Nieuwsbrief september 2021

Om te noteren:
Donderdag 25 november 2021, 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering in Gebouw Irene,
Dorpsstraat 10, 7391DD Twello

Van de voorzitter
Landelijk CDA
Na het partijcongres van enkele weken geleden blijft het helaas rommelen. De goede
inhoudelijke bijdrage van Pieter Heerma bij de algemene beschouwingen werd al snel weer
overschaduwd door de uitspraken van Mona Keijzer over de Coronapas.
En nu Pieter Omtzigt weer terug is, kan hij zonder de ballast van deel uit te maken van een kabinet het CDA
gedachtengoed onder de aandacht brengen. Want hoe je het ook went of keert, Omtzigt maakt furore met
een sterke visie op de uitwerking van de CDA-kernwaarden in het huidige tijdsgewricht. En weet daarbij de
pers op zijn hand. Laten we hopen dat CDA en Omtzigt uiteindelijk weer tot elkaar komen en dat
persoonlijke wrijfpunten ondergeschikt worden gemaakt aan de inhoud.
Lokaal
We zijn hard bezig om de lokale basis van het CDA te verbreden. Voor de ondersteuning van de fractie
hebben we Theo Timmermans bereid gevonden een bijdrage te leveren; hij is onder meer bekend van zijn
betrokkenheid bij de Stichting Natuurlijk Twello, met als aandachtspunten beperken van overlast, behoud
van natuur en bevorderen van veiligheid. Dat past vanzelfsprekend goed bij ons.
Bestuurlijk wordt gewerkt aan het bemensen van het bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2022. We hebben goede hoop dat we dan weer een voltallig bestuur hebben. In de ALV van november
hopen we meer duidelijkheid te verschaffen.
Dan de fractie en ondersteuning: naar verwachting zullen we in staat zijn om voor de verkiezingen voor de
gemeenteraad een goed gespreide advies kieslijst op te stellen. Daarop zult u zeker een aantal nieuwe
namen ontdekken. We zijn nog wel druk bezig met de puzzel van de hoogste plaatsen op de advieslijst.
In aanvulling op ons bericht van 15 september om ons te laten weten wie u voor wil dragen voor de
kieslijst, verzoeken we u bij deze om ons dat uiterlijk 15 oktober a.s. te laten weten. Dan blijven we goed op
koers om in de ALV van 25 november de kieslijst vast te stellen.
We zullen u de agenda voor de ALV, de advies kieslijst en overige relevante stukken uiterlijk drie weken
voor de vergadering doen toekomen. Bij deze bent u voor deze algemene ledenvergadering alvast van
harte uitgenodigd!
Jaap Borst
Waarnemend Voorzitter

Campagne 2022
Steun onze campagne voor 2022 door te doneren t .n.v. CDA Voorst, bankrekeningnummer
NL23RABO0180485989
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Vanuit de fractie
Vanaf juni zijn we nu ruim 3 maanden verder sinds de lancering van de campagne van CDA
Voorst: “Wij zijn jouw samenleving!”. In die 3 maanden is er veel werk verzet om het hele
mechaniek van ons lokale CDA Voorst uit te lijnen en vers en glimmend op de rails te krijgen
en te houden, afstormend richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.
Dit nu schrijvend is het goed om even achterom te kijken, even terug te blikken, en te zien dat het
doordraven van bestuur, fractie en programmacommissie ook tijdens de zomervakantie echt wel wat
heeft opgeleverd. We vallen op met onze nieuwe vormgeving in het Voorster Nieuws! Daarover wordt ik
dikwijls aangesproken, zoals onlangs nog op een groots georganiseerde burendag. Wanneer ik dan de
vraag stel of het misschien ‘teveel van het goede is’ volgt gelukkig steeds het geruststellende, positieve
antwoord dat men het erg verfrissend vindt hoe CDA Voorst zich profileert. Het wordt op prijs gesteld.
En… we verkopen aan de hand van de door onszelf uitgevoerde maatschappelijke enquête als CDA Voorst
geen onzin, maar laten daadwerkelijk de uit de samenleving opgehaalde mening horen. Daardoor is de uit
te dragen boodschap van onze campagne steeds een kloppend en sluitend verhaal en een direct resultaat
van het aflezen van de thermometer die we in de Voorster samenleving hebben gestoken. En dat blijven
we doen!
Het blijkt een serieuze opgave te zijn om mensen te vinden die mee willen draaien als fractievertegenwoordiger en zich bij de verkiezingen willen aanbieden om hoog op de lijst te staan. Dat houdt
vanzelfsprekend in om namens het CDA Voost wellicht een plek in de nieuw te kiezen gemeenteraad te
bemachtigen. En hoeveel tijd neemt dat in beslag? Welnu, wanneer je er alleen voor staat in de
gemeenteraad, dan is het ondanks een geweldige fractieondersteuner als Cees Booster best een tijd
consumerend karwei. Vandaar dat we echt heel erg blij zijn met de aanwinst van Theo Timmermans als
fractievertegenwoordiger. Vele handen binnen fractie en hopelijk straks ook de raad maken licht werk, en
Theo heeft zéker een aantal gebieden waarop hij zich wil focussen. Hartelijk welkom Theo!
Recent in RtG en raadsvergadering:
Zorgelijk vindt onze fractie de stijgende prijzen van huurwoningen voor starters. Starters met een kleine
beurs vinden geen ruimte binnen de eigen gemeente en moeten het zoeken in het woningaanbod van
een IJsseldalwonen in o.a. Deventer of Apeldoorn. Niet vreemd wanneer lokaal een starterswoning op
€320.000,- komt, afgezet tegen de eerdere €200.00,-. Daar moeten we dringend werken aan een
oplossing.
Bij de zoektocht naar locaties voor grote windmolens in de gemeente Voorst (inzake de Regionale Energie
Strategie: RES 1.0) heeft CDA Voorst voor een motie van VVD-Liberaal 2000 gestemd. Mega-windmolens
tot 250 meter hoog zouden feitelijk alleen op de Voorsterklei of in Klarenbeek kunnen staan, net buiten
de aan te houden 8km-lijn vanaf de Veluwe. Onderzoek in het kader van de Voorster Energie Strategie
heeft uitgewezen dat er voor grote windmolens binnen de gemeente Voorst geen draagvlak is. Daarbij
dient er ook rekening gehouden te worden met dat je hier omwille van de begroeiing van het aardoppervlak tot driemaal meer molens neer dient te zetten dan elders. Windmolens met een beperkte hoogte zijn
beter inpasbaar.
In de raadsvergadering van 15 juli hebben wij afscheid genomen van Jos Penninx als burgervader. Op de
heidag van 30 augustus hebben raad en fracties kennis gemaakt met Renske Helmer-Englebert als tijdelijk
burgemeester, met op 20 september de eerste raadsvergadering. Die verliep correct en met af en toe een
kleine kwinkslag, zodat we uitkijken naar de volgende vergaderingen.
Jürgen Wolff van Wülfing, Fractievoorzitter
j.wolffvanwulfing@voorst.nl
Tel.: 06-43903927
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Even voorstellen: Theo Timmermans
Mijn naam is Theo Timmermans, 59 jaar oud, geboren en getogen in Twello. Na een
uitstap van 7 jaren naar Den Haag woon ik inmiddels al weer 29 jaren in Twello. Ik
ben getrouwd, heb 2 dochters waarvan er nog 1 studeert en de ander inmiddels na
haar studie aan het werk is. Allebei zijn ze al uit huis.
In mijn dagelijks leven ben ik strategisch adviseur bij een overheidsinstelling. In mijn
vrije tijd beoefenen ik de voetbalsport bij een vereniging, waar ik ook diverse bestuursfuncties heb
bekleed. Daarnaast ga ik graag erop uit in de mooie groene omgeving van de gemeente Voorst, met mijn
vrouw op de gewone fiets of met een aantal vrienden op de racefiets.
Momenteel ben ik ook bestuurslid van de stichting Natuurlijk Twello, die de leefbaarheid aan de westkant
van Twello probeert te bewaken.
In ons gezin wordt veel over duurzaamheid gesproken, het onderwerp heeft onze bijzondere interesse.
Dan is ook de link met het CDA gemaakt, want het CDA staat voor goed rentmeesterschap. Dat sprak mij
wel erg aan, want na mijn generatie komen er nog vele generaties die willen genieten van de mooie aarde
zoals die er nu is.
Na wat gesprekken met Jürgen Wolff van Wulfing en Jaap Borst en het doorlezen van de CDA-Voorst-site
heb ik de keuze gemaakt om fractie-ondersteuner te worden van het CDA. Samen met de andere leden
van het CDA-Voorst zal ik proberen in de gemeente Voorst het rentmeesterschap invulling te geven en
hoop op een prettige samenwerking en een nadere kennismaking met jullie.
Met vriendelijke groeten,
Theo Timmermans

WORDT NU LID VAN HET CDA
Kent u mensen in uw omgeving of familie die het CDA gedachtengoed omarmen? U kunt nu voor €19,95 lid
worden tot 1 januari 2023 via de volgende link:
https://www.cda.nl/partij/doe-mee/word-lid
Of u kunt contact opnemen via cdavoorst@gmail.com.

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 rond 20 december 2021. Copy is welkom, deadline is 1 december.
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