
  
 

 

Nieuwsbrief september 2022

 

 
    Om te noteren:  Donderdag 17 november 2022, 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering 
 Locatie: Dorpshuis De Pompe, Dorpsstraat 41, 7384 BD Wilp 

  
  

Van de voorzitter                   
 

De zomer was niet alleen in meteorologisch opzicht een hete zomer. Buiten slapende 

asielzoekers en inflatiepercentages van meer dan 10% zijn we niet gewend. Verder baart de 

stikstofcrisis grote zorgen, zeker in plattelandsgemeenten.  

Deze opeenstapeling van problemen raakt iedereen direct of indirect. Eind augustus heeft 

het CDA landelijk de knuppel in het hoenderhok gegooid: het behalen van de stikstofdoelen in 2030 is niet 

heilig; hopelijk komt Remkes binnenkort met conclusies en aanbevelingen die onze boeren perspectief 

bieden. Verder heeft het CDA krachtig ingezet op koopkrachtondersteuning van de lagere en 

middeninkomens. Uiteraard speelt ook de gemeente daarbij een rol met Peter Wormskamp als de 

wethouder verantwoordelijk voor het Sociaal Domein. 

Met de stijging van de inflatie is ook een einde gekomen aan een periode van extreem lage rentestanden. 

Dat betekent dat de betaalbaarheid van woningen afneemt en de uitdaging voor de coalitie om haar 

woningbouwplannen te realiseren toeneemt. Gegeven de huidige problemen mogen we dankbaar zijn dat 

het CDA deel uitmaakt van de coalitie. Op die wijze kunnen we direct bijdragen aan de oplossingen waar op 

gemeentelijk niveau beleid voor gemaakt kan worden. 

Uw bestuur kijkt daarbij nadrukkelijk een raadsperiode vooruit. Wat moet er nu gebeuren om onze inbreng 

permanent te maken? Allereerst door boeren, burgers en bedrijven duidelijk te maken dat  

we ‘’samen leven, samen wonen, samen werken en goed bestuur’’ inhoud geven door de dialoog aan te 

gaan. Onze aangekondigde ‘’Voorstour’’ start in Klarenbeek en vooraf verzamelen we wat er leeft. Meer 

daarover op de ALV van 17 november. 

Naast het vergroten van draagvlak in onze gemeente willen we ook het CDA-draagvlak vergroten door 

nieuwe leden aan te trekken. De uitdaging daarbij blijft om meer jongeren te interesseren en personen uit 

alle groepen in de samenleving te betrekken.  

Kent u mensen die lid van CDA Voorst zouden willen worden? Laat het ons dan 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
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Van de fractievoorzitter  
 

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie was uw CDA Voorst fractie met de 

beëdiging van Jan Wessels als raadslid weer op slagkracht.  

Jan woont met zijn vrouw in Terwolde en heeft in het verleden reeds 16 jaar in de 

gemeenteraad van Voorst gezeten. Hij heeft getuige mogen zijn van een aantal mooie 

ontwikkelingen, zoals de nieuwbouw van OBS ”de Bongerd” in Terwolde en de oprichting van de 

hockeyclub in Twello, beide ontwikkelingen zijn door Jan Wessels geïnitieerd en met steun van de raad tot 

uitvoering gekomen. Jan Wessels is vriendelijk en direct, niet bang uitgevallen en doet wat hij zegt. Als het 

moet gaat hij vol vertrouwen de strijd aan. Vooral daar waar het sociaal wringt of waar mensen door 

regelgeving onder de voet worden gelopen. Tevens is Jan financieel goed onderlegd. Hij is daarmee een 

aanwinst aan de raadstafel voor 3 koppige CDA Voorst raadsfractie.  
 

College compleet 

Het College is weer op sterkte met de komst van mevrouw Rosmarijn Boender, tot voor kort VVD-

statenlid voor Gelderland. Zij woont in Hattem met man en kinderen en behartigt nu de belangen van 

onze gemeente. De fracties van de coalitie staan alle vier vierkant achter de keuze voor Rosmarijn. 

Bij haar wethouderschap gaat haar aandacht uit naar het transparant en zorgvuldig uitvoeren van de 

bestuurlijke besluitvorming: “Ik ga graag met inwoners in gesprek om te weten wat er speelt. Daarnaast 

staat participatie bij mij hoog in het vaandel. Je moet juist ook de mensen bereiken die niet vaak van zich 

laten horen. Als wethouder ben ik onder andere portefeuillehouder van de openbare ruimte. De 

openbare ruimte is van ons allemaal, daarom vind ik het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. 

Niet alleen voor ons zelf maar ook zeker voor de volgende generaties. Ook ben ik verantwoordelijk voor 

de financiën. Geld kun je maar één keer uitgeven. Dit betekent dat we ook keuzes moeten maken. Maar 

altijd wel in het algemeen belang.” 
 

En dan, bezoek! 

Het is toch wel een erg leuke verrassing dat ik onlangs door Daisy Vliegenthart (CDA Statenlid) en Peter 

Drenth (namens het CDA gedeputeerde bij Provincie Gelderland) werd gebeld. Dit omdat Marnix van Rij 

binnenkort een kort bezoek aan onze gemeente wil brengen. 

Getipt door Peter Drenth (die o.a. landbouw, natuur en landschap, biodiversiteit, aanpak vrijkomende 

agrarische bebouwing, gebiedsagenda Foodvalley, programma Agrifood 2030 en project World Food 

Centre in portefeuille heeft) wil Van Rij graag het Pantry concept in Wilp komen bekijken. Deze 

onbemande streekwinkel kent een groot aanbod van verse, lokale streekproducten. Je kunt er dagelijks je 

lokale boodschappen doen en ziet van tevoren live in de app welke lokale boeren en leveranciers hier hun 

producten leveren en of de producten aanwezig zijn. Door de korte lijnen houden lokale boeren en 

leveranciers hier bovendien veel meer aan de te verkopen producten over. De tussenliggende schakel van 

de supermarkt ontbreekt hier namelijk en zorgt zo voor een eerlijke prijs voor boer en leverancier. 

Momenteel wordt het bezoek van de heer Van Rij achter de schermen in goede banen geleid. Maar ik 

wilde u de blik in onze hectische CDA keuken met goede contacten niet onthouden. 
 

De komende tijd passeren de bestuursrapportage, de prioriteitennota en de meerjarenprogramma-

begroting en hebben we in de raad daar echt onze handen aan vol. Er gebeurt veel om ons een, waarvan 

we niet weten wat de precieze impact is en hoe groot de uitdagingen zullen zijn. Stikstof, schaarste aan 

materialen, personeel en stijgende energiekosten hebben hun weerslag op de koopkracht, waarbij 
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de minima en de middeninkomens hard geraakt worden. Het beleid van onze gemeente is erop gericht 

om kwetsbare mensen vroeg in beeld te hebben en te ondersteunen waar mogelijk. Onze fractie 

onderschrijft dit beleid en hoopt met een eensgezinde coalitie de handen uit de mouwen te steken. 
 

Hartelijke groet, Jürgen Wolff van Wülfing 

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

 

100 dagen wethouder 
 

 “Time flies when you are having fun!” luidt een bekend (Engelstalig) gezegde. En als ik 

kijk naar mijn eerste honderd dagen als wethouder is dat zeker van toepassing. Na de 

installatie op 8 juni heb ik een bewogen periode achter de rug. Met een eerste maand 

waarin ik activiteiten uit mijn oude leven heb afgebouwd. Een zomerperiode met 

ontspanning, inspanning en bijzondere ontwikkelingen. En nu een aanloop naar de winter waarin nieuwe 

uitdagingen opdoemen… 
 

Een hete Zomer.... 

Na 8 juni heb ik een hectische periode gehad. De projectmanagementopdracht uit mijn vorige werkzame 

leven moest op een nette manier afgerond worden. Tegelijkertijd was het de tijd om je in te werken. Het 

Sociaal Domein zoals in de coalitiebesprekingen vastgesteld, is veelomvattend. Het was een 

evenwichtsact, maar het is gelukt.  

Kwam bij dat begin juli Conny Bieze haar post heeft opgegeven. Een drama voor haar, en erg vervelend 

voor een startend college. We verloren een prettige collega en een bestuurder met ervaring. Gelukkig is 

er nu een vervanger in de persoon van Rosmarijn Boender. Ook zij heeft ervaring op provinciaal niveau, zij 

het als statenlid en niet als gedeputeerde. De eerste ervaringen zijn positief. En nu door… 
 

Persoonlijk heb ik de Nijmeegse Vierdaagse met goed gevolg afgelegd. Dit jaar drie dagen, maar wel in 

zeer uitdagende omstandigheden. Een dag met 32 graden. Een dag met moessonachtige regen en een 

heerlijke “gewone” dag. Dat gaat vervolgd worden… 
 

Naast de temperatuur was het ook heet op het stikstof-vlak. Er is een grote bezorgdheid bij de agrariërs in 

onze gemeente. Is er nog wel een toekomst voor mij, en mijn bedrijf? Een existentiële vraag. Een vraag 

die veel begrijpelijke emoties oproept. We hebben allemaal de acties van de boeren kunnen zien. Zij 

hebben het gemeentehuis bezocht. Er zijn in de nabijheid van ons op de A1 radicale acties uitgevoerd. 

Plus er zijn overal in de gemeente vlaggen “op kop” opgehangen.  
 

Dit laatste zorgde voor veel commotie. De gemeente werd in grote getale benaderd door inwoners die  

hier aanstoot aan namen. En op sociale media gingen de voor- en tegenstanders “los” op elkaar. Een 

situatie die je niet wilt. Waar is de gemeenschapszin en het onderling respect? Hoe staat het nu met het 

zo veel genoemde, en geroemde, noaberschap-principe? Daar sta je dan als wethouder van dienst omdat 

de collega’s op vakantie zijn.  
 

In het college hadden we een aantal scenario’s doorgesproken. Indachtig het coalitieprogramma was het 

uitgangspunt om het SAMEN op te lossen. Echter wel met als uitgangspunt dat het ongeoorloofd op kop 

ophangen van de nationale driekleur aan gemeentelijk straatmeubilair niet oké is. In meerdere 

gespreksronden zijn actievoerende boeren, sympathiserende inwoners en inwoners die aanstoot nemen 

aan de vlaggen in gesprek gegaan. Het resultaat is dat de vlaggen door de boeren zelf zijn weggehaald in  
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de kernen. Daarnaast faciliteert de gemeente plekken waar zij actie mogen voeren. Dat gebeurt nu ook. 

De poppen van hooibalen staan in Teuge, Twello en langs de Rijksstraatweg richting Deventer. Een 

resultaat waar we als gemeente trots op mogen zijn. Zeker als je het vergelijkt met excessen elders. 
 

“Winter is coming” 

Voor de liefhebbers van de serie Game of Thrones is deze uitspraak direct duidelijk. Er komt winter aan. 

Een winter met serieus gevaar. Een gevaar waarvan je niet weet wanneer het precies komt en wat de 

omvang is, maar wel dat het komt. Zo ervaar ik de huidige situatie.  
 

Want dat het heftig wordt, dat weten we. Ondanks een fors pakket vanuit de rijksoverheid zullen mensen 

de gevolgen van de oorlog in Oekraïne gaan merken.  

De prijzen van energie gaan door het dak. Soms letterlijk door slechte isolatie. Maar het meest wordt het 

gevoeld in de portemonnee. Die van de inwoner, én die van de gemeente.  
 

Net als alle andere gemeenten in Nederland hebben we een contract met Gazprom op moeten zeggen. In 

het voorjaar getuigde dit van principes en daadkracht. Iedereen was het hierover eens. Van links naar 

rechts. Nu merken we de gevolgen. Principes kosten geld. Het nieuwe contract dat de gemeente heeft 

moeten afsluiten is een veelvoud duurder dan het oude contract. Het Gemeentehuis als gebouw benadert 

de energieneutraliteit. Echter we hebben veel meer gemeentelijke gebouwen. Denk aan bijvoorbeeld 

sporthallen. Hoe gaan we hier mee om? Rekenen we dit één op één door aan de gebruikende organisaties 

en dus de sporters en anderen? En als je de één niet laat betalen, was is dan de precedentwerking? Een 

lastige noot om te kraken.  
 

En dan de pakketten van Rijksoverheid. De contouren staan. De detailinvulling behoeft nadere uitwerking. 

In 2022 hebben we de energietoeslag op een goede wijze weten te verwerken. Als de nieuwe 

uitvoeringsregelingen hierop lijken, dan zouden we dit ook op een goede manier voor onze inwoners 

moeten kunnen doorvoeren. Maar we weten het nog niet. Eén ding staat vast, we gaan het zo goed als 

mogelijk voor onze inwoner regelen. Keihard werken aan solidariteit is het motto! 
 

Ik houd nu op met schrijven. Er valt namelijk nog zoveel meer te melden, maar dan kaap ik de gehele 

nieuwsbrief. Dat lijkt me niet wenselijk. We zien elkaar vast op de ALV op 17 november. Laten we elkaar 

dan verder bijpraten.  
 

Peter Wormskamp, uw wethouder  
 

Voorstour 
Met de Voorstour geeft CDA Voorst invulling aan de wens om boeren, burgers en bedrijven nog beter te 

betrekken bij wat er in onze gemeente speelt en wat CDA Voorst doet en kan doen om problemen op te 

lossen. We trappen af in Klarenbeek (datum volgt later) en zullen voorafgaand aan de bijeenkomst 

ophalen welke actuele thema’s en onderwerpen daar spelen. Bij de bijeenkomst zullen fractieleden en 

onze wethouder aanwezig zijn. Zo kunnen zij uit de eerste hand horen welke zorgen of ideeën er zijn.  

  

 

CDA Voorst volgen op social media 

U kunt ons volgen via de website www.cdavoorst.nl en op Twitter, Facebook en Instagram @cdavoorst. De 
volgende nieuwsbrief verschijnt in december 2022. Kopij is welkom, deadline is 10 december. 
 Steun CDA Voorst door te doneren t.n.v. CDA Voorst, bankrekeningnummer NL23RABO0180485989 

http://www.cdavoorst.nl/

