudelijke punten van Omtzigt. Het is belangrijk dat het CDA een partij van de inhoud blijft.
Provincie
Na het vertrek van Pieter Omtzigt zijn de afdelingsvoorzitters door de voorzitter van CDA Gelderland,
Jeroen de Jong bijgepraat over de situatie, onder andere over hoe Omtzigt’s notitie gelekt is. Gelukkig is de
communicatie sinds het aantreden van Marnix van Rij als interim-voorzitter verbeterd.
Lokaal
Ondanks de problemen op landelijk niveau, is er in onze afdeling enthousiasme over de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Zoals u heeft kunnen zien zijn we de afgelopen weken prominent
aanwezig in het Voorster Nieuws en de bedoeling is dat dit tot de verkiezingen van maart 2022 wordt
doorgezet. Voor meer nieuws zie ook de bijdrage van Jürgen.
Verkiezingsslogan is ‘’Wij zijn jouw samenleving’’ en het programma zal worden geschreven aan de hand
van de thema’s ‘’Samen leven’’, ‘’Samen wonen’’ en ‘’Samen werken’’. Op de ALV van 8 juli zullen we u
daar nader over informeren. Uiteraard blijven de CDA-kernwaarden gespreide verantwoordelijkheid,
publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap bronnen van inspiratie.
Om verder inhoud te geven aan het verkiezingsprogramma is een enquête uitgezet onder maatschappelijke
organisaties in de gemeente Voorst. De uitkomsten daarvan zullen ook worden meegenomen bij het
opstellen van het verkiezingsprogramma. Als CDA-lid ontvangt u separaat een mail met de uitnodiging om
die enquête in te vullen. Als u deze nieuwsbrief per post ontvangt kunt u de link aanvragen via
cdavoorst@gmail.com.
Namens CDA Voorst wens ik u een goede zomer toe; we rekenen op uw aanwezigheid op 8 juli a.s.,
Jaap Borst
Waarnemend Voorzitter

Kandidaat-lijsttrekker
De kiescommissie draagt Jürgen Wolff van Wülfing als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2022. De ALV wordt gevraagd die kandidatuur te bekrachtigen.
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Vanuit de fractie
Veel overleg en veel voorbereiding hebben geresulteerd in ruime publiciteit voor CDA Voorst
in het Voorster Nieuws. Daarbij hebben fractie en bestuur als één samengewerkt, heb ik nog
twee van mijn eigen kinderen weten te ronselen, en zie daar: op 2 juni een volledige pagina
met de lancering van de campagne van CDA Voorst: “Wij zijn jouw samenleving!”!
Vlot, vernieuwend, out-of-the-box denkend, positief in het oog springend, maar wat we doen en waar we
voor staan helder en stevig geschoeid op onze kernwaarden: die staan als een huis, dat is wat we zijn en
willen uitstralen. Samen werkend aan de belangrijkste kwesties die in onze gemeente spelen, feitelijk het
leven van alle dag: wonen, werken, leven.
Het gebrek aan met name betaalbare woningen is groot. Hoe gaan we voor voldoende woonruimte
zorgen? Goed en gezond lokaal ondernemerschap is essentieel voor leefbaarheid. Hoe staan de
ondernemers, waaronder onze boeren er in 2021 voor? Waar liggen de knelpunten? Waar kunnen wij
helpen? Voelen we ons veilig in onze woonomgeving? Hoe zit het met de verkeersveiligheid en draagt de
Westelijke Randweg van Twello daaraan bij? Dit zijn maatschappelijke vragen die om aandacht
schreeuwen. Maar of ze de juiste invulling krijgen? Onze programmacommissie helpt om deze vragen te
beantwoorden door een thermometer in de maatschappij te steken en de juiste ‘feeling’ voor lopende
zaken en de wensen van de Voorstenaren te krijgen. Nieuwe frisse blikken van Peter Wormskamp en
Alfons Teuwisse zijn daarbij meer dan welkom, waarvoor dank!
CDA Voorst voelt zich goed in haar vel binnen oppositie. Nog onder Véronique Groothuis-Beijer, met wie
ik destijds als fractievertegenwoordiger begonnen ben, werden we hartelijk binnengehaald na het ‘neen’
op de randweg. Nu ik de taken van Véronique als raadslid en fractievoorzitter over heb mogen nemen,
kan ik niet anders zeggen dan dat er nog steeds een goede sfeer en een prettige samenwerking met de
overige oppositiepartijen is. Zo hebben we samen met VVD-Liberaal2000 een motie over de begroting
ingediend en met PvdA/GroenLinks en Fractie Suelmann de motie ‘Voorst voor iedereen’, betreffende
anti-discriminatie maatregelen, mede ondertekend en brachten we onlangs als oppositie gezamenlijk een
bezoek aan het trapveldje van De Wingerd om daar te spreken met belanghebbenden.
Maar concreet, zoals ik bij de Algemene Beschouwingen heb mogen uitspreken: de vraag en opgave voor
het CDA als oppositiepartij is hoe we mensen in de huidige gemeenraad kunnen laten inzien dat er
geïnvesteerd dient te worden in mens en natuur en niet in stenen, en dat een randweg niet kan, niet
hoeft, anno 2021 niet mag en dat het financieel gezien schandalig is dat er miljoenen in onnodige plannen
worden gestoken waarvoor de burger vele jaren krom mag liggen met een verder vorm aannemende
nasleep van de covid-19 crisis steeds dichter hijgend in onze nek. Wat ons met een dergelijke investering
rest is een tekort aan o.a. sociale huurwoningen en betaalbare starterswoningen, nodig zodat ook onze
jeugd hier kan blijven wonen en we zo een kleine rem op de vergrijzing te kunnen zetten.
Voor een juist beeld en de directe band met de inwoners van onze groene gemeente hebben Jaap Borst
en ik onlangs direct de daad bij het woord gevoegd en zijn we rondgeleid op Landgoed ’t Hartelaar inzake
de randweg door rentmeester Pieter Witte, twee bestuursleden van Natuurlijk Twello en mevrouw
Janneke de Vries die daar woont. Daarnaast waren we welkom bij Evert-Jan Aalpoel, agrariër in hart en
nieren, maar ook ervaringsdeskundige als het om regelgeving rond het boerenbedrijf aankomt.
CDAVoorst
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Ik voel mij gemotiveerd en geroepen als fractievoorzitter van CDA Voorst om onze inwoners weer echt
een stem te geven die ook gehoord zal worden.
Graag wens ik u mede namens Cees Booster een heerlijke zomer toe met veel bewegingsvrijheid!
Jürgen Wolff van Wülfing, Fractievoorzitter
j.wolffvanwulfing@voorst.nl
Tel.: 06-43903927
Even voorstellen, Peter Winterman
Mijn naam is Peter Winterman en sinds een aantal maanden ben ik mij aan het
oriënteren binnen het CDA bestuur van de gemeente Voorst.
Ik ben geboren in 1968 en opgegroeid op een agrarische bedrijf aan de Voordersteeg in
Twello, waarbij het CDA destijds al een grote rol speelde in het gezin.
Na een uitstapje van 8 jaar naar Terwolde (daar waren woningen destijds nog redelijk
betaalbaar) wonen we nu Achter ’t Holthuis op het voormalige Avanti terrein waar ik ook nog een balletje
heb mogen trappen.
Sinds 2001 getrouwd met Judith Grouwstra en samen hebben we 2 prachtige kinderen, Thijmen (18) en
Suze (15).
Van jongs af aan veel tijd doorgebracht op recreatieplas Bussloo en als er voldoende wind was dan ging de
windsurf plank achteraan de fiets natuurlijk mee. Omdat water en wind me altijd hebben aangetrokken ben
ik sinds een aantal jaren samen met Thijmen begonnen met kitesurfen. Dat kan helaas niet op Bussloo dus
er moet nu wel iets verder worden gereden maar wat is er mooier om dit samen met je zoon te mogen
doen! Verder ben ik lid bij Tennisclub de Schaeck en ik probeer in mijn overige vrije tijd nog wel eens een
rondje op de race fiets te doen.
In mijn dagelijkse werk ben ik sinds 3 jaar werkzaam bij de grootste zitspecialist van Nederland, Prominent
uit Nunspeet. Ik hou me hier bezig met de technische ontwikkelingen en kwaliteits gerelateerde zaken.
Hiervoor heb ik bijna 20 jaar bij Shimano Europa gewerkt en heb bij dit internationale bedrijf veel landen
over de hele wereld bezocht. Hierbij ook heel veel verschillende culturen meegemaakt en het was altijd erg
interessant hoe iedereen zo zijn eigen gewoontes en tradities heeft. Tijdens mijn periode bij Shimano had ik
al eerder ambities om iets te betekenen voor het CDA in Voorst maar door het vele reizen was dit niet te
combineren. Het reizen is inmiddels veel minder geworden waarbij ik nu wel de benodigde tijd en energie
in dit bestuur kan steken.
Zoals eerder beschreven zal ik me de komende periode oriënteren binnen het CDA bestuur om te kijken
welke bijdrage ik kan leveren vanuit mijn CDA gedachte/beleving. Ik verwacht hierbij de benodigde
inzichten te krijgen in de gemeentelijke politiek en te horen/zien wat er leeft onder de mensen in onze
prachtige gemeente.
Hierbij wens ik een ieder alvast een hele mooie zomer zonder al te veel noodzakelijke restricties!
Vriendelijke groeten,
Peter Winterman
CDAVoorst
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Even voorstellen: Peter Wormskamp
Wie en waar vandaan
Leuk dat ik de gelegenheid krijg om mijzelf voor te stellen. Mijn naam is Peter
Wormskamp. Met mijn leeftijd draag ik niet al te veel bij aan de verjonging van het
CDA. Maar toch, energie genoeg…
Ik woon in Twello met mijn vrouw Nathalie en mijn twee kinderen. Dat al zo’n twintig jaar. Ik ben
werkzaam als zelfstandig ondernemer. Samen met een compagnon helpen wij financieel dienstverleners
om hun bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Dat doen we door het hele land. Helaas de laatste tijd
veel van achter een laptop. De roots liggen in de Achterhoek. In Winterswijk om precies te zijn. Veel meer
Achterhoek dan dat krijg je niet.

Politiek verleden en heden
In Winterswijk heb ik me heeeel lang geleden sterk gemaakt voor het oprichten voor een kern van het
CDJA. Door werk en gezinssituatie is de politiek jarenlang naar de achtergrond geraakt. Tot dit jaar. Na het
lezen van een advertentie in het Voorster Nieuws ben ik (virtueel) gaan kijken bij een bijeenkomst van het
CDA.
Mede hierdoor heb ik me aangemeld voor de cursus “politiek actief”. De vriendelijke vasthoudendheid
van Jaap Borst heeft gemaakt dat ik me graag actief inzet voor het CDA Voorst.
Op dit moment schrijf ik mee aan het verkiezingsprogramma. Ik heb het op me genomen om de enquête
naar maatschappelijke organisaties in Voorst te verzenden en te coördineren.

Een nieuw sociaal contract
Winston Churchill zei ooit: “never waste a good crisis”. Met dat in het achterhoofd gloort er een mooie
toekomst voor CDA Voorst.
Juíst nu is het moment om een nieuwe actieve partijafdeling verder vorm te geven. Juíst nu is het zaak om
invulling te geven aan macht en tegenmacht (zeker in de gemeente Voorst). Juíst nu kun je het verschil
maken door de verbinding te zoeken. Door te werken aan samen werken, samen wonen en samen leven.
Ik ben teruggekeerd op het oude nest. Het voelt goed. En graag werk ik met jullie allen aan de
samenleving. Want: WIJ (jij en ik) zijn joúw samenleving!
Peter Wormskamp

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 eind september 2021. Copy is welkom, deadline is 10 september.

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 NL23RABO0180485989
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