
  
 

 

Nieuwsbrief maart 2022

 

 
    Om te noteren:  Donderdag 31 maart 2022, 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering 
 Locatie: Gebouw Irene, Dorpsstraat 10, Twello 

  
  

Van de voorzitter                   
 

CDA Voorst heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen 16,8% van de stemmen gehaald, 4,1% 

meer dan in 2018! Dat percentage is goed voor ruim 3 zetels en we zijn als tweede partij 

weer een factor van belang in de Voorster politiek. De Voorster burger heeft daarmee 

gestemd voor verandering.  

Deze uitslag is uiteraard mogelijk gemaakt door de kiezers: ongeveer 500 extra stemmen zijn naar onze 

partij gegaan. Dat was niet gebeurd zonder de inzet van een groep van 10 à 15 personen. Die groep heeft 

vanaf juni 2021 door keihard gewerkt aan de campagne met als motto ‘’Wij zijn jouw samenleving’’.  

Daardoor stond er continu druk op de ketel en zoals bij elke organisatie heeft dat wel eens wat wrijving 

veroorzaakt. Ik ben er trots op dat we samen het doel van een goede verkiezingsuitslag boven onze 

persoonlijk beslommeringen hebben kunnen stellen. Het is geweldig om nu te constateren dat dit resultaat 

heeft opgeleverd. 

Opvallend is dat CDA-lid Arend Jansen met zijn team een geweldig resultaat heeft behaald. VoortvArend 

Voorst behaalde ook 3 zetels. Door een kleine winst voor PvdA-GroenLinks en enig verlies voor VVD-

Liberaal2000  zijn er vier oppositiepartijen van ongeveer gelijke grootte ontstaan.  

Het verlies van de zittende coalitie (40% minder zetels) en de winst van de meeste oppositiepartijen biedt 

mogelijkheden ervoor te zorgen dat we in onze gemeente weer beter naar de burgers gaan luisteren. Deze 

vier partijen hebben op 2 maart gezamenlijk een avond georganiseerd met als onderwerp participatie. 

Uiteraard is Gemeentebelangen als grootste partij aan zet om de mogelijkheden van een coalitie te 

onderzoeken, maar het ligt voor de hand dat de huidige oppositiepartijen onderzoeken of een nieuwe 

coalitie die het echt anders wil gaan doen mogelijk is. 

Tenslotte: we hebben een goede uitslag neer gezet en CDA Voorst kan met een sterke basis met 

vertrouwen naar de toekomst kijken. We hebben goede raadsleden en het bestuur is op sterkte. Met het 

oog op de toekomst zijn we wel actief op zoek naar nieuwe en betrokken leden. Om kennis te maken met 

het CDA en, zonder de druk van vacatures, te bezien op welke wijze het CDA versterkt kan worden. 
 

Jaap Borst, Voorzitter 

 
 

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. 
 

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

De spanning steeg afgelopen 16 maart naar een hoogtepunt. Fractie en bestuur hadden zich 

knus bij mij thuis op deel verzameld, om op een groot scherm de 

gemeenteraadsverkiezingen te volgen. Spannend! Want zoals u weet waren de 

verwachtingen voor de lokale CDA partijen niet echt geweldig. We dienden rekening te houden met een - 

omwille van de landelijke politiek - ‘lokaal verhaal halen’.  Ergens echt op durven rekenen was er daarom 

niet bij; we durfden er geen peil op te trekken. 

Twee zetels hoopten we binnen te slepen en zo met dubbele kracht verder te kunnen bouwen aan het 

CDA Voorst. Grote winnaar zou op dat moment in onze ogen VVD-Liberaal2000 worden, met uiteraard 

zetelwinst voor Voortvarend Voorst en PvdA-Groenlinks Voorst. Daarbij zou Gemeentebelangen en D66 

vanzelfsprekend zwaar stemmen moeten gaan inleveren, getuige de heersende onvrede. Kracht bijgezet 

door de vele uitingen in het ‘bewaar exemplaar’ van het Voorster Nieuws van 9 maart jl. 
 

Een tweetal eerste percentages van 3,1 en 3,3% rolde voor de gemeente Voorst die 16de maart op het 

scherm, gevolgd door luid gejuich en een verdere toename van de spanning. De avond verder met gratis 

alcoholvrij bier op het Zonecollege voortzettend kwam daar plots een stijging van meer dan 4% voor het 

CDA Voorst voorbij, welk cijfer op een stijging van 4,1% ten opzichte van 2018 is blijven hangen. Met een 

eindtotaal van 16,8% van de uitgebrachte stemmen betekende dat dwars tegen de landelijke tendens in, 

een schitterende winst voor onze partij en hebben we 3 volle raadszetels binnen weten te halen! Achter 

een 26,2% gekrompen Gemeentebelangen zijn we nu zelfs de tweede partij. Echt een prachtresultaat! 
 

Wat betekent dit voor de toekomst? In ieder geval dat het CDA Voorst weer echt een belangrijke speler in 

de Voorster politiek aan de Voorster raadstafel is. En dat alle energie die we er vanuit fractie en bestuur 

en velen daar omheen ingestoken hebben niet voor niets is geweest. Gezamenlijk zijn we recht op ons 

doel afgegaan, hebben we ons open en eerlijk geprofileerd en hebben we glasheldere doelstellingen 

geformuleerd om nu vorm aan te geven, in het belang van de inwoners van Voorst. Immers: “Het begint 

met en eindigt bij de burger”. 
 

Ik kijk ernaar uit om samen met Theo Timmermans en Peter Wormskamp als driekoppige fractie ons werk 

in de gemeenteraad te mogen doen. Intussen wordt er druk gewerkt aan de vorming van een coalitie, 

waartoe een verkenner/informateur wordt aangetrokken. Dat is de gezamenlijke conclusie geweest van 

alle partijen bij het duidingsdebat van 21 maart. Dit proces heeft onze volle aandacht en dient snel 

helderheid te verschaffen over hoe de kaarten op tafel liggen. 
 

Ver voor de muziek uitlopen is niet echt chic om te doen, maar gelet op de partijprogramma’s en de 

stemverhoudingen binnen de gemeenteraad in de afgelopen tijd mag het geen verrassing heten dat wij 

samen met VVD-Liberaal2000, PvdA-Groenlinks Voorst en Voortvarend Voorst behoorlijk op één lijn 

zitten. En wanneer je als partij bijna bent gehalveerd dan is het wellicht wijs om je wonden te likken en 

her te bezinnen in plaats van vrijwel al je kroonjuwelen in te zullen moeten slikken. Want een ander 

scenario kan ik mij niet voorstellen wanneer GB zou willen blijven zitten… 

Wij gaan deze onderhandelingen in, overtuigd van de visie dat het tijd is voor verandering en zien ons 

daarin volledig gesteund door de mening van de kiezer! 
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Rest mij nog om iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze fantastische verkiezingsuitslag 

hartelijk te bedanken voor hun stem, inzet, gedrevenheid, tijd en vertrouwen, namens de voltallige fractie 

van het CDA Voorst! 

 

Hartelijke groet, 

Jürgen Wolff van Wülfing 

Fractievoorzitter CDA Voorst 

j.wolffvanwulfing@voorst.nl 

Tel.: 06-43903927 

 

 

Even voorstellen: Alfons Teuwisse 

CDA Voorst een enthousiast team!  

Tijdens het samenstellen van het verkiezingsprogramma kwam ik met nieuwe leden en 

ook bekende oude leden in gesprek. Je komt er weer achter dat veel onderwerpen 

spelen in de gemeente Voorst , die je als burger raken.  Hierdoor ben ik na een aantal jaren afwezigheid  

weer enthousiast geworden om mij actief in te zetten voor de lokale politiek.  

Afgelopen periode heb ik een enorm gedreven fractie zien ontstaan.  Er is op weg naar de verkiezingen veel 

werk verzet, door de fractie en het bestuur, mijn complimenten! 

Wie ben ik: 57 jaar, getrouwd met Eugénie en wij hebben een zoon van 19 jaar. 

Ik woon in Twello en werk landelijk aan projecten, via het Rijksvastgoedbedrijf, het ingenieursbureau van 

de overheid, vallend onder  het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .  

Ik heb een aantal projecten onder mijn beheer, van verkoop van vastgoed tot verhuren van vastgoed aan 

ondernemers. Altijd leuk om hier verder over te praten. 

Naast mijn werk geniet ik van het werken in de tuin, golfen,  mountainbiken en squashen en ik ben lid van 

een serviceclub in de gemeente Voorst. 

Ik heb er zin in, mijn kennis en ervaring in te zetten voor beter samen leven, wonen, werken, en een goed 

bestuur in de gemeente Voorst!  

 

 

 

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 juni. 
 

 

mailto:j.wolffvanwulfing@voorst.nl
http://www.cdavoorst.nl/
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   De verkiezingscampagne – korte impressie 
 

Vanaf 26 februari is campagne gevoerd door de gehele gemeente. Op de zaterdagen 19 en 26 februari en 5 

maart hebben we met onze caravan de meeste kernen van de gemeente bezocht. Op 11 maart vond de 

politieke markt in Twello plaats, gevolgd door het lijsttrekkersdebat in de avond van 11 maart.  

      
In Voorst                Ter ondersteuning van de marktkraam in Twello 

         
Op vliegveld Teuge     In Wilp bij Willy Gooiker 

      
Het lijsttrekkersdebat               Poolshoogte nemen bij industrieterrein Nijverheid  

                        

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


