
  
 

 

Nieuwsbrief juni 2022

 

 
    Om te noteren:  Donderdag 17 november 2022, 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering 
 Locatie: wordt later bekend gemaakt 

  
  

Van de voorzitter                   
 

Onze gemeente heeft een nieuw college waarin CDA Voorst, zij het nipt, de grootste partij is. 

We mogen met elkaar blij en trots zijn op de coalitie van onze partij met VVD-Liberaal2000, 

VoortvArend Voorst en PvdA-GroenLinks. Een coalitie van gelijkwaardige partners met elan. 

En zoals onze kersverse wethouder Peter Wormskamp hierna zegt, nu ‘’aan de slag’’.  Met 

de uitdagingen op het gebied van klimaat, wonen en sociaal domein is dat nodig in onze mooie gemeente. 

Maar ook binnen CDA Voorst is er werk aan de winkel. We zijn blij en tevreden dat alle posities in bestuur 

en fractie bezet zijn, maar onze basis is te smal. We moeten nu werken aan het aantrekken van onze 

opvolgers en het liefst ook weer hun opvolgers. Dat vraagt om meer leden die betrokken willen zijn en als 

er een beroep op hen wordt gedaan serieus willen overwegen hun verantwoordelijkheid te nemen. 

‘’Hoe gaan jullie dat doen?’’, is dan vaak de vraag. Om te beginnen gaan we op ‘’Voorstour’’, zoals 

aangegeven in onze advertentie in het Voorster Nieuws van 15 juni. We zijn aan het overleggen hoe we dat 

precies gaan invullen, maar we zullen in ieder geval de dorpen in onze gemeente bezoeken en daar actuele 

thema’s bespreken.  

Dat past prima bij het beter betrekken van de burger bij de politiek en geeft tegelijk de gelegenheid 

mensen te enthousiasmeren voor het CDA. We hebben daarbij de uitdaging om meer jongeren te 

interesseren en diversiteit in de brede zin des woords te bevorderen: het CDA is een brede volkspartij en 

moet dat blijven. 

In dat kader zijn we extra opgetogen dat Cees van Heerde (zie de laatste pagina) ons komt versterken. Cees 

is een reclame en marketing professional en wil zijn expertise graag inzetten voor CDA Voorst. Dat kan het 

beste vanuit een positie in het bestuur en we zullen daartoe een voorstel doen voor de algemene 

ledenvergadering van 17 november a.s. De concept-notulen van de ALV van 31 maart jl. zijn bij deze 

nieuwsbrief gevoegd. 

Tenslotte: als u mensen kent waarvan u denkt dat ze lid van CDA Voorst zouden willen worden, laat het ons 

weten. Dan kunnen we met hen in gesprek gaan. 
 

Jaap Borst, Voorzitter 

 
 

WORD NU LID VAN HET CDA 
 

Kent u mensen in uw omgeving of familie die het CDA gedachtengoed omarmen? U kunt lid worden via de 
volgende link: https://www.cda.nl/partij/doe-mee/word-lid.   
 
Of u kunt contact opnemen via info@voorst.cda.nl. 
 

https://www.cda.nl/partij/doe-mee/word-lid
mailto:info@voorst.cda.nl


         Nieuwsbrief juni 2022 
     

     
 

CDAVoorst 2                                            

 

 

Van de fractievoorzitter  
 

De raadsperiode van na de verkiezingen was er tot nu één van afscheid, installatie, inwerken 

en feest- en gedenkdagen. Op 29 maart werd er afscheid genomen van de oude raad. Daags 

daarna is de nieuwe raad geïnstalleerd en zijn fractievertegenwoordigers benoemd. Wat 

een luxe om Theo Timmermans en Peter Wormskamp daarbij dan aan weerzijden van mijn 

raadszetel te vinden! Daarbij hebben we, naast ‘oude rot in het vak’ en politiek geweten Cees Booster, nu 

ook de allerjongste fractievertegenwoordiger van de gemeente Voost binnen de CDA Voorst fractie: 

Marjolein Wolff van Wülfing. Ze heeft met haar 16, bijna 17 jaar, een gezonde ‘drive’ om de 

gemeentelijke politiek te willen doorgronden. Binnenkort kunt u haar terugvinden op de website van CDA 

Voorst. Wel hebben we Marjolein al in het diepe gegooid, door haar bij de rondetafelgesprekken van 30 

mei vragen te laten stellen bij twee agendapunten. Voor iedereen is dat even wennen, maar het ging 

prima! 

De reeks inwerkdagen die na de benoeming van de nieuwe raad volgden, waren zeer welkom. We kregen 

daarbij een algemene introductie door gemeentesecretaris Lisette Wolbers van de ambtelijke organisatie. 

Aansluitend  maakten we daarbij in kleine groepjes kennis met de verschillende domeinen. Erg prettig om 

uitleg te krijgen en mee te krijgen wie je voor een bepaald onderwerp kunt benaderen. We vonden 

gevijven met Cees en Marjolein als CDA Voorst fractie al snel onze draai. 
 

Op 21 april presenteerde Lidy Klein Holkenborg haar eindverslag aan de raad en mocht ik haar na overleg 

met Voortvarend Voorst, PvdA Groen Links en VVD-Liberaal2000, vragen of zij de formatie ook zou willen 

leiden. Na kort na te hebben gedacht was haar antwoord positief. En na meer dan 16 sessies als 

fractievoorzitters en formatieteam samen te zijn gekomen, is inmiddels op 7 juni jl. het 

coalitieprogramma gepresenteerd, onder de titel ‘Samen beter’. Belangrijk is daarbij het opgenomen 

Bestuurlijk Kompas, met daarin afspraken over de samenwerking met inwoners, de raad en de ambtelijke 

organisatie. Uiteraard onderstreept het ‘Samen beter’ dat we in gezamenlijkheid als gemeenteraad het 

een en ander aan werk op te pakken en te hebben verzetten voor de Voorster samenlevering. Dat willen 

we graag samen doen. Samen is het echt beter: duidelijk, betrouwbaar en betrokken en ruimte voor 

reflectie en zelfreflectie. 
 

Intussen bestond de wat vreemd aanvoelende situatie om met een nieuwe raad te zitten, maar nog met 

het oude college. Van dat oude college werd op 8 juni in de nieuwe raadszaal van het gemeentehuis 

officieel afscheid genomen. Dat gebeurde aan de hand van een korte speech van elk, gevolgd door een 

finaal debat van de raad over het nieuwe coalitieprogramma. 

Zowel van het oude college als de tegenwoordige oppositie zit er nogal wat pijn, om dit punt toch even te 

benoemen. Maar er is bij de raadsleden ook het besef dat we samen verder moeten kunnen gaan. Het 

begint en eindigt immers bij de burger. Daar doen we het voor! En dan moet je niet een raad hebben die 

met elkaar door de raadszaal rolt. 

De vergadering van 8 juni eindigde met de benoeming en beëdiging van de 3 nieuwe wethouders. Dat zijn 

onze Peter Wormskamp, Conny Bieze en Bert Visser. Gedrieën zijn zij de fulltime wethouders voor alle 

vier de coalitiepartijen. Daarmee wordt het onderling vertrouwen en de gezamenlijke visie die de vier 

coalitiepartijen in het coalitieakkoord hebben vastgelegd nog eens dubbel onderstreept. 
 

En dan nog de Algemene politieke beschouwingen, die ik bij de raadsvergadering van 13 juni jl. mocht 

uitspreken, en waarmee mijn eerste jaar aan de raadstafel een feit was. Deze beschouwingen kunt u 

teruglezen op www.cdavoorst.nl of terugkijken op de site van de gemeente.  
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Een ding kan ik u wel verklappen: ook aan de raadstafel is het samen beter. Met dank aan Theo en Peter 

en in de achterhoede Cees en Marjolein, onze denktank en ons bestuur! Stuk voor stuk van belang voor 

een goed draaiend CDA Voorst. Daarbij ook  de blik vooruit gericht naar mede-Terwoldenaar Jan Wessels, 

die de raadszetel van nu wethouder Peter Wormskamp over zal nemen, officieel in de raadsvergadering 

van 4 juli aanstaande. Daar kijken we naar uit! En dan… het zomerreces. 
 

Namens de voltallige fractie van het CDA Voorst wens ik u een heerlijke zomervakantie toe! 

Hartelijke groet, Jürgen Wolff van Wülfing 

Fractievoorzitter CDA Voorst, j.wolffvanwulfing@voorst.nl Tel.: 06-43903927 

 

Aan de slag! 
 

Het is gelukt! We hebben in maart gewonnen! Tegen de landelijke trend in heeft het 

CDA Voorst een zetel erbij weten te veroveren. Met een verkiezingsprogramma dat 

mede gebaseerd is op enquêtes die we hebben gehouden binnen de bevolking. Door 

een goede vertaling in een aantal belangrijke en herkenbare hoofdthema’s. En bovenal 

door de grote inzet van vele mensen. 
 

Samen wonen, samen leven, samen werken, samen beter… 

Door de winst in maart hebben we zelfs de positie van op één na grootste partij weten te bemachtigen. 

Daarom was het logisch dat CDA Voorst nadrukkelijk betrokken zou worden bij de coalitiebesprekingen.  

Na een eerste ronde met de informateur kwam naar voren dat de meest kansrijke combinatie die van 

CDA, VVD/Lib2000, PvdA/GroenLinks en Voortvarend Voorst was. Deze partijen vormden de afgelopen 

jaren de oppositie. En zij hebben in februari een succesvolle inwonersbijeenkomst georganiseerd rondom 

het thema Participatie. De chemie was toen goed. Maar ging het ook werken in de onderhandelingen? 

De greep bleek een succesvolle. In maar liefst 16 bijeenkomsten binnen een maand is er hard gewerkt aan 

het nieuwe coalitieprogramma.  

Een programma op hoofdlijnen. Met als speciaal onderwerp het Bestuurlijk Kompas. In dialoog met 

burgers, gemeenteraad en ambtelijk apparaat is het de bedoeling om de manier van samenwerken voor 

de komende jaren verder vorm te geven.  

Niet polariseren, maar participeren.  

Toename van participatie is het doel. Dit om de gedragenheid van nieuw beleid zo groot als mogelijk te 

laten zijn. Want er komen de nodige uitdagingen op ons af. Die zullen we samen te lijf moeten gaan. 

Kortom de vierde “samen” van ons verkiezingsprogramma is in feite de titel van het coalitieakkoord: 

“SAMEN BETER!” 
 

“Samen” vormgeven als wethouder van het Sociaal Domein 

Ik had de eer om door CDA Voorst gevraagd te worden voor de functie van wethouder. Na het nodige 

denkwerk heb ik vol overtuiging “Ja” gezegd. Vervolgens komt de vraag op tafel: “welke portefeuille”? 

Een lastige. Want voor elke portefeuille is wel wat te zeggen.  

Het is het sociaal domein geworden. Iets waar ik mezelf goed bij voel. En een portefeuille die ruimte geeft 

om invulling te geven aan gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en, bovenal, 

solidariteit. Weer een stap verder met invullen aan het begrip “samen”. Ik heb er zin in en start met veel 

plezier aan deze nieuwe uitdaging.  Maar genoeg geschreven. Nu geldt: aan de slag!  
 

Peter Wormskamp  
 

mailto:j.wolffvanwulfing@voorst.nl
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Even voorstellen: Cees van Heerde 

Als geboren en getogen Twellonaar heb ik de lokale politiek altijd met interesse gevolgd. 

Het afgelopen jaar is dat versterkt door de politieke ontwikkelingen in onze gemeente. 
 

Ruim 58 jaar geleden zag ik het levenslicht in Twello en ben niet meer weggegaan uit dit 

prachtige dorp en deze mooie gemeente. Ik ben getrouwd met Ghislaine en wij hebben 

twee zoons van 24 en 22 jaar. Als zelfstandig reclame-/marketingadviseur ben ik 

inmiddels ruim twintig jaar werkzaam in deze branche. Muziek is mijn grote passie, zowel het luisteren 

als, tot kortgeleden, het spelen in een band. Daarnaast ben ik regelmatig in de sportschool te vinden en 

tennis en wandel ik veel.  
 

Dit is een goed stel hoor  

Tijdens een BBQ vorig jaar sprak ik met Peter Wormskamp over de actuele thema’s in de gemeente op dat 

moment… en dat waren er nogal wat. Het enthousiasme van Peter (‘word ook lid van de club’)  sloeg over 

op mij.  Jaap Borst belde mij kort daarna en na een gesprek met onze voorzitter werd mij duidelijk dat ik 

ook ‘iets’ wilde gaan doen bij CDA Voorst. 
 

Tijdens de kennismaking met fractie en bestuur trof ik enthousiaste en betrokken mensen, met een frisse 

kijk op lokale politiek en met beide benen in de Voorster klei. 

Ja, de woorden van Theo Reitsma, na de gewonnen EK finale in ’88, schoten door mijn hoofd …’Dit is een 

goed stel hoor’ 

 

CDA   
  

Vanuit mijn ‘roots’ heeft de C altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven.  
  

We hebben het geluk om in een Democratie te leven. Zeker in deze tijd is dat iets om te koesteren. Ik vind 

het van belang dat we naar elkaar blijven luisteren en elkaars meningen respecteren.  
   

Samen leven, samen wonen en samen werken zijn thema’s die een Appèl doen op ons allen. Voor mij is 

daarvoor belangrijk dat iedereen gezien wordt en meetelt. 

Daar wil ik mij, vanuit goed CDA bestuur, met enthousiasme voor inzetten.  
  

 

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 2022. Kopij is welkom, 
deadline is 10 september. 
 

Steun CDA Voorst door te doneren t.n.v. CDA Voorst, bankrekeningnummer NL23RABO0180485989 

 
 

 

http://www.cdavoorst.nl/

