Nieuwsbrief december 2021

Om te noteren:
Donderdag 31 maart 2022, 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering

Van de voorzitter
Landelijk CDA
Op 11 december vond het partijcongres van het CDA plaats. Er is een nieuw bestuur en
Wopke Hoekstra kwam goed voor de dag als partijleider. Zijn speech is de moeite van het
lezen waard: https://www.cda.nl/actueel/nieuws/congresspeech-van-wopke-hoekstra.
Op het congres is ook de resolutie ‘’Houd iedereen erbij’’ van CDA Epe en Voorst aangenomen. Meer
daarover kunt u op onze vernieuwde website lezen.
Inmiddels is er ook een coalitieakkoord gesloten en zijn we in afwachting van wie welke ministersposten
gaat innemen. Al met al lijkt het erop dat het CDA weer in wat rustiger vaarwater is beland en dat is met
het oog op de gemeenteraadsverkiezingen niets te vroeg.
Lokaal
Gelukkig staan in onze gemeente de CDA-neuzen weer dezelfde kant op. De kieslijst is met grote
eensgezindheid vastgesteld, evenals het partijprogramma ‘’Wij zijn jouw samenleving’’.
Verder wordt onze advertentiecampagne voortgezet en zijn we begonnen, gewapend met ons programma,
scherper stelling te nemen. We zijn blij dat Peter Wormskamp, onze nummer 2 op de lijst, daar nu als
fractievertegenwoordiger aan meewerkt. Het is fantastisch om te zien hoeveel meer gang er is gekomen
door de komst van nieuwe mensen.
Ook bestuurlijk loopt het goed. We zijn na de benoeming van Peter Winterman (die het pakket van Anton
Oosterlaar aan het overnemen is) in de ALV van 25 november weer op sterkte en Henk van Oosterhout
loopt zich warm om het penningmeesterschap van Gerrit Bokdam over te nemen. Met Gerrit Bokdam en
Anton als vertrekkende leden ontstaat er desalniettemin weer een vacature en we zijn dus op zoek naar
(nog) een bestuurslid. Als u daarin interesse heeft of iemand wil voordragen, laat het ons dan weten.
Rest mij nog om u en de uwen gezegende kerstdagen en een gezond en goed 2022 te wensen. Voor ons
CDA hopelijk met een succesvolle campagne en een goede verkiezingsuitslag.
Jaap Borst
Voorzitter

Campagne 2022
Steun onze campagne voor 2022 door te doneren t .n.v. CDA Voorst, bankrekeningnummer
NL23RABO0180485989
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Van de fractievoorzitter
Medio november was er opnieuw prachtig nieuws. De tweede plek op onze kieslijst werd
ingevuld met een warm ‘ja ik wil’ door Peter Wormskamp, met maar een heel klein stukje
lobby… Daarmee was onze lijst compleet, sluiten de gelederen zonder strubbelingen, en
kunnen we de verkiezingsstrijd aan met iedereen op een plek waarbij hij of zij zich ook echt goed voelt.
Maar nu dus ook - bij raadsvoorstel van 20 december - een 4-koppige fractie. Want naast onze nestor
Cees Booster, onze analytische en diepgravende Theo Timmermans en mijzelf, heeft ook Peter
Wormskamp laten weten als fractievertegenwoordiger ons team te willen versterken. Dat wordt niet
alleen als zeer welkom en prettig binnen de fractie gezien, maar zorgde tevens voor een volgende mooie
stap naar buiten toe: in de raad, in de media en in onze profilering als CDA Voorst richting de
verkiezingen. Bijna hadden we de slogan ‘Wij zijn jouw samenleving’ in ‘één voor allen en allen voor één’
gewijzigd, ware het niet dat ‘Wij zijn jouw samenleving!’ perfect vertegenwoordigt waar CDA Voorst voor
staat in haar campagne.
Het mooie van dit alles, onze focus en onze aanwas onlangs met Cees Booster besprekend, is dat ook de
oude garde nu eindelijk weer een partij heeft die men door heeft kunnen geven en door wil geven. De blik
die we op de toekomst hebben is fris, helder en eensgezind. Daarbij geeft de huidige samenstelling van de
fractie een ongekende dynamiek en energie, waarbij we met plezier en open vizier de
gemeenteraadsverkiezingen tegemoet zien.
Recent in RtG en raadsvergadering:
De gemeente Voorst heeft veel geld uitgegeven aan de jeugdzorg, maar werd hiervoor gelukkig
gecompenseerd. Daardoor was een OZB verhoging feitelijk niet nodig. Desalniettemin waren GB, D66 en
verrassend genoeg ook Lijst Arend van mening dat er een verhoging van de OZB moest plaatsvinden, in
het kader van ‘in het geval dat…’. Een door het CDA ingediende motie mocht het niet halen. Maar het is
natuurlijk ronduit zorgelijk dat er zo laconiek en onterecht in de beurs van de burger wordt gegraaid.
Zorgelijk is ook het speculeren met woningen. Deze woningen dienen beschikbaar te zijn voor hen die het
nodig hebben. Daarom heeft het CDA de opdracht aan het College om hier maatregelen tegen te treffen,
te onderzoeken en aan te wenden van harte ondersteund.
Participatie komt niet goed tot stand bij het huidige College, maar wordt straks wel verplicht gesteld door
de Omgevingswet. In dat kader hebben we een liberale motie, met daarin de opdracht om te luisteren
naar de kernen mede ondertekend. Goed voor de toekomst, maar de woningbouwplannen voor Twello
Noord hebben vooralsnog maar weinig draagvlak in de buurt, gezien men wel tracht te participeren, maar
hier zeer weinig van terug ziet. Daarom heeft de CDA fractie nog eind dit jaar exclusief met de twee
belangenbehartigers vanuit de buurt een afspraak.
‘De relatie warmhouden’ is een motie van PvdA/GL waarover opnieuw in de raad van 20 december
gestemd moet worden. En dat is het op het moment dat ik dit schrijf nog niet gebeurd. Eerder staakten de
stemmen bij afwezigheid van één raadslid. De opdracht aan het College is simpelweg om de raad goed
geïnformeerd te houden over de gang van zaken rond de energietransitie. Het is namelijk best spannend
waar naar toe deze nieuw te bewandelen weg inzake het afkoppelen van gas en volledig overgaan op
elektra zal leiden. Goede en regelmatige communicatie tussen College en Raad is daarbij van belang, maar
dat lijkt door GB en D66 weggewoven te worden, door D66 uitgelegd als ware deze motie te vroeg
gekomen. Aangezien wij het paard niet achter de wagen willen spannen en vinden dat we dit lastige
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traject samen dienen te bewandelen, zullen we het College over de energietransitie aan de tand moeten
blijven voelen. Zeker als de motie het op 20 december niet haalt.
Naar verwachting zal de RES 1.0 bij raadsvergadering van 20 december groen licht krijgen. Ook een lastig
traject, omdat we op een nieuwe, feitelijk blinde kaart varen. Nieuwe, duurzame energie is nodig,
waardoor we met name zoeken naar locaties voor zonnepanelen in onze gemeente. Die locaties zullen
echter het netwerk dusdanig belasten (en dat is op diverse plaatsen al het geval) dat vernieuwing van het
energienetwerk noodzakelijk is. Dat is een project dat 8 jaar zal in beslag zal nemen, waarbij we dan al in
2030 zijn aanbeland. En dat is het jaar dat we energieneutraal wilden zijn.
Vele uitdagingen, maar gelukkig ook een mooie aanwas binnen fractie en bestuur die zich hopelijk ook zal
vertalen in stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard ligt daar onze focus.
Graag wens ik u gezegende kerstdagen en een gezond en goed 2022 toe.
Jürgen Wolff van Wülfing
Fractievoorzitter
j.wolffvanwulfing@voorst.nl
Tel.: 06-43903927

Even voorstellen: Henk van Oosterhout
Mijn naam is Henk van Oosterhout en woon sinds dit voorjaar in Twello, samen met
mijn vrouw Suzan en onze tweelingdochters Anne en Sarah van 10 jaar. Ik ben 65 jaar en
ben een geboren en getogen Brabander. Via vele omzwervingen ben ik nu uiteindelijk in
de gemeente Voorst beland.
Ik heb in Utrecht en Wageningen gestudeerd en me georiënteerd op ontwikkelingssamenwerking. Mijn
eerste uitzending was naar Kameroen, mijn tweede naar de Filippijnen en er volgden nog veel andere
landen waar ik gewoond en gewerkt heb. Ik heb voor grote organisaties gewerkt zoals de Wereldbank, de
Europese Commissie en de Duitse overheid en hield me bezig met microkrediet, dus het verschaffen van
kleine leningen aan arme mensen. De meeste mensen in Nederland kennen microkrediet vooral omdat
Koningin Maxima daar veel aandacht aan heeft besteed.
In de jaren 90 en de eerste jaren van de 21ste eeuw werd microkrediet een hype, een panacee voor blijkbaar
alle armoedeproblemen en ik begon me zorgen te maken. Ik heb daar destijds een boek over geschreven,
omdat ik vreesde dat teleurstelling op de loer lag en het kind met het badwater zou worden weggegooid.
Ook al woon ik tegenwoordig in Nederland, ik hou me nog steeds bezig met armoede, rijkdom en
ongelijkheid en geef daar graag een eigen visie op waarvan ik hoop dat die een diepere discussie oplevert.
Ik heb mijn vrouw in Oost-Afrika ontmoet, maar zij is geboren en getogen in Voorst en dat verklaart hoe ik
vanuit het buitenland in de gemeente Voorst terecht ben gekomen. We wonen hier met veel plezier en ik
geniet van de mooie natuur en de prachtige land- en herenhuizen.
Ook al woont mijn schoonfamilie in de buurt, ik wil me toch meer lokaal oriënteren en graag een nieuw
netwerk opbouwen. Ik zag een advertentie van het CDA om mee te denken en, omdat ik van oorsprong uit
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een CDA-nest kom, sprak deze me aan. Het ‘meedenken’ bevalt me prima; er heerst een fijne en open
sfeer, ik kan mijn ideeën kwijt, er wordt geluisterd en er vallen soms kritische maar altijd opbouwende
commentaren.
Mijn interesse is -hoe kan het ook- armoede, inclusiviteit en participatie, transparantie en goed bestuur.
Mijn werkwijze in ontwikkelingslanden kenmerkte zich door altijd een dialoog aan te gaan met de mensen
waarvoor je uiteindelijk werkt. Ik luisterde naar wat ze me vertelden, stelde vragen en probeerde zo een
dialoog op gang te brengen. Ik gaf ook weerwoord om de situatie beter te begrijpen en om samen tot een
oplossing te komen. Die werkwijze vind ik nog steeds erg belangrijk, het is prettig, verrijkend en voor mij
een fijne manier van werken. Het vraagt wel dat je minder stellig in jezelf moet geloven, nieuwgierig moet
zijn en open moet staan voor andere meningen.
Binnen het CDA wil ik me graag richten op de woning situatie en veiligheid, maar heb een brede
belangstelling voor andere onderwerpen. Omdat ik hier pas recent woon, is alles nieuw voor me, kan ik me
soms verbazen, maar kan ik ook vragen stellen die anderen allang als een gegeven zien. Dat kan erg
verhelderend werken.
Ik wens iedereen een mooie december maand, een prettig kerstfeest en een goed nieuwjaar en natuurlijk
een prachtig resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart.
Henk van Oosterhout

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 info@voorst.cda.nl.

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 maart 2022. Kopij is welkom, deadline is 10 maart.
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